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VPK- SAP i debatt 
I tisdass undertecknade ledning• 

en för Hyresgästföreningen i Söd
ra Skåne ett nytt hyresavtal med 
Lunds kommunala fastighetsbolag 
(L KF AB) som irmebär hyreshöj
ningar på i genomsnitt 7:20 pei: , 
kvm, dvs drygt 6%. Hyran för en 
normal trea kommer därmed att 
öka· med ca 60:- i månaden. 

Birger R ehn ljuger om Vpk :s politik 

Att fasti&hetwbÖlaget skulle vägra 
. att göra någonting mot de ' 
stigande hyrorna är kanske inte 
så överaskande. Och bolagets 
VD, Sven-Åke Tilly,. 
är förmodligen mer intresserad av 
att behålla sina egna ekonomiska 
fördelar som villaägare än att 

jObba för en rättvisare 
~yres.sätt.ningsprincip. 

--=Men· sveket från 
hyresgästförenings ledning känns 
kanske mer , bittert. 
Deras utgångsbud, som följde 
rundahyresgästernas krav, blir 
allt mer tydligt ett spel för 
galleriema.lnte på något sätt har 
man försökt att sätta kraft ' 
bakom sina krav. Och man kan ' 
fråga sig om LKF AB verkligen 
har vägrat att uppvakta 
kommunen (en åtgärd som inte 
skulle kostat dem ett öre) om 
hyresgästföretiliiglm · hiwe ho~t 
att stranda förhandlingama och 
så småningom dra upp alla 
lägenhetshyror i hyresnämnden, 
en process som förmodligen skulle 
pågå en bra bit in på 1980. 
Även om vi inte har fått något 

hyresstopp i år så måste höstens 
kampanj mot höjningar betraktas 
som en framgång. Aldrig mer kan 
föreningsledningen påstå att det , 
är omöjligt att ta upp 
bostadspolitiska krav i 
förhandlingarna, för det har de 
gjort två år i följd. Aldrig mer lian 
de påstå att kravet på hyresstopp 
är oansvarigt, för de har själva 
varit ined och krävt hyresstopp. 
Det är de alltstarkare protestema 

inom rörelsen som har orsakat 
detta. De radikala krav som har 
ställts i Lund under de senaste 
åren, och som blir allt starkare, 
ställs nu i fler och flet' .kommuner 
runt om i landet. Radikaliseringen 
av rörelsen fortsätter. 
Höstens kampaf\i har varit ett 
steg på vägen mot en rättvisare 
bostadspolitik.politiska 

Tisdagens debatt mellan VPK och 
SAP samlade nästan fullt hus i 
Stadsteatern. Debatten som skulle 
handla om hur man bryter ett 
25-drigt borgarvälde i Lund vid 
valet nästa ·år ~e om snarare att bli 
en konfrontation mellan de bägge 

VPK var repre· 
av Eva Wigforss, Rolf 

och Erik Nilsson och 
av Birger Rehn, Ingegera 

Göransson och Karl-Axel Olaus· 

Nilsson startade debatten 
att efterlysa en progressiv 

lkommunal politik av arbetarpar
Vi måste utöka blip1om-
äldrevården och fritids

lv,erlcsan~he~ten för ungdomar. För 
.,..~., .. ~.,., .. ,~ detta måste vi göra 

progressiv, · 
höjning av 

lkorntrmmalsklltt~m med nuvarande 
system alltför hårt skulle slå mot 
låginkomsttagarna. SAP nappade 

på detta. Birger Rehn hän-
till kollegerna på rik&

planet och menade att när social
demokraterna kommer till m~-

kommer man att fortsätta ar
betet att förändra skattesystemet. 
Eva Wigforss ville ha kollektivhus 

på gasverkstomten. Hon ville ock· 
så ha fler lägenheter i innerstan 
istället för villor, som ger trötta 
människor och långa resor. Även 
Birger Rehn kunde tänka sig 
att man utredde kollektivhus-

men han var inte be
redd att ta beslut som irme
bilr ett ekonomiskt vägspel för 

Rolf Nilsson, VPK, efterlyste SAP 
i den utomparlamentariska kamp
en. Han menade att det inte 
räcker med att ge människor 
valfläsk inför valet. Han tog 
också upp den fredliga sam
existensen som råder mellan 
borgama · och SAP och Birger 
Rehns tal om de fyra demokrat
iska partierna. Ingegerd Göran
sson vill göra mer för de yngre 
skolbarnen och missbrukarna och 
menade att det finns stora brist
er för förskolebarnen. Rolf Nils
son erkände att det fmns bitar 
inom - ~vcialpolitiken som helt 
enkelt inte finns med i VPK :s 
program. 

Rehn ·Ijuger< 
Birger Rehn menade på fullt 

allvar att arbetslösheten hade var
it dubbelt så stor i Lund om VPK ' 
hade bestämt politiken. Enligt 
Birger Rehn had.e VPK gått emot 
utbyggnaden av Gambro, Draco 
och Försäkringskassan. På så sätt. 
skulle l 300 arbetstillfälle, lika 
med den faktiska arbetslösheten, 
försvinna från Lund till kommun
er . som med glädje skulle ta emot 
dem. Rolf Nilsson replikerade 
ått VPK endast ·hade anm~k 
.Rå q~taljer i utbyggnaden och 
Eva Wigforss : menade att För
säkr.ngskassan enligt VPK:s för- · 
slag skulle _ligga i Gastelyckan. 
Ingegerd Göransson menade att 

vi måste bygga fler daghems
platser med tanke på att vi i 
dag har 2000 barn i kö. Vi måste 
även hjälpa dem som behöver. dag
hemsplats på obekväm arbetstid, 
menade hon. 

VPK är inte alls emot att det 
byggs bostäder i Dalby-Veberöd· 
S Sandby enligt Rolf Nilsson. 
Det är dock viktigt att man 
också bygger arbetsplatser där 
så att dessa orter inte blir sov
städer. 
Mötesdeltagarna flc!__s~ ~gor 

till panelen: Tri. person undrade 
om det inte var dägs att riva 
upp beslutet på. att bygga P-hus 
vid EP A med tanke på att nya 
undersökningar visar att avgaserna 
är ännu farligare än vad man 
tidigare trott. Birger Rehn för
svarade beslutet med att ett P
hus inte kommer att dra in 
mer trafik i stan. P-huset kommer 
bara att samla upp de bilar som 
i dag står parkerade på gator och 
rivningstomter. I och med P-huset 
kan vi sedan bygga på dessa tomt
er. I ett tidigare inlägg lovade 
Birger Rehn att fortsätta trafik
regleringen och att trafiken skall 
bort frän irmerstan. P"huset vid 
EP A var bara ett undantag från 
SAP:s linje att inga P-hus skall 
fmnas i innerstan. Rolf Nillson 
menade att P-huset kommer att 
dra in mer trafik i innerstan och 
var . entydigt för att beslutet 
skall omprövas. 

Resolution antogs 

Tå mötet antogs också två ut
talande, ett krävde jobben kvar 
på Nordarmatur i Lund och ett 
krävde fortsatt drift vid Alg9ts , 
Nord. 

VPK:s debanörer: Erik Nllssori, Rolf Nilsson och Eva Wigforss 



Glimtar från en debatt 

- Självklart ycker vi det är i sin 
demokratiska ordning att social
demokratiska suppreanter ersätter 
kommunister som måste vara· 
borta från ett sammanträde i en 
kommunal nämnd, fastslog Birger 
Rehn. Men vi har aldrig förmenat 
VPK de pllitser som de utifrån 
sin numerära styrka har rätt till. 
Det skulle strida mot kommunal
lagen nämligen, och tyvärr måste 
vi finna oss i dess bestämmelser. 

- VPK vill inte bygga på den 
goda jorden och heller inte ha 
fler villor i småorterna. Men vad 
gör ni åt utglesningen? Vet ni inte 
att det är en naturlag? Vet ni inte 
att enbart på den plats som Norra 
Ringen med angränsande bensin
stationer tar skulle det ryinmas 
sexhundra lägenheter? Och efter
som bilarna måste .fram är det 
många lägenheter som tvingas ut 
på åkermarken. Vi socialdemokra
ter säger JA till utvecklingen!! 

- VPK röstade mot de nya stads
planerna får Gambro och Draco, 
dundrade Birger Rehn. Visst, det 
var dåliga planer, men företa
gen hotade att flytta från kommu
nen om de inte fick sin vilja fram. 
Vad tror ni att vi har för samhälle 
egentligen? Inbillar ni er att poli
tikerna kan ställa några krav 
på de privata företagen? Vi social
demokrater är realister, vi inser 
att det gäller att stryka direktöre
rerna medhårs, och jag försäkrar 
att vi gör vårt bästa därvidlag. 

- Min gamla mor sa alltid, fort
satte Rehn, och den annars så ba
stante och hårdföre mannen fick 
något vekt i rösten, min mor sa, 
»riv hela skiten Birger. Lämna 
inte sten på• sten!» Och jag har all
tid försökt att leva upp till det. 

- Det fmns ingen som helst an
ledning att vi efter nästa val skulle 
diskutera majoritetssamverkan 
med kommunisterna, sade oppo
sitionsrådet Re h och utstrålade 
självförtroende. Vi räknar näm
ligen tryggt med ·att få egen ma
joritet. Det räcker att vi ökar vårt 
röstetal med trettio procent, och 
det är väl ingen match, 

.' r l 
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Solidaritet med Vietnam 
Le Monde och DN far med·, 
osanning beträffande de 
mänskliga rättigheterna i 
Vietnam, hävdade Johan 
Peanberg, ordförande 
Svenska Kommitten för 
Vietnam, Laos och Kambod
ja och Internationell ombuds
man i Svenska Kommunal
arbetarförbundet, på ett op
inionsmöte nyligen i Lund. 
~ppgUt!rna om 800.000 po-

. li_hska ~angar, varav många namn
gtvna, 1 en m~ngd exakt angiv
n~ koncentrattonsläger i södra 
Vtetnam, härstammar ytterst från 
tre dokument som efter nog
grann undersökning visat sig inne
hålla rena lögner, fortsatte J o han 
Peanberg. 

För det första är de tre dokumen
ten uppenbarligen författade av 
samma person, har franska exil
vietnameser kunnat konstatera. 
För det andra har namngivna 

politiska fångar visat sig leva i 
full frihet i oödra Vietnam. 
För det tredje har det uppen

barats att namngivna koncentra
tionsläger istället varit återan
passningsläger för krigsinvalider 
och narkotikamissbrukare, driv
n_a av franska solidaritetsorganisa
honer. 
För det fjärde är siffran 800.000 

helt gripen ur luften. Vad vi 
kunnat konstatera efter bl.a en 
nyligen avslutad resa i Vietnam, så 

skulle 40.000 vara en rimligare 
siffra. Fast det är svårt att veta 
exakt. För ett år sedan fanns det 
dock ca 50.000 personer i olika 
återanpassningslägeL Sedan dess 
har ett 10.000-tal frigivits. 
De 40.000 kan grovt delas in i 
två grupper. Dels Thitmjuntans 
hantlangare inom arme och ad
ministration, dels tjänstemän i 
den revolutionära administratio
nen, vilka låtit sig korrumperas 
efter befrielsen 1975. Det gäller 
t.ex personer, som inte kunnat 
fårklara hur de tillägnat sig stora 
rikedomar sedan 1975. 
Johan Peanberg diskuterade ock

så utförligt konflikterna i Sydost
asien, framförallt den helt över
ordnade konflikten mellan Viet
nam och Kina. På mötet antogs 
o~kså en_ resalotion med krav på 
forhandlingar mellan såväl Kina 
o<:h Vietnam som Kambodja och 
Vtetnam. Dessutom krävdes att 
svenska vapen in te bör exporteras 
till Kina, eftersom det befinner 
sig i konflik t med flera grann
länder. Slutligen manades till 
ökade ansträngningar, för att bi
stå både Vietnam och Laos i 
det katastrofläge som uppkom
mit på grund av omfattande 
naturkatastrofer. 
Mötet arrangerades av solidaritet 

med Vietnam, med stöd av den 
samlade arbetarrörelsen i Lund. 
Vietnam behöver din solidaritet. 
Gå med i SOLIDARITET med 
VIETNAM! Medlemsavgiften 15:
betalas enklast in på postgiro 
29 80 89 -8. 

S'T'bDI< OMNIT'lE Föli. ALGOTS KOFU> 

På initiativ av Svenska Kvinnors 
Vänsterförtund ( SI':V ) har en 
stödkommitte bildats till stöd för 
Algots-Nord. På ett möte igår 
( torsdag ) bildades kommitten 

- Förresten så förstår jag inte 
riktigt att det skulle vara så vik
tigt att bryta borgarväldet i Lund. 
Dom styr ju rätt hyfsat egentli
gen. Det centrala är ju att vi får 
bättre arbetsmöjligheter får den 
socialdemokratiska oppositionen. 
Det vill säga att vi kan byta u t de 
osäkra oppositionsrådsposterna 
mot solidare kommunalradsbefat
tningar. Vi förhandlar just nu med 
borgarna om saken och vi skall 
nog komma överens. Det brukar 
vi ju göra. 

Gr r. 

och man tog där en provisorisk 
plattform, som är samma som 
stödkommitte11 har i Malmö. 
Plattformen har tre krav: 
-stöd kampen för att rädda 
jobben inom Algots-Nord. 
-Stöd arbetet får alternativ pro
duktion inom Algots-Nord. 
-Kräv att staten- tar sitt sociala 
ansvar för fortsatt drift. 

· På mötet utsågs fåljande kontakt-
. personer: 

Kommitten kommer omedelbart 
att aktivera sig med flygbladsut
delning,, pcr..ninginsamlig och att 
sälja sömmerskornas tidning. 
Nästa möte komrr er att äga mm 
torsdagen den 14 december kl. 
19.00. Plats ABF ( Folkets hus, 
3,;e våningen ). 
Ar du intresserad av att jobba i 

kommitten kan du mc·t< 'lH· l' i' 
lersdag eller ta kontakt med 
någon av kontaktpersonerna. 
Margareta 13 08 29 
Ingegerd 14 81 87 
Anne-Lie 12 93 04 

PRENUMERANT! För de allra 
flesta av er är det tid 
att förnya prenuncerationen. Du 
besparar oss rr•ycket arbete, orr 
du utan att vi skicka r dig in
betalningskort betalar din prenu
meration för nästa är. 
Priset är oförändrat 30:-/år, 50:

om du vill stödprenumerera. 
Pg 1 74 59 - 9, adressen VPK 
Lund, Veckobladet. 
Glöm Inte skriva ditt eget namn 

och adress. Sk riv också arr- du är 
gamrr·al prenurrerant. 

Satt och trvckt av VB-red pli ACU-press l Lund . Ansv. utg. Lllf ~vmark 

KARSTYRET!!! 

På måndag är det dags för 
1979 års deputeradeledamöter 
i Lunds studentkår att välj a 
kårstyrelse för 1979. 
Arets kårva1 innebar som VB 
tidig(Jre refererat i stort 
sett status qou. Högerpar tiet 
FRIS gick fram ett r.andat 
till 27 medan LKHF, VP K:s 
arbetspla.tsmganisation på 
högskolan gick tillbaka ett 
och har nu femton . Övriga 
partier är SAP rroed sex rr;an
dat och teknologpartiet FEM
VAK med trettion mandat. 
De sista sex-sju årEt> hPr 
kåren drivit en reaktionär 
politik med FPIS i styret då 
och då a1ltefter skiftande par
lamentariskt läge i koalition 
med FEI\1V P.K. Efter årets 
kårval har det allmänna tipset 
varit fortsatt FRIS-FEM V AK 
koalition. 

1'\u lär det emrr•elrtid finnas 
utsikter till att de organisera
de mederaterna i F I?IS inte 
lyckades få rr:ed sig FEMVAK 
i en ny koaliticr. utan ~tt 
FEMVAK skulle ställa upp 
och ensamn'a försöka ta kår
styret. Detta skulle de i så 
fall endast kunna göra cm 
LKRF stödde deras kandida
tur. 

För LKJ.'F kunde de t vara 
ett intres~aEt läge och fram
förallt en möjlighet att få 
bort extremhögern (=FF~IS) 
från maktens grytor. Men 
san1tidigt är det tveksamt om 
det skulle innebära någon reel 
skillnad i politiker . Hur S(•ITI 

helst, det blir spännande 
kåren på måndag kväll. 

~~ ~öiT\ l. 
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BLASORKESTERN! 
Lördagen den 9/12 spelning 
i Ystad-Tomelilla. samling parti
lokalen kl 9.3G med bilar. 
VPK-LUNDS: I Fl 
Fotbollsträning lö rdagar k l 16-18, 
Klostergårdsskolan. 
MJINt,DSTEMA! 
Syndikalisrr en, inledare: Dan 
Kollberg. Måndag 11 dec. kl 
pli bokcafet. 


