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Måndagen den 17 september 

VPK i Lund - en remarkabel frammarsch 

En politisk kommentar 

Borgarväldet i Lund och Sverige 
har inte säkert brutits - det är 
nog trots allt valets resultat. Vi 
sparar på segerfanfarerna. I spet· 
sen för borgerligheten står dess· 
utom e t högerparti som i reak· 
tionär agg! ~ssivitet har börjat täv
la me,: de svartblåa partierna på 
kontinenten. Valresultatet är inte 
den övertygande seger för arbetar· 
rörelsen ~om hade b~hö"ts. Mode· 
raternas farammarsch är ett hot 
mot de positioner som 'lfbetar· 
rörelsen hittills uppnått. 

Det är alltså inte i pattiegois· 
mens tecken vi bör betrakta detta 
valresultat. VPK i Lund, i Skåne 
och i Sverige har gjort ett mycket 
go ~ t val. Vad detta kommer att 
innebära ifråga om vårt parlamen
tariska agerande finns det all an
ledning att återkomma till. Men 
det är inte det viktiga. Det viktiga 
är att de socialistiska krafterna 
inom svensk arbetarrörelse har 
stärkts. 

Svensk politik kommer nämli
gen att präglas av en våldsam 
kraftmätning mellan arbetarrörel
sen och den aggressiva borgerlig
heten. Det finns som Jörn Svens
son påpekade i sitt tal på VPK 
Lunds valvaka eH tomrum i det 
svenska samhället, som som har 
utnyttjats av de reaktionära kraf
terna. Det är VPKs uppgift att till
sammans med andra socialistiska 
krafter inom arbetarrörelsen vän
da den passivitet och undfallen
het som praglat den socialdemo
kratisk ~ politiken. Det är förvisso 
inget som görs i en handvändning. 
Vårt valresultat visar att vi är på 
rätt väg. 

Preliminär kommunal 
mandatfördelning 

Moderaterna 15 {plus 2) 
Centern 1: (minus 4) 
Folkpartiet 9 {oförändrat_. 
Soc.dem. 24 (minus l) 
VPK 9 (plus 3) 

Prelin1inärt fick VPK 6 546 röster 
i kommunalvalet. 

V pk har gjort ett mycket gott val. 
I Lund och i hela landet. 

Överallt har partiet gått fram . I 
glesbygd och storstad, i Lunds 
centrum och i de östra kommun
delarna. 

Än är det för tidigt att göra en 
noggrann analys av valresultaten i 
Lund . Men några slutsatser kan vi 
genast dra: 

l. Vpk Lund fick ett kraftigt 
ökat röstetal i riksdagsvalet. så
ledes hade de fel som trodde att 
partiet inte kunde bli mycket 
större i Lund . Vpk är inte ett 
kommunalt missnöjesparti. Män
niskor röstar på Vpk för att de vill 
ha en reell förändring, i Lund och 
i hela landet. 

2. Vpk fick som tidigare fler rö
ster i kommunalvalet än i riksdags
valet. Partiets procentandel i kom-
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munalvalet är nu i fårhållande till 
röstandelen i riksdagsvalet ungefär 
1,4 till l. Vid förra valet var den 
knappt l, 3 till l. 

3. Dessa framgångar fördelar sig 
liksom under de senaste valen över 
hela Lund. Det finns Vpk-röstare 
överallt. I stora delar av Lund rö
star mer än 20 procent av väljama 
på Vpk. 

4. Det verkar som om partiet i 
ingen del av tätorten Lund får 
lägre röstprocent än 6 i kommu
nalvalet. Också i de östra kom
mundelarna har partiet gått kraf
tigt fram. Det är dock fortfarande 
här som V pk är svagast . 

5. Men den viktigaste frågan fick 
inget svar vid årets val. Den gäller 
fortfarande: Finns det ingen gräns 
för Vpks framgångar-i Lund??? 
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SKP/VPKs valresultat i riksdagsval (heldragen 
linje) och kommunalval (streckad linje) i Lund 
sedan 1962. Mest anmärkningsvärd är naturligt
vis de sjutton årens starka uppgång från en myc
ket låg nivå. ·Men det är även värt att notera hur 
många fler de kommunala rösterna varit vid de 
senaste valen. 

Viktigt 
hyresmöte 

V alet är över. Efter en valrörelse 
som präglats av frierier till villa
ägarna, där Bohman och Palme 
konkurrerade med varandra om 
vem som kunde göra de. största 
eftergifterna. Fastighetstaxeringen 
var valrörelsens »viktigaste» fråga. 

Om hyresgästernas problem var 
det däremot mycket tyst. Att 
hyran höjdes med 7 % i Lund 
strax fcire valet, liksom på många 
andra orter i landet, påpekades av 
väldigt få. Ännu färre ville påmin
na om att en minst lika stor hy
reshöjning är att vänta inom de 
närmaste måandema 

F ör hyresgästerna är fortsatt 
kamp mot hyreshöjningar nödvän
dig. Vi har faktiskt inte råd med 
15-12-procentiga höjningar. Stat 
och kommun måste ta sitt ansvar 
för hela bostadssektorn. 

Hyresgästföreningens lundaav
delning kommer därför att anord
na en kampartj under hösten. 
Kampanjen inleds med ett öppet 
medlemsmöte i Folkets hus, nu 
på torsdag, den 20 9 kl 19 .30. 
Här ska man diskutera bl a för
slag till en 24-timmars demon
stration, »hyresdag», uppvaktning
ar och mycket mera. 

Huvudkravet för kampanjen är 
· hyresstopp genom statligt eller 
kommunalt stöd till det kom
munala bolaget (LFKAB). Som 
hyreslagen är utformad innebär 
detta hyresstopp även fcir privata 
lägenheter. LFKABs VD, Svenåke 
Tilly, har påstått att kommunalt 
stöd är orealistiskt, ty »de som 
bor i våra hus kan inte räkna med 
att andra hyresgäster över skatt
sedeln ska bidra till oljeräkning
ero>. Påståendet är felaktigt. Alla 
hyresgä~ter drar nytta av sådant 
stöd. 

Även andra krav kommer att 
drivas. Svarthandel med hyres
lägenheter måste bekämpas, bo· 
stadsbristen måste byggas bort 
mm. 

Lundaavdelningen uppmanar 
hyresgästerna att höja sina röster 
mot de stigande hyrorna. Hur 
mycket ska hyresgästerna egent
lgien tåla innan någonting görs? 
Gör din röst gällande redan nu. 
Kom på mötet den 20.9 . 



I Lund röstar vi på VPK ! ? ! 
Första arbetarmajoriteten på 25 år! 

Jublet var starkt och ihållande när 
det meddelades till VPKs valvaka 
att partiet preliminärt fått 9 kom
munala mandat i Lund, och att 
detta innebar att borgarna förlo
rat sin 25-åriga majoritet. Annars 
var stämningen rätt sansad. VPK 
har jobbat mycket hårt i valrörel
sen, och på själva valdagen hade 
många varit igang sen sex eller sju, 

samtidigt som en ny arbetsdag 
väntade. 

Om nu VPK och därmed arbe
tarpartierna vunnit det nionde 
mandatet har det varit med myc
ket knapp marginal och stor tur 
med siffrorna. Men då ska man 
minnas att partiet både 1973 och 
1976 låg snubblande nära att få 
ännu ett mandat, men att man 

1;1 'l 
l 

< 

förlorade just på den kretsindel
ning som man denna gång tycks 
ha tjänat på 

Oavsett om det senare varit sant 
så gäller dock ännu parollen: bort 
med den kommunala kretsindel
ningen. Den tjänar inget vettigt 
syfte. 
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VPKs procentandel av de kommunala rösterna i tätorten Lunds valdistrikt. 

Uruguays KP 
Uruguays kommunistiska parti fi
rar lördagen den den 22.9 sin 59-
årsdag med ett evenemang på Sva
neskolan. Den uruguayanska sång
gruppen Los Glimarenos sjunger 
och Lunds Kommunistiska Blås
orkester spelar. Det hela börjar 
kl 19, och biljetter för 20 kr fmns 
att köpa på Bokcafet eller VPK
lokalen. 

• VPK Lund har vunnit en ar
betsseger. 
• Men det är inte slut än! Det 
återstår en massa uppröjnings
jobb. Ställ upp så att vi kan få det 
uppklarat snabbt. 

KOMMUNMÖTE . tors 20.9 kl 
19.30 pil Smälands. Pil dagord
ningen bl a diskussion om valut
gängen och dess konsekvenser. 

Ansv. utg. Monica Nymark. Satt och tryckt på acupress i Lund av VB-red. 

Två insändare: 

Inför första maj 1980 

Med glädje noterar vi att Vecko
bladet nr 19, dvs strax efter l maj, 
låter publicera ett inlägg från 
»Finn» angående förstamajdemon
strationerna här i Lund. Publice
ringen visar en vilja till öppen dis
kussion kring formerna fOr vårt 
förstamajfirande, och det är precis 
vad som behövs. 

Vi är uppriktigt sagt trötta på 
dessa trista och från offentlighe
ten avskilda brevväxlingar och för
handlingsturer, som de senaste 
åren föregått första maj. Och i de 
fall som inbjudningar skett i form 
av tidningsannonser har inte syf
tet varit att uppnå »Enhet l maj» 
utan att »avslöja» den andres mer 
eller mindre borgerliga politik. 
Alltihop blir bara ett typiskt poli
tikerspel , helt främmande för den 
förtröstan gentemot massorna vi 
säger oss äga. 

»Finn» förespråkar i detta läge 
en lösning, som går ut på en första 
maj med flera demonstrationståg, 
som tekniskt samordnas. På sätt 
och vis låter hans förslag bra. Vi 
behandlar varandra mera jämlikt 
och det hela förefaller demokra
tiskt. 

Vi vill på allvar diskutera för
slaget. Inför första maj 1980 bör 
därför så många vänsterorganisa
tioner som möjligt redan nu sätta 
sig ner kring diskussionsbordeL 
Veckobladet, Ny Dag, Arbetar
kamp etc kan sedan redovisa dis
kussionerna. 

Samtidigt skulle vi gärna också 
se en diskussion kring vad första 
maj egentligen bör innebära. En 
kommunistisk organisation utan 
rötter i ett utomparlamentariskt 
massarbete är totalt meningslös. 
Idag är läget sådant att ingen 
vänsterorganisation ensam äger en 
sådan position. Det är också först 
i kampen kring konkreta krav, 
som vi har möjlighet att utvidga 
den utomparlamentariska kampen 
och tillföra den ett socialistiskt 
perspektiv. Den utomparlamenta
riska kampen är också förutsätt
ningen för ett framgångsrikt arbe
te inom parlamentet. Vi menar, 
att vänsterenheten spelar en avgö
rande roll för massrörelsernas till
växt, för socialismens förankring 
och för stora valframgångar! Vårt 
mera långsiktiga mål måste därför 
vara att manifestera en sådan en
het på bl a första maj. 

Vi ses! 
Förbundet KOMMUNIST 

J ovisst, men ... 
När det här skrives är valresultatet 
ännu inte klart. Men klart är att 
det kommer att bli en hyfsad 
framgång för VPK i Lund. Jag 
har röstat på kommunisterna i 
hela mitt liv, (dvs så länge jag har 
fått rösta) och gläder mej verk
ligen åt framgången. Men en 
sak oroar mej: kommer ni att bli 
ännu mer självgoda nu efter 
framgången i årets val? Javisst, 
VPK är bra, VPK jobbar fmt 
och har en utmärkt politik. Fast 
den här självgodheten som har 
brett u l: sej i Lund är lite jobbig. 
Jag menar, är det inte bättre att 
låta folk själv ta ställning till om 
ni är bra, i stället för att ideligen 
själva berätta om er förträfflig
het. Har ni aldrig tänkt på det 
gamla ordstävet »högmod går före 
falt>? 

Leve självkritiken 


