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Val 
styrelse 
Till VPK Lunds styrelse fOr 1980 
utsågs av årsmötet: 

Milan Bily (omval). Universitets
lärare i slaviska språk. Invandrare 
från Tjeckoslovakien. 

Wla Hansson (nyval). Sjukledig 
arbetsförmedlare. Har bl a sysslat 
med solidaritetsarbete. Sitter även 
i hälsovårdsnämnden. 

Peter Lundmark (nyval). Univer
sitetslärare i psykologi. Arbetar 
bl a med Zenit och Bokcafets Må

. nadsbulletin. Spelar i blåsorkes
tern. 

Ulf Lundwall (nyval). Varit 
mycket aktiv i miljörörelsen, bl a 
Fältbiologerna. Äger butiken Mil

. j ö & Fritid. 
Christer Möller (nyval). Arbetar 

på Åkerlund & Rausing och sitter 
i klubbstyrelsen där. Bildkonst
när. 

Iris NilsSIJn (omval, kassör). Mel
lanstadielärare på Svenshögssko
!an. Spelar i blåsorkestern. 

Göran PersSIJn (nyval). Tjänste
man på Bibliotekstjänst. Har i 
VPK jobbat med stadsdelsgrupp 
Centrum och varit med att starta 
VPK-avdelningen i Ystad. 

Anna-Sofia Quensel (nyval). Ut
bildad fritidspedagog, läser littera
turvetenskap, anställd på Bokca
fet. Sitter även i biblioteksnämn
den. 

Tapio Salonen (omval). Socio
nom, arbetar som utredare i Trel
leborg. Ett aktivt förflutet i KU. 

Helene Fabio (nyval, forste 
suppleant). Förskolelärare vid 
daghem på Norra Fäladen. Fack
liga uppdrag. 

Gunnar Sandin (nyval, andre 
suppleant). Översättare. Arbetar 
bl a med Veckobladet. Spelar i 
blåsorkestern. 

Motioner 
Arsmötet tog ställning till ett an
tal motioner (delvis presenterade i 
fö"a VB-numret). Vi summerar 
resultatet av behandlingen. Till de 
båda motioner som handlade om 
första maj återkommer vi dock se
nare. 

Ombilda propagandautskottet 
Mötet biföll styrelsens yttrande 
som löd : »Vi håller med förslags-
ställarna om att det fmns brister i 
vårt propagandaarbete och att nya 
former borde prövas. Men att göra 
propaganda är en naturlig del. av 
utskotts m fis arbete och kan inte 
delegeras till ett specialutskott. 
Det hindrar inte att det fmns be
hov av att vissa kunskaper om 
metoder och teknik finns samlade 
till en särskild grupp . Så är i viss 
utsträckning redan fallet, och vi 
tillstryker att propagandautskot
tet ges en viss förstärkning och all
mänt aktiveras.» 

Historia 
Bifölls en motion som föreslog att 
styrelsen utser en redaktionskom
mitte med uppgift att framställa 
en historik över VPK Lund, och 
att kommitten innehåller perso
ner som speglar olika perioder i 
organisationens historia. 

Drogfri partimiljö 
l en jämn omröstning vann styrel
sens yttrande: »Vår grundhållning 
i denna fråga är helt klar: kamp 
mot alkoholtraditionen är en del 
av kampen för socialismen. Som 
en konsekvens . av detta synsätt 
har vi inom VPK Lund som 
nämns i motionen slutat med 
alkoholutskänkning på våra fester. 
Vi menar att vi därmt1d uttryckt 
vår avsikt att hålla festema alko-

holli:ia och är inte beredda att ge
nom fora speciella kontrollåtgär
der.» Beslöts dock att fester som 
samarrangeras med KU och .pion
järerna ska vara alkoholfria, samt 
att på fester förvisa rökning till 
särskild lokal. 

Sänkta hastigheter för 
motorfordon 
Motionen gick ut på att detta krav 
Motionen innehöll kraven: »att 90 
kin blir absolut högsta tillåtna ha
stighet, att 40 blir högsta fart i 
tättbebyggt område och 30 i 
stadskärnorna, samt att farten 
sänks 20- 40 km på övriga vägar J> 
Den antogs med tillägget att den 
tillställs högre partiorgan för vida
re åtgärd. 

Bygg bostäder på Norra 
Ringen 
Kravet sådant det framställdes i 
motionen avslogs, men i stället an
togs förslagen »att frågan . . . skall 
utredas av bostadspolitiska ut
skottet och kommunalpolitiska 
utskottet och senare behandlas på 
ett kommunmöte», samt »årsmö
tet som sitt svar på motionen ut
talar att man instämmer i princi
pen att vägmark som Norra Ring
en, Motorvägen mm kan komma 
att behöva tas i anspråk för bo
stadsbebyggelse, och att detta 
skall diskuteras i samband med en 
översyn av VPK Lunds mark- och 
bostadspolitik». 

Höstmanifestation 
»Den kunde förläggas till slutet av 
augusti eller början av september 
och pågå en lördag-söndag. Upp
läggningen av en sådan folkfest 
kunde knyta an till de modeller 
som med enastående framgång 
prövats under flera år av Land og 
Folk, i BRD, Frankrike, Spanien, 
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Italien och Portugal. VPK är den 
enda organisationen i Lund som 
har personliga och intellektuella 
resurser tillräckliga för ett sådant 
arrangemang, som ytterligare skul
le vara en bekräftelse på vår styr
ka och initiativkraft.» Motionen 
bifalls. 

Forskning och förbättrad 
studieverksamhet 
»a) Varfor är Skånes politiska kar
ta blå till fargen? 

b) Vilken fraktion av borgerlig
heten har dominerat prolitiskt 
och ideologiskt under olika perio
der? 

c) På vilket sätt har den skånska 
borgerligheten utövat makten? 

d) Vilka konsekvenser har bor
gerlighetens maktutövande haft 
på den kulturella och sociala mil
jön i Skåne och Lund? 

e) Hur har arbetarklassens kamp 
utvecklats i Skåne och Lund? 

f) Vilka likheter och olikheter 
finns det mellan klasstrukturen i 
Lund och SKåne och den i andra 
delar av Sverige? 

g) Har de mellanl~ande socia
la krafterna spelat någon specifik 
roll i den politiska utvecklingen i 
Skåne och Lund?» 

Bl a dessa frågor ville motionä
rerna att VPK Lund skulle initiera 
forskning kring. Det skulle ge 
bättre underlag för vårt politiska 
agerande, förbättra studieverk
samheten och den politiska skol
ningen samt bidra till ett bättre 
utnyttjande av de stora intellek
tuella resurser som VPK Lund för
fogar över genom sina universi
tetsanknutna medlemmar. Resul
taten av en sådan forskning skul
le vara till nytta även för andra 
delar av partiet. 

Motionen tillstyrktes med till
lägget att samarbete söks med 
Centrum för marxistiska sam
hällsstudier, CMS. Lars Nilsson (nyval, tredje supp

leant). Dataoperatör, läser nu på 
universitetet. Har bl a jobbat med 
stadsdelsgrupp Centrum. 

Hans Lindberg (nyval, fjärde 
suppleant). Kollega med Göran 
Persson på Bibliotekstjänst och i 
klubben där. Har framfor allt va
rit aktiv i stadsdelsgrupp Norr. 

Småplock Rädda jobben! 

övriga val 
Till revisorer utsågs Nils Elfver
son (omval) och Kent Nilsson 
(nyval), till revisorssuppleant Mo
nika Wadbo (omval). 

Till valberedningen utsågs Hille
vi Andersson, Finn Hagberg och 
Lennart Löfving (omval) samt 
Margaretha Björnsson och Robin 
Cheesman (nyval). 

Kommunistiskt 
studentförbund 
ville årsmötet ha, och stödde där
vid ett yttrande från LKHF. 

Det kan noteras att årsmötet be
söktes av sammanlagt ca 110 med
lemmar, och att det var innemot 
50 som yttrade sej i debatterna. 

Pär Egevad hälsade från pionjä
rerna, Marie Köhler från KU och 
Joachim Lentz från partidistrik- · 
tet. Han lyckönskade Lund till ett 
framgångsrikt år och tryckte hårt 
på att det just nu behövs ett hel
hjärtat engagemang i Folkkam
panjen. 

Två motioner - utöver de om 
fOrsta maj - har fallit bort i upp
räkningen ovan. Mötet avvisade 
ett fOrslag att flytta årsmötena 
till senhösten och biföll en mo
tion med en rad konkreta för
bättringar for Lunds cyklister. 

Från att for några år sedan ha 
varit en blomstrande del av lan
det har Malmöhus län utvecklats 
till en av de svårast utsatta kris
regionerna. Mot Malmö och 
Landskrona slår varvskrisen och i 
Helsingborg utgör nerläggningen 
av Tre Torn ett hårt slag mot ar
betare och tjänstemän. Men även 
Lund befinner sig i sysselsätt
ningsmässig kris. 

På kort tid forsvinner uppemot 
300 jobb i industrin genom fOr
flyttning av Berlingska boktryc
keriet och genom avveckling och 
inskränkning av produktionen på 
Nordarmatur och Verro. Får hö
g~rkrafterna. fortS:ä tta att härja 
fntt kan läget for de anställda 

inom den offentliga sektorn också 
komma att bli kärvt. 

Med Berlingska försvann en mer 
än 300 år gammal industri från 
Lund och detta trots ägarens, 
kyrkans, klart uttalade ideologi 
att värna cm de små människorna. 
Men templets månglare har alltid 
satt praktiska vinstmöjligheter 
främst. Någon tanke på fram tida 
generationer i Lund hade inte kyr
kan när den tog sitt beslut. 

Trots att den var den vinstgivan
de biten i Saab-Scanias Nordarma
turdivision beslutades på hösten 
1979 om successiv avveckling av 
Lundactelen till 1983, då allt ska 
vara överflyttat till Linköping. 
150 jobb forsvinner frän Lund lik-



som en nödvändig och samhälls
nyttig produktion, som i förläng
ningen kommer att flytta utrikes. 
En mångårig erfarenhet av broms
tillverkning och ventilframställ
ning förskingras helt, och de an
ställda har inga maktmedel att 
förhindra detta. 

På Verro förskingras likaledes 
kunskaper och yrkesskicklighet 
när det gäller unik framställning 
av sopmaskiner, sophämtnings
och slamtanksbilar. Trots den nye 
ägarens tal om möjliga nyanställ
ningar är nuläget sådant att om
kring 100 jobb försvinner. 

Dessa tre lundaindustrier är 
exempel på företag som är värda 

att räddas. Det är frå~a om föräd
lingsindustrier och sadana måste 
vi med dagens energisituation sat
sa på. Till lågt energipris ger de 
många jobb. Då de samtidigt 
framställer produkter som fyller 
nödvändiga mänskliga behov, är 
kampen för att rädda jobben i 
dessa industrier självklar. 

Under det gångna året har 
Vänsterpartiet Kommunisterna 
gått i spetsen för kampen att räd
da jobben i Lund, men vunnit fö
ga gehör från den socialdemokra
tiska· delen av arbetarrörelsen. Ska 
arbetarklassens krav på full syssel
sättning i meningsfulla jobb till
godoses krävs en samlad politisk 

aktion i kampen mot de krafter 
som strävar efter att ödelägga all 
svensk tillverkningsindustri. 

Arbetarrörelsens samtliga kraf
ter måste mobiliseras i kampen 
mot högerkrafterna, som i dagens 
ekonomiska krisläge inte skyr 
några medel att fullgöra sin reak
tionära politik. Tvångsförflytt
ningen av två arbetare på Gambro 
är ett belysande exempel på deras 
maktfullkomliga metoder. Kam
pen blir i förlängningen en kamp 
för ett bättre samhälle där man 
med förnuft planerar för framti
den, och där det planlösa vinst
tänkandet slutligen är förvisat till 
historiens skräpkammare. 

Vi kräver att MBL omarbetas till 
en offensiv lag för de fackliga or
ganisationerna med vetorätt mot 
nerläggningar och produktionsin
skränkningar. Först därigenom 
kan man få en demokratisk och 
förnuftig styrning av närings- och 
arbetsmarknadspolitik. l kombi
nation med vetorätt mot omflytt
ningar och fri lokal strejkrätt blir 
detta nödvändiga maktmedel i 
den hårdnande klasskampen för 
att tillvarata arbetares och tjänste
mäns intressen. Genom sin aktive
rande verkan visar dessa demokra
tiska rättigheter vägen framåt mot 
en förnuftig och socialistisk pro.
duktionsordning. 

Stöd Patriotiska Fronten (Zanu, Zapu) i valen i Zimbabwe 
Om inget oförutsett inträffar blir 
det val i Rhodesia-Zimbabwe den 
27 - 29 februari. Patriotiska Fron
tens stora framgångar i gerillakri
get tvingade först Ian Smith att 
tillsätta en svart marionett, biskop 
Muzorewa, och sedan Storbritan
nien att försöka genomföra en le
gal avkolonisering, 15 år efter Ian 
Smiths ensidiga självständighets
förklaring. 

Med sin önskan om fred och un
der press från grannstaterna, som 
under lång tid utsatts för Smiths 
terrorbombning, undertecknade 
Patriotiska Fronten i London i de
cember 1979 ett avtal, som delvis 
innebar långtgående eftergifter. 

Londonavtalet innebar skapan
det av ett apartheidsystem. Val 
sker inom rasgrupp, och den vita 
minoriteten (4% av befolkningen) 
besätter 20 % av platserna i parla
mentet. Det betyder att mario
netten, biskop Muzorewa. endast 
behöver 31 % av rösterna för att 
med de vitas stöd få absolut majo
ritet. Inga röstlängder skulle upp
rättas, vilket innebär en uppenbar 

Mot kärnkraften 

risk för valfusk. Frågan är om 
man skulle kunna tala om demo
kratiska val även om Londonav
talet följdes. Det sker systemati
ska brott mot avtalet. 

Patriotiska Fronten har uppfyllt 
sin del av avtalet, som inneburit 
att gerillan samlats i 16 uppsam
lingsläger, tillsammans 22 000 sol
dater. 

Både gerillan och den rhodesiska 
armen skulle övervakas i läger av 
säkerhetsstyrkor från samväldes
länderna. Nu låter den brittiske 
guvernören i stället stora delar av 
den rhodesiska armen ingå i över
vakningsstyrkamal Mord och 
övergrepp från sådana »säkerhets
styrkan> har redan skett. Tanza
nia, Kenya och flera samväldeslän
der har protesterat. 

Sydafrika behåller med den brit
tiska guvernörens goda minne sina 
soldater inne i Zimbabwe, vilket 
är ett klart brott mot avtalet. Det 
finns nu 4 000 sydafrikanska sol
dater inne i landet och stora 
truppsammandragningar sker efter 
gränsen. Civilklädda sydafrikaner 

och kärnkraftssamhället 
Kampen för ett socialistiskt Sveri
ge kommer under 80-talet i ökad 
utsträckning att innehålla energi
o~J:t miljöpolitiska frågor. 

Aven om resultatet av folkom
röstningen blir ett principbeslut 
om att avskaffa kärnkraftverken, 
så innebär inte detta att vi avskaf
far kärnkraftssamhället. För kärn
kraftssamhället är ju inget annat 
än en beteckning på den svenska 
kapitalismen under århundradets 
sista del. 

Kärnkraftverken svarar mot vik
tiga behov i detta ekonomiska 
system De ger långfristiga inve
steringsobjekt. De slukar själva 
stora mängder av material, energi 
och arbetskraft under uppbygg
nadsskedet. Samtidigt förstärker 
de · på diverse olika vägar den 
kapitalistiska utvecklingen. De 
svarar som hand i handske mot 
produktionsprocessens och kapi
talets ökade centralisering. De in
går i en process som betyder ka
pitalistisk rationalisering, ersättan
det av människor med maskiner, 
ökad byråkratisering och ökad 
polismakt. 

Ett nej till kärnkraften skulle 
inte avskaffa kärnkraftssamhällets 
centralisering, byråkratisering och 
kapitalistiska rationalisering; där
emot skulle det innebära en vik-

tig politisk öppning för en kamp 
mot kapitalets maktställning. 

Enligt vår uppfattning genom
förs avvecklingen bäst genom 
kraftigt ökat inslag av planering i 
samhällsekonomin och genom att 
hela energihushållningen förs över 
i samhällets ägo. De stora olje
och energitrusternas makt över 
Sveriges energiförsörjning måste 
brytas. 

En sådan utveckling skulle stra
tegiskt innebära ett viktigt steg 
på vägen mot ett samhälle där 
folkstyret är genomfört på ar
betsplatser och i bostadskvar
ter. Ett samhälle som utgår från 
människans behov, som hushållar 
med knappa resurser, som använ
der sig av en människovärdig tek
nik och skapar en allmän miljö i 
vilken alla människor kan växa 
och utvecklas. 

Den ledande kraften i en sådan 
utveckling mot planhushållning 
måste vara arbetarrörelsen. För 
VPK är det en ·avgörande upp
gift, både för seger i folkomröst
ningen och för den följande 
kämkraftsavvecklingen, att vinna 
majoriteten av arbetarna och tjän
stemännen på vår sida. 

Alla i arbete för ett nej i folk
omröstningen! 

släpps in och värvas till de s k po
lisstyrkorna. 

Ett klart brott mot avtalet är 
också vägran att frige de politiska 
fångarna. ZANU och ZAPU tving
as gå till val med många av sina le
dare och medlemmar i fängelse. 
Ledare som varit i exil har stop
pats vid gränsen, med hänvisning 
till att deras säkerhet inte kan ga
ranteras. Samtidigt förbjuds ZA
NU :s och ZAPU :s säkerhetsvakter 
att bära vapen. 

Vid gränsen har också material 
till valkampanjen stoppats, en del 
har beslagtagits och annat belagts 
med tull. De materiella behoven 
är stora - papper, skrivmaskiner, 
stencileringsapparater allt behövs. 

Det är uppenbart att den britti
ske guvernören inte drar sig för 
någonting i sitt mål att genomföra 
en avkolonisering som resulterar i 
en prokapitalistisk regim. Han har 
själv varit direktör i Lonrho, det 
företag som dominerar rhodesiskt 
näringsliv, och han är känd för att 
tillhöra högerflygeln inom »Rho
desia-lobbyn». Han har Margaret 

Thatchers högerregering i ryggen . 
I n te mind re än åtta av regeringens 
medlemmar har privata intressen i 
Rhodesia. Utrikesminister Cardng
ton har varit styrelsemedlem i 
Rhodesias största gruvbolag, och 
han har intressen även inom indu
stri- och bankkapitalet. 

Deras odemokratiska manipula
tioner är svåra att rättfärdiga och 
de västerländska nyhetsförmedlar
na har valt tystanden. Bristen på 
information om det verkliga hän
delseförloppet är farlig, ty det 
bäddar för en svag internationell 
opinion om Patriotiska Fronten 
vinner valet, och om förlorarna 
går till militärt angrepp med Syd
afrikas dolda eller öppna stöd. 

Uppfyll Londonavtalet l 
Lat inte rhodesiska soldater ingå 

i bevakningsstyrkorna! 
Sydafrika ut ur Zimbabwe! 
Frige de politiska fångarna! 
Stöd Patriotiska Fronten (ZA

NU, ZAPU)! 

Sovjet ut ur Afghanistan 
VB publicerade i fö"a numret ett 
mmmandrag av det uttalande som 
VPK Lunds styrelse antagit med 
anledning av den sovjetiska in
marschen i Afghanistan. Här åter
ger vi den fullständiga texten. 

Under de senaste åren har flera 
omvälvningar ägt rum i Afghani
stan. Genom aprilrevolutionen 
1978 anträdde landet vägen mot 
socialismen. USA och grannlän
derna Pakistan och (schahens) 
Iran såg naturligtvis inte med 
blida ögon på detta, som bl a 
innebar en genomgripande jordre
form, alfabetisering och upphå
vandet av ett medeltida kvinno
förtryck. Också Afghanistans feo
dalherrar och andra reaktionära 
krafter sökte hindra en sociali
stiskutveckling i landet. 

För USA var förlusten av in
flytandet i Afghanistan och sedan 
i Iran en förändring av »maktba
lansen», dvs av kapitalismens do
minans i denna del av världen. 
Imperialismen är alltid motstån
dare till verkligt nationellt obero
ende. 

På olika sätt har USA och and
ra imperialistiska länder försökt 
motverka politiska och sociala 
framsteg i Afghanistan, bl a ge
nom CIA-stöd åt reaktionära 

grupper som opererat från Paki
stan. När sovjetiska trupper för 
några veckor sedan gick in i Af
ghanistan var det för att förhind
ra en å tergång till förhålland ena 
före aprilrevolutionen 1978. Både 
Sovjetunionen och Afghanistans 
nye sovjetstödd e regeringschef vill 
hävda att ingripandet gjordes i en
lighet med vänskapsavtalet mellan 
länderna. Omständigheterna kring 
inmarschen tyder dock på en sov
jetisk inblandning i regeringspar
tiets inre angelägenheter, och där
med en kränkning av folkets 
självbestämmande och landets su
veränitet. Den sovjetiska inmar
schen har också satt fart på en 
förutsägbar kedjereaktion av kallt 
krig som inte kan vara till fördel 
för fred och socialism i världen. 

En soci::listisk stormakt måste 
alltid handla med stor omsorg om 
socialismen, och inte utifrån egna 
kortfristiga, snävt maktpolitiska 
intressen. USA kan nu igen öka 
trycket mot Kuba, Vietnam, An-

. gola, Mozambique. Imperialis
mens manipulationer kan intensi
fieras mot Nicaragua och Zimbab
we. Utvecklingen kan användas 
för att legitimera USAs nya rust
ningsinitiativ. 

Därför måste de sovjetiska trup
perna ut ur Afghanistan! 
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