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»Eurocs inställning är att ingenting 
framkommit s6m tyder på att er
sättningsgrundaude uppsåt eller 
vårdslöshet skulle ha förelegat hos 
Eternitbolagets ledning eller hos 
någon annan inom koncernen». 
Detta skriver Euroc i sin årsrapport 
för 1978. Medan arbetare dör eller 
invalidiseras av asbestskador dom 
få tt i Lomma cternitfabrik , som äg 
des av Euroc, så talar företaget i 
va::kra ord om uppsåt och vård~lös
he t. Euroc är inte beredd att ta sitt 
amvar för vad som med all säkerhet 
är den största arbetsmiljökatastro· 
fcn i Sveri~e i modern tid. 

I s2mma årsrapport kan m;m också 
lära att Eurockoncerncn gjorde en 
nettovinst på 69,5 miljoner kr. Det
ta är alltså efter gjorda investeringar 
och skatter. 69,5 miljoner är drygt 
20% av aktiekapitalet på 345 milj . 
Företaget har också satt undan 70 
miljone1. dels från tidigare och dels 
fl ån årets vinst till aktieägarna. När 
etcmitskandalens värsta dyningar 
lagt sig kommer företaget att med 
cll säkerhet att dela u t gratisaktier 
t ill sina aktieägare. 

LO .s begäran om skadestånd är na
turl.igtvis helt rimlig med tanke på 
hur företaget agerat i den här affå
ren. Det finns alltså gott om pengar 
i företaget och profitema är 5tora. 
Men för företaget är det viktigare 
att profiten hålls uppe än aU beta
la de ar bet:! re se m skadats i ·~ if t ar
bet~ Lir att svettas ihop den. Freci:; 
så htir jävlig är kapitalismen 

LO-fötbundets r'.ittskydd har be
gäx t att Euroc in blanco skall ta på 
rJg generell t skadeståndsansvar för 
dc h11ndra tals arbetare som fått 
hngskaJor eller invalidiserats av as
besthanteringen. Euroc var från 
börjar> villigt att göra detta, r>1en 
il ar återtagit 5i~t löfte ui!r skadornas 
u; .. fa!tning blev kiji•da. 

aldebattens glömda frågor 
Jörn Svensson VPK-riksdagsman 
och första namn på fyrstadskret
sens VPK riksdagslista skriver 
här en artikel om valdebattens 
>>glömd(l)) frågor. 

I alla valkampanjer finns »glömda» 
frågor. Det är nästan aldrig någon 
som tar upp förhållandena inom 
psykvården eller diskrinlineringen 
mav homosexuella. Men det kusli
ga med valdebatten 1979 är att 
det är de allra största frågorna, 
som mest sopas under mattan. 

Kapitalflykten 
Där är den stora kapitalflyktelf. 
storfinansen håller faktiskt på att 
nedrusta hela landet. Pengar, in
dustrier, teknik flyttas ut i jämn 
ström. Kvar lämnas hela bygder i · 
nedåtgående, kunniga människor, 
vars kunnande plötsligt betraktas 
som · värdelöst. Inget parti u tom 
VPK kräver stopp för denna väl
diga utdikning av landet. Detta 
krav måste vi få gehör för främst 
i arbetarrörelsen och driva på bred 
front. Detsamma gäller det multi
nationella kapitalets snabbt väx
ande makt över viktiga delar av 
ekonomin, en makt som formar 
sig till ett hot mot varje rimlig 
grad av nationell självständighet . 

Social utslagning 
Vi har en social utslagning i detta 
land som saknar motstycke under 
1900-talet. Över en halv miljon 
människor är ställda utanför nor
mala och mänskligt rinlliga sarn
band med samhälle och medmän
nislwr. Dc hanteras som andra 
klassens medborgare och utgör till 
stor del ett fattigdomsproblem av 
ny »amerikansk» typ. 

Detta tiger de andra partierna 
om. De fmner det vara ett nor
malt inslag i »utvecklingen». De 
t.o.m. berömmer sig över hur de 
lyckas förvara arbetslösa på till
fållighetsarbeten , i bidragssvängen 
och på armat sätt där folks posi
tion av marginalmänniskor undcr
~tryks . En ungdomsgeneration 

prisges av ett omänskligt samhälls
system och cyniska politiker. 
VPK riktar uppmärksamheten pT! 
detta prQbiems diup och allvar. 
Vårt krisprogram anvisar en väg 
för att bekämpa det i stället för 
att skyla och konservera det. 

Korruption av rättssyste
met 
I kris och sönderfall för samhället 
speglas detta också oundvikligt i 
rättssystemet. Det stora rättspro
blemet idag är inte en fråga om 
normupplösning bland de många 
människorna. Det är den växan
de godtyckligheten i förvaltning
arnas sätt att behandla folk. Det 
är svävande lagar som byråkratin 
fyller med innehåll. Det är bristen 
på konsekvens i rättstillämpning
en, inskränkningarna i överklag
ningsrätten och de minskade lag
liga möjligheterna att ställa högre 
ärn belsmän till ansvar. 

Denna korruption av rätts
systemet går sida vid sida med en 
utbredning av obehöriga påtryck
ningar och rena mtitor. Och detta 
godtas av domstolar och justitie
ombudsmän. VPK driver dessa 
frågor både principiellt och som 
en kla55fråga - ty det är alltid 
arbetarklassens folk , som hår
dast drabbas när lagskydd och 
rättssystem vacklar. 

----------------------------------, 
Jörn Svensson. i Lund torsdag 

VPK Lund har valmöte med 
Jörn Svensson på stortorget 
torsc.lag den 30/9 kl. 19.00. 

Helena Svantesson och Birgit
ta Edgerton talar 0111 ko mm• · 
nalpolitik. 

Lunds Kommunistiska Blåsor
kester spelar uppvärmnings
musik innan mötet och VPK 
Lunds sånggrupp leder all
sången. 

S!ut upp! 

1979 5 : e årg. 

Hyresgästdebatterna 
Hyresgästföreningens lundaavdel
ning har inbjudit de politiska 
partierna till debatt om bostads
politiken i Lund. Partierna har 
svarat och man meddelar från 
avdelningen att socialdemokrater
na, VPK och minst ett av de bor
gerliga I?artierna kommer att ställa 
upp på samtliga möten. 

Debatterna är tänkta som ut
frågningar av partierna. A vdel
ningen ställer tre frågor till parti
erna rörande centrala delar av bo
stadspolitiken: vad tänker partier
na göra åt hyreshöjningar, villa
subventioner och bostadsbristen. 

Kontaktkommitteerna i bo
stadsområdena, som ansvarar för 
de praktiska arrangemangen, stäl
ler lokala frågor . Man kan t.ex. 
nämna frågan om Delfmbadet på 
Norr och om Östra Ringen på 
Östra Torn. Frågor om bl.a. barn
omsorg och kollektivtrafik går 
som en röd tråd genom de flesta 
stadsdelarnas diskussionspunkter. 

Debattserien bötjade igårkväll 
på Fäladsgården (Kort referat 
följer i VB :s fredagsnummer) och 
avslutas på Folkets Hus den 11/9. 

Mötesdatum och -lok~ler: 
Klostergården: Klostergårdens 
fritidsgård, 2.?/8 
Ostra Torn: Ostra Torns skola 
matsalen, 3/9 
Väster : Papegojelyckans service
centrum, 4/9 
Centrum: Folkets hus, 11/9 
Samtliga möten kl. 19.00- 22 .00 

Arbetets tystnad 
VPK:s stura valupptaktsdemonstra
tion i Malmö i lördags me-d ca 1200 
deltagare passerade också förbi tid
ningen Arbetets byggnad på Bergs
gata.'!.. Åtskilliga av tidningens. med
arbetare stod i fönstren och tittade 
på röda fanor och banderoller o~~ 
lyssnade på blåsorkester och talko
rer. 

De ansåg dock inte att demonstra
tbnen var nigot att berätta om för 
Arbetets läsare. Inte heller VPK :s 
partiordförande Lars Wcrnc.~s och 
ungdomsförbundets ordforande 
Lars J oh anssons tal på valupptakten 
i rikets tredje stad ansågs värd iga 
omnämnande. 

Detta inträffade bara en vecka ef
ter att Arbetet skummat av raseri 
över alt TV inte bevakat Olof 
Palmcs framträdande på SAP::; val-
upptakt i Helsingborg_... . 
. Borde inte soc!aldemok.ratms 
största morgontidning känna en viss 
s}cyldighet att rappurtera också va~ 

·som händer i arbetarrörelsens radl
kala del'! Våra kolleger på Lunda
bladet har dock chansen att i viss 
mån återuprätta Arbetets skamfila
de tykt<J g•mom att göra ett utför· 
li~t reportage av Jörn Svemso!"' tal 
pa tor~dag . \'i St: ~ på stortorf,ct! 



V i 5 på baksidan 

•: a,l , k1 1)artiet Kommunisternas 
v;,ckra och anslående valaffisch 
pa stortorget har väckt berät
tigat uppseende. VB beslöt att 
fraga de fem kommunalråden 
v,ld dom ansåg om den . 

;,-.:.... . 
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. 
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f.! il.> Arne AruiPrssoll (c} 

- Vadå? Jag har inte sett någon 
affisch! 

Lennart Ryde (m) 

- Den ska ner! Den ska ner! Om 
inte polismästaren klarar av det 
så får jag väl tala med ungmo
d,• ra t e rna. 

Bi.rger Reh_2.(s) 

-Ja, jag är ju född här i J;.urlli 
och har ju alltid sati likheh
tecken mellan borgare och kom 
munister . 

S 1·akrr OJedssv11 (;'{'} 

- revhg! Men den sitter alld •• , 
f" r lågt . Själv slog jag huv tiC!.:. 
i den när •jag cyklade hem 
häromkvällen. 

Nils Gustavs:vn (s) 
-ställningen går väl an och 
affischerna är ju snygga, men 
personligen har jag aldrig rik

. tigt kunnat med vajande röda 
fanor. Kunde man inte ta bort 
dom? · 

solgårdarna 
Hyresgästerna i det bebodda Sol
gårdshuset är uppsagda till avflytt 
ning före den 30 september i år. 
Tre av dem överklagade 1•räk 
ningen i hyresnämnden där frågan 
fortfarande ligger och där mun 
hittills haft zvå sammanträden. 

Ute runt parken vid :-.ulg;., 
darna och p a angränsande gato. 
har man ritat konstiga märk•'H 
och folk har gå tt nmt och m;itt 
med trefot skikare . Det ar Rib 
byggen som ·.-edan mcikiJt , ig P•• 
rivning och nrLyggnation . inna u 
stad~-plancn .i r behandlad 1 byr.g · 
nadsnämnd od1 and ra m:;, anser. 

l hosta~.t,bristens Lund står 
;tlbta nu J2 funktionsdugliga lä· 
geuhcter tornma. starka, välbygg
da och 1 rivsamma h11s ska allt sa 
nvas och ersättas med tre styck 
h0ghus. Ett st:xvanings- och två 
femvåningshus. Donatus väg 
stängs och på den placeras ett 
parkeringshus och parkeringsplat
ser. Längs van Dyrens väg mitt 
emot solgårdarna byggs det gara
gt~ och parkcring,-platser. 

Hela området kommer att än
dra karaktär. Det blir insatslägen
heter och för framtidett'ett-eldo..,; 
rado för svartabörsspekulanter. 
Löntagare i låg- och mellanin
komstlägen har ingen _möjlighet 
att ställa sig i kö till detta över
klassgetto. 

Borgerlig demokrati 
~)olgård sfrågan visar på ett sliw nd e 
sätt hur borgerlig dt,mokrati fun 
gerar. För två år ~.edan utrymd~s 
två av husen och hyresgästerna 
där fick löfte om att fii flytta till
baka efter det art husen repare
rat,. Ett U)Jprustningstillstånd för 
hu sen godkändes. För ett år se
Jan , den 12 !ieptember 1978, fat
latles i AD Färgaren beslut om 1iv· 
ning med röstsiffrorna 3 mot :!. 
Fiirgaren är ett kommunalt b.:>tag 
som förvaltat husen och vars ma
joritet företräder de vinstintressen 
son. cyniskt körde ut och däref
ter lurade hy resgästerna för att 
därigenom kunna minska opini
onstrycket mot rivningen. 

Men det värsta har varit att de 
boende i solgårdarna inte haft 
minsta möjlighet att påverka be
sluten. De har varit betydelselösa 

nollor i pamparnas odemokratiska 
. spel. De har inte fått träffa en 
e;Ha. ansvarig politiker, varken 
någon borgare eller sosse . Hyres
gästerna har inte på minsta sätt 
kunnat få gehör för sina synpunk-

. ter inför myndigheterna. 

Först i hyresnämnJen, som 1 
förtryckets namn lägger sina for
handlingar till tingsrätten, fick tre 
av hyresgästerna möjlighet att 
t räflit företrädare för värden, 
Lund s kommun. Men då var alla 
>-demokratiska,> rivningsbeslut fat 
tade och hyresnämnden behandlat 
bar<J frJgau om ersättnin~slägen
hete:· . 

M en som Er il: Lir.Jq vi>t sad" 
Vid hyn·snämr.dens möte den 22 
augusti: >>Hade bara vilj:;n funnits 
h~dc husen reparera b cch vi kutt· 
nat bo kvar ,,. Men den viljan har 
inte funnits hos pampart•a för 
vilka vimtcn ~.r ledmotivet och 
för vilka van liga människors åsik
ter och !.ynpunktt.r är värdelösa 
och hdt oin tressanta att över
havud taget spilh tid pit. Pampar
na i Lund har större fortroend c 
för Mammon än för sina väljare . 

900 mot kärnkraft . ~/:' /~;VAI_I,lL \J\\)1\\\t ~\ 
fJ•i'- l R~porDTF Q DO 

\. 1~/\ lt-fl//l \ 
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, l..md samlades nästan YOO kvin · 
~ ~or . tniin ot;h ham bako1J1 dt fiitg 
gladd fanorna och banclctnlie r:Ja 
Pa Stortc.Igct lästes ett mr hd:~ 
landet gemensamt llliWH.t!!:r och 
~alles upp p ä Stad ~ haJiens dorr . f 
manilcste1 ~tod bl..1 . >>Kärnkraft f l! 
äi ett hot mot livets fortbestånd 
- kärnkraften är en underlag fö1 
kärnvapenkrig - kärnkraftenlase t 
" ,s i dl centralstyrt , oJänilikt och 
sårbart samhälle.» K vinnorna i 
kommunfullmäktige var särskilt 
inbjudna. De uppmanades . att. 
kämpa mot kärnkraften i full
mäktige. Tre VPK-kvinnor och 
två centerkvinnor var på plats. 
Demonstrationståget gick sedan 
med musik, sång och slagord till 
stadsparken där mötet avslutades 
med tal, dikt, clowneri o~h sång: 

»Kärnkraften skall stoppas 
aldrig ger vi upp' 
Miljarderna till vindkraft 
aldrig ger vi upp! 
Vi blir ett träd med djupa, djupa 
rötter-
Aldrig ger vi upp! 

Flera talare framhöll att kvinno
aktionen mot kärnkraft är ett 
led i en mycket framgångsrik tra
dition inom kvinnorörelsen. Det 

~/~!~./ . f! --..y-·r 
, -- Det återstår cirka 20.000 kuvert 
Jtt stoppa. Skall'vara klart denpa 
vecka. Titta in på lokalen eller ta 
hem en familjeförpackning (gäller 
även ensamstaende). 

- -Kom själv och be all~ vänner 
komma till mötet med Jöm 
Svensson pli torsd ki J 9 på stor
torget. 

-- Vi har u!perat ianspairuller ut.: . 
va1jc kväll, men för en rätt ojämn 

....,... kamp mot d.: som sabote~ar vära 
affischtavloc. Anmäl skadegörelse 
tilllokalen l 38213 . 

.~ .~,. k v11111• 1111:1 ,.;d t 'i l g,tck ; :-.pe t·· 
~\.! n för ( .llll(h' n m ,:.t i!H .~ . \· t ~ n:-,k 
atombomh pa ) il·lakt. Nu går 
kviunor åk.- u1 i tn hrcd rötelsc 
och kraver att [;, v.1w ITn:d och 
be~t:imma ,iii,., 1 ~J . :g ': samhälle 
vi skall h a. 

F olkkatnpanjcJi 
Hur kan VJ da arbet <• , j o~ : t re w ea 
kärnkraftsmotståndct'· \1 1 kan g:l 
med i den lokala Nej-kvmmitten 
inför Folkomröstningen. l Lund 
kan man kontakta Ninna W id · 
strand St. Tornegatan 40 
tel 152.291 eller Olle Leissner 
Erik Dahlbergsgatan 2 tel 1385711. 

TCO 
Det håller också på att växa fram 
ett motstånd inom TCO mot ·att 
TCO-kongressen i sommar beslöt 
att uttala sig för kärnkraften utan 
att detta hade diskuterats bland 
medlemmarna. Söndagen den 2.9 
blir det ett möte i Svarvarestugan 
med TCO-medlemmar mot atom
kraft. 

Barsebäck 
Kom med i Barsebäcksmarschen 
lördagen den 8 september! 

KAF J VALET 
1 våt scri.: om de partit:r som ;;tal
kr upp i kommunvalet i Lund hat 
turen nu kommit till Kommuni~
iiska Arbetarförbundet/sektion av 
fjärde internationalen(puh) förkor· 
tar KAF. l dagligt tal kallat trotski~;
tern~ efter sin ideologiske lärofader 
Vad Röda armens grundare kan ha 
moo kommunalpolitik i Lund att 
göra kan man ju undra. Hur •om 
helst. vi har inte lyckats hitta något 
lokalt matlial frän KAF. Kunde de 
månne skicka VB ett ex av sitt 
even tuella program för Lund. Vi vill 
i alla fall önska dem lycka till och 
hoppas at 1 det g<lt bättre för dem i 
Lund än det gick i landstingsvalei i 
Östergötland förra ~ängen. Då st[dl 
cte man upp med fyrd kandtdater p~ 
list an fTil:ll fi.-k h ,\ rH tr~ 1iistcr' 

~ ·-:,-":'> • ~i\1 
(;/'1ft> l\ .... ,:;J 
Blåso r~ .oster l : onsdag 29.8 ·; H.h. 
hörr>nl Vrkr.1J~V Kämpagriind 
VPK s sangR rll p •.• : to r~dug ~ ;;,, t 

18.30 :ci ; ono.-~o t 
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