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Ny bostadsutredning visar: 
Sociala merkostnader små! 

En vecka efter hyresuppgörelsen i Lund tycks SABO (riks
organisationen för de allmännyttiga bostadsföretagen) vara 
klar med den utredning om sociala merkostnader som man 
genomfört på Lunds Kommunala Fastighetsbolags uppdrag. 
Det finns mte några sociala merkostnader kommer Sven 
Jansson från SABO fram till! 

De sociala merkostnaderna har 
nu utretts av SABO. I en intervju 
i SDS i måndags menar Sven Jans
son att det egentligen inte finns 
några sociala merkostnader för 
LKFAB. Han menar också att om
flyttnin~en inom bostadsbestån
det är lag. stutsatsen är att bola
ge t in te ska begära ersättning från 
kommunen för sociala merkostna
der. 
Hyresgästernas lundaavdelning 
ställde, som bekant, en del krav 
på Lunds kommun i samband 
med hyresförhandlingarna. Krav 
som skulle kunnat leda till ett 
tillflilligt hyresstopp i avvaktan 
på en annan, social bostadspo
litik. Man krävde ett kommu
nalt förskott till LKF AB och pe
kade i sammanhanget på en rad 
punkter som visade att fastighets
bolaget var berättigat till ekono
misk kompensation. En av dessa 
punkter var de sociala merkost
naderna, som lundahyresgästerna 
beräknade till 3 miljoner kronor. 

VB ringde upp Roland Anders· 
son ordförande i Hyresgästföre
ningens lundaavdelning, fOr en 
kommentar: 
Jag har inte sett utredningen än
nu, säger Roland. Så sent som i 
tisdags fanns den inte på vår expe
dition här i Lund. Men jag har viss 
förståelse för Sven Janssons reso-

nemang. Han ser problemet ur bo
lagets synvinkel. Man är rädd för 
att erk~nna och kräva ersättning 
for sociala merkostnader. Risken 
är ett befarat dåligt rykte för 
kommunala bostäder, och att 
kommunala bidrag skulle perma
nenta situationen och öka risker
na för att de privata fastighets
ägarna i än större utsträckning 
skulle undandra sig det sociala 
ansvaret. 

Men, fortsätter Roland , vi 
måste se till hyresgästernas in tres
sen. Vi vill sänka de höga hyrorna 
och slopa de privata vinsterna i 
boendet. Så länge det finns socia
la merkostnader, och samhället 
inte gör något åt det, måste (astig
hetsbolaget få ersättning, för att 
mte hyresgästerna ska drabbas. 
Lunds kommun har ju inte ens 
antagit .den anvisningslag, som in
nebär att kommunen kan tvinga 
fastighetsägare att acceptera hy
resgäster som anvisas lägenhet i 
ett område. 
. Roland Andersson säger slut

ligen att han starkt betvivlar 
Sven Janssons uppgifter om låg 
omflyttning i LKF AB :s bostads
bestånd. Och, tillägger Roland 
jag skulle bli glad och lycklig on{ 
det inte fanns några sociala mer
kostnader , men jag är defenitivt 
inte överbevisacl om detta! 

Känd politisk kåsör Lund vill ha artilleriskjutfält. Se sid. 2. 

Lösnummerpris 1 kr 

KU -distriktet 
delat! 
I helgen avhölls det en his
torisk distriktskonferens i 
Karlshamn. Det var kommu
nistisk Ungdoms Skåne/Bie
kinge-distrikt som delades. 
För första gången någonsin i 
den kommunistiska ungdoms
rörelsens historia finns det nu 
ett Skåne- och ett Blekinge
distrikt . I det nybildade skå
nedistriktet valdes Henrik 
Smith, KU-Lund, till ordfö
rande. 

Lugn konferens 
Delningen av K U-distriktet har va
rit aktuell länge. Ett principbes
lut togs redan förra årskonferen
sen, då en interim sstyrelse för 
Blekinge valdes. Beslutet om del
ning var enhälligt. 

Det hela var, jämfört med fö
regående år, sammantaget en lugn 
konferens. Diskussionerna kring 
de tre huvudprioriterade område
na var minimal. Man konstaterade 
att uppryckningen av arbetsplats
arbetet måste fortsätta, att skol
arbetet måste uppvärderas och 
det elevfackliga engagemanget 
öka, samt att kvinnokampen även 
rörde killama i KU. 

En snabb framgång på det in
ternationella planet kunde inhös
tas under konferensen, i och med 
att ett samarbetsavtal med DKU 
(Danmarks kommunistisk ung
dom) antogs. 

Skarpt Polenuttalande 
Den enda gång det hettade till 
ordentligt, var då ett uttalande 
om Polen skulle tas (se annan 
plats i detta VB). 
. En liten grupp ansåg att man 
mte skulle spekulera i en even
tuell sovjetisk invasion av Polen. 
Däremot ansåg man att om en 
sådan skedde, vore det självklart 
med en protest. 

En mycket markant majori
tet gick dock på den linje som 
bl.a. Tommie Möller från Hel
singborg talade för: 

Vi kommunister har väntat för 
länge tre gånger: Ungern -56, 
Tjeckoslovakien -68, nu senast 
Afghanistan. Ett uttalande gör 
mest nytta nu . Vi kan inte som 
kommunister vänta tills det re
dan är för sent. 
Ett uttalande, som kan betecknas 
som ovanligt skarpt, antogs. 

Öppna diskussioner 
Henrik Smith från Lund valdes till 
distriktsordförande. Han är känd 
för sitt engagemang i miljörörel
sen. 

Det var en positiv och framåt
syftande konferens med öppna 
och kamratliga diskussioner. Den 
pekar mot nya framgångar för KU 
Skåne, karaktäriserar Henrik kon
ferensen för VB. 

I den nya distriktsstyrelsen sit
ter från Lund, förutom Henrik 
Smith också Olof Nord borg. 

~--.. ·---
Vid KU-skånes distriktskonferens 
i helgen an togs ett skarpt utta
lande angående Polen: 
Vid de polska gränserna har 
Warzavapaktens armeer ökat sina 
aktiviteter. Den polska partiled
ningen har i dagarna uttalat att 
'om socialismen hotas i Polen är 
vi beredda att tillkalla hjälp från 
våra broderländer.' 

'Hotet' den polska partiled
ningen pratar om är att den nya, 
fria fackföreningen solidaritet 
skulle infiltreras av antisocialis
tiska krafter. 

En inmarsch i Polen skulle 
innebära ett bakslag för socia
lismen och demokratin i värl
den. 

Vi ungkommunister avvisar 
alla utländska försök till inter
venering i Polen. Vi stödjer, 
såväl i Polen som i Sverige, alla 
fackföreningars rätt till obero
ende av staten och partier. 

Kampen för demokrati är en 
kamp för socialismen! 

F ACK EL TÅG FÖR FRED OCH NEDRUSTNING 
Clemenstorget fredagen den 12 december kl 17.00 
Vi går m?t St~rtorget i ett tyst och värdigt fackeltåg, som på liknande sätt skall lysa 
upp Sven ge pa hundratals andra orter. Eftermöte på Konsthallen 



HYRESUPPGöRELSEN 

Som VB redovisade förra veckan, 
har en överenskommelse tecknats 
mellan Lunds Kommunala Fastig
hetsbolag (LKF AB) och Hyres
gästföreningen. Hyran höjs med 
c:a 9% i genomsmtt, vilket mne
bär c:a llO:- i månaden för en 
normal trea. Tillsammans med ti
digare genomförda pris- o.ch 
momshöjningar, försämrad serv1ce 
m.m. kan man se hur svångrem
men dras all t hårdare å t för van
liga arbetare och tjän~tel!län. 

Hyresmarknaden mgar som en 
del av det kapitalistiska systemet, 
och drabbas därför av den allmän
na samhällskrisen . Men de direkta 
orsakerna till den kraftigt försäm
rade situationen för hyresgästerna 
ligger lite närmare. .. 

Regeringen bör ta det storsta 
ansvaret . Man undviker att ge
nomföra nödvändiga åtgärder för 
att skydda hyresgäster. Tvärtom, 
man försämrar bostadsbidragen, 
reducerar det ekonomiska stödet, 
tar bort kompensation för ou t
hyrda lägenheter, dåliga miljöer 
m.m. 

Kommunens ansvar 
Men kommunen bär också ett 
stort ansvar. Hyresgästföreningens 
aktiva avdelning i Lund presente
rade en rad krav på kommunala 
förbättringar. I synnerhet krävdes 
pengar för att genomföra ett hy
resstopp - man kunde istället 
slippa renoveringen av Grand Ho
tell. Ett hyresstopp hos LKF AB 
skulle för 19 81, ha kosta t 5 mil
joner 'kronor, och skulle ha gäll t 
även för dem som bor pnvat. 

Kommunen bör värna om de 
svaga i samhället. Det är of~rlat
ligt att man vägrar ge hyresg~ster
na stöd när man vet att småhus
ägarna i Lund tjänade c:a 55mil
joner kronor 197 8 genom rante
avdrag. Kommunen 'stöder' villa
ägare med minst 13 miljoner kr. 
om året, men struntar i hyres
gästerna. 

I en sådan situation kan man 
även anklaga LKFAB för bristan
de ansvar. Man är ett 'allmännyt
tigt' bolag, men beter sig som om 
dess enda uppgift var att förvalta 
hu s och inkassera pengar. Man 
kan inte ens ga med på att skriva 
ett protestbrev! 

Ledningen i Malmö 
Slutligen måste hyresgästförening
ens ledning kritiseras. En bred ak
tivitet bland medlemmar - de
monstrationer, namninsamlingar, 
uppvaktningar m.m. - har visat 
ett jäsande missnöje. Den lokala 
avdelningen vill slåss för medlem
marnas intressen. Men vad gör led
ningen i Malmö? De godkänner 
nya rekordhöjningar utan den 
minsta protest. 

Hur länge måste hyresgästerna 
finna sig i denna position av att 
gång på gång överköras? Hur länge 
ska de finna sig i den? Hyresgast
rörelsen måste börja stödja sina 
medlemmar, och inte bara prata 
vackra ord på kongressen. Kom
munen måste sluta prioritera de 
redan starka i samhället. Hyres
gästerna måste fortsätta att käm
pa för sina rättigheter, det är bara 
motståndarna som gynnas av en 
passivitet! 

Från det kommunala ... 
Nu är Lunds stadsplanegenier i 
gång igen, den här gången uppe i 
trakterna kring Gamla Vattentor
net och universi tetsinstitutionerna 
i nordöst. Där blir en del mark 
över nu när vattnet är borta, och 
en del markbitar finns sen gam
malt. Originellt nog föreslås här 
parkeringar på marken , parkenng
ar i flera däck sam t e~entl!ga par
keringshus. Kronan pa verket bhr 
det fyra vaningars gigantiska P-hus 
som ska få resa sig på nuvarande 
parkeringsplatsen mellan Ekologi
huset och Fysikum vid Sölvega
tan. När jag först säg det på kar
tan trodde jag att fysikerna var 
på gang med en ny accelerator, 
men det var bara den cirkulära 
uppfartsrampen till de 450 plat
serna. Det blir i stort sett en fyr
dubbling av nuvarande "utrymTe. 
Har stadsplanerarna nagon gang 
tänkt på hur det ska se u t på 
Sölvega ta n när de här bilarna 
ska ilt och in? Men det ar val 
inte kommunen som ska bygga 
här det hör väl till den statliga 
Bywadsstyrelsen , invänder nå
gon . Jovisst , men ~ommunen h~ 
planansvaret och lamnar man sa
dana möjligheter öppna så är det 
fritt fram för Byggnadsstyrelsen 
och dess omdöme kan man ald
rig lita på. 

P-HUS 

Rekord årspolitik 
Det här är ett bra exempel pa 
trögheten i planeringen . En gan g 
var det här området halvt utmark 
och dåligt försörjt med kollektiv
trafik . Men i dag ligger det oer
hört centralt, busslinjer och cy 
kelleder genomkorsar det och det 
är i dag helt orimligt att plan.era 
för att arbetsresorna h!t ska garas 
med privatbil. OK att det kan be
hövas lite p-platser för las:uetts
besökare, men detta! Det gar mte 
en dag utan att det kommer nya 
tecken på privatbilismens ned 
gång, men pa stadsarkitektkonto
ret fortsätter man som om VI var 
mitt uppe i rekordåren .. Och majo
riteten av Lunds poht1ker bara 
sitter och säger inte halv sju utan 
tror att tjänstemännen ordnar allt 
till det bästa. Herregud , skulle de 
ha fått som de velat hade vi haft 
en motorväg genom Lunds stads
kärna sedan början av 70-talet. 

Lite roligare är det med sta~s
planeförslaget för sydostra hor
net av innerstan. trakterna knng 
Råbygatan och Östra Vallgatan. 
Här har man gjort ett bra jobb -
luckor i bebyggelsen fylls 1gen, 
det trista SJ-busstorget vid Bank
gatan fylls med en varierad och 
till skalan rimlig bebyggelse. Det 
blir t.o.m. plats för en liten. trä~
gård i det kvarteret - Jag foreslar 
att den döps till Carlssons. Men 
givetvis: ett P-hus i tre våningar 
med 440 platser finns inlagt mel
lan Brunnsgatan och Parentesen , 
vid Shell-macken, mitt i bostads
bebyggelsen . Det ska bli spännan
de att se vad opinionsgruppen 
Tysta Marie säger om det. 

Artilleriskjut bana 
Känner alla till planerna på en 
korthållsskjutbana uppe vid S :t 
Hans backar? Det är ett fullkom
ligt sinnessvagt förslag om att 
690.000 kronor ska läggas på en 
anläggning där en skara entusias
ter ska få fjutta iväg sko tt med 
sina salongsgevär. Då är det min 
själ inte ont om pen~ar i kommu
nen . Bullret är väl mattligt , åtmm
stone så länge pistolskyttarna kan 
hållas borta, men skju tbanor ska 
naturligtvis inte läggas inom tät
orten. Förklaringen är väl som 
vanligt att borgarna ser till de si
na: ryttare, brukshundar och sa
longsgevärsskyttar har jag fö rstått 
utgör själva kärnan 1 den borger-
liga väljarkåren . . .. 

För kommunlednmgens kan
nedom kan jag meddela att jag 
och några kompisar är varm t m
tresserade av skjutning med 15 cm 
kanon m/39 och att vi länge känt 
oss eftersatta här i kommunen. 
Det kanske kan förefalla vara en 
P.xklusiv hobby, men jag kan för
säkra att det är en riktig folk-
sport - vi rekryterar fran de mest 
skilda samhällsklasser. Det är en 
frisk och härdande verksamhet 
där kroppen får sin träning - det 
kan vara rätt så jobbigt att gå i 
ställniing - och intellektet sin , 
det vet var och en som varit eld
ledare. Det tråkiga är nu att det är 
så glest mellan träningstillfallena 
och långa resor blir det också. 
Om kommunen bara ville ställa 
upp för oss så skulle vi nog kunna 
halla oss riktigt nyktra och låta 
bli att hänga i gathörnen och 
rycka väskor från pensionärer. Vi 
är sisådär en åtta stycken och vi 
har förstått att det räcker för att 
påverka majoritetsställningen i 
fullmäktige. Sjömål kunde vi väl 
t .v. avstå från , men det skulle sitta 
fint med ett skju tfalt, gärna med 
en Ii ten trevlig klubbstuga där vi 
kunde sitta och öva eld signalering. 
Nu när Lunds ende simhoppare 
också har fått sitt torn och sin 
takhöjd på Högevallsbadet för så 
där en fem miljoner extra , då är 
det väl vår tur? Rättvisa åt artil 
leristerna! 

Lucifer 

Borgerliga kompromisser eller 
Har borgarna fått kalla föt
ter? eller Vacklar P-fronten? 

Minns ni Arne Annmos (fp) ly
sande kompromissförslag i debat
ten om Dalbyvägens ombyggnad? 
Han föreslog att man sku.lle bygga 
om vägen med en fil m tJI,i s!aden 
men två filer ut för att pa sa satt 
minska antalet bilar i stadskärnan . 
I onsdagens Sydsvenskan (ob.hb) 
föreslår Henning Diestel (m) 1 en 
insändare att man ska halvera 
Tempo's P-hus och bygga bosta
der i den andra halvan. Har bor
garna börjat få kalla fötter efter 
Sydsvenskans opmwnsundersok
ning där en stor maJontet av 
!und~borna var emot byggandet 
av Tempo's P-hus? Vi ser fram 
emot intressanta och UJ?psphtt
rande interna debatter 1 P-hus
fron tspartierna. 

MARK OCH MYGEL 

Något om den b o rgerliga fa st
ighetspolitiken i Lund. 

VPK Lund har gett u t den nionde 
av sina broschy rer, där man in
formerar om sin politik . Temat är 
denna gång ~Mark och mygel». 

Broschyren är en vitbok i minia
tyr i vilken man nagelfar de se
naste årens kommunala mark- och 
husaffarer. En lång rad sådana tas 
upp; t. ex. Alfa-lavals köp av 
Gunnesbo , lånen till tennisstadion 
(Victoria) , Försäkringskassans 
centralkontor på Stora Söderga
tan (Kullenbergs fick uppdraget 
utan att anbud infordrats från 
andra entreprenörer) och sist men 
inte minst det famösa fallet med 
Thure Larssons möbelaffar. 

Thure Larsson överklagade som 
fastighetsägare stadsplanebeslut et 
att riva hans möbelaffar och däri
genom bredda infarten till det P
hus som kommunen lovat Tempo . 
Kommunen (de borgerliga makt
havande vill säga) erbjöd då en lo
kal tvärs över gatan plus 450.000 
kr i ~ombyggnadskostnader» som 
ersättning, dock med villkoret att 

Möbelhandlare i vågskålen . 

överklagan tillbakadrogs! 
Vissa egendomliga egenskaper 

kännetecknar kommunens ageran
de: Man väjer inte för att sätta 
den fria konkurrensen ur spel 
(tror inte de borgerliga partierna 
på kapitalismen _läng~e?), m;rn VI· 
ker sig ryggradslost for storforeta
gen och visar alltför stor omsorg 
om (stora) privata pengar. Utan 
att blinka tillåter man sig mora
liskt tvivelaktiga metoder eller , 
vilket otaliga indicier tyder på, ger 
informella men i praktiken bin
dande underhandslöften. 

VPK menar att detta är borgerlig 
klasspoli tik. Den politiskt mäktiga 
delen av borgarklassen hjälper de 
delar av samma klass som styr det 
privata näringslivet. Man är ju 
goda vänner, träffas både i K nu !s
gillet och Rotary. De eventuella, 
ideologiskt betingade menings
skiljaktigheterna som uppkommer 
på den borgerliga sidan under
trycks med partip iskorna. Resul
tatet står alla Lunds skattebetala
re dyrt. 



Fredsrörelser i Lund 
VB fortsätter i detta nummer den serie om fredsrörelserna i Lund 
som förra veckan inleddes med en artikel om Sv.enska freds- och 
skiljedomsföreningen och Svenska K vinnors Vansterfo.rbund. l 
veckans nummer inverjuvas företrädare för Freds~omm1tten och 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Fnhet. Aven FN
föreningen arbetar i Lund._ Eft:rsom .dex.ma fören.ing~ arbete och 
målsättning delvis skiljer s1g fran de ovnga orgamsatwn~rnas har 
VB avstått från att ta med denna organisation i artikelsenen. 

Fredskommitten 
Ar 1949 bildades Världsfredskom
mitten i Paris (numera Världs
fredsrådet). l Sverige bildades 
samma år Svenska Fredskommit
te'n. Med hjälp av organisationens 
lokala kommitteer genomförde 
man år 1950 en framgångsrik 
namninsamling, den s k Stock
holmsappellen. I denna krävdes 
förbud mot atomvapen. Enbart de 
svenska fredsarbetarna samlade in 
330 000 namn. Appellen fick 
även stor internationell uppslut-
ning. . 

Under 60-talet ägnade s1g 
fredskommittens medlemmar i 
stor utsträckning åt solidari tets
arbetet för Indokinas folk i Viet
namhjälpen och Svenska Kom
mitten för Vietnam. Fredskom
mitten har idag ca 1000 enskilt 
ans! u tna medlemmar varav ca 
30 arbetar i Lund. Fredskom
mitten ingår på riksplanet i Sve
riges fredsråd , som är en paraply
organisation för de svenska freds
rörelserna. 

VB har intervjuat lundaavdel
ningens ordförande Mette Bäver
häck. 

- Vilka frågor anser Freds
kommitten mest angelägna att 
arbeta för idag? 

- Vi prioriterar arbetet mot 
kapprustningen. Idag är ju Natos 
nya vapen och kärnvapenlagring
en i Europa speciellt aktuellt. 
Det är ocksa mycket v1kt1gt att 
få slut på kampanjen för att få 
till stånd ett nytt kallt krig. 

USA-imperialismen 

- Du nämner kapprustningen. 
Hur ser ni på orsakerna till den
na? 

- UsA-imperialismen driver 
på kapprustningen. USA rustar 
och Sovjet tvingas följa efter. 
Några "kålsupar"-teorier ställer vi 
inte upp på. Man kan göra upp 
en checklista och kolla upp alla 
nya vapen som produceras. USA 
är alltid först med alla nya vapen
system. 

- Vad menar du med "kam
panjen för att få till stånd ett 
nytt kallt krig"? 

- Det är en kampanj ledd av 
earter och USA-imperialismen. 
Ett exempel är president earters 
agerande i samband med OS i 
Moskva. I hetsen mot Sovjet fö r
söker man piska fram stämingar 
från 50-talet. I massmedia har 
man exempelvis bö1at använda 
uttryck som jämridan igen . Vi 
måste bryta dessa tendenser. Ett 
kallt krig kan lätt bli ett verkligt 
krig. 

- Hur arbetar ni för att nå 
era mål här i Lund? 

- Vi har ordnat en vykorts
kampanj mot neutronbomben. 
Kampanjen leds av Världsfredsrå-

det, men iden med vykort har v1 
lanserat här i Lund . l O 000 namn 

samlade vi in här. Just nu samlar 
vi in namn på ett jättelakan mot 
Natos kärnvapenbestyckade kryss
ningsrobotar i Europa. Vi deltar 
ocksa lokalt i den antiimperialis
tiska kampen. 

- Fredskommitten är alltsil en 
antiimperialistisk organisation lik
som Svenska Kvinnors Vänsterför
bund? 

- Det antiimperiali stiska arbe
tet är en viktig del av fredsarbetet. 
Vi är inga pacifister utan stödjer 
den antiimperialistiska befrielse
kampen. l Lund deltar vi t ex i 
Nicaraguakommitten och Solida
ritet med Vietnam. 

- Har kriget mellan Vie tnam 
och Kampuchea påverkat er syn 
på orsakerna till krig? 

- Nej, vi ser Vietnams ageran
de som en form av befrielse av 
Kampuchea. Pol Pot-regimen mås
te fördö mas. Den får ju numera 
stöd av imperialismen. 

- Samarbetar ni med några 
fredsorganisationer här i Lund? 

- Nej tyvärr har det inte bli
vit så mycket av med samarbetet 
lokalt . Det är mest på riksplanet 
som samarbetet sker. Vi är ju med 
i Sveriges fredsråd, som Svemka 
freds- och skiljedomsföreningen 
och Internationella Kvinnoför
bundet för Fred och Frihet också 
ingår i. 

Internationella Kvinnoför
bundet för Fred och Frihet 
IKFF grundades i Haag 1915 av 
kvinnor i protest mot första 
världskriget. Den svenska sektio 
nen bildades 1919. 

Organisationens högsta sty
rande organ är kongressen som ut
arbetar riktlinjer för arbetet. De 
nationella sektionerna arbetar 
självständigt inom ramen för de 
beslut som fattas vid de interna
tionella kongresserna. 

IKFF är partipolitiskt och re
lijliöst obundet. Förbundet har 
radgivande ställning i en del av 
FNs organ, exempelvis FNs eko
nomiska och sociala råd. 

Den svenska sekktionen har ca 
1000 medlemmar varav ett 70-tal 
i Lund. Ordförande i lundaavdel-

ningen är Gertrud Anljung. VB 
har ställt några frågor till henne. 

- Vilka syften arhetar IKFF 
för? 

- Var officiella malsättning är 
att arbeta för nedrustning och för 
att ersätta våld i tvister och kon
flikter med någon form av fredlig 
lösning. 

- Ni arbetar alltså för nedrust
ning. Innebär det att ni anser att 
Sverige inte skall ha något för
svar? 

- Inte på lång sikt. Vi ställer 
oss bakom det beslut som togs p a 
197 8-års folkriksdag. Där krävdes 
en 5 % nedskärning av försvaret 
per år. Vi vill ha en form av civilt 
försvar som ger den civila befolk
ningen ett verkligt skydd. Dagens 
svenska försvar är tekniskt avan
cerat men verklig beredskap sak
nas när det gäller föda, sjukvård , 
skyddsrum o d. I första världskri
get var ca 5 % av de dödade civil
befolkning, 30 % i andra världs
kriget, 50 % i Koreakriget och i 
Vietnamkriget tillhörde 90 % av 
de dödade civilbefolkningen. Kri
get är alltså farligare för civilbe
folkningen än för soldaterna. 

-Ett argument mot nedrust
ningen brukar ju vara att försvars
industrin skapar arbetstillfällen . 
Hur ställer ni er till detta ? 

- Undersökningar i USA har 
visat att om l miljon dollar sat
sas i försvaret så ger det betydligt 
farre jobb än om motsvarande 
summa satsas i t ex sjukvård, ut
bildning e d. F örsvarsu !gifterna 
skapar alltså en relativt större 
arbetslöshet än om man satsade 
motsvarande summa inom någon 
produktiv sektor, som exempel
vis sjukvård, u t bildning eller bo
stadsbyggande. 

Befrielsekamp? 
- Ser ni nägon konflikt mellan 

nedskärningen av det svenska för
svaret och stöd till väpnad befriel
sekamp? 

- Vi har förståelse för att 
förtryckta i en pressad situation 
tillgriper våld , men vivill int~ 
stödja denna form av losnmg pa 
konflikter. Det måste finnas andra 
vägar. 

- Vilka? 
- Man måste gå in och analy-

sera konfliktema på ett tidigt 
stadium innan de resulterar i öp
pet våld. Fredsforskningens resuJ
ta t är något som skulle användas 
betydligt mer i sådana situationer. 
Dessutom borde man naturligtvis 
satsa betydligt mer på denna 
forskning. 50 % av alla utgifter 
fOr forskningen idag går till 
militära ändamål. 

En annan aspekt är att den 
fattiga världen där dessa befrielse
rörelser oftast finns ökar sina mi-

litära utgifter snabbare än BNP. 
U-länderna beräknas nu använda 
lika mycket pengar till rustning 
som hela världen gjorde i s! u te t 
av 40-talet. Om dessa hade an
vänts till att satsa på de efter
satta grupperna i samhället hade 
säkerligen många konfliktanled
ningar undanröjts. 

- Hur ser ni på världsläget 
idag? 

- När man ser på världen 
utifrån så verkar den fullständigt 
vansinnig. Varje minut satsar värl
den l miljard dollar på militära 
ändamål. Sam tidigt svälter en stor 
del av världens befolkning. En 
enda kärnvapenbestyckad u-båt 
skulle kunna bekosta 16 miljoner 
barns skolgång. Man frågar sig då : 
varför är det så här? Vem styr 
världen? Som kvinna svarar jag : 
"Det är männen som styr värl
den." 

Kvinnorörelsen är det som jag 
sätter mitt hopp till. Den står för 
en annan människosyn och andra 
världeringar, än de som råder i 
"männens värld". Kvinnorörelsen 
kommer att skapa 80-talets stora 
folkrörelse, nämligen kampen för 
fred. 

JULBASAR 

Lördagen den 20 december 
blir det julbasar i Folkets 
Hus. Basaren går under mot
tona Stoppa Bohman och In
ternationell solidaritet, och 
en mängd organisationer 
kommer att delta. 
Sista lördagen före jul finns det 
möjlighet för alla lundabor som 
tröttnat på varuhusstressen att 
slinka ner i Folkets Hus källare 
och slå flera flugor i en smäll på 
APK :s julbasar. 

Mellan klockan tio och kloc
kan femton kommer det att vi
sas barnfilm , serveras fika, pre
senteras underhållning och, all
ra viktigast: en mängd fred s- och 
solidaritetsgrupper presenterar sin 
verksamhet i utställningar och 
genom tokbord. 

Medverkande organisationer är 
bl.a. - förutom Arbetarpartiet 
Kommunisterna och SKU - Sal
vador Allende-kommitten , Chile
kommitten, Sällskapet Sverige
Sovjetunionen Föreningen Uru
guay, Fredskommitten, Nicara
guakommitten, Föreningen Sveri
ge-DDR och Föreningen Handel 
och Solidaritets Vietnambord. 
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Över ån efter vatten 
Vi ser det som en stor styrka hos 
VB och även denna spalten att 
karaktären är så lokal. Lund är 
en oändlig värld, som vi inte 
tror ens en tidning av New York 
Times format skulle kunna göra 
full rättvisa. Men ibland tryter 
ändå inspirationen så här i höst
mörkret, och tankarna drar sig 
söderut över både Höje och 
Sege å. Tänk om man vore po
litisk kåsör i Malmö , tänker man 
i de svaga stu nderna. Där har de 
politiska skandalerna ett format 
som de sällan får i den här av
kroken. 

Det finns ju ett och annat 
att säga om Birger Rehn , men 
vad är han e,l!entligen mot Arne 
Lundberg (bada s) . Ni såg väl 
ALs uttalanden om eternitarbet
arna? Så jag ska inte upprepa 
dem här utan återge en blixt
episod som ingen fört till tryck
et förrän nu. Jo, en besökare 
hos AL fick se hur han utifrån 
kom in i sitt förrum där sekre
teraren sitter, ställde sig mitt på 
golvet och lossade knapparna i 
ytterrocken, varvid sekreteraren 
(kvinna förstås) störtade upp, 
drog av honom rocken och 
hängde upp den, allt på ett sätt 
som röjde mångårig vana hos 
båda parter. Sån pli har inte 
Birger Rehn på sina sekretera
re, och vi tror inte ens att han 
skulle vilja ha det. 

Socialdemokraterna har styrt 
Malmö sen urminnes tid. Det var i 
Malmö man byggde Rosengård 
som blev själva symbolen för 
miljonprogrammets misslyckande, 
byggde Sturup som förstörde en 
fin by och kostade kommunen 
många miljoner, drev fram Bol
men ledningen, ordnade en biltra
fik som ledde till de flesta över
körda fotgängarna i landet, bygg
de det vansinniga p-huset Anna 
(nå den dumheten försöker kol
legerna i Lund efterlikna så gott 
det går). Nu ska de i sin despe
~~tion bygga en motorväg över 
Oresund! 

Malmös socialdemokrater har 
en värdig motståndare i stadens 
borgerlighet. Med samma fascina
tion läser vi varje morgon syd
svenskans ledare, varenda ord , vil
ket väl är ett utslag av vår bisarra 
personlighet, för vi tror inte nån 
annan vi och korrekturläsaren gör 
det. Nå, där fann vi den 9.12 en 
pärla som vi måste få ge större 
spridning: »Omsorgen om hälsa 
och miljö får givetvis inte under
skattas men heller inte drivas så 
långt att den blir ett hot mot 
sysselsättning och företagande i 
landet.» Läs gärna meningen en 
gång till! 

Så nog ville man vara politisk 
kåsör i Malmö. Fast det är väl å 
andra sidan ingen sport. 

Veckobladet höjer sitt prenu
merationspris från årsskiftet 
till 50:-/helår. Detta är en höj
ning med l 0:- från nuvarande 
40:-. 
Höjningen är välgrundad, bara 
portot kommer nästa år att gå 
upp med c :a 4:- för en helårspre
numeration. Till detta kommer 
fOrväntade höjningar för tryck, 
sättning och hyra. Vi har planer 
på att komma ut med fler num
mer nästa år, sist och därmed ock
så minst så måste vi naturligtvis 
höja för att vi har gått över från 
två till fyra sidor. 

Intäkter 
Vi räknar med 1tt vi ska ha i ge
nomsnitt l 000 helårsprenumeran
ter under 1981. Eftersom vi i år 
kommer upp i c:a 700 så innebär 
det att vi måste värva en hel del 
nya prenumeranter. Dessa beräk
nade 1000 prenumeranter kom
mer att ge oss knappt 50.000:- i 
intäkter, detta är merparten av 
våra intäkter. l övrigt räknar vi 
med att få intäkter för stödprenu
merationer, räntor och för första 
gången för annonser och lösnum
merförsäljning. Dessa övriga intäk
ter kan ge mellan 6 och 8.000:-. 
Alltså får vi omkring 57 .000:- i in
täkter. 

Utgifter 
Utgifterna består i huvudsak av 
fyra stora poster. Det är för tryck 
(på ABF) , hyra, sättning och por
to. F ör detta får vi betala 7 0.000:
För att värva prenumeranter kom· 
mer vi att satsa 7.000:-, till detta 
kommer diverse utgifter på c:a 
5.000:-. Det ger i runda tal 
82.000:- i utgifter och därmed 
kommer VB att bli en forlust
affar på i runt tal 25.000:-

Så är det när man inte har 
presstöd och/eller halva tidning
en full av annonser. Denna för
lust täcker givetvis de organisa
tioner som står bakom VB, allt
så VPK och Kommunistisk Ung
dom i Lund. På kort sikt hoppas 
vi att kunna få tidskriftsstöd och 
vi håller på och u treder vilka reg
ler som ~!ler för presstöd och 
detta är nagot för VB. 

Betala gärna nu 
Slu tJigen vill vi från redaktionen 
upprepa den uppmaning som 
fanns i förra VB om att de som 
ska förnya sin prenumeration från 
årsskiftet gör detta redan nu. Pri
set är alltså 50 :-/helår och 25 :-/ 
halvår. stödprenumeration 70:
respektive 35:-, eller mer. Sätt in 
pengarna på VB :s p g 17 459-9. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blc·m 
Erik Olhlbergsg 2 B 
222 2' UmD 

Institut för social 
anpassning? 
l det segdragna lyssnande! på full
mäktiges budgetdebatt satt man 
förstås och bläddrade i vad som 
fanns till hands. T ex det tryckta 
budgetförslaget . På sid 262 stud
sade jag till, för jag läste stadsbib
liotekets »målbeskrivning». Ett av 
de tre uttalade målen var nämli
gen att »ge litterär och konstnär
lig stimulans för att befrämja bl a 
psykisk utveckling och social an
passning». 

Nu är jag skeptisk till retorik 
överhuvudtaget och undar vad så
na målbeskrivningar tjänar till. 
Men om de nu har någon funktion 
är det inte likgiltigt vad som står i 
dem. Och då undrar jag över den 
sociala anpassningen. Nog är det 
väl så att läsningen av nihilister 
som Nietzsche och Falstaff Fakir 
snarast motverkar social anpass
ning . Kommer såna böcker att i 
enlighet med målsättningen ren
sas ut? 

Jag hoppas att biblioteksperso
nalen, biblioteksnämnden och i 
synnerhet kanske den kommunis
tiska representanten i den senare 
inte tycker så. Men hur vill man 
då förklara formuleringen om »so
cial anpassning», och varför har 
man formulerat en annan målsätt
ning än den som biblioteksnämn
den antog i mars 1979? 

Gunnar Sandin 

Dikt 

(Apropå ouppklarade faders
komplex) 

Pappa har sagt 
Marschera i takt 
Slut era led 
Alla bröder är med 
Pappa har sagt 
Var på din vakt 

Pappa är snäll 
Bjuder på karamell 
Tag skygglappen på 
Det blir tryggare så 
I brödernas band 
Håll pappas hand 

Lillebror tar sig ton 
Han såg en vision 
Han vill göra sig fri 
Nån slags epedemi 
Vi måste hjälpa vår vän 
Det får bli karantän 

Lillebror är nu snäll 
Äter nu karamell 
Ur pappas hand 
I brödernas band 
Broderlig hjälp 
Usch ja, bevara mig, HJÄLP! 

Lars-Ake Mikoelsson 

ADSGOLVET 
har just kommit med nr 4/80. Det 
är 12-sidigt, d'vs extra tjockt. Inte 
minst arbetsplatsrapporterna bor
de ha intresse utanför kretsen av 
industriarbetare. Och som vanligt 
har numret en konstnärligt styv 
omslagsteckning av ÅR-arbetaren 
Christer Möller. Det kan beställas 
från VPKs ex p ed i tio n te! 13 8 213 . 

SOFFA SÄLJES 
Brun udda tre-sitssoffa, ganska 
gott 'skick, säljes för 200 :- . Ring 

046/113433 . 

KULTUREVENEMANG J ESLÖV 
J mars 1981 kommer det att aga 
rum ett kultursammandrag l Eslöv 
dit alla 'kulturella' VPK-medlem
mar och -symatisörer inbjuds. 
Med anledning av detta har ~i 
fått töjande upprop från Karin 
Lentz: 
'Angående k u Itu revenemang sökes 
kontakt med alla skrivanoa vp k
are och sympatisörer i Lund, ja i 
hela Skåne. 
Svar senast den 1 O januari nästa år 
till m ig. 
Karin Lentz Stålv. 15 
!32 02 A KARP 

DECEMBERVANDRING 
Arets decembervandling går av 
stapeln lördag-söndag den 20-21. 
Atta är anmälda hittills, och fler 
väntas, för decembervandringen 
med övernattning i vindskydd i en 
grandunge på slätten ä r en unik 
upplevelse. Kontakta Gunnar San
din tel. 147505. 
VPK IF Inomhusträning p å Ler
bäcksskolan Jö 13/12 kl 16 (slap
pa inte inför julen). 
VPK :s SANGGRUPP Träning hos 
Finn sön 14/12 , Kyrkog.17 (glögg 
och pepparkakor). 

BLÅSORKESTERN Spelning pli 
fredsmötE. fred 12/12. Samling 
Konsthallen senast kl 18. 

REDAKTI ONSUTSKOTT för 
detta nr: Lars Borgström,Kristina 
Lanthe'n, Monica Nymark och 
Olle Teleman. 
KONTAKTREDAKTÖR för nästa 
och årets sista nummer är Jan 
Hindersson tel. 127126. 

Hemma
Rectangle


