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19 
DEN 19 SEPTEMBER ÄR DET DAGS ATT ... 

rös ta bort borgarna! 
Sverige har haft borgerlig regering sedan 1976. Det 
har vi fått känna av genom arbetslöshet, sänkta real
löner, minskat byggande, social nedrustning . .. 

I Lund har borgarna haft makten sedan 1956. 
Men under det senaste årtiondet har den borgerliga 
politiken blivit alltmer ifrågasatt. 1973 ställde Vpk 
upp i kommunalvalet för första gången och har 
sedan dess drivit en aktiv och radikal oppositions
politik som fått starkt gensvar bland befolkningen i 
Lund: I valet 1979 röstade var åttonde Lundabo på 
V pk! 

Nu i valtider försöker partierna överbjuda var
andra i att visa hur väl de vill oss och vår stad. 

Men verkligheten talar ett annat språk: De kom
munala miljonerna till Grand Hotell, de arbetslösa 
ungd marna, det nya P-huset vid Tempo, den långa 

~~ 
~ 
~._, 

bostadskön, nedskärningarna inom barnomsorgen, 
ruinlandskapet på Väster ... 

Det finns många skäl att rösta bort borgarna den 
19:e September. I förra valet var det bara nio röster 
som skilde från ett maktskifte i Lund. 

Den här gången tar vi dom! 

I denna specialutgåva av V pk-Lunds tidning 
Veckobladet försöker vi visa vad Vpk vill göra för 
Lund och Lundaborna. 

På mittuppslaget intervjuvas Kajsa Theander. 
(Vem det är? Läs intervjun!) Där hittar man också 

· ett kåseri av den ökände Veckobladssignaturen Grr. 
(Vad hugger han tänderna i den här gången?) 

Och på sista sidan kan man läsa om årets upplaga 
av Höstfesten! 

Även i år glå"der Vpk Lundaborna med en stor och trevlig 
Folkets Park 
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H TFEST! 
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Lå"s om Höstfesten 
på sidan 4! 



VB: Kan du presentera dig? 

Kajsa: J ag har två barn, bor på Klos
tergården. J ag är sedan flera år kon
torist och kanslist på kommunala 
vuxenutbildningen, Komvux . Sista 
året har jag utbildat mig till syo
konsulent (studie- och yrkesvägle
dare) och är precis klar. 

Varför håller du på med kommu
nalpolitik? Och varför med Vpk? 

Kommunalpolitik är sånt som rör 
sig i ens nära omgivning. När jag 
gick med i V pk hade jag just haft en 
rätt jobbig period, varit isolerad 
med småbarn och haft trassel med 
bostad, dagis och varit arbetslös . 
Jag engagerade mig utifrån mina eg
na erfarenheter av samhället. 

Verkligheten, kommunalpoliti
ken i Lund stämde inte med mina 
behov som småbarnsförälder och ar
betslös kvinna. Samhället var inte 
till för oss - det var så jag upplevde 
det. 

J ag fann att mina åsikter om vad 
som borde göras stämde med Vpk:s. 
Och jag hade redan en socialistisk 
grundsyn på samhället. 

- Du hade problem med bostad. 
Det är du väl inte ensam om i Lund 
precis? 

- Nej, det är svår bostadsbrist. Det 
byggs alldeles · för lite . Särskilt bes
värligt är det för unga människor. 
Don. ~itter i en rävsax : får inte jobb 
och har inte råd att skaffa bostad , 
om dom inte har rika föräldrar. . . 

-Jag var med när KU (Vpk :s ung
domsförbund} uppvaktade folkpar
tistiska kommunalrådet Sverker 
Oredsson med krav om arbete och 
bostäder åt ungdomen. Han verkade 
inte riktigt fatta vad det handlade 

Svensk-dansk Barsebäcksmarsch, från Landskrona, lördag 28 augusti 
Information och bussbiljetter: Folkkampanjen, Bankgat. 14, Lund, tal: 13 62 00 

Kaj sa, överst på V pk -listan: 

''Demokratisera Lund'' 
Man stoppar en lista med ett antal namn i ett valkuvert. Man har 
gjort ett politiskt val. Sällan känner man någon av personerna på 
listan. · 
Val- Veckobladet presenterar här en av dem, Kajsa Theander 
som står överst på Vpk:s lista till kommunalvalet i Lund. ' 

om. En 20-25 000 till en insatslä
genh et var det väl inte så svårt att 
spara ihop till, tyckte han. 

-Nej, borgarna förstår inte hur det 
är. Och inte nog med att det byggs 
alldeles för lite, det byggs fel också: 
villor och bostadsrätter, men inte 
billiga hyreslägenheter. 

Med 
berått mod 

- Du har varit mycket aktiv i full
mäktige när det gällt ungdomsar
betslösheten. 

- J ag har varit arbetslös under gans
ka lång tid. J ag vet hur det känns. 
Hur lätt det är att bli deprimerad 
och känna sig utstött. 

J ag började fundera över vad det 
berodde på att många i min omgiv
ning var utan jobb . Den första tan
ken är att det är ens eget fel. 

När jag nu ser vems felet är, hur 
borgarna faktiskt med berått mod 
kastar unga människor ut i arbets
löshet, och att det hade kunnat 
undvikas kan jag inte bli annat än 
förbannad. 

Riksdagen har bestämt att det är 
kommunen som ska ta ansvaret för 
dem som är under 18 . Men i Lund 
tar inte kommunen det ansvaret. 
Nils Arne Andersson (c) som är det 
ansvariga kommunalrådet vet 
knappt vad det är frågan om . Bor
garna struntar i sitt ansvar som ar
betsgivare i kommunen, och de gör 
inget för att trycka på företagen att 
anställa ungdomar. 

Arbets
förmed
Ungen. 

- Vad kan man göra? 

- Vpk har krävt att varje företag ska 
anställa en ungdom per 50 anställ
da. I Lund går företagen bra, så det 
har dom råd med. Vad som saknas 
är riktiga jobb, annat är bara uppe
hållande åtgärder. 

I kommunen kan man skapa fler 
jobb genom att bygga ut den of
fentliga sektorn. Förra året fick 
Lunds kommun 20 miljoner i över
skott. Pengar finns alltså - men 
borgarna vill inte' 

- Istället skär dom ner . .. 

- Ja , skolan, t.ex. naggas i kanten. 
Man skär ner anslag till läromedel , 
skolmåltider, lägerskolor, politisk 
och facklig information ... 

Men det är den sociala sidan som 
drabbas värst. Pensionärernas bo
stadsbidrag kapas , daghemsutbygg
naden hejdas , man minskar perso
naltätheten på daghemmen. 

Nedskärningspolitiken slår mot 
dom som behöver samhällets vård: 
gamla, sjuka, barn. 

Slår mot 
kvinnorna 

Ar den sociala nedrustningen en 
kvinnofråga? 

- Jag tror att nästan alla kvinnor 
känner av den borgerliga politiken. 
Det är inte längre självklart, som 
det började bli under 60- och 70-ta
len att man ska få jobb och att det 
ska ordna sig med barntillsynen. 

I mitt jobb har jag sett den kom
munala vuxenutbildningen skäras 
ner. Den har ju varit ett sätt att 
komma in i arbetslivet för kvinnor. 
De kommunala nedskärningarna 
tar också bort kvinnojobb . Vpk 
protesterade mot det kommunala 
anställningsstoppet, bl.a . därför att 
det främst skulle drabba kvinnor. 
Nya siffror som vi fått fram nu visar 
att vi hade rätt. 

- Överhuvud taget är det en väldig 
kampanj mot den offentliga sektorn 
från borgerligt håll. 

- Det är en konsekvent borgerlig 
politik. Nedskärningarna går hand i 
hand med en ideologisk kampanj 
mot den offentliga sektorn. Man 
försöker sätta press på lönearbetar
na genom att dra undan det sociala 
skyddsnätet samtidigt som jobben 



När väljare (och blivande väljare) demonstrerade mot nedskärningarna inom barnom
sorgen, vid fullmäktiges budgetmöte i höstas - då smet de flesta ledamöterna in bak
vägen och föredrog att se ner på väljarna genom en glasruta. 

m~nskar. Man försöker skapa en 
knsstämning i företagen genom 
ständig sparpropaganda. Det är ett 
sätt att försöka få folk att acceptera 
reallönesänkningar - borgarpoliti
ken går u t på att till varje pris gyn
na storf5retagen. Trots allt tal om 
kris är ju sanningen den att banker 
och många storföretag går utmärkt 
och ger stora vinster. T .ex. storföre
tagen i Lund . 

Borgerligt 
Miljöparti 

- Hur ser du på Miljöpartiet? Kan 
Vpk samarbeta med det? 

- Det syns alltmer att det är ett 
borgerligt parti. Både i deras ställ
ningstaganden och i att en stor del 
av deras väljare säger sig ha mode
raterna som näst bästa parti. Dom 
vill ju inte heller avslöja vilken sida 
de sk ull e stödja vid en regering b il d
n in g. 

Men många av de krav som de 
ställer när det gäller miljöfrågor ä1 
samma som våra. Så visst finns det 
möjligheter att samarbeta med dem. 
Men så länge som miljöpartisterna 
ryggar för att ta itu med vem som 
ska ha den ekonomiska makten i 
samhället, kommer de aldrig att 
kunna bygga det samhälle de vill. 
Miljöpartiet riskerar att bli samma 
flopp som centern i början av 70-ta
let med sin "decentralisering" och 
"400 000 nya jobb". 

- Frågan om samarbete kan ju ock
så bli aktuell när det gäller socialde
mokraterna? 

- SoCialdemokraterna i Lund driver 
en svag oppositionspolitik. Vpk:s 
framgångar har drivit dem åt väns
ter, åtminstone i vissa frågor. T.ex. 
barnomsorgen, där de nu har krav 
som ligger nära våra. Men när det 
gäller frågor som trafikpolitik och 
energi är Lundasossarna mer på lin
je med moderaterna, tyvärr. 

Även om det blir socialistisk ma
joritet i Lund efter valet, är det inte 
säkert att sossarna väljer att samar
beta med V pk. Det finns risk för att 
de som socialdemokraterna i 

efter förra valet och 

stället gör upp med moderaterna. 
Ett starkt V pk är den största garan
tin för att det kommer att drivas 
socialistisk politik i Lund efter va
let. Radikala socialdemokrater kan 
gärna för säkerhets skull lägga sin 
röst på Vpk! 

Demokratisera 
Lund! 

- Vad är din vision av ett rött 
Lund? 

- Ett annorlunda Lund. Det finns 
mycket att göra: Jobben , bostäder
na och den sociala servicen är några 
av de angelägnaste områdena. And
ra är att bättra på kollektivtrafiken 
och bevara. den gamla fina stadsmil
jön i Lund - är det något borgarna 
i Lund är bra på, så är det att riva 
gamla hus! 

Den kommunala demokratin är 
också mycket viktig. J ag ska ta 
ett exempel. Det gäller motorleden 
Västra Ringens sträckning, som det 
finns en stor opionion mot på Klos
tergården. Men vad klostergårds
borna tycker är inte intressant för 
dem som har makten i Lund. 

Folket får kämpa för att få fram 
sina åsikter till makthavarna , och 
dessa kan rycka på axlarna om det 
behagar dem. Det klagas ofta på att 
folk är passiva och ointresserade av 
att påverka sin omgivning. Det är 
inte konstigt. De har nästan inga 
möjligheter. 

V pk vill demokratisera samhäl
let. Folk ska ha mer att säga till om, 
både där de jobbar och där de bor 
och har sina barn, i skolor och på 
daghem. Människorna i bostadsom- · 
rådena måste tillfrågas om planer 
som berör dem. V pk vill bl.a. ha di
rektvalda fritidsnämnder, social
nämnder och skolstyrelser i stads
delarna .och direktvalda kommun
delsråd med beslutanderätt.-

De första tio minuterna 
VPK h:J: ju gjort ett program för en radi
kal arbetarregerings första hundra dagar, 
och VPK Lund tänker följa upp med ett 
om vad en s/vpk-majoritet kan åstadkom
ma på samma tid här i stan. Själva vill vi 
ge ett blygsamt bidrag till diskussionen 
men får av utrymmesskäl inskränka oss 
till en kortare period - de första tio minu
terna av arbetarstyre, sedan röstsamman
räkningen blivit defmitiv klockan 12.00. 

12.01. Alla kyrkklockor böljar ringa, 
alla sirener och fabriksvisslor tjuter: en 
lyckad och väl samordnad aktion från 
stans alla socialdemokratiska och kom
munistiska kyrkvaktare och portvakter. 

12.02. Spontan dans utbryter på stor
torget. Den anförs givetvis av Lunds Kom
munistiska Blåsorkester med Olle Teleman 
på lead-trumpet, men snart smyger den 
gamle swingaren Birger Rehn (s) upp en 
klarinett ur kavajen och börjar lira med. 

12.03. Golfbanan vid Kungsmarken 
stängs. Åtgärden sker dock mjukt: alla som 
börjat en runda får avsluta den. 

12.04. Tempos p-hus går i luften med 
en do v knall. Ingen skadas för huset är 
som vanligt alldeles tomt. Bakom aktionen 
står anarkisterna som lovat att ge arbetar
majoriteten ett kritiskt stöd. Socialdemo
kraterna protesterar visserligen lamt, men 
är i hemlighet glada över att slippa en eko
nomisk och politisk belastning. 

12.05 . VPKsledandeskolpolitiker, Eva
Mari Köhler, utfardar med omedelbar ver
kan en veckas extra skollov. "De tar igen 
det snart , nu när vi får en ny skolpoli
tik", motiverar hon. Beslutet är visserligen 
mte formellt riktigt men blir ändå genast 
åtlytt, och horder av jublande elever drar 
in mot centrala stan. 

12.06. På fastighetskontoret övertar 
den lägre personalen makten. Larry An
dow (s) lyfter egenhändigt ut chefen Rune 
Linder (h) på Magle Stora Kyrkogata . 

12 .07 . Bilköerna vid alla infartsspärrar 
är redan långa. Några bilister svär först, 
men när de får höra om den nya majorite
t.en bfu även de upprymda. Det bly- och 
stoftmoln som så länge legat över Lund 
börjar lösas upp. 

12.08. Från Dalby in!:år ett telegram 
om att den fria , borgerliga kommunen Ro
mele utropats. Det förbättrar ju enligt en 
utredning Lunds ekonomi med tiotals mil
joner om året, så den nya kommunledning
en beslutar som första punkt om att till 
kvällen bjuda alla lundabor på helstekt' 
oxe, öl och festfyrverkeri. Från slakteriet i 
Kävlinge beställs omedelbart 400 oxar. 

12.09. Lennart Ryde (m) och Arne 
Annmo (fp) försvinner diskret över grän
sen till Staffanstorp. 

12.10. Yran och jublet har nu nått hela 
stan. Från många hustak ljuder musik av 
punkgrupper, stråkkvartetter, dragspel. 
Allt ordnat arbete upphör för resten av 
dagen. Solen bryter fram. 

Och så fortsätter det. I tre år 
minst. G" 

100 dagar som förä rar 
- .. en realistiskt handlingspt"a,ram 
for en kommunal arbetitrmaJOritet 

utkom. mer omkring den 1 sept e m 
ber och kan då hämtas på Vpk: 
valbyrå vid Botulfsplatsen elle 
bestållaspä V k:s tel. .13 8213. 



HÖSTFESTEN! 
Höstfesterna börjar bli en tradition. För tredje året i följd anordnar Vpk-Lund och 
Veckobladet en stor höstfest för hela familjen. Förra året kom tusentals Lundabor i alla 
åldrar till Folkets Park och roade sig. "Kom du också! 

Om du vill ha sällskap på vägen kan du gå med i det stora FES'IT ÄGET från Stortorget 
till Folkets Park på lördagen den 4:e. Festtåget går för första gången i år- början på en 1 

ny tradition? 

HÖSTFESTEN: 

4-5 September 
i Folkets Park 
Tro Ilebergsvägen 
(buss nr. 2) 

LÖRDAG: 13-01 
SöNDAG: 11- 18 

FESTTAGET: 
samling stortorget 
lördag den 4:e 
kl. 12 

'på lördagskvällen 
ordnar Folk & Rock 
dansen inne i 
Folkparksbyggnaden 
kl. 22- 01 

ENTRE': 
Höstfestmärket, 
kostar 5 kr, 
gäller som inträde 
till festområdet 
båda dagarna! 

FÖR DIG SOM VILL VETA MERA, PRENUMERERA, ELLER HJÅ.LPA TILL. 

I den här tidningen har vi bara kunnat ge 
några smakprov på Vpk- Lunds politik 
och verksamhet. 

Vi)l du veta mer om vad Vpk tycker i 
olika frågor kan du läsa Vpk - Lunds nya 
kommunalpolitiska program. Vpk-Lund 
har också gett ut en skriftserie med parti
ets stäUningstaganden inom olika områ
den: Energi, trafik, bostäder, fritid, kul
tur, budget, barnomsorg, kommunal de
mokrati. .. 

Dessa skrifter och annan information 
om V pk kan du få på V pk-Lunds valby
rå i paviljongerna på Botulfsplatsen (tel. 
13 81 65) och på Vpk:s partilokal, Bred
gatan 28 (tel. 13 82 13). 

Har du frågor, ska vi göra vårt bästa 
för att besvara dem. 

Ditt bidrag behövs 
Vpk är inte något rikt parti'. Vi får inga 
bidrag från näringsliv och stora organani
sationer. 

Verksamheten vilar helt på de männis
kor som stöder oss och deltar i vårt arbe
te. Om du tycker att Vpk - Lunds arbete 
är värt att stödjas ekonomiskt, kan du 
lämna ett bidrag till Vpk- Lunds valfond 
pg. 17 459 - 9 , 'Valfonden'. 

Du är också varmt välkommen att del
ta i valarbeteL Hör av dig till partilokalen 
(Bredgat. 28, tel. 13 82 13), eller till Val
byrån på Botulfsplatsen. 

Veckobladet - din lokaltidning! 
Vpk-Lund ger ut en egen tidning, Vecko
bladet. Den kommer ut varje fredag, liten 
men naggande röd. 4 sidor fyllda med ny
heter, kommentarer och kåserier. Här hit
tar du allt från initierat skvaller från den 
kommunala maktens korridorer - till in
lägg i debatten om socialism och demo
krati. 

En tidning måste inte se ut som Arbe
tet, Sydsvenskan eller Skånskan . .. Prenu
merera på Veckobladet, 50 kr helår på pg. 
17459-9. 

Redaktör för Va J-VB: Jan Hinderson 
Ansvarig utgivare: Monica Bondesson 
Tryckt på Acu-press, Lund 1982 


