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ÅTTA GODA SKÄL ATT RöSTA PÅ VPK 

VB är en s k inomspridd tidning vilket innebär att sådär 95 % av 
läsekretsen röstar på Vpk. Men dels hör det till gammal god 
rutin att ett partiorgan i sista numret före ett val kommer med 

l. Många gillar den lätt skryt
samma och självgoda ton som 
präglar så mycket av Vpk Lunds 
inte bara låtanden utan även gö
randen. Ett bakslag kunde få den 
att skorra. Så se till att vi går fram 
än en gång. 

2. Detta med kommunismen. 
Som Brecht säger: "Den är för
nuftig. " Jo, vi vet alla missar 
med det faktiska förverkligandet, 
men själva principen med att dela 
lika måste vara riktig. I princip. 

3. V pk är det enda partiet som 
verk ligen vill klämma åt alla bil-
ägare rejält. -

4. Så är det frågan om den ra
dikala regeringsmajoriteten, den 
ordentliga och handlingskraftiga 
om minst 70 procent. Den förut
sätter ett hållfast samarbete mel
lan arbetar- och miljörörelse, vil
ket ger en nyckelroll åt Vpk, 
enda partiet med en fot i båda 
lägren. 

;J..'h .. •. 

Foto:Jan Hinderson 

I d11g och i morgon är sista chansen att besöka stans trevligaste val 
byrå . Sen drar vi ur kontakten till det elektriska tåget för att låta 
det återuppstå i naturlig storlek på en nyanlagd bana Lund- Staf
fanstorp. Du åker v~l med? 

stort uppslagna förmaningar om att rösta rätt, dels kan ju de 
redan frälsta Vpkarna använda lördagen till att ringa upp äldre 
släktingar och bearbeta dem med fräscha argument. Så vi kör: 

5. Ja, och så golfbanan vid 
Kungsmarken. Vi är emot den 
av · rekreations- och naturvårds
skäl men, det ska villigt erkännas, 
främst för dess symbolvärde. 

6. Antiimperialismen, den 
ständigt nödvändiga. Vems orkes
ter var det som gick i Chiledemon
strationen i förra veckan? Ja, inte 
var det Socialdemokraternas, 
APKs eller Miljöpartiets. 

7. Bort med moms på maten. 
Beskatta kapitalet. 

8. Om Vpk behåller mandaten 
och partistödet kan vi fortsätta 
att ge ut VB. Annars går det kan
ske inte. 

Kaffe från Tanzania 
och tyg från Chile 

Några kristna , bl.a. studentprästen. Anna-Karin Hammar, h~r tagi! 
initiativet till en tredje-världs butik som, om Domkyrko~.ade! sa 
medgiver ska ligga på Kyrkogatan 4 där SKEAB/Verbum forr lag . 

Syftet ska vara att handla med va
ror · som skapar rättvisa. Som 
exempel nämns hantverk från ko
operativ i Indien, kaffe från Tan
zania och tygvaror från Chile. 

Butiken ska också sprida kun
skap om u-länderna och arbeta 
för freden. Genom detta ska som 
det sägs "stärka varandra . i tron, 
hoppet och kärleken". 

Emellertid måste en ekono
misk stödförening först bildas 
och man räknar med att behöva 
två-trehundra personer som be-

talar 200 kronor per år och. som 
är beredda . att jobba praktiskt 
(man har en lång lista på allt 
som behöver göras och det ser 
nästan ut som om man vill star
ta en liten folkrörelse med Lund 
som centrum). 

Konstituerande möte blir lör
dagen den 9 :e oktober kl. 11 i 
Lund. Mera uppgifter går att få 
genom att skriva till: Tredje 
världsbutiken, Krafts torg 12, 
22350 Lund. 

VALVAKA I FOLKETSPARK 
En påminnelse om valvakan, som pågår från kl. 19. 

Till valsiffrorna , som rapporteras från radio, TV och VB:s 
utsände vid sammanräkningen i Lund vanluis det kommen
tarer, musik och sång och lätt förtäring (den korv du inte 
åt på Höstfesten har du tillfälle att sätta tänderna i nu på 

söndag). Det finns lotterier, bokbord och annan försäljning. 
Barnpassning ordnas, men ni bör själv ta med filtar och kudde 
(glöm inte gosenallen!). 
Hembakta kakor till serveringen tas gärna emot! . 
Alla är välkomna! 



~~ Främlingars frukost 
~nS e. r;;, Tänk er att ni gått och frusit en natt på gatorna, eller som supit i _år? Den tid är __ tydli~en _förbi 

· •- 1 god stund i svinottan. Men så tills gryningen bräckt över tomma nar Vp~. fick ~aiJa. fntt l ,den 
VALET 1982 - sker undret: klockan slår sex, glas och överfyllda askfat. lo.kalpolit,I,ska_ d~mens10nen. Bra 

kt .. .. · Ii t kafeet öppnas. Du tumlar in, slår Rösta på Vpk i kommunal- f?r ~und , sager m<;>deratern~, o~ 
ma en over narmgs ve dig ned vid det fernissade bordet valet! I deras . Järnvägspolitiska Slg SJ~lva på bussaff!s:;~~rna. _For 
Det socialdemokratiska fondför- med sin rutiga duk, beställer ett program finns förslag om en re- ett b1lfrmre centrum ar tydli&en 
slaget har gjorts till valets huvud- stort glas mjölk, en stor kopp staurang i anslutning till den upp- ~ente~n, e~ par()ll _som rent sprak-
fråga. Svenska arbetsgivareföre- kaffe och två stora rågkakemac- rustade stationen. Och en järn- Ii~ VIsserligen ar 1 klass m,~ so-
ningen har gått till väJdsam attack kor: en med kokt medvurst , en vägsrestaurang värd namnet öpp- ~~ald_emo~aternas gam~a Ökad 
mot det. Dagligen matas vi med med hackebiff och stekt ägg. Du nar senast 5 .57, när första stock- Jamlikhet , men som l .alla fall 
slogans som "Fri företagsamhet är slår upp den pinfärska morgon- holmståget rullar in . handlar om Lund. Socialdemo-
bra för Sverige". Kändisar raggas tidningen - och livet och livs- kratern.a . faster flygblad med 
upp för att uttala sig mot fonder. lusten återvänder ännu en gång. Våra dagars syndikalister cykelvan!Jga krav på ens paket-
De borgerliga partierna drar igång Såna upplevelser kan ännu gö- Jag ser i spalten härintill att syn- håJlare ... . .. 
ett korståg mot fonder och socia- ras fast man får söka upp orter dikalisterna ställer frågor till·Vpk: Nu ar det mte sakert att den-
lism. Aldrig tidigare har närings- so~ Landskrona eller Malmber- lönar det sig att rösta på er i na smått yrvakna drive ger orne-
livet så öppet och med så mycket get, ännu präglade av det hederli- valet? delbara resultat. Dels kan _det fin-
kapital engagerat sig i en val- ga arbetet och inte som Lund av Jodå, i sakfrågan har jag lätt nas problem med_ trovard1gheten. 
kampanj . Aldrig tidigare har skil- de svårbestämbara mellanskikten att håJla med dem. Sällan upp- Jag menar att soCialdemokraterna 
jelinjen varit klarare, skiljelinjen med deras sena morgonvanor. levde jag den av o ss annars trots inte omedelbart förknippas med 
mellan borgerlighet och arbetar- Men även i Lund var till för något allt så beundrade Erlander så svag cykelvanlighet_ och att det for 
rörelse. år sen konsumrestaurangen vid på sina studentaftnar som när han centerns del. and å måste vara en 

Näringslivet försvarar i dag ett Botulfsplatsen något åt det håJlet. fick frågor om LOs skamgrepp kl~ belastmng med en så fart-
föråldra.t ekonomiskt system. Ett Sen blev den kinakrog och där- mot SAC, ett ämne som ärliga Ii- ~lind person soT? J\nders Nelson 
system kännetecknat av industri- med återstod endast Tavernan heraler (det fanns såria då) gärna 1 gatu- och traf1knamnden. Dels 
nedläggelser, låg investeringsvo- ägd av Lunds egna lycksökare l tog upp. Hans bortförklaringar var har vi k()nkurrense_n fråri alla 
lym och massarbetslöshet. den lukrativa hotellbranschen av låg klass . Nu gäller det värre sa- andra partler som aven de fått 

Sedan 1976 har 135 000 ar- Paulssons. Det är ett ställe med ker och Vpk (inte bara Vpk upp ögonen för lokalpolitikens 
betstillf:illen försvunnit från Sve- murrig och smaklös inredning som Lund) har rimligen en solklar potential... . .... 
tiges inudstri. Industrins investe- inte gör någon glad, men man uppfattning: inga dubbla fackav- J?et gäJler mte_ bara .. milJO-
ringar är rekordlåga. Under 1981 kunde i alla fall få morgonkaffe gifter! Är vi för fria och konkur- Partiet. ~som f~tlskt _fort en 
investerade man för första gången där. Nu är även den möjligheten i rerande fack i Polen så är vi det m.arkvar~Igt passiv och stadad_ val-
mer i utlandet än i Sverige. I au- princip stängd . Ett anslag förkun- rimligen också i Sverige. . rorelse 1 Lund) utan t ex aven 
gusti var 200 000 människor öp- nar att man i fortsättningen måste Fast jag kan inte låta bli att SKP. . .. o 

pet arbetslösa och ungefar lika lösa "frukostkupong" hos por- undra över de nya syndikalisterna. . Fast 1blan~ . kan <;>vergang_~n 
många var i s k åtgärder. tiern och för den har de mage att De gamla, som jag minns från min till det lokalpolitiska bh s a s o for-

Med detta facit borde riksdags- ta 25' kronor. uppväxt, hade i alla fall en sak medlad. Eller vad sägs om följan-
valet vara avgjort. Så tycks dock Drabbas gör främlingarna som som dödssäkert skilde dem från de citat (ur minnet) från SKPs 
inte vara fallet. I stället tyder opi- anlänt med sovtågen norrifrån, andra grenar av arbetarrörelsen. valbroschyr Lundagmstan: 
niansmätningarna på att valut- liksom de originella äJdre männen De röstade inte! Lika lite som de . "l._SKP är för ett starkt värn-
gången återigen blir mycket jämn. som tyst brukat äta sin ostmacka åt spanska apelsiner. pliktsforsvar. 

En av förklaringarna till detta och noga plöja Arbetet och Syd- 2. SKP är mot supermakternas 
fmns i den hetskampanj som SAF svenskan fråri pärm till pärm. Vart världsherravä!de. 
och borgarna för mot fondförsla- tar de vägen nu? Drabbas gör alla Den lokala.dimensionen 3. SKP Vill ha krafttag mot 
get. En kampanj som varit högst vi andra som av lycklig eller (of-' Har ni också märkt hur trevligt hundbajset i Lund." 
betjänt av den borgerliga pressens tast) olycklig kärlek tillbringat en lokal Lunds valrörelse har blivit .M-· Lucifer 
dominans över .opinionsbildningen 
i Sverige. 

Men det socialdemokratiska 
fondförslaget är ett dåligt sådant - . . ~ 
som inte faller någon i smaken. 
Socialdemokraternas tro på sarn-
förståndslösningar med storfinan-
sen har gjort att hela förslaget 
kännetecknas av något som i bästa 
fall kan karaktäriseras som en klu
venhet mellan kapitalism och so
cialism. 

Genom att tala om kollektiv 
kapitalbildning som delvis skall 
fmansieras inom de anstäJldas 
löneutrymme hoppades social
demokraterna få näringslivets ac
cepterande av fondförslaget. Men 
efter sex års borgerligt regerings
innehav kände SAF inget behov 
av socialdemokratiska samför
ståndslösningar. Med hjälp av de 
borgerliga regeringarna har ju SAF 
lyckats bl a sänka reallönerna, 
minska arbetsgivaravgifterna och 
införa karensdagar. Stärkt av des
sa framgångar har SAF gått till 
offensiv mot hela arbetarrörelsen. 

I den striden är det sjäJvklart 
att V pk slåss tillsammans med öv
riga delar av arbetarrörelsen mot 
storfinansens och de borgerliga 
partiernas försök att hindra en 
demokratisk utveckling. 

Olof Palme & co viJl nog inte 
ha någon socialism. Men med fon
derna kan de utlösa krafter som 
är starkare än de själva. Så i hu
vudfrågan måste alla socialister 
vara överens. Ett utbyte av privat 
ägande i industrin mot kollektivt 
ägande är ett steg i rätt riktning. 

F ör övrigt anser vi att social
demokraterna i Lund gör sej sjäJva 
skada genom sin snorkiga attityd · 
till Vpks samarbetsförslag. 

Nr 76 ute nu! 
TEMANUMMER OM 

FREDSRöRELSEN 
Bl a Styrbjöm Gi.Mavsson, Den 
svenska fredsrörelsen . Lars Heg
nelius, (med l i Svenska Fredskom
mitte'n) Svar till en duvhök. Ralf 
Flicks, En ny ö_pJ>ning för freds
rörelsen. Kent LindkVist, Vapen
utvecklingen och världsmotsätt
ningarna. 

Finns på AKADEMIBOK
HANDELN, Vpk:s Valbyrå på Bo
tulfsplatsen el direkt från ZENIT. 
Sätf in 15:-på pg 55 65 22-1. Pre
numeration 6 nr 7 5 :-. 

Zenit, Box 1156, 221 05 Lund 
Om alla hjälper till så går det! 



Picknick på slagfältet 

"Opera~ion Sydfront", en stor militärmanöver där 24 000 man 
l 00 stndsfartyg och 17 5 stridsflygplan deltar inleds i Sk • 
~e~ 25 septem~~r. Samtidigt samlas fredsaktivister till a~~ 
• d agars fredsmate vid Finjasjön alldeles intill manöveroro 

ra et . . -r :s ut~ända .. har ställt några frågor till J anis Frogoudakis i 
afmpdanJken. for ett kärnvapenfritt Europa med anledning 

av re sa hanen. 

- Varför har fredsorganisationer
na valt att protestera mot just 
denna manöver? 
- Det är faktiskt den största mili
t~man~vern i Sverige sedan 2:a 
varldsknget, ?~h för. inte så länge 
sedan hade Vl 1 Svenge en liknan
de stor manöver i Norrland "Ope
ration Norrsken". Runt om i värl
de.n., .både i' öst och i väst pågår 
militära styrkedemonstrationer 
genom denna typ av jättemanöv
rer. Allt detta bidrar till att öka 
spänningen i världen samtidigt 
som man vill inge den egna be
folkningen en falsk trygghetskäns
la, känslan av att ha ett bra för-

· svar. 

- Har vi inte det då? 
- Det svenska försvaret och så äv-
en denna manöver baserar sig på 
orealistiska utgångspunkter. Man 
planerar för en konventionell 
krigföring typ 2 :a världskriget 
Den teknologiska utveckling so~ 
ägt rum sedan dess nonchaleras i 
den · .. svenska försvarsplaneringen . 
Det ar h,elt orimligt att ej ta med 
nsken for ett kärnvapenkrig i den 
militära strategin . Ansvaret för in
satser av dessa massförstörelseva
pen ligger idag på en så låg nivå i 
den militära beslutshierarkin att 
ett krig utan att dessa vapen kom
mer till användning är otänkbart. 

- Hur ser ett försvar ut som tar 
med kärnvapenanfall i beräkning
en? 
- Eftersom ett konventionellt mi
litärt försvar vid ett kärnvapenan
fall inte kan ge någon som helst 
trygghet kan detta u ta n vidare re
duceras kraftigt. Istället bör en 
annan typ av försru som är mind
re kostsamt och baserar sig på ci
VIlmotstånd prioriteras. De resur
ser som blir över vid en reducering 
at totalförsvarets kostnader (kos
tar idag 50 milj kr/dag) kan istäl
let mvesteras i civil produktion, 
dar .pengarna skulle ge betydligt 
fler jobb. 

-Vilken form . kommer fredsaktio
nen den 25/26 september att ha ? 
- Vi har tänkt oss en demonstra
tion i form av en tvådagars· freds
picknick, på Hässleholms kommu
nala .. bad p lat~ vid Finjasjön, intill 
manoveromradet. Vi skall inte 
medverka till några dirl;lkta stör
ningsaktioner mot själva manö
vern !Pen genom vår närvaro vill 
vi visa att de fmns de som tycker 
annorlunda . Ett flygplan med en 
banderoll med texten "Tänk om 
detta varit en atombomb?" skall 
cirkla över bygden, vilket vi hop
pas skall stämma till eftertanke 
hos militär och civilbefolkning. 
Mötesdeltagarna kommer att få 
lyssna till tal och m u sik se tea
ter, delta i studier och dlskussio
ner om krig och fred . 
- Vilka organisationer står bakom 
aktionen ? 
- I stQrt sett . ~la fredsorganisatio
ner, Kampanjen for ett kärnva
penfritt Europa, IKFF, Svenska 
Fredskommitten och Svenska 
freds och skiljedomsföreningen. 
- Hur bär man sig åt om man vill 
delta i aktionen? 
- Bussar kommer att avgå från
olika håll i landet , bl.a. från 
Lund och Malmö. Här i Lund kan 
man anmäla sig till Kursverksam
heten, Ulla Tempte på telll7720 
eller till J anis Frogoudakis på te! 
~.44624. Anmäl er gärna gruppvis. 
Overnattning i stuga kan ordnas. 
Tältplats finns vid badplatsen. 
Mat får man hålla sog med själv. 

MILITÄREN STÄLLER UPP 
MED . 24000 MAN. HUR 
MÅNGA STÄLLER UPP F0R 

·FREDEN? 

ANMÄ~.DIG TILL PICKNICK PÅ 
SLAGFALTET. 

Alltså, tyvärr! 

För några nummer sedan be
rättade vi i VB (27/82) att 
Vpk Lunds kommunfullmäk
tigegrupp hade anmält Lunds 
kommun till Jämställdhets
ombudsmannen. Anställnings
stopp och restriktivitet vid 
återanställningar är två åtgär
der som främst drabbar kvin
nor, menade Vpk Lund. 

Jämställdhetsombuds
mannen (finns det ingen jäm
ställdhetskvinna?) har nu sva
rat. Man skriver bl a: 
De förhållanden som Ni redogör 
for z Ert brev (anställningsstopp 
etc) rör naturligtvis frågan om 
Lunds kommun kan anses arbeta 
aktivt för jämställdhet mellan si
na kvinnliga och manliga arbets
tagare. Effekterna av olika åt
Sf?'amningsåtgärder bör naturligt
vzs granskas ur jämsiälldhetssyn
punkt. Det torde också vara avta
lets innebörd. 

Så som jämställdhetslagen är 
utformad är emellertid inte jäm
stalldhetsombudsmannen inte be
hörig att utreda ärendet . 

Med vänlig hälsning 
Lena Svenceus 

ställföreträdande 
jämställdhetsombudsman 

Alltså tyvärr! 
Var det någon som hade väntat sig 
att en statlig institution skulle gå 
in och peta i det rådande system
et? 

Från socialnämnden 
onsdagen den 1$ sept. 
Enligt lag skall kommunen ge till
stånd för bedrivande av flipper
spel. På _mötet föreslog social-

' förvaltningen regler med bl.a . en 
j l6 års .gräns för att få spela. Den 

gränsen finns i Stockholm, Göte
borg och Malmö. Förslaget 
byggde bl.a. på en inventering av 
olämpliga fritidsmiljöer som fri
·tidsförvaltningen gjort. 

Men borgarna ville inte ha 
någon åldersgräns alls! I stället 
säger man att lokalen bör utfor
mas så att det blir en god miljö 
för "barn och ungdom". Dessut
om så sänkte man förslaget till 
tillståndsavgift till futtiga 7 O kr 
per flipperspel.. 

V pk ville införa åldersgränsen 
och också ha en kraftig tillstånds
avgift. 

J o els lillebror , John 

Knitte Stenlund 
Gunte Hanse 

Lund 8/9 -82 

Vi är tre killar och en tjej som 
bor i ett hus på Norra Fäladen. Vi 
gillar katter, fiskar, ostpajer, lör
dagsgodis och Rolling Stones men 
inte TV, video och moderat skol
politik. Vi söker en tjej som kän
ner för kollektivt boende med oss 
(Lars-Göran, Nora, Fredrik& 
Kenny). Hör av dig till te! 
14 76 78 . 

Alla kom i mål 
• De fem kommunalpolitikerna 

fran V pk- Lund som sprang seger
rundan i söndags klarade dedrygt 
11 kilometrarna utan större an
strän.gningar. Loppet planerades 
sa val att varken skador eller trä
ningsverk uppstod. Förstagångslö
parna Tarcisio och Rolf Nilson 
hamnade bland de 50% bästa och 
Sven-Hugo Mattsson gick in på 78 
plats (!) av 1263 deltagare. Även 
Peter Nilsson och Sven -Bertil Pers
son hade fina placeringar: 155 res
pektive 220 :e plats. 

Det talas redan om MAI-lop
pet <?.6/9), Eslövsloppet (17 /10) 
och Oresundsloppet (24/1 0) som 
framtida erfarenhetsobjekt. Ska
ran löpare från Vpk-Lund bör väl 
till ~ess kunna ha utvidgats vä
sentligt, framför allt behövs det 
ett tillskott från det täcka könet. 

Maraton samma dag 

Efter Segerrundan bildade de 
fem kommunalpolitikerna en he· 
jarklack som vilt hurrande tog e
mot VB:s utsände när han, något 
andfådd, sprang i m äl i nyinstif
tade Malmö maraton. 

- .Loppet var lättsprunge1 
och vaderleken den bästa, kom· 
menterar Fmn , som putsade sitt 
personbästa med fem minuter. Ä
ven f<;ir Hans Lund berg, Vpk-ös
ter, g1ck loppet efter ritningarna, 
beklagar bara att han tog för 
mycket liniment på låren. 

För Hans och Finn återstår 
Lugi-maraton på lö rdag (de lär 
ha poströstat föt säkerhets 
skull) . 

Val i sikte 

Nu är det nära! En sista minnes
lista: 
t Sista-minuten-flygblad och 

stadsdelsflygblad ska (förstås) 
vara utdelade senast lördag. 

• Kolla våra nya vackra, lokala 
affischer som kommit upp. 

• Utnyttja de sista möjligheterna 
att köpa bra böcke; i i valbyrå
bokhandeln vid Botulfsplat
sen. 

• Ring in namn på fler valsedels
utdelare till valdagskommitteJl 
t ex Lars, tel 132095 eller Bo
di!, 133997. 

• Låt inte valvakan bli en intern 
affår mt-llan dej och din TV 
utan ta med barn och vänner 
och arbetskamrater till Folkets 
Park. 

' • Efter valet lagar vi affischtav
lor och städar alla lokaler, tis
dag-fredag kl 19-21.30. Väl
komna! 
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Karin Blom 
Har du flyttat? 
Skicka·in hela adressdelen med din gamla adress till Vecko
bladet, Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är: 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUM> 
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ljugarbänken 
Uppriktigt sagt, hur kommer 
ni att rösta? t'-

'
~~~! 

;~~· . --,.~, ~ .. ~t 
'· ~\~~~ 

Lennart Ryde (m) 
-Vänsterpartiets ide om sam
hällsfonder som ska rekonstru· 
era ·den svenska industrin ver
kar lockande. Det är också vik
tigt att förhindra en allians 
mellan SAP och mittenparti· 
erna ... 

.· ·~ 
Sverker Oredsson (fp) 

- Som liberal inser jag att det 
behövs växling vid makten, 
men en röst på SAP skulle 
bara leda till fler parkerings
hus och nya, miljöförstörande 
bilvägar. Det blir alltså Vpk i 

år. Cc 
t .. ~ 

~ 
Nils Arne Andersson (c) 

-Allmänt sett är jag förstås 
motståndare till socialismen 
men här i Lund måste jag er
känna att det är Vpk som 
står för dom goda ideerna. Ska 
jag samversrösta blir det Vpk 
som får min kommunala röst. 

l) 
~:r; ,.fl 

Birger Rehn (s) 

- Jag tänker taktikrösta: ska vi 
få en socialistisk majoritet så 
måste Vpk klara de fyra pro
centen. 

]fllqlird Gtit'11nuon (s) 

-Kvinnoinflytandet i de paria-
. mentariska organen mdste öka. 

Vad jag kan se är det bara Vpk 
.~t>m kan ställa upp med en rad : 
stridbara kvinnor. 

V AD säger V pk om DUBBLAFACKAVGIFTER? 
VBs debatt om syndikalismen, som så storslaget inleddes i våras, 
tycks för tidningens del vara avslatad~ l·varje fall väntar Lunds 
LS fortfarande på svar på de frågor som vi ställde i ett inlägg 
som aldrig infördes. 

Då svaren på dessa är av högsta vikt för oss SAC-anslutna 
och dessutom rör valet den 19 september gör vi här ett nytt för
sök. 

På socialdemokratins dagord
ning efter en eventuell valseger 
står den för SAC kritiska frågan 
om produktionsavgifter, förslaget 
att finansierafackets - läs LOs 
och TCOs - verksamhet genom 
pengar från arbetsköparna som 
dessa ska dra på samtliga anställ
das löner, oavsett facklig tillhö
righet eller egna önskemål. LO 
och TCO blir m a o oberoende av 
medlemsavgifter - fast ännu mer . 
beroende av arbetsköparna! -
men behåller sin rätt att ensamma 
föra de anställdas talan. 

SAC och Hamnarbetarförbun
det, vitkas medlemmar därigenom 
skulle tvingas betala dubbla fack
avgifter, ser detta som ett avgö
rande steg mot fullständig korpo
rativism i Sverige! 

Givetvis hoppas vi på besin
ning från socialdemokraterna, så 
att detta planerade attentat mot 
den fria fackföreningsrätten aldrig 
blir verklighet. Men vi måste ock
så fråga oss hur Vpk kommer att 
förhälla sig. 

Närmare bestämt : hur kommer 
Vpk Lund att agera inom partiet 

när frågan väcks, vilket naturtigt
vis inte sker förrän efter valet? 
Hur kommer fyrstadskretsens 
Vpk-riksdagsman, som vi lärt kän· 
na som vakthållare mot det kor
porativistiska hotet, att rösta om 
frågan· föreläggs riksdagen? 

Lunds LSs medlemmar vill ha 
svaren på dessa frågor före valda· 
gen. Vi måste få veta om en röst 
på Vpk blir en röst för den fria 
föreningsrätten eller en röst för en 
korporativism som direkt hotar 
SACs existens som fri facklig or· 
ganisatio n. 

För Lunds LS av SAC 
Dan Coliberg 

VB-red har försökt att . nt1 Jörn 
Svensson, Vpk-riksdagsman för 
fyrstadskretsen, för en kommen
tar, men tyvärr har vi misslyckats. 
En liten rundfrågning bland Vpk
medlemmar i Lund visar en en 
tydigt negativ inställning till d~n 
föreslagna produktionsfackavgif
ter. Argumenteringen ansluter i 
stort sett till insändarens. 

"Oförargligt resereportage" 

Jag ka inte låta bli att lägga mig i 
debatten mellan J an Hinderson 
och Henrik Teleman, trots att 
jag är övertygad om att vi egent
ligen alla tre är överens om det 
som är viktigt, nämligen nöd
vändigheten att förena soci· 
alism med demokrati. Men just 
därför reagerar jag mot J ans sätt 
att svara på Henriks inlägg. Jan 
får det nämligen att låta som orri 
Henriks åsikt ·att en kommunis- · 
tisk tidning kan få publicera en 
positivt stämd artikel om ett 
socialisti$t land någon gång, 
precis som många borgerliga 
svenska tidningar gör, skulle tyda 
på att Henrik inte har en lika 
klar syn på sambandet mellan 
demokrati och socialism som 
Jan själv. 
Låt oss stå fast en gång för alla 
att vårt parti har en mycket klar 
och entydig syn på ·dessa frågor, 
att vi inte accepterar inskränk· 
ningar i de demokratiska fri
och rättigheterna och skarpt kri
tiserar när sådana förekommer 
i socialistiska länder. Däremot 
fmns det olika åsikter i partiet 
om hur vi bäst verkar för denna 

vår ståndpunkt. Anser man att 
det faktiskt kan vara vettigt att 
träffa företrädare för statsbärande 
partier då och då, bl.a. för att 
(ramföra vår kritik till dem, bety
der inte det att man har en prin
cipiellt annan syn på önskvärd
heten av demokrati än de som 
har en annan uppfattning när 
det gäller förbindelser . På samma 
sätt kan man faktiskt anse att det 
fmns fler positiva sidor i de 
socialistiska länderna än goda 
rnaträtter som förtjänar att tas 
upp i våra tidningar: avsaknaden 
av arbetslöshet, stöd till befriel
serörelser, för att bara ta ett par 
exempel. 
Det finns fortfarande även i vårt 
land de som kallar sig socialister 
och kommunister , men har en 
principiellt annorlunda syn på 
demokratin än vi, auktoritära 
socialister om man så vill. Låt oss 
ta upp kampen mot dem i stället 
för att bråka om skenfrågor! Och 
jag vill påminna om att det var 
Jan som började debatten genom 
att angripa ett helt oförargligt 
resereportage. 

Olof Norborg 

Denna tossiga helg får man göra 
sitt bästa för att slå sig fram förbi 
allt valtingeltangeL Följande 
skyddsrum rekommenderas: 
FRE 17 Smålands 22.00 JAPOP 
(till skillnad från NEJPOP) 
Lörd 18 Biblioteket lördagsmusik 
Sp,arta kl 22.00 Mikael Ramel 
SON 19 VALVAKA Folkets Park 
kl19 -? 
Månd 20 LBK spelar sin näst sista 
hemmamatch på Klostergårdssta
dion 
Ons 22 Arkivmusset:Dollar Brand 
solopiano kl19.30 
Torsd 23 Sparta Au pairs 22.00 

VPK IF Fotboll: match mot SMU 
to 23/9 kl 18~ 30, Klostergården 
plan 3 (Serieseger?). 
BLÅSORKESTERN spetar på 
appellmöte på Botulfsplatsen 
lörd 18/9 kl 11, samling 10.45 
Därefter kl 12 på Mårtenstorget 
tag med alla noter. 
BLÅSORKESTERN spelar på 
Vpk:s valvaka sönd 19/9·kl 20 
Folkets Park . Ta med alla noter. 
BLÅSORKESTERN repeterar 
inte 19/9 . 

kommunistisk 
Hll!'!''Hii'll kommunalpolitik 

Kompol har möte mån den 20 
sept kl 19.30 på partilokalen 
Bredgatan 28. 
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Redaktionsutskott : Lars Borg; 
ström och Kristina Lanthen 

Nästa veckas kontaktredaktör är: 
Olle Teleman tel 12 88 80 
Scoop kan ringas in onsdagar 
mellan 18 -22 på tel14 94 38 
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Rectangle


