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Fredagen den l 7 november 

Fallet Nordarmatur 
Den borgerliga bostadspolitik
en i Lund är cynisk och 
hård. Det är i och för sig 
inte konstigt, i Lund har 
borgarna makten och i dessa 
led ser man bostaden som 
en handelsvara och inte som 
en mänsklig rättighet. 
Om man vill ha en bostad i 
Lund i dag och om man vill 
bo någorlunda attraktivt skall 
man antingen ha gott om 
pengar eller ha vassa arrn
bågar och goda konta(n)(k)t
er. Ty visst kan man få en 
lägenhet i innerstan, det är in
te alls ovanligt med belopp 
på 60.000 - 90.000 kr for 
en trea med äganderätt. Och 
visst kan man få en lägen
het utan att betala om man 
kan prata för sig och känn
er en massa människor. För 
de som inte har pengar el
ler vassa armbågar, alltså 
lågavlönade, invandrare, obe
medlade osv är det helt 
omöjligt att få en lägenhet 
i innerstan. Detta leder till 
bostadssegregation. 
Enligt en artikel i Lunda
bladet i onsdags vill kommu
nalrådet Lennart Ryde (m) 
~öra kontor av lägenheter i 
mnerstan och bjuda ut 30 
av de småhuslägenheter som 
skall byggas i kvarteret Gär
det till till försäljning. Dessa 
lägenheter skall byggas av det 
kommunala fastighetsbolaget. 
Med den bostadssituatiOn 
som för närvarande råder i 
Lund kommer marknadsvärd
et P-å dessa lägenheter att 
bli så högt att endast mycket 
köpstarka hushåll kommer att 
kunna köpa dessa. 

För de människor som har 
svårt att få en lägenhet är 
bostadsförmedlingen ett alter
nativ, men eftersom vi inte 
har obligatorisk bostadsför
medling är just kommunala 
fastighetsbolagets lägenheter 
nästan det enda som för
medlas. Skall nu dessa lägen
heter, dessutom attraktiva i 
innerstan , också bli svåra 
att få tag ~ vad finns då 
för alternativ'! 
För att lösa det här problem
et måste det naturligtvis byg
gas betydligt fler lägenheter. 

I ett öppet brev av den 17 
oktober 1978 ställde VPK 
en del frågor beträffande 
Saab-Scanias Lundaenhet 
Nordarrnatur. I kummunstyr
elsens svar sägs det »att frå
gan om Nordarrnaturs aktu
ella situation diskuterades i 
Lunds kommuns samarbets
kommitte i vilken bl a ingår 
representanter för företa~s
ledning och anställda VId 
Nordarrnatur. Arbetsutskott
et har således kontakt med 
och erhåller information av 
berörda parter och utskottet 
följer noga utvecklingen för 
företaget». 
Svaret är inte särskilt ut
tömmande. Frågan diskuteras, 
man håller kontakt och er
håller information. l SO arbet
are och tjänstemän går i o
visshet om hur deras fram
tid skall gestalta sig. De 
kräver att få behålla sina 
jobb och ställer sig t.o.m. 
villiga till att övertaga fa
briken. I detta, för de an
ställda, förtvivlade läge sitter 
kommunstyrelsens arbetsut
skott och mottager informa
tion och har · inget kon
kret att komma med. Man 
skönjer fatalism i utskottets 
hållning. Uppfyllda av ödes
tro,. fullständigt passiva, be
traKtar dess medlemmar 
strukturrationaliseringens 
överväldigande oemotstånd
lighet.De tycks tro, till ab
solut hängivenhet, att kap
italismen släpar med s1g 
även de mest ovilliga mot 
rationaliserin~, sammanslag
ning, effektiVIsering och ned
läggning. Vid ödmjukt och 
passivt förhållningssätt ut-

pekar ödet den väg ,som 
leder till ökade vinsrer och 
härliga kupongklippartider. I 

Just nu krävs det fårre 
lägenheter i det här landet 
än på mycket länge. Detta är 
inte heller konstigt, eftersom 
det kostar mycket pengar av 
statliga medel att nyprodu
cera lägenheter · finns det 
naturligtvis inget intresse i 
den borgerliga regeringen att 
göra detta. Särskilt inte som 
det skulle missgynna S.Pek
ulation och feta realisatiOns
vinster. 

Sedan månadsskiftet oktober/ 
november har man förhandlat 
om nedläggiling vid Nord
armatur. Förhandlingarna har 
resulterat i tre avvecklin$s
alternativh bl. a. direkt nedläg
gning oc nedläggning med 
s.k. broms, dvs man skjut
er fram den definitiva ned
läggningen något. 
De anställda förkastade sam
tliga alternativ vid ett möte 
fredagen den l O november 
och situationen i nuläget är 
den att frågan kommer att fö 
föras till centrala förhand
lingar. Skulle man stranda så 
betyder det att företaget gör 
som man vill, dvs man lägger 
ner Nordarmatur och de 150 
anställda ställes arbetslösa. 
Kapitalisterna har den avgör
ande makten i kraft av äg
anderätten till produktions
medlen. Inga som helst MBL
förhandlingar ger lönearbet
arna någon makt att för
hindra arbetsköparnas suve
räna makt att strukturrationa- · 
lisera fullt självständigt. Den 
privata vinstjakten känner 
mget socialt ansvar, känner 
inget mänskligt ansvar för 
dem som sliter ihop vinster
na. Lönearbetarna blir bara 
ställda där alltmedan finans
furstarna mutar in nya vinst
områden där kupongklippar -
na tillfredställs genom fårre 
antal löneslavar med högre 
takt och stegrad stress i slav
eriet. 
Det måste med största säker
het bedömmas som otroligt 
att Saab-Scania accepterar 
fortsatt drift vid Nordarm
atur annat än om något 
sensationellt händer på order
fronten. I sin kortsiktighet 
finner ägarna det mest läm
j)li.[!;t att lägga ner trots att 
Nordarmatur bara har en 

kortvarig nedgångsperiod och 
härvid måste man tilläga att 
Lundaenheten redovisat ett 
bättre resultat än Lindköp
ingsenheten. 
överensstämmelse med -tidens 
krav gäller det att vara t1ex
ibel och anpassbar till de krav 
konkurrensen ställer på våra 
stakars företag. Härmed må
ste man se arbetslösheten som 
ett nödvändigt offer till vår 
stora ödesgud. 
Trots allt finns det ett alter
nativ till denna uppgivelsens 
fatalism. Det finns handlings-

. linjer som aktivt påverkar 
struk turrationalisertngspro-
cessen hur ödesmättad den 
än k av vissa}. kan tyckas.Pro
du tionen år en hela sam
hällets angelägenhet och det 
förefaller rimligt att kom
munens politiska, verkställan
de instanser betänker det 
ansvar som åvilar dem. Det 
privata vinstintressent kan 
mte tillåtas att handskas med 
människor hur soin helst. 
Kommunen har ett konkret 
ansvar för att jobben vid 
Nordarmatur räddas. 
Som en följd av det sagda 
tillställes kommu,nstyrelsens 
ordförande· följande frågor: 
-Anser au att arbetsut

skottet agerat på ett kraft
fullt sätt i Nordarmaturfrå-
gan? · 
- Vilka konkreta resultat har 
kommit genom diskussion
erna i Lunds kommuns sam
arbetskommitte? 
- Vad innebär det att utveck
lingen för företaget noga följs 
av arbetsutskottet? 
- Vilka planer har arbetsut
'skottet 1 beredskap för de 
l S O anställdas fram tida sys
selsättning om Saab-Scania 
beslutar om nedläggning av 
N ordarma tur? 

Stor fest öppen 
intresserade blir det nu 
lördag med start kl 19. , 
Lidforssalen i Folkets Hus. 
Vi bö.jar programmet med 
att titta pa diabilder från 
världsungdomsfestivalen. 
Hans Persson och Marie ·Köh
ler från KU-Lund som var 
där, berättar. Därefter äter ~i, 
sjunger och lyssnar på Kann 
Lentz och Rene Vazques 
Dias, vilka båda läser sina 
egna dikter. 
Senare under kvällen dansar 
vi till AFRQ-CUBANSK mu
sik som spelas av Rene 
Diaz och hans kamrater. 



Bytaregatan 

- Nej, det hjälper inte att du tutar. 
Det är stopp. Ser du inte skylten jag 
har i näven? STOPP står det. Det 
fanns en annan skylt i böljan av ga
tan, en om förbjuden genomfart. 
Den skulle du ha lytt så hade du in
te behövt bli sittande här pa obe
stämd tid. Nej, du kommer inte 
fram. Ja, visst hör vi dina gråtande 
barn i baksätet och nog är det synd 
om dem, synd att de har en far som 
inte lyder bestämmelserna utan ter
roriserar folk som går på och bor 
vid den här trånga gatan. Alla andra 
kör igenom säger du? Alldeles rik
tigt, 199 före dej bara på den sena
ste timmen. Den tvåhundrade tar vi, 
sa vi, och du är den tvåhundrade. 
Nej, försök inte tränga dej förbi! 
Där rök ena strålkastaren för dej, 
bråkar du så krossar vi den andra 
med. Du!llt sätt att föra trafikde
batt, tycker du. Men tro oss, det är 
det enda som hjälper. Vi har skrivit 
insändare och uppvaktat politiker 
och ringt polisen, men ändå kör här 
tvåhundra bilar i timmen om fre
dagseftermiddagarna. Så nu går vi 
till direkt aktion. Det tjänar inget 
till att du tutar har vi sagt. Vi hör 
nog hur de tutar bakom dej också, 
och kön räcker säkert ända ner till 
Bantorget, fast så långt ser vi inte. 
Men nu· har fotgängarna återerövrat 
gatan. Bytaregatan har funnits i 
snart tusen år och folk har kunnat 
gå lugnt på den nästan lika länge, 
och så kommer du och är stöddig 
bara för att du har fått ihop till 
handpenningen på en sketen Golf. 
Du säger att utvecklingen måste gå 
vidare? Gosse, det är du och dina 
bilistkolleger som är u !vecklingens 
blindtarm. Snart är oljekrisen här, 
och då sitter du där med din dyra 
bil och din långa näsa. Försök inte 
att köra på oss! Vill du ha radio
antennen avbruten? Nej, vi tänkte 
väl det. Egentligen är det ju inte dej 
personligen vi vill åt. Det är polisen 
som inte övervakar lag och ordning 
- ja, vi ser nog att det kommer en 
polisbil därborta, och vi inbillar oss 
inte ett ögonblick att en tänker sät
ta fast dej för förbjuden genomfart, 
utan de är bara ute efter oss. Men 
det dröjer en stund till innan polis
bilen hinner tränga sej fram på den 
tillkorkade gatan. Och vi har reträt
ten ordnad, vi sticker på våra cyk
lar genom porten på andra sidan 
gatan. Ja, allra mest vill vi komma 
åt kommunalpolitikerna som ger 
heliga löften om kollektivtrafiken 
före vaije val men skiter i den efter
åt. Egentligen borde vi vara på sam
ma sida, du och vi. Motsättningen 
mellan oss är, för att tala med Mao, 
en motsättning inom folket! Men 
då får du uppföra dej som folk! 

Grr 

Arbetsplatserna - det viktigaste kampavsnittet 
Rubriken säger något väsent
ligt om partiets inriktning. 
Ett kommunistiskt parti har 
större anbitioner än att en
bart fika efter poster i de 
statliga och kommunala or
ganen. Demokratin vill vi se 
som ett bygge underifrån, 
som varje månniska kan delta 
i. På arbetsplatserna , i bo 

stadsområdena och i massor
ganisationerna . ska vi samlas 
för att praktiskt och teo
retisk t lösa våra gemensamma 
problem. Alla vet att denna 
dröm är omöjlig att för
verkliga i ett kapitalistisk t 
samhälle, svår även i ett so
cialistiskt. 
I VPK-Lund har vårt arbete 
i bostadsorganisationerna och 
i massorganisationerna inte 
varit så oäven, men kampen 
på arbetsplatserna har nog 
släppat efter något. Lysande 
unaantag har varit högskole
föreningen och Kommunisti
ska metallarbetare, som ex
empelvis regelbundet givit ut 
var sin arbetsplatstidning. 
En förklaring till den rela
tivt 'sett dåliga arbetsplats
organiseringen är nog att söka 
i det faktum att många 
lönearbetare i tjäns~emanna
ställning sökt s1~ till VPK
Lund. Dessa bednver i många 
fall (vi har mer än 30 fack 
liga förtroendemän bland 
dem) ett bra fackli&t-poli
tiskt arbete direkt pa sina 
arbetsplatser, men har inte 
känt något större behov av att 
organisera sig inom partiet. 

Kårvalet 
Valet till Lunds student
kårs beslutande församling 
slutade, som vi kunde med
dela i förra VB i status qou 
i princip. Det betyder att 
det moderata kårpartiet F RIS 
fortfarande är storst med 27 
mandat (plus 1), att LKHFJ 
VPK :s arbetsplatsförening p a 
högskolan, är näst störst med 
15 mandat (minus 1), där
efter teknologpartiet FEM
VAK med 13 mandat och 
minst är kårpartiet social
demokraterna med 6 mandat. 

Resultatet innebär förmodlig
en fortsatt högerstyre av 
Lunds studentkår med koa
lition mellan FRIS och FEM
VAK och en fortsatt reak
tionär studentkår. Någon 
trend i valresultatet kan man 
givetvis inte tala om med så 
små förändringar. Märkas kan 
t ex att kårpartiet social
demokraterna trots en våld
sam satsning inte lyckades gå 
framåt samt att den gemen
samma front som LKHF och 
socialdemokraterna gjorde 
mot högerpartierna i år inte 
gav någon framgång mandat
mässigt. 
Vidare kan noteras att höger
partiet FRIS gick f~amåt 
trots en rätt matt och mtet
säggande valkampanj och 
trots att ett liberalt kår
parti ställde upp och så när 
hade kommit in. student
kåren har sin egen 4% spärr, 

Kanske känner man sig pri
viligierad jämfört med arbe
tarklassen. 
Nu vet ju · alla som funderat 
på saken att begreppet »tjän
steman» nog bör såttas inom 
citationstecken. Ibland detta 
skikt finns det många som har 
en underordnad ställning, ut
för manuellt arbete och har 
!å~ lön och dåliga anstäl
lmngsförhållande. Många s.k . 
tjänstemän utför arbetarhust
runs och tjänstekvinnans gam
la uppgifter att vårda och 
ta hand om barn, gamla och 
sjuka. Många gör det dess
utom dubbelt, såväl hemma 
som på arbetet, men det är 
en annan historia. 
Med andra ord har vi här 
att göra med proletariserade 
tjänstemän, ofta anställda av 
stat och kommun. Det är vik
ti~t att arbetare och tjänste
mån förenar sig i kampen 
mot kapitalet och den ROrg
erliga statsapparaten. Aven 
för tjänstemännen måste 
kampen på arbetsplatserna 
vara det viktigaste kamp
avsnittet! 
Glädjande nog har det i 
Lund under detta år bild
ats fyra nya branschorgani
sationer, i vilka medlemmar 
och sympatisörer till VPK 
och KU deltar. En av dessa, 
vårdarbetarna, har redan 
hunnit komma ut med en 
arbetsplatstidning. 
Du som är intresserad av 
VPK eller KU och som inte 
föredrar att söka kontakt 

vilken liberalerna roiisade 
med ett fåtal röster. Rim
ligt vore att liberalerna huv
udsakligen tog röster från 
FRIS. 
Clarte fortsatte sin kräft
gång och SKP:s studentför
bund fick denna gång mindre 
röster än någonsin, 96 av 
närmare 5000 röster. 
LKHF :s tappade mandat är 
förmodligen ett resultat av att 
man detta år tagit upp rätt 
»svåra>> och seriö~a frågor som 
demokratin på hö$,skolan, ut
bildningens mnehall och form 
etc samt att de nya grupp
er som kommit till uni
versitetet förmodligen inte 
tillhör partiets vä_ljare i någon 
större utsträcknmg. De be
stämmelser om vid~l1:t till
träde som genomdnv1ts har 
inte varit avsedda att gynna 
arbetarklassens inträde på 
högskolan utan har främst 
utnyttjats av högre tjänste
män, lärare etc. LKHF kom
mer dock efter vad VB erfar 
dels att fortsätta driva en 
seriös arbetsplatspolitik även 
om det i framtiden kommer 
att innebära minskade 
att innebära minskade man
dat i kåren samt att inten
sifiera sitt utomparlamenta~
iska arbete med att argam
sera studenter på basplanet, 
via de socialistiska basgrupp
erna och Smålands Nahon. 

Ansv utg Ulf Nymark. Satt och tryckt pil Acupress i Lund av VB·red 

kan lära känna oss genom att 
arbeta i en av våra arbets
platsorganisationer.Här nedan 
kan du se vad du har att 
välja på. 
Kontaktkamrater står inom 
p aran teser. 
Grund organisationer: 
Lunds kommunistiska högskole
förening (Sven H ad ar te l. 123951) 
Lunds kommunistiska metallar
betarförening (Hans tel. 144739) 
Branscher: 
VArdarbetargruppen (Viveca tel 
145042) 
Barnomsorgsgruppen Chris tel 
129044) 
Socialarbetargruppen (Mats tel 
144315) 
skolarbetargruppen (Marianne tel 
131975) 
Arbetsplatsgrupper: 
Posten (Monica tel 113433) 
Biblioteket (Finn te l 129098) 
St Lars (Göte tal 122466) 
Försäkrigskassan (Nils tel 
145445) 

På SCN möte i onsdags be
slutade en enig församling 
att barnlediga föräldrar framc 
över skall få behålla sina 
dagisplatser för tidigare födda 
barn. Det b11r nu sa att för
äldrarna skall anmäla en mån- . 
ad i förvä~ om de inte vill 
behålla dag1~!atsen. En fram
gång för VPK och för soss
arna med för den delen, som 
länge krävt just detta ! 
En utredning som genomför
des i maj -78 låg till ~rund 
för beslutet. I utrednmgen 
gick man ut till barnstugor
na i Lund med frågan hur 
många barn som var hemma 
P$a föräldraledighet. Det 
Vlsade sig att 70 barn h~de 
föräldrar som var barnled1ga. 
28 av barnen var kvar P,å 
dagis pga · »särskilda skal» 
och 42 barn var hemma. 
Bland de 4 2 barnen hade 15 
av föräldrarna ansökt om di
spans men fått avslag. 
Kanske är det den relativt 
sett låga siffran som har fått 
borgarna att. ändra sig - så 
här lagom till valupptakten. 
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Om konflikten i Sydostasien, 
mAnd den 20/11 kl 19.00, 
Lidforssalen, Folkets Hus. 

SocialdemÖkratin i intern persp
ektiv, lörd den 18/11 kl14.00 
SmAlands Nation, A -salen. 
BIAsorkestern 
Lörd den 18/11 ' spelning p§ 
Väster i Lund. S·aml kl 10.00 
pli lokalen. 


