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Eu stad i konflikt 
Alfa-Laval står stilla, Åkerlund & 
R ausing står stilla, Tetra Pak står 
stilla ... Tusentals lundaarbetare 
äi lockoutade, hundratals strejkar. 
strejkvakter patrullerar, bilden är 
klassisk. 

Klassisk är också konfliktens 
•lrsak. Det handlar om hur det av 
arbetarna producerade överskot
tet ska fördelas mellan kapital och 
.u: bete. Alfa-Laval går enligt det 
jusl publicerade bokslutet lysan
de, med en uppgång första kvar
talet om tolv procentjämfört med 
fjorårets redan goda siffror. Aktie
ägarna får en gratisaktie på fyra 
gamla. Alfa-Lavals arbetare där
emot erbjuds 15 plus 30 öre på
ökt i timman. 

Men Sverige är i kris, många 
företag går dåligt? Ja. Just det 
stärker kapitalägarnas förhand
lingsposition. Precis så var det på 
30-talet: genom att inte väja för 
konflikt försökte man ofta och 
lyckades ibland att pressa till
baka löntagarnas del av produk
tionsresultatet. Mönstret är som 
sagt klassiskt. 

Det är en defensiv strid som 
löntagarna utkämpar. LO/I'COs 
bud, som VPK stöder, innebär i 
bästa fall oförändrad levnadsstan
dard, absolut ingen ökning. Men 
det ekonomiska, politiska och 
lfieologiska läget är sådant, att re
dan linjen om att försvara levnads
standarden uppfattas som ett ex
tlemt bud. 

Ideologi: striden avgörs inte 
minst i människornas medvetan
de. SAF och borgarna arbetar hårt 
och konsekvent, dels för att öka 
trycket på »tredje man», dels för 
att så tveksamhet och splittring 
bland löntagarna själva. De vill 
skapa opinion för SAFs »ansvars
fulla>> bud. 

Så mycket viktigare är det då 
att fackföreningarna och alla som 
stöder löntagarnas sak mobiliserar 
och slår tillbaka. J Lund har det 
varit trögt i starten, som beskrivs 
i artikel härintill. Om konflikten 
fortsätter nästa vecka händer det 
förhoppningsvis mer. Hjälp då till 
att stärka dessa initiativ! Slut upp 
på fackets möten och kurser! Ställ 
upp som strejkvakter! Agitera, 
övertyga! 

K fl •ktl·· t · L d Dubbelt on l age l un sysslolös 

Nästan l miljon är indragna i ar
betsmarknadskonflikten, 800.000 
är lock-{)utade av SAF och övriga 
befinner sig i strejk, punktstrejk, 
övertidsblockad. Vidare är det ny
anställningsblockad. Hur ser det 
då ut i Lund, hur många är lock
outade och hur många strejkar'! 
Det är mycket svårt att få ett or
dentligt svar på frågan. 

I måndags kunde vi läsa i 
Arbetet att LO-sektionens expe
dition skulle hållas öppen varje 
dag mellan 8 och 16 för informa
tion till både medlemmar och 
andra intresserade om bakgrunden 
till konflikten och det aktuella 
läget. Fulla av förväntan att få 
en helhetsbild av läget i Lund gick 
vi dit. Dock visste man inte sär
skilt mycket. Besvikna lämnade vi 
expeditionen. Vi måste gå andra 
vägar för att kartlägga läget i 
Lund. 

Förvirring 
Vi ringde upp de fackliga organi
sationerna, men fann förvirringen 
stor på en del håll även där. Pä 
Metalls avdelning 7 visste man in
te reda på vem som är lockoutad 
och vem som strejkar. Och hur 
många som är berörda hade man 
inte den blekaste aning om. I 
några fack har man dock klarare 
besked . I Byggnads avdelning 7 
är c:a 60% av de 2.700 medlem
marna indragna i konflikten. J 
SK AF :s avdelning 40 strejkar 
130 personer varje fredag och 
det gäller tvätteripersonaL Ingen 
är lockoutad men man har bloc
kad mot övertid och nyanställ
ning. 

I SKAF :s avdelning 9 är det 
tio hamnkranförare i Trelleborg 
och Y stad som strejkar medan' 
medlemmarna i Lund varken strej
kar eller är lockoutade. 

Inom Metall strejkar man på 
Alfa Laval, Tetra Pak, Gambro. 
På Gambro är lagerpersonal och 
pers,<mal på Instrumenta lock
outade medan slang- och diaper
sonalen strejkar och endast mat
salspersonalen jobbar. Läget är 
liknande på Tetra Pak och Alfa 
Laval, dvs en del är lockoutade 
och en del strejkar. Även på 
Åkerlund & Rausing strejkar 
man. 

Konfliktprogram 
Räknar vi samman är vi nu uppe 
i ungefar 6 .500 strejkande och 
lockoutade i Lund. Men vår bild 
är inte heltäckande och vi anser 
att det borde vara LO-sektionens 

skyldigh_et att hålla sig ajour med 
läget. Ar de fackliga organisa
tionerna klara över konfliktens 
vikt och kampens betydelse är det 
väl närmast självklart att man så 
snabbt som möjligt kollar in 
läget. Och inte bara det. Givetvis 
måste man också se till att det 
finns ett konfliktprogram , som 
täcker varje dag och som har ett 
sug som gör trädgårds- och 
villabestyr till andrahandsfrågor 
hur vackert vädret än är. 

Med lite fantasi går sådant att 
fixa. Med en ordentlig handlings
kraft från de fackliga organisa
tionernas sida skulle gator och 
torg vara fulla av aktiva och enga
gerade arbetare och tjänstemän , 
föreläsningslokaler skulle vara 

När jag gick av skiftet klockait tre 
valborgsmässoafton var det ingen 
som egentligen visste vad som 
hände: Lockout , stod det med 
farsk trycksvärta på alla anslags
tavlor, men någon information 
från facket var det svårt att hitta. 

Senare på första maj får jag 
höra att vi är ute i strejk, något 
som ingen på min avdelning visste. 
Vi är så att säga dubbelt sysslo
lösa. Dels lockout, dels strejk 
med tjocka kättingar runt alla 
ingångar och strejkvakter. Det 
känns bättre att veta att det är 
strejk. Då är det vi som säger 
ifrån. Lockouten är tidsbegrän
sad men inte strejken. 

Hur blir det med ersättningen 
Jagjobbar på Åkerlund & Rausing 
och är då med i Grafiska Förbun
det. Vi är berättigade till 130 kr. 
per arbetsdag om konflikten varar 
mer än fem dagar. Dessa pengar 
ska betalas ut kontant antagligen 
i nästa vecka, men när och hur vet 
jag inte. Det är klart att jag kan 
ringa till avdelningsexpeditionen 
och fråga, men det är inte så in
formationen ska gå till. Något 
avdelningsmöte verkar inte facket 
ha planerat. Det är synd att man 
inte tar chansen och går ut offen
sivt nu när den borgerliga pressen, 
Radio och TV ställer upp bakom 

1. Jk~~:;;::;;....,~~Oj SAF. Det skulle hållas offentliga 
>.. möten, gärna torgmöten, facket 

~~::sl:»*"'r11 skulle u t på alla skolor och infor
mera om det verkliga läget och 
SAF:s armonserade lögner får inte 
stå oemotsagda. 
SAF den skyldige 
Om man läser tidningarna eller 
lyssnar på radio får man lätt för 
sig att Sverige "ros i botten" av 
strejkande arbetare. Vilket är full
komligt felaktigt. Det är ju så att 
närmare 800.000 arbetare är lock

..:;:::...-- outade och bara knappt 100.000 
är ute i strejk. Av de strejkande 
är en stor del även lockoutade. 
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Ska vi hitta en syndabock, så är 

"'-'-'~ det Svenska arbetsgivareförening-

fullproppade i TV-stoppets tider, 
stadsparken skulle vara ett böljan
de hav av kampglada löntagare. 
Har arbetarrörelsen råd att vara så 
passiv som den är i Lund? Med 
den höga organisationsgrad vi har 
inom den fackliga rörelsen vore 
det enkelt att arrangera ett strejk
och lockoutprogram som aktive
rar och engagerar samtliga löne
arbetare i Lund. 

en som är skyldig till löpsedlar
nas "katastrof", men man kan 
inte tala oM katastrof när vi bara 
kräver skäligen betalt för det ar-
bete vi utför. 

Men vi kommuni~ter kan inte 
sitta och applådera nu. Det är 
JrJart att strejken är vårt bästa va
pen, men som alla vapen är det 
inget man strävar efter att använ
da. Det betyder ett ekonomiskt 
bakslag för alla arbetare och en 
längre konflikt kan få svåra so
ciala konsekvenser. Men vi ska 
inte ge oss! Vi måste stå enade 
bakom LO :s och TCO :s krav! 

Jo 



Rekviem över en för
svunnen tokvänster 

O forna tiders vänsterister? Var 
finns ni nu? Var finns ni nu, ni 
anarkister med trasiga artistbral
lor och världssamveten? Har ni 
stoppat er sista haschpipa och 
dragit vidare mot sällare jakt
marker? Och ni, gamla tiders 
(r)are? Har ni för alltid grävt 
ner ishackan för att i taktfast 
parad tåga bort mot evigheten? 
Och ni, dubbelmaoister! Med 
den lilla röda under hakan sover 
ni kanske redan i era sarkofager 
i väntan på den dag då ni skall 
ställas ansikte mot ansikte med 
den store rorsmannen! 

Ni flummare! Ni trumslagare! 
Ni mötesatleter! Ni maratontala
re! hur många gånger har inte er 
förestående hädanfärd förutspåtts 
:.v massmedia och framfår allt av 
er själva inbördes? Nu har ni 
plötsligt stilla lämnat oss. På den 
tiden ni levde och verkade be
kämpade vi er frenetiskt. Nu 
tränger sig en tår ofrivilligt fram 
i ögonvrån och vi fumlar efter 
näsduken. 

De som fmns kvar är utan 
tvivel klokare än ni och mera 
lämpade att föra kampen vidare. 
Och dock ... Bort drar vänsterns 
husarer. Kvar står Lasse Werner 
och myser i solskenet. 

SN 

Cykelutflykt 
VPK Lunds organiserade cykel
verksamhet, som hittills fört en 
tynande tillvaro, har nu så smått 
börjat komma igång. Nu på 
söndag startar man med den 
första heldagsutflykten, som går 
till Krankesjön, där cyklarna får 
vila till fårmån för strövtåg i 
naturen under sakkunnig fågel
skådarledning. 

- Vår planerade verksamhet 
för säsongen är mycket prelimi
när, säger Ulf Nymark, samman
kallande i VPK Lunds IF :s cykel
sektion. Vad som är inplanerat 
är ett antal söndagsutflykter. 
Efterhand som cykelvännerna an
sluter sig får vi mera i detalj be
stämma våra aktiviteter. 

- Vi börjar i blygsam skala, 
och inriktar oss t v helt på mo
tionscykling. Vi har inte någon 
uttalad politisk målsättning med 
den här verksamheten, men kan 
cykelsektionen bidra till en nubb 
i bilismens likkista, så är det ju 
bra, slutar Ulf Nymark, och ma
nar alla cykelvänner att möta 
upp vid partilokalen söndagen 
den 11 kl. 9.00. 

Första maj 

Nedan ger en av demonstrations
ledningens medlemmar sin syn på 
årets första maj-demonstration i 
Lund. 
1980 års upplaga av demonstra
tionen Arbetarpolitik och socia
lism i Lund hade i första hand in
te att kämpa emot vädermakter
nas blåst utan mot de starka hö
gervindar som borgarregeringen 
och SAF frammanat. Det faktum 
att Sverige stod inför den största 
arbetsmarknadskonflikten någon
sin kom givetvis att prägla demon
strationen. Ända fram till samling
en på Clemenstorget bedrevs en 
febril aktivitet med att trycka 
dagsaktuella flygblad om avtals
läget, uppfmna nya slagord (J 5 ö
re hit - 30 öre dit - stoppa kapi
talets profit och 1909-1980 sam- • 
ma fiende, samma kamp) och till
verka banderoller som knöt an till 
situationen på arbetsmarknaden. 

3 .1 00 i leden 
I år hade uppställningsplatsen vid 
Clemenstorget utökats med gatan 
framför det förhatliga Fokus. Tur 
var det. För när klockan närmade 
sig avrnarchstid hade 3 .l 00 lunda
bor ställt sig oakom leden och 
med Thomas Kanters mästerliga 
ledning ropades de första slagor
den. 

1.400 i SAP:s tåg 
Kl. 14.08 började det rekordstora 
tåget välla fram genom Lunds 
gator med Stadsparken som slut
mål. Dessförinnan hade SAP:s 
tåg med 1.400 deltagare (400 fler 
än förra året) avverkat sin runda 
på stadens gator. Besvikelsen lär 
vara stor bland lundasossama för 
deltagarantalet, då de hoppats 

samla 3.000 demonstranter. -Åter
igen har de radikala märmiskorna 
i Lund visat att de väljer de socia
listiska och revolutionära kraven 
framfår de reformistiska på arbe
tarrörelsens kampdag. 

Avslutningsmötet 
Avslutningsmötet inleddes med 
ett kort och kärnfullt tal av pion
jären Lif Rosenkvist som senare 
på eftermiddagen kunde höras i 
lokalradion. Jonas Persson från 
KU-Lund höll ett okonventionellt 
tal kring bl.a. •kommersialismens 
påverkan på den svenska un~
domen. Talet inleddes med fra
gan: John Travolta, minns du 
Song My? 

Huvudtalare i Stadsparken var 
Jörn Svensson som naturligtvis 
uppehöll sig kring avtalsläget och 
visade på att borgarnas och SAF :s 
högerpolitik måste stoppas av en 
radikal vänsterpolitik. Samman
fattningsvis kan sägas att årets 
l maj demonstration förstärkt 
och utvecklat vänsterns tradition 
av kraftfulla och fma mani
festationer på arbetarrörelsens 
högtidsdag i Lund. 

Festen 
Genom att arrangera årets l 
majfest i ett förhyrt cirkus
tält har vi återigen visat att 
inget är omöjligt att genom
fåra. Tack vare de övertids
blockerade kommunala vakt
mästarna kom årets fest att 
bli något att minnas. Vilken 
succe! Hög stämning och fullt 
på dansgolvet av folk som 
svingade runt till toner av 
skön musik. 

Metall stämmer Gambro 
I höstas tvångsförflyttades två an
ställda på Gam bro, Kerstin Persson 
och Eva Risberg, anklagade får 
mobbing. Denna anklagelse var 
helt grundlös, det skrev alla de 
övriga anställda under på. Anled
ningen till förflyttningen var istäl
let att skilja de båda arbetarna åt 
och att statuera exem.pel för att 
fårsöka slå sönder det fackliga 
arbetet. De båda var fackligt ak
tiva. 

facket har stött Eva och Ker
stin och frågan har kommit upp i 
centrala förhandlingar. I •dagarna 
har Metall stämt Gambro för ar
betsdomstolen. 

Information om detta har vi 

dock fått plocka fram själva, säger 
Kerstin. Vi har inte fått del av 
Metalls stämning och vet in te vil
ka formella paragrafer de grundar 
sig på. Och den metallombudsman 
(Kent Karlsson) som haft hand 
om fallet har inte varit anträtT
bar för kommentarer. 

VB återkommer i frågan. 

Uppskjuten Vårpromenad 
Vänsterns Vårpromenad skulle ha 
gått av stapeln den 18 mlY. Men 
eftersom övertidsblockaden - då 
inga extratåg får gå - kanske än
nu pågår då, har promenaden 
skjutits upp. Tyvärr. Om nytt da
tum se VB och armonser. 

Ansv. utg .: Monica Nymark. Sättn ing & layout : VB ·red . Tryck : acuprass lund 

Till minne av 
Linerogården 
Lineragården är borta. Det är bara 
en stor tom jordplätt på gräs
mattan i parken som antyder att 
det har funnits någonting. 
Rivningen var helt stilenlig. Den 
skedde tidigt en morgon under 
helgen, när man inte behövde vara 
rädd för att det skulle vara 
några skolbarn i närheten. När en 
presskollega ringde kommunal
rådet Sverker Oredsson (fp) för 
att be om kommentar till riv
rungen, lät Sverker precis som 
Hasse Alfredsson: -Ar Linero
gården riven? Det hade jag ingen 
aning om! 
Rivet är rivet och kommer aldrig 
mer igen.Och frågan är om inte 
kampen för att rädda Linero
gården var rätt utsiktslös. 
Byggnaden hade utsatts för en så 
långvarig och omsorgsfull van
vårdnad, att det knappast var 
praktiskt genomförbart att rädda 
den. 
Men får Lineraborna finns det 
verkligen all anledning att säga : 
Kampen fortsätter! Och nu får 
helt realistiska mål: parken och 
skolan. 
Även utan den gamla gården är 
parken uppe på Lineroirullen en 
av de fmaste miljöerna i Lund. 
Där finns de enda uppvuxna 
träden på hela Linero och dess
utom en fantastisk utsikt över 
slätten. 
Om Lund styrdes av förnuftiga 
och framsynta personer som 
lyssnade på folkviljan , så vore det 
hela inget problem: 
F ör det första skulle Linero
gårdsparken bevaras och för det 
andra skulle den efterlängtade 
högstadieskolan byggas på tomten 
bredvid parken ... 
Men nu är det ju tyvärr inte så. 
Därför finns det fortfarande ange
lägna uppgifter för aktivister och 
or~anisationer på Linero. Vi 
maste kämpa får skolan och 
parken och stoppa borgarnas 
absurda planer pa radhus på 
Lineroirullen! 

REDAKTIONSUTSKOTI: För nr 
16 Eva Almqvist och Monica Ny
mark 

MöTEN 
TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hos l ör 1 0 .5 fr k l 19, Bred g 28. 
Charles Edquist: Facket och tek
niken. 
FOTBOLLSSEKTI O NEN. Trä
ning på Lerbäcksskolan för 10.5 
kl 19. 
VANDRINGSSEKTIONEN. Pla
nering av alpvandri ng män 12.5 kl 
19.30 pli lokalen. 
CYKELSEKTIONEN. Sönd 11.5 
kl 9: utflykt till Krankesiön. 
Samling lokalen kl 9. Ta med mat
säck. 
VPK Sånggrupp. Sön 11.5 kl 19 
pillokalen (Joe Hill). 
ÖSTE R. Sdgmöte sön 11.5 kl 17 
pli Linero fritidsgård. Konflikten, 
1 maj-värdering, stadsdelspolitiskt 
program. 
BLASORKESTERN. Lör 10.5 rep 
kl 10-12 på Mikaelsalen (domka
pitlet) . >>Tyska häftet>>. 
SVENSK- KUBANSKA. Lör 10.5 
kl 14 möt e med Kubas ambassa
dör, Ungdomens hus, Malmö. O m 
>>flyktingproblemet>>. 
ABF/FREDS- OCH SKILJE
DOMSFÖRENIN G EN. Fre 9.5 kl 
19 minnesafton över andra värld s
krigets slut. Bibliotekets hörsal. 
VÄGAR TILL FRED. Symposi
um lör 10.5 kl 9.30. Bibliotekets 
hörsal. 
KOLLEKTIVMEDLEM SÖKES. 
Helst kvinna, gärna med barn. Tel 
129098. 


