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Utkommer fredagar 1985 ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Fredagen den 26 april 

Demonstrera l maj! 

-

VPKs och KUs förstamajdemonstration samlas på 
Clemenstorget kl 13.30 under huvudparollerna: 
"Arbetarpolitik - Socialism" och "Kamp mot 
imperialismen". 
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Avmarsch sker kl 14. Avslutningsmötet hålls på 
stortorget med början omkring 14.30. 

Huvudtalare är CH Hermansson från Vpk 
och Louise Åkerman från KU i Lund. 

• 



skräddarens 
goda råd 

»Framför allt akten Er för dessa 
parasiter av överklassens yn,gel 
som komma till Eder och VI~a 
hjälpa Er. De komma i regel fö~st 
när de vädra byte och genom sm 
storpolitik fördröja de Eder frigö
relse från träldomen .. J> 

Dessa ord var förstås riktade' 
mot Branting, men har kommit 
att få en djupare framåtsyftande 
mening i det att arbetarklassen 
ännu inte någonstans i världen 
lyckats skapa prolet,ära_ maktar
gan , där de so_m star 1 _Produk
tionen även aktivt deltar 1 landets 
och industrins skötsel. 

Visst finns det många exempel 
på arbetare som kommit till ma_k
tens grytor i Sverige och s k socia
listiska stater, men då har de 
snabbt förvandlats till ombuds
män och heltidspolitiker. Just 
kombinationen industriarbetare 
och politiker tycks alltså vara svår 
att förena . 

Sanningen är att den yrkesverk
samma delen av arbetarklassen är 
oerhört underrepresenterad i stat
liga och kommunala organ och 
inom de socialistiska partiernas 
maktcentra. Och i den mån de 
fmns med tillhör de ofta de tysta . 

Ta till exempel Lunds kommun
fullmäktige, det kan gå ett helt 
sammanträde utan att någon arbe
tare yttrar sig. Detsamma kan inte 
sägas om andra klasser och skikt 1 
samhället: Bönder hörs, mellan
skikten har skarpa tungor och 
kapitalets handgågna _män o_ch 
kvinnor står ständigt 1 ramplju
~t . . . 

Det ligger alltså en sanrung 1 
August Palms drastiska formu
lering. Arbetarklassen låter sig 
alldeles för lätt ersättas av 
"bildat" folk. Men en politiker 
må vara hur duktig och ideeli som 
helst, och ett parti må ha det 
bästa program för arbetarklassens 
räkning, försöker de ersätta det 
arbetande folkets egen kraft så 
hindrar det »frigörelsen från träl
domen». 

I valtider 
Det är inte utan att man är_ en 
smula besviken över att man mte 
alltid sitter i sin kammare och 
ugglar. När jag häromdagen k~m 
hem efter dagens mödor fann J_ag 
nämligen i min brevl_åda e!t ~lat
tigt budskap . Det börJade sa har: 

" Lundabo! . 
Vi har ringt på hos dig för att m
formera om moderaterna, och om 
Du sympatiserar med vår J?Olitik, 
tala om för di~ hur man blir med
lem Det är svart att med några få 
ord ·sammanfatta moderat politik. 
Några exempel ii! dock_ st~rre fri
het för den enskilda manmskan -
mindre makt åt politikerna, lägre 
skatter, bättre skola och minskad 
byråkrati." 

Moderater 
Vem vill väl inte ha lägre skatter 
och mindre byråkrati? Nu undrar 
man förstås som gammallundabo 
varför moderaterna inte passat på 
tillfället att minska den kommu
nala byråkratin i Lund? De har ju, 
som man säger, haft chansen gan
ska länge. Man kunde t ex ha 
böljat med att slopa ett och annat 
kommunalråd. Det har dessutom 
V pk länge hävdat borde vara möj 
ligt. J ag fattar äntligen att de ung
domar som på stan klistrat upp 
olika affischer ang moderata kom
munalråd i själva verket varit var
ma sympatisörer till den frihetligt 
antibyråkratiska högern! 

I sanningens namn skall vi väl 
dock ge de flitiga moderaterna en 
eloge för aktiv medlemsväfVlling. 
Vem kan dessutom undvika att 
känna en lockelse att gå med i 
ungdomsförbundet när man får 
reda på att man inte mindre än 
två gånger per år kan få medverka 
i kampanjer med bokbord , torg
möten, flygbladutdelning och som 
höjdpunkt också få vara med om 
"trappstudsar" vad det n? k~ 
vara för någonting? Måste Jag bli 
medlem för att få reda på detta? 

MINSKA A VGASERNA 
FRÅN TRAFIKEN 
Trafiken bidrar i högsta grad till 
försurningen genom utsl!lppen av 
kväveoxider. I Lund slapps hela 
2277 ton kväveoxider ut i luften 
per år. Av dessa står vägtrafiken 
för 1402 ton. Dieseldrivna fordon 
ger mer kväveoxider än de bensin-
drivna. . 

Vid fem gator i Lund överskrids 
Världshälsoorganisationens gräns
värden för kväveoxider. För att 
förbättra luften i tätoden måste 
den bränsledrivna trafikvolymen 
minska. Därför vore det lämpligt 
att ta reda på vad en övergäng 
till gas- eller eldriVlla bussar 
(=trådbussar) skulle innebära, 
eventuellt i korn binatio n med va
randra. 

I detta sammanhang finns det 
anledning för vpk att överväg~ 
intentionerna att flytta termi
nalen för sJ-bussarna _från __ sin 
nuvarande placering VId Jarn
vägsstationen, eftersom en så<Jan. 
flyttning skulle bidra till at~ oka 
luftföroreningarna. Inte mmdre 
än 90 % av sJ-bussarna kommer 
nämligen till Lund söder- och 
österifrån. 

Snöröjning 
När ni läser detta har kommun
fullmäktige just sammanträtt. Jag 
vågar inte sia om allt vad som 
hände. Men kanske besvarade cen
terns Anders Nelson äntligen 
Vpk: s interpellation om snöröj
ningen i kommunen. Nelson har 
nu haft etthundra dagar på sig att 
komma på ett fyndigt svar. Man 
tänker tydligen sävligt inom cen
tern. Har man kanske lärt av lång-
bänkspappa själv? . . . 

Men vi har naturligtVIs mte 
helt lyckats glömma hur vi snubb
lande och halkande försökte för
flytta oss i vintras. Medan dubb
däckade bilar rullade fram på plo
gade gator och vägar. Inte ens vid 
busshållplatserna kunde vi ta oss 
fram utan svårigheter. De mmnes
goda erinrar sig att vi hade samma 
problem när snön rykte och stor
men ven för några år ~dan. Då 
klagade vi också. Men de lär sig 
tydligen aldrig dessa centerpar
tister . Det finns nog bara en ut
väg inför nästa vinter. Rösta bort 
herr Nelson. Det finns ju som m 
vet bot för alla brister: Välj fler 
kommunister. 

Socialdemokrater 
Bland alla publikationer vi får i 
vår brevlåda damp socialdemo
kraternas glada l :a-majtidning 
också ner. Jag kastade mig över 
den. Äntligen nyheter från det 
statsbärande partiet. Jag blev 
ganska snopen. Inga feta vallöften. 
Inga fräscha grepp. Men_ VIsst var 
det rart att läsa om hur fmt social
demokraterna har ordnat det för 
ungdomen genom sin kamp fö_r 
kulturmejeriet även mot opp<;lSI
tionen inom det egna partiet. 
Jag förstod i en svindlande stund 
av klarhet varför moderaterna så 
länge föreslog Folkets Park i stäl
let. De hade tidigare nå,gon an
nan fattat att det var socialdemo
kraterna som skulle ockupera 
kulturmejeriet. Eller hur skall 

SLAPP VAL! 
Som vpk-aktivist vill jag bestämt 
protestera mot den b~d som. val
kommitten brukar anvanda for att 
illustrera sina krönikor. Se_ b_ara 
vilken slapphet och pessrrmsm 
som valkräket utstrålar! Den all
deles raka ryggen avslöjar att den 
bara ligger och flyter och_ mot
ståndslöst låter sej drivas hit och 
dit av opinionsströmmarna. Det 
hela understryks av den totalt 
uppgiVlla gesten med bröstfenor
na. 

TYG EFTERL YSES! 
Utsmyckningen av VPK:s oppna 
hus på 1 maj och festen kommer 
att bli något alldels extra. Mest 
behöver vi LAKANSV A V och 

man annars tolka texten i Lunda
demokraten där man över hela 
mittuppslaget om mejeriet för
kunnar " Se så mycket vi får plats 
med"! Det är annat det än Vpk:s 
skamlösa expropiationsmotioner! 

Valarbete att göra 
Nu har jag klankat så mycket på 
våra motståndare att det är dags 
för en gnutta av den så berömda 
kommunistiska självkritiken: 

Kamrater! Det finns faktiskt 
fort f ar ande arbetsinsa t~r kvar 
att göra om vi skall vinna valet. 
Ännu har långt ifrån alla kommit 
med i valarbetet. Med det menar 
jag att också Dina insatser behövs. 
Och valkampen har redan bölj~t. 
Så om du ännu inte anmält D1g: 
Gör det nu! 
Ring tex till vår_ valombuds
kvinna Anna-Sofia Quensel 
(tel 13 82 13, valje vardag 14-
18). 

Observator 

Vi ska inte underskatta bilder
nas makt . Risken är stor att med
lemmar och sympatisörer grips av 
förlamning när vi n.u står !rJf~r 
den viktigaste valroretsen 1 at
minstone mitt mannaminne. 

Någon ledande kamrat bo~de 
ingripa! Kunde inte t ex_ Jorn 
Svensson rita en mer aggressiv och 
optimistisk val? 

·Gunnar Sandin 

helst vit sådan. Inlämnas på 
VPK/KU-lokalen innan l maj. 
( I ett hörn i KU :s expeditions
rum). GE helst. men vi lånar 
ocksa gärna just vit lakansväv. 



Asbest i Lund 
Vpk har lämnat in en motion med krav på omedelbara åt
gärder mot asbest i Lunds kommun. Man kräver att fas
tighetskontoret gör en snabb utredning om förekomsten av 
asbest. Efter det att motionen lämnats in har det visat sig att 
det finns rikligt med asbest i lasarettets rör- och ventilations
system. 

"Asbestens faror är kända sedan 
länge. Det är också väl känt att 
asbestos och andra sjukdomar 
orsakade av asbest är klassjukdo
mar som i första hand drabbar 
arbetare. Effektiva åtgärder mot 
asbestfaran har försenats och för
hindrats därför att kapitalets pro
fitjakt satts före arbetarnas liv och 
hälsa. 

Vänsterpartiet Kommunisterna 
reagerade tidigt mot detta. Redan 
1972 krävde kommunistiska riks
dagsledamöter i en motion förbud 
mot användning av asbest. När de 
då också ville få till stånd en 
debatt om riskerna bemöttes de 
mycket nonchalant från flera 
olika håll. Den dåvarande social
demokratiska regeringen utgjorde 
tyvärr inget undantag. 

Det har nu gått 13 år sedan V pk 
första gången krävde asbestförbud 
och 10 år sedan de första egentli
ga begränsningarna infördes i han
teringen av asbest. Det går inte att 
förneka att stora förbättringar har 
skett. 

Importen av asbest och asbest
haltigt material har minskat radi
kalt, reglerna har skärpts efter 
hand och ytterligare skärpningar 
har utlovats av regeringen. Allt 
detta är naturligtvis bra, men det 
innebär inte att problemen är ur 
världen. Man använder fortfaran
de asbest i den svenska industrin. 
Under de senaste 30 åren har 
Sverige importerat ca. en halv 
miljon ton (500 000 kg) asbest 
och mycket av detta finns kvar 
och utgör en hälsofara. 

Förbud och begränsningar har 
dessutom urholkats genom gene-

rella dispenser styrda av starka 
ekonomiska intressen som SAAB 
och Volvo . Broms- och friktions· 
element, packningar och pack
ningsmaterial och vissa andra tek
niska anordningar har hela tiden 
undantagits. 

Debatten om asbest har flammat 
upp med jämna mellanrum utan 
att något verkligt radikalt inträf
fat. Malmöförfattarinnan Mary 
Andersson har bedrivit en envis 
kamp mot asbesten grundad på 
sina erfarenheter från Lomma 
Eternitfabrik och som finns 
dokumenterad i boken , Asbestar
betare berättar. Landajournalisten 
Gun Lauritzon väckte för några år 
sedan uppmärksamhet genom en 
serie känsliga och omskakande 
program och artiklar om en dö-

ende vän och asbestarbetare och 
under våren har frågan blivit 
aktuell igen genom en uppmärk
sammad artikelserie i Aftonbla
det . Det är journalistik och för
fattarskap när den är som bäst. 

Den 25.3 diskuterades asbest
frågan i riksdagen. Arbetsmark
nadsminister Anna-Greta Leijon 
besvarade då interpellationer från 
tre Vpk-are och en socialdemo
krat och utlovade då nya åtgärder 
från regeringshåll. Hon under
strök också problemet med den 
asbest som redan finns i byggna
der m.m.: "Den tidigare använd
ningen av asbest och asbesthaltigt 
material samt i form av asbest
cement m.m. i byggnader, innebär 
att det inte går att bortse från att 
asbesten kommer att vara en 
betydande hälsorisk under många 
år framöver. Det gäller t.ex. i sam-

Stoppa försurningen 
och skogsdöden! 
En av det moderna industrisamhällets allvarligaste konsekven
ser är den tilltagande försurningen av mark och vatten. Efter 
att i stort sett ha varit konstant i 12 000 år har markens sur
hetsgrad ökat drastiskt från 1900-talets mitt . I Sverige har 
regnvattnet blivit 10 gånger surare under de senaste 30 åren. 

V pk menar att Lunds kommun 6 ger renhållningsstyrelsen i upp-
varit alltför passiv när det gällt att gift att utarbeta en plan för 
komma tillrätta med försur- minskad sopförbränning 
ningen . Man har i stora stycken genom källsortering och åter-
struntat i att utnyttja närheten vinning. av avfallet . 
till kvalificerad forskning, som ger 7 ger trafiknämnden i uppdrag 
metoder för att kartlägga försur- att i sin fortsatta planering 
ningens utbredning och metoder undvika ytterligare trafikbe-
för att minska luftföroreningar lastning i tätorten Lund, speci-
med försurande verkan. ellt vad gäller dieseldrivna for-

Den borgerliga majoriteten har don. 
varit ovillig att på allvar ta itu 9 rekommenderar hälso- och 
med utsläppen från Åkerlund & miljöskyddsnämnden att 
Rausing och andra stora luft- förbjuda användningen av am-
föroreningar i kommunen. Den moniumhaltig konstgödsel 
har motsatt sig de satsningar inom kommunen. 
på kollektivtrafiken och minsk- 10 ger kommunekologen i upp-
ning av privatbilismen som fram- drag att utarbeta en infor-
förallt Vpk krävt sedan länge. rnatiansskrift till alla mark-
Borgarna har gått emot krav på ägare i kommunen med av-
att driva kommunens energi- sikt att förhindra barrskogs-
anläggningar med naturgas i plantering. 
stället för olja och kolvatten -
trots att gasen ger betydligt 
mindre föroreningar. Borgarna 
har inte reagerat mot barrskogs
planteringen och försurande göds
ling av åkermarken som ger kort
siktiga vinster men som på sikt 
medför irreparabla störningar av 
miljön. 

I en väl genomarbetad motion 
kräver Vpk Lund att kommun
fullmäktige . 

under 1986 anslår medel till 
flygfotografering med infra
röd film av kommunens träd
bestånd. 

2 inrättar 2 heltidstjänster som 
energisparrådgivare. 

3 via sina representanter i SSK 
verkar för att regelbundna 
luftkvalite tsundersökningar ge
nomförs. 

4 ger miljö- och hälsoskyddsför
valtningen i uppdrag att göra 
en heltäckande och detaljerad 
redovisning av de lokala ut
släppskäl1orna till svaveldi
oxid , kväveoxid, klorid, kolvä
te och ozon. 

5 ger Lunds energiverk i uppdrag 
att planera för att -inom en 
femårsperiod ersätta olja, kol
vatten och sopor i energipro
duktion med naturgas. 

' 
band med reparationer och vid 
rivningar av tekniska anordningar. 
Problemet är att kunskapen om 
var asbesten förekommer i det 
svenska byggbeståndet är brist
fällig . .. 

. .. Ett problem är att kravet på 
anmälan till yrkesinspektionen i 
samband med rivning och repara
tion av byggnader som innehåller 
asbest inte alltid efterlevs. Mindre 
nogräknade saneringsföretag kan 
på så sätt konku"era ut seriösa 
företag genom att åsidosätta de 
regler som gäller. De anställda på 
dessa företag kan därigenom ut
sättas för extremt stora hälsoris
ker." 

De centrala åtgärderna mot as
best måste kompletteras med 
lokala initiativ. Sådana har tagits i 
en del kommuner t .ex. Malmö 
och Göteborg och att det varit 

Miljöseminarium 

Lördag 11 inaj k19.30-17 .30 på 
Sjöarps skogsbruksskola i Bräkne
Hoby. 

Vad orsakar skogsdöden? 
Bo Landin, miljöjournalist, visar 
sin film "Hotad skog". 

Socialistisk miljöpolitk i Danmark 
Bjarne Petersen redogör för Socia
listisk Folkepartis miljöpolitik. 

Sambandet mellan luftförore
ningar och växtskador i Blekinge 
Gustav Fredriksson, länsjägarmäs
tare i Blekinge, leder en skogsex
kursion för att visa skador på sko
gen. 

Vad vill Vpk göra för att stoppa 
försurningen och luftförore
ningarna? 
Viola Claesson, vice partiordfö
rande i Vpk. 

Anrr.älan senst den 2 maj till: 
Vänsterpartiet Kommunisterna 
i :aiekinge, Box 222, 292 00 
Karlshamn, te! 0454-18410 

befogat framgår av en artikel i 
Aftonbladet den 29 .3, där förste
ingenjör Sven Andersson vid fas
tighetskontoret i Malmö inter
~uas. Han har funnit fri asbest i 
ventilationssystemet på ett sjuk 
hus och uttrycker djup oro öve.~: 
hur det ser u t i ventilationsanlägg
ningar i skolor, sjukhus, daghem 
och förvaltningar som byggdes 
när det va• vanligt att använda 
VMA-plattor och s.k. Paxfeld
material som brand och värme
isolering i ventilationssystemen. 
Han säger vidare att vi inte kan 
vänta på utredningar utan måste 
ta itu med problemen omedel
bart. Det gör man i Malmö och 
det måste andra kommuner också 
göra. Från Malmö hjälper man 
gärna till med de erfarenheter 
man gjort ." 



Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kll8.00). 
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/ år. Sättning C!ch la~out: VB
red på acupress, Lund. Tryck: acupress, Lund. Ansvang utg1vare: 
Monica Bondesson. Prenumerationer: Göran Persson, 14 16 12. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens 
egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För obeställt 
material ansvaras ej. 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress: ... . 

Postnummer: Postadress. . . . 

Öppet hus i stadshallen 
Första maj-firandet i VPK och KU :s regi kommer i år att ha 
en lite annorlunda prägel. Den traditionella demonstrationen 
och festen kompletteras av ett Öppet Hus i Stadshallen. 

Där presenterar VPK och KU sin politik i form av utställ
ningar som . tar upp lite av vad VPK hittills gjort i Lund, några 
aktuella politiska frågor, såsom trafik och stadsmiljö, samt 
framtidsvisioner om ett socialistiskt Sverige. 

CAESAR 
För den som betraktat och begrundat utställningarna är det 
lagom att gå en trappa upp och ta en kopp kaffe eller saft och 
kaka i kafeet . Där kan man också lyssna på Caesar eller på 
trubaduren Lars-Åke Mikaelsson som sjunger egna visor. 

SLAGET OM LUND 
I fullmäkt igesalen visas filmerna "Genombrottet" och "Sla
get om Lund", som beskriver turerna kring den på 60-talet 
planerade genomfartsleden rakt igenom Lunds stadskärna. 
Filmerna har legat undanstoppade i kommunens gömmor i 
många år. Lite lundahistoria som fortfarande säger en hel del 
om var frontlinjerna går i dagens kommunalpolitik. Man kan 
se ännu levande kommunalpolitiker som Per-Håkan Ohlsson 
och Nisse Gustavsson som kombattanter. Även för barnen 
blir det filmvisning. 

BRIGADMÅLNINGAR 
Dekorationerna i s tadshallen svarar Kommunistisk Ungdom 
för. Det blir inslag av brigadmålning, affischistaria m.m. 
Öppet Hus är öppet mellan 11 och 13 samt efter demonstra
tionen mellan 15.30 och 18. 

STEN GUSTEN 
Första m~Y -fes ten på kvällen äger också rum i stadshallen. Det 
blir dans till "Rosa Luxemburg" och "Sten Gusten". 

VÄLKOMNA! 

Minnesbild från 1978 

POSTTIDNING 

LarB Borgström 
Ö3:tervångsv 20 
223 60 UJNO 

KAKOR 
Du som skall eller vill baka kakor till kafeet i Stadshallen, ta 
med dig kakorna och lämna dom före demonstrationen i 
StadShallen. Det är tydligen bäst med mjuka kakor. 

Vi v ill köpa al t . låna PARA
PLY VAGN 3 veckor i j un i . 
Monica/Tomas te l 12 9 0 98 . 

20 år av 
solidaritet med Vietnam 

Föreningen Solidaritet med 
Vietnam inbjuder till Jubi
leumsfest. Den gamla sång
gruppen Giai Phong återsamlas 
för en dag, Vpk:s blåsorkester 
spelar, Anders Wallden berät
tar från en Vietnamresa i 
vintras, vänner från Vietnams 
ambassad besöker oss, vi sam· 
manfattar erfarenheterna från 
20 års ibland stormig verksam· 
het. Kaffe med bröd servers 
till självkostnadspris. Festen 
äger rum på Fakiren vid Bred
gatan och börjar klockan 15 
söndagen den 28 april. 

ARBETSMÖTE 

Tillverkning av banderol
ler , flaggor m.m. till Första 
Maj. Alla krafter behövs! 
Ta med bra saxar. 
Vi ses på Bredgatan 28 nu 
på söndag den 28 mellan 
klockan l O oclt 15. 

VPK IF: Träning utomhus om 
vädret så ti Il åter, Lerbäcks
skolan lö 27.4 kl 16- 18. 
LILLA TEATERN: Ensamhetens 
ansikten, Nadia Bogazzi , sö 28.4 
k l 19.30. »Natt och dag» och 
>>Vilt vård>>, I 'Etoile du Nord, 
k l 20 26.4 och kl 15 27 .4 . 
BLASORKESTERN: Hela 
orkest erna har 1 maj -rep sö 
28.4 k l 18. Domkyrkoprogram
m et : nr 2,42,119,27, 74 :2, 128,2. 
Kvällsprogrammet: nr 130, 119, 
70 :2, 74:2 , 128, 1. 

Kompol sammanträder den 29 
april kl 19.30. ·Diskussion om 
kommunala handlingsprogrammet 
och mycket annat. 

~I!CKOBI.JlDET 

REDAKTION. Finn Hagberg 
L ars B argström och Lars Svensso~ 

Näst a veckas VB gö rs 1 maj . Bi
d rag vi Il vi ha senast tisdag k l 18 
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