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Fredagen den 28 septemb er 

14~JII@{JD Amnesti i Uraguay 
för _amnesti 1 Uruguay Speci
ellt 1 Europa och delar av Latin
amerika har kampanjen fått et t 
omfattande och brett stöd. I 
Sverige har den dock inte nått 
n~_got. större gehör. 
Forenmgen Uruguay, som är 
e_n av de svenska organisa
tioner som ställer sig bakom 
amnesti-kampanjens krav. har 
därför bes! u ta t att aktivt verka 
för kampanjen . Under hela 
hösten och vintern kornmer 
Föreningen Uruguay i Lund att 
s?ka stöd hos politiska par· 
tier, fackföreningar och allmän
heten för kravet på en allmän 
~~esti i Uru~ay. l Lund på· 
boi]as kampanJen nu på lördag 
med appellmöte på Mårtens
torget 

Valet är över, den sista rösten 
är räknad och en del partiorgani
sationer går in sin 3-års dvala. 
För VPK och andra som är enga· 
gerade i Folkkampanjen mot 
Atomkraft gäller det nu att ta 
nya tag. 

l det organisatoriska arbetet med 
antikärnkraftsmarschen 
Barsebäck-Lund kunde inte VPK 
delta med full styrka. Vi har 
under våren och somrnaren varit 
helt och fullt upptagna med det 
nu avslutade valet. Som alltid 
när det gäller politiskt arbete är 
det en fråga om prioriteringar. Vi 
kritiseras ibland för att satsa allt
för mycket tid och arbete på det 
parlernentariska arbetet och inte 
lägga tillräcklig vikt vid det utom
parlamentariska arbetet. Det fmns 
en dialektik i förhållandet mellan 
de två aktivitetsforrnerna. Med en 
god representation i olika paria· 
mentariska församlingar kan vi ta 
upp och föra fram utomparlamen
tariska krav. Å andra sidan blir 
det till slut meningslöst med par
lamentarisk representation om 
man inte har kontakt med och 
jobbar i utomparlamentariska ak
tioner. 

Som sagt nu gäller det Folkkam
panjen mot Atomkraft. l Lund 
har det bildats eller skall bildas 
(vi har faktiskt inte lyckats ta 
reda på vilket) ett antal kampanj
grupper i de olika stadsdelarna. 
Det är ett viktigt arbete vi har 
framför oss, det gäller att mobili
sera den resurs vi har, aktiva 
kamrater, och det gäller att vi 
börjar vårt arbete i tid. Vi kan 
vara fullt övertygade om att 
kärnkraftskapitalet är en svårsla
gen motståndare. Kampen gäller 
inte bara om vi skall ha 0,6 eller 
12 kärnkraftverk i Sverige utan 
också om breda folklager skall 
få inflytande över ny teknologi 
eller om samhällsutvecklingen i 
framtiden skall bestämmas av 
experter. 

VPK:s partiorganisation i Lund 
är stark och slagkraftig och skall 
ställas i Folkkampanjens tjänst, 
men utan ett aktivt deltagande 
av enskilda partikamrater och 
sympatisörer blir vi bara en 
papperstiger. VPK Lund upp
rnanar därför alla att deltaga 
i Folkkampanjens arbete i Lund. 

För att diskutera vårt fortsatta 
agerande träffas vi nästa torsdag 
(4 oktober) på Smålands Nation 
där vi kornmer att diskutera or
ganisationen av och innehållet i 
vårt arbete. 

Ställ upp! 

l början av detta år. närmare 
bestämt i januari, antog gene
ralsekreterarna för de tre stör
sta fackföreningarna och ledarna 
för åtta politiska partier i Italien 
ett gemensamt uttalande, i vilket 
man ställde krav på en allmän 
amnesti i Uruguay. l uttalandet 
sägs bl. a.: »Det är nödvändigt 
med en bred amnesti , som 
innebär att alla politiska och 
fackliga fångar friges, att alla 
politiska förbud upphävs och 
att ett fullständigt och demo
kratiskt deltagande i samhälls
livet säkerställs sam t att de 
landsförvisade tillåts att åter
vända J> 
Detta uttalande blev upptakten 
till en internationell kampanj 

Pi~njärhus 
STÖD PIONJÄRHUSINSAM· 
UNGEN! Pg 579813-7 
SSP ska bygga ett pinjärhus. Dit 
ska pionjärer från hela landet kun
na kornrna och träffa varandra, ha 
kurser, läger rn .rn. 
Huset kornmer att ligga nånstans i 
södra eller mellersta Sverige. Vi 
ska köpa en stor tomt eller någon 
gammal skola eller gård ute på 
landet, som vi kan bygga och re
parera på tillsammans med för
äldrar, partikamrater och andra 

som är intresserade. 
Men till det här behövs naturlig t
vis en massa pengar.Vi har en 
landsomfattande insamling och 
har redan fått in en hel del. Men 
det räcker inte! Stöd SSPs insam
ling till ett Pionjärhus och sätt in 
en dagslön (eller mer) på postgi
rot 579813-7 
Föräldrar, VPK-are, KU-arc och 
syrnpare! 
Nu kan ni bli STÖDMEDLEM 
MAR i SVERIGES SOCIALIS
TISKA PIONJÄRE! 

1979 5 : e ärg. 

Kollektivhus 
- Hyresgästföreningen i Lund <tr· 
betar för att stoppa det segre~era 
de boendet. Stora åldringsvards
kornplex där äldre människor bor. 
äter och umgås endast med perso · 
nal och andra äldre människor be· 
faster det segregerade boendet. S:i 
säger hyresgästernas avdelning i 
Lund i sin remiss på den kommu
nala äldreornsorgsplanen. I stället 
vill man att kommunen satsar pä 
vanliga kollektivhus, där vissa lä
genheter är avsatta för pensionä· 
rer. 

Men HgF pekar även på att de 
alha flesta så länge som möjligt 
vill bo kvar i sin gamla lä~enhet 
och i sin invanda miljö. Da är en 
första förutsättning att huset 
inte rivs eller lyxrenoveras! HgF 
vill därför också för de äldres 
skull ha slut på rivningsraseriet. 
Konkret pekar man på Solgårdar· 
l)ll, där man kräver upprustning i 
stället för rivning av husen. som 
med sina smålägenheter är väl 
lämpade för äldre. 

stödmedlemskap kostar 
50:- för en VPK-förening eller 
K U-klubb och 25:- för en enskild 
person (för ett år). 
För detta får ni den interna tid
ningen Pionjären plus eventuell 
arman information. 
STÖD SSP - de behöver pengar
na för att kunna utvidga verksam
heten! 
Sätt in med lemsavgiften pii P!! 
59718-7. 



Från 
ljugarbänken 
Många läsare har kontaktat oss på 
VB-red och undrat om de fem 
kommunalråden verkligen har sagt 
vad som har stått i vänsterspalten. 
För att undanröja gamla missför
stånd och i någon mån skapa en 
del nya har vi beslutat att döpa 
om spalten. 
Samtidigt bad vi de fem på 
bänken om en valkommentar nu 
när den sista rösten är räknad. 

) • . . / 

Sverker Oredsso'! (J'p) 

Visst hade jag hoppats på en 
mindre VPK-framgång, staden 
behöver sitt salt, men det här 
var i mesta laget. Synd för 
övrigt att den stora affisch· 
ställningen togs ner så snabbt. 

Jag har bott i Lund i hela mitt 
liv men aldrig har jag sett maken 
till kommunistseger. Bra att vi 
nu f år in flera arbetare och 
lägre tjänstmän i det kommunala. 

G• & 
Nils A.rne A ndersson (c} 

Vi .är inte direkt nöjda med valet, 
men VPK:s röster har dock stärkt 
kärnkraftsmotståndet i kommu
nen. Tack för det ! 

Nils Gustavsson (s) 

Nu kan vi hoppas på en starkare 
opposition genom att den s.k. 
vänstern gått fram åt... Ett VPK
mandat till och man hade sutt
it där som riktigt Kommunalråd! · 

_A 
~nart Ryde (_m) 

Vi är givetvis tacksamma för att 
VPK, så att säga. väger upp våra , 
egna framgångar. Kommunen 
mår bra av det ! 

Nära skjuter ingen hare 
Vi lyckades nästan få tag på alla 
sju, det var bara en som saknades. 
Några var naturligtvis enbart glada 
över att ha spelat en så avgörande 
roll , men andra var mer tveksam
ma, det märktes. 

Två av dem var riktigt stolta. 
»Som förstagångsväljare får man 
ju vara nöjd med att ens röst fak
tiskt avgjorde ett val», sa yngling
en med M-märket, »och åt rätt 
håll också! Nu håller dom sig lug
na i tre år till på skolorna, så att 
man kan koncentrera sig på att 
lära sig något .» 

»Ja, sa den andre, en av inner
stadens köpmän. Jag vågar över
huvudtaget inte tänka på vad 
som kunnat hända. Kommunister 
sitta och bestämma över oss? 
Bilfri innerstad? Herregud!» 

En äldre dam hade heller inget 
emot valutgången, hon hade rös
tat KDS, och »det är ju trots allt 
borgerligt, eller hur? Jag menar, 
jag känner mig ju både som kri
sten och borgerlig, och nu kan 
man ju inte rösta på pastor Blom
quist längre » 

»För mig var det kärnkraften 
som avgjorde, liksom förra gång
en, sa en förskollärare i JO-års
åldern. Då röstade jag på Cen
tern, för Fälldin verkade så ärlig 
och han sa ju att han inte skulle 
kompromissa. Men det gjorde 
han ju, så nu röstade jag på VPK 
i riksdagsvalet . Men kommunalt 
fortsatte jag med Centern, för 
miljön och decentraliseringen och 
sånt är ju viktigt också.» 

Den femte var en hemarbetande 
hu stru till en skiftarbetare på 
Tetra Pak. »Jo, sa hon lite tve 
kande, för oss betyder vårt hus .,_ _____ _ 
KOMMUNALRÅDSVISAN 
Melodi: Vyssa lull 

V y ssa lull , koka kittelen tull 
av kommunala sammanträdsarvoden 
den ene säger ditt 
den andre säger datt 
och alla fårdom samma lön för möd an 

B yxan full utav penningarnas gull 
kommunråden får nu högre löner 
till trenne borgare 
och tven ne sossemän 
och alla bl ir dom rika pensionärer 

väldigt mycket. Och vi lyckte 
inte att Palme sa något ordent
ligt till villaägarna, han gav inga 
riktiga besked. Det är klart, 
kommunalt kunde man ha röstat 
med socialdemokratin, men man 
blir lite påverkad av grannarna 
också, och för oss här i Veberöd 
har ju dom borgerliga gjort en 
hel del. Vi måste ju leva härute 
också.» 

Den siste vi talade med hade re
dan hunnit ångra sig. 

»Jag höll egentligen på att välja 
mellan sossarna och VPK när min 
kompis övertalade mig att rösta 
på APK. Han sa att nu hade det 
äntligen bildats ett kommuni
stiskt parti på marxismen-leninis
mens grund och med den prole
tära internationalismen som led
stjärna. Och om man inte står rätt 
i dom internationella frågorna så 
hamnar man fel även kommunalt. 
Och så måste det ju vara tyckte 
jag. Då. Inte kunde jag veta att 
det skulle bli så jämtJ> 

Den sjunde väljaren, han som 
hade kunnat vänt allt, honom fick 
vi som sagt inte fatt på. Han har 
ingen telefon, och när vi tittade 
på bänken framför konsthallen så 
var han inte där heller. Men så 
mycket vet vi, att han skiter full
ständigt i vilket. Han slutade rö
sta nån gång på 60-talet, och han 
tror inte att det spelar någon roll 
vem som regerar, honom kan ändå 
ingen hjälpa. Och så långt kan 
man hålla med honom, att även 
om han inte är den som förlorar 
mest på valutgången, så är det i 
alla fall han som vinner minst på 
den. 

Gösta 

Av po litik vill man bliva mera rik 
och folket det måste d å beskattas 
den ene r i k er k nös 
den andre arbetslös 
d ock skatten d rabbar fatt ig mer än 

rik er 

Men vi som håller den röda fanan kär 
vill inte ha v älbetalda pampar 
som gräset ibland gräs 
som fisken i sitt stim 
som människa bland mänskor vill vi 

verka 

Valtippningen 
6 712 röster fick VPK i kommu
nalvalet i Lund enligt länsstyrel
sens definitiva sammanräkning. 
Nedan följer namn på vinnarna. 
Förstapriset är en guidad tur runt 
valfri del av Lund eller ett presni
kort på Bokcafet, medan de 10 
nästa får bokpriser. Priserna kan 
hämtas pii partilokalen fr o m 
måndag. 

Vinn~~; tippningen blev Ingrid 
Andre, som missade VPKs valre
sultat med endast fem röster, hon 
hade gissat 6.717. Grattis. 
De tio tröstprisvinnarna var föl
jande personer: 
Anders Bergmark 6.604, Linda 
Björkman 6. 841 , Robin Chees
man 6.666 , Jose Fleitas 6.800, 
Jannika Gren 6.804, Lennart Löf
ving 6.832, Iris Nilsson 6.667, 
Sven-Bertil Persson 6.600, Andre
as Pettersson 6.666 och Ann 
Schlyter6.843. 

VANDRINGSSEKTIONEN. Avre
sa från SJ busstation mot Svedala 
tre kl 17.30. Anm till Gunnar S 
seriast tre kl 12, tel 149438. För 
anslutning lö r kontakta Lisbeth, 
tal 129551. 

ALLA VPK :are och KU:are som 
tänker jobba med Folkkampanjen 
mot atomkraft kallas till möte 
den 4 okt. kl. 19.00 p å Små
lands Nation. Diskussion om orga
nisation av och innehållet i vårt 
arbete. Viktigt möte! Se dagens 
VB-kommentar. 
RÖJARDAG lördag kl. 13.00 på 
partilokalen. Vi städar upp efter 
valet. Kaffe och öl. 
BY ALAGSFEST på Klostergår
den, lördag 29.9 kl.13.00 Kloster
gårdens fritidsgård . 
FÖRENINGSMÖTE pli 
Klostergården lördag 29 .9 och 
söndag 30.9 13.00-18.00. 
KU-LUND VISAR den censu 
rerade filmen. Torsdag 4.1 O visar 
vi nArbetslös - i helvete» .. filmen 
som kommunalrådet Nils-Arne 
Andersson stoppade. Stadsbiblio-

a-------------------------------~ tekats hörsal kl. 18.00. 

Nämndnominering 

VPK-Lunds valframgångar leder 
till att partiet nu kommer in i 
ytterligare en rad nänmder och 
styrelser. Sammanlagt rör det sig 
om cirka 50 platser som skall be
sättas. VPK-Lunds valberedning 
arbetar för fullt för att få iliop en 
lista till den 8 november, då ett 
VPK-kommunmöte ska utse 
VPK :s representanter. 
I ett kommunistiskt parti är 
det viktigt med ett brett och 
grundligt nomineringsförfarande 
och valberedningen uppmanar 
därför enskilda och grundorgani
sationer att föreslå kandidater. 
Sista dag för nominering är den 
18 oktober. På partilokalen finns 
uppgift om vilka nämnder det 
gäller. Där kan man också lämna 
in nomineringsförslag. 

Okänd explosion 
i centrala Lund? 

Lundabladet (s) har fortsatt otur 
med sina bilder från stortorget. 
Historien om hur de på stalini
stiskt maner retuscherade bort 
VPKs affischtavla från ett foto 
går ju runt i pressen. Men nu se

·nast gällde det förra tisdagen. På 
första sidan fmns ett foto av Tho-
mas Schlyter (vpk) uppflugen i 
tavelställningen. I bild texten står 
det att VPK hissade den röda fa
nan för tidigt, nämligen »sent på 
sönda$kvällen», när siffrorna lu
tade at vänstermajoritet i Lund. 

Det är bara det att var och en 
ser att bilden är tagen mitt på 
ljusa dagen, om nu inte en förut 
okänd magnesiumfabrik i trakten 
av Botulfsplatsen råkade explode
ra just när Lundil.bladets fotograf 
tog sitt nattfoto. 

Kommer det ett klarläggande? 

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

Diskussion efteråt. 
TRÄFFPUNKT Marx. Öppet hus 
från kl 19. lördag Bredg. 28 Att 
bo kollektivt i Lund. Birgit 
Krantz och Dick Urban Vestbro 
inleder .. 
GRATISTEATER Alla VPK-val 
arbetare bjuds på »Det våras för 
revolutionen» Lilla Teatern, Sand
gatan 30.9 kl. 20.00. Kom i tid 
det finns 75 platser. 
SANGGRUPPEN tränar söndag 
kl. 19.00 Partiloka len. 
VIETN..O.MAFTON Susanne af 
Geijerstam och Sven Ekberg fr. 
Kommentar. Vietnamesisk 
sång, musik och mat. Söndag 
30.9 kl. 19.00 Smålands Nation 
Korpamoen . 

ÖST ER . StadsdelsmÖte sön 7. 1 O 
kl 19 på Ö stervängsvägen 32. 


