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Fredagen den l J. maj 

Fackligt krav: 
6 timmars planering åt barnskötarna! 

En tandläkare i S.Sandby, Lars 
Larsson, har hittat ett hus i Dal by, 
som han tyckte skulle vara utmärkt 
som tandläkarpraktik. Detta ville 
han köpa, det är inte något närkligt 
i detta. Desto märkligare är att han 
sålde sitt hus i Sandby. innan köpet 
av huset i Dalby var klart. Hur man 
nu kan göra så - med tanke på att 
kommunen har förköpsrätt på fas
tigheter. Jo, Larsson tog kontakt 
med stadsarkitekten, som meddela
de honom att kommunen inte ville 
de honom att kommunen inte torde 
utöva någon förköpsrätt . Med dessa 
ord kunde Larsson känna sig ganska 
säker, för i det borgerliga (läs mo
derata) Lund bestämmer tjänste
männen, inte politikerna. 
Visserligen är det fastighetsnämn

den, som beslutar i sådana ärenden. 
Och fastighetsnämnden beslöt, när 
ärendet var uppe där, att föreslå att 
kommunen skulle köpa dalbyhuset. 
Detta sedan socialdemokraterna 
och en folkpartist röstat för det.I 
fastighetsnämnden sitter Lennart 
Ryde(m) som ordförande. Han var 
inte nöjd med beslutet och reserve
rade sig skriftligt. Så här skrev han: 
»Köparen har tillskrivit stadsarki

tektkontoret för att erhålla besked 
om kommunens planintentioner. 
Som framgår av bilagda skrivelser 
från kontoret har han underrät
tats om att kommunen inte torde 
söka utöva någon förköpsrätt. 
Efter de besked köparen erhållit 

framstår fastighetsnämndens beslut 
som synnerligen olyckligt. Det mås
te vara ett rimligt krav från medbor
garna att man ska kunna lita på 
upplysningar från kommunens för
valtningar. Av detta skäl menar jag 
t.o.m. att kommunen i dagsläget ha
de bort avstå från att försöka ut
nyttja förköpsrätten även om ett 
planintresse funnits.» 
Kommunstyrelsen, som till sist be
stämde i detta ärende, beslöt att in
te utöva förköpsrätt. 
I moderaternas Lund bestämmer 
tjänstemännen. 

Barnstugeklubben inom Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (SK 
(SKAF) avd 9, sekt 5 har haft 
klubbmöte. Barnstugeklubben är en 
av de största klubbarna inom sek
tionen, och den organiserar barn
skötare och ekonomipersonal på 
barnstugorna. På mötet i tisdags 
formulerades avtalsmotioner inför 
höstens avtalsrörelse. Bl.a. slog man 
fast kraven på slopande av ung
domslönerna och pedagogiska mål
tider åt all barnstugepersonal. 
Under lä'ng tid har diskussioner 

förts om det orimliga i att bara för
skollärarna har rätt till s.k. barnfri 
planeringstid , när arbetet på barn
stugan utförs i ett arbetslag. Frågan 
har inte reglerats genom det cen
trala avtalet med Kommunförbun-

- det , utan ska lösas genom lokala 
förhandlingar. Diskussionerna i 
barnstugeklubben har gått höga om 
hur kravet på planeringst id ska for
muleras. Trots att en majoritet av 
medlemmarna ville ställa ett mini-

mikrav på 6 timmar, eller lika myc
ket som förskollärarna, gick för
handlama ut med ett bud som in
nebar ospecificerad planeringstid i 
förhandlingarna med kommunen. 

På mötet i tisdags kunde om
budsmannen rapportera att kom
munen svarat nej till det kravet. 

Men barnarbetarna lät sig inte för
skräckas av kommunens inställning 
till deras självklara rätt att delta i 
planeringsarbetet , u ta n tog på nytt 
upp diskussionen hur kravets ska 
ställas. 
Mötet enades om att i fortsätt

ningen gå ut med ett minimikrav 
på 6 veckotimmar barnfri plane
ringstid för att på lika villkor som 
övrig barnstugepersonal kunna del
ta i planeringen. Fortsätter den bor
gerliga majoriteten i sociala central
nämnden att vägra dem sin rätt så 
menade mötet att barnskötarna och 
den ekonomiska personalen kom
mer att sätta hårt mot hårt, och in
te vara rädda för att göra aktioner 

som ska visa kommunens höga po
litiker att de är en viktig grupp ar
betare, som inte finner sig i missför
hållande! 
På mötet diskuterades också kol
lektivanslutningen till SAP. Mötet 
enades om att till protokollet föra 
ett ifrågasättande av det demokra
tiksa i att vara kollektivanslutna 
medlemmar till ett parti. Man vill 
föra frågan_ vidare till sektionsni
vå. Till sektionens årsmöte i vint
ras hade en enskild motion ställts 
om valanslag inte bara till SAP, 
utan också till VPK.Den motionen 
avslogs dels därför att det inte är 
sektionen, som fattar sådana be
slut, dels med hänvisning till kol
lektivanslutningen, som gör det o
möjligt att ge ekonomiska bidrag 
till annat parti än SAP. Nu har en 
diskussion allt så påböijats i barn
stugeklubben, och förhoppningsvis 
kan den ta fart ocksp på sektions
nivå. 

VPK affischerar på reklampelarna! 
Har ni varit i någon sydeurope
isk stad före ett val? Då har ni 
inte kunnat undgå att se hur 
väggar och murar formligen 
blommar av politiska slagord i 
form av affischer och inskrifter 
ja man ser en hel del mellanva
len också. Inte stöts man av 
slagorden , utan man tycker det 
ser livligt och trevligt ut, även 
bortsett från det politiska in
nehållet. 

Här i Sverige är det Sträng
Iigen Förbjudet att affischera 
u t an tillstånd, och tillstånd att 
använda vanliga väggar eller 
plank är svårt att få. Vill man 
föra ut sitt budskap ska man 
äga eller hyra en vägg , ha råd 
att använda en skyltfirma och 
skriva inlagor till byggnads
nämnden. De som har tid och 
råd till detta är bu tik er och 
andra kommersiella intressen. 
Därför ser man i svenska städer 
få politiska paroller men dessto 
mer reklam. · 

Nu är det många här i Lund 
som har politiska väsentligheter 
att berätta om per affisch. Det 
har också under de senaste tio 
åren utbildats en lokal vana att 
affischera »illegalt», i regel på 
plank och kopplingsskåp. Järn-

fört med medelhanvländerna är 
det mycket diskret , och man 
tycker inte att någon behövde 
reta sig. Men det gör somliga 
änd å. 

Den opinionen får man ta en 
viss hänsyn till. VPK affische
rar därför inte illegalt . Nu inför 
l maj t.ex. har vi med möda 
satt upp ett 25-tal egna affisch
tavlor med propaganda för vår 
demonstration. Polistillståndet 
kostar oss 30 kr, men kostna
den för vandaliserade tavlor lig
ger säkert på 300. 

Vi tycker det är ett rimligt 
krav att kommunen ställer rik
ligt med affischplatser till för
fogande för politiska och andra 
ideella krafter. Det "handlar 
faktiskt om att stödja den 
kommunala demokratin. VPK 
har därför i likhet med några 
socialdemokrater för flera år 
sedan krävt sådana kommunala 
affischtavlor. 

När det gäller somliga ärenden 
mal kommunens kvarnar lång
sam t. Efter drygt fyra år har 
det nu kommit en utredning 
och ett förslag. Och vad säger 
utredningen? J o, bl. a. att rek
lampelarna som står runtom i 
stan egentligen tillhör kom-

munen men att ingen hävdat 
kommunens äganderätt, utan 
låtit reklamfirmorna under 
många år gratis nyitja pelar-
n a. 

Just nu sitter det bl.a . uppe 
sådana gratisaffischer för SAF! 
I det läget tycker VPK Lund 
att vår lokala, politiska propa
ganda är väl så viktig. Vi har 
därför satt upp förstamajaf
fischer på ett antal av dessa 
»herrelösa», kommunala an
slagstavlor, och uppmanar and
ra politiska organisationer att 
göra likadant. 

Men det behövs fler kommu
nala anslagstavlor. Kräv att så
dana inrättas! 



V ÅR HÄLSA BLIR EN 
VARDAGSVARA 
Vi sväljer dagligen bly, bensin och 

hundra sorters dammpartiklar. Ka
pitalet navigerar den svenska skutan 
efter devisen »Ingenting får stjälpa 
Sverige». »Allt måste offras för sys
selsättningen, för sysselsättningen, 
för syssel...» Så ljuder den ständiga 
teaterviskningen. På så sätt har man 
trott sig kunna legitimera alla möj
liga sorters gifter. Men det går inte i 
längden att lura tusentals männis
kor. Protesterna gror och växer. Nu 
börjar detta också gå upp för lan
dets politiska och ekonomiska led
ning. Inför kritiken mot bilismen 
sätter man upp ett pokeransikte. 
Under hela Teckomatorpaffåren 
höll man god min och låtsades stå 
inför ett undantag. Men den radio
aktiva frågan satte definitivt käppar 
i hjulet. En ny linje måste utformas, 
annars riskerar man att protesterna 
omsätts i handling. Sverige är inte 
för inte knät för att stämma i bäc
ken. I Stockholm pågår nu febrila 
överläggningar om hur man ska 
kunna mjölka medborgarna på pen
gar som ersättning för den fördyra
de energin, när kärnkraftverken 
stänger. Men vad ska man göra med 
proteststormarna mot alla övriga fö
roreningar? 
En läcka från regeringen på tors

dagkvällen antyder dock att ett 
brev från Lund visar på en tänkbar 
lösning. Brevet är tillställt regering
en, och vissa av näringslivets nyc
kelpersoner har fltt kopior för kän
nedom. Vb har lyckats komma över 
en kopia. Brevet lyder: 
»Vårt företag är en liten men be
tydelsefull del i en av det svenska 
näringslivets hörnpelare, nämligen 
tryckeriindustrin. Vi drar vårt strå 
till stacken för att kommunikatio
nerna i Sverige ska fungera. Vi ar
betar hårt , övertid hör till den dag
liga rutinen. Ledningen har inte 
haft semester på fem år. Detta hän
ger dels samman med den börda vi 
axlar, dels med att vi utsätts för för
följelse från myndigheternas sida. 
Länsstyrelsens naturvårdsenhet och 
hälsovårdsnämnden klagar oavbru
tet på att vi inte sökte byggnadslov 
för vår skorsten förrän två år i efter
hand, och över att vi fortsatte pr
hand och över att vi fortsatte pro
duktionen trots att man sa nej till 
skorstensbygget.De anser också att 
vi enligt lagen bedriver milj ö farlig 
verksamhet, och att sådan bör för
läggas långt u te i skogen. Men det 
är ont om träd ute på lundaslätten. 
Och det är ont om tid. Skulle indus
trin söka lov för alla skorstenar, 
kunde vi lika gärnasälja Sverige till 
högstbjudande västland med en 
gång. (Om någon vill ha). Nu måste 
det erkännas att myndigheterna 
samtidigt försökt ge oss så lång frist 
som möjligt och egentligen varit re
lativt tillmötesgående. Men nu har 
vi fått ultimatum. Rena utsläppen 
före 1979 eller lägg ner. Bakom 
kampanjen ligger en HSB-förening, 
granne med vårt företag. De tycks 

Utvidga den kommunala demokratin! .. ! 
Nummer fem på VPK-Lunds lista 
till kommunfullmäktige i höstens 
val är Tarcisio Bommarco, kock på 
Vipeholm. 
- Vilka frågor vill du driva i fullmäk
tige de närmaste åren? 
-Jag skulle vilja precisera frågeställ
ningen innan jag kommer direkt in 
och svarar på frågan. J ag skulle vilja 
säga som så : vilka är 
säga som så: vilka är förutsättning
arna för att kunna driva vissa frå
gor?Eller rättare sagt vilka är de 
demokratiskt-politiska förutsätt
ningarna för att kunna driva våra 
och klassens krav i fullmäktigearbe
tet? En av orsakerna tlll att borgar
na kunnat behålla makten i Lund 
de senaste 25 åren är - förutom en 
ren och skär klasspolitik, som gyn
nar dess egna grupper - även upp
byggnaden av ett system för be
beslutsfattande, som omöjliggör för 
arbetarklassen och andra stora 
grupper i samhället att delta och på
verka den egna situationen. I full
mäktigearbetet är vi många gånger 
bundna av de former och arbetssätt 
som det borgerliga klassintresset 
och ideologin bestämt. 
Borgarna försöker behandla de fles
ta frågor som opolitiska genom att 
ge dem en så utpräglad teknisk och 
administrativ karaktär att den kan 
undanskymma de klassmässiga för
delar som det innebär för den egna 
klassen och de nackdelar som be
slutet medför fOr arbetarklassen. 
Detta ger medvetet byråkratin en 
stor makt i kommunen. Man pre
senterar siffror och statistik så att 
man dels fördunklar innehållet, dels 
binder allmänheten - om den läser 
sådant! -till siffrornas interna logik. 
Man vill ge sken av att själva siffror
na har ett eget liv och inte att ba
kom varje siffra döljes en mänsklig 
handling. Denna avsaknad av klara 
politiska ställningstaganden, denna 
ständiga kurragömmalek bakom 

inte kunna hålla ett möte utan att 
skicka klagobrev över våra aromatis
ka kolväten tillstans samtliga myn
digheter. Vad förstår en grupp 

slumpvist hopkomna boende om 
den svenska indistrins livsvillkor? 
Och vem vet vad det är för element 
som driver frågorna i deras namn? 
Nog om detta. Eftersom protester
na tycks vara allmän tendens i Sve
rige, föreslår jag att vi accepterar 
fait accompli och tar tjuren vid 
hornen. Det krävs en ny strategi. 
En tanke slog mig igår: varför ska 
hälsan vara gratis? Mat kostar. Bo
stad kostar. Jag föreslåt att vi stil
lar folkstormarna genom att ge ut 
någon form av hälsoaktier. Så snart 
aktiestocken förmår finansiera för
ändringarna tillmötesgår vi kraven 
på reningar eller vad det nu kan 
vara. Aktieutdelningen skulle en
bart ske i forma av bättre hälsa. 
Problemet blir naturligtvis att and

ra än aktieägarna kan åka snålskjuts 
på hälsoförbättringarna. För att 
komma tillrätta med den saken 
krävs det nog en intensiv ideologisk 
kampanj i massmedia. Att inte äga 
en hälsoaktie måste bli en skam! 
Att sakna hälsoaktier måste göras 
till något långt värre än att sakna 
automobil! 
Er vördnadsfulle 
Love Ram 
P.S . Kanske vi tom får pengar övem 

ryggen på tjänstemännen gör det 
mycket svårt för invånarna i Lund 
att bli politiskt aktiva, därför att 
det blir svårt att sätta sig ini frågor 
som rör deras framtid. Sålunda blir 
en av VPKs uppgifter i den valda 
forsamlingen inte bara att »avslöja» 
de borgerligas sätt att utöva sin 
makt, utan också att föreslå åtgär
der så att lundaborna kan aktivt 
delta i beslutsfattandet. 

Detta aktiva deltagande kan antin
gen vara parlamentariskt genom 
olika former av decentraliserat bes 
beslutsfattande, eller utomparla
mentariskt genom påtryckningar 
från olika intresseorganisationer. På 
detta sätt kan arbetarklassen och 
andra skikt genom det kommunis
tiska partiet förverkliga de krav som 
för tillfället är mest angelägna. 
En utvidgning av den kommunala 

demokratin är följaktilgen för mig 
en viktig fråga, som kan skapa för
utsättningar för en politisering av 
det sociala livet. En utvidgning av 
den kommunala demokratin ska
par samtidigt i dessa mörkblåa ti-

der ett annat och nödvändigt fät
hållande mellan människor och po
litik, vilket är något mycket vikt
tigare än det så reklamerade mel
lan medborgare och politiker. 
Det första är en utmaning att själv 
bli politiker i sitt vardagliga liv, det 
andra är ett beroendeförhållande, 
som skapar passivitet och medver
kar till auktoritära lösningar. 
När nu förutsättningarna för det 

politiksa arbeter är någorlunda pre
ciserat, anser jag att vissa frågor bör 
prioriteras i det politiska arbetet. 
Sysselsättning först och främst. Här 
drabbas ungdomarna, kvinnorna 
och invandrarna hårdast. 
I Lund idag minskar arbetstillfäl
lena. Se på problemen: Nordarma
tur, den minimala barnomsorgen, 
den sociala nedrustningen, färre ar
betstillfällen på Landstinget, få fler
familjhus byggs, ökning av antalet 
tillfälliga bered skapsarbete - allt 
detta drabbar fämst de grupper jag 
nyss nämnde. 
- Invandrarfrågor är för mig som in
vandrare av speciell betydelse, men 
utan att det har en speciell plats. 
Invandrarfrågor är inget annat än 
arbetarklassfrågor, om än mera nak
na och brutala i sin klassmässiga 
verklighet. Man kan inte lösa de s.k. 
invandrarfrågorna om man inte 
samtidigt löser frågor om bostad, 
barnomsorg, skola, arbete och po
litiskt deltagande tillsammans med 
den sve'nska arbetarklassen. 

Satt och tryckt av VB-red pi AC~·press l Lund. Ansv. utg. Ulf Nymark 

Arbetsplatstidning 
vållar debatt 
Nr 2/79 av Vårdarbetaren, VPKs ar
betsplatstidning på Lasarettet, Vi
peholm och S:T Lars, har utkommit 
i dagarna. Tidigare nummmer av 
tidningen har sluppit genom >>grin
darna» relativt obemärkt. Så dock 
inte detta nummmer. Vårdarbeta
ren nr 2/79 är troligen den mest dis
kuterade frågan för tillfäller på lasa
rettet. Och vad har då väckt denna 
uppståndelse? Jo, en liten dikt, som 
heter »Läkaren vän eller fiende», 
som har väckt speciellt läkarnas on
da blod. Professorer och överläka
re, som känt sig personligen angrip
na har försökt hitta vår distributör 
på lasarettet. 
I tidningen finns också en artikel 

om Vipeholms kök, vilket har ska
pat misstämning inom SAP-leden. 
Artikeln har kritiserats i Arbetet på 
ett oseriöst och förnedrande sätt. 

KOMMUNALPOLITISK 
DEBAIT 
På tisd 15/5 har folkpartiet inbjudit 
till kommunalpolitisk debatt med 
alla fullmäktigepartier. Plats: stads
hihi. hörsal, kll9.00. 
Folkpartiet hade tänkt sig en från 
varje parti i panelen. Men socialde
mokraterna kräver två, annars stäl
ler de inte upp. Tro nu inte att det 
beror på att SAP är störst, nej »vi 
måste ju slåss både mot höger och 
vänsten>, säger Sten Norin, »och det 
klarar vi inte med en.». 
Det är inte lätt att vara mittenparti 
i Lund. 

BOKCAFE'- FEST 
Lördag den 19/5 kl. 19.30 

på Smålands Nation, Korpa
moen, Kastanjegatan 7. 

Ur programmet: 
Musik kammar-, blås, 

Kaya sjunger 
Föredrag/kåseri om litteratur 

Film (kortfilm av det mer 
exklusiva slaget) 

Mat, dryck. Dans. 
Köp biljetter på Bokcafet! 

BLASORK. Rep lörd 12.5 10-12 
pli Palaestra. Nr 17, 18, 28, 30 , 
33, 34, 36, 44. Spelningen den 
16.5 INSTÄLLD. 

TRÄFFPUNKT MARX Öppet hus. 
lö 12/5 fr kl 19. Joakim Lenz v isar 
bilder: ämne Kärnkraften. 
VPK/KU Bredgat. 28. 
UNIVERSITETSMARXISMEN i 
Sverige talar Sven-Erik Liedman om 
m1114/5 kl 19.30 pli Smlllands. 
AVTALSKONFERENS ordnar 
VPK-Skllne l ö 19/5 kl 9.30-17.00. 
Svarvarestugan. Förhandsanmälan 
senast 14/5 till d istr.exp. 040/ 
978897 . 
SKOLPOLITIK, offentligt möte 
on 16/5 kl 18.30. Talare: förmodl. 
Karin Svensson. KUs förbundssty 
relse. Arr . KU, plats Bredg . 28. 


