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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 8:e ärg. 

Fredagen den 7 maj 1982 

Borgarnas l Maj 

Den lokala borgarklassen möts i tradi
tionsrika cermonier vid universitetet. 
Hit kommer de finaste poliserna. 

V pk: s l Maj 

Här är klädseln ledigare, musiken mindre 
militärisk och det är också denna manifes
tation vi ägnar detta nummer av Vecko 
bladet åt! 

Lösnummerpris 1 kr 

Sossarnas l Maj 

Här är det orkestern (från Tomellilla} som är poliskläd d. Den refor
mistiska delen a11 arbetarrörelsen ställer inte till med några större tra
fiksiockrtingar på sin väg till Folkparken. 



''de nya möjligheterna, de nya persp 
I stället för en 

publicerar vi här det tal 
som Gunnar Stensson 
höll på stortorget l maj 
inför 3 .000 åhörare: 

l år har vi gått hit, till stortorget, 
till stadens och maktens centrum. 
Vi har gjort det för att demon
strera att vi är beslutade att änt
ligen få ett sJu t på borgarväldet i 
Lund. Liksom i Sverige. Och det 
är vi som skall göra det. Vi har 
bara våra egna krafter att lita till. 

Det finns en strof i Internatio
nalen som handlar om demokra
tin, folkmakten. Vi sjunger den 
sällan, och det är synd, för den är 
an tia u k tori tär, antistalinistisk. 
Den börjar så här: 

I höjden räddarn vi ej hälsar 
ej gudar, ej furstar står oss bi 
Nej själva 1>ilja vi oss frälsa 
och samfälld skall vår frälsning 
bli. 

Visst är det viktigt att vi får 
in våra representanter i kommun, 
landsting och riksdag så att där 
kan skapas en arbetarmajoritet, så 
att där kan föras en socialistisk 
politik. Men inte ett ögonblick 
får vi inbilla oss att det är i dessa 
beslutande församlingar som den 
verkliga kampen sker! 

Nej, den verkliga kampen, det 
är den vi själva för med våra egna 
krafter i vara egna liv, u te på våra 
arbetsplatser, hemma i våra bo
städer, bland vänner och kamrater 
och grannar, tillsammans med 
våra kära, våra barn, hela tiden. 

Det handlar om mycket mer 
än partipolitik och parlamentarisk 
kamp. 

De nya rörelserna 
Det har vuxit fram en rad 

utomparlamentariska grupper och 

rörelser i vårt land, utanför par
tierna, ibland i opposition till 
dem. Jag syftar på den antiimpe
rialistiska rörelsen, kvinnorörel
sen, fredsrörelsen och miljörörel
sen för att nämna några exempel. 
Det är rörelser som tagit upp 
frågor av grundläggande betydelse 
för alla, för mänskligheten, rörel
ser som engagerar människor på 
ett nytt sätt, som arbetar för ett 
nytt sätt, som tänker på ett nytt 
sätt. 

Många av oss som arbetar par
tipolitiskt härstammar frän de nya 
rörelserna och hör fortfarande till 
dem. Många som demonstrerar 
här idag tillhör dessa rörelser och 
har ingen tanke på att gå in i par
tipolitiken. 

Men jag har ett allmänt råd till 
alla er som sa tsar tankar och liv på 
dessa nya rörelser. Begagna VPK! 
Utnyttja VPK! För era egna syf
ten! Det har jag själv gjort i den 
antiimperialistiska kampen. VPK 
har ett ansvar infor dessa rörelser. 

Fredsrörelsen 
Med fredsrörelsen kräver VPK 

en kärnvapenfri zon i Norden som 
ett steg på vägen till ett kärnva
penfritt Europa. Vi protesterar 
mot planerna på att göra Europa 
till skådeplatsen för ett s k be
gränsat kärnvapenkrig. Vi protes
terar mot utplaceringen av kryss
ningsrobotar och SS 20 i Europa. 
Vi protesterar mot USA :s och 
Sovjets kapprustning. Med vrede 
fördömer vi Reagans planer på 
världshistoriens största upprust
ning i USA. De stora militär
blocken NATO och Warszawapak
ten måste upplösas. Stormakter
nas anspråk på inflytelsezoner på 
bekostnad av grannländernas su
veränitet måste tillbakavis-as. 

Vi uppmanar er att resa till 
Göteborg och aktivt delta i den 
stora fredsmanifestation som åger 
rum där den 15 maj. 

Med solidaritetsrörelsen ser vi 
den antiimperialistiska kampen 
mm en del av fredskampen. Där 
'"ortryck härskar kan freden inte 
·åda. Kampen i Centralamerika, i 
•Vriga Latinamerika, i södra Afri
;a och i hela världen är en del av 

fredskampen. Vårt helhjärtade, 
solidariska stöd till våra kamrater 
som kämpar for demokrati och 
frihet i Chile och Uruguay är en 
del av fredskampen. 

Finurligt arbete mot 
patriarkatet 

För kvinnorörelsen är VPK ett 
viktigt slagfält. Fly det inte. Över
ge oss inte. Överge inte de kamra
ter inom VPK sotn uthålligt 
och finurligt arbetar mot den pat
riarkaliska struktur som också är 
VPK:s. Hjälp oss att utveckla vårt 
kvinnapolitiska program. Ni vet 
att vi med er kämpar för sextim
marsdagen, for kvinnornas lika 
rätt till utbildning och arbete, att 
vi försvarar abortlagen och slår 
tillbaka angreppen mot kvinnor
nas frigörelse. 

Som en del av miljörörelsen 
deltog vi aktivt i kampen mot 
kärnkraften och kärnkraftssam
hället Här finns veteraner från 
många Barsebäcksmarscher i ur 
och skur och sol. Vi står fast vid 
kravet att kärnkraften måste av
vecklas, och att vi måste satsa 
stort på förnybara energikällor. I 
Lund är vi det parti som mest 
målmedvetet arbetat för att be
vara en mänsklig miljö mot dem 
som river bostäder för att bygga 
parkeringshus och som vill fylla 
våra gator med giftiga avgaser. 
Också miljöaktivisterna uppmanar 
jag: utnyttja VPK. Tillför VPK er 
kunskap, era krav och se till att 
de får en framskjuten plats i vår 
verksamhet. 

Socialism och demokrati 
Till slut frågorna om socialism 

och demokrati. Den där strofen 
av Internationalen som jag nyss 
citerade fortsätter så här: 

För att kräva ut det stulna, 
bröder, 
och för att slita andens band 
vi smida medan järnet glöder 
med senig arm och kraftig 
hand. 

VPK Lund har i många år fört 
fram parollen: Ingen demokrati 
utan socialism - ingen socialism 
utan demokrati. Det är en paroll 

med en djup innebörd. Ingen de
mokrati utan socialism! Nej hur 
skulle verklig demokrati kunna 
råda så länge makten över produk
tionsmedlen vilar i händerna på 
ett fåtal kapitalister? Förutsätt
ningen för en demokrati värd 
namnet är att "vi kräver ut det 
stulna", att makten över produk
tionsmedlen återförs till folket, 
att folkmakt får råda även inom 
det ekonomiska området. Vi be
höver förtvivlat väl de demokra
tiska fri- och rättigheter vi har till
kämpat oss här i landet, vi behö
ver försvara dem och utvidga dem 
och förnya dem och vi behöver 
dessutom demokrati i den grund
läggande betydelsen folkmakt 
över produktionsmedlen. Vi be
höver socialism! Därför kräver vi 
även samhäll~fonder för en folkets 
utbyggnad av svensk industri. 

Den andra delen av parollen 
löd: Ingen socialism utan demo
krati. Med sorg och vrede har vi 
sett att det även i socialistiska län
der förekommer grova kränknin
gar av demokratiska fri- och rät
tigheter. missförhållanden som 
strider mot socialismens ideal och 
som utplånar socialismen. Afg
hanistans och Eritreas nationella 
suveränitet har kränkts. När ar
betarklassen i Polen organiserade 
sig fackligt för att tillkämpa sig 
demokratiska och fackliga fri- och 
rättigheter svarade regimen efter 
påtryckningar från Sovjetunionen 
med att införa militärdiktatur. 

Ingen socialism utan demokra
ti. Parollen kart tolkas bokstavligt. 
Socialism innebär folkmakt över 
produktionsmedlen. Men hur ska 
det kunna existera folkmakt över 
produktionsmedlen när arbetarna 
saknar fackliga fri- och rä ttighe
ter, när de saknar demokratiska 
fri- och rättigheter? Kan man i en 
sådan situation påstå att det råder 
socialism? 

Nya möjligheter 
Vi studerar dessa frågor i Lund 

som i hela landet. De diskuteras i 
Ny Dag. Men inte i en anda av be
klämning bara, utan också i en 
anda av trotsigt hopp, av befrielse. 



ektiven '' 
Vi ser möjligheterna för en svensk 
socialism öppna sig. Den social
demokratiska modell som domi
nerat utvecklingen i Sverige har 
spelat ut sin roll. Den byggde på 
att låta kapitalisterna behålla 
makten över produktionsmedlen 
samtidigt som starka fackförenin
gar och ett regerande socialdemo
kratiskt parti tillfårsäkrade lönta
garna stigande levnadsstandard 
och social trygghet. I den kapi
talistiska världskris som fördju
pats av den borgerliga svenska 
regeringen är denna väg inte läng
re framkomlig. Den svenska socia
lismen står på dagordningen . Sam
tidigt kan vi bl a efter händelserna 
i Polen konstatera att den modell 
som Sovjetunionen utvecklat och 
som kännetecknas av enpartivälde 

1 centraldirigerad planekonomi 
\...,..et fast. Den tillfredsställer var

kan människornas krav på demo
kratiska fri- och rättigheter eller 
deras materiella önskningar. Den 
utgör inget alternativ för den 
svenska arbetarklassen. 

. I detta läge står vi inför upp
en att utveckla en tredje väg, 

'trrf svensk socialism. Uppgiften är 
inte ny, inom VPK har vi länge 
arbetat för att lösa den. Men nu 
glöder järnet, nu måste vi .smida. 
Det är ingen uppgift bara för någ
ra höjdare i partitoppen eller 
bland de intellektuella - "i höj
den räddarn vi ej hälsar" - det är 
en kollektiv uppgift för oss alla 
som önskar ett socialistiskt Sveri
ge, en u p p gift som vi måste lösa 
gemensamt, i trots mot alla dem 
som förtrycker oss, i tillit till våra 
egna krafter och i solidaritet med 
varandra. Vi mäste slita andens 
band tillsammans i en debattutan 
auktoritär prestige, aggresivitet 
eller surhet, i en debatt som tvärt
om är öppen, skapande och glad, 
fylld av fantasi och känsla inför 
de nya möjligheterna, de nya per
spektiven. 

Första maj, nu igen ! 
Första maj, första maj, varje sliten 
kavaj ... Första maj, nu igen? Usch 
då. Nej, förresten, inte så. Det är 
trevligt med första maj. F örs t~ 
maj är en dag när det man tror pa 
för en gångs skull får dominera 
Lunds stadsbild i stället för att så 
till den milda grad trängas med 
kommersialism och annat otyg att 
det knappt syns, vilket man är så 
beklagligt van vid. Första maj, 
äntligen. 

Oj, vad mycket folk det är!_ 
Det blir en stor demonstratiOn 1 
år, kanske lika stor som i fjol. ete
rnenstorget ir redan ganska fullt, 
hela tiden kommer det fler. Poli
ser går omkring och är upputsade 
till tusen, de ska ju gå med i de
monstrationen. Jaså, inte det. På 
lastbilsflaket står Anna-Sofia och 
ropar åt kolonn 3 att resa sin tät
banderoll, trots upprepade påstöt
ningar händer det ingenting. Mel
lan varven spelar blåsorkestern, ja 
det är bara den del av den som har 
stannat i Lund förstås (och åkt 
runt på ett lastbilsflak och spelat 
under förmiddagen). Plötsligt 
spelas det dock hela tiden: Där 
står fiolspelmän med dragspel, 
och till vänster och höger finns 
två blåsorkestrar till. Det är Hel
singborgs- repektive Kristianstads
orkestrarna som nu kommit till
baka med tåg! Det är inte dumt 
med tåg! Ja, SJ kan man också stå 
ut med, men vad är det mot ett 
äkta förstamajtåg? 

Vi går från Clemenstorget ut 
till Kyrkogatan, ner till Bantorget 
via Klostergatan (där ekar både 
slagord och blåsorkestrar fint). 
Nerför Nygatan och till vänster 
vid stadsparken, längs Svanegatan. 
Så småningom ute vid Stora Sö
dergatan vänder vi och går upp 
mot stortorget. »Ni som står vid 
sidan om, kom kom kom! Någon 
kliver verkligen in i tåget. 

Framför oss går några punkare. 
En av dem hör inte hemma i ett 
demonstration~tåg. Han underord
nar sig inte demonstrationens hu
vudpunkter, utan skriker hest 
stick i stäv. Han hörs bara sällan. 

Bandiera Rossa, alla riscossa .. . 
Arbetarkamp och socialism! Blåst 

och vackert väder. 
Under tonerna av Die Thäl

mannkolonne tågar en av blåsor
kestrarna upp på ett redan nästan 
fullt Stortorg, Gunnar Stensson är 
huvudtalare, hans text finns här 
intill. Det är en fin manifestation. 
KU bidrar med sin egne värnplik
tige Henrik Teleman, i fin form. 
Borgare, snart förlorar ni mak ten! 
Det är inte långt till nästa val! 

Innan tåget har kommit fram 
till stortorget, underhålls de vän
tande av en barockensemble, 
som spelar triosonater! Det ar 
märkligt, och utmärkt. 

Sedan går alla hem, utom de 
som ska plocka ihop banderoller 
och annat. Nej, det är sant,. den 
outtröttliga biasorkestern skickar 
iväg en ensemble till Simrishamn 
och en till Domkyrkan, VB :s ka
nonfotograf är hemma och fram
kallar bilderna, de ska nämligen 
visas redan på kvällen, på den sto
ra festen i Folkets Park. 

Folkets Park är ett märkligt 
ställe. Det är tänkt att vara ett all
sidigt nöjesställe, men det har 
inget kök. Ständiga kompromisser 
och undantag för att få servera 
mat på tillställningar där. Nu gör 

man det i alla fall. 
Festen har ett digert program. 

Massor av musik. Samma grupper 
som ute på stan först. Utmärkt 
klassisk musik, som på stor
torget, t. o. m. Blåsorkestern över
raskade stort med Kanonensong 
frän Tolvskillingsoperan och Ala
bama son~ från Mahagony, båda 
Brecht. Sa koncentrerad som då 
har aldrig bläsorkestern varit tidi
gare! J ag trodde att de var alldeles 
slut i läpparna efter dagens öv
ningar. 

Dansen ja. J o då, Bonneville 
skötte om det, men först en 
konstauktion. Det är en särskild 
njutning att äta sin lilla matbit un
der det att en lysten (eller mindre 
lysten) publik bjuder reda pengar 
får konstverk. Sådant är en god 
mätare på hur mycket folk verk
ligen värderar kultur. På de auk
tionspriserna skulle ingen konst
när kunna leva. 

Nåja, egentligen går man ju 
inte på fest för att köpa bilder . 
Fest var det, nog det. En jätte
fin första maj var det i alla 
händelser, och jag sover gott till 
tjugo över elva dagen efter. 

Nisse 
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Pressgrannar P(hus)be y m mer 

Det förhållandet att VPK :s tåg är 
det största i Lu nd ger alltid upp· 
hov t ill egendomliga förträngnin· 
gar och omskrivningar i Arbe
tet (s). Förra året nämnde Arb etet 
det sammanlagda deltagarantalet 
för båda demonstrationerna, utan 
att närmare beröra det besvärliga 
faktum att 2 av 3 gick i VPK :s 
tåg. 

I år nämndes inga siffror för 
sossetåget. I stället beskrevs det i 
översvallande ordalag : "En mäkti~ 
demonstration . . . man får ga 
långt tillbaka i tiden fö r att hitta 
något liknande" osv, osv. (Det 
hade räckt att gå en timme framåt 
i tiden ... ) 

För VPK-tåget nämnde man 
deltagarsiffran, men försökte när-

mast framställa den som något 
negativt, genom att skriva om de 
trafikstockningar demonstra tio· 
nen medförde. Rubrik: "VPK :s 
jättetåg vållade kaos". Ytterligare 
en försvårande omständighet, en· 
ligt Arbetet, var att tåget gick 
långsamt. Dessutom passade man 
på att ironisera över att punkare 
deltog i demonstrationen. (På 
sidan 2 i samma Arbetet beröm· 
mer den politiske kåsören Röde 
Orm (s)-tåget i Malmö för att det 
gick i lugn takt och nämner att 
punkare deltog i demonstrationen 
utan att se det som något negativt 
eller löjligt.) 

Sydsvenskans rapport från 
Lundademonstrationerna var sak· 
lig. Båda tågens del tagarsiffror 
nämndes ocli rubriken och illust· 
rationen handlade om den större 
av demonstrationerna. Men arti· 
keln var samtidigt mycket kort -
det specifika för SDS förstamaj
rapportering är inte den parti· 
politiska vinklingen, utan det rela· 
tiva ointresset för arbetarrörelsens 
högtidsdag. Dagens Händelse i 
Lund är för Sydsvenskan i stället 
vitmössespektaklet i Lundagärd. 

Frän Malmö var däremot SDS 
förstamajrapportering politisk t 
ojämn. KPML-r:s möte nämndes 
inte alls, VPK:s 2 000 demon· 
stranter fick bara 3 rader i förbi· 
gående i reportaget frän det so· 
d aldemokratiska tåget. Vi tycker 
nog att Sydsvenskan borde haft 
resurser att skicka ut två report· 
rar i Malmö, trots ev. helgledighet. 

VIETNAM 7 ÅR EFTER SEGERN! 

KENNET KVIST RAPPORTERAR FRÅN HANOI, 
där han deltagit i kommunistpartiets kongress. 
Representant från Vietnams ambassad. 

Fakiren, fd Åke Hans, ingång från Bredgatan. 
Söndagen den 9 maj k l 16.00. 
A rr. "Solidaritet med Vietnam" 

Som bekant byggs ett stort 
P-hus bakom Tempo, trots en 
stark opinion mot detsamma. Det 
beräknas öppna i juli. Nu räknar 
kommunen med att det kan 
komma att bli en dålig affar. Man 
har förberett motåtgärder. 

Det blir rätt dyrt att parkera 
där, 3 kr/tirn har det sagts. Risken 
finns då att beläggningen blir låg, 
det blir billigare att stå på gatan. 
Men detta har Gatukontoret fun· 
nit en lösning på. Man höjer alltså 
avgiften för parkering vid P-mä
tare. I vissa fall blir det en för
dubbling till 4 kr/tim, dvs. mer än 
det kostar på P-huset. Kom sen 
inte och påstå att P-huset inte är 
bra, tycks man vilja mena. Anled· 
ningen är, som man säger » ... att 
åstadkomma en taxemässig sam· 
ordning med parkeringshuset ... » 
Jojomän! 

Mer om parkering. Handelsfö
reningen i Lund hade till instun
dande fredag-lördag begärt att alla 
P-platser i innerstan skulle upplå-

PIONJÄRLÄGER 
Nu i sommar ska SSP (Sveriges 
Socialistiska Pionjärer) anordna 
ett läger här i Sydsverige för förs
ta gången. Platsen är Barnakälla, 
9 km utanför Bromölla i nordöst· 
ra Skåne. En härlig natur med 
skog, sjö (lvösjön), hus, bastu, en 
stor gräsplan för både tält och 
uteaktiviteter. Vi kommer att lära 
känna varandra ordentligare, leka, 
sporta, arbeta i grupper med både 
praktiska saker och lära oss nya 
saker, hinna med något studiebe· 
sök , göra utflykter, fiska, paddla 
kanot, läsa och höra om trakten 
runt Barnakälla. Varje läger bru-

~--------------===============:::~ kar ha ett tema, och i år är detta .., ,ema Fred. 

möte med 

S OCIA L ISTISK 
FOLKEPARTI 

Erfarenheter från fjolårets val 
1 Danmark till kommuner och 
folketi ng förmedlas av Bjarne 

Petersen, SF-representant i 
Köpenhamns fullmäktige. 

Alla medlemmar välkomna! 
möteslokal: Bredgatan 28. 
t id: måndag 10/5 kl. 19.30 

Vpk Lund, Kompol 

Ålder: från 6 år. Pris 500 kr 
Vill du fynda? ink!. resa. Familjerabatt utgår, 
billiga pärmar, tidskriftssam- dvs. person 1/500 kr, pers. 2/400 
!are, hyllor, skrivbord m.m. l kr, pers. 3/300 kr o.s.v. 
Kom då in p å Bokcafet ~ Tid: söndag 13 juni - sönd 20 

;uni. Anmälan senast 21 maj till 
och se vad vi har kvar innan Birgitta Bommarco, tel. 14 51 85. 
vi slä nger det! 

• ~·~ ~~·®~.> <M>••~ 
Kom till 

FöRR&NU 
SecondHand 

St. Gråbrödersgatan 12 

kläder, smycken, skor, m.m. 
<,(I®U®I.> ~~ o,®te~ 

VB :s bilder från första maj (och 
andra 1majbilder) kan beställas. 
Kontaktkopior och lista finns på 
partllokalen, Bredg. 28, fram till 
den 15:e. 

Jan H. 

tas gratis. Avsikten var att dra hit 
folk som i sin tur skulle shoppa i 
butikerna. · 

J ag kan livligt föreställa mig 
uppretade eller resignerade 
människor från Degeberga eller 
Teckomatorp jagande runt stan på 
lördag förmiddag för att försöka 
hitta en gratis P-plats, allt under 
parollen »Vänliga Lund, möjlig· 
hetemas stad». Nej, vill Handels
foreningen stärka konkurrens· 
kraften för sina butiker (vilket • 
sig kan vara vällovligt) får ma"-=
nog tänka litet längre än näsan 
räcker. Hur vore det att t. ex. 
engagera Vpk:s blåsorkester för 
att spela impulsköpslockande 
blåsmusik på gator och torg? 

Ovanstående saker avhandla
des på Gatu· och trafiknämnder 
aprilmöte. Man sa ja till taxehöj,_.. 
ningarna. Vpk deltog inte i det 
beslutet. Endast (m) talade för 
Handelsföreningens krav, vilket 
avslogs, Alternativet (blåsorkes
tern) diskuterades dock inte i 
nämnden. 

J. Panda 

Insamling till El Salvador 
På första maj insamlades 2.164:
på dagen till den demokratiska 
fronten FDR-FMLN i El Salvador. 
På Vpk:s fest i Folkets Park sam· 
lades 404 :- in. Pengarna kommer 
oavkortat att skickas till El Salva· 
do r. 

STÖDKOMMITTEN för Cent ...._., 
arnerikas folk har appellmöte lö 
8/5 kl 1 0-13 på Mlirtenstorget. 
SOCIALARBETARGRUPPEN 
träffas hor Anneli Larsson, Grli
sparvsvägen 26, to 13/5 kl 19.30. 
Diskussion av Vpk:s socialpoli· 
tiska program. 
KABARETGRUPPEN. Mö~ 
11/5 k119.30. Alla som vill deliai' 
arbetet med kabanl pil höstfesten 
och gatuteater inför valet är väl· 
komna. På partilokalen, Bredg. 
28 . 
BLASORKESTERN repeterar sö 
9/5 kl 19 på Palaestra. 
BLASORKESTERN spelar på ap
pellmöte på Mårtenstorget kl 11, 
l ö 8/5.Samling 1 0.45. Llitar ur 
förstamajprogrammet (dagens, 
inte kvällens). 

VE(~KOBLAJ)I~T 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av: Olle Teleman, Jan 
Hinderson och Kenny Andersson. 

l 
BILDER: Jan Hinderson (foto), 
Göte Bergström. 

m 
Nästa veckas kontaktredaktör: 
Lars Borgström, tfn 13 19 75. 


