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Verro! 
Vad ska hända med Verro? För 
ett par dagar sedan avslöjades att 
Åkermans i Eslöv ville köpa Verro. 
Dvs de ville överta lokaler och ma
skiner, men avskeda personalen -
och återanställa dem som de har 
behov av. l går var det MBL-får
handlingar och SIF, SALF och 
Metallklubben på Verro fick yt
terligare information : 
A v de 38 tjänstemännen på V erro 
kan bara 5-6 räkna med att bli 
återanställda! Några kan dessutom 
erbjudas arbete på Åkermans i 
Eslöv. 

På kollektivsidan, där det nu 
tir 87 anställda, kommer c:a 50 
av de som står i produktionen 
att återanställas, samt några på 
städ- och förrådssidan. 

Det sades också att företaget 
eventuellt kommer att expandera 
och behöva nyanställa längre fram 

men det är ju en klen tröst för 

dem som HU drabbas av avske
danden. 

Åkermans har klart 
att de inte går med på 
personalen på kollektivsidan 
med . De stöder sig på en para
~af om att man inte behöver 
ateranställa vid övergång till ny 
produktion. Det klargjordes också 
vid förhandlingarna att om inte 
Åkermans köp går igenom kom
mer Verro att gå i konkurs! 

SIF- och SALF-klubbarna re
serverade sig mot köpet vid för
handlingarna. Och idag kommer 
Verkstadsklubben på Verro att ha 
ett medlemsmöte om hur man 
ställa sig till det hela. Det är en 
mycket svår situation. Ska man 
acceptera Åkermans övertagande 
och avskedandet av delar av 
arbetsstyrkan? (Vilka kommer då 
att rensas ut?) Eller ska man 
säga nej, och i så fall låta företa-
get i konkurs? 

1979 5 : e ärg. 

Barn stoppar rivning! 
Rädda Linerogården! Den gamla 
fr_itidsgården, f.d. prästgården på 
Lmero hotas av olaglig rivning. 
Fastighetschefen Rune Linders 
grävskopor ryckte ut igår för att 
riva huset, men de stoppades av 
barn från Vikingaskolan, som 
ligger brevid Linerogården. 

Rivningen av Lineragården är 
olaglig. Rivning är beslutad i 
byggnadsnämnden, men protokol-

Jet är inte ens justerat än. Enligt 
lag ska det gå tre veckor efter 
beslutet, för att ge möjlighet 
till överklaganden Men respek
ten för lag och ordning är tydli
gen låg i borgarnas Lund. 

Många Linerabor agerar nu 
Iör att rädda Linerogården, namn
listor cirkulerar i området. Riv
ningen blev inställd igår på 
grund av motståndet, men vad 
som kommer att hända idag 
vet ingen. Rädda Linerl?gdrden! 

Vi Lundabor(gare) :Den censurerade texten 
Det är säkert många , •m undrar 
IJ(lrjor inte VPK är med i det num
mer av Vi Lundabor som nu delas 
ut i hushållen. varet år enkelt . 
kommunstyrelse'ls ametsutskott 
som är redaktionskommi/te för Vi 
Lundabor gillade inte VPK Lunds 
svar. Den här gången ' r det visst 
[om1en det var fel på man skul
le lza svarat på siu separata frågor 
och inte med en sammanhängande 
text. Borgare och socialdemokra
ter var helt ense: det här ska inte 
tryckas. Man tar nog inte helt fel 
om man gratulerar Sverker Oreds
son - ännu en framgdng för de 
liberala idealen! 
Här är i alla fall texten - VB 
behövs om sanningen ska fram: 

Inte ens ett barnår kan för Lunds 
invånare dölja att den borgerliga 
politiken också drabbar barnen. 
Av de 305 nya platser, som enligt 
borgarnas egen barnomsorgsplan 
skulle tillkomma under 1979 
kommer högst 65 att bli färdiga. 
40 utlovade platser på Kloster
gården är inte klara. 50 nya plat
ser på Norra Fäladen blir tidigast 
fårdigställda i augusti 1980; Pap_~
gojlyckans 40 platser - Ja, dar 
är inte ens stadsplanen antagen 
än. Den borgerliga planlösheten 
och löftespolitiken slår m.ao. 
också mot barnen i Lund. VPK 
har i ett realistiskt och detalje-

rat förslag visat pä de nödvändiga 
förbättringarna på barnomsorgens 
område. 

Vi kräver en full brhovstäck
ning inom fem år, ett nytt kö
system en satsning framför allt 
på daghemssidan och en sänk
ning av de för närvarande orim
ligt höga taxorns. För en två
barnsfamilj med en månadsin
komst på 7000 kronor skulle 
vårt förslag innebära en kostnads
sänkning med omkring 3000 kro
nor per år. 

·Barnen drabbas 
Klassamhällets orättvisor drabbar 
barnen. Resursstarka föräldra
grupper kan emellertid idag i 
Lund kringgå daghemskön och 
med kommunalt ekonomiskt stöd 
skaffa fram egna platser. Det är 
det som de borgerliga kallar för 
att gynna det privata initiativet... 

Fritiden 
På fritidsområdet framträder o
rättvisorna om möjligt än tyd
ligare. Kommunens satsning är 
här urusel. Bristen på fritidshems
platser är katastrof~.Samlingslo
kalerna är för få och fritidspr
darna i behov av upprustnmg. 
När barn och ungdom från Norra 
Fäladen protesterar mot sin torf
tiga fritidsmiljö möts de av väv
villighet och tomma löften. VPK 

har stött deras krav. Vi vill satsa 
på kultur och på att ge Lund en 
barnteaterscen på Lilla Teatern. I 
ett fritidspolitiskt program har 
vi dragit upp riktlinjerna för en 
god fritid i Lund och för kampen 
mot de kommersiella intressen, 
som idag smeks medhårs av den 
borgerliga majoriteten. 

Skolan 
På skolans område i Lund har 
VPK krävt en ökad demokratisk 
kontroll och insyn. Flera beslut, 
som rör elevernas vardag, träffas 
idag utan att den politiskt utsedda 
skolstyrelsen har insyn. Beslut om 
t .ex. så kallad anpassad studie
gång innebar i verkligheten under 
förra året, att barn lämnade 
grundskolan utan grundskolekom
petens. För invandrarbarnen har 
VPK krävt att enspråkiga klasser 
inrättas där så är möjligt och att 
hemspråksundervis~en utökas. 
I riksdagen har VPK 1 en utförlig 
motion visat på hur också inne
hållet i skolundervisningen måste 
förändras. VPK kan inte godta 
en undervisning där det stora 
flertalet barn skall få nöja sig med 
s.k. basfärdigheter. I verkligheten 
innebär detta att främst arbetar
barnen förhindras från att för
värva för dem meningsfulla kun
skaper. Den borgerliga och djupt 
arbetarfientliga skolpolitiken mås-

te med all kraft bekämpas. l ett 
nyligen utg1vet programmaterial 
"Rätt till bildning och upp 
fostran" uppmanar VPK till en 
bred diskussion inom svensk arbe
tarrörelse för att utforma en ut
bildningspolitik för 80-talet. 

Ungdomsarbetslöshet 
C:a 100.000 ungdomar i åld
rarna 16-24 år är idag dolt eller 
öppet arbetslösa i Sverige. Den 
siffran motsvarar en hel årskull 
barn. Ett samhällssystem som 
accepterar arbetslöshet, som inte 
kan garantera barnen en utbild
ning för ett meningsfullt arbete 
och som låter kortsiktiga viJtst
intressen styra kan vi inte accep
tera. Det största hotet mot bar
nen kommer från en politik 
som bär dessa kännemärken. 
En förutsättning för en poli
tik i barns intresse är därför 
att den borgerliga majoriteten 
bryts. Under . den kommande 
_treårsperioden kommer VPK där
'för än hårdare än tidigare att 
arbeta för att bryta borgarväldet 
i Lund och i Sverige. Kampen 
mot den borgerliga politiken för 
en politik i solidaritetens tecken 
iii en kamp också för barnen. 
Först genom en socialistisk po
litik kan orättvisorna försvinna, 
och barnen ges en uppväxt som 
ger dem möjliahet att utveckla 
deras skapande förmåga. 



Efter kårvalet 
Universitetet är Lunds största ar
betsplats i särklass. Med sina 
5 000 anställda och 17 000 stu
denter dominerar universitetet i 
viss mån Lund som stad . Kår
valet som just har varit är intres
sant som en mätare på hur de po
litiska stämningarna är på högsko
lan. 

Resultaten 
Resultat först. Fris (kårmode

ratema), 27 mandat oförändrat. 
Femvak (Fris motsvarighet på 
Teknis), 13 mandat oförändrat. 
LKHF-VPK 14 mandat, minus 
ett. Sossarna 4 mandat, minus 
2. Liberalerna 3 mandat, nya 
(alltså plus 3) och Clarte (maois
terna), O ·mandat. Summa 61 
mandat. 

Ett par saker kan påpekas 
som intressanta. Först att my
ten om de ombytliga studenter
na tydligen kan avlivas i Lund 
åtminstone. Denna styrkefordel
ning har i princip varit rådande 
i fyra kårval på varandra. Det 
andra är polariseringen mellan 
höger-vänster. Antingen är man 
mörkblå moderat, vilket helt do
minerar högerkanten, eller så är 
man VPKare, vilka helt domine
rar vänsterkanten Någon mitten 
finns det knappast. 

Basarbete 
För LKHFs del så står man 

kvar på exakt samma procent
röstetal som i fjol , dvs 23,6 %. 
Detta är i och för sig en förvå
nande hög siffra, drygt fyra 
gånger så högt som genomsnittet 
i riksdagsval och dubbelt mot 
kommunvalet i Lund. Ännu märk-· 
ligare blir siffran om man betän
ker att LKHF de tre senaste .åren 
i huvudsak sysslat med basarbete 
ute på institutionerna och deltagit 
i arbetet på Smålands nation och 
inte prioriterat kårpolitiken. 

Besvikelse (s) 
För- sossarnas del är nog val

resultatet en stor besvikelse. Det 
är i och för sig inte så konstigt , 
att (s) är så litet på högskolorna. 
Dels får de ännu bära skulden för 
den alltigenom misslyckade hög
skolereformen och dels bedriver 
de inget som helst basarbete på 
universitetet utan är helt inrik
tade på kårparlamentariska fram
gångar. 
Otraderade --

Clarte är numera helt utrade
rade som politisk kraft på univer
siteten. Beklämmande är dock 
att liberalerna kom in på ett rent 
tramsprogram av mera elevråds
artad karaktär. 

Intressant är att den stora 
framgång som VPK hade i kom
munen i riksvalet i september inte 
slagit igenom i kårvalet. Det borde 
betyda att VPK-framgången i riks
valet kom från andra grupper än 
studerande. 

Huvuduppgift 
Hur viktigt är då ett kårval? 

J a, man kan ju dels se det som en 
mätare på sympatierna. Men själva 
kårverksamheten har i realiteten 
rätt så lite att göra med om och 
ifall man kan göra något åt den 
borgerliga dominansen på högsko
lan vad gäller innehållet i utbild
ning och forskning . Kårerna är 
närmast att betrakta som av sta
ten garanterade serviceorgan med 
en verksåii:ihet som i andra länder 
sköts av staten och som inte vållar 
några politiska stridigheter (mat
servering, bokförsäljning, tillhan
dahållandet av lokaler etc) . Men 
en vänsterstyrd kår skulle ändå 
kunna vara ett viktigt vapen i 
de progressiva studenternas hu
vudsakliga kampuppgift, att käm
pa mot den borgerliga dominan
sen på högskolan. 

Direkt från 
fullmäktige : 
Kommunfullmäktige hade igår sitt 
långa budgetsarrimanträde. VB :s 
mycket begränsade utrymme ger 
oss inte tillfälle till något längre 
referat. Vi nöjer oss därför med 
en liten sammanställning av vad 
wm sades i den allmänna budget
debatten på eftermiddagen. Vi har 
tagit med representanter från de 
fyra största partierna_ 
Sverker Oredsson (fp): Den kritik 
som skall riktas mot budgeten är 
att den är fOr expansiv. VPK :s 
förslag är intellektuellt ohederligt 
och ställer dessa utanför en 
seriös debatt. -
Oredsson nämnde inte med ett 
ord vilken inriktning man haft 
vid uppgörelsen eller de behov 
människor har i kommunen. 
Nils Gustavswn (s) : Satsa mer på 
äldreomsorg, barnomsorg och 
handikappvård. Inför lantbrevbä
rarservice och satsa mer på hem
samarittjänster. 
Rolf Nilsson (VPK) : Om Il män
niskor till hade röstat socialdemo
kratiskt, innebärande en annan 
majoritetsställning, så hade vi 
idag diskuterat en helt annan 
budget med lägre taxor och 
större satsning på den sociala 
delen. Mellan 50-100 miljoner 
försvinner i skatteintäkter på 
grund av att villaägarna drar av 
räntor. Vi är inte ett parti som 
bara kräver och kräver: se på 
Grand Hotell, Åke Hans, dyra 
bilvägar osv. 
Lemlart Ryde (m): Ryde pratade 
mest om budgetens teknik . En 
fara fanns i flerårsbudgeten, näm
ligen skattehöjningen 1983. Jag 
hoppas vi inte ska behöva höja 
då, men de kommunala utgif
terna är stora och ökar snabbt. 
Detta tåg är svårt att bromsa i 
en handvändning, menade Ryde. 
Han nämnde inte ett ord om de 

.------------------------------+ behov som finns hos människor 
i kommunen. 

Filosofiska 
Kommunismen är som vi alla ve.t 
en politisk teori som eftersträvar 
en förändring av det rådande sam
hällssystemet och inte bara ett 
ihoplappande av dagspolitiska 
motsättningar. Men dess första 
mål, det socialistiska samhället, 
är till sin innebörd föga klarlagt, 
på grund av att historien själv 
erbjudit oss en oroande provkarta 
på begångna misstag. 

Därför har partiets sätt att ar
beta under kapitalismen _alltmer 
blivit föremål för begrundande, 
eftersom ur dess verksamhet ska 
framväxa det nya samhällets 
struktur. Men låt o~s genast göra 
en reservation här: det svenska 
kommunistpartiet har program
matiskt begränsat sitt inflytande 
genom att skilja på parti och stat, 
bejaka ett pluralistiskt partisys- . 
tern, räkna med en självständig 
fackföreningsrörelse och utgå från 
att det kommer att uppstå en rela
tivt självständig kollektiv produk
tionsapparat. 

Arbetsformer 
När vi konstaterat detta kan vi 
återgå till partiets ar~etsfo~er 
och därvid stanna v1d mikro
nivån : VPK Luncl. Här har under 
några hektiska år på 70-talet_ vissa 
principer slagit igenom . Y! har 

hörnet 
exempelvis inga ordföranden på 
olika nivåer, utan "ledarskapet" 
cirkulerar mellan ansvariga och 
besluten tas kollektivt. Är detta 
på ett djupare plan en uppgörelse 
med kommissarie- och sekreterar
väldet, ja kanske rent av med 
personkulten? 

Vi försöker sprida och rott:~a 
uppdragen på manga händer. Ar 
det en kritik riktad mot överbe 
toning av centralistisk maktkon
centration? 

Vi låter inte gärna kommunal
politiker ta tunga uppdrag inom 
partiet i övrigt. Kanske döljer 
sig bakom detta ambitionen att 
skilja på parti och stat? 

Vi kräver av våra kommunala 
förtroendemän att de inte ska dra 
någon som helst ekonomisk fördel 
av sina uppdrag. En ansats till att 
motverka möjlig korrumption? 

Det finns mycket annat att 
förtälja om VPK Lund: bredden 
på verksamheten, kvinnodeltagan
det, barnens roll i partiet osv. 
men det här var några aspekter. 

Vi skiljer oss alltsa radikalt 
från borgerliga partier och SAP, 
men det som dessa tankegångar 
velat antyda är att det också rör 
sig om en sorts irlre uppgörelse. 

Karl,Friedrich lm manu el Månsson 

Från red 
VB ber om ursäkt 
När tidningar gör tabbar s1i för
klarar m an det som regel med 
att "saker som stllr utanför vllr 
kontroll" . Förra veckan glömde vi 
att stoppa in V B i kuverten till 
en hel del av K lostergArdens och 
innerstans prenumeranter. En del 
fic k VB först pli mllndagen, me
dan en del andra fick den i rätt 
tid men bara ett t omt kuvert. 
Vi' beklagar. Skriv en rad eller 
ring sA skickdr vi ut VB nr 43 
till er. 

Prenumerant! 
För de allra flesta av er är det 
tid att förnya prenumerationen. 
Du besparar o ss mycket arbete, 
om du utan att vi skickar dig 
inbetalningskort betalar din · pre
numeration nästa år. 
Priset är 40:-/llr och 22:-/ halvllr. 
60 :- respektive 30:- om du vill 
stödprenumerera, vilket behövs. 
Pg 174 59-9, adressen VPK Lund 
Veckob ladet. Glöm inte skriva 
namn och adress. Skriv gärna att 
du är "gammal prenumerant". 

. (Inte hur gammal du är, dock). 

Redaktionsutskott 
För nr 44: Jan Hindersson, 
Monica Nymark o ch Bo Roth
stein. 
För nr 45: Ingrid Andrd, Jan 
Hindersson och Bo Rothstein. 

Ansv. utg. Monica Nymark . Satt och tryckt pli acupress av VB-red 

KÄRNKRAFTEN, kapitalet och 
staten. CMS-seminarium 1-2 dec. 
Mässhallarna, Malmö. Kl. 9 lörd. 
kl 9.30 sönd. Avgift 30 k ronor. 
Medverkande bl.a. Per K ligesson 
och C H Hermansson. 

Skyltsöndag mot 
kärnkraft 
På skyltsöndagen (2 dec) ska Nej
kommitten i Lund ha en stor 
mobilisering med flygbladsutdel
ning, tidningsförsäljning m.m. på 
stan. Och musik, tal, teater m.m. 
i stadsbibliotekets hörsal kl. 13-18 
På kvällen blir det fest i Folkets 
Hus källarsal från kl. 20. Biljetter 
15 kronor, kan köpas i valbyrån 
på Botulfsplatsen. 

l O timmar på Sparta · 
På lördag blir det Tio timmar för 
Latinamerika. Från kl 12 till 
kl 22 kommer ett stort artist
uppbåd att framträda på Sparta. 
Förutom VPK:s blL~orkester blir 
det Guran, Grus i dojan, Ame
rindos, Jan Hammarlund, Folk 
och rackare, Göteborgs visgrupp, 
Jose Rogerio, Tundra, Alerce m.fl 
Utställning och latinamerikansk 
mat. Barnprogram med Pionerna, 
Garderobsteatern och två latin
amerikanska dansgrupper. 
Allt detta och mer därtill för 
25 kr, barn 6-12 år 5 kr. Bil
jetter på Bokcafet, ABF, Ar
betet, Smålands Nation, Folk 
å Rock och VPK :s lokal. 

TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus från kl. 19 pli lördag, Bredg. 
28. A.Merker inleder om Den 
gröna revolutionen. 
VPK l F. l nomhusträning pli Ler
bäcksskolan lördag 16-18. 
VPK :S SANGGRUPP träffas pli 
partilokalen söndag kl. 12 (med 
tag gärna tomteluva och anti
kä rnkraftströja). 
NICARAGUA stödkommittdn har 
appellmöte på Mllrtenstorget k l. 
16-20 söndag den 2 december. 
SDGR. ÖSTER . Möte 2.12 kl. 
17 pli Linera fritidsgllrd. Dis
kussion om stdg:s arbete. 
VPK~ BARNOMSORGSGRUPP 
Barnomsorgsplanen diskuteras 
tisd. 4.12 kl. 19.30 partilok alen. 
VECKOBLADET. Red. möte onsd 
5. 12 kl. 19 hos Jan Hindersson 
lliongränd N:132. 
BLASORKESTERN. Rep. lörd . 
1.12 kl. 10 Palaestra. Kl 11 .45 
samling för spelning Spartas in
gång. Sönd . 2.12 spelning biblio
tekets hörsal kl. 12.45. 
KALLE ! Grattispli 35-llrsdagen! 


