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Inledning

Hyran utgör en av de största utgiftsposterna för oss. De senaste tio åren har 
hyran fördubblats i nybyggda hus. Vi hyresbetalare utsätts alltså för ständiga 
hyreshöjningar.

Studentbostäderna utgöres av nybyggda hus där hyran för ett möblerat enkel
rum kan uppgå till 280 kronor. För studenterna är hyran den absolut största 
utgiftsposten och ytterligare höjning medför kännbara ekonomiska avbräck i den 
för övrigt begränsade ekonomiska situationen. Studiemedlen uppgår till c-.a 
8.800 kronor pér år, d. v. s. 735 kronor per månad.

Våren 1970 tog Umeå-studenterna upp kamp mot en aviserad hyreshöjning. 
Först tog sig kampen uttryck i en hyresbojkott och senare utvecklades den till 
hyresstrejk.

Under kampen blev vi mer och mer medvetna om de ekonomiska intressen 
som ligger bakom våra höga hyror. Vi blev medvetna om bankernas och bygg- 
kapitalets roll. Vi fick också insikt i vilken roll regeringen spelar, då vi upp
vaktade inrikesminister Holmkvist.

Under vår kamp fick vi erfara pressens agerande. Hur de aktivt motarbetade 
oss och avsiktligt förvrängde verkligheten.

Den erfarenhet vi skaffat oss vill vi sprida till alla hyresbetalare. Genom stu
dier har vi tillägnat oss fakta och orsaker till våra höga hyror. Hur husbyggena 
finansieras och hur bankernas lånepolitik fungerar.

Vi studerade också hyresgäströrelsens uppkomst och utveckling och vi har i en 
artikel redogjort för hur denna rörelse utvecklats till en byråkratisk organisation 
som upphört att tjäna hyresbetalarnas intressen.

Vi granskade artiklarna i lokalpressen och har sammanställt kommentarer till 
dessa artiklar. Våra erfarenheter av pressen fick oss att inse att vi inte kan lita 
på den utan måste lita till våra egna krafter.

Genom denna skrift vill vi ge en sann skildring av vad som hänt i en historisk 
återblick på vår hyreskamp och slutligen summerar vi våra erfarenheter, våra 
lärdomar och våra misstag.

Härigenom vill vi stödja alla hyresbetalares rättmätiga krav på hyror till rim
liga priser och bistå er i er kamp.

Vi måste lära av varandras erfarenheter så att vi kan föra kampen till seger. 
Att bekämpa de höga hyrorna är ett viktigt led i kampen mot det allmänna 
ekonomiska förtryck som det svenska folket utsätts för av monopolkapitalet. Vi 
måste inse vikten av att organisera oss i fria fackliga hyresbetalarorganisationer.

Några andra alternativ bjuds inte om man på allvar vill komma till rätta med 
hvresockret.

UMEÅSTUDENTERNAS HYRESKAMPFRONT



V

Hyresstrejken i SUSB:s 
lägenheter våren 1970
Kort bakgrund

Mellan 1958—68 steg hyrorna i nybyggda hus i hela landet med 180 %. SUSB 
(Stiftelsen Umeå Studentbostäder] höjde våra hyror med 23 Wo under åren 
1962—64. De höjdes med 24 % 1965—67 och 1968—69 med ytterligare 11 %.

Under de senaste åren har det jäst och pyrt bland oss — hyresbetalarna i 
SUSB:s lägenheter. Missnöjet tog sig uttryck i främst mindre aktioner, som 
emellertid oftast bemöttes av ett kompakt oförstånd.

Folk började bli förbannadel
Gnistan som sprängde krutdurken blev den hyreshöjning som SUSB aviserade 

i december 1969.

DECEMBER 1969

SUSB:s kvartersträffar i december 1969

SUSB meddelade att hyrorna i studentbostäderna skulle höjas med 6,4— 
13,1 %. I sann ”jämlikhetsanda” skulle studenterna få diskutera hur hyreshöj
ningen skulle fördelas mellan de olika bostadsområdena. Studenterna inom varje 
bostadsområde kallades till kvartersträffar. SUSB hoppades på detta sätt kunna
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spela ut de ”billigare” områdena mot de ”dyrare'*. Men hyresbetalarna på samt
liga kvartersträffar genomskådade SUSB :s splittringsförsök och i stället slog 
man fast:

"Frågan gäller inte vilka som skall betala en hyreshöjning!
Frågan gäller om det överhuvudtaget skall bli en hyreshöjning!
Det är det som skall diskuteras.”
På alla kvartersträffarna fattades beslut på Clartés förslag att kräva av kår

fullmäktige [studentkåren är SUSB :s juridiska huvudman) att utlysa ett kår
möte, där samtliga studenter skulle få tillfälle att diskutera frågan. Enigheten 
var så gott som total.

FEBRUARI 1970

Kårmötet den 10 december 1970
Under jullovet låg hyresfrågan på is. Först den 10 februari blev kårmötet av. 

Studentkåren, som arrangerade mötet, misskötte sin uppgift. Dålig annonse
ring, ett fåtal affischer som kom upp mycket sent — resultatet blev att bara ett 
100-tal studenter kom på mötet.

Deltagarna var eniga om att hyrorna var för höga och att vi inte hade möjlig
het att betala dem. Den motsättningen var den viktigaste och den ställdes vi 
inför att lösa.

Clartés representanter på mötet framförde att det bästa i detta läge var helt 
enkelt att bojkotta hyreshöjningen. En arbetsgrupp valdes, som fick i uppdrag 
att undersöka hur studenterna ställde sig till en eventuell hyreshöjningsbojkott. 
Arbetsgruppen fick också i uppdrag att sammankalla ett stormöte i början av 
mars, där bl. a. resultatet av undersökningen skulle ligga till grund för debatten.

Kårbyråkraterna var närvarande. De opponerade sig och framförde tvivel i 
största allmänhet. De lade fram! andra förslag, som i stort sett inte innebar 
någonting alls, och redan då kunde vi ana oss till vad som skulle komma i fram
tiden från det hållet. Helt följdriktigt ställdes kårbyråkraterna åt sidan av stu
denterna på mötet och i stället fick de fungera som hjälpgummor åt arbets
gruppen. M. a. o. de fick i uppgift att tillhandahålla lokaler, stencil apparater, 
skrivmaskiner o. dyl.

Arbetsgruppens arbete
Arbetsgruppen började med att skriva och dela ut ett flygblad till alla de 

3.200 hyresbetalarna, vilket informerade om hyressituationen, dess orsaker och 
den kommande undersökningen. Sedan satte undersökningen igång. Den tog 
upp frågor som: ”Är du beredd till någon slags aktion mot hyreshöjningen? 
Om ja, är du beredd att ansluta dig till och genomföra en hyreshöjningsboj- 
kott?”
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C:a 85 % av hyresbetalarna besvarade enkäten. Av dem hade 1.858 (71 %} 
svarat ”ja” på en hyreshöjningsbojkott, vidare ansåg 83 % att hyresläget var 
så orimligt att de var beredda till någon slags aktion.

I månadsskiftet februari/mars skickade arbetsgruppen ut sitt andra flygblad 
till studenterna, i vilket man redogjorde för undersökningsresultatet. I samma 
flygblad kallade man till ett stormöte, som skulle äga rum den 5 mars.

MARS 1970

Stormöte den 5 mars

Stormötet var det största som dittills hållits bland studenterna i Umeå — mel
lan 1.000—1.200 hyresbetalare hade slutit upp. Mötet manifesterade redan från 
början en solid enhet.

Frågan kom naturligtvis att gälla bojkott eller inte. Mest applåder fick de 
som förespråkade bojkott, minst fick studentkårens styrelse och andra, som med 
iver gick in för att splittra studenterna och stävja den begynnande kampen.

De framförde bl. a. argument som:

1] Det vore riktigare med total hyresstrejk (vilket de vid nästa stormöte, då 
det förslaget var på tapeten, naturligtvis inte kunde stödja}.

2} Det skulle bli de hyresbetalare, som längre fram i tiden skulle bo i husen, 
som skulle få betala en eventuell bojkott.

3} Det var osolidariskt mot SUSBrs städerskor och vaktmästare, som hade rätt 
till löneförhöjningar.

4} En bojkott bland studenterna skulle vara en gruppegoistisk aktion.
5} Slutligen att klyftan mellan studenterna och andra samhällsgrupper skulle 

öka.

De progressiva studenterna förde i stället fram en linje, som utgick från det 
konkreta läget och alla hyresbetalares gemensamma intressen. Man påvisade med 
kraft att inget av byråkraternas argument var riktigt. En hyresbetalningsbojkott 
skulle ingalunda drabba de anställda vid SUSB, utan det uttalade målet var att 
angripa kapitalägarna inom byggnadsbranschen och deras skyhöga profiter (se 
artikeln om monopoliseringen av byggnadsbranschen}. Studenterna på mötet 
stödde självfallet vaktmästarnas och städerskornas lönekrav. Det slogs fast att 
studenter och andra hyresbetalare har en gemensam fiende vad det gäller de 
höga hyrorna och att allt tal om gruppegonism och klyftor var splittringsförsök.

Däremot var det främst två faktorer, som gjorde det möjligt för just studen
terna att gå till kamp. Nämligen för det första att vi alla bor i SUSB:s lägen
heter och för det andra att vi samtidigt blir utsatta för en hyreshöjning. En 
tredje orsak är att studenterna på grund av sitt ”fria” liv — d. v. s. att vi bor 
i viss mån kollektivt, att vi lättare kan disponera vår fritid* o. s. v. — fortast 
reagerar på och organiserar sig mot ekonomiskt förtryck.
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Samtidigt som man påvisade detta, uppmanades alla andra hyresbetaiarc an 
följa upp med liknande aktioner. Det har nämligen visat sig, att det är först 
när folk tar saker och ting i egna händer, som någonting verkligen kan göras.

Mötet beslutade med en förkrossande majoritet — med en orkan av ja-rop — 
att vi skulle gå till kamp mot de höga hyrorna genom en hyreshöjningsbojkott.

Beslutet löd:

a t t  hyreshöjningarna stoppas,
a t t  den klausul i kontraktet, som ger SUSB rätt att höja hyrorna när de vill, 

skall tagas bort,
a t t  vi för att sätta styrka bakom våra krav genomför en hyreshöjningsbojkott, 
a t t  bojkotten fortgår tills dess våra krav är tillgodosedda, 
a t t  vi väljer en bojkottkommitté.

Mötet beslutade om följande direktiv för Bojkottkommittén [BK], som kom 
att bestå av nio medlemmar.

1. BK skall ansvara för och kontinuerligt sköta informationen till hyresbeta- 
larna om allt som händer angående bojkotten. Detta skall ske på följande 
sätt: BK skall organisera sig fast. BK utser två ansvariga i varje hus, som skall 
föra ut information i alla frågor till diskussion.

2. BK skäll organisera arbetet med bojkotten.
3. När beslut i större frågor skall fattas, skall BK sammankalla stormöte som 

beslutar i frågan. BK ansvarar inför stormöte.
4. Bojkotten får ej avslutas förrän stormötet så beslutar.
5. Om 100 av de bojkottande hyresbetalarna så kräver skall BK sammankalla 

ett stormöte.
6. BK ansvarar för kontakterna och äger rätt att förhandla med SUSB eller 

annan motpart om hyreshöjningens och klausulens avskaffande.

Mötet avslutades i en kraftig kampstämning, som främst riktade sig mot kår- 
byråkratema. Dessa hade systematiskt försökt splittra mötet och till sist — när 
de väl insett sitt nederlag — vägrade de att låna ut en stencileringsapparat 
till BK.

Bojkottens organiserande och uppslutning

Studenterna informerades omedelbart genom flygblad från BK om läget och 
hur man skulle gå tillväga vid inbetalningarna av den gamla hyran. Samtidigt 
började BK bygga upp en organisation. Denna kom att bestå främst av ett nät 
av kontaktmän, som fick till uppgift att sköta informationen — dels från BK 
till studenterna och dels från studenterna till BK.

En undersökning som genomfördes visade att c:a 1.250 .hyresbetalare hade 
slutit upp i bojkotten. Detta var ett massivt stöd, men flera hundra färre än
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de som tidigare uttalat sig för en bojkott. Orsakerna var förmodligen främst 
det enkla faktum att det är lättare att skriva ”ja" på en enkät än att gå till 
praktisk handling.

En hetskampanj mot BK kan också ha spelat en viss roll. Speciellt en grupp 
kallad "Aktionsgrupp 8 mars", spred flygblad med angrepp på BK. Reaktionä
rerna inom kåren fortsatte sin vana trogen med sina splittringsförsök. Dessa 
båda vapenbröders gemensamma ansträngningar medförde troligen vissa avhopp 
från bojkotten.

Dessutom krävde BK att få se SUSB:s räkenskaper för budgetåret 1969, 
SUSB:s kalkyler för budgetåret 1970, en förteckning över SUSB:s låneplace- 
ringar samt att få ta del av SUSB:s anbudsförfarande i samband med nybyggen. 

Men svaret från SUSB dröjde och dröjde.

APRIL 1970

Kårfullmäktigemötet den 2 april

Då SUSB inte behagade svara på de bojkottande hyresbetalarnas skrivelse för
sökte BK driva igenom klausulkravet på kårfullmäktigemötet den 2 april. Umeå 
Studentkårs fullmäktige [kårfullmäktige, KF) är juridisk huvudman för SUSB. 
BK ställde på kårfullmäktigemötet följande krav:

1. "att klausulen i hyreskontraktet, som ger SUSB rätt att höja hyran utan för
handlingar, skall bort, samt

2. att denna klausul skall ersättas med: Hyresbetalarna har oinskränkt förhand
lingsrätt i frågor rörande hyrans storlek, bostädernas skötsel och utformning, 
nybyggnationernas planering, samt hyreskontraktets utformning. Hyresbeta
larna och SUSB bestämmer själva förhandlingsordning. Förhandlingarna upp
tages när någon av förhandlingsparterna så påfordrar."

3. Dessutom krävdes att kontrakts ändringen skall ske redan i april.

Kårbyråkraterna gick naturligtvis inte med på att ställa sig på hyresbetalar
nas sida. I stället för BK:s motion antogs en splittringsmotion, som lades fram 
av två socialdemokrater, nuvarande kårordföranden respektive vice kårordfö
randen, Leif Hjalmarsson och Arne Johansson. Den benämndes "principiella 
krav i hyresfrågan" och krävde av KF bl. a. "att hyresgästerna ges obegränsad 
förhandlingsrätt via hyresgästföreningar med BK i den aktuella bojkottfrågan".

Motionen var en splittringsmotion, därför att den inte var tidsbestämd och 
krävde följaktligen inte någon omedelbar ändring av kontraktet. Detta påpeka
des av BK och av Clartéisterna i KF, men Hjalmarsson och Johansson ville var
ken ta tillbaka eller ändra sin motion och uppgav som skäl partipolitiska motiv.

KF antog splittringsmotionen med 18 röster mot 8 och situationen förändra
des följaktligen inte på något sätt. De hyresbetalare, som var närvarande på 
mötet fick ytterligare en bekräftelse på att vi måste hålla * kårbyråkraterna åt 
sidan och lita till egna krafter.
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Inför stormötet den 9 april

BK insåg att ett antal faktorer skulle förändra läget i april. Vare sig SUSB 
behagade offentligen reagera eller ej, skulle detta få betydelse. Hur KF än ställde 
sig till hyresbetalarnas krav, skulle detta påverka den fortsatta kampen [se 
ovan). Därför beslutade BK att sammankalla ett stormöte till den 9 april. Hyres- 
betalarna uppmanades att inte betala in någon del av hyran före stormötet. 
Detta för att hålla möjligheten av en ” total hyr esstre jk” öppen.

Det dröjde ända tills den 31 mars innan SUSB behandlade BK:s skrivelse av 
den 16 mars. SUSB svarade med ett flygblad till samtliga hyresbetalare. Där 
förvägrade man BK de handlingar den ville granska. Både enskilda hyresbetalare 
och BK hade krävt att få se SUSB:s handlingar. BK:s krav avvisades med att 
”inte kan BK ha något intresse av SUSB:s affärer” . Enskilda avvisades med: 
”dessa papper skall ju BK ha” . Vid ytterligare påstötningar hänvisade SUSB 
till styrelsebeslut av den 31.3.70, som innebar att handlingarna inte alls skulle 
lämnas ut.

Den 3 april krävde BK återigen förhandlingar. Eftersom SUSB framhärdade 
i sin negligerande attityd, kom man med ultimatum att SUSB före den 6.4.70 kl. 
17.00 skulle meddela om de var beredda att gå med på förhandlingar. Om inte, 
skulle BK inför stormötet och pä stormötet propagera för en total hyresstrejk. 
Nu tog det eld i SUSB. Förhandla ville de visserligen inte, men den 6.4 hade 
”SUSB ingenting emot en diskussion med bojkottkommittén”.

BK såg det angeläget att inför stormötet och efter SUSB :s motarbetande, samt 
det som hänt på KF-mötet, sammankalla ett kontaktmannamöte till den 6 april. 
På detta möte diskuterades läget ingående och de 100-talet närvarande beslutade 
enhälligt att rekommendera stormötet att fatta beslut om hyresstrejk.

Dagarna före stormötet var aktiviteten intensiv på basplanet. De c:a 150 kon
taktmännen och andra progressiva gick 'runt och agiterade för hyresstrejk. Ett 
otal korridorsdiskussioner ägde rum. BK gav ut tre flygblad mellan påsklovet 
och stormötet — en dryg vecka. En undersökning gjordes hastigt om hur många 
som stödde hyresstrejk. Drygt 2.000 hyresbetalare nåddes, varav c:a 1/4 var för.

Stormötet den 9 april

Vid detta stormöte där över 1.200 studenter slutit upp fortsatte kårbyråkra
terna med sina splittringsförsök. Tillsammans med sina alierade i ”Aktionsgrup
pen 8 mars” gjorde de sitt bästa för att bekämpa hyresbetalarna.

Gruppen kring gamle kårordföranden Laestadius sågs inte till i talarstolen, 
däremot visade motionärerna Hjalmarsson och Johansson och även andra, som 
nu styr i kåren, var de stod. Trots de ”principiella kraven” och välviljan att 
”bekämpa” höga hyror, så när det verkligen gällde att gå till kamp i praktiken 
var det stopp med kampandan. De gick mot hyresstrejken och menade istället 
att kampen skulle avbrytas och att mötet skulle konstituera sig som en hyres
gästförening, som skulle gå med i den ökända byråkratorganisationen Övre Norr- 
.ands Hyresgästförening (se artikeln om Hyresgästföreningarna).
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Stormötets beslut att gå till hyresstrejk visade sig vara riktigt. Inför anblicken 
av hur pengarna strömmade in på strejkkommitténs postgirokonto, där den gam
la hyran inbetalades av de strejkande hyresbetalarna gick SUSB slutligen med 
på förhandlingar med SK.

Detta gjorde SUSB naturligtvis inte utan orsak. De gjorde det under trycket 
av c :a 500 hyresstrejkande och ungefär 100 hyresbojkottande studenter.

Förhandlingar med SUSB

Följande diskussionsordning krävdes av strejkkommitténs, delegation:

1. Klausulen — att SUSB:s styrelse godtar strejkkommitténs förslag till klausul
ändring, som innebär oinskränkt förhandlingsrätt för hyresbetalarna i alla frå
gor som rör deras bostadsvillkor.

2. SUSB:s handlingar -— att SK:s förhandlingsdelegation får total insyn i 
SUSB:s originalhandlingar.

3. Hyreshöjningen — att SUSB återkallar hyreshöjningen.

Redan vid det första mötet den 23 april deklarerade SUSB, att de var beredda 
att tillgodose de två första kraven.

Tisdagen den 28 april ägde det andra mötet med SUSB rum. Vid dessa samtal 
slog SUSB:s egen förhandlingsdelegation fast: 1] Stiftelsen liksom de bojkot
tande anser hyresläget orimligt högt i förhållande till de studerandes ekonomiska 
situation. 2] Situationen kommer i framtiden att bli värre på grund av ökade 
kostnader för räntelån, paritetslån och subventionslån.

Den avgörande försämringen inträdde vid nyåret 1968. Då trädde det nya 
systemet för statlig bostadslånegivning i kraft — de s. k. ränte- och paritets- 
lånesystemet. För SUSB medförde 1968 ytterligare två försämringar. Den mark 
som man tidigare fått till skänks av kommunen, blev de nu tvungna att betala. 
De ränte- och amorteringsfria subventionslånen’ ’, som hade utgått med 20 % 
av byggnadskostnaderna till varje enkelrum blev de mot all förmodan tvungna 
att börja betala igen efter 10 år med början 1971.

Mot bakgrund av detta föreslog SUSB:s förhandlingsdelegation att man skulle 
ta kontakt med Kungl. Bostadsstyrelsen, Länsbostadsnämnden och Umeå stad "om 
sätt att lösa konflikten". Om SUSB där kunde få någon utfästelse om lättnader 
i kreditsituationen, skulle man kunna återkalla hyreshöjningen.

Agitationsdriven inför 1 maj

Vi hade fått bekräftelse på att strejken tvingat SUSB till att agera. Det var 
vår medvetna kamp och inget annat som nu ledde till att saker och ting började 
hända. Därför var det viktigt att stärka de strejkande och*att bredda strejk- 
fronten, så att vi kunde ställa ännu starkare kraft bakom våra krav.

10



Vid månadsskiftet och en bit in i maj utförde kontaktmännen ett intensivt 
arbete. Flera dagar och kvällar gick de runt från korridor till korridor och dis
kussionens vågor gick höga.

Samtidigt informerade SK genom flygblad om förhandlingarna och vad som 
skulle hända i maj. Material om vart kapitalkostnaderna tog vägen samt fakta 
om prisutvecklingen och monopoliseringen inom byggnadsmaterialbranschen dela
des ut till alla hyresbetalare.

SK anordnade kvartersträffar där de strejkande diskuterade läget och slog 
fast betydelsen av fortsatt strejk. Vidare diskuterades agitationsarbetet och 
SK :s arbete.

Första maj var en stor dag. I Röd Front demonstrerade många strejkande hyres
betalare. Parollen ”Höga hyror bekämpas med strejk” ekade mellan husväg
garna. Det stora militanta tåget både sågs och hördes av en stor allmänhet. 
Efter demonstrationen spelade studentteatern sin pjäs ”O-hyra” på Nya kår
huset. Den fick ett varmt och entusiastiskt mottagande av publiken i den över
fyllda danshallen. Ett stort antal människor från stan och icke-strejkande 
var med.

Kampens framsteg, propagandan, agitationen, Röd Front och teaterpjäsen 
”O-hyra” gav tillsammans resultat. I maj månad strejkade 600 hyresbetalare 
och ett 100-tal bojkottade fortfarande hyreshöjningen.

MAJ 1970

Diplomatiskt agerande
De planerade diskussionerna med Kungl. Bostadsstyrelsen hölls den 14 maj. 

Bostadsstyrelsen mötte upp med sitt snyggaste garnityr, tre byråchefer och en 
avd.-direktör ledda av självaste generaldirektören Bertil Sännås. SUSB represen
terades av två och SK också av två personer.

Samtalen pågick i en timme. SUSB redogjorde först för sin ekonomiska situa
tion, och sedan redogjorde SK:s representanter för hyresstrejken — vad som 
orsakat den och vilka kraven var.

Bostadsstyrelsens toppbyråkarter svarade, att de inte hade befogenhet att 
besluta om någonting i de här frågorna. Deras enda uppgift var att se till att 
de som lånat pengar betalar sina räntor och amorteringar. Till SUSB:s båda 
representanter sa generaldir. Sännås att ”vad styrelsen i en ekonomisk förening 
har att göra är ju k lart. . . ” Han menade att de skulle sköta sina betalningar 
av räntor och amorteringar. I övrigt beklagade de att hyrorna var så höga.

Naturligtvis var detta bara tomt prat. Det enda de ville var att förhala kon
flikten. De stod handfallna inför denna hyresaktion, som var den största efter 
kriget (enl. byråchef Bernhard). Att de uppfattade aktionen som ytterst all
varlig visade uppbådet av alla höga befattningshavare.

Samma resonemang fick vi höra hos både Länsbostadsnämnden och Umeå 
stad. Några försök från SUSB:s sida att driva frågan om lättnader i kreditsitua
tionen gjordes inte.
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Fortsatta förhandlingar och SK:s förslag

Den 19 maj träffades SUSB:s och SK:s förhandlingsdelegationer igen. Dessa 
9amtal utmynnade så småningom i att SK ställde ett förslag. Detta innebar att 
SUSB skulle inställa inbetalningarna — svarande mot hyreshöjningen [ungefär 
700.000 kr) — till Västerbottens läns stadshypoteksförening, vilket i sin tur 
skulle framtvinga ett ingripande av de statliga myndigheterna. Frågan skulle på 
detta sätt ovillkorligen komma upp på ett politiskt plan.

Strejkmötet den 25 maj

De strejkande hyresbetalarna avvaktade med spänning om det skulle hända 
något innan sommaren. SK sammankallade ett strejkmöte för att informera om 
förhandlingsläget och om SUSB:s eventuella handlingsalternativ. SUSB kunde 
antingen handla progressivt och följa SK:s förslag eller försöka tvinga de strej
kande att betala hyran genom att vräka dem, d. v. s. handla reaktionärt.

Vid strejkmötet beslöt de 250—300 närvarande i total enighet att fortsätta 
kampen över sommaren, att föra ut betydelsen av strejken till allmänheten, att 
förmå andra organisationer att stödja strejken, samt att rekommendera kåren 
att ekonomiskt stödja SK.

På kårfullmäktigemötet dagen efter nekade emellertid KF de strejkande fort
satt ekonomiskt stöd!

Vräkningsbeslutet

Tisdagen den 26.5 hade SUSB:s styrelse sammanträde och valde att handla 
reaktionärt. De beslöt att hota med vräkning. I ett flygblad klargjorde de sitt 
beslut. De strejkande och bojkottande hade "förverkat hyresrätten", men fick 
bo kvar om de inom 14 dagar betalat in sin skuld.

Samtidigt som SUSB:s flygblad gick ut, kom också ett flygblad från Clarté, 
som förklarade klasslagama. Lagarna i det här samhället är stiftade för att hind
ra folket att föra kamp för sina intressen, och för att trygga monopolkapitalets 
profiter. Hyreskampen är ingen middagsbjudning utan klasskamp. Flygbladet ma
nade hyresbetalarna att ta det lugnt och inte göra något oövertänkt. Vi hade 
gott om tid att diskutera situationen.

Innan SUSB tog sitt reaktionära beslut, hade de hört sig för hos kårstyrelsen 
och informerat kårpartierna om situationen. Kårstyrelsen gav sitt medgivande 
och stöd åt SUSB. Detta visade slutgiltigt att varken kåren eller SUSB är studen
ternas organisationer. De visade än en gång sitt rätta ansikte och tog ställning 
mot studenternas intressen. De var och är beredda att använda sig av klass
lagarna och rättsmaskineriet för att stoppa hyreskampen.
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Kvartersträffarna och Strejkmötet den 27 och 28 maj

En viss oro kunde skönjas blan de många strejkande efter SUSB:s beslut. SK 
sammankallade till kvartersträffar den 27 maj för att diskutera det nya läget 
och att förbereda ett Strejkmöte dagen efter.

Trots att många rest hem över sommaren, samlades ca 600 strejkande, boj
kottande och andra som stödde kampen på strejkmötet. Enigheten manifestera
des klart. Mötet beslutade att föra kampen vidare och inte låta sig skrämmas 
av SUSB:s hot. Kampviljan hade bara förstärkts av SUSB:s agerande. Ett 20-tal 
telegram kom till mötet där vi uppmanades att kämpa till slutet och solidaritet 
och stöd proklamerades. En insamling på mötet inbringade över 1.000 kr.

Linjen var att vi skulle göra vräkningen politiskt omöjlig. Vräkningen skulle 
bli den största på 30 år om den verkställdes. Vad vi hade att göra var dels att 
stärka fronten, så att den inte naggades i kanten, dels att få igång ett omfat
tande solidaritetsarbete. Petitionslistor spreds och flygblad delades ut över hela 
staden. Senare skulle flygblad spridas över hela landet.

Fronten verkade stark, men det är viktigt att komma ihåg en del saker. SK 
menade på strejkmötet att vräkning omöjligen kunde ske under sommaren på 
grund av juridiskt-tekniska skäl. Man menade att först till hösten kunde vräk
ningen bli av och då skulle studenterna vara tillbaka från sommarlovet.

Solidaritetsaktioner kom snabbt igång. Lördagen den 30 maj gick 500—600 
strejkande och andra progressiva i en kraftfull demonstration genom Umeås 
gator. Demonstrationen avslutades med ett solidaritetsmöte i Döbelns Park där 
studentteatern spelade "O-hyra”. Demonstrationen som gick under huvudrol
lerna "KAMP MOT DE HÖGA HYRORNA", STÖD ÅT DE STREJKANDE 
STUDENTERNA" och "ÅTERKALLA VRÄKNINGSHOTET" blev i stort sett 
en lyckad aktion. Inledningen till solidaritetsmötet, som hölls av en kamrat ur 
SK, bemöttes med stormande applåder. I slutet av mötet lästes en resolution 
upp, som innehöll krav om ett återkallande av vräkningshotet och hyreshöjningen 
samt uppmanade till solidaritet med de strejkande hyresbetalarna. Resolutionen 
antogs med rungande och enhälligt ja-rop.

JUNI 1970

Uppsägningarna i början av juni

Samma dag som demonstrationen — 30 maj — började de av SUSB an
ställda uppsägningsmännen gå runt bland bostäderna med de skriftliga beske
den om uppsägning. Dessa skulle mottagas personligen och kvitteras.

Det visade sig att "djungeltelegrafen" fungerade tillfredsställande. De strej
kande var som regel inte hemma när herrarna kom, eller också var korridordör
rarna helt enkelt låsta och "ingen var hemma". Denna dag hann SUSB följakt
ligen inte med så mycket, och stämningen ute i bostäderna var segerviss.
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Emellertid började SUSB:s skrämseltaktik så småningom att ge resultat. Me
toden med personliga uppsägningar övergavs och istället lades uppsägningarna 
direkt i brevlådorna eller sändes till hemadresserna. Den 5 juni hade 75 hyres- 
betalare lämnat strejfronten och till den 10 juni hade ytterligare 65 skrämts 
bort.

På ett strejkmöte den 4 juni samlades 130 strejkande för att diskutera hur 
fronten kunde stärkas. Man beslöt om en organisatorisk förbättring. Ett upp
rop, som skulle ligga till grund för solidaritetsaktionerna ute i landet, antogs. 
De närvarande framställde krav på att få komma med i arbetet på ett helt 
annat sätt än tidigare. Reorganiseringen syftade till att bl. a. genomföra detta 
krav.

Den förbättrade organisationen — de fem nya kvartersgrupperna — samlades 
för första gången den 8 juni. Av de sammanlagt 88 närvarande var 66 beredda att 
ta en vräkning. En sammankallande och en propagandaansvarig valdes i varje 
kvartersgrupp.

Även inom SK vidtogs en rad förbättringar. I stället för att som tidigare ha 
en kamrat, som förberedde mötena och var samordnande, tillsattes nu en kärna 
som hade dessa uppgifter på sin lott. En bättre arbetsfördelning sökte genom
föras.

Solidaritetsaktionerna kom igång. Ett flygblad, som informerade om det höga 
hyresläget och dess orsaker, varför hyresstrejken var berättigad och som avsluta
des med ett krav till regeringen att undanröja vräkningshotet före den 13 juni, 
spreds i 12.000 ex. över Umeå. Liknande flygblad spreds i Stockholm (12.000 
ex.]; Uppsala (8.000 ex.] och i Göteborg (12.000 ex.].

Den 10 juni uppvaktade en delegation från SK inrikesminister Holmquist. 
Denne förklarade sig inte vara villig att vidta några åtgärder, och visade därige
nom vilkas intressen han tjänar — nämligen profitörernas.

En stor mobilisering av massmedia hade gjorts, och de närvarande journalis
terna stod helt på de strejkandes sida och lovade att göra allt för att ge sina 
lyssnare och läsare en rättvis blid av vår situation och kamp. Av den enorma 
pressbevakningen märktes dagen efter inte särskilt mycket. Redaktionsledning
arna på Radio/TV hade tydligen stoppat försöken från journalisternas sida att 
stötta vår kamp.

Beslutet om taktisk reträtt

SK utlyste i denna situation ett Strejkmöte till den 11 juni. SK rapporterade 
om läget efter den undersökning som gjorts och informerade om den sista ti
dens händelser. Det visade sig nu att SUSB ingalunda skulle vänta till hösten 
med vräkningarna, utan att de kunde bli verklighet inom mycket kort tid. Inför 
dessa fakta beslöt mötet att gå till ” taktisk reträtt, förutsatt att SUSB lämnade 
garantier” .
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Vid ett mote den 15 juni gick SUSB med på följande krav:

" a t t  uppsägningarna återkallas och de berörda hyresgästerna i allt övrigt har 
samma rättigheter som SUSB:s övriga hyresgäster på villkor att betalning
arna sker före den 10 sept. 1970 beträffande det belopp som ej täckes av 
de från SK:s konto överförda medlen, för att samtliga strejkande skall 
hinna anträffas och genom feriearbete etc. få möjlighet att betala reste
rande belopp.

a t t  under ovan angivna förutsättningar avstå från skadeståndsanspråk mot de 
strejkande."

De strejkande gick följaktligen till taktisk reträtt, och SK förband sig:

" a t t  avsluta hyresstrejken.
a t t  omedelbart till SUSB överföra de på SK:s konto innestående medlen.
a t t  uppmana samtliga strejkande att omedelbart inbetala resterande hyror till 

SUSB."

Beslutet om taktisk reträtt grundade sig på att fronten inte var tillräckligt 
stark vare sig kvantitativt eller kvalitativt. Många av de strejkande studenterna 
hade rest hem över sommaren i den fasta förvissningen att vräkningarna kunde 
komma först till hösten. Detta visade sig vara oriktigt, och det skulle ha varit 
synnerligen ansvarslöst av SK och de kvarvarande strejkande om de i det läget 
fortsatt kampen.

Beslutet om taktisk reträtt innebar i korthet att fronten tillfälligt avblåser 
strejken och drar sig tillbaka för att "samla krafter" för ett starkare angrepp 
mot våra fiender.

De omfattande och viktiga diskussionerna som tog vid efter överenskommelsen 
med SUSB utmynnade i beslut att genomföra noggranna summeringar av vårens 
kamp och försöka dra lärdomar för framtiden.

Som ett stöd i dessa summeringar har denna historik använts.
Det är bl. a. genom våra erfarenheter som vi blir starkare. Så pass starka att 

vi återigen kan gå till attack mot de höga hyrorna och de höga herrarnas profiter.
Genom våra erfarenheter kan vi också hjälpa andra hyresbetalare över hela 

landet, så att vi gemensamt kan gå till storms mot hyresrofferiet.

KAMP MOT DE HÖGA HYRORNA1
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Varför är hyrorna så höga?

Hyrorna stiger oupphörligen. Det är en del av vår vardag att uppleva ständigt 
återkommande hyreshöjningar. En utredning som Hyresgästernas Riksförbund 
gjort, "En ny bostadspolitik" visar att hyrorna i nya hur fördubblats på tio år. 
Hyrorna har stigit mycket snabbare än reallönerna. Detta har vi alla märkt. 
När hyran är betald återstår allt mindre del av lönen.

Enligt en rekommendationsnorm som socialdemokraterna satte upp i slutet av 
40-talet bör inte hyran uppgå till mer än 20 % av inkomsten. Ett exempel frårr 
Umeå--får visa hur pass förverkligad den normen blivit: En ny 3-rummare tar 
ungefär 600 kr i månadshyra. Bortsett från insatsen «öm-på^ öppna m^knaden- 
-ligger på-era--30d)0fr^kr [1] krävs en årsinkomst på 37.000 kr för att hyran en
dast ska ta 20 % av inkomsten. Som jämförelse vet vi att nära hälften, 43 %,
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TABELL 1 TABELL II

W H öO
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av alla fulltidsanställda [helår och minst 31 timmars arbetsvecka] i Sverige 1966 
hade en årsinkomst på högst 20.0Q0 krJ [enligt en preliminär rapport från låg- 
inkomstutredningen]. " e 6? c c tC (  ^  • C C f  cr~

Kurvan nedan visar hur mycket hyrorna i nyproduktionen har stigit i förhål
lande till reallönerna. Medan lönerna stigit med 40 % dessa 10 år har hyran 
stigit med 100 %!

Det nya statliga bostadslånesystemet fr. o. m. 1968 gör inte heller framtids
utsikterna ljusare. Det innebär nämligen att all statlig subvention till bostads
byggandet slopas och att alla bidrag till äldre hur måste betalas igen, vilket kom
mer att visa sig åren framöver i ännu större hyreshöjningar.

Men för att kunna göra något åt denna orimliga utveckling måste vi ha klart 
för oss, av vilka olika delar våra hyror består; varför dom har ökat o. s. v.
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TABELL V. Byggnadskostnadsutvecklingen (kr/m2 ly) för flerfamiljshus 1958—- 
1968 i storstadsområdena och olika länsregioner (byggnadskostna- 
den inkl. kostnaderna för grundläggning och grovplanering].

Bk
k r/mJ ly

-  Hela riket

~  Stor-Stockholm

— °  —  o — o Stor-Göteborg

.............. .. Malmö—Lundområdet

o o — »a Länsregion I (inkl. Stor-Stockholm
t o m 1964)

-----------------  Länsregion II

— — Länsregion III (Inkl. Malmö— Lund
området to m  1964)

--------------------Länsregion IV (inkl. Stor-Göteborg
to m  1964)

Länsregion V (inkl. länsregion VI 
t o m 1964)

"  ~  —  ~  Länsregion VI
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TABELL VI. Flerfamiljshus 1958—1968. Bostadslägenhetsyta, byggnadskostnad1) och produktionskostnad2) inom sanerings- 
och exploateringsområde.

Samtliga låneobjekt Låneobjekt inom saneringsområde exploateringsområde

År Bly Bk/m2 Pk/m2 Bk/ Pk/ Bly Bk/m2 Pk/m2 Bk/ Pk/ Bly Bk/m2 Pk/m2 Bk/ Pk/
m2 ly ly lgh lgh m2 ly ly lgh lgh m2 ly ly lgh lgh

1958 64.1 627 — 40.200 — 63.0 692 _ 43.600 _ 64.4 605 — 39.000 _
1959 62.4 631 — 39.400 — 64.1 664 — 42.600 — 61.8 618 — 38.200 —

1960 62.2 647 — 40.200 — 65.0 679 — 44.100 — 60.8 629 — 38.200 —

1961 63.6 661 — 42.000 — 64.5 686 — 44.200 — 63.3 649 — 41.100 —

1962 65.8 693 — 45.600 — 63.7 740 — 47.100 — 66.6 675 — 45.000 —

1963
1 -.a halv

68.6 747 — 51.200 — 68.6 809 — 55.500 — 68.7 725 — 49.800 —

året 1964 
2 :a halv

70.3 755 — 53.000 — 69.4 775 — 53.800 — 70.5 747 — 52.700 —

året 1964 73.4 807 — 59.200 — 72.6 842 — 61.100 — 73.7 795 — 58.600 —

1965 74.6 887 948 66.200 70.700 73.1 912 994 66.700 72.700 75.0 880 937 66.000 70.300
1966 75.6 938 1.008 70.800 76.200 74.9 995 1.093 74.500 81.900 75.7 924 988 70.000 74.800
1967 74.8 923 990 69.000 74.100 73.4 957 1.057 70.300 77.600 75.0 916 977 68.700 73.300
1968 71.9 946 1.025 68.000 73.700 68.8 980 1.101 67.500 75.800 72.5 939 1 . 0 1 1 68.100 73.300

*) Inkl. kostnader för grundläggning och grovplanering, finplanering, bilplatser och parkeringsdäck, men exkl. kostnader för 
mark och exploatering.

m 2) Byggnadskostnad +  kostnad för mark och exploatering.



De stora posterna i de senaste årens hyreshöjningar visar sig i kapitalko stnads- 
delen.

Mellan 1953—63 har tomtpriserna/m2 lägenhetsyta ökat med nära 60 %. För 
varje kvadratmeter lägenhetsgolv vi går på kostar tomten alltså mer och mer. 
Och byggnadskostnadsutvecklingen är minst sagt skrämmande, vilket nedan
stående kurva visar.

V t r TABELL VII

Medan det alltså i flerfamiljshus 1958 var en byggnadskostnad på c:a 625 
kr/m2 lägenhetsyta var priset 10 år senare uppe i 950 kr/m2 och kurvan går vi
dare uppåt. . .

Och alla dessa prisökningar får vi hyresbetalare stå för i form av större och 
större lån att betala igen med vår hyra. Allt fler tvingas flytta in till tätorterna, 
hela landsdelar avfolkas. Arbetslösheten breder ut sig i glesbygden, det är i tät
orterna det behövs arbetskraft, industrins krav måste ju tillgodoses. Naturligt
vis måste alla ha en bostad, många tvingas ta vad som erbjuds, det fria valet 
mellan olika lägenhetstyper, hyresnivåer o. s. v. är en myt, vilket många av oss 
själva fått erfara.

I överhettade regioner som Stockholm och Göteborg med en allt människo- 
fientligare miljö med förpestad luft, trängsel och isolering, dit ska enligt pla
nerna ännu fler människor flyttas och tvingas bo. Och i vårt kapitalistiska sam
hälle med ”blandekonomiska” förtecken är det inte ett brott utan en fullstän
dig rättighet att höja priserna på tomter, byggnation o. s. v., när folk ändå är 
tvungna att betala.

Vad gäller de ökande byggnadskostnaderna hänvisar vi till det senare avsnit
tet om byggnadsmaterialbranschens struktur, som visar en bransch där konkur
rensen i stort är helt upphävd 1

Trots att byggnadskostnaderna stigit med mer än 50 % 1958—68, tomtpriserna 
mellan 1953—63 med 60 % (och ökat ännu mer sen dess] och även driftkostna
derna ökat i någon mån, har förändringar i lånevillkor och ränteläge stått för 
mer av hyresökningarna än dessa andra faktorer tillsammans.
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Något om räntan
Pengar som andra produkter i detta samhälle kan betraktas som en vara. Om 

varan försäljs ( =  om pengarna lånas ut) vill ägaren av varan ( =  pengarna) 
ha vinst på transaktionen. Den vinsten får konsumenten ( =  hyresbetalaren) 
stå för. "Struntsummor’’, säger en del, ”något ska man väl ha för att ställa 
kapital till förfogande!" Men vad gäller hyran är detta "något" en av de ab
solut största delarna!

Ett exempel från Göteborgs stads bostadsaktiebolags budget 1967 visar hur 
enbart räntorna på lånen till byggandet av dsras fastigheter uppgick till c :a 
35.000.000 kr eller drygt 45 % av de c:a 75.000.000 kr bolaget fick in i hyror 
av "sina" hyresbetalare.

Naturligtvis varierar dessa förhållanden från fall till fall, men en mycket stor 
del, ofta den största av kapitalkostnaderna utgörs av rena räntor-vinst till lån
givarna.

Det är alltså av stor betydelse att veta varifrån pengarna kommer som våra 
hus byggs för och som vi får betala igen med våra hyror. Här nedanför följer 
därför en kortfattad översikt över bostadsfinansieringen.

Hur finansieras våra husbyggen?

När man bygger ett hus måste man betala produktionskostnaderna allt efter
som bygget fortskrider. Eftersom inga hyror strömmar in förrän huset är färdig
byggt måste man låna pengar till bygget. Dessa direkta produktionskostnader 
täcks då genom att ta kortfristiga högräntelån, s. k. byggnadskreditiv, vilka kan \J^\
tas hos affärsbanker, sparbanker eller postbanken. Räntan på byggnadskrediti- A 
ven är idag c:a 10 %! Av de utestående byggnadskreditiven på 8,2 miljarder krj
vidi967 års utgång kom 4,2 miljarder från affärsbankerna.

Då huset står färdigt tar man långfristiga s. k. fastighetslån för att kunna 
betala igen det kortfristiga byggnadskreditivet. Långivare är här vanligen spar
banker, statshypoteksföreningar, försäkringsbolag, Svenska Bostadskreditkassan 
och staten genom KungJ. Bostadsstyrelsen. Det är alltså dessa inrättningar som 
får "vinsten" på lånen./Ett exempel från SUSB (Stiftelsen Umeå Studentbostä^ 
der) visar att enligt deras hyreskostnadskalkyler för 1970 utgörs drygt 36 % 
ränta på fastighetslånen! (Obs! enbart ränta och ej amorteringar).

Något om privata långivare —  affärsbankerna

Det är visserligen svårt att få en överblick av kreditgivningen till bostäder 
och byggnadsverksamhet, men något ur en statlig utredning om kreditmarkna
den kan vara värt att ta upp.

Där påpekas att visserligen har andelarna vad gäller kreditgivningen till bostä
der och byggnadsverksamhet för både statliga lånefonder och'offentliga institut 
ökat kraftigt under perioden 1919—64, men att "främst beroende på kreditbo-
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lagen h a r . . . andelen för privata affärsbanker jämte dessas kreditbolag ökat 
under 60-talet” (sid. 14]. Ett kreditaktiebolag lånar ut pengar, ägs av andra än 
låntagarna själva och drivs i vinstsyfte. Med inriktning på främst långfristig 
bostadsfinansiering men även byggnadskreditiv arbetar 5 kreditaktiebolag, som 
samtliga ägs av affärsbanker, varav flertalet är privata.

Allmänt om affärsbankernas kreditgivning är att "möjligheter att priskonkur- 
. rera är . . . starkt begränsad" bl. a. genom kartellavtal (sid 16]. Hur mycket 
tjänar då affärsbankerna på att sluta sådana konkurrenshämmande avtal ovanför 
våra huvuden? "En exakt beräkning av de kartellbundna intäkternas storlek är 
omöjlig, men vissa uppskattningar kan göras . . . tillsammans i runt tal 300 miljo
ner kr (årligen]. Det är således fråga om mycket betydande belopp" (sid 260].

Det rör sig alltså inte om småpotatis och någon fri konkurrens bankerna 
emellan till låntagarnas fromma tycks inte finnas.

Vidare läser vi på sid. 185: "Affärsbankerna anses ha en stark preferens 
för korta krediter . . . Med ökad andel kortfristig kreditgivning omsätts totala 
kreditvolymen snabbare, vilket i sin tur ökar flexibiliteten . . . och gör det möj
ligt att ge krediter till fler kunder än annars under en given tidsperiod” (sid. 
185—86]. Eller på normal svenska: Det gäller för affärsbankerna att snabbt 
kasta in pengar till kortfristiga lån till bostadsbyggande, ta ockerränta på dessa, 
snabbt få pengarna återbetalda så finanshajarna innanför glasdörrarna kan pla
cera dem i nya lukrativa projekt, som kanske dykt upp under tiden. Och bygg- 
nadskreditiven, alltså de lån som främst affärsbankerna gör är ett mycket bra 
exempel på detta.

De belopp affärsbankerna hade ute i byggnadskreditiv vid 1967 års utgång 
var alltså drygt 4 miljarder kronor (1] och c:a-ränta var 10 %./Vad gäller ny- 

> byggnationen för SUSB (Stiftelsen Umeå Studentbostäder] har ^n del av bygg- 
.? c f /  c nadskreditiven tagits från Sundsvallsbanken (privat affärsbank] till räntan 

j 12,75 %. Det säger sig självt att dylika projekt är lönsamma för bankerna, för
oss hyresbetalare gör de förstås bara plånboken tunnare»

Att privata intressen inom byggnadsmaterialbranschen och kreditväsendet tjä
nar pengar på vårt behov av en människovärdig bostad är en självklarhet i vårt 
samhälle. En fråga som kanske väcker lite större intresse är statens roll i detta. 
Hur har statsmakterna agerat vad gäller lånepolitiken till bostadsbyggande? 
Vilka åtgärder har vidtagits för att hindra den skrämmande hyresutvecklingen?

Här nedan följer en tillbakablick på tidigare statlig bostadslånepolitik, utveck
lingen under ett par årtionden och vad det nya bostadslånesystemet kommer 
att innebära för våra hyrors del. (Uppgifterna är hämtade från HGR, en upp
sats av B. Carlberg, Umeå och en informationsskrift från Umeå Studentkår.]

Statens bostadslånepolitik fr. o. m. 40-talet och framåt

f  Under 40-talet vidgades det statliga kreditstödet till bostadsbyggandet på
J  olika sätt. Bl. a. kom man att ge vissa amorteringsfria lån till bostadsbyggande.

/  Hyresbetalarna fick visserligen betala ränta på dessa lån, men behövde inte
betala tillbaka dem.
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Dessutom gav staten räntegaranti på en del av lånen till bostadsbyggandet. 
Detta innebar att om räntan höjdes’, staten hela tiden skulle betala mellanskill
naden så att hyresbetalaren inte behövde sitta emellan vid räntehöjningar. Ut
vecklingen på kapitalmarknaden kom så småningom att ge detta s. k. räntegaran- 
tisystem en betydande subventionseffekt [subvention =  stöd).
?I Sverige fördes nämligen en ganska fast /Jgräntepolitik fram till 1955, men'' 

/diskontohöjningen [ökningen av räntesatsens storlek) detta år från 2,75 % till 
' 3,75 % markerade övergången till en högräntepolitik. Diskontot har sedan gått 
stadigt uppåt och var i januari 1970 ända uppe i 7 %. Eftersom det måste lånas 
till husbygget innebär denna ränteutveckling självklart ökade kapitalkostnader 
och allt mer höjda hyror — räntan har alltså mer än fördubblats de sena$,

Tidigare gick alltså staten delvis emellan men sedan slutet av 50-talet har det 
förut nämnda garantisystemet avvecklats i olika etapper och fr. o. m. 1968 gäller [j 
ett bostadsfinansieringssystem som gör att all subvention bortfaller på nybyg-jj\ 
gande etfer januari 1968 och att även subventioner på äldre fastigheter slopatsl 
Förutom att räntebidragen helt togs bort ges nu heller inga amorteringsfria lån 
till bostadsbyggande.' Allt skall betalas tillbakal

För att visa hur dessa låneändringar slår igenom på hyran ska vi först visa 
kapitalkostnadsutvecklingen enligt det gamla lånesystemet och sen motsvarande 
för det nya lånesystemet.

En kurva får illustrera kapitalkostnadsutvecklingen med åren i en bostadsfas
tighet enligt det gamla lånesystemet [gällande innan 1968).

I kurvan visas kapitalkostnaden per m2 lägenhetsyta på den lodräta axeln och 
på den horisontella axeln visas tiden fr. o. m. det att huset är byggt och 30 år 
framåt. Det förutsättes nämligen att amorteringstiden på lånen är 30 år. Under 
kurvan står en närmare förklaring.

Kurvan skulle ha gått enligt den streckade linjen om inte staten gått emellan 
med räntebidrag. De första åren blir naturligtvis kapitalkostnaderna högre då 
så lite är avbetalt på lånen och allt eftersom sluttar kurvan utför. Det som efter 
30 år återstår av kapitalkostnaderna är bara räntan på de amorteringsfria lånen, 
som kvarstår tills huset rivs.
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Det nya lånesystemet (fr. o. m. 1968)

I det nya lånesystemet ersätter staten bidragen som givits till fastigheter bygg
da innan 1968 med ett lån som inte omedelbart skall börja betalas av. På detta 
finurliga sätt blir hyresnivån de första åren efter 1968 nästan opåverkad. Men 
sen kommer den att stiga på samma sätt som för nybyggda hus, vilket beskrivs 
här nedan.

För hus som byggs fr. o. m. 1968 ges förutom andra lån ett s. k. paritetslån.
5 Detta har en invecklad konstruktion och innehåller ett paritetstal som anger 

hur mycket kapitalkostnaderna i äldre fastigheter ska höjas för att hålla jämn 
takt med kapitalkostnaderna i de nya hus som byggs. Detta paritetstal fastställs 
årligen på grundval av bl. a. byggnadskostnadsutvecklingen. Så när ett hyreshus 
byggs ex. 1980 med de skyhöga priser vi kan vänta oss då, får de som bor i 
hyreshus byggda redan1969 vara med och betala.

i Det centrala i paritetslånesystemet är att man omfördelar kapitalkostnaderna 
framåt i tiden, så att de första årens hyror efter 1968 för nybyggda fastigheter 
i stort sett går som kurvan visar för det gamla systemet. Men fr. o. m. år tolv 
efter husets uppförande börjar amorteringarna på paritetslånet och då rakar 
hyrorna upp i höjden.

Det 26 :e året efter husets färdigställande är kapitalkostnaderna uppe i sitt 
maxvärde 86 kr/m2. Detta är uppemot det dubbla jämfört med det gamla syste
met!

Inrikesminister Holmquist har i propositionen som föregick omläggningen av 
lånesystemet sagt: ”Jag anser vidare att den föreslagna lånemetoden ger goda 
allmänna förutsättningar att i framtiden smidigt anpassa bostadskostnaderna till 
en fortsatt inkomststegring.” (!)

Eventuella löneökningar i framtiden är tydligen tänkta att mer än väl ätas 
upp av de allt högre hyrorna.
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Något om statens roll som bidragsgivare

De pengar staten betalar ut i bidrag, måste ju komma någonstans ifrån, och 
statens största inkomstkälla är skatterna, de direkta och indirekta [ex. mer
värdesskatten, momsen).

Många privata företagare jämrar sig officiellt över de ohyggliga bolagsskatter
na, men gnuggar händerna i förtjusning, när de tittar på skatteutvecklingen 
här i landet.

Det visar sig nämligen att de direkta bolagsskatterna visserligen ökade från 
830 miljoner 1950 till 2.400 miljoner kr 1967 eller med 189 %, men attl de 
direkta skatterna och avgifterna för enskilda personer under samma tid ökade 
från 3.950 till 28.340 miljoner eller med 720 %.

Dirtict
S&utt
I9S0

TABELL X

p i l - e J U  S t o u t t
ItelcUMi,

Direlct
Sicatt

30. W0
Den ökande skattebördan £aWer atttså nästan helt på oss hyresbetalare och 

övriga enskilda personer, de privata företagen står för allt mindre del av skat
terna.

Dessutom har regeringen infört oms och sedan moms och oavbrutet höjt 
denna från 4,2 % 1960 till 17,65 % [1) 1971. Och som vi vet drabbar momsen 
oss konsumenter, speciellt de ” lågavlönade", hårdast, då den beskattar varor 
vi måste köpa: mat, kläder o. s. v. [uppgifterna ur "Vad vill KFML").
/ '“Efter det ovanstående kan man tryggt påstå att de tidigare räntesubventio- 

tnerna och amorteringsfria län vi hyresbetalare fick av staten var pengar vi fick 
| av oss själval Detta gäller förstås också de statliga bostadstilläggen. Tanken med 
\dessa är att staten ger bidrag till den enskilde hyresbetalaren för att denne 

bettre skall kunna klara av sin allt högre hyra. Detta mot bakgrunden av den 
tidigare nämnda normen för hyrans storlek: högst 20 % av inkomsten.

I ”En ny bostadspolitik” visas i vilken utsträckning de fr. o. m. 1 januari 
1970 gällande bostadstilläggen reducerar hyrorna för sådana hushåll som är 
bidragsberättigade. Man tänker sig där [sid. 82—83) tre olika kostnadslägen 
för 3-rummare med kök, nämligen 70, 80 resp. 90 kr/m2 och jämför sedan dessa 
med olika lönelägen. Vi citerar:

"Exemplen visar att vid en bruttolön av c:a 21.000 kr per år eller lägre måste 
mer än 20 % [av bruttolönen) disponeras för att bestrida hyreskostnaderna 
även i det billigaste hyres alternativet, oaktat att bruttohyran 5.600 kr [=  års- 
hyran) reducerats med utgående bostadstillägg1 ’ [vår kurs.). Och 21.000 kr är 
en ordinär industriarbetarlön.
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senare köparna — har tjänat bra. Knappt tre månader efter köpet meddelade 
man att företaget skulle läggnas ned. Man hade köpt för att komma åt de stora 
markområden som tillhörde Durox för att bl. a. bryta kalk. En affär där skatte
betalarna fick betala tiotals miljoner kronor och dessutom stärka Industrivärden— 
Promotions position.

Lättbetong är av stor betydelse för husbyggandet. Enligt en utredning, som 
Tegelbrukens Centralkontor gjort redan 1963, har lättbetong tagit över teglets 
plats som det viktigaste väggmaterialet.

Några egentliga lönsamhetsuppgifter ”finns inte tillgängliga” för Siporex och 
Ytong. Statens Pris- och kartellnämnd har dock gjort en lönsamhetsberäkning, 
som ger vid handen att företagen haft en ”mycket hög räntabilitet” . Det är ju 
inte förvånande med tanke på deras monopolställning och tillgång till råvara 
direkt från moderbolagen. När dessutom de tänkbara konkurrensmaterialen do
mineras av samma ägare, måste man säga att det är ett mycket gynnsamt klimat.

För AB Lättbetong, ja. Men inte för hyresbetalaren som ju till syvende och 
sist får betala ”den höga räntabiliteten”.

Gipsskivor är ett material, som skulle kunna tänkas konkurrera med lättbetong 
som väggmaterial. Det ledande företaget inom denna bransch är AB Gyproc. 
Förutom detta företag finns bara ett företag till, som tillverkar gipsskivor. I en 
utredning som Statens Pris- och kartellnämnd gjort 1969 läser vi:

”Gyproc är pris- och marknadsledare. Företaget har i stort sett svarat för hela 
den totala marknadsökningen under 1960-talet” .

AB Gyproc ägs av Wehtjekoncernen.

Tegel är en mindre intressant bransch eftersom efterfrågan på tegel minskat 
kraftigt. Trots försök till kartellsamarbete som gav en viss uppgång under 1960- 
talet verkar det som om denna bransch trängts undan av material som betong
element, lättbetong och kalksandsten (Wehtje- och Industrivärden-grupperna).

Asbestbetong eller Eternit. Tillverkningen av asbestbetong sker inom två före
tag, båda inom Wehtjegruppen: Svenska Invarit AB och Svenska Eternit AB. 
Enligt den statliga utredningens försiktiga uttalande förekom ”vissa" monopol
inslag. Dessa ”vissa" monopolinslag består i att de två företagen svarar för 
över 90 % av försäljningen] Med en tänkbar konkurrent i Danmark har före
tagen ett avtal, som begränsar dansk försäljning i Sverige (kartellreg.-nr 2482]. 
På åtta år (1960—68) har importen minskat med 25 % och priserna också stigit 
med över 33 %!

Vi kan alltså se att det p. g. a. ”vissa” monopolinslag också förekommer 
”vissa” monopolvinster.

Byggnadsverksamheten. Kedjan från råvara och framåt sträcker sig längre än 
till de förädlade produkterna. De stora — Wehtje och Industrivärden — expan
derar även inom byggnadsverksamheten. Landets största och mest expansiva 
byggföretag är sedan länge Skånska Cementgjuteriet (Wehtje). Förutom detta 
ingår flesta andra stora byggnadsföretag i Wehtjegruppen, t. ex. Ohlsson & Skar- 
ne, AB Järnmontering, AB Stabilisator, Bro- och Vägbyggnads AB m. fl.
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Inom Industrivärd en gruppen ingår bl. a. S. Ö. Asplunds Byggnads AB, John 
Mattsons Byggnads AB och Bergendahl & Höckert. Samtliga med mer än 3.000 
anställda. Vidare ingår sedan 1967 bl. a. Harry Karlsson Byggnads AB med c:a 
500 anställda.

Släkten Wehtje har under lång tid varit företrädd i Skandinaviska bankens 
styrelse. Banker får enligt lag ej inneha aktier. Detta löser man genom s. k. 
investmentbolag. Ett av Skandinaviska bankens investmentbolag heter AB Före- 
tagsfinans och har köpt upp framgångsrika företag inom olika branscher. Vi kan 
nämnda de byggande företagen AB Vägförbättringar och Armerad Betong. Ar
merad Betong har över 3.000 anställda.

Vi har här kunnat konstatera att byggnadsmaterialindustrin domineras av 
Wehtje- och Industrivärdenkoncernerna. Från råvaran fram till de förädlade 
produkterna finns en kedja av dotter- och dotterdotterföretag. Nåväl, säger nå
gon, det är väl bra, det är ju ett känt faktum att det mest lönsamma och ratio
nella är ju stordrift. En central planering och utnyttjande av alla resurser förut
sätter stora enheter. Just det. Här har vi alltså en motsättning: motsättningen 
mellan den fria konkurrensen och kravet på effektivitet — vinst.

Här spricker myten om det ideala förhållandet där en mängd små enheter 
ständigt slåss om konsumenterna. Den enskilde företagaren strävar efter vinst. 
Störst effektivitet ger störst vinst, det mest effektiva är stora enheter. Den en
skilde företagaren strävar således efter stora enheter. Stora enheter kräver ka
pital. Den kapitalstarke lyckas på de andras bekostnad. Den effektivaste slår 
ut de andra — och se där har vi ett monopol.

Slutsatsen måste bli: Fri konkurrens leder med nödvändighet till monopol.
Företagen inom denna bransch blir och har blivit allt större — och samtidigt 

färre. Risken med detta är uppenbar: Monopolisering ger tillfälle att ta ut stän
digt högre priser och vinster. Detta betalas förstås med upprepade hyreshöj
ningar och leder till ökade problem för hyresbetalarna.

Vilken är då statens roll i detta spel? Ansvaret är uppenbart, men utveck
lingen har fått försiggå utan hinder för företagen.

Beträffande aktievinsterna för de svenska företagen har , dessa ökat kraftigt 
under senare år: 1968 var ett rekordår — och 1969 blev ännu större. Staten 
har även en funktion som näringslivets renhållningsorgan — att sopa ihop spill
rorna efter nedlagda eller nedläggningshotade företag. Durox som tidigare nämnts 
är ett målande exempel.

Staten fungerar ibland som företagare — och agerar som vilket privat företag 
som helst. Både vad priser och personalpolitik beträffar. Har någon hört talas 
om NJA och LKAB?

Situationen kan inte vara på annat sätt idag: ’’De demokratiska spelreglerna” 
innebär att statens funktion bestäms på det privata näringslivets villkor.

Uppgifterna är framför allt hämtade ur:
SOU 1968:5 Industrins struktur och konkurrensförhållanden (Kon- 

centrationsutr. III].
Statens Pris- och kartellnämnd: Byggnadsmaterialbranschen.
SOU 1968:7 Ägande och inflytande inom det privata näringslivet 

(Koncentrationsutr. I].



Hyresgäströrelsen 
förr och nu

Seklets början

Industrialismens genombrott under 1800-talet startade den koncentraltion av 
produktionen till allt färre orter, som vi ännu inte sett slutet på. Precis som 
idag tvingades det arbetande folket att flytta till platser där det var mest lö
nande för kapitalisterna att ha sina fabriker, skolor m. m. Särskilda stadsdelar 
med arbetarbostäder växte fram. Bostadsbristen och därmed trångboddheten var 
stor. De flesta bostäderna bestod av 1 rum och kök +  vedspis, många av bara 
ett kök. År 1900 var antalet boende/rum 4,35 i Stockholms arbetarkvarter. Bo-
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stadsbristen gjorde det möjligt att ta ut höga hyror, vilket också gjorde trång
boddheten till en ekonomisk nödvändighet. Man hade helt enkelt inte råd med 
en större bostad. Så steg t. ex. medelårshyran för 1 rum och kök från år 1893 
till 1900 från 182 kr till 236 kr eller med 29 %. Hyran utgjorde c:a 25 % av 
inkomsten. De flesta av dessa bostäder ägdes av olika bostadsaktiebolag, av vilka 
majoriteten var rent spekulativa, några ”allmännyttiga” (redovisade bara 5 % 
vinst) och andra t. o. m. ”filantropiska” och kallades stiftelser — allt detta en
ligt Raphael (se referenser).

Om dessa förhållanden sade Raphael vidare att: ”De burgna klasserna måste 
äntligen inse, att, t. o. m. om de bringa stora offer, detta endast är en måttlig, 
blygsam försäkringspremie, med hvilken de skydda sig mot epidemierna och de 
sociala revolutionerna, som måste komma, om vi icke upphöra att genom deras 
bostadsförhållanden nedtrycka de lägre klasserna i våra storstäder till barbarer, 
till djurisk tillvaro”.

Men överklassen bringar inga offer till de lägre klasserna. För att försvara 
sig mot hyresutplundringen och samtidigt tilltvinga sig bättre bostadsförhållan
den organiserade sig därför hyresbetalare i hyresgästföreningar och gick till kamp 
för sina intressen. De första hyresgästföreningarna bildades omkring 1907, men 
blev aldrig tillräckligt starka, utan kunde snart krossas av fastighetsägarna.

Byggnadsstoppet under 1: a världskriget resultearde i en akut bostadsbrist, som 
fastighetsägarna genast utnyttjade till att driva igenom våldsamma hyreshöj
ningar. Detta resulterade i sin tur i bildandet av en rad hyresgästföreningar och 
nu var betingelserna för framgångsrik hyreskamp gynnsammare. Den politiska 
medvetenheten hos arbetarklassen hade ökat genom den fackliga och politiska 
kamp som bedrivits under de närmast föregående decennierna (storstrejken 
1909, kampen för rösträtt m. m.). Den första lokala förening, som bestått, bil
dades nu 1916 i Nynäshamn och startade genast en långvarig hyresstrejk.

Genom hyresgäströrelsens kamp tvingades riksdagen 1917 anta den s. k. hyres- 
stegringslagen. En viktig uppgift för rörelsen blev nu att hindra att denna lag 
upphävdes efter krigsslutet. Detta försökte man åstadkomma huvudsakligen ge
nom uppvaktningar av myndigheterna, och resultatet blev därefter. Bostadska- 
pitalisterna, som 1914 hade organiserat sig i Sveriges Fastighetsägareförening, 
hade naturligtvis inga svårigheter att segra i en ”kamp” som fördes huvudsak
ligen på det planet. 1923 upphävdes hyresstegringslagen. Följden blev kraftiga 
hyreshöjningar, vräkningar och ett 1.000-tal familjer fick inhysas i nödbostäder 
sedan de ställts på bar backe.

På tre (3) år höjdes hyrorna 70 % i förhållande till löner och levnadsomkost
nader. Resultatet blev att ett kraftigt spekulationsbyggande startade. Främst 
byggdes små lägenheter (1 rum och kök). Bostadsproduktionen under hela 20- 
och 30-talet kom att ha samma inriktning. På så sätt lädes grunden till fortsatt 
trångboddhet, ty även om andelen 2-rummare i nyproduktionen ökade så bygg
des de ofta på samma yta som enrummaren. Standardökningen bestod vanligen 
av en större tambur, som kunde användas som sovplats, och skafferier och skåp. 
Badrum var under 30-talet fortfarande en lyx för arbetaren.
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Privata bolag ägde och producerade de flesta av lägenheterna, naturligtvis en
bart av vinstintresse. Detta var hyresgäströrelsens pionjärer helt på det klara 
med. Hyreshöjningarna som under femtonårsperioden 1905—1920 varit 54 %, 
blev under perioden 1915—1930 100 %; som vi sett huvudsakligen koncentre
rade till tiden efter hyresstegringslagens avskaffande.

Fastighetsägarnas offensiv, som lett till hyresstegringslagens avskaffande, gjor
de det nödvändigt för de lokala hyresgästföreningarna att organisera sig fastare 
och upprätta förbindelser sinsemellan för att samordna kampen. 1923 bildades 
det förbund för Sveriges hyresgästföreningar som senare, 1925, fick namnet Hy
resgästernas Riksförbund (hädanefter kallat HR]. I ledaren av första numret av 
Vår Bostad skrev man helt riktigt: 'Tillgodoseendet av medborgarnas bostads
behov har följdaktligen inte förestavats av sociala hänsyn utan närmast haft till 
syfte att tillförsäkra företagarna ekonomiska fördelar”.

Därför slog man i sitt första program fast ” . . .  att Hyresgästernas Riksför
bund . . . har till ändamål a t t . . . åstadkomma en socialt betingad lagstiftning till 
skydd för hyresgästerna . . . Slutligen måste förbundet även som en fullt likvär
dig uppgift uppställa den lokalt organiserade verksamheten, som måste arbeta 
enligt förbundets program och för att bevaka hyresgästernas intressen främst vid 
av hyresvärdarna företagna uppsägningar och hyreshöjningar ”

Tider av hyreskamp

För att effektivt motverka hyreshöjningar och uppsägningar och för att sätta 
kraft bakom kraven på reparationer, moderniseringar och förbättringar använde 
sig de lokala föreningarna av massuppsägningar med därpå följande blockad. 
Uppsägningarna gjordes för att man - skulle kunna förhandla med fastighets
ägarna och skriva nya kontrakt. Blockaderna för att förhindra att bostäderna 
hyrdes ut till andra. Aktionerna fick sådan omfattning att fastighetsägarför- 
eningama bildade särskilda "försvarsfonder" för att bestrida medlemmarnas för
lorade hyror ifall deras fastigheter blev blockerade.

De två mest omfattande konflikterna uppstod i Olskroken (Göteborg], den 
första 1933 och den andra 1936. I båda fallen krävde man hyressänkningar, 
reparationer och förbättringar.

Den 3:e december 1933 skrev Göteborgstidningen: ''Husägarna riktar slaget 
mot hyresgästföreningarnas existens. Hyresgästerna inbjudas lämna föreningarna. 
Tillstånd att bo kvar beviljas dem som lämnar föreningarna. De första vräk
ningarna begärda.” Men p. g. a. det stöd Göteborgsföreningarna fick från led
ningen för HR, som dessutom uppmanade fackföreningar och andra organisatio
ner att stödja hyresbetalarna moraliskt och ekonomiskt, retirerade fastighets
ägarna och en kompromiss antogs av bägge sidor.

I januari 1936 uppsade så Garantiföreningen (fastighetsägarna] överenskom
melsen om förhandlingsordning. Olskrokens hyresgästförening svarade med att 
under april—juni säga upp 1.800 kontrakt. Därmed inleddes den mest omfat
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tande konflikten i hyresgäströrelsens historia. Bakgrunden till konflikten var att 
49 fastigheter på några år "ökat med 2l/i miljoner kr i värde”.

För 1.200 hyresbetalare lyckades hyresgästföreningen förhandlingsvägen nå 
tillfredsställande resultat. De övriga 600 fortsatte att hyresstrejka för sina krav. 
Garantiföreningen vägrade nu fortsätta förhandlingarna så länge strejken på
gick. Istället ingav fastighetsägarna i oktober ansökningar om vräkning av de 
hyresbetalare, med vilka nya hyresavtal inte träffats.

Men liksom vid tidigare konflikter fick hyresbetalarna stöd från HR, lokala 
hyresgästföreningar och fackföreningar. Så t. ex. förklarade transportarbetare- 
förbundet arbetet med vräkningarna i blockad. Den 26 oktober ställde därför 
magistraten nio stadstjänare till stadsfogdens förfogande och vräkningarna kun
de fortsätta.

P. g. a. den långsamma takten kunde hyresgästföreningen skaffa fram nya lä
genheter åt dom som vräktes. Hyresgästföreningen stod dessutom för den mer
kostnad som den nya lägenheten ev. medförde.

Ett försök gjordes att lösa konflikten genom att Göteborgs stad erbjöds köpa' 
fastigheterna. Men hyresgästföreningen förklarade då att det inte spelade någon 
roll vem som ägde fastigheterna — kraven stod fast. Staden var då inte längre 
intresserade av ett köp.

Först den 13 maj kunde ett nytt hyresavtal slutas. Avtalet var en klar seger 
för hyresbetalarna. De hade lyckats driva igenom så gott som alla sina krav.

Det goda resultatet av denna hyreskamp berodde främst på den envishet och 
beslutsamhet med vilken hyresbetalarna agerade. Fronten vacklade aldrig. Men 
utan tvekan betydde också stödet utifrån mycket — ekonomiskt, politiskt och 
för att upprätthålla kampandan inom hyresgästföreningen.

Detta är den sista av de mer omfattande konflikterna mellan hyresbetalare 
och fastighetsägare för lång tid framåt.

SAP tar över

Efterhand stärker nu SAP sitt inflytande i HR, och Riksförbundet i sin tur 
sitt inflytande över de lokala föreningarna med hänvisning till nya arbetsupp
gifter. Nya stadgar utarbetades 1939, kongressperioderna blir först två, sedan 
tre och fyra år, och Riksförbundet övertar allt fler av lokal- och distriktsorga- 
nisationernas uppgifter. Samtidigt knyts hyresgäströrelsen hårdare till fack
föreningsrörelsen och ett avtal om ömsesidigt stöd slutes 1939 mellan HR 
och LO.

Genom att därefter rensa ut så många kommunister som möjligt från hyres
gäströrelsen stryper SAP så gott som all aktivitet. Utrensningarna gick bl. a. 
till på följande sätt. Vid HCF:s [Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg) 
möte årsskiftet 1940 beslöt HCF, med 61 röster mot 12, att rikta en uppma
ning till sina medlemmar att inte rösta på dem som stödde Sovjet. " . . .  Ombuds
mötet beslöt på förslag av E. Nordh dessutom återkalla de mandat som redan
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givits personer som nu godkänna Överfallet på det finska folket. . . Dessutom 
beslöts på förslag av Gustaf Sjöström att ge styrelsen i uppdrag; att framlägga 
förslag om sådana stadgeändringar som leder till att nazister och nazikommu- 
nister helt förhindras att vara medlemmar av hyresgäströrelsen.” Eller, eftersom 
det inte fanns några nazister att rensa ut, i klartext: Kommunisterna ska bort.

Därmed upphör hyresgästföreningarna att vara kamporgan för sina medlem
mar och liksom LO blir HR ett verktyg åt regeringen och monopolkapitalet.

Det finns nu bara ett problem kvar att lösa: Oron bland medlemmarna ute 
i de lokala hyresgästföreningarna. Kriget medförde ett väsentligt mindre bostads
byggande, vilket liksom under 1 :a världskriget utnyttjades av fastighetsägarna, 
som passade på att höja* hyrorna. Detta löstes genom lagen om hyresreglering 
som antogs 1942. Lagen var en klar eftergift åt hyresbetalarna, men samtidigt 
begränsade den också underlaget för lokala massaktioner, eftersom det nu inte 
längre var fastighetsägaren direkt utan regeringen som beslutade om hyreshöj
ningar.

Visionerna och verkligheten

I januari 1945 lägger HR fram sitt efterkrigsprogram med titeln: * 'UTROTA 
BOSTADSNÖDEN — HYRESGÄSTRÖRELSENS BOSTADSPOLITISKA EFTER- 
KRIGPROGRAM”. Innehållet kan belysas med några rubriker ur skriften:
I. Energiska åtgärder för snabbt hävande av bostadsbristen. 2. Hyresregleringen 
måste bibehållas efter kriget. 3. Intensifierad kamp mot trångboddheten. 6. Ef
fektiv höjning av landsbygdens bostadsstandard. 7. Billiga bostäder åt pensionä
rer och andra, som under nuvarande förhållanden får sin ekonomi förstörd på 
grund av höga bostadskostnader. Kollektivhus för ensamstående och småfamiljer. 
8. Det måste skaffas tillräckligt med samlingslokaler, bibliotek, bygdegårdar, fri- 
tidscentra, daghem för barn, parker, lekplatser och andra rekreationsområden.
II. Prissänkning på byggnadsmaterial genom rationalisering och undanröjande 
av privatmonopoli sm. 12. Bort med tomtspekulationen — både den offentliga 
och den privatal 13. Ett enhetligt system av bostadskrediter till låga räntor.

Som vi ser förde HR fram många bra krav i sitt program och det behöver väl 
knappast påpekas att detta också var regeringens linje. Men — låt oss se på 
deras praktik. Hur gick det i verkligheten?

Utvecklingen av utrymmesstandarden framgår av följande tabell:

Procentuella andelen lägenheter med:

År Högst 1 r.o.k 2 r.o.k 3 r.o.k 4 r.<
Högst Minst

4 r.o.k Minst 5 r.o.k

1945
1960
1965

38 31 16 8
26 32 23 12
23 28 25 14.

7
8 
9

(Ur Bergström/Carlsson/Svensson: Bostadspolitiken, sid. 36]
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Även om trångboddheten alltså otvivelaktigt minskat, så visar dock 1965 års 
bostadsräkning att var tredje svensk var trångbodd enligt 1966 års trångbodd
het snorm (max. 2 personer/rum, köket +  ett rum oräknade — d. v. s. för en 
familj på 4 personer minst 3 mm och kök). För att avhjälpa denna trångbodd
het borde det alltså efter 1965 ha byggts fler och större lägenheter. Men ut
vecklingen under senare år har varit den rent motsatta: Andelen lägenheter om 
3 rum och kök och större har minskat i nyproduktionen. Dessutom står de större 
lägenheter som byggts de senaste åren ofta tomma, därför att hyrorna är så höga 
att en vanlig lönearbetare inte har råd att bo i dem. Trångboddhet är fortfaran
de för de flesta en ekonomisk nödvändighet!

Beträffande utrustningsstandarden, så har denna genomgått stora förändringar. 
I köken har skåp, spisar och kylutrustning tillkommit. Badrum och tvättstuga 
finns oftast. Men "de stora förändringarna" har slagit igenom långtifrån över
allt. Hösten 1960 fann man att endast 50 % av alla lägenheter hade badrum. 
C:a 30 % saknade värmeledning och endast c: a 70 % hade eget WC.

Dessutom har under 60-talet i vissa avseenden en standardsänkning inträtt. 
Nya byggnadsmaterial har lett till sämre ljudisolering, rör har måst läggas syn
liga, kakel i badrummet och marmorplattor i fönstren har blivit sällsyntare (En 
ny bostadspolitik, sid. 82). Därtill ofta en sämre värmeisolering.

Bidén har även blivit standard. Oftast får den stå oanvänd eller används den 
som tvättställ för kläder. Kravet på bidé som standard lär knappast ha kommit 
från hyresbetalarna, snarare från bidéfabrikanterna.

Hur har det då gått med "prissänkningen på byggnadsmaterial" och "undan
röjandet av privatmonopolismen"? Jo, monopoliseringen inom byggnadsmate
rialbranschen har gått längre än inom de flesta andra branscher, och prishöj
ningarna har varit därefter — snabba. Därtill har monopoliseringen och struktur
rationaliseringen i övrigt lett till att produktionen i allt snabbare takt koncen
treras till allt färre regioner. Utflyttningen från glesbygden har därigenom ökat, 
samtidigt som bostadsbristen i storstadsregionerna blivit ännu mer akut.

De billiga bostäderna då? Tyvärr. Hyrorna i nyproducerade hus steg från 1949 
till 1958 med 60 % och från 1958 till 1968 med 100 %.

Nåväl, tomtspekulationen då? Florerar tämligen ohämmat! "Bostadskrediter 
till låga räntor"? Räntorna är högre än någonsinJ

Men har vi inte "tillräckligt med samlingslokaler" för t. ex. ungdomen och 
"tillräckligt med daghem för barn"? NEJ!

Vi kan konstatera att regeringen och HR på praktiskt taget ingen punkt har 
för en politik i linje med sitt eget program.

De ”allmännyttiga” bostadsföretagen

1965 var fortfarande c:a 60 % av alla lägenheter i privat ägo. Övriga 40 % 
ägdes av statliga, kommunala och "allmännyttiga" företag 4- bostadsrättsför
eningar. Men om vi istället tar en titt på den procentuella fördelningen av ny
producerade lägenheter 1967 mellan samma ägaregrupper så är bilden en helt 
annan: "Samhällsägda’* — 57 %, bostadsrättsföreningar — 25 %, övriga (pri-
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vata] — 18 % (enfamiljsvillor ej medräknade]. De s. k. "allmännyttiga” före
tagen är alltså på stark frammarsch. Till dem hör bl. a. HSB (Hyresgästernas 
Sparkasse och Byggnadsförening u. p. a.] som bildades i Stockholm redan 1923. 
Hyresgäströrelsens organ Vår Bostad var också redan från början organ för 
HSB. Syftet var att få ett bostadsbyggande som inte var spekulativt, att folk 
skulle få bo bra till billigt pris. .

Hur är det då idag, när de "allmännyttiga" bostadsföretagen just börjat domi
nera marknaden? Är hyrorna lägre och standarden bättre i deras hus än i de 
privatägda husen? Nej, inte i nämnvärd mån. Detta beroende på att det idag inte 
är fastighetsägarna som gör de stora vinsterna på bostäderna. De stora vinsterna 
går istället till bankerna genom de höga räntorna och till monopolen inom bygg
nadsmaterialbranschen genom de höga priserna på byggnadsmaterial. Bostads
byggandet är alltså fortfarande rent spekulativt, vinsten tas bara ut i tidigare 
led. (Detta tas noggrannare upp i en annan artikel.]

Vad har då de ''allmännyttiga" bostadsföretagen för funktion idag? Jo, en 
intressekamp för hyresbetalarna försvåras, genom att de "allmännyttiga" bo
stadsföretagen tillsammans med HR i sin propaganda framställer dessa företag 
som hyresbetalarnas egna. Naturligtvis slåss man inte mot sig själv. Men i själva 
verket är dessa företag rent objektivt ingenting annat än inkassobyråer och bo- 
stadsförvaltare åt bankerna och monopolkapitalet inom byggnadsmaterial
branschen. De "allmännyttiga'' bostadsföretagen står alltså inte i hyresbetalar
nas tjänst och kan inte vara våra egna företag.

SAP och hyresgäströrelsen idag

"En av konsumentintressen styrd bedömning av de hyres- och bostadspolitiska 
frågorna har lett till att förbundet i stora frågor och i betydande utsträckning 
befunnit sig på samma lijne som regeringen’’ (förbundsordförande Erik Svens
son i Vår Bostad nr 7—8/1968].

/ Då hyresregleringen trädde i kraft begränsades underlaget för lokala mass-
aktioner. SAP såg till att rörelsen kom att bli en del av den reformistiska appa
raten och underordnas socialdemokratin — en välkänd utveckling inte bara inom 
detta område. Att hyresbetalare—lönearbetareintressen skulle styra de hyres- 
och bostadspolitiska frågorna kom alltmer att bli en läpparnas bekännelse (se 
även tidigare avsnitt].

I rörelsens topp sitter lojala socialdemokrater. Dessa ingår sedan i utredningar 
rörande bostadspolitiken i egenskap av representanter för hyresgäströrelsen. HR 
används både som avstjälpningsplats — ger partifunktionärer ett bekvämt jobb
— och som karriärstege av SAP. SSU spelar en viktig roll som rekryteringskälla. 
Vid kurser och seminarier sätts SSU:are in i de "riktiga" bostadspolitiska syn
punkterna.

— Statsrådet Lennart Geijer har kommit via hyresgäströrelsen samt TCO, har 
bl. a. suttit ordförande i Stor-Stockholms hyresgästförening.
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— Många ombudsmän har som enda (?) merit medlemskap i SSU eller SAP. 
Ombudsmannen i lokalavdelningen i Umeå, Pontus Lindgren, kommer från 
SSU.

Folk som inte har anknytning till SAP uppfattar HR: s uppgift att föra ut den 
socialdemokratiska bostadspolitiken till medlemmarna — hyresbetalarna — väl
jarna. Högsta ledningen sitter säkert på sina poster och löner så länge de är 
lojala mot den socialdemokratiska politiken och så länge de lyckas hålla till
baka opposition och kritik från medlemmar eller avleda medlemsinitiativ från 
de politiskt känsliga frågorna. Med andra ord från de höga hyrorna till mer ser- 
viceinriktade frågor. Exempel på det är propagandaskriften (1969 från HR) 
”EN HALV MILJON . . . OCH SÅ DU”, där man för ut boendemiljön som 
huvudfråga och t. o. m. det på ett fullständigt löjligt sätt. Citat:

— ”Lewis Mumford, den amerikanske sociologen, har givit en levande defini
tion på miljön i den moderna statsbildningen. Han säger: Modern stadsmiljö, 
det är när en småbarnsmamma med sina barn upplever promenaden från och 
till mjölkbutiken som om det vore årets första underbara vackra vårprome
nad.”

— ”Vi skriver år 2069 och upplever en helt fantastisk värld . . .  Vi har fullstän
diga valmöjligheter . . .  Vi har (i vår bostad) även rum för audiovisuell konst 
och vi har speciella meditationsrum . . .  I centrum (i staden) finns kultur
huset. Där har vi avancerade debatter i etik, psykologi och filosofi.”

Dylikt trams för man ut i en tid då hyrorna i nybyggda hus ökat med c:a 
100 % de senaste 10 åren, då bostadsköerna inte ser några, gränser.

Lokalavdelningarnas undertryckande

Före kriget var lokalavdelningarna ofta starka kamporganisationer. Nu är 
fallet något helt annat. Några exempel:

— Ombudsmännen anställdes förr av respektive förening. Nu anställs de direkt 
av HR, som också tillsätter dem. (Jfr. med fackföreningsrörelsens utveck- 
ling).

— Avdelningarna får inte själva ta hand om medlemsavgifter eller den egna 
finansieringen. Verksamheten finansieras genom anslag av storföreningar 
(se nedan), och storleken bestäms av storföreningens styrelse.

— Till förhandlingsdelegationerna, som sköter förhandlingar och hyresvillkor 
med fastighetsägarna, får inte avdelningarna välja sina egna representanter 
utan storföreningens styrelse utser förhandlingsdelegation. (Jfr. med fack
föreningsrörelsens utveckling).

Vad har betingat en sådan utveckling? Som exempel kan vi se på frågan om 
hyresregleringens avskaffande. Då bygg- och bostadskapitalet, främst det pri
vata, krävde av regeringen hyresregleringens avskaffande, slöt ledningen för HR

39



upp på bostadskapitalets sida. Och som Sträng säger, senast före valet 1970 
(DN] : "Vi har alltid fört en företagsvänlig politik” . Bostadskapitalet är inget 
undantag.

Den "demokratiska processen’’ kom igång. En utredning med "sakkunniga" 
tillsattes och kom med sitt betänkande, en hyreslag om hyresregleringens av
skaffande. Självfallet reagerade hyresbe talarna.

Östermalmsavdelningen av Stor-Stockholmsföreningen gav ut en stridsskrift 
hösten 1967 kallad "VÅRA NYA HYROR — HUR HÖGA SKALL DE FÅ 
BLI?" Där står bl. a.:

— " . . .  de ändringar som skett i förslaget till ny hyreslag, t. ex. vad gäller 
reparationsrätt, besittningsskydd och bytesrätt kan inte kompensera hyres
gästerna för de hyreshöjningar som blir en följd av hyresregleringens slo
pande. Man skall inte blanda ihop de här sakerna. Det väsentliga är hyrorna. 
(Vår understrykning]. Om inte människorna kan betala hyran blir besitt
ningsskyddet illusoriskt. Vi kan inte se förslaget annat än som en ren kapitu
lation, ett svek mot hyresgästerna. (Vår understrykning]".

Både i Stockholm och i Göteborg växte kraftiga opinioner fram. T. o. m. inom 
SAP (Stockholm] växte en viss opinion mot HR-ledningens politik och ageran
de. De ledande i SAP var dock lyhörda för opinionen. Likaså gjorde ledningen 
för HR sitt bästa för att tysta ned och hålla tillbaka de självklara kraven på 
debatt inom rörelsen.

I Stockholm krävde hyresbetalarna en extra fullmäktigestämma för Stor-Stock
holmsföreningen. Två stormiga möten kom att hållas. Vid voteringen ställde sig 
en klar majoritet mot avskaffandet av hyresregleringen. Den s-dominerade sty
relsen var för så när som på en VPK-are. (Hösten 1967].

Nu närmade det sig val (1968], och regeringen fann det för bäst att hålla sig 
lågt. (Jfr. EEC och årets val]. Propositionen kom att uppskjutas.

En politik som så uppenbart går emot folkflertalets intressen är inte lätt att 
föra ut. Det är mot den bakgrunden vi får se den totala toppstyrningen inom 
HR. Aktiva medlemmar på basplanet och ett lokalt självstyre skulle bli ett hot 
mot förbundsledningens auktoritet. Det hotet har eliminerats stadgemässigt (se 
nedan].

Andra exempel på politik som förts bakom ryggen på medlemmarna i hyres- 
yäströrelsen är avtalet om generella hyreshöjningar och reparationsavtalet.

Lokalavdelningarnas verksamhet nu 

—  ren hobbyverksamhet

Det är nödvändigt med viss lokal verksamhet för HR. En ofarlig aktivering 
av medlemmarna krävs för att "folkrörelsen" skall kunna hävda sig och behålla 
skenet mot byalag, miljögrupper och div. aktionsgrupper. Sådana försöker man 
få in i hyresgäströrelsen för att sedan pacificera dem. Ex.’här i Umeå ville 
kårstyrelsen att Hyreskampsfronten skulle gå in i HR.
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Lokalavdelningarna skall vara mellanhänder eller kontaktlänkar me:.a- ;£? 
och medlemmarna. Arbetsrutinen är enligt en skrift från Stor-Stockhc.msfc: - 
eningen följande:
— Organiseringen av kontaktkommittéer och förhandlingsråd (Obsl ej dele

gation).
— Miljö- och fritidsaktiviteter.
— Lokal utåtriktad verksamhet.
— Rekrytering till kurs-, konferens- och studieverksamhet (ex. på studieverk

samhet: "Plats för lek").
— Expeditionernas bemanning och remissbevakning.
— Årsmöten.

I skriften står vidare rent ut att "kontaktkommittéerna skall inte syssla med 
exempelvis reparations- och hyresärenderi’, utan de "skall primärt syssla med 
boendemiljön och fritidsaktiviteter inom bostadsområdet".

Den toppstyrda organisationsformen

Ungefär samtidigt som fastighetsägarna på allvar började driva på frågan om 
hyresregleringens anskaffande, startade arbetet för förändring av HR:s organi
sationsstruktur. "Organisationskommittéens betänkande" blev klart hösten 1963. 
Det hette att en förändring måste ske, därför att samhällsbilden förändrats 
(läs: ökad monopolisering), detta enligt HR:s dåvarande ordförande Bengt 
Hallberg (s) på HR:s kongress 1964. Omorganisationen motiverades främst av 
effektivitetsskäl, och skulle tolkas som en övergång från kamporganisation till 
intresseorganisation. Lägg märke till konstruerandet av motsatsförhållande.

Hur ser då den nya organisationsreformen ut? En del av de förändringar .som 
nedan anges har kommit till redan tidigare.

— HR har kongress vart 4:e år. Maximalt 300 ombud samlas, vilka är utsedda 
av Storföreningarnas fullmäktigeförsamlingar. Kongressen väljer förbundssty
relse, som består av 19 personer och som sammanträder tvä gånger per år.

— Inom förbundsstyrelsen finns ett verkställande utskott, som har den verkliga 
makten. VU är på nio personer, och alla skall enligt stadgarna bo i Stock
holmsregionen. Insyn i VU;s verksamhet är ringa, ex. VPK:aren Rickard 
Eurén som är suppleant i VU har under åtta års tid inte kallats en enda 
gång till VU-möte.

— Distriktsorganisationerna har slopats. Dessa liksom de c:a 200 lokala hyres
gästföreningarna har slagits samman till storföreningar, ex. Övre Norrlands 
Hyresgästförening med centralexpedition i Luleå. F. d. Hyresgästföreningen 
i Umeå är nu bland många andra en lokalavdelning i Övre Norrlands Hyres
gästförening, och saknar självständig roll.

— Sedan kan nämnas att HR:s ordförande väljs på livstidi
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Som synes av ovan och av vad som redan tidigare framkommit sitter toppar
na säkert i sadeln. Att inom organisationens ram mobilisera en opposition mot 
deras politik är mer eller mindre omöjligt. Hyresbetalama inser i allt större ut
sträckning att så verkligen är fallet. Detta visar bl. a. medlems avgången från 
HR, samt att de kampaktioner som varit de sista åren skett helt utan HR. 
Likaså framkomsten av lokala byalag och hyreskampsorganisationer.

Slutsatser

HR:s utveckling kan indelas i två skeden. Fram till 2:a världskriget var HR en 
kamporganisation, som i sitt arbete utgick från medlemmarnas — hyresbetalar- 
nas intressen. Efter kriget har utvecklingen alltmer blivit den motsatta.

HR kan nu ses som ett halvstatligt organ med nära samarbete med regering, 
SAP, LO, bygg- och bostadskapitalet m. fl. Medlemmarna har föga, om någon, 
kontroll över organisationen. I HR:s propaganda förs ut att hyresbetalarna har 
gemensamma intressen med bygg- och bostadskapitalet — att hyreskampens tid 
skulle vara förbi. HR söker tona ner och dölja klassmotsättningarna och är till 
sin funktion och uppbyggnad korporativistisk.

Arbetarklassen ställer allt oftare LO åt sidan då de vill driva igenom sina 
krav. En sådan utveckling är också att vänta, och har redan börjat, när det 
gäller kampen för bättre och billigare bostäder och mänskliga boendeförhål- 
landen.
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Den lokala dagspressens 
behandling av hyresstrejken

Denna artikel är en sammanställning av några kommentarer kring artiklar och 
ledare i Umeåtidningarna med anledning av studenternas hyresstrejk. Först be
handlas Västerbottens Folkblad (VF] som av outgrundliga skäl aldrig tog ställ
ning till strejken på ledarplats. Kanske anade man besvärligheter? Desto utför
ligare har strejken kommenterats i Västerbottens-Kurirens [VK] ledare. Som 
framgår av denna artikel var kommentarerna från början orediga och famlande, 
ett allmän fäktande och huggande hit och dit i luften, utn skönjbar linje. Så små
ningom träder dock allt tydligare och tydligare fram en klar politisk värdering . . .

Beslutet den 9 april om total hyresstrejk behandlades i båda tidningarna den 
10 april på ett relativt sakligt sätt. Ett stormöte av denna omfattning var en 
ovanlig sak som imponerade på tidningarna, och utan att reflektera närmare 
på saken lät man artiklarna innehålla i huvudsak riktiga uppgifter. Men efter
tanken lät inte vänta på sig.

VF 11/4 Redan dagen därpå, den 11 april hade VF tänkt så långt att man i 
en stor förstasidesrubrik betecknar hyresstrejken som ”Förvirringen 
TOTAL”, och i en artikel på sista sidan ger man stort utrymme åt 
en kårbyråkrat, tillika SUSB-styrelseledamot, att agitera mot de strej
kande. Så får kårbossen framlägga sin syn på saken: ”Den här ak
tionen har bedrivits av Clartéister och yttersta vänsterfalangen men 
de har aldrig medgivit att detta inte är en ren hyresaktion utan en 
politisk drive. Deras krav går inte att genomföra i det nuvarande sam
hället. Man kan inte bara vägra att betala pengar som måste fram.” 
Detta är en löjlig insinuation att de medvetna hyresbetalare som gått 
till aktion mot de höga hyrorna inte skulle vara kompetenta att skilja 
på intressekamp av frontkaraktär och politiska aktioner. Kårbossen 
avslöjar sig som en väluppfostrad och välanpassad medborgare i vårt 
kapitalistiska samhällssystem. "Man kan inte bara vägra att betala 
pengar som måste fram”, säger han. Naturligtvis kan man det! Om 
man bestämmer sig för att de profiter som kapitalisterna har sagt 
”måste fram’’ är för höga, kan man gemensamt låta bli att betala 
dem.
VF-artikeln intervjuar även en byråkrat inom hyresgästföreningen. 
Denne byråkrat säger sig förstå upprördheten över det höga hyres- 
läget. Han säger sig förstå studenterna, men att han ställer sig ”helt 
frågande inför deras metod” . Att en representant för Hyresgästför
eningen ställer sig ”helt frågande” inför strejken som metod var väl 
inte något förvånande, inte heller att han står helt utan förslag till 
alternativa handlingsvägar. Anmärkningsvärt är emellertid VF:s ar
tikel som helhet i detta sammanhang. När ett stormöte har beslutat 
den hyresaktion, som till omfånget skulle bli den största sedan Ols- 
kroken 1936 har Umeås socialdemokratiska dagstidning inget annat
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att anföra än att referera två byråkrater som ställer sig "frågande” 
inför denna metod.
Men värre skulle det bli. För att försöka undvika att bli anklagad för 
att öppet föra en studentfientlig och kapitalistvänlig linje har VF 
noggrant avstått från att ta ställning till hyresstrejken på ledarplats. 
En i och för sig grav försummelse. Istället har man valt att försöka 
sprida misstro mot studenterna i form av "objektiva” nyhetsartiklar, 
i stil med det hätska angrepp som kom fyra dagar senare, den 15 
april.

VF 15/4 I denna artikel, med fem spalter bred rubrik på första sidan, be
skyllde VF studenterna för att de skulle ha behandlat städpersonalen 
illa. Studenterna skulle, enligt VF, ha utsatt städerskor och vaktmäs
tare för "personliga kommentarer som dessa personalgrupper har 
uppfattat som i hög grad sårande". Kommentarer att dessa personal
grupper skulle ha "så bra betalt'’, vara "alltför väl tilltagen" och att 
en del personalkategorier "mest går och pysslar" skulle ha varit all
mänt förekommande. Genom att blanda ihop denna smörja med ett 
flygblad om hyresstrejken från SUSB:s företagsnämnd fick läsaren 
intrycket att det var de hyresstrejkande som låg bakom oförskämd
heterna. Inte vid något tillfälle på stormöten eller i flygblad har nå
gon strejkande eller strejksympatisör framlagt någon annan uppfatt
ning än den, att städ- och vaktmästarpersonal har samma intresse 
som studenterna, nämligen att bekämpa profitörerna i byggnads- 
bransch och kreditväsende. Och det kan naturligtvis göras genom 
såväl höjda personallöner som genom sänkta hyror.
Men för VF var det tydligen inte någon passande nyhet att städer
skor och studenter skulle ha gemensamma intressen. Det passade inte 
in i socialdemokratins ömma omvårdnad om monopolkapitalet. Där
emot tjänar storfinansen på att det bildas klyftor mellan arbetare och 
akademiker — klyftor som gör att dessa grupper bekämpar varandra 
i stället för att samarbeta. Därför är det förståeligt att Umeå social
demokratiska dagstidning villigt publicerade ett sådant 'fantasihop
kok", som en av SUSBts vaktmästare karakteriserade artikeln.

VF 1/6 Ytterligare ett exempel på hur VF försökte förlöjliga studenternas 
hyresaktion är deras framställning av demonstrationen den 31 maj 
vilken publicerades den 1 juni. VF beskriver väntan på demonstra
tionståget: "Folk börjar samlas vid trottoarkanter och på gågatan i 
Umeå centrum. Det påminner om den långa väntan på Barnens Dags- 
tåget.'’ Och som kommentar till opinionsmötet i Döbelns park: 
"Längst ut i parken sitter en man, som när vi frågar honom vad han 
tycker, svarar med en stor gäspning. Det kanske är synonymt för 
demonstrationen." Och slutligen: "Åskådarna tar det som ett jippo 
som man inte behöver engagera sig i."
Också i denna artikel låter VF i någon slags falsk objektivitetsiver 
"folkets" röst komma till tals. Och helst då i sådana saker som är 
sakligt felaktiga. T. ex. mannen som säger: "Kasta ut dom djäklar- 
na. Jag betalar själv hög hyra och dessutom har mina skattepangar 
gått till bostäder åt dom där . . . " En osann utsaga som VF inte har 
något intresse av att dementera. Kan man få folk att tro att deras 
skattepengar går till studentbostadsbyggande, så inte har VF något 
emot det. Klyftan mellan arbetare och studenter torde säkert kunna 
vidgas av en sådan uppfattning, tycks VF tro. Kunde inte en arbetar
tidning i stället ha tillrättavisat den felinformerade mannen, visat att 
inte ett öre skattepengar går till studentbostäder, att alla subventio-
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ner tagits bort från studentbostadsbyggandet, och i stället ha upp
manat mannen med den höga hyran att själv ta lärdom av studen
ternas hyreskamp?

— o —

Borgerliga VK har på sätt och vis uppträtt renhårigare än kollegan 
VF, såtillvida att man publicerat de mest befängda åsikterna på le
darplats. Därför är det också lättare att kritisera VK:s linje mer prin
cipiellt, utan att de kryper ihop under skrivbordet och ömkligt skyller 
på dåligt insatta journalister. Så kom den första bredsidan den 17 
april, understödd av ett bildreportage om studentbostädernas ”höga 
standard”. Av desa två är ledaren den intressantare.
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VK 17/4 Där får man läsa att " studenternas strejkkommitté har utlyst total 
hyresstrejk", vilket ju var fel. Strejken utlystes av stormötet den 9 
april med över 1.000 studenter närvarande. Aktionen betecknas som 
"egendomlig", strejkkommitténs flygblad som "synnerligen egendom
liga" (dock utan att man får veta vari egendomligheterna ligger . . .] 
och strejkkommittén och Clarté anklagas för att inte vilja "bidra till 
skäliga och överenskomna lönehöjningar för städerskor och vaktmäs
tare". SUSB påstås arbeta utan vinstsyfte, trots att 35 % av hyran 
utgör ränte-kostnader, d. v. s. ren profit för den som "äger" det 
kapital som lånats för husbyggandet. Till detta kommer ytterligare 
25 % av hyran till andra kapitalkostnader.
Den väg som VK anser vara rimligast, nu och i framtiden, är att 
kräva högre bidragsdel i studiemedlen. Här avslöjar VK sin uppfatt
ning att det skulle vara skattebetalarnas plikt att betala de profiter 
som studenterna inte vill låna ytterligare mera pengar för att kunna 
betala. Detta hellre än att profitörerna skulle avstå från någon del av 
sina profiter.

VK 28/5 Dessa ovederhäftiga utfall intensifierades i VK:s ledare den 28 maj, 
två dagar efter SUSBis styrelse meddelat att de strejkande studen
terna skulle vräkas. Där beskylldes de hyresstrejkande studenterna i 
Umeå för att vara "okunniga både om sin egen roll och om de prin
ciper som gäller för bostadspolitiken". En ytterst grav anklagelse med 
hänsyn till det arbete som de ledande i strejkorganisationen lagt ner 
för att utreda och föra ut information just om bostadspolitiken och 
betydelsen av hyreskampen. En anklagelse som för övrigt upprepa
des i senare ledare och som uppenbarligen är avsedd att sprida miss
tro och ont förtal mot studenterna, i stället för att sakligt bemöta de 
synpunkter som lagts fram från de strejkande.
Men VK hade tydligen svårt att sakligt bemöta de strejkandes argu
ment. När en av orsakerna till höga byggnadskostnader, och därmed 
höga hyror, sades vara monopoliseringen inom byggnadsmaterial
branschen "bemötte" VK detta med att skriva: "Allt det här är väl
kända marxistiska slagord. Innehållet är tunt. Något byggmonopol 
råder inte i Sverige." Och för att "bemöta" argumentet om banker
nas profiterande på bostadsmarknaden sade VK troskyldigt som ett 
söndagsskolebarn att "vad man än kan beskylla bankerna för så fast
ställer de inte räntenivån".
För övrigt beskyllde VK de strejkande för att de strejkade mot sitt 
eget företag, för att de inte på en enda punkt hade kunnat komma 
med ett konstruktivt förslag och för att "vad man vill uppnå bru
kar den unga vänstern alltid ha svårt att svara på".
Vart VK egentligen ville komma med alla dessa anklagelser var det 
lite svårt att överblicka i detta läge. VK talade om "okunnighet" 
och efterlyste "en smula eftertanke", men VK:s ledare ingav inget 
sken av någon djupare analys av hyressituationen i Sverige. Viktigare 
än analys och debatt ansåg man tydligen förlöjligandet och förtalet 
vara. När ett försök till analys sent omsider kom på ledarplats den 
3 juni, innehöll denna knappast något annat än en lång rad flatheter 
av vilka knappast någon tillförde bostadsdebatten något nytt.

VK 3/6 Här ger man visserligen uttryck för den åsikten att de ständigt öka
de bokostnaderna är något beklagligt. Man medger även att de främst 
drabbar unga familjer, ofta med barn och i början av en yrkeskarriär. 
Och vidare att "det blir i stor utsträckning de inkomstsvaga grup
perna som får betala de högsta hyrorna. Till de som drabbas hör utan
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tvivel också studenterna.” Hur tänker sig då VK att man ska angripa 
denna situation? VK medger att ”kostnaderna för byggmaterial ökat 
en del under senare år” men blundar helt för orsakerna. Att mono- 
poliseringen skulle spela in hade ju VK avvisat i sin förra ledare. Nu 
hänvisar man i stället till ”delvis svårförklarliga orsaker”! Och VK 
anser att ”ett enklare och billigare byggande måste eftersträvas” om 
vi inte skall hamna i en "permanent bostadskris” . Hur skall då detta 
billigare byggande kunna eftersträvas? Jo: ”Varje briljant idé som en 
arkitekt får behöver inte förverkligas” .
VK:s linje är direkt fientlig mot det lönearbetande folket. Den tek
niska och industriella utvecklingen samt långt driven rationalisering 
och uppdriven arbetstakt har tillfört företagarna stora och ständigt 
ökande vinster. Att någon del av detta skulle få stanna hos folket i 
form av lägre byggnadskostnader, lägre räntekostnader och därmed 
lägre hyror är helt främmande för VK. Arbetarklassens arbete har 
möjliggjort en teknisk utveckling som nu kan ge en hög bostads
standard. För att sänka kostnaderna för kapitalisterna vill VK för
vägra arbetarna denna rimliga standard hellre än att ifrågasätta den 
heliga profiten.

VK 12/6 Ytterligare två gånger har VK berört hyresstrejken på ledarplats.
Kanske dessa två senaste inlägg ändå tydligast klargör VK:s inställ
ning. Så småningom har VK låtit täckelset falla och alltmer fram
träder den rent reaktionära propagandan. Så anser man den 12 juni 
att det kanske vore ”på sin plats att ge hela affären något rimligare 
proportioner” . Med andra ord att försöka tysta ner hela hyresaktio- 
nen. Månne ett tecken på att VK börjar förstå de grundläggande 
frågorna som de hyresstrejkande studenterna dragit upp? Dessa

47



f

''rimligare proportioner” försöker man åstadkomma genom att hävda 
att "det är en grupp vänsterpolitiska aktivister som agerar — inte 
någon utbredd studentopinion". Och för första gången gör man ett 
försök att krysta fram ett lösningsförslag — ett förslag som står helt 
i stil med VK: s tidigare åsikter: Problemet med de höga hyrorna 
skall lösas genom att studiemedlen utbetalas månadsvis i stället för 
som nu per termin 1
VK presenterar sitt förslag på följande sätt: "Men det ekonomiska 
trycket kan kanske delvis också ha en enkel praktisk orsak. Studen
terna betalar inte högre hyra än vad deras jämnåriga i yrkeslivet gör. 
Men till skillnad från dessa får studenterna sin lön — sina studie
medel — två gånger om året. Sedan är det deras egen sak att ran
sonera med pengarna så de räcker hela terminen . . . .”
"Det är märkligt att man konstruerat ett sådant system för studie
medlens utbetalning. Det är att bädda för ekonomiska bekymmer 
och sociala problem. Människor i arbetslivet får månadslön och så 
bör även studiemedlen utbetalas."
Maximalbeloppet i januari 1970 för studiemedel uppgick till 4.200 
kr per termin plus barntillägg med 750 kr för varje barn. Av detta 
är 875 kr "studiebidrag" som ej behöver återbetalas. För ensamståen
de studenter skulle det alltså med VK:s metod bli en "månadslön" 
på 700 kr, varav upp till 280 kr skall gå till hyra. Återstår 420 kr 
per månad till mat, kläder, studiematerial och böcker, studentkårs- 
avgift, telefon och tidningar m. m. Och så långt räcker bara inte 
420 kr per månad.
Nu framförs ju rätt ofta att studenterna kan utnyttja sina sommarlov 
för att arbeta och på så sätt dryga ut sina knappa tillgångar. Natur
ligtvis går det ibland, men det är svårt att få extrajobb och vidare 
bra betalt kan det aldrig bli. Dessutom behöver många sin sommar
ledighet för att komplettera tentamina som man inte hunnit eller 
orkat med under terminen p. g. a. högt uppdriven studietakt, UKAS 
m. m. Att ta extrajobb under terminerna är också helt uteslutet i 
och med UKAS. Att komma efter i studierna kan ju bli helt förödan
de för ens framtid.
Detta vet naturligtvis VK:s ledarskribent och han avhåller sig därför 
från att framföra dessa synpunkter. Men varför då komma med ett 
så befängt förslag som månadsutbetalningar av studiemedlen? Uppen
barligen för att få studenterna att framstå som slösaktiga och utan 
förmåga att planera sin ekonomi. Ytterligare ett försök att svärta ner 
studenterna.
Men det återstår bara en metod att dryga ut studiemedlen, nämligen 
att ha egen förmögenhet eller att få ekonomiskt stöd från sina för
äldrar. Relativt få av Umeåstudenterna är i denna situation. Menar 
då VK att bara de rikas barn egentligen borde studera? Det sägs 
inte rakt ut den 12/6, men en ledarkommentar till en intervju med 
en av strejkkommitténs medlemmar visar slutligen i klartext vad som 
legat bakom många av VK:s egendomliga angrepp på studenterna.

VK 22/6 Den 22 juni ondgör man sig således över ett uttalande som sagt att 
studielånen inte räcker till att försörja hustru och barn. VK skriver: 
"Har man i studentkretsar så höga krav på samhället, är det inte 
underligt att missnöjet blommar", och vidare att "samhället av eko
nomiska och andra skäl måste begränsa sina insatser". Vilka då ’’and
ra skäl"?
När det gäller arbetsvärd och omskolningsverksamhet utgår utbild
ningsbidrag i form av ett grundbidrag med 550 kr/mån. för gifta och
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500 kr/mån. för ogifta, dessutom hyresbidrag med belopp som mot
svarar den faktiska hyreskostnaden, maketillägg till familjeförsörja
ren med 150 kr/mån. om utbildningen sker på annan ort än hem
orten och tillägg för barn under 16 år med 60 kr/mån. Här accepte
ras tydligen att den som får utbildning ska ha rätt att vara gift och 
ha barn. Men VK vill förvägra studenterna motsvarande förmån.
I stället skriver VK: "En så generös uppräkning av studielånen att 
de skulle räcka också för att 'försörja hustru och barn,; vart skulle 
den leda? Sannolikt till ett mycket stort framtida akademikerprole
tariat. Bromsar är tyvärr nödvändiga också i samhällsapparaten. En 
mera generös statlig studiestödspolitik skulle för motbalansering 
dessutom nödvändiggöra en hård kvoterings- och utgallringsspärr för 
tillträde till högre studier. Skulle det vara att föredra?"
Lägg märke till detta sista citat! Här säges rakt ut att de bromsar 
som tyvärr är "nödvändiga också i samhällsapparaten" helst bör 
vara i form av ekonomiska bromsar. D. v. s. att den som är förmö
gen i första hand bör klara sig igenom utgallringsspärr en till högre 
studier. Aldrig förr under hyreskonflikten har VK så cyniskt visat 
sitt rätta ansikte.

Till sist förtjänar även att nämnas en allmän kommentar om massmedias age
rande i samband med uppvaktningen hos inrikesminister Erik Holmqvist. Ett 
stort uppbåd av journalister och radio- och TV-folk var med. Kameror blixtrade, 
filmkameror surrade, frågor haglade över de uppvaktande studenterna. De när
varande uttryckte ett stort intresse för de förestående vräkningarna och den 
därav föranledda uppvaktningen. Relativt lite märktes dock i massmedia dagen 
därpå. VF skrev i sin rubrik: "Erik Holmqvist: Studenterna som strejkar gör 
för stor affär av egna snäva intressen". Denna "för stora affär" var just att 
studenterna visat att det inte bara gällde deras egna intressen, utan att det råder 
ett allmänt missnöje mot de höga hyrorna.

Genom att framställa studenterna som gruppegoister som kämpar för speciella 
privilegier ville man tydligen piska upp hatstämningar mot de hyresstrejkande. 
Detta i ett läge när konkret vräkningshot rådde, och studenterna mer än någon
sin hade behövt stöd från allmänhetens sida. Paradoxalt nog kunde den rikti
gaste beskrivningen av uppvaktningen återfinnas i Svenska Dagbladet. Aftonbla
det och Expressen teg som muren. Andras intressevärderingar än journalisternas 
tycks i hög grad bestämma nyhetsinnehållet.

Sammanfattningsvis kan man säga att erfarenheterna av den lokala dagspres
sens agerande i hyresstrejken visar att det är helt felaktigt och dumt att förvänta 
sig någon som helst positiv hjälp från det hållet. När det gäller såväl informa
tion som propaganda måste de hyresstrejkande, liksom i allt övrigt, lita till egna 
krafter och använda sina egna informationskanaler.
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Summering

Syftet
Av skadan blir man vis heter det och då nu de strejkande Umeåstudenterna 

har summerat sin verksamhet och vilka misstag som begicks kommer dessa att 
vara till stor nytta framöver, både för oss själva och för alla de som står i be
grepp att uppta hyresstrejk.

Vilka var då våra misstag? Hur handlade vi?

I olika skeden av kampen ställde vi vårt hopp till olika administrativa institu
tioner som studenternas Kårfullmäktige, Kungliga bostadsstyrelsen, Länsbostads
nämnden o. s. v. Vi trodde att vi med deras hjälp skulle kunna lösa konflikten, 
men det visade sig vara totalt felaktigt.

Vi lurades in i en malande byråkratisk apparat, där det enda resultatet blev 
att våra motståndare lyckades förhala lösningen av konflikten till sommaren. 
Därigenom försvårades vår kampsituation i och med sommarlov och semester
tider. Men våra erfarenheter visade också att det är bra att komma till för
handlingar, genom att vi där kan ställa krav på våra motståndare och avslöja 
dem.

Vi läste lagboken som hade den varit skriven för oss, vi hörde oss för om 
praxis vid vräkningar och fick höra att vräkning inte skulle kunna ske innan 
hösten. Vräkningar visade sig vara en realitet redan i juni. Av detta drog vi 
slutsatsen att lagarna inte är skrivna för att tillvarataga våra intressen, d. v. s. 
hyresbetalarnas intressen, tvärtom är det så att de spelade våra fiender i hän
derna — lagarna tjänade SUSB och kapitalägarna inom byggnadsbranschen och 
bankväsendet.

När vräkningshotet kom trodde vi att ramaskrin och sensationsreportage skulle 
utbasuneras i tidningarna och att radio/TV skulle hjälpa oss att avslöja inrikes
ministerns fientliga ställningstagande [Holmkvist: ”Jag tänker då inte ta några 
initiativ i den här frågan’’) vid vår uppvaktning av den ”folkvalde”. Så naivt, 
så okunnigtl Då massmedia inte teg om vår strejk tog de ställning mot den så 
att lokalbefolkningen intog en avvaktande, nästan fientlig inställning till kampen. 
Sålunda: Vi kan inte lita till massmedia som huvudkanal för vår information 
utan måste lita på egna krafter, d. v. s. att uppgiften att informera folket 
måste ligga på organisationen själv.

Allt detta — lagar, administrativa instanser, massmedia — fick oss att inse 
att vår motståndare inte är välvillig och beredd till eftergifter, utan tvärtom — 
de var mer än motståndare, de var våra fiender, som var (och är) redo att 
tillgripa allt från administrativt motstånd till polisiärt våld -för att kväsa vår 
rättvisa kamp.
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Mot oss står en mäktig och än så länge stark fiende, solid både eken*:cxsar: 
och organisatoriskt. Bakom SUSB och kapitalägarna fanns en rad loja’a ::a ir 
(Bostadsstyrelsen, Länsbostadsnämnden m. fl.) villiga att tillmötesgå varje krav 
som riktades mot oss från våra fiender.

Med oss finns alla hyresbetalare som befinner sig i en likartad situation, som 
dignar under skatter, höga priser och har svåra arbetsförhållanden.

Hur kunde misstagen ske?
Strejken var dåligt förberedd och i stort sett spontan. Från början rådde stor 

osäkerhet om vilka strejken riktade sig emot. Senare blev vi genom studier och 
vår egen erfarenhet varse att vår strejk riktade sig mot monopolkapitalisterna 
inom bank- och byggbranschen. Vi fann att SUSB var ingenting annat än en 
inkassobyrå för dessa, d. v. s. de verkliga storhajarna på området. Strejken upp
stod eftersom studenterna — hyresbetalarnas behov av bra bostäder till rimliga 
priser var helt oförenliga med kapitalägarnas behov av allt högre vinster. Det 
som är ekonomiskt nödvändigt för kapitalägarna är inte detsamma som det som 
är ekonomiskt nödvändigt för hyresbetalarna. (Se artikeln om monopolise- 
ringen).

Nu inser vi att en grundlig analys av våra motståndare och deras medlöpare 
skulle ha föregått strejken. Om denna analys hade kombinerats med en under
sökning av studenternas ekonomiska läge och strejkvilja skulle mycket ha varit 
vunnet. Med andra ord måste linjen för vår kamp ligga klar innan vi går ut i 
den dirkta kampen. En strejk som är noggrant förberedd och välorganiserad har 
stora förutsättningar att nå seger.

Strejken är vapnet
Erfarenheterna visar att fienden viker inte frivilligt för de strejkandes krav. 

Därför måste fienden försättas i en situation där de helt enkelt tvingas att inse 
att de inte kan få så grova pengar från folk som de räknat med — och för dem 
är något mindre pengar bättre än inga pengar alls. Fienden måste därför utsät
tas för största möjliga ekonomiska och politiska press. Strejken är vapnet]

Att hålla undan några tior eller släpa efter med hyran tjänar föga till. Hyres- 
bojkott, hyresmaskning och liknande är verkningslösa medel.

STREJKORGANISATIONEN

I. Strejkledningen
Val av strejkledning. Det är nödvändigt att kampen blir organisatoriskt väl 

förberedd. Detta betyder så mycket, att vi bland de berörda måste resa frågan 
om en strejkledning för ledning av kampen. Valet av strejkledning bör företas 
långt innan strejken proklameras. Ledningen bör då se till att propaganda- och 
agitations arbete initieras av de strejkande redan innan strejken börjar. Här i 
Umeå där kampen redan är organiserad bör strejkande från olika kvarter väljas 
in i ledningen.
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Strejkledningens uppgifter

1. Strejkledningen har till uppgift att med alla medel genomföra de krav som 
de strejkande ställer. Här i Umeå konkret: att återkalla hyreshöjningen, avskaffa 
klausulen (som ger SUSB rätt att höja hyran när som helst utan att höra hyres- 
betalarna).

2. Strejkledningen skall leda kampen, föra eventuella förhandlingar, under
teckna eventuella överenskommelser.

3. Strejkledningen måste uppmärksamt följa byråkraternas verksamhet, av
slöja byråkraterna och ställa dem mot väggen. T. ex. när man ställer krav på 
studenternas kårfullmäktige så bör man utgå från att den inte kommer att godta 
dessa. Men vi bör använda kårfullmäktige till att avslöja kårfullmäktige och där
igenom mobilisera fler i kampen.

4. Strejkledningen har till uppgift inte bara att koncentrera de strejkandes 
uppmärksamhet på de paroller, som blivit uppställda under kampen, utan också 
— vilket är mycket viktigt — att förklara och utvidga de ursprungliga parol
lerna samt att utge nya paroller allt efter som situationen förändras. Detta utan 
att någonsin låta initiativet glida ur händerna. T. ex. när vi insåg att det var 
nödvändigt att vi vände oss mot regeringen, var det en viktig uppgift för strejk- 
ledningen att förklara detta nödvändiga steg och att ställa konkreta krav till 
regeringen för att kunna avslöja den inför folket.

5. En strejkledning kan och ska inte ställa sig på ståndpunkten ”allt eller 
intet". Strejkledningen skall under kampens gång värdera krafterna och manöv
rera. Det hade t. ex. varit felaktigt av strejkledningen att inte föra ut förslaget 
om taktisk reträtt efter att ha analyserat läget. Denna analys visade att fienden 
var starkare just då.

6. Strejkledningen skall sörja för att största möjliga antal dras in i aktivt 
arbete.

Strejkledningens storlek bör vara anpassad efter kampens storlek och intensi
tet. Den bör kunna utökas allteftersom läget kräver det. Det är viktigt att kom
ma ihåg att många uppgifter kan delegeras till basorganisationen och därmed 
förhindra att ledningen blir överbelastad.

Strejkledningens organisation. Alla områden bör vara representerade i led
ningen. Här i Umeå där vi haft kontaktmän i stort sett i varje hus av SUSB:s 
bostadsbestånd skulle alltså fler kontaktmän ingått i ledningen.

II. Strejkorganisationen

Det är nödvändigt med en lokal indelning av alla strejkande. Kvartersgrupper 
bör snabbt bildas. Storleken på dessa är naturligtvis svårt att säga. Huvudsaken 
är att dessa grupper blir så stora att arbetet fördelas på många.
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Kvart er sgrupp er nas uppgifter och funktioner. Kvartersgrupperna bör vara ak
tivt arbetande enheter. Kontaktmännen får inte reduceras till flygbladsdistribu- 
törer/brevbärare. Vid varje skiftning i kampen måste kvartersgrupperna disku
tera den taktiska linjen. Studier bör bedrivas. Summeringar göras av alla aktio
ner. Dessa erfarenheter, såväl som andras erfarenheter bör studeras. Kvarters
grupperna skall utföra agitations- och propagandaarbete.

III. Förhållandet mellan ledning och organisation

Strejkledningen får inte för ett ögonblick tappa kontakten med de strejkande. 
Den måste lägga stor vikt vid att ständigt hålla de strejkande underrättade om 
vad den sysslar med. Den måste på det hela taget bedriva sitt arbete så att alla 
strejkande kan kontrollera det.

Ledningen måste ha tilltro till de strejkande. När ledningen t. ex. står inför 
ett problem, måste den undersöka problemet genom att föra ut det till diskus
sion bland de strejkande. På så sätt blir det möjligt att koncentrera fram en 
lösning på problemet. Det blir då också lättare att propagera och omsätta linjen 
i praktiken. Fronten kommer på så sätt att bli verkligt stark.

De strejkande måste kamrtaligt övervaka ledningen och ha tilltro till ledningen. 
De som sitter i ledningen måste föra strejkfrontens linje. All vacklan inom fron
ten måste bekämpas genom diskussioner och om det blir nödvändigt måste svaga 
medlemmar ersättas med nya ur strejkfronten. Strejkledningens medlemmar mås
te rekryteras från alla lokala områden. Ledningen kommer då att få ett bra grepp 
över hela läget. På så sätt kommer också de strejkande att kunna övervaka 
ledningen och få mer kontinuerliga rapporter från ledningen.

Hur skall man mobilisera stöd?

a] Man måste på ett tidigt stadium själv gå ut till allmänheten på orten/or- 
terna och förklara strejkens syfte. Görs inte detta ges den baktalande pressen 
fritt spelrum att splittra och slå klyftor mellan hyresbetalarna på t. ex. "stan” 
och studentbostäderna samt åstadkomma vacklan inom fronten. Alla splittrings
försök på ledarsidorna, insändare, flygblad o. dyl. måste från början ovillkorli
gen bemötas och avslöjas. När t. ex. vräkningshot föreligger måste man redan 
ha en så bra kontakt som möjligt med allmänheten på orten liksom med hyres- 
betalare på andra orter, för att kraftiga solidaritetsaktioner kan komma till 
stånd.

b) Det är viktigt att från början, genom flygblad, insändare, teaterföreställ
ningar, vid avgörande skeden, demonstrationer eller solidaritetsmöten nå så 
stora massor som möjligt.

Flygbladsaktioner måste följas upp. Man kan t. ex. skriva i flygbladen att den 
eller den dagen återkommer strejkande för att ta reda på hur flygbladet mot
tagits, samla in namn på petitionslistor o. s. v.
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Om propagandan

a] Till innehållet måste propagandan vara verklighetstrogen. Det är farligt 
att å ena sidan förstora problem som finns eller att koncentrera sig på bifrågor. 
Å andra sidan är det farligt att vid t. ex. kritiska lägen driva fram en ljusblå 
optimism i syfte att hålla fronten enad istället för att undersöka problemen och 
föra ut dem till ingående diskussion bland de strejkande. Om propagandan inte 
är verklighetsförankrad åstadkommer den vacklan och förvirring, och fronten 
försvagas därmed.

b] Till formen måste propagandan vara förståelig av dem som man vänder 
sig till. T. ex. måste parollernas verkliga innebörd förklaras — annars blir de 
tomma slagord.

Information

a] Kontinuerliga rapporter från ledningen till de strejkande måste föras ut 
liksom till progressiva organisationer till pressen samt radio/TV. Om nödvän
digt kan en pressekreterare utses eller en grupp som sysslar med kontakter med 
massmedia. Förutom flygblad och insändare är affischer, väggtidningar, teater
stycken bra sätt att föra ut information och propaganda. Man får inte begränsa 
sig lokalt.

b) Kampandan är en viktig faktor att tänka på. Stormöten, teater och demon
strationer stärker kampandan samtidigt som de utåt är kraftiga manifestationer.

Ekonomi

a) Upprätta eget postgirokonto. Vid hyresstrejk är det viktigt att sätta in 
hyran på strejkledningens konto. Detta är en garant för att hyresbetalarna inte 
ska råka i ekonomiska svårigheter när strejken är över. De strejkande bör sätta 
in pengarna på kontot tidigt under månaden. Detta gör det lättare för strejk- 
ledningen att värdera frontens styrka, samt kan utnyttjas i propaganda- och 
agitationsarbetet.

b) Pengar till strejkarbetet. Strejkarbetet innebär en hel del utgifter i form 
av informationsskrivning, flygblad, anordnandet av demonstrationer, mötesloka
ler etc. Därför måste pengar insamlas och anslag sökas från t. ex. kåren, fack
föreningen. Viktigt är dock att inte lita till dessa källor utan att sätta självtill- 
liten främst. Vid alla strejkmöten bör pengar samlas in. Om man konkret visar 
vad pengarna skall användas till går det bra att få fram sådana. Vid ett strejk
möte i våras inför en demonstration t. ex., samlades bland Ca 800 närvarande 
in c:a 1.200 kronor.
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Slutord

Vår strejk nådde ej seger. Då vräkningshotet kom i maj månad, vacklade 
fronten och vi var tvungna att gå till taktisk reträtt. Varför föll så många ifrån, 
först när vi gick över från bojkott till strejk och sedan — det allvarligaste — 
när vräkningshotet kom strax före sommaruppehållet?

Grundorsaken till avhoppen i bägge fallen var en bristande politisk analys. 
Vi insåg inte då bojkotten startade, hur pass starka intressen vi hade emot oss. 
Vi insåg inte att det enda språk de höga herrarna förstår är pengarnas språk. 
Vi trodde att det skulle räcka med det lindrigare ekonomiska påtryckningsmed
let — nämligen hyreshöjningsbojkotten. Vi trodde också att fler hyresbetalare 
då skulle delta i kampen, och att fronten därigenom skulle bli starkare. Detta 
visade sig vara ett misstag. Redan under den första månaden blev vi varse att 
våra fiender skulle kunna stå ut länge — mycket länge — med en hyreshöjnings- 
bojkott. Därför valde vi en starkare kampform — hyresstrejken, varvid många 
föll ifrån. De kände inte det ekonomiska förtrycket, soni de höga hyrorna utgör, 
så pass starkt att de var beredda till att gå ut i hyresstrejken. Vårt misstag låg 
främst i att vi hade för liten kunskap om hur vi skulle kämpa och vilket mot
stånd vi skulle möta. Det riktiga i detta fallet hade varit att från början ha 
propagerat för och gå ut i en total hyresstrejk.

Orsaken till avhoppen i maj då vräkningshotet kom var i grunden densamma 
— en bristande politisk analys. Fast denna gång blev konsekvenserna allvarligare. 
Vårt misstag bestod i att vi inte till fullo insåg vilka våra fiender verkligen är, 
vilka de är lierade med, vilken makt de har och vilka åtgärder de var beredda 
att vidtaga. Så sade vi t. ex. att ”det är inte politiskt möjligt att vräka sexhundra 
hyresbetalare i Sverige av idag” . Men inom kort fick vi handgripligen klart 
för oss att detta är fel. Och egentligen är det ju självklart, för sexhundra hyres- 
betalares intressen slår inte högt mot de enorma profitintressena hos monopol
kapitalisterna inom byggnadsbranschen och bankväsendet. De statliga myndighe
terna och SUSB visade med all önskvärd tydlighet på vem sida de stod. De hota
de oss med vräkning, och de hotade oss med polis och militär. Polischefen i 
Umeå förklarade sig vara villig att ställa upp med sina ”mannar’’ och hjälpa 
till med vräkningen, och om så behövdes skulle också militär mobiliseras. Allt 
detta gjorde de med stöd av lagen — närmare bestämt hyreslagen och upplopps
lagen. Vi försökte också läsa lagen men snart stod det klart för oss att därifrån 
fanns inget att hämta, som kunde ge oss stöd i vår kamp. Av detta drog vi slut
satsen, att polisen, militären och lagarna — liksom de statliga myndigheterna — 
står på profitörernas sida. Att polisen, militären och lagarna inte finns till för 
vanliga medborgares skull, utan för profitörernas skull. Att polisens, militärens 
och lagarnas främsta uppgift är att i alla lägen garantera profitörernas vinster.

Våra fiender — monopolkapitalisterna inom byggnadsbranschen och bankvä
sendet och dedas medlöpare inom statsapparaten — insåg till fullo vilken bety
delse en seger för oss skulle få. De visste, och vet, att det finns ett stort miss
nöje med de höga hyrorna över hela landet. En seger för vår kamp skulle kunna 
ha startat en brand på hyresmarknaden. En brand som skulle ha tvingat profi

55



törerna i byggnadsbranschen och bankväsendet att skära ned på sina vinster och 
därmed ge hyresbetalarna i Sverige lägre hyror. Därför var de beredda att mobi
lisera statsapparaten, polisen militären och lagarna mot oss. Värt misstag bestod 
i grund och botten av att vi inte insåg, att de var beredda till detJ Detta misstag 
fick dessutom konsekvenser för hur vi byggde upp vår organisation, hur vi be
drev vår propaganda, hur vi lade upp arbetet étc. En bättre organisation, stärkt 
genom studier, diskussioner, aktivering av de strejkande hade säkert gjorde de 
strejkande bättre förberedda. Men nu har vi lärt oss och nästa gång vi går ut 
i hyreskamp så kommer misstagen inte att upprepas.

Av våra misstag och våra erfarenheter kan också andra hyresbetalare lära. 
Det är vår förhoppning att det vi lärt oss skall vara till gagn och nytta för alla 
hyresbetalare, som kommer att gå till storms mot de höga hyrorna.

TILL KAMP MOT DE HÖGA HYRORNA!

TILL KAMP MOT MONOPOLKAPITALETS HYRESPROFITER!
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Det nuvarande arbetet inom 
hyresfronten

Utifrån diskussioner och kritik har Strejkkommittén enats om följande tak
tiska linje för den fortsatta kampen och ställer därför fyra paroller:

I. Vårens hyresstrejk är avslutad men kampen mot 
de höga hyrorna fortsätter

Bakom beslutet om taktisk reträtt i juni låg en bedömning av strejkfrontens 
objektiva styrka och våra fienders ställningar. Detta betyder att fronten varken 
kvalitativt eller kvantitativt ägde tillräcklig styrka för fortsatt kamp. Den poli
tiska medvetenheten och därmed sammanhållningen inom fronten var låg och 
en fortsatt strejk hade endast dragit med något hundratal. Det hade varit även- 
tyrspolitik att i det läget fortsätta strejken eftersom konsekvenserna hade blivit 
vräkning med åtföljande förlamning av studenternas kampvilja för en lång tid 
framåt.

Det läge inom fronten som förelåg i höstas och även nu föreligger (i novem
ber) är i alla delar väsentligen detsamma.

Därför menar vi att den taktiska reträtten måste ses på längre sikt och att 
den fortsatta kampen mot de höga hyrorna nu går in i ett föreberedande sta
dium för en kommande offensiv.

Hyresfronten har enats om en prioritering av arbetet i följande sju punkter :

a) En medveten politisk plattform måste byggas upp inom fronten, d. v. s. 
genom studier av tidigare erfarenheter skolas alla deltagarna och vi lär bättre 
känna våra fiender och får insikt om, att strejk alltid stöter på patrull från de 
som strejken riktas emot.

b) Fronten måste breddas och fler dras med i studie- och undersöknings
arbetet i kvartersgrupperna. Kvartersgruppernas verksamhetsfält kan breddas 
och de bör låta egna initiativ blomma, d. v. s. ta upp frågor av lokal karaktär 
som berör ett speciellt bostadsområde.

c) Frontens ledning måste förbättras, d. v. s. den måste i större utsträckning 
göras till en politisk och ej som tidigare nästan enbart organisatorisk ledning. 
Ledningen måste fördela arbetsuppgifter bland frontens medlemmar vilket gör 
att kampen mot de höga hyrorna känns som ett livsintresse bland dessa.

d) Noggranna undersökningar av våra fienders ställningar och planer måste 
göras. Tidigare insåg vi inte att våra fiender verkligen är redo till vräkningar och 
andra våldsmetoder för att söka krossa vår rättvisa kamp.
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e] Propagandan måste ges större spridning. En förutsättning för att propagan
dan blir bra och levande är att hyresbetalarna själva deltar i utformandet och 
spridningen av den. Det är också viktigt att anpassa propagandan efter studenter
na — hyresbetalarnas intressen och medvetenhetsnivå i varje given situation och 
vid varje givet tillfälle. Propagandan måste riktas in på i första hand övriga 
studenter på SUSB:s bostadsområden och i andra hand till övriga hyresbetalare 
i Umeå som lever under liknande förhållanden.

f] Förbereda skärpning av strejkvapnet. Detta är för närvarande (november] 
en punkt som kan prioriteras ganska lågt, men det är viktigt att vi drar lärdom 
av vårens erfarenheter i strejken och ordnar med praktiska detaljer t. ex. strejk
vakter, reservbostäder o. s. v.
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II. Kampberedd front

Allmänt gäller att vi går till attack när vår position är gynnsammare än fien
dens. Detta avgörande kräver en mycket grundlig analys av läget och känne
dom om studenternas ev. enighet och kampvilja. Men att ligga på defensiven 
innebär inte att vi idagens läge inte är beredda att slå tillbaka vissa attacker 
från våra motståndares sida. I vårt fall föreligger att man kan ersätta vår orga
nisation med en toppstyrd hyresgästförening men också att idéer sprids inom 
fronten som går ut på att avskärma oss från den stora massan av hyresbetalare 
och leda oss till politisk isolering. Angrepp från fiendesidan kan vara försåtliga 
och smygande, men i varje läge måste vi kraftfullt tillbakavisa allt sådant som 
är försök att förlama eller isolera vår front, oavsett om idéerna eller aktionerna 
uppkommer inom eller utom fronten.

III. Inte en hyreshöjning till!

Denna paroll bör vi lägga mycket stor vikt vid och få alla studenter att om
fatta. En ny hyreshöjning skulle få kampen att flamma upp igen med dubbel 
styrka, förutsett att vi lärt av våra misstag och ej upprepar dem. Vi vet att 
våra fiender var ordentligt skakade i våras och att de mycket väl inser vidden 
av denna fråga. Så t. ex. kan hyreshöjningar läggas sent på våren eller under 
sommaren då hyresfrontens numerär är starkt försvagad. Man kan också hålla 
inne med höjningen av hyran detta år för att istället slå till 1971. Under inga 
förhållanden får vi ringakta våra fienders styrka och förmåga att lära av vår 
kamp för att på så sätt smyga genom hyreshöjningar och taktiskt spela ut oss. 
Dock, eftersom huvudmotsättningen i vår kamp går mellan vårt behov av bostä
der till rimliga priser och bankers och byggmonopolens vinstbegär, inser vi att 
hyreshöjningar oundvikligen kommer och att de drabbar vår redan hårt an
strängda ekonomiska situation.

IV. Deltag i kampen mot de höga hyrorna 

—  organisera Er i kvartersgrupperna!

Den politiska skolningen och de diskussioner vi för få ej avskärma oss från 
majoriteten av de studerande och de förhållanden de lever under. Därför måste 
en mycket viktig del av vårt arbete bestå i att bredda fronten både genom att 
engagera fler i arbetet men också genom att bedriva studier och undersök
ningar kring andra problem som de studerande ställs inför idag, saker som stu
diemedlen, priser, bostadsstandarden o. dyl. Härvid bör inga problem betraktas 
som för små och oväsentliga för att sättas på vår dagordning och diskuteras, 
dock måste vi naturligtvis rikta in vårt arbete på de större och grundläggande 
frågorna och ej låta detaljerna överskyla helheten.
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För denna skrift svarar kamrater inom Umeåstudentemas Hyreskampfront.

EFTERTRYCK UPPMANAS!

LARSSON & C:os TRYCKERI, UMEÅ


