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Fredagen den 9 april 1976 

"Förs·ta maJ ar av tradition arbetarnas och 
<:.n:b<:otarröreJ sans hög·tidsdag. Den har emel-
lertid därutöver också alltmer blivit en 

'-' .. g då alla radikala och framåtsträwmde 
.<rafter i samhället. vill matifestera sej 
och sina ideer. Att detta ska ske tillsam
mans 1ned arbetarröre l.sen har bliv i t en 
glddjande självklarhet för många. 

i~u uppträder inte arbetarrörelsen och de 
allmänsocialistiska organisationrna enat på 
Lir.s-::a maj . Det må beklagas men det a.vspeg
lc:.r poli t .iska realitetf~r. I Lund kan vi räk
na mc;;;:i att det blir tre demonstrationst:åg . 
.:icn dagen. D~t finns clocJ.: anledning att tro 
att den demonstration till. vilkeP. VPK och 
KU tagit ir:.itiat.iv lik~1om de booa tidigare· 
årc11 kommer att bli str')rn;~ än de öv:dga 
t .ill.samm<ms och c:Virmed också slagkraftiga-
re. 

-rm orsak till framgången för VPKs och I<.Us 
demonstra t.ioner är naturligt:vis att all t 
fler sympatiserar med de?.r as pol i tik. En 
annan måste emellertid vara demonstrationer-

'-S öppna karakt.J.r. Att man deltar i dem be-
'növer inte betyda att mcm ansluter sej till 
det kommunistiska partiets polj tik, men at. t 
rran sympatiserar med den huvudparoll under 
vilken man går. På så vis blir demons·tra
t ionen en lät vara tillf~llig kraftsamling 
·1v ·:nånga olika progressiva krafter. 

Vår {!emonstxation konuner. liksom 1974 och 
1975 n.tt bestå av två självständiga huvui
r vdelningar . Den första inleds med parollen 
A:r1hetarpolitik-Socialism och tar upp kraven 

l 

från arbetsplatserna och arbetslivet, bo
st.:-:tdsfrågan, kulturkampen och de studerandes 
krav, miljöintressena och den lokala poli ti
ken. Ungdomens och kvinnokampens paroller 
kommer att samlas till egna underkolonner i 
denna avdelning. Den andra huvudavdelningen 
heter Kamp mot imperiaZiHmen och kornmer att 
ta upp den kampens alla viktigat:"e avsnit.t." 

så heter det i den inbjudan som VPK och KO 
har sänt ut till ett stort antal fackföre
ningar, solidaritetsorganisationer och pro
gressiva grupper i Lund. Vi erbjuder dem 
att delta i uppläggningen av demonstratio
nen och vara med. och utforma parollerna 
inom respektive avdelning. 

Vi toppas naturligtvis att många ska hör
samma vår inbjudan. Inom må11ga organi satio
ner är det dock &2 att medlemsopinionen är 
splittrad och att man därför som organisa
t?:on är tveksam till att ta ställning för 
den ena eller den andra demonstrationen. 
Vi tycker nog att det allmänna innehållet 
i våra paroller och demonstrationens ka
raktär av bred vänstersamling borde göra 
det möjligt. för många att ansluta sej till 
oss. Vi hyser emr'!lJ.ertid rHsp.~kt för orga
n.i.sn.tionernas stAJ . .lningstag·anden viH·..a det 
nu blir. Vi är förv:i ssade att må.nc.Ja av de
ras menlenmar kon11aer att s l u ta. up]::: under 
parollerna ArhAtarpr)Utk-SociaZis-rn oct: 
Kamp mnt: 1~nrr)eriaZ·tsmen, och att vår·demon
st..cation liksom t.idigare ,\r \omuer att bl i 
en mäktig manifestation •"tV oliJr..a progressi
Va krav . 

DET l YÄSTTYSKlAND 
nen inte bara dä1:, för fenomenet är inte 
okär1t. heller i S<.rcri ge, b~ .ir är.'lllet för ett 
möt:e på stadsbibl.iot.e'r~et 3öndagen dnz H. ~1 
kl 17. 

Inledare blir Horst Bethge och Peter Brtlck
nE:r samt Sune Sunesson och Jörn SVensson. 
Dessutom finns deL hopp om att någon av de 
inbjudna socialdemokraterna ställe:t· upp. 



y c al up 
~lu har VPK/KU i Lund dragit igång sin val
rörelse. Söndagens valupptaktsmöte marke
rade detta med önr=:kvärd tydlighet . 

De c a 250 mötesdelt.agarna fick först. ta 
del av VPK Lunds kommunalpolitiska kamp- . 
krav genom Tarcisio Bommarco, varpå KU:s 
representant ~·1agnus Ringborg redogjorde 
för det ko:nmunistiska ungdomsförbundets 
politik. 

HuVIldtalaren, Lars Herlitz, ledamot av 
VPK:s partistyrelse, uppehöll sig i si-tt 
anförande vid konnnunisternas kamp för dem
okrati. Att de demokratiska fri- och rätt
igheterna regleras i. grtmdlagen är vikt.igt 
menade han, och det kämpar vi för. Men in
te ens den mest demokratiska grundlag i 
världen skulle kunna gal~antera demokratin. 
I"örst genom en aktiv kamp för demokratins 
u tv idgning kan de a ntidemokratiska kraf
terna pressas tillbaka. Denna kamp är 

ÄlJ•; 

KONTRAST 
LI<'.BF, den kommunistiska högskoleföre
ningen i Lund, har en tid gett ut tid
ningen Sto1'1r1Va:rning: Den ko:a:ner nu att 
upphöra, därför att landets kommunisti
ska hö;rskoleföreningar nu gemensamt ska 
utge tidnin~en Kontrast (ett namn som 
kanske inte omedelbart talar om vad sa·
kE'!n gäller, men det blir väl jnkört vad 
det lider) . Håll ut.kik efter försäljare! 

P ö har LKHF' just <;rett ut ett. flygblad 
där man koncentrerat redogör för sin -
negativa - syn på U68. Den intresserade 
kan vända sej tHl VPKs expedition. 

också en kamp för so ialismen, som innebär 
att demokratin fördj upas och innefattar 
samhällslivet;s alla områden, även produk
tionen. 

I detta sammanhang slog Herlitz fast, att 
VPK är kritiskt till och inte kan försv ara 
de övergrepp som sker mot de demokratiska 
fri- och rättigheterna i en del sociali-
s t. i ska länder i d<tg·. 

Som avslutning visadE!S den kommunistiska 
valfilmen från 1948, vilken 'läckte lika de
lar beundran, munterhet och jubel. 

Och höstens val, hur går. det för kommuni
sterna i Lund? Efter stämningen på valupp
taktsmötetr att döma är det nog säkrast art 
en del socialdQmokratiska och borgerliga 
kor.1munfullmäktigeledamöter börjar se sej 
om efter en anmm sysselsättning en tors
da~;skväll i månaden. 

Nästa fredag som är långfredag utkomnv.,r 
inget Veckoblad, och nästa ordin~ie 
nummer ges alltså ut den 23 apriL Påföl
jande fredag, valborgsmässoafton, gör vi 
åter ett uppehåll. 

r · veckan efter påsk utkommer emellertid 
ett stort. extranummer inför 1 maj . Det 
trycks och delas ut i 25 000 ex och skic
kas nr.it.urligvis även ut, till prenumeran-· 
tern a. 

Även för tio dar sen gav vj_ ut ett exn·a
nurumer som spreds som flygblad. Genom ett 
missöde fick det nummer 13, srumna som det 
ordinarie senare i veckan. Vi bGklag ar. 
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