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Fredagen den 15 januari 1982. 

Rusta upp, inte ner 
VPK:s Budgetförslag 1982 

Som en avrundning av förra årets budgetarbete har VPK Lund 
nu kommit ut med broschyr nr lO i sin serie »VPK Lund infor
merar om sin politik»: Rusta upp, inte ner den kommunala servi
cen. Vid budgetfullmäktige i november fann VPK som väntat 
inget gehör för sina förslag inom det borgerliga blocket, vars 
budgetförslag i kraft av l rösts övervikt vann voteringarna. Än-

Yttre faktorer har minskat kom
munens inkomster och ökat utgif
terna. Den borgerliga regeringen 
har vältrat över en del av statens 
ekonomiska ansvar på kommu
nerna. skatteinkomsterna från ju
ridiska personer har minskat dras
tiskt. Man förlorar mycket pengar 
på att upplåta småhus med ägan
derätt. När den borgerliga majori
teten i Lund ska pruta går detta 
ensidigt ut över socialt angelägen 
service, medan man tror sig kunna 
motivera lyxsatsningar a la Grand. 
I -82 års budget och i ekonomi
och verksamhetsplanen 1982-86 
fortsätts den politiken. 

Vad är alternativen? 

Det innebär att vi säger nej till 
borgarnas försämring av barnom
sorgen. Vi satsar på full behovs
täckning och har lägre föräldraav
gifter. Det blir fler hemsamariter 
och färdtjänsten blir bättre. Vi 
satsar på förbättrad kollektivtra
fik ochhöjer inte biljettpriserna. 
Vi påbörjar den nya busstermina
len nästa år . 

Vi anslår 5 miljoner till att 
täcka de sociala merkostnaderna i 
fastighetsbolagets lägenheter och 
kan på så sätt hålla hyrorna nere i 

då, anser man, är det inte meningslöst att arbeta ut ett fullstän
digt budgetförslag, då man genom ett sådant visar hur kommu
nens affärer kunde ha skötts, och att de borgerliga nedskärning
arna inte är en nödvändig följd av den marknadsekonomiska 
krisen. 

Vi satsar 4 milj . mer än borgar
na på underhåll av kommunens 
fastigheter och avvisar deras för
slag att sälja mark och fastigheter 
för 2 milj. kr. Upprustningen av 
gamla elverket och tullliuset ska 
starta 1982, men Preunegatan 11 
får vänta tills vi fått fram ett bätt
re förslag än daghem. Dagisplat
serna där blir nästan dubbelt så 
dyra som på t. ex. Ulrikedal. 
Bryggeribyggnadens upprustning 
tycker vi självfallet att John Matt
sson ska bekosta. 

Vi låter auktionsverket finnas 
kvar och har en hel del andra för
bättringar jämfört med de borger
liga part iernas förslag.» 

Finansiering 
Ovanstående kostar, och om man 
vill undvika skattehöjning måste 
nedskärningar t ill på andra områ
den . VPK anser att l miljon kan 
prutas på kommunal byråkrati 
och onödig verksamhet. De stora 
besparingarna kan dock göras på 
investeringssidan. Högstadiet i S. 
Sandby byggs inte fortare än pla
nerat, vilket ger 10.4 miljoner kr 
under 1982, gatuanslagen kan 
minskas med 4.5 milj. kr utan att 

"iksäkerheten riskeras, Bolmen-
1eln slopas och en del av t ek

..,, ... a verkens investeringar senare
läggs. 

Citat ur broschyren: »Vi vill visa 
att det går att göra en budget för 
1982 som tar hänsyn till viktiga 
sociala behov, som bekämpar 
kommunal lyxkonsumtion och o
nödig byråkrati och som inte in
nebär höjd kommunalskatt. Vi 
föreslår radikalt förbättrad kom
munal service men tar hänsyn till 
vad som är möjligt att genomföra 
med nuvarande planberedskap. Vi 
gör ganska hårda prutningar på 
sådant som är önskvärt men som 
kan vänta till förmån för det som 
vi tycker är mera angeläget. Vi 
skjuter på så sätt en del kostnader 
framför oss och ~ostnaden av en 
fullt utbyggd barpomsorg slår inte 
igenom förrän 01)1 några år. Men å 
andra sidan räkpar vi inte heller 
med de inkomster som den med
för eller som blir konsekvensen av 
vårt förslag till bostadsbyggnads
program utan äganderätt i nypro
ducerade lägenheter. 

Om VPK hållit i kniven hade snittet lagts mer åt vänster, kakans 
mänskliga bit hade blivit större. 

Totalt innebär detta att VPKs 
alternativ ligger 30 milj. kr högre 
på drift ssidan och 22 milj . kr 
lägre på kapitalsidan än den an
tagna borgerliga budgeten. Detta 
skillnadsbelopp (8 milj. kr) ryms 
under ett övergångsår inom bud
geten utan för stor upplåning eller 
oacceptabelt försämrad likviditet. 
Efter det första året förbättras si
tuationen jämfört med den borg
erliga prognosen , då effekterna av 
att kommunen inte längre upplä
ter småhus med äganderätt börjar 
märkas. 

Vänsterpartiet Kommunisterna i 
Lund vill satsa på social omsorg 
om barn, äldre och handikappade. 

alla lägenheter. Vi höjer det kom
munala bostadstillägget och de 
vanliga bostadsbidragen. 

Brist på pengar får inte vara nå
got hinder för kraftfulla åtgärder 
mot ungdomsarbetslösheten. Vi 
anslår en miljon kr mer än vad 
borgarna gör. Det blir 4 milj . kr 
mer om man räknar med statsbi
dragen. Behövs det ännu mer stäl
ler vi upp. 

Vi räddar verksamheten vid fri
tidsgårdarna. Inga gårdar får 
stängas . Vi vill bygga byggleken 
på Nöbbelöv nästa år . 

I skolans budget satsar vi mer 
pengar på att rusta upp Fäladsgår
den. På bättre och gratis skolmat 
till alla elever. På försäkringar som 
gäller även utanför skoltid . På 
läromedel, facklig och politisk in
formation, lä~erskola m. m .. Vi 
vill genomföra hemspråksunder
visningens förslag läsåret 1982/ 
83. 

Vi inrättar tjänster för den 
kommunala arbetarskyddstillsy
nen. 

Vi bevarar de lokala servicekon
toren. 

Ovanstående siffror visar att det 
inom den kommunala ekonomin 
ryms en budget med annan ·mål
sättning, en budget som ställer 
viktiga sociala krav i förgrunden, 
som är medveten om den offent
liga sektorns roll för den totala 
samhällsekonomin, och som »so
lidariskt ställer upp på vanliga lö
nearbetares och hyresgästers sida>> . 

Glöm inte årsmötet och årsfesten! 
VPK Lunds årsmöte äger rum nu på lördag den 16 januari. 
Mötet börjar klockan 9.00 och håller på till l 7.00 med lunch
paus mellan 12.00 och 13.00. Tag med Internbulletinen och 
pengar till årskontingenten! 
Partimedlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till års
mötesfesten som startar klockan 19.30 också den 16 januari. 

Festen äger rum på Fäladsgårdens fritidsgård som ligger på 
Svenshögsvägen 25. På programmet: Mat, dryck, blåsorkester, 
diabilder från höstfesten och inte minst Lilla Teatern med 
delar av sin Nyårsrevy. Det blir en mindre entreavgift för att 
täcka kostnaderna. Välkomna hälsar festkommitten . 



Frikänn kocken! 

Det är· betänkligt att kommu
nens makthavare unnar sig en lyx
måltid på Grand samtidigt som 
kommunens finanser inte ser sär
skilt lysande ut . Med tanke på vad 
Grand har kostat att ställa i ord
ning måste det dessutom kallas en 
extremt d·yr måltid . Stoppa dem, 
makthavarna, annars efter dem 
syndaflo q en. 

I kontrast till detta missunnas 
tydligen den vanlige medborgaren 
en tallrik enkel soppa : Polisen 
kände sig uppmanad att ingripa 
mot Vpk :s soppgryta utanför 
Grand . Ordningsmaktens villighet 
att ingripa mot gatuscenerier med 
politiska förtecken , medan t ex 
teknologernas nollningsupptåg av 
samma karaktär uppenbarligen an
ses ofarliga, manifesterar en strä
van att driva undan politiken från 
gatans lättillgänglighet in i något 
privatiserat töcken där sittande 
etablissemang kan rumstera om 
efter eget skön - på Grand eller 
annorstädes. Detta måste motar
betas - politiken är var mans rät
tighet och skyldighet. Frikänn 
kockarna, ingen kan väl bli fälld 
för olaga soppservering, med lök? 

Det händer mycket otäckt i 
mediavärlden just nu. Bokcafe'ts 
nedläggning är ett svårt slag, oav
sett hur en eventuell rekonstruk
tion kan gestalta sig. Den Hialöse i 
Malmö kämpar med svårigheter , 
vilket också gäller många andra 
mindre tidskrifter. Tidskriftsstö
det skärs ned. Man övergår mer 
och mer från läsupplevelser och 
diskussion till en passiv konsum
tion av böcker och tidningar, sål
da som vore de diskborstar eller 
hårschampon. Den dagliga nyhets
förmedlingen fårgas av de borger
liga tidningarnas förödande domi
nans. 

Veckobladet ser annorlunda 
ut. Vi låter inte annonser domine
ra tidningen och vi får inget press
stöd. Veckobladet är hänvisat till 
prenumerationsavgifterna och 
stöd från V pk och KU - allt arbe
te är frivilligt och oavlönat. Trots 
detta (eller tack vare) har uppla
gan kontinuerligt stigit och VB 
har fler prenumeranter än någon
sin. Vi vill gå vidare med Vecko
bladet. Vi har utveck!lngside'er, vi 
vill befästa, ytterligare utvidga 
och variera bevakningen av det 
politiska och kulturella livet i 
Lund. Vi hoppas att fler vill skriva 
i Veckobladet, och att läsekretsen 
sprider tidningen_ 198 2 blir nog 
ett spännande och givande år. 

Hyresgästföreningen mot 
skjutbanan. 
Hyresgästföreningen har tillsam
mans med Rådhusrättens, Offer
källans, Delphinens och Parternas 
Gränds kontaktkommitteer samt 
skarpskyttevägens fritidskommit
te uttalat sig mot den planerade 
korthållsskjutbanan vid S :t Hans 
backar. Man vill att pengarna, ca 
675.000 kr, i stället används till 
ungdomsverksamhet på Norra Fä
Jaden, särskilt som en ny »16-års
puckel» är på väg. 

Blir det ett kosackval 
eller Till fots till Köpenhamn 

Israpport .. 
Högvintern är här och det ar 

en Ju st att leva. Det finns inget 
som går upp mot mindre, inte allt
för farliga naturkatastrofer, nar 
det gäller att få upp livsandarna. 
Snöoväder och rejäl kyla har se
dan länge visat sig vara mest effek
t i va här i stan: nijstan alla m år väl , 
det är en nästan uppslupen stäm
ning i snömodden på Klosterga
tan, oväntade och lovande ögon
kast u t bytes 1 den smala spnngan 
mellan neddragna yllemössor och 
halsdukar. Och når inte Domus 
fina leverpastej en nästan gräns
överskridande smak just i dessa 
dagar , speciellt på en riktigt tu!lt 
skuren skiva torkad kavring fran 
Södervidinge? Själv grips jag på 
nytt av min livslånga dröm: jag 
vill en gång kunna gå till Köpen
hamn. J ag har börjat följa israp
porterna. 

Ormen ut ur paradiset 
Årsskiftet gav som vanligt an

ledning till fram- och tillbaka
blickar, inte minst bland Lunds 
kommunalpolitiker. Tidningarna 
hade praktfulla bilder där stans 
styrande var samlade, kommunal
och oppositionsråd i bred gemen
skap . Enigheten var påtaglig och 
likaså hoppfullheten - ormen ska 
äntligen drivas ut ur paradiset. 
Det gällde visst budgetförslaget 
den här gången, men budskapet 
var klart: V pk ska slaktas. Så,dana 
förhoppningar kan ju inte precis 
sägas ha någo t stöd i den egna po
litiken - borgarna är nergångna 
och socialdemokraterna har inte 
haft en ny tanke sen 1969. Nej, 
det är nog de allmänna politiska 
konjunkturerna som ska görajob
bet och kanske i sista hand hjäl
pen från Polen. 

Att så vind och skörda storm 
Nu är ju inte sådana här stäm

ningar unika för Lund: på ledarsi
dor och insändarspalter runt om 
landet ekar samma budskap. Alla 
som fått se för lite av Silvia i TV 
och som tycker illa om invandrare 
och som tycker att ungdomen ska 
få veta hut och att skatterna är 
för höga och att fackföreningarna 
är för jävliga och att kvinnorna 
ska få veta sin plats har fått nytt 
mod och kan påräkna visst med
håll. Fram träder också kappvän
darna - varje rörelse behöver sina 
intellektuella. Professor Bo Söder
sten, ledande medlem i den social
demokratiska föreningen vid här
varande universitet, skriver i 
Svenska Dagbladet att vid närma
re eftertanke så är Pinochet i 
Chile inte så farlig jämfört med 

regimen i Polen och att det kapi
talistiska systemet är ju ändå till 
slut den enda garantin för yttran
defriheten. 

J ag känner socialdemokrater 
som inför allt detta grips av för
stämning. Den kampanj som nu 
riktas mot V pk kommer ju i nästa 
stadium att riktas mot SAP och 
gör det förresten redan. Fälldin 
brukar ju i trängda lägen peka på 
förhållandena i öststaterna som en 
logisk fortsättning av socialdemo
kratisk reformpolitik. Löntagar
fonderna, denna elementära tanke 
att den som skapar välståndet ska 
vara med och bestämma över dess 
utnyttjande, utmålas som fruktan
svärda övergrepp. 

Hur blir valrörelsen? 
Här i Lund blir ju angreppen 

speciellt bisarra . Tänker man sig 
med Jaruzelskis hjälp övertyga 
Lunds befolkning om att det be
hövs mindre daghemsutbyggnad , 
fler parkeringshus, större trafik
leder, fler småhus i Södra Sand by , 
sämre fritidshem, mer vatten från 
Bolmen, fritt fram för fastighets
spekulanter och byggkapital? Är 
det ett kosackval vi kommer att 
få, där Vpk-Lund utmålas vara ute 
efter bondens sista ko och horder
na från Sibirien hotar rannsaka 
skattkistorna på stadshuset? 

Nog skulle Lund vara bättre 
betjänt av en annan valrörelse där 
partierna visade någon typ av rör
lighet, en lyhördhet, en fantasi in-

för möjligheterna av· att göra 
Lund till något att vara stolt över 
i stället för att en ingrodd surdeg. 
Vpk i Lund har öst fram ideer, 
förslag, tankar om förändringar 
och uppbrott sedan partiet kom 
in i fullmäktige och bara mötts av 
surmulen tystnad och förbannel
ser över att sammanträdena blivit 
långa. Det här är ju också en gene
rationsfråga: om man undantar 
den klass- och ide'mässigt egen
domliga grupp som samlas hos 
ungmoderaterna så står en yngre 
generation tämligen enhälligt bak
om de krav på jobb och menings
full fritid och på en rimlig miljö 
som de etablerade partierna i 
Lund har gett fan i. Jag hoppas av 
kommunalvalet: måtte Miljöpar
tiet nagga borgarna rejält i kanten 
så de vaknar till och måtte social
demokraterna leva upp till beteck
ningen arbetarparti. Sen ska nog 
vi i Vpk ordna resten. 

Kommunalpolitik på bio 
Det är roligt att se hur de 

kommunalpolitiskt intresserade 
köar långt ut på Södergatan för 
att gå på bio. På Cinema går 
Rainer Werner F assbinders "LoJa" 
som visserligen handlar om Tysk
land på 50-talet och där titel
personen är en prostituerad sån
gerska. Men den andra personen 
är stadsarkitekt och vi får vara 
med på sammanträden i byggnads
nämnden och möta den dyna
miske byggspekulanten och hans 
handgångne män i kommunens 

ledning. En expressionistisk rea
lism, om man får säga så, och de
finitivt sevärd . Visst kan man kla
ga: Fassbinders fantasi har t ex 
inte räckt till för att måla upp 
dimensionerna hos en modern 
kommunal fastighetschef. Inte 
heller har han kunnat föreställa 
sig att stadsplanearkitekten skulle 
ha en arkitektfirma med sin hust
ru där de samarbetar med riv- och 
byggspekulan ter för att bygga vita 
radhus på Fjelievägen. Filmens 
medgörlige tidningsreporter är 
däremot inte sannolik; det vet väl 
var och en att den undersökande 
journalistiken i den lokala dags
pressen är ett tillvarons salt, en 
ständig nagel i ögat på det makt
havande etablissemanget? 



Spännande årsmöte 
På lördag och eventuellt även 
på söndag håller Vpk-Lund 
årsmöte i stadsbibliotekets 
hörsal. På lördagkväll, med 
början kl 19.30, blir det 
årsmötesfest på Fäladsgårdens 
fritidshem (i skolan mitt
emot köpcentrum). Då är alla 
medlemmar och sympatisörer 
välkomna. 

Det blir som vanligt en diger 
dagordning som ska genomgås un
der årsmötet. Ett valår kräver ju 
speciella förberedelser och inte 
minst måste ekonomin ses över. 
Vpk-Lund går in i det nya året 
med ett överskott i kassan på ca 
15.000. Men valet kommer alltså 
att kosta en hel del, i synnerhet 
som mycket valmaterial blivit för
stört under de två anlagda bränder 
som drabbat partilokalen. Hyran 
på den reparerade lokalen har an
passats till »marknadsmässiga>> pri
ser, dvs mångdubblats. Det blir en 
tung post i framt iden. 

Budgetförslaget för 1982 är där
för lite åtstramat. Styrelsen tror 
sig t ex inte kunna ge ut årsboken 
»Lund sett från vänsten> och för 
att möta Olle i grind (minskat 
partistöd) vill styrelsen säga upp 
ombudsmannen till den 31/12-82. 
Det blir en het potatis förmod
ligen! 

Å andra sidan har den avgående 
styrelsen ett djärvt projekt som 
går ut på att inköpa en begagnad 
A3-press och hyra ut rum till dis
triktets tryckeri. Enligt planerna 
ska det hela ge vinst efter några 
år. 

Alkoholfrågan 
Ett annat djärvt grepp tar sty

relsen i proposition nr 4 rörande 
»Festen, vinet och Vpk». Av bl a 
ekonomiska skäl vill man upphäva 

Faller frågan om 
liv och död 
inom den kommu
nala kompetensen? 
Fredskampen engagerar mänga 
människor tvärs över ålders- och 
partigränser. Varje insats i fredsar
betet är välkommen och välbehöv
lig. Då borde väl också kommu
nerna med sina stora resurser 
kunna göra något för freden, 
tycker man. 

Det tyckte i alla fall VPK
gruppen i Lunds kommunfull
mäktige och skrev en motion i 
frågan i höstas. 

Svaret har kommit från kom
munstyrelsen. Den åberopar vad 
stadskansliet och skolstyrelsen har 

det principiella förbudet mot att 
tillhandahålla vin på Vpk-Lunds 
fester. Styrelsen anser att välor
ganiserade fester med underhåll
ning bör kunna förebygga drog
missbruk och att ett glas vin till 
maten är rätt gott och ett normalt 
inslag i festliga sammanhang (även 
efter rev). Men nykterhetsfrågan 
är ett gammalt stridäpple i svensk 
politik, det kommer styrelsen sä
kert bli påmind om. 

Bland motionerna fastnar man 
lätt för den som handlar om kyr
kofullmäktige: David Edgerton 
vill att Vpk-Lund varken ska stäl
la upp i kyrkofullmäktigevalet 
1982 eller stödja något annat 
parti i valet . Styrelsen avvisar 
emellertid motionen med en rad 
välformulerade argument, ex»Par
tiet som parti är ingen, och bör 
heller inte söka vara någon, aukto
ritativ instans i spörsmål om till
varons mening» och »Hellre upp
lyst kristendom än träskallemate
rialism». Men debatten kommer 
att bli hård och utgången är inte 
klar (ett kryss på kupongen) . 

En hård debattrunda blir det 
också kring frågan om Vpk-Lunds 
utträde ur Svenska Fredskom
mitten. Några medlemmar tycker 
att styrelsen borde ha överlåtit 
beslutet till åtminstone ett kom
munmöte. Men styrelsen försva
rar sig med att frågan redan dis
kuterats på ett kommunmöte in
för kongressen och att en klar 
majoritet därvid varit emot kol
lektivanslutningen. Givetvis döl
jer sig i detta problemkomplex en 
del politiska motsättningar. 

De stora frågorna kring valet, 
kommunalpolitik, arbetsplatsar
bete, internationella relationer 
m.m. har här inte berörts efter
som de är mindre kontroversiella 
och dessutom svårare att summera 
i de små spaltutrymmen som står 
till förfogande. 

sagt. Det är i korthet att varje nå
gorlunda meningsfull insats för 
freden strider mot kommunalla
gen. Och att fredsfrågor kan tas 
upp i skolorna på FN-dagen till
sammans med andra frågor. 

Lunds kommunaljuridiska ex
perter har talat om vad man inte 
kan göra och det nöjer sig politi
kerna med . 

Vore det inte bättre att bifalla 
motionens krav om en arbets
grupp med representanter för alla 
partier, som ska lägga upp riktlin
jer för fredsarbetet i kommunen.? 
Den gruppen kunde ju sedan fråga 
juristerna, så att man inte föreslog 
något olagligt. 

Beslutar Kommunfullmäktige 
som Kommunstyrelsen föreslår, så 
kommer ju inget att hända. Och 
det är väl ändå inte det man vill? 

Eller är freden så farlig att den 
måste förklaras olaglig? 

Syndikalistisk lokal
organisation i Lund 

Den syndikalistiska fackfö
reningsrörelsen, SAC har 
bildat en Lokal Samorgani
sation, LS, i Lund. Från en 
av dess medlemmar har VB 
fått följande inlägg, som vi 
gärna publicerar. 

Lunds LS, som bildades l novem
ber 1981. är öppen för alla löne
arbetare som erkänner stadgarna 
och SAC :s principförklaring. LS 
har full ~älvbestämmanderätt i 
sina egna angelägenheter, även i 
fackliga kont1ikter. Den förhand
lar och kan sluta avtal samt träf
fa uppgörelser för sina medlem
mar. Arbetslöshetskassa , ombuds
manna- och rättshjälp ges vid be
hov genom SAC centralt , men an
nars gäller principen lokal facklig 
~älvverksamhet, dvs. att medlem
mar och förtroendevalda ~älva 
sköter fackliga ärenden och tvis
ter. 

Syndikalismen som ide har sina 
rötter i både marxism och anar
kism. De·n bygger på klasskamps
teorin och vill ersätta kapitalis
men med en socialistisk ekonomi, 
förvaltad av de arbetande själva 
och byggd på deras egen organisa
tion . 
SAC bildades 1909 och är fort

farande ett vitalt alternativ till 
LO-rörelsen. Den svenska organi
sationen har en avgörande förmån 
framför sina utländska broderor
ganisationer: friheten från krig 
och fascism , som har inneburit 
att man knappast kan använda 
direkt fysiskt våld för att krossa 
organisationen. SAC har alltså 
tonat ner den ursprungligen 
mycket revolutionära militaris
men utan att den frihetligakarak
tären för den skull förändrats. 

LERGöKEN LÄCK! 
J måndags sprang daghemmet Ler
göken i Nöbbelöv läck för 5 :e 
~ängen sedan det byggdes för 6 år 
sedan. Dessa läckor med påföljan
de översvämningar drabbar också 
andra daghem i Lund, senast 
Körsbäret. Det är nämligen så att· 
rörledningarna ligger i taket och 
är dåligt isolerade, med påfölj d att 
de fry ser och spricker, när sedan 
vattnet töar, läcker det ut och fyl
ler med förkärlek golv och tross
bottnar. l :a gången betalade för
säkringsbolaget, men sedan länge 
får kommunen själv stå för de 

· dryga reparationskostnaderna. 
· När 'läckan upptäckts anhöll 
: man om att få stänga daghemmet 
tillfålligt, vilket avvi<ades av för-

SAC etablerade sig inte som en 
sekt u ta n som en folkrörelse, vil
ket har medfört en överlevnad s
garanti på arbetsplatser: tanken 
går »i arv» och har givit syndika
lismen djupa rötter på arbets
platser eller inom en region. 
Den frihetliga ideologin har alltid 

utövat dragningskraft på de fritt 
och självständigt tänkande männi
skor som fått nog av centralismen, 
politikerväldet och bristen på d e
mokrati hos reformismen eller 
marxismen-leninismen. En viktig 
tillgång för SAC har här varit tid
ningen Arbetaren, som spritt 
kännedom om syndikalismen 
långt utanför den egna organisa
tionen. SAC :s direkta demokrati 
och decentraliserade arbetsformer 
har dessutom för många visat sin 
styrka under det rent fackliga 
arbetet u te i produktionen. 
Syndikalisens världsbild från 
191 O har mås t rev id eras Hera 
gånger, liksom arbetssätten. Ak, 
strejkfonder och avtal med arbets
köparna sågs till en böljan som 
farliga avsteg från den rena syn
dikalismen men har nu accep
terats som nödvändiga. Numera 
råder i stort sett enighet inom 
SAC om nödvändigheten av tak
tiska anpassningar så länge den 
grundläggande syndikalistiska, 
federativa struk turen inom orga
nisationen eller dess strategiska, 
utomparlamentariska arbete och 
dess frihetligt socialistiska mål 
inte förändras. 
Som kuriosa kan nämnas att 
initiativet till SAC:s bildande 
togs av ungsocialistiska arbetare 
i Lund. Någon LS har emeller
tid aldrig funnits här, utan Lund 
har varit anslutet till Malmö LS. 
Lunds LS har expeditionslokaler 

på Sandgatan 14 ö.g. 3 tr. och har 
telefon 11 06 23 . 

vallningen: tlarnen sKulle Kissa på 
biblioteksfilialen i Nöbbelöv, och 
den egna maten skulle ersättas 
med ett restaurangbesök. Då man 
hade hört att kommunen äter på 
Grand hörde man sig för där, men 
blev inte mottagna, utan hänvisad 
till Tavernan. Stora sekundärkost
nader alltså. Som avslutning på 
dagen lyckades man få gatukonto
ret att öppna en vattenpost, som 
dock visade sig vara frusen. Dagen 
efter, i tisdags, stängdes daghem
met . De föräldrar som då var 
tvungna att stanna hemma från 
jobbet för att passa barn får dock 
ingen ersättning från försäkrings
kassan. 

Vilken märklig daghemskon
struktion! 

K vi n nokonst
kalender 1982 

Tolv textila bilder av kvinnliga 
konstnärer utförda under 1970 -
talet. 
Fyrfärgstryck , format 24 x 16,5 
cm . Beställ gen o m att sätta in 
25 kr per kalender pli p ostgironr 
38 70 41-7. Tel nr 046/13 74 70 

~~ 
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Ett stycke 
kvinnohistoria 

I sin memoarserie har Signe 
Höjer i höst kommit ut med en 
del,.so'm handlar om hennes tid i 
Lund 1926-30 och om hennes 
malmötid 1930-35. Signe Höjer 
flyttar till Lund tillsammans med 
sin familj från det fattiga Haga
lu·nd, där hon och hennes man ar
betat medicinskt, socialt och po
litiskt (socialdemokratiskt) . I 
Lund hamnar de i radikala aka
demiska kretsar - namn som Er
lander, Elovsson, Boreli u s flimrar 
förbi. (Trakterna kring Clemens
torget framstår som ett radikalt 
näste - precis som idag?) 

Det som gör boken läsvärd är 
emellertid Signe Höjers, tyvärr allt 
för korta, redogörelse för sitt och 
andras arbete med IKFF - Inter
nationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, vars lokalavdel
ning hon var med om att starta 
1929 med benäget bistånd av 
Matilda Widegren. 

Signe Höjers berättelse om 
kvinnors arbete och engagemang 
i fredsfrågan tangerar ett stycke 
kvinnohistoria, som förtjänar att 
lyftas fram om och om igen. 

På fredsmöten och i freds
demonstrationer i Lund i fjol 
har inslaget av äldre kvinnor varit 
både påfallande och glädjande. 
Många av dem är säkert övervint
rande från 20- och 30-talens fred s
arbete, aktivister vilkas erfaren
heter borde tas tillvara idag. Vem 
skriver fredsrörelsens lundahisto
ria? 

Folkpartiet svänger, gör 
höger, vänster om i skjut
banefrågan. 

stadsplanen för det område 
som bl a omfattar den debattera
de skjutbanan vid S :t Hans backar 
behandlades vid kommunstyrel
sens sammanträde i tisdags. So
cialdemokrater, moderater och 
centerpartister röstade för medan 
folkpartiet. kovände och röstade 
emot. stadsplanen gick dock ige
nom, men Sten Norin (s) gardera
de sig genom att hävda att i stads
planen var marken avsatt till 
R & I (rekreation och .idrott}, och 
att den inte nödvändigtvis måste 
användas till en skjutbana. 

Lund för 
100 år sedan 

För 100 år sedan hade Lunds 
stad något mer än 14 000 invåna
're - en liten stad. Ändå besatt 
den två tidningar: Lunds Wecko
blad och Folkets Tidning. I dag 
har I.unds kommun runt 80 000 
invånare, och en nyhetsförmed
lande lokaltidning. I övrigt finns 
s k Lundasidor i utomstående 
dr altar. 

Under 1880-talet hände det en 
hel del. Fackföreningar bildas och 
kämpar för att överleva, den so
cialistiska agitationen påbörjas. Vi 
ska då och då ge några korta glim
tar genom citat ur nämda lokaltid
ningar, och börjar med: 
+ " Staden Lund upptages i ord

ningen bland städerna som den 
nionde då stockolm inräknats 
och med uppgiven befolk
ningssiffra 14 304." 

+ stadsbiblioteket, som annon
serade om utökat bokförråd, 
hölls öppet tisdag och fredag,. 
kl 5-6 em i södra folkskolan. 
Årsavgift 50 öre. 

+ I december plöjde man i norra 
Helsingland och i Madrid gjor
des stora affärer med ameri
kanska skridskor. 

+ Rådman Ripa har fått tjänst
ledigt med bibehållen lön. 

+ Hans Jeppson inväljes i skol
rådet stödd av borgmästarn 
och prästerna. Folkets Tid
ning: "Det kommer dock en 
dag i Sverige, då en förändring 
i rösträtten skall göra det 
omöjligt för borgmästare- och 
prästpartier att behärska all- l 
männa val" . 

Regemente kräver dräglig 
ersättning 
Samtliga kompanier på T4 i Häss
leholm har med 80-95 procents 
majoritet antagit ett uttalande i 
vilket man kräver att dagersätt
ningen höjs från 17 till30 kr. För
svarets personalnämnd har näm
ligen räknat ut a\.t den värnplikti
ge behöver i snitt 30 kr om dagen 
för att klara det nödvändigaste. 
Utöver nuvarande ersättning an
vänder de värnpliktiga 137 milj. 
kr om året av egna tillgångar eller 
lånade, de betalar alltså i medeltal 
10.95 kr per dag för att fullgöra 
en tvmgande plikt. Att genomföra 
höjningen till 30 kr/dag innebär 
en merko stnad på 162.5 milj. kr 
per år, vilket är mindre än en pro
cent av försvarsbudgeten. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Da hlbe r gs g 3 B 
222 20 UJMJ 

Lunds Amnesty 
i kampanj för 
försvunna fångar 

Amnesty International har in
lett en världsomfattande kam
panj för att uppmärksamma 
och försöka hejda· regeringars 
bruk av "försvinnanden" som 
ett sätt att eliminera miss
tänkta motståndare. 

Otaliga tusentals personer har 
förts bort, antingen av regeringars 
säkerhetsstyrkor eller med deras 
samförstånd, för att sedan "för
svinna" . Dessa övergrepp har do
kumenterats under det senaste de
cenniet i !~d efter land - i Chile, 
Argent ma, Guatemala, El Salva
dor, Guinea, Filippinerna, Syd
jemen, Zaire och i andra länder. 

Metoden att förneka vissa ar
resteringar har blivit ett effektivt 
sätt för många regeringar att und
vika besvärande publicitet, och att 
kringgå alla juridiska formaliteter. 
Metoden skapar tillika en atmos
fär av skräck och allmän osäker
het. Det är ett sätt att bli av med 
oppositionella, vilket dessutom 
kan minska andras benägenhet till 
öppen opposition. 

Systematisk tortyr 
Från ett stort antal väl doku

menterade fall vet man att "för
svinnanden" är nära kopplat till 
bruket av systematisk tortyr. Ef
ter tortyren är fången i regel så 
vanställd att han omöjligen kan 
friges . Han förs istället bort till 
någon otillgänglig plats och avrät
tas. Kropparna görs oidentifierba
ra och begravs. 

Myndigheterna skyller på icke
officiella dödsskvadroner och 
okända förövare. Men varje stat 
har naturligtvis en grundläggande 
skyldighet att försvara sina med
borgare. I fallet Guatemala har 
Amnesty International klara bevis 
för att verksamheten leds av en 
specialbyrå direkt underställd pre
sidenten. 

Lunds Amnesty-grupper kom
mer att informera om försvinnan
den genom flygblad och foldrar, 
genom att kontakta politiska och 
andra organisationer. Vidare kom
mer varje Amnesty-grupp att arbe
ta med ett dokumenterat fall, krä
va att myndigheterna inleder un
dersökningar, och på olika sätt 
försöka sprida kännedom om 
denna terrormetod. 

TAGRUTAN 
SJ rullar på och man har i da

garna presenterat sitt nya snabb
tåg, X2 (även VB har fått ett re
censionsex av rapporten, tack för 
det). Jo, tågen ser trevliga ut och 
VI ser fram mot dem. Men det är 
inte längre tal om Lund-Stock
holm på tre timmar. Fyra tirn
mar och en minut tar det enligt 
t1dtabellsförslagen. Södra stam
banan är för kurvig. 

Till Malmö kommer X2-orna 
att ta tolv minuter. Betänker man 
att ett av provtågen på hö sten 
1856 körde sträckan på sexton, 
mser man att utvecklingen inte 
gått så rasande fort. 

Hanna, -Lina, Hulda och 
Karna har fått en lillasyster. 
Vår dotter Minna. 
Peter och Eva-Lotta Olsson 
Lund 18 december 1981 

VPK Lunds årsmöte, se första si· 
dan för tid och p lats. 
VP K Lund, årsmötesfest, se första 
sidan för mer information. 
VPK IF: Inomhusträningen på 
Lerbäcksskolan äterupptas lä 
16/1 kl 16. 
BLÅSORKESTERN repeterar på 
Palaestra, sö 17/1 kl 19. 
NY DAG & VB-ansvariga träffas 
för att diskutera bl a rutiner. O ns. 
20/1 kl 20 pli lokalen, Bredg. 28. 

Redaktionsutskott: Lars Borg
ström, Finn Hagberg samt Olle 
Teleman . 
Bilder: Lars-Göran Mann Inger 
Stenlund, Jan Hinderson . ' 

KONTAKTREDAKTÖR fur 
nästa VB: Lars Borgström som 
nå.s pli tel 13 19 75. 

Glöm inte att förnya din prenumeration! 
Du som är prenumerant. Glöm inte att förnya din prenumera
tion! Om du gör det så snabbt som möjligt spar du oss en 
massa extraarbete! Enklast förnyar du prenumerationen 
genom att sätta in minst 50:- på VB :s postgirokonto som 

är l 7 459-9. Tack på förhand. 
Qlt som !,nte är pre,!lumerant , men vill bli kan göra på precis 
samma satt. Sen far du Veckobladet hem i brevlådan varje 
fredag under ett helt år. Inte så dumt! 
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