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300 000 
Man räk nar med att det i dag 
finns 300 000 alkoholister i Sve· 
rige. D~ är helt utslagna från ar
be!slivet. Hur många som kla
rar :ttt hälla skenet uppe, som 
l, l ara r att behålla jobbet, vet man 
inte. Om tio år räknar man med 
ua det kornmer att fmnas en 
miljon alkoholister i landet. 

::Jb >i t illåta en sådan utveck
:ing? Har vi möjligheter att inom 
ramen för ett kapitalistiskt sam
hälle forhindra detta giganitiska 
giftmord? Ett samhälle där kon
l:urrensmentaliteten genomsyrar 
hela strukturen tillrättalägger ju 
:;jälvt utslagningen. Var och en är 
sig själv närmast oCh- ser i all
mä'lhet sina medmänniskor blott 
sunt meeel i den egna klättringen 
på skilda karriärstegar. 

AvE-n om svarvaren ute i indu
strin inte befinner sig i någon 
slags karriär finns trycket från 
en produktionsordning där ackord 
och andra utsvettningsmetoder 
>tämligt pressar och hetsar. Man 
måste hänga med, det måste gä 
ihop. !\Ian måste klara en stän
dig t stegrad arbetstakt och man 
m.aste uthärda ett alltmera utar
mat jobb. Trots MBL har man 
inte nagot inflytande över sin 
ahetssituation. Det är chefer och 
datorer som tänker och bestäm
ron och värdesätter tiden ner till 
eii r.undradels sekund . 

Fn:dagsfyllan 
Visst nar arbetare och tjänste

män fått det materiellt bättre i 
Sverige under vårt sekel, men när 
yrkesskickligheten byggs in i ma
skinerna och arbetsuppgifterna 
blir mer och mer enehanda och 
monotona blir arbetet till en plåga 
i stället för en glädje. För många 
thr fredagsfyllan nödvändig fOr 
J.;:t man ska kunna orka gå t ill 
jobbet på måndagen. 

Främlingsskapet inför produk
tionen och jobbet blir ett främ
lingsskap emellan människorna. 
sterila bostadsområden utan ge
mensamma lokaler tvingar männi
skorna till isolering. Det finns 
kompensationer som tränger 
männ iskanoa ännu djupare ir. i 
isoleringen och förhindrar en 
gemensam aktion för att solida
riskt göra fritiden meningsfull 
och arbetet till det centrala i 
människornas liv, som det ska 
vara. 

Glatt urnaänge 
l vår h årä':1. svenska verklighet 

fylle r spri ten en social funktion. 
Mänskliga beteenden reproduceras, 
både positiva och neg:.tiva. Tiadi
tianens tyngande tryck sätter sin 
prägel pa oss och vi kan lätt bli 
intalade att så här måste det vara. 
Man måste kunna 12 koppla av 
och känna sig som mä nniska och 
svinga sin bägare bland andra 
glada och avkopplade människor. 
Man måste unna sig ett glatt um
gänge med sina medmänniskor 
och däri ingår alkoholen som en 
~älvklar del om m an in te t illhör 
en nykt erhetsordcn. De som är 
med i sådana organisationer mås te 
ha det fan ~a tråkigt, anser väl de 
t1esta . 

Men måste det inte vara nago1 
fel på tillvaron om man tvingas 
att berusa sig i större eller minC:re 
grad för att känna sig glad? Ska 
det behöva vara så svårt att leva 

---att man måste koppla av frär. 
verkligheten då och då för att 
kunna stå u t med den? Vore del 
inte bättre att hugga tag i verk
ligheten och förändra den och 
göra det möjligt för o ss att känna 
oss glada i den u tan artificiella 
tillägg? 

Nykterhetsrörelsen 
I arbetarrörelsens barndom fanns 

det en ~älvklar koppling till 
nykterhetsrörelsen. Man såg tyd
ligt vilken fiende man hade i 
spriten . Onder årens gång verkar 
denna fcirllindelse alltmer ha 
suddats ut och så sent som under 
60-talet sågs alkoholismen som en 
privat ti·åga i det samhälle som 
politisk t adminstrerades av social
demokratin. Det var upp till en 
själv om man b lev alkoholist eller 
ej. Onder 70-talet har man gläd
jande nog återknutit till pionjä
rernas syn: att frågan är politisk 
och har politiska lösningar. 

Vi kan inte hindra att många 
människor kommer att dö i 
förtid genom skrumplever och 
andra alkoholskador. Många 
kommer att begå självmord till 
följd av spriten. Men trots detta 
måste vi göra något. Fastän \; 
lever under kapitalismen kan vi 
göra en del. 

Solidarit~t 
Man blir inte alkcholis · u ta n 

orsak.! ett drogfritt s~mhälle finm 
det inga drogade människor , men 
ett sådant samhälle >kapar man 
allraminst under kapitalismen. 
Men man kan och b ö r starta 
med sig själv. Kampen mot droger 
är en kamp för ett bättre liv och 
för ett samhälle där verklighets· 
flykt' är onödig. 

Upptaktsmöte 
för VPK :s komntunalpolitiker 
Enhetlighl'len har varit en stor 
styrka för vår kommunalpolit ik 
under de gångna åren, .•,; Tarri 
sio Bommarco i måndags på ko m
munalpolitiska utskottets l'izlre
gisserade upptaktsmöte inför de11 
nya mandatperioden. Den enhet
ligheten blir lika viktig i fortsärt
nirzgen. men den bl;r svårare att 
z;ppnå när vi är så många. 

Ja, de är mänga numera, .-pk-arna 
i Lund med någon typ av kommu
nala uppdrag. Cirka 60 hade kom
mit t ill mötet, och de flesta var 
nya i den parlamentariska lokal
politiken. Behovet av sl!Itlordning 
och skolning är stort, framhöll 
;(ajsa Theander när hon presente
rade utskottets förslag till bered
ning c.v de kommunala frågorna 
under en inkörningsperiod på någ
ra månader. Det stora »utskottet > 
träffas var måndag och växtar då 
mellan »stormöte» och gruppdis
kussione;. 

Reservera er! 
Sådan var också uppläggningen på 
detta första möte. Onder den all
männa delen delgavs de nya erfa
renheter ~om gjorts under de tidi
gare åren. »R eserveJ a er alltid om 
ni har avvikande mening>,, sa Rolf 
Nilson. »Annars får vi det i halsen 
i kommunstyrelsen att ni godkänt 
nämndens beslut. Ni har liden än
da fram till justeringsögonblicket 
på er att lämna in resen·ationen. 
Använd heL1 den tiden om ni be
höver , håll på er rätt .>> TJlla Hen
riksson hade suttit i hälsovård s
nämnden, vilken betraktas som 
>>lätt», vilket hade fördelen att öe 
andra partiemas representanter 
inte var så lästa utan kunde övrr
tygas merl goda sakskäl, ibland. 
Anders Sannerstedt från sociala 
centralnämnden t~lade bi a om 
de öppna sprickorna i Lunds >o-

Bruket gör alltså missbrukaren. 
Normalkonrumentcn är med skyl
dig till att alkoholismen finns och 
;öpcr själv risk att komJl'la i. bew
endestäl\ning. Avstå! man fr åJJ 
aliwholen har ,nar• solidarise!~ t 
sig med spritens offer ~amtidigt 
som man har tagit klassmä~>ig 
ställning gentemot dem som : 
alkoholseden ser en status quo
bevarande kraft. 

cialdcmokrati. Eva-Mari Köhler 
från skolstyrelsen berättade om 
den >>opolitiska>> stämning som 
horgama försöker skapa i nämn· 
clrrna ot:h hur viktigt det iir 2H 
.-c.ra pä si'! v::kt mot ö en. 

Konservativa borgara 
De borgerliga partierna i Lund 
är rätt enadP-. men d ~t är en sam 
ling kring en konservativ politik, 
~ Tl!fcisio Bommarco i inled
ningen. Det lilla folkpartiets Sver
ker O red ss on kan spela s.in nyc
kelroll som kommunstyrelsens 
ordförande tack vare att han stäl
ler upp på moderaternas politL'< 

ch håller de liberalare krafterna 
i sitt parti kort. Men uppträdP.r 
vi ~~.mlat och r'.itt är vi starka, och 
de kamrater som blev ängsliga när 
det pii vainatten såg ut att bli vän
stE;rmajor'tet var ?ngsliga i <mc
dan. . -
Kommun&! slagsida? 
Sen var d el diskussioner : de av 
ledamöter i besläktade nämnder : 
samm<msatta grupperna och sis: 
redovisning. J den ställde en a v 
VPK Lunds relativa. veteraner i 
kommunalpolitiken, Erik Nilsson, 
den något iinpertinenta frågan: 
»Håller vi på att få en slagsida åt 
det k<'mmunala 1 Ar det rirnligt 
att så mår.ga f' V vha bästa kraf
ter sugs upp i d.:t ambitiösa 
.n•.iicsprogram som k0mmunlilp0-
litiska utskottet skissP-rar? Får vi 
t illräckligt med ork för våra t;ots 
u.llt viktigare uppgiftt-r'?>) 

Men Kajsa Th()anJer betonade 
att dc ~ gällde just en inkömings· 
period, som man sen ;-,oga fj-:;k 
värdera erfarenheterna av. 
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i Lund på den tiden 
I VBs julläsning efterlyste .~gn. 
SH Den Stora Romanen om L mul 
-68. Vi kan glädja SH och alla er 
andra: den romanen är redall skri
ven! Och den kommer wm lciije
tong i VB! · 

Nu är emellertid roma!ICn en 
riktig tegelsten medan VB ön så 
länge är tunn. Vi t1·ingas dii1jor 
göra en resume av dess första del. 
Detta har hänt: 

Den unga och vackra men självut
plånande Nora Enberg kommer 
till Lund för att göra en veten
skaplig karriär. Men i stället dras 
hon in i studentrevolutionens virv
lar, inte minst sedan hennes väg 
korsats av den demoniske och de
magogiske Harald Arvidssor1. Hen
nes liv blir en virvel av demonstra
tioner, äggkastning, stormiga 
massmöten, ockupationer och 
mordbränder. Hon får vara med 
om hur Ronald Andersson intar 
AFs talarstol, hur Herman Smed 
eldar de rusiga massorna, den 
lovande unge lingvisten A s sar Lö f 
qvist kallblodigt planerar en Offi

fattningsoperation och aktivisten 
Östen Appelqvist biter en polis
hund. Detta tar hela hennes dagar 
i anspråk, och nätterna går åt till 
att skriva en strategi för världsre
volutionen samt en tvåbetygsupp
sats om J O Wallin. Mitt i alltsam
mans fOder hon även en dotter, 
som får namnet Moa, efter Mao. 
Det blir inte mycket tid för ett 
ordnat liv, och av mat hinner hon 
inte mtld mycket mer än en och 
annan gåsleversmörgås med tryffel 
på Aten. 

Just vid nordvästra fönsterbordet 
på Aten satt hon en eftermiddag 
och pustade ut vid några bägare 
öl, då den rundhyllte Guran Pers
wn kom instörtande. Han berätta
de att hon var efterspanad av 
kommissarie F, till vilken hon allt
sedan Båstadkravallema haft ett 
gott och intimt förhållande. Orsa
ken var banal. Under en rutinope
ration föregående kväll hade hon, 
utstyrd i aftonklänning, tagit sej 
in på universitetets jubileumsban
kett. Hon hade blivit balens drott
ning, men avslutat kvällen med 
att kasta några skarpa handgrana
ter mot närvarande honoratiores. 
En fångelsevistelse skulle emeller
tid innebära ett avbräck, och hon 
beslÖt att fly. Men vartf Ute i 
Lundagård låg röken av brinnande 
studentmössor kväljande tät. Par
ken var som vanligt full av ridande 
poliser, och en fick syn på henne. 
Hon han rädda sej upp på institu
tionen för teoretisk filosofi, men 
hörde hur en skvadron tungt be
väpnade ryttare var på viig uppfOt 
rund trappan efttlr ltl"nnc ... 

Ho1'arr,., hördes allt närmare, och 

Spiiunandc fortsättniug i nä-

'Inför 80-talet 
Kamrater och vänner! Läget 
är utmärkt! 

Vi kommunister ser längre 
än till Värpinge och Stångby. ' 
Vi ser at t 1980 och 1980-ta
lct blir en tid av stora möjlig
heter för folken i världen. Un
der året och årtiondet som 
gått har vi sett många diktato
rer falla och många gamla 
mönster lösas upp . Vi är för
vi~sade om att det blir myc
ket mer av det slaget. Det blir 
en tid av oro och kaos, fUr 
man kan inte ha tebjudning 
utan att knäcka ägg, som mar
xismens lärofäder nästa n har 
sagt , men ur oordningen kom
mer det att stiga upp en ny 
och bättre ordning. Kampen 
blir hård. för alla reaktionärer 
är verkliga tigrar, men den 
kommer att sluta framgpngs
rikt, för reaktionärerna är 
också, och i sista hand , bara 
papperstigrar. 

bättre framtid hit om Vär
pinge och Stångby, på den lil
la del av jorden där vi har vår 
plats. 1970-talets och 1979 
års händelser har visat att den 
mångomtalade högervinden 
visserl igen är verklighet, men 
också att man kan stå emot 
den vinden och då upplöses 
den som all vind till bara luft . 
Se er omkring! Kan .ni upp
täcka moderat~rnas blåsorke
ster nånstans? Nej, för på tor
gP.t och på gatan M rskar vän
stern, där härskar fo lket , och 
ctärmed är grunden lagd. Inte 
fö r art vi vill påstå att kom
munal makt växer ur en bas
tuba men nånting ligger det 
ändå' i det gamla slagordet. 

Kamrater och vänner! Vi går 
mot ljusare tider! 
Appell hållen vid Lu nds Kor:z 
munistiska B låsark esters m 
blåsning av det nya året på 
nyårsnatten. Men vi tror också på· en 
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Medarbetare! 
Då är vi tillbaka igen efter ett 
längre juluppehåll, något har ni 
väl saknat oss, •1år julläsring 
räckte kanske in te hela helgen. 

Sjätte årgången 
VB går nu in -på sm sjätte årgåPg 
och under de gågna åren h'IJ vi 
sakta men säkert öket den prenu
mererade upplagan (nu drygt 
600) och även innehållsmässigt 
och tekniskt hoppas vi att vi 
har gjort vissa framsteg. Vi tycker 
att VB har bötjat att hitta sin 
nisch i den lundensiska tidnings
vardagen. Inte som en heltäckan
de konkurrent tili våra stora 
kolleger, men väl som en poli
tisk lokaltidning och ett måste 
för många politiskt intresserade 
lundabor. 

arbeta l!l'tiklarna och kolla fakta 
i tillräcklig omfattning. 

Barfotajournalis ter 

Under de-gågna åren har » Vecko
blacsmedvetandeD> i VPh: Lund 
ökat och fler och fler hör av sig 
med uppslag och ideer cch även 
färdiga artiklar. Den här kontak
ten är livsviktig för oss, men vi 
skulle vilja att »Veckobladsmed
vetandet» spred sig långt utanför 
partiledet. Veckobladet behöver 
helt enkelt barfotajournalister. 
Folk som kan skriva om saker 
dom kaänner till, folk som 
rapportCJrar till VB näJ: det händer 
något på deras arbetsplats, folk 
som sitter inne med intressant 
information, .... . 

Entusiasmen Vi behöver det här bredare kon-
Etablissemanget kan inte lika lätt taktnätet för att bättre kunna 
längre tiga ihäl vänstern utan nu spegla vad som händer i Lund. 
måste man gå i debatt med oss Hör av dej till Veckobladet! (An-
vilket vi på VB till en del ser som tingen per post eller till en av oss 
Veckobladets förtjänst. i redaktionen, Lars Borgström 
I dage~ läge görs VB helt och 1319 7 5 efter arbetstid,) 
hållet på fritiden av en sex, sju Har du synpunkter på ett eller 

Svar till 
»nyftken Linerobo, 11 

»Pedalkraft ? Ja är texten 
på ett blåvitt märke, som Dansk 
Cyklist Forbund har låtit till
verka. Veckobladet - som är 
ett synnerligen cykelvänligt or
gan i motsats till t.ex. sydsven-
skan - försöker efter förmåga 
genom propaganda tillvarata 
cyklismens intressen och därmed 
bidra till dess slu tliga SCjler. 
Så vi t.ry ck te devisen med gläd
je. Om dessutom pedalkraften 
kan bidra till att lösa energi
problemen även pä ii:Iiilra om-

1.råden - så inte Veckobladet 
r emot! -

Kommunfullmäktiges 
_ sam!!_lanträde.sdaga,-

Januari 31 
Februari 28 
Mars 27 
April 24 
Maj 29 
Juni 18 

Juli 
Augusti 28 
September 25 
Oktober 30 
November 27 
December 18 

VPK IF Träning Lö 12/1 kl 16-
1 B pä Lerbäcksskolan. 
VPK :s SANGGRUPP Träning 
söndag 13/1 kl 19 pil partilokalen 
Bredgatan 28. V i uppträder 
pä ärsmötesfesten. 
ÖSTE R Stdg-möte sönd 13.1 kl 
17 pä Linerogllrden. Energipolitik 
BLASORKESTERN Rep lörd 
13.1 kl 10-12 pil Palestra 
KU ARSMÖTE lörd 12.1 kl 10 
Svarvarestugan 
KOMPOL STORMÖTE mllnd 
14.1 kl 19.30 i Stadbibl. hörsal 
VPK Arsmöte lörd 19.1 
8-MARS kommitten möte 14.1 
kl 19.00 Kvinnocentrum L,a 
Algatan 8 
PIONJÄRERNA möte tisd.15.1 
kl 18 G3mla Mejeriet 

VPK:are och VPK-sympatisörer. annat i VB så tycker vi det skulle 
I frivilligheten ligger en väldig vara intressant om du hörde av VPK Lunds Arsmötesfest lö 19.1 
styrka, entusiasmen, men dig. kl 19.30 Smälands Nation Kor-
samtidiot blir vi begränsade. Vi pamoen Mat&öl Sedvanlig Under 

-e Väl mött på det nya året. h•11 · kan inte göra de reportage vi ., nmg 
sk 11 vii' · k · U tid b VB- redaktionen K U Lunds A rsmötesfest lö 12.1 

[-•u_e_.~.,aill, !!!!v•t-an-,..m"'t•e•a-.... _e------------------~ kl 20.00 Smälands Nation Kor
pamoen Mat& underhällning 
STÖDKOMMITTEN för NieaElektricitetsvisan 

u ä! det dags to r att säga stopp 
till kapitalets lakejer 
som söker få konsumtion i topp 
och dränker oss i dumma grejer 

refr. 
Till allt vill de ha el.ekricitet 
elektricitet och kärnkraft du vet 
allt för att göra plånboken fet 
- men vi är dom som får betala 

Att byta människa mot maskin 
är deras strävatt i livet 
'Qeh därför räcker ej energin . och därför har vi detta kivet 

·refr. 
Till allt... 
Till slöseri vi säger nej 
och alla farliga pillner 
vi vill ha fler jobb till dig och mi 
vi samlas under röda fanor 

re fr. 
Då kan vi få elekricitet 
med sol-, vind- och våg- och 
geokraft dn vet 
ingen blir mliger, ingrn blir fet 
- och Sverige blir socialistiskt ! 

Filikråmem 

AilSV. utg. Monica N v noark. S11tt och trvetct r.>J ~~o:uprau av VB-rscl . 

ragu as f o l k har möte de'l 17 
jan kl 18.00 ABF , Kiliansgat an 

Redaktionsutskott 
Nr l: Eva Almq•.rist, Lars Borg
ström, Finn H<Jgberg. 
Nr 2 : Lars llorgström, Finn Hag
berg, Moui-::a Nymark. 
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