
LUNDS A.LDSTA - KANSKE ENDA OPPOSITIONSTIDNING 

43 
ORGAN FÖR VPK och KU i LUND UTKOMMER FREDAGAR 

Lund. Telefon: 046/ 13 8213. Torsd. 19- 21. Lörd . 10- 12 
Pren. l S kr/halvår. 

Kommunen och Nordarmatur 
Kommunistiska Partiet Marxist
Leninisterna (KPMLr) skrev för 
en tid sedan en artikel om VPK 
Lund i sin tidning Proletären. 

Det är många som störs av att 
VPK idag drar till sig grupper 
som tidigare varit främm ande 
för partiet. Borgare brukar finna 
det ytterst stötande att männi
skor som fått s.k. boklig bild
ning inte lugnt fogar in sig i det 
traditionella klassmönstret. Inom 
vänstern kommer kritiken i stäl
let från de mest renhjärtade 
revolutionärerna. De har nämli
gen läst i böckerna Hur Ett 
Riktigt Revolutionärt Parti Ska 
Se Ut. Senast är de t KPML(r) 
som i Proletären uttalar sin 
förkastelsedom: VPK Lund rep
resenterar »lärare, filosofer, god
hjärtade medicinare och nostal
giska arkitekter>>. VPK satsar 
stenhårt på »en klasspolitik byggd 
på antikärnkraft, giftfria grön
saker och slumbostäder>>. 

Efter den salvan borde vi väl 
tystna och sjunka djupare ned i 
det reformismens träsk där vi 
utan tvivel befinner oss. Möj
ligeP skulle de t vara fres tande 
att säga några ord om den roll 
de giftfria grönsakerna spelar i 
VPK:s politik (alltför liten, enligt 
vår mening), men ironi är oss 
totalt främmande. Låt oss i stäl
let tala allvar. 

VPK Lund, kan vi meddela 
de nedresta revolutionärerna, ver
kar i Lund. Det är en stad som 
inte domineras av industrin utan 
av stat liga och kommunala arbets
platser - en majoritet av männi
skorna här jobbar i vårdapparat 
och utbildningssystem. Bl. a. finns 
grupper från de s.k. mellanskik
ten. 
Industriarbetsplatserna då? Tja, 
nog kunde de t vara bättre, det har 
R-ama rätt i, men vi har en liv
aktig Kommunistisk Metallarbe
tarförening som nu är inne på 
fjärde året med sin fina arbets
platstidning, Verkstadsgolvet. 

a är det alltså, vi jobbar med 
det vi kan och skulle inte dröm
ma om att ge R-ama råd 0111 
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Till förra veckans kommunfull
mäktigemöte hade VPK inter
pellerat kommunstyrelsens ord
förande, Sverker Oredsson, om 
kommunens insatser för att be
hålla Nordarnatur i staden. Som 
replik på Oredssons svar gjorde 
Stig Nilsson (VPK) följande in
lägg, som vi inte vill undan
hålla Veckobladets läsare. 

Ordförande! 
Det är ju tacknämligt att arbetsut
skottet skickat brev till Saab-Sca
nias ledning vari angelägenheten för 
Lunds kommun att Nordarmatur 
stannar kvar i Lund starkt under
strykes. 

Trots detta ger interpellationssva
ret associationer liknande dom som 
föranleddes av svaret på VPK:s öpp
na brev till arbetsutskottet. Tankar
na plöjer sin väg genom tidevarven 
och träffar osökt en sentens hos 
stoikern Seneca: »Ödena för den vil
lige, men släpar med sig den ovilli
ge.» Dock vore det väl förhastat att 
påstå om arbetsutskottets ledarn& 
ter att de med upphöjd sinnesfrid, 
i närheten av Nirvana, enbart skulle 
betrakta tillvarons nyckfulla kast 
föranledda av en fullständigt ödes
bunden determinism. Nog är väl ar
betsutskottet klart över att det in-

nehar makt med möjlighet att ut
veckla eller begränsa rörelser i den 
kommunalsociala helheten. 

Oredsson anser att arbetsutskottet 
agerat på ett adekvat sätt och att 
det enda konkreta svar som är till
fredsställande är ett definitivt be
sked att Nordarmatur stannar i 
Lund samt att företaget lovar un
derrätta utskottet om något drama
tiskt håller på att ske. Just i dessa 
svar ser man det läge av hand
lingsförlamning som utskottet 
befinner sig i och som likt en be
tingad reflex låter tanken samman
träffa med längesedan utdöda kul
turer. 

Det tänkande som utgör grunden 
för Oredssons liberala syn ligger be
tydl~t närmare i tiden och speglar 
vad Jag förmodar en inställning rakt 
motsatt en järnhård determinism, 
nämligen det slags frihet i vilken in
divi~en ges möjlighet att hävda sig 
på sina medmänniskors bekostnad, 
att om man spelar på egoismen 
skulle man nå altruistiska målsätt
ningar. Häri ligger också iden om 
den fria marknaden och möjlighe
terna att på densamma maximera 
profiterna. Som en följd av detta 
finner jag det svårt att tro att ka
pitalisterna skulle kunna uppfatta 
Lunds kommun som konkurrent på 
den privata varumarknaden. Detta 

Borgerlig skolpolitik 
I Lund är det svårare att kom
m a in på gymnasieskolan än 
det är i kommunerna runt 
om, till vissa linjer krävs det 
näs tan en hel poäng mer. 
Samtidigt ve t man att inom 
de närmaste åren ökar anta
le t 16-åringar kraftigt. Och 
ungdomsarbetslösheten är ett 
fak tum. En ökad intagning 
till gymnasieskolan vore säle
des befogad av flera skäl. I 
Lund förh indras de tta av en 
dålig lokalplanering frå n skol
sty relsens sida. Det finns inte 
klassrum nog att ta emot 
f1era elever. 

Dessa fak ta fram kom i 
komm unfu llmä ktige i fö rra 
veckan vid de n debatt som 
u t5pann sig med anle dning 

av en interpellation från Gun
lög Stenfelt (VPK), där hon 
begärde besked om hur skol
styrelsen tänker skaffa fler 
skollokaler de närmaste åren. 
Tyvärr fick man konstatera 
att - efter det att man tagit 
Verdexas lokaler i bruk nästa 
är - det inte finns några 
konkreta planer alls. Och 
Gunlög Stenfelt kunde kon
statera, att den vanliga bris
ten på planering i det bor
gerligt styrda Lund innebär 
att intagningspoängen även i 
fortsät tningen kommer att 
ligga högt. Och så håller 
man ännu fl rr ungdomar 
u a n~ö r gym naste<>kolan. 

kan man förledas att tro om man lä
ser Oredssons svar på den fjärde frå
gan. Kapitalismen fungerar planlöst, 
den är anarkisk, för den gäller det 
enbart att maximera vinsterna och 
hålla rotation i varuomloppet. Vilka 
varor som produceras är ovidkom
mande bara rotationstakten bibe
hålls. För Saab-Scanias ekonomer 
gäller det att göra aktierna tillta
lande på börsen, och när de sonde
rar terrängen är de visserligen be
gränsade av en viss lagstiftning 
men ointresserade av om de anställ
da kan beredas sysselsättning i 
Lund eller ej. 

Troligtvis är det så att man måste 
ha varit inne i den ovisshet och för
tvivlan som en planerad nedlä~ning 
innebär för att fatta och förstä hur 
det känns. Man vet inte hur det blir 
i framtiden. Om man kan bo kvar 
eller om man tvingas flytta. Situa
tionen sliter hårt på de anställda vid 
Nordarmatur, och jag tycker det är 
cyniskt av Oredsson att fly undan 
frågan genom hypotesen att företa
get skulle lägga ner om det visste re
da på arbetsutskottets reella eller 
imaginära planer. Du borde i stäl
let sätta människorna i centrum och 
öppet redovisa de planer som even
guellt finns och då låta de anställ
da få känna trygghet istället för 
som nu en malande otrygghetskän
sla. 

Julklappstips 

Har du probkm med vad du ska 
ge släktingar och vänner i jul
klapp? Vi från VB-redaktionen 
har ett förslag. Ge dom en halv
eller helårSpienumeration på Vec
kobladet. Till en kostnad av 15 
respektive 30 kronor (25/50 kr 
för stödprenumeration). Postgi
ro 17459-9. 



e o o JUL OCH e OTT ~YrT ÅR~ 

PRENUMERANT 
För de allra flesta av er är det tid att förnya prenumerationen. Du besparar oss 
mycket arbete, om du utan att vi skickar dig inbetalningskort betalar din prenu
meration för nästa år. 
Priset är oförändrat, 30:-&år, 50:- för stödprenumeration. Pg 17459-9, adressen VPK
Lund, Veckobladet. Glöm inte skriva ditt eget namn och adress. Och skriv om du är 
gammal prenumerant 

BLÅS IN 1979 
Blåsork. saml. kl 23.15 
På tolvslaget Interna
tionalen, sen långdans. 
Möt upp. 

KNYTKALAs 
barnvänligt, 29.12 
kl 18 på Korpamoen. 
Arr. VPK 

VERKSTADSGOLVET 
KMFs tidning har kommit med sitt fjärde 
nummer för året. Innehåller bl.a. ovan
ligt fylliga arbetsplatsrapporter. Ring 
VPK, så skickar vi. 

Ansvarig utgivere:Uif Nymark sättn&tryck VB-red p§ acupress. Lund 


