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Fredagen den 15 december 

s 1~ c•1~ Il 
Vid förra tisdagens debatt mellan 
VPK och SAP fanns en fråga från 
mötesdeltagarna: »Hur skall vi 
bryta borgarväldet i Lund»? Ty
värr diskutterades den frågan 
mindre och skillnaden mellan 
partierna mer. Detta är inte kon
stigt eftersom det fmns ideolo
giska skillnader mellan partierna 
och eftersom man driver oppo
sitionspolitik med helt olika u t
gångspunkter. Ändå är det helt 
klart att VPK och SAP måste 
samarbeta om man vill bryta 
borgarväldet. 
VPK . for en aktiv oppositions
politik inte bara i kommunfull
mäktige . utan även i den viktiga 
utomparlamentariska kampen, i 
bostadsområdena, på arbetsplatser 
och i solidaritetsarbetet. Man för 
också en kamp mot bilismens 
ohämmade framfart och mot ett 
alltmer ökande villabyggande. Var 
står SAP? På debatten framkom 
att om SAP får makten kommer 
det att byggas ca 200 fler bo
städer/år (Olausson), att man 
kommer att driva en aktivare 
socialpolitik och bygga fler dag
hemsplatser (Göransson), att tra
fiken skall bort från innerstan 
och att inga fler P-hus skall byggas 
här !Re_hn). Detta är _br~ o<;h na
turligtvis skulle . flera lunda
bor tjäna på att SAP hade makten 
än som nu när borgarna sitter där . . 
Men Sap kommer knapRas~ a,!t 
kunna bilda »regering» i Lund 
utan VPK:s stöd. 
Vid senaste kommunalvalet fick 

SAP 37.7%, VPK 9.7 och borgar
na 51.1% av rösterna. När Birger 
Rehn säger att SAP skall klara att 
ta makten själv så är detta natur
ligtvis rent nonsens. Birger Rehn 
an tydde under debatten att den 
framgång som VPK har haft under 
de två senaste kommunalvalen be
ror på att människor. som tidigare · 
röstade borgerligt nu skulle rösta 
på VPK. Man frågar sig varför ti
digare borgerliga väljare skulle 
·rösta på ett parti som för den po-
1litiken som VPK gör. Det finns 
knappast något fog för detta om 
man tittar på de fy ra senaste 
kommunalvalen (1966-1976).Vid 
dessa val har de bägge »blocken» 
varit mycket stabila VPK och 
SAP har tillsammans haft mellan 
46 .5 - 47.3% och borg3,rna mellan . 

ett socialistiskt 
kOllSUlll 

En ny ko'operativ förening kom
mer att bildas i Malmö-Lund. 
Namnet på den blir Seger. Nam
net har inte tillkommit av en 
slump. Seger var namnet på den 
första konsumentkooperationen i 
Malmö. 

49.4 - 52.9%. Inom »blocken» har 
storio omkastningar skett, sålunda 
har SAP från 1970 - 1976 tappat 
8.4 % av sina väljare, en allvarl ig 
kräftgång. VPK har vid samma tid 
ökat 8.5% - från 1.2- 9.7%. SAP:s 
förluster har sin mobvarighet i 
VPK:s framgång. Detta innebär 
. självfallet inte att man kan dra 
·slutsatsen att SAP:s nedgång 
exakt mobvarar VPK:s uppgång. 
Rörelsen bland väljarna är natur
ligtvis mycket mer komplicerad 
än så, detta hoppas VB kunna 
återkomma till. Av siffrorna kan 
man emellertid med ganska stor 
säkerhet dra följande slutsatser: 
-att VPK:s inte har gjort någon 
allvarlig inbrytning i det borger
liga blocket. VP.K:s uppgång mot
svaras inte av en motsvarande 

. nedgång i det borgerliga blocket. 
Dessa har snarare stärk t sin ställ
ning. 
Dessutom har många människor 
som tidigare röstat på social
demokraterna funnit ett ra
dikalt alternativ i VPK. Om detta 
är riktigt kan man också dra slu t
satsen att många SAP-väljare och 
även medlemmar för den delen ser 
positivt på VPK :s framgångar och 
att man ser VPK som en av de 
krafter som skall bryta borgarväl
det. 
Att göra en inbrytning bland det 

mycket stabila väljarunderlaget 
som borgarna har i Lund blir inte 
lätt . För att göra det måste VPK 
och SAP driva en kraftfull opposi
tionspolitik och samarbeta i de 
frågor där de står varandra nära. 
Tro ts allt har de bägge partierna 
sin huvudmotståndare i det 
cy niska kapitalistiska systemet 
och dess företrädare i politiken. 

En grupp socialister i Malmö och 
Lund har beslutat att ta saken i 
egna händer för att fårverkliga 
de gamla idt!erna Skillnaden mel
lan den privata handeln och da
gens Konsum har blivit minimal. 
Priserna är som i den privata han
deln. Å terbäringen försvinner. 
Kontokorten .kommer. Lockpri
ser uppträder allt som oftast 
trots kritiken. Medlemsförmåner 
som medlemmarna inte vill ha er
sätter ·de låga priserna. 
· Till en början tänker man 
öppna en butik i Malmö och en 
i Lund och i huvudsak sälja 
livsmedel till lågt pris men av 
hög kvalitet. segers målsättning 
är sammanfattad i tio punkter. 
Man kommer att pressa priserna 
på livsmedel och andra daglig
varor, hålla fasta priser och inte 
locka med specialerbjudanden, ge 
återbäring och istället för får
dyrande reklam kommer man att 
ge kon sumentupplysning. Seger 
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kommer också att bekämpa för
packningsraseriet och verka får 
returförpackningar. Man kommer 
att samarbeta med jordbrukskol
lektiv får naturenlig odling. 

Medlemsantalet kommer att be
gränsas uppåt till 2000 personer, 
därefter delas föreningen i två. 
Insatsen är 200 kronor och den 
kommer att användas som start
kapital. 
Du behövs som medlem! 

Sicriv till Seger c/o Staffan An
dersson L. Gråbrödersg 2B, 22222 
Lund, ellc:r ring Henry Malmborg 
tel. 046/81 314 eller Bernt Hor
ner tel. 040/ 12 13 15. 

Idag behövs två saker. Att fö
reningen får medlemmar och 
därmed ett startkapital samt att 
alla så småningom solidariskt 
handlar i den nya konsument
föreningen Segers butik. Att 
handla segenikt är en politisk 
handling. 



Centrum för Marxistiska 
Samhällsstudier bildas 

·--~----------l· i Lund 
Kommu; t'\ \NG\ 

Initiativtagare ar Smålands 
Nation. VPK-Lund, tidskriften 
Zenith och olika enskilida perso
ner. Ur det stadge- och verksam
hetsförslag som en interimistisk 
arbetsgrupp tagit fram kan man 
tex. saxa följande: '\lP.: Satir 

ROSTIGA RöR 
Det är kallt i rådhuset nere vid tor
get har vi kunnat läsa i tidningarna. 
r:tt rör har rostat sönder och vär
men har pajat. Kommunal- och 
oppositionsråd har suttit i ytter
kläderna på sina ämbetsrum och 
tvingats »arbeta sig varma», som det 
stod i Sydsvenskan. VB, alltid lika 
angelägen om Oredssons & Co :s väl
befinnande, skyndade sej förstås 
ner. 

Vi möttes av en glad nästan upp
sluppen stämning. Oppositionsrådet 
Rehn t ex erkände muntert: »Det 
var sannerligen inte igår som jag 
gjorde ett hederligt dagsverke, trots 
att jag i högtidliga SAP-samman
hang fortfarande ståtar med titeln 
elektriker. Ovant känns det alltså, 
men skönt är det. Det här är annat 
än att vända papper.» 

- Och vad arbetar då de socialde
mokratiska oppositionsråden med 
för att hålla värmen uppe, frågar 
vi. 

- Vi håller på med våra rum, Nils 
Gustavsson och jag, snickrar, målar 
och sånt. Där ligger jag ordentligt 
i lä för Nisse, för sen han härom år
et insåg att det inte längre är han 
som bestämmer om den socialde
mokratiska politiken i Lund har . 
han lagt ner sin mesta energi på sin 
stuga borta på Österlen. 

- Men var här inte alldeles nyre
noverat när ni flyttade in här i fj or, 
undrade VDs utsände. 

-- Jodå, talet om lyxrenovering 
var inte alldeles obefogat, medgav 
Dirger Relm. Men det är alltid en 
massa småsaker man vill ändra på 
om man ska trivas ordentligt. Triv
seln är ju viktig om man ska stanna 
länge på ett jobb. Och stanna länge 
i opposi tion, det har vi redan ställt 
in oss på, nu sen bestämt oss för att 
inte bry ta borgarstyret förrän vi 
kan göra det utan kommunisternas 
hjälp. 

Kommunalrådet Ryde som hade 
;!u tit sej till oss under sam talets 
gång tyckte nog får sin del att även 
detta med att vända papper var ett 
slags arbete. »Något annat slags ar
bete har i alla fall jag ingen erfaren
het aw, sa han. 

Anslöt sej till skaran gjorde även 
Larry Andow. Han var denna gång 
inte här i politiska ärenden utan på 
tjämtcns vägnar. Som anställd på 
fastighetsförvaltningen var det han 
som övervakade reparationsarbete
n~. Han är ju i andra sammanhang 
kand som Lunds socialdemokra
ters mest hängivne kärnkraftsföre
språkare. så vi undrade f<irsynt: 
»Det var alltså så att ett värmerör 
rostade sönder mot alla kalkyler, 
efter bara tio år. Tänk om det ha
dc suttit i en kärnreaktor!» 

- Det kunde inte ha skett, sade 
Larry tryggt, för Asea-Atom och de 
andra firmorna har lovat att kärn
kraften är absolut säker. Och om 
olyckan ändå skulle vara framme 
ska vi klämma dom på ett saftigt 
skadestånd! 

Grr 

Nu på tisdag den 18 december 
kommer den marxistiska veten
skapen i Lund att ta ett avgöande 
steg framåt, åtminstone organisa
toriskt sett. Då är det nämligen 
kallat till konstituerande möte för 
att bilda Centrum för Marxistiska 
Samhällsstudier i Lund. Bakgrun
den är f<ilj ande: 

Till VPK-kongressen 1975 hade 
man från VPK-Lunds sida mo
tionerat om att VPK skulle ta ini
tiativet till att bilda ett marxist
iskt forskningscenter. Iden var 
som sådan hämtad från kontinen
ten där de stora kommunistiska 
partierna har egna forskningscen
traler för forskning i arbetarklas
sens tjänst. 
På sommaren -77 togs ett första 

initiativ från partiet och man 
hade ett första seminarium på 
VPK-s kursgård Syninge får ett 
antal inbjudna marxistiska fors
kare. Efter det bildades så Cent
rum för Marxistiska SDmhälls
studier på initiativ från VPK som 
en partipolitiskt obunden stiftel
se. Till ordförande valdes, och är 
fortfarande, C H Hermansson. 
CMS, som förkortningen blev, 

hade ett mycket uppmärksam
rr.at arrangemang i Stockholm i 
somras, dett marxistiskt folkuni
versitet. Under fem dagar bjöds 
de t ett stort antal föreläsningar 
och debatter i skiftande ämnen 
alltifrån marxistisk statsteori till 
fackliga frågor och strategier för 
socialismen i Västeuropa. Folk
universitetet blev en stor succe 
med ca femhundra deltagare frän 
hela landet. 
CMS nationella styrelse har upp

manat till bildandet av lokala avd 
på olika orter i landet. Och nu på 
tisdag skall det alltså ske ·i Lund. 

»Föreningens syfte: CMS i Lund 
är en förening vars syfte är att 
stödja kampen för socialismen 
och att som ett led i detta sprida 
och· utveckla marxismen som ve
tenskaplig teori och metod. Det 
bör ske i samarbete mellan $tu
denter och forskare och socialis
t iska grupper och organisationer 

utanför universitetet. Viktigt är 
också att skapa fö rutsättningar 
för progressiva forskare och stu
denter att arbeta på universite
tet och att utveckla den veten
skapliga marxismen genom un
dervisning och forskning och 
tvärvetenskapligt samarbete. 
CMS i Lund är partipolitiskt 
obundet. » 
Mötet nu på tisdag är öppet 

för alla intresserade. Det kom~ 
mer att hållas på Smålands Na
tion, Kastanjegatan 7 kl. 19:15. 
Förutom formella punkter .kom
mer Göran Therborn att föreläsa 
och inleda diskussion om marx
ismens ställning inom svensk 
vetenskap. 

BOSTADSBYGGNADSPROGGRAMMET 
Veckobladet - som alltid trott att 
»Likställighetsprincipem> hade nå
got att göra med att alla skulle be
handlas lika - måste erkänna sina 
bristande kunskaper i det borger
liga språkbruket. Det är tyd
ligen inte mera efterstävansvärt 
att bli likställd än att bli friställd. 

Under perioden 1979-1983 kom 
mer det att byggas farre bostäder 
än under någon period efter 1955. 
I genomsnitt kommer man att 
bygga 563 lägenheter per år. Det 
är långt till de 2 400 lägenheter 
som kommunen byggde 1970. 
Men även jämfört med 1977 blir 
det en nedgång - då byggdes 675 
lägenheter. Man räknar visserligen 
med att befolkningen kommer att 
öka men inte alls i samma takt 
som tidigare - så . man tror att 
56 3 lägenheter per år skall vara 
tillräckligt för att möta befolk
ningsökningen. 

Samtidigt erkänner man att det 
finns bostadsbrist i kommunen. 

Bostadsförmedlingen har anteck
nat l 800 sökande till lägenheter 
enbart i kommundelen Lund. I 
de yttre kommundelarna fmns 
600 omoderna lägenheter. Pri
serna på bostadsrättslägenheter 
rasar i höjden och man ser helt 
riktigt detta som ett tecken på 
bostadsbristen. 

Men hur vill man komma till 
rätta med bostadsbristen? Jo, man 
omnämner den som »mera kort
siktigt bostadsbehoV)) och menar 
att det genomsnittliga bostads
byggandet inte behöver påverkas. 
Men man vill bygga lite fler lä
genheter i början av planerings
tiden och lite fårre i slut et. Så
lunda skall genomsnittssiffran 
fram till 1981 årligen överskri
das med 24 lägenheter.Efter 198I 
skall man i mot svarande grad byg
ga farre lägenheter. När orättvisor 
kallas lik ställdhet får väl denna 
minskning av bostad sbyggandet 
kallas att bygga bort bostadsbrist 

och uyggarbetslö~hct . 

1030 villor med fyra rum eller 
mer kommer att byggas i Lund 
fram till 1983. Under samma tid 
kommer enda~t 165 hyreslägen
heter i samma storleksklass att 
byggas. De flesta villorna - 615 
stycken - blir på fem rum eller 
mer. Endast fem (5) av hyres
lägenheterna blir så stora. 

Så planerar kommunen i det 
bostadsbyggnadsprogram som för
nyades på fu llmäktigesammanträ
det på torsdagskvällen. 

32% av bostäderna kommer att 
hyras ut medan 42% kommer att 
säljas som 'villor. Kommunens pla
nering går alltså ut på att 2:or och 
3:or skall byggas i hyresområden 
medan större ffigenheter skall pla
ceras i villaområden. 

VPK:arna pekade naturligvis på 
hur fruktansvärt sned en sådan 
fördelning är. Den kommer at t 
ytterligare öka uppdelningen mel
lan boende. 

Men planeringen är också eko
nomiskt oförsvarbar. Det är inga
lunda billigare att bygga villa än 
en lägenhet. Trots det blir det 
för de villaägare som hat hög in
komst billigare att betala räntor 
direkt till banken än att betala 
hyra. Det beror på att villaboen
det är mer subventionerat än 
· hyresboendet. Man har räknat ut 
att kommunens extrakostnad för 
villabyggande är mellan 13 000 
och 23 000 kronor per villa. Det
ta gällde Göteborg 1974. I Lund 
1978 är subventionerna till byg
gandet säkert större. Till detta 
kommer sedan extrakostnader för 
att underhålla gator och belysning 
och liknande i villakvarteren sam t 
framförallt de subventioner som 
beror på skatteavdragen. 

Kommunen är alltså beredd att 
subventionera villaboendet med 
stora summor medan man rycker 
på axlarna åt hyresgästernas krav 
på ekonomiskt stöd får att lyfta 
bort årets hyreshöjning. Stödet 
t ill hyresgästerna skulle strida 
mot likställighetsprincipen i kom
munallagen sägs det. S tödet till 
villaboendet gör det inte. 

ALGOTSNORD 
Pli sektionsmöte med Svenska 
Kom munalarbatarförbu 11det sek t 
7 som organiserar kollektivans
täll d sju k värdspersonal i Lund har 
ett u tta lande gjorts för sömmers
korna på Algots Nord. Uttallandet 
innehil ller följande satser: 
Att staten garanterar fort satt pro
du k ti on tills dess att al t ernativa 
jobb p li ort en kan ordnas 
Att sj ukhusstyrelsen verkar f ör 

att algotssömmerskornas utst äll
ning kommer till Lunds L asarett. 

PRENUMERANTI 
För de all ra flesta .., er ir det tid 
att förnya prenumerationen . Ou 
besparar 011 mycket arbete, om 
du utan att vi skickar dig inbeUII
ningakort betalar din p,..numer• 
t ion för ni~ta l r. 
Pri•t ir oförlndrat, 30:-/lr, 150:
för atödp,..numeratlon. 
Pg 17469-9, adr .. aen VPK Lund , 
Veckobladet. Glöm Inte skriva 
d itt agat namn och adraaa. Och 
skriv om du iir gammal prenum• 
rant l 

Pga. extremt stor matri altillgä ng ha r V B-red bas lutat att även k omma ut nästa vecka. Hurra! 


