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Fredagen den 26 oktober 

Gambro AB i Lund är ett företag i 
sjukvårdsbranschen med tillverk
ning av bl.a. dialysapparater, är en 
av Sveriges mest vinstgivande indu· 
strier samtidigt som de kollektiv
anställdas löner ligger avsevärt un
der industrigenomsnittet. Detta fö
retag fOrsöker nu med hjälp av MBL 
tvångsförflytta anställda under hän
visning till att synnerliga skäl skulle 
föreligga. Synnerliga skäl ·betyder 
bl.a. att det finns risk för säkerbe
ten på arbetsplatsen, dvs fara för liv 
eller hälsa. 

Alla anställda på berörd a~delning 
intyglll' att • företagsledningens an
klagelser om -'-»mobbing» -fullstäD
digt saknar grund. De utpekades en
da »brott» är fackligt arbete. Men 
inga atgUment hjälper. Istället botar 
företaget med fler utrensningar. Fö
retaget angriper genom sitt ageran
de en demokratisk rättighet, näm· 
llgen föreningsrätten, som är kränkt 
i och med att medlemmarna inte 
längre ses rätt att verka i sin orga
nisation på Gambro AB. Oqanisa
tionen, Metalls verkstadsklubb, age
rar kraftfullt till fönnån för de an
ldapde och centrala fö~andlingar 
kommer att inledas. 
Det framstlr som !jälvklart att 
sam~a anklagelser gentemot 
Kerstin Persson och Eva Rlsbeq 
fuUständip saknar pund. Däremot 
framstår roretagsledningen som den 
verldile mobbaren. Om man som i 
detta faU beskär yttra,nderätten ror 
de anställda och unde!Jräver svensk 
Jasstiftning motarbetar företaget 
sig självt. ' 
Med detta viU vi deklarerå vårt ful. 
la stöd for de av Gambro anltlapde 
Kentin Penson och Eva Rlsbe!J 
samt till Metalls verkstadsklubb på 
Gambro'. Vi kräver att företassled
ningen uppbör med mobbningen av 
arbetarna och visar respekt for själv
Idara demokratiska fri- och rättilbe
ter! 

Vi kräver att Gambro AB avbryter 
förbandlinaaina och låter Kentin · 
Penson och Eva Rlsbers återfå sina 
jobb på slangavdelninaen. 

VPK-Lunds styrelse 

·Gambro: 
Trakasserier mot fackligt aktiva 

Veckobladet har fått en intervju 
med Kerstin Persson som är en av 
de två anställda på Gambro som fö
retagsledningen anklagat för mob
bing och som man flyttat från or
dinarie arbete 

VB: Hur länge har du jobbat på 
Gambro och hur många år har du 
varit fackligt aktiv? 

Kerstin Persson : På Gambro bar jag 
jobbat i åtta år. Under de senaste 
fyr~ åren har jag varit aktiv i facket. 
VB: Vilka och vi~ken tr p av förtro
endeuppdl'r;l~ . har du ./:"Jft ?,, 
KP-;- Jag har suttit med i iörhand
lingsdelegationen, i verkstadsklub
bens styrelse sam t varit facklig kon
taktman på vår avdelning, slang
avdelningen. 
VB: Vad har ni egentligen blivit an
klilgde för? 

KP: Man har sagt, eUer rättare sagt 
skrivit att vi mobbat våra arbets
kamrater så att de inte kunnat ar
beta eUer vara kvar på avdelningen. 
VB: Finns det n4gon a:>m helst sak
I« grund för anklogelserna? 

. 

som jag då var tjänstledig. En annan 
anledning är att vi börjat ge ut en 
arbetsplatstid ning,»F a;:ksnacio> som 
varit en nagel i ögat på roretagsled · 
ningen. 
VB: Den gamla taktiken att härska 
genom att söndra alltså. 

KP: Precis. Inte för att det bara va
rit Eva Risberg och jag som varit ak
tiva men lyckas man här ta ifrån oss 
våra _jobb så skrämmer man ju andra 
helt förståeligt att folk blir rädda 
när sådant här kan få förekomma. 

KP.: Nej, absolut inte. Det är klart VB: Vart har ni egentligen blivit 
att det kan bli diskussioner om det förflyttade?; 
fackliga arbetet men alla på avdel- . 
ning bar skrivit på att de anser an- KP: Dels bar man skiljt på Eva och 
ldagelserna helt horribla och att vi mig, så att vi inte längre träffas ijob
skall komma tillbaka till våra jobb. bet. Dels har man flyttat oss till en 
VB: Hur är stlimmningen pd avd el- helt annan· byggnad än den våra ti
ningen efter det här? digare arbetskamrater är i. Dels har 

man satt oss i helt nya arbetsupp
KP: Vet inte eftenom vi inte tätt gifter tillsammans med bara tjänste
vara där. Men vi bar hela avdel· män. Där de satt mig fmns inte en 
ningens stöd. enda kollektivanställd. 
VB: Vad tror du är den verkliga an- VB: Vad har Metall gjort? 
ledningen till företagets agerande? 

KP: Vi bar verkligen fatt stöd och 
de ställer verkligen upp for oss. Det 
känns skönt. 
VB: Vad kommeratt hända nu? 

KP: Nu skall ju frågan upp i centra
la förhandlingar och det vet man 
inte vilken tid det tar. Tyvärr fmns 
det risk för att företaget bara får 
betala skadestånd men att de kan 
få bort oss på detta sätt. 
VB: Ett rikt företag kan allts4 idag 
köpa sig fritt på detta sätt? 

KP: Ja, det är inte klokt. Men det 
är en öppen fråga och vi får se hur 
det pr. Vi har inte gett oss. 
VB: Vad gör du nu. Hur har du ta
git det här själv? 

KP: Det har ju kommit som en 
chock. Man blir aUdeles fontum· 
mad av att få sådana här anklagelser 
i ansiktet. Själv har jag tätt sjuk
sitriva mig. Jag orkar inte så till det 
nyajobbet som det är nu. 

KP: Jag tror att man med detta har 
velat knäcka det fackliga arbetet på 
slangavdelninsen genom att på det 
bär sättet statuera exempeL Slang
avdelningen bar alltid haft en väl
diet god sammanhållning och man 
bar ofta forsökt att pressa oss an
ställda med tex. stämpelkort vid 
lunchen osv med det har miss
lyckats pga vår sammanhållning. 
Dessutom bar det ju forekommit 
strejker bär, senast i mars. Den hade 

VPKs socialpolitik 
Måndagen den 29 okt. anordnas ett 
öppet socialpolitiskt möte på So
cialh~olan, Bredgatan 26. Vid 
mötet kommer riksdagsman Jörn 
Svensson att tala om VPK :s syn på 
socialpolitiska frågor. Medverkar 
gör även Anders Sannerstedt som 
såtter for VPKi Lund i sociala cen-· 

tnllnämnden. Efter mötet blir det 
till fä De att ställa fråsor och diskus
sion. 
Mötet, som börjar 19.30, arranae

ras av VPK-Lunds Socialarbetar· 
grupp och Kommunistiska Hössko
leföreningen på SocialhöSsltolan. 

jas dock inget att göra med efter- 1-----------------~--------.a 



SAPs och Centerns dilemma 
Veckobladet kommer här med det 
tredje inlägget i eftervalsdebatten. 
Erik Nilsson skriver om valet ur ett 
nationellt perspektiv. Erik är om
budsman för VPK-Skåne och lands
tingsledamot. VB emotser gärna fler 
bidrag i debatten, gärna lokalt för
ankrade. 

AH dra några mer djupgående slut
satser om strömningarna inom väl·· 
.iarkåren på grundval av årets valre
sultat är inte möjligt. Därtill ford
ras en mer vetensakpligt betonad 
analys och forskning än som här 
kan föreligga. Däremot är det möj
ligt att pussla in årets valresultat 
som ett utslag av en mer långsiktig 
trend av partiernas styrka och in
flytande i valmanskåren. I detta 
sammanhang är det utan tvekan 
SAP och Centern som är intressan
tast. 

SAP:s bevikelser 
För SAP har 70-talet varit Cltt be

svikelsernas årtionde, även om viss 

Sketna 
Barsebäck 
Mc::odi: Johan pä Snippen: 

framgång kan noteras i årets val. 
Denna kan på sikt enbart vara till
fällig och inte något tecken på att 
SAP går mot en ny storhetstid. 
Mycket talar för att partiet istäl
let står inför stora problem och 
inre slitningar. 

För ett reformistiskt parti av 
SAP:s typ, som till sin huvudsakli
ga del bygger sin politik på tillväxt 
i den kapitalistiska ekonomin, är ut
vecklingen under 70-talet helt lo
gisk. När tillväxten är svag eller 
obefintlig begränsas också det poli
tiska manöverutrymmet. Därtill 
kommer den koncentration, folk
forflyttning , miljöfOrstöring och 
utslagning som blottlagts under 
70-talet och som är f<iljdverkningar 
av tidigare förd SAP-politik. 

Centerns högerflygel 
För Centerns vidkommande innebär 
årets valrörelse en utveckling som 
kunda spåras redan i forra valet. 
Partiets mera konservativa väljarkår 
har sällat sig till modera tema och 

·en mindre del har gått över till SAP 
eller VPK. 

Tomhänta 

Partiet har inte haft kraft att fOr
nya sig vilket klart framgår av årets 
valresultat. I valrörelsen stod SAP 
så gott som politiskt tomhänta. 
Försök gjordes att kompensera 

Wallenb4:rgs Asea har fixat en sak detta genom att skjuta in sig på de. 
wm med lite otur kan ända med ett borgerliga partiemas misslyckande. 

brak Så saknades tex. ett mera långsik-
Och fabror staten bidrar med pengar tigt samlande program. Först i slu-

minsan tet av valrörelsen slängde partiled-
. . • n ningen fram ett sk. hundradagars 

Jch då sil und1ar VI vem pa saken regeringsprogram , vilket maste be-
. v~ traktas som en otrolig svaghet av 

c;uLben W. ar gammal och behover landets största parti. Avsaknaden av 
kanskekila 

ett mera långsiktilt eneqip.rosram 
var också en svaghet som klart kom 
till synes i SAP :s valrörelse. Hur 
stor denna svaghet svaahet eaentli
gen är framkommer klart. av att pal'
tiet ser sig nödsakat att invänta en 
amerikansk utvänlering av en kärn
reaktorolycka för att kWU\ll forma 
sin framtida energipolitik. 

Ny väljarkår 

När Cp i slutet av 60-talet och bör
jan av 70-talet framstod som ett 
~r?gressivt alternativ till SAP :s po
litik hos framforallt yngre väljare 
tillfonles väljarkåren en såväl sociali 
som politiskt ny gruppering vilken 
fick sin kulnien i 1973 års val. Att 
forma en ~olitik for ett väljarunder
lag med saväl progressiva-som kon
servativa inslag blev en omöjlighet. 
~e forsök söm gjonles rellllterade 
1 en mycket skiftande bild av vad 
partiet egentligen ville. 
I årets valrörelse var det de kon

servativa i centerns valmanskår som 
~ände sig öve:rkönla och sällade sig 
till moderaterna. För att motverka 
en ökad flykt högerut har partiet 
nu lagt sin kurs några streck åt hö
ger bLa. i energifrågan oeh regering
bildning, vilket kommer att uppfat
tas som ett svek av den progressiva 
gruppen i Cp :s valmanskår. · 

Genom detta kortfattade, kon
centrerade och även ytliga inlägg 
har jag forsökt ~åvisa tendenser 
och några politiska strömningar 
i valmanskåren och vad de i,nne
burit for de två största partierna. 
Vad detta betvder för VPK:s del 
hoppasjag få åt~rk uH:u,a till. 

Erik Nilsson 

vidar~ fillandra nejder för att fmna~o----------------------------1 
vila 

.nen vi ~om tinns kvar vi allt gärna ha 
väck 

Ringilals, Oskarshamn och sketna På 
Barsebäck 

randen· 
av et! st~p Planerna tör utrymrungar är dock ej 

de bästa 
u~ h ingen av oss dödliga vill dessa 

planer testa 
och om något helt plötsligt skulle 

springa läck 
i Ringhals, Oskarshamn och sketna 

Barsebäck 

Om bultarna lossna i deras agregat 
sä gäller det förvisso ej att vara lat 
och hinner du ej undan till någon 

Noaks ark 
förpassas du till himmelen med en 

väldig spark 
Atomem:t iir räliga och verkar ej 

begripa 
~Il även g~mla kärnkraftverk med 

åren bliva slitna 
och därför i tid bör vi stoppa i en 

säck 
ltinghals,Oskarshamn och sketna 

Barsebäck 
Om på denna energi vi tror vi måste 

:>::hansa 
kan.ike kommcJ" åttabenta kor att på 

ängendansa 
därfor iJ tjatar vi på tills vi får väck 
Ringshals, Oskarshamn och sketna 

Barsebäck 

Mjau 

Vad vi länge anat har nu bekraf
tats - Lund ligger vi kanten av ett 
stup. De egendomligheter ·som 
länge observerats i Lunds politis
ka liv står därmed i början av sin 
f<irklaring som marxister vet vi ju 
att det är den materlana grunden, 
som är avgörande också f"ör över
byggnaden. Frågan är om inte själ
va kanten på stupet går tvärs över 
stortorget. Ett litet snedsteg oeh 
kanten öppnar sig! 11änk på det 
hrr kommunalråd! 
Allvarligt talat: 
Kartan visar det skånska urber-

gets överyta med hjälp av dator. 
Att vi inte mä:rker mer av nivå
skfinaderna beror på de sediment
lager, som under årmiljonernas 
lopp lagrats upp. I dessa sediment
Jager finns det . enorma mänJder 
70-gradigt vatten, som t.ex. med 
hjälp av Alfa-Lavals utmärkta vär
meväxlare skulle kunna ·stå · for 
uppvärmningen av hela sydvästra 
Skåne. Säg nej tiJ} kärnkraften, 
gräv där du står och · p in i Nej
kommitteerna. 
(Bilden har . vi lånat från tislcrif
ten Energinytt.) 

Lunds. ijldsq,. kapske enda 
opposdaonshdnmg 
Rubriken har vi ofta haft som 
prop~t~Mndadevls i Veckobladet . 
Inför folkomröstningen om kärn· 
kraften blir denna devis ytter
ligare fl;lrstärkt . Mot Svdsvenskans 
och Arbetets fullständigt rabiata 
tillväxtfilosofi l kärnkraftsfrigan 
blir VB en viktig motvikt. Därför 
ska du prenumerera! För 25:
erbjuder vi nu en prenumeration 
pi VB till halvlrnkiftet 1980, 
alltill över folkomröstningen. 
Skk:ka in pengarna pi pg 17459-9 
och glöm inta skriva namn och· 
adren. Vill du stödprenumerera 
betalar du 35:- \Iller mer. 

Adressändring 
Du tom har flyttat eller ändrat 
adren och inte maddelat detta 
till VB, g.ör det. Vi vill att du 
ska ha tidni"ngtin sA snabbt som 
möjligt och ··det fllr du inte om 
du har Inaktuell adress. Använd 
postens blankett eller skicka ett 
maddelande till VB, Bradg. 28, 
222 21 LUND. 

. Musikpub på Smålands 

Nu har Lund äntligen fått en 
fast loka!. f"ör progressiv musik 
och kultur. Det är foreningen 
Musikpakten ·och Smålands Na
tion som dragit igång en musik
pub som ska vara öppen varje 
Olli918 framöver. Lokal är Kor
pamoen på Smålands, Kastanjega
tan 7 och det kommer att vara 
öppet var onsdag mellan 20-23.30 

Det kommer att vara en 
blandning av olika musikstilar, 
kända och ökända och okända 
grupper/artister kommer att spela, 
stort utrymme ska ges till lokala 
förmågor att visa vad de går for. 
Inträdet kommer att hållas lågt 
eftersom det är ickekommersiel
la arrangemang. Förutom musik 
kommer det att fmnas öl, smör-
~~. kaffe m.m. · 

~~ -

KQMMUNISTISKA. Höglkole-
fö,.,lngen. • Madlem.möte on 
31/1() kl 18.30, Brec:lg.28: Vad lir 
m kommunistiskt höll8kOIHrbe
te? Ol~uulon. All~ vilko.mna. 

STADSDELSGRUPP Öster to 
1/1 kl 19.30, Llnero frlttdsglrd. 
Hur hllla kontakt mad nya med
lemmar. Planering w verks. 
BLASOAKESTERN Rep 16 3/11 
kl 1 O pi Pallltra. Ut nr 7 ,9,1 0,32 
STÖOKOMMITTEN för Nicenigu
M folk möte pi ABF 1111 · kl 18 
TRÄFFPVNKT MARX ÖpPet 
hus fr kl 18 16 27/10, Brwdg. 28 
Madl ·Grav (ANC) taler om lm
perlalltmens nya strategi l Syd
llfrl.ka. 
SANGGRUPPEN trllner 16 28/10 
pi partilokalen 
KAMP mot porr och prostitution. 
OemonstrMion lö 27/10~ ..ni. 
ClemanstQrget kl 11. 

-"'n•v. utg . Monica Nvm•k. Satt och tryckt pi ac:up,...I .Lund·av v •. ,.,, . . 


