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Fredagen detl 14 septembe: 

"teve det u ~om paria
mentariska arbetet! 
Jovisst, det är klaTt att du ska fiig. 
ga på några extra kol i ~if/arbetet 
de här sista dagarna. An skulle 
det sitta bra med några extra 
flygblad i brevlådorna och nog 
skulle några ord om din egen 
övertygelse kunna övertyga en 
sista tvehågsen. 

Och visst är det viktigt att VPK 
- det parti inom den svenska ar
betarrörelsen som för de socialis
tiska traditionerna vidare - blir 
väl representerat i de parlamen
tariska organen - riksdag, lands- · 
ting och kommunfullmäktige. Det 
jobb våra representanter har u trät
tat där är värt beundran -om du 
inte tror oss så gå t ex på första 
bästa kommunfullmäktigesam
manträde i Lund: Det är VPK som 
nästan ensam står för frågorna, 
ilil!erna, viljan att sätta problem 
under debatt. 

Makten ej hos 
parlamentet 
Nej, vad vi vill framhålla - också 
så här några dagar före valet _- är 
att den avgörande makten 1. ett 
samhälle som vårt trots allt mte 
fmns i parlamentet. De större 
ramarna, de som anger vad som 
är »realistiskt», »politiskt m öjligD> 
eller t o m »lagligt>> - de sättes av· 
det borgerliga samhället utgående 
från den kapitalistiska produk
tionsordningen. Hela ideologipro
duktionen, från veckopress via 
radio och TV till universiteten 
ligger i fasta borgerliga härider 
liksom huvuddelen av den kom
munala och statliga byråkratin. 
Detta ändrar vi inte även om vi 
skulle få en arbetarmajoritet i 
fullmäktige. · 
Vi får inte rösta om hur arbetet 
ska organiseras vare sig på Alfa 
Laval eller Lunds lasarett eller 
hur datorerna ska användas eller 
1~lka _produkter som ska tillver
kils {Ar detta ovana tankegångar? ' 
Dit rekommenderar vi »Marxis
t i4 grundkurs», studiearbetet 
~tartar nu. Politik är inte bara 
, ftischtavlor och appellmöten. 
Ilet är praktiskt med teorier!) 

Möta verkligheten 
ViD vi möta verkligheten som den 
är sa måste vi möta de starka bor
gerliga utomparlamentariska kraf
terna med våra egna. Det är där
för dc:t är viktigt att jobba i fac
ku , i bostadsområdet, i idrotts
för~ ningen. Din e2en arbetsolats 

är den viktigaste politiska platt
formen: där i omklädningsrum 
och på kafferaster förs den vik
tigaste politiska diskussionen. Då 
menar vi inte rundsnacket om 
vad Palme eller Werner sa i TV 
utan om hur vi ska kunna åstad
kornrna ett förnuftigare och 
mänskligare samhälle. D å gälle r 
det hur vi alla ska kunna dela 
makt och ansvar på arbetsplat
serna, hur vi ska ta hand om 
våra barn, hur män och kvin
nor ska kunna leva och arbeta 
tillsammans på ett fullvärdigt 
sätt. Vi i VPK har inga fardiga · 
svar på alla dessa frågor och tän
ker inte förestava hur VI ska 
bygga upp ett socialistiskt sam
hälle. Vårt parti är inget själv
ändamål - vad det gäller är att 
bygga upp en bred folkmajori tet 
för en förändring och det är ett 
utomparlamentariskt arbete. 

starka opinioner 
Det är också först när vi ger ut
tryck för sådana folkliga stä~
ningar som vi gör vårt partipoli
tiska jobb ordentligt. Opinioner 
som Vietnamrörelsen, kvinnorö
relsen och miljörörelsen väcktes 
utanför partierna och delyis i 
opposition till dem och VI har 
mycket att lära av dem. Och 
naturligtvis är det de starka 
opinionerna mot rivningarna och 
mot bristen på daghemsplatser 
här i Lund som är grunden för 
VPKs satsning på dessa frågor 
och orsaken till de andra partier
nas pågående--reträtt. 

Ut i det utom
parlamentariska arbetet! 
Så vårt råd är - ut i det utom
parlamentariska arbetet, du be
hövs i miljörörelsen, i kontakt
kornrnitten, i byalaget, i fack
klubben! Då är, hoppas vi, en 
valrörelse av den sort vi bedrivit 
ingen dålig träning. Du som va
rit med måste ha lärt dig en del, 
inte minst av våra misstag. Men 
den lärdorn som är viktigast är 
att det är möjligt att bryta passi
viteten, TV-tittandet, litandet till 
fjärran byråkratiska apparater. 
Och så är alltså paradoxen : vi som 
med vår marxistiska grund syn 
kraftigast betonar den materiella 
basen och hur produktivkrafter
nas obevekliga utveckling formar 
historien är samtidigt de som 
starkast tror på att · enskilda 
människor i samverkan kan resa 
sig upp och förändra denna histo
ria! 

Så väl mött vid stencilappa
rate!l och på torgen också_ efter 
den 16 september. Rösta på VPK 
på söndag: i riksdags-, lands
tings- och kommunfullmäktige
valen. Men tro inte att det räc
ker. O 

Gör Mårtenstorget 
till ett folkets torg! 

SKISSFÖRSLAG 'TILL 

M~RTENSTORGETS 
UTFORMNING. TltJ.'iÖ~ 1-()TIONA: 

VANSTERPARTIET KOMMUN; STE'~NA 
LUND DE'N "l SfPTFMBER 1919 

Mårtenstorget är idag en synner
ligen kaotisk plats, inte minst 
på lördagar, då tusentals männi
skor trängs bland cyklar och bi
lar på ytor som man inte vet om 
de är körbanor, gångbanor eller 
parkeringsplatser. Det positiva 
med Mårtenstorget - utbudet av 
frukt, grönsaker, träskor, stegar, 
korgar, religiösa och politiska 
budskap, och ibland skådespel 
och dans - går lätt förlorat ge
nom den otrygghet och irritation 
man som flanör upplever av 
bilar som står och osar och plöts· 
ligt nosar en i ändan när man 
minst anar det. 

Så beskrivs Mårtenstorget av VPK 
i en motion, som i dagarna läm
nats till fullmäktige. Man bifogar 
också ett konkret förslag till hur 
torget ska kunna göras bilfritt. 
Detta är VPK-förslaget: 

Stäng av Kiliansgatan 
För att få bort biltrafiken från 
Domus bör Kiliansgatan stängas 
av helt för biltrafik mellan För· 
säkringskassan och Folkets Hus. 
På så sätt kornmer man också åt 
genomfartstrafiken från Trekan
ten - S :t Annegatan. 
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Bilfri norrsida 
Om man ordnar med inkörsel t1ll 
fastigheterna norr om torget via 
kvarterets baksida, så kan man 
bygga om Mårtenstorgels norra 
sida till gångstråk. 

Servering 
Stäng ocksa av körbanan framföl 
Domus, ordna gångbanebelägg
ning, sittplatser, plante~gar, cy
kelställ och gärna servenng. 

Sammanhängande stråk 
Tillåt endast behörig trafik u t med 
torgets södra sida och stäng av 
Östra Mårtensgatan för all biltra· 
fik ända fram till Laboratorie
gatan. Detta ·skapar tillsammans 
med gångstråket utefter Domus 
ett bilfritt stråk ända ner i Råby
gatan. 

Trafikpolitiskt program · 
VPK Lund korn Ilarom veckan 
ut med ett trafikpolitiskt pro
gram. Enligt arbetsgruppen bak
om detta är förslaget om Mårtens
torget ett exempel på hur ideerna 
bakom detta kan te sig i prak
tiken. O 
Fotnot: >>Trafikpolitiskt program» 
kan rekvireras frän VPK Lund , 
Bredgatan 28 , 222 21 Lund elle< 
pertal 13 82 13 



Vad som hände sedan 

Allt. som var med då minns ju 
vilken cirkus det blev på valnat
ten 1979 sen det blivit klart att 
VPK Lund fått 33 mandat, dvs 
ab solut majoritet, i kommun
fullmäktige. TV, radio, världs
pressen! Alla skulle intervjuas 
och Lunds namn flög över värl
den. Medias uppmärksamhet bi
drog naturligtvis till att hetsa 
upp de lokala stämningarna, och 
redan på måndag morgon fick e.n 
i hast uppbådad arbetarmilis från 
Klostergården stoppa en bilkara
van med borgare som försökte 
rädda sej söderut över Höje å. 

Men det stabiliserade sej snart. 
Det allt överskuggande problemet 
var ju att Sydkraft stängde av 
strömmen. Snabbt fick man av
bryta det nyss påbötjade arbetet 
med att göra gamla elverket till 
kulturhus och montera in genera
torer igen. Alla knep var dock 
nödvändiga för att skaffa fram 
nödvändig energi, och man upp
muntrade privata vindsnurror och 
flistuggar i hägnet av den försik
tiga Nya Energi-Politiken (NEP). 

Till stabiliteten bidrog också 
att man snart miste de överdrivna 
fö rhoppningarna om att radikalis
men skulle sprida sej till Lomma, 
Kävlinge och rentav Malmö. l 
stället proklamerades Socialism i 
ett enda Lund. Och man lyckades 
genom en klok bypolitik med 
stora inslag av lokalt självstyre 
stoppa de separatisttendenser som 
funnits i både Genarp och Igel ösa. 

De nya ledarna (bland Yilia 
Rolf Nilson växte sej allt starkare; 
det uppstod t o m en viss person
kult kring honom) insåg dock så 
småningom, att man inte kunde 
bygga en ekologiskt riktig socia
lism så länge inget radikalt gjor
des åt privatbilismen. Därför be
slöt man om den beryktade 
t vångskollektiviseringen. Alla 
skulle nu in i tåg och bussar. Att 
den lilla gruppen Mercedesägare 
skulle protestera var nog väntat , 
men det starka motståndet från 
både små- och mellanbilägare 
överraskade. Kommunledningen 
to~ dock till hårdhandskarna, och 
manga förvisades till en okänd 
framtid i läger som upprättades 
långt ute i öster på Revingefål
tet. 

Allra kärvast blev det dock 
sedan Europeiska Arbetarpartiet 
tillvällat sej makten i Eslöv och 
så småningom inledde öppna 
fientligheter. Stora arealer i norr 
erövrades. Men i höjd med Norra 
Gränsvägen slogs invasionsstyrkor
na tillbaka och trängde sedan 
norrut i en flera millång förföljel
se. I både Örtofta och Sk,.arhult 
upprättades socialistiska lydregi
mer. Rolf Nilson var mäktigare 
än nånsin. 

Sedan . .. men äsch, det är ju 
snart val. Då får ni själva se hu-t 
det går. D 

STUDIERFÖR 
SOCIALISM 
*Marxistisk grundkurs 
* Kvinnokampscirkel 
k Introduktionscirkel om VPK 
Anmälan till VPK eller KU i 
Lund senast 22/9. 

Socialdemokraterna: 
Röd ros eller rädisa? 
Socialdemokratin är som en lite11 
rädisa. Utanpå röd men inuti vit 
Så skrev den fine tyske förfat 
taren Kurt Tucholsky för drygt 
femtio år sedan. 

Vad skulle han ha sagt om dagens 
svenska socialdemokrati? Vad 
finns det att säga om Arbetare
partiet-Socialdemokraterna här i 
Lund? I ett Lund där minnet av 
Axel Danielssons revolutionära 
glöd inte är lika levande som be
rättelserna om Tage Erlanders 
studieår i Lund. 

På jakt efter en strategi 
I Lund har SAP blivit allt mindre. 
Tydligen utan att förstå varför. 
En tidigare SAP-majoritet har se
dan länge förvandlats till en bor
gerlig majoritet. Fortfarande letar 
SAP efter den strategi som skulle 
kunna bl:yta borgarväldet i Lund. 
Att leta efter en strategi at väns
ter till har inte varit särskilt 
opportunt inom SAP i Lund. 
Sedan en tid tillbaka härskar 
dessutom en splittring - ja 
t o m flera _splittringar - inom 
partiet. På ett symboliskt sätt 
illustreras denna situation redan 
på omslaget till en broschyr som 
SAP delat u t till alla lundabor. 
Där kan vi på framsidan i fårg 
se Birger Rehn tillsammans med 
femton partikamrater. På baksi
dan härskar Nils Gustafsson till
sammans med sexton kamrater 
och fyra lekande barn. De står 
vackert uppställda framför mak
tens boningar på Stortorget. Inuti 
broschyren kan vi läsa att det 
behövs en förändring i Sverige, 
i landstinget och i Lund. Men 
vilken förändring är det som 
SAP vill? Här har man ju redan 
före valet tydligen gjort upp 
med dom borgerliga att det skall 
fmnas fem kommunalråd i Lund. 
Är den förändring man vill upp
nå att det skall fmnas tre social
demokratiska kommunalråd efter 
valet i stället för två? 

Borgerlig taktik 
I Lund har det under de senaste 
tre åren varit så att SAP nästan 
konsekvent avslagit varje förslag 
som VPK lagt hur välbefogade 
dessa förslag än har varit. Det ekar 
därför lite konstigt när Kurt Ward 
i lundaupplagan av valtidningen 
Socialdemokraten säger, att de 
borgerliga i landstinget arbetat 

• Nu är det nära! 
•Valdagskommitten samman

träder lördag kl 9 på lokalen. Val
sedlar firms för avhämtning där 
ftån 15 samma dag. På söndag 
är det öppet från 6.30. 

• V alsedetsutdelarna i Lunds 
kommun kan räkna med att få 
kaffe m m på sina pass. Övriga 
bör ta med termos o d. Alla bör 
tänka på att ta med varma kläder. 

• Barnpassningen i fritidsgår
den vid Folkparken öppnar kl 7. 
Telefon dit 15 51 90. 

efter prmc1pen att »Hur bra so
cialdemokraternas förslag än är 
skall de avslås!» Är det i lands
tinget som SAP Lund lärt sig den 
politik de skall föra mot VPK i 
Lund? Var har då SAP Lund 
lärt sig d en underkastelsens poli
tik , som inneburit att man ej en
hälligt stött ett förslag om kom
munal bojkott av sydafrikanska 
varor med hänvisning till den 
borgerliga lagstiftningen? För det 
var faktiskt det argument som en 
och annan ledande socialdemo
krat använde när en VPK-motion 
behandlades i fullmäktige. Och 
var har SAP lärtsig den nederlags
politik som innebär att man blir 
nästan helt handlingsförlamad när 
företag som Nordarrnatur skrotas 
ner av kapitalet? När Berlingska 
flyttar och när Verro varslar. Då 
kan man plötsligt inte göra något 
alls i fullmäktige och kommun
styrelse. Utan hänvisar till vad 
man kan göra tillsammans med 
facket. Bra. Men man har ju inte 
gjort någonting. Inte ens i oppo
sition har SAP verkligen försökt 
utnyttja utomparlamentariska va
pen i kampen. Jo, förresten. Om 
sanningen skall fram så var det ju 
faktiskt så att när diskussionen 
tog fart i hyresgästföreningen då 
fick vi veta att det var kommunis
ter som hotade den fina majori
tet av partilösa socialdemokra
ter som tidigare härskat. Vi fick 

•Ni som inte fått någon'upp
gift för valdagen men kan ställa 
upp: ring till lokalen, 13 82 13, 
eller far till VPK Malmös lokal 
på Bergsgatan 12 (040/97 88 97) , 
där de behöver mycket hjälp. 

Valvaka 
VPK haller stor valvaka i 

Folkets Park (Trollebergsvägen 
58) med början kl. 20. Där kan 
man följa bade den TV-sända 
rikssammanräkningen och få täta 
rapporter från den lokala sam
manräkningen i Lund. 

Dessutom: Mat (10 kr), öl, 
läsk, kaffe. Sång och musik. 
Jörn Svenson. Valtips in i det 
sista. Barn kan sova (överva
kade) i den intilliggande fri
tidsgården. Välkommen! 

också veta att hyresstopp inte ä r 
ett socialdemokratiskt krav. 

Politik är fult 
I kommunens nämnder har SAP 
medverkat till att tjänstemannen 
fått allt större inflytande. Allt 
flera ärenden avgörs nu i tjänste
rummen. Politik har blivit någon
ting fult för SAP. Är det '~ 
borgarväldet bryts? 

Förändringens vind 
Men allt flera inom SAP ifrågasät
ter i dag partiets taktik i Lund, i 
landstinget och i Sverige. Under 
senare år har vi i VPK fått många 
bevis på vilja till samarbete och 
gemensam opposition mot vår 
gemensamma fiende. Vi har mött 
ett nej till klassamarbetspolitiken 
och undfallenheten från många 
inom SAP Lund. Bra! Men SAP 
som parti har i Lund konsekvent 
avvisat varje förslag till samarbe .. 
te i konkreta frågor. Ett samarbe
te som skulle kunnat öka opposi
tionens styrka. T ex vid l :a maj
demonstrationen. Vi är dock 
övertygade om att förändringens 
och besinningens vind blåser. 

Men den bästa garantin för en 
förändring i Lund, i Malmöhus 
läns landsting och i Sverige är 
en röst på VPK. Det har också en 
växande grupp socialdemokrater 
förstått. Den tuktade röda rosen 
saknar ju törnen. Och på rädisor 
blir man inte mätt. D 

BLASORKESTERN. Fre kl16.45 
(obs ändrad tid) avfärd frå n loka
len ti ll Kävlinge. Lör kl 1 O sam 
ling p å Botulfsplatsen för musik
marscher, kl 11.30 på lokalen 
för avfärd till Ängelholm. Sön 
kl 19 samling Folkets park för 
repning (bl a de nya säckpipa
låtarna). Sen spelar vi på val
vakan. 
KOMMUNMÖTE tors 20.9 kl 
19.30 på Smålands. 
STÖDKOMMITTEN FÖR NICA
RAGUAS FOLK har appellmöte 
på Mårtenstorget lördag kl10-13. 
TRÄFFP UNKT MARX. Öppet 
hus lördag fr kl 19 Bredg. 28. 
Da'n före da'n: Fråga vl!ra kom
munalpolitiker! 

Ansv. utg. Monica Nvmark. Satt och tryckt pA Acupress i Lund av VB-red. 


