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Fredagen den 13 augusti 1'976 

FiB/K och Tjeckoslovakien 
VPK och KIJ i Lund har av F iB/Kulturfront 
inbjudits till en demonstration mot. den 
s · ietledda invasionen av Tjeckoslovakien 
h -c8. Inbjudan har gått ut till alla poli 
tiska partier och antiimperialistiska rö
relser i Lund. 

Liksan f lertalet öw: iga allmänpolitiska 
v :;terorganisationer och ant.iimperialis
tiS'ka grup.}:ar ha;r VPK/KIJ uteblivi1: från de 
förhandlingar som förts om demonstration.An
ledningen till att vi inte ställer upp på 
förhan::ilingarna - och inte heller på de·· 
monstrationen an den nu kon:uner till stånd 
- är att vi anser a tt FiB/K i denna fråga 
fiskar i politiskt gruuliga vatten. 

l ett brev till VPK Lund frågar nu FiB/K om 
vår inställning till invasionen i 'r'jecko
slovakien. Egentligen känner nog de flesta 

F iB :are til l vår ståndpunkt, men vi svarar 
ändå gärna . 

VPK fördörrdl i<-xaftigt inmarschen i Tjecko
slovak.ien. Denna ståndptmkt har vi under 
årens lopp .~nte haft någon som helst anled
ning att owpröva. Vår kritik står fast. Vi 
stödjer alla folks rätt till nationellt 
självbestämnande, och vi anser att motsätt
ningar mellan s ·tater s ka lösas med. fredli
ga medel. r·ramfö:r·allt borde det;ta vara moJ
ligt. oc:h nc .. tur ligt när konf likter uppstår 
me l lan två socialis-tiska l änder. · 

När det: gäller de demokratiska fr.L- och 
rättigheterna är vår inställning lika klar. 
Vi föx:'dömer -al-ra-övergrepp som ~ga:s :illJ5E"-

dessa f r i - och rät.t.igheter ~ oavsett om de·t 
sker i S'..rerige, USA, Tjeckoslovakien, Sov
jetunionen eller Y.J.na. 

forts. pa nästa sida 
·-----------------.. -------···-------------------- - ----------------------- -- ·---"-·-----------··---

Atommarschen 

Som VB:s dagliga och stärre kollegor redan meddelat var Atommarschen till Blr.se
bäck för· liden lördag en stor framgång för den växande. a.ntikärnkraft- och miljör ö
relsen. Demon$trationen präglades av militans, trivsam .s:pont.anism och fa.ntasir.i.ke
dom. Alla demonstrationsdeltagare var nöjda ·- ä v en de med blåsor under fötterna. 
Nöjd var också polisen s om efter a torrmarschen bjöd~ på Dl.idda.g av Sydkr:aft. Den t:ill
ställningen fick förstås v å r tec knar.·e .Lnt.e b~vista. så vi ber l äsarna hålla till go
do :med ovanstående bild från rn:u:schen. såsom tecknaren slxJ d~n. 



FiB/K och ... for>ts. från sid l 

I själva bedömningen av Sovjetunionens hand
lande mot Tjeckoslovaki~n tycks vi alltså 
i stort vara ense med Fl.B/K. Däremot är vi 
oense när det gäller effekten av den demonst-
ration som FiB/K föreslår. · 

Trots grava byråkratiska deformationer är 
den samhälleliga grundvalen i Tjeckoslova
kien socialistisk. Som socialister måste vi 
självklart försvara denna grundval mot den 
internationella kapitalismens angrepp. En 
demonstration i dagens läge skulle enbart 
underblåsa den borger liga hetsen mot de so
cialistiska länderna och de socialistiska 
krafterna i vårt eget land. Inte minst re
aktionens anstormning mot vänstern inför 
valet skulle ges ökad slagstyrka. oavsett 
FiB/K:s intentioner skulle en sådan de
monstration få ett kalla-kriget-drag över 

. . 
SOMM ARLAGRET 
Den uppmärksamme VB-läsaren har säkert note
rat att VPK Lund under senast~ åren breddat 
sin verksamhet utöver de traditionella poli
tiska formerna. Vi har fotbollslaget och den 
ÖVriga idrotten,. vandringarna, pionjärverk
samheten, blåsorkest~rn. 

Sommarlägret, som i år ordnades för andra 
året, kan ses san ett led i den breddningen. · 
Visst handlar lägret med sina förmiddags
och kvällsdiskussioner i olika ämnen direkt 
om politik . Men det rör sej även om rekrea
tion, umgärqe och motion. Av den senare var 

·Mao Tsetung-gymnastiken särskilt populär. 

Vi var hundra deltagare, varav hälften barn. 
Så uppskattat· som lägret blev blir det kans
ke dubbelt så många nästa år, och då sprätx;Js 
de nuvararrle ramarna. Därför tyckte lägerdel
tagarna vid den avslutande värder ingen, att 
det var länpligt att partidistriktet i fort
sättningen ordnar lägret~ Redan nu deltog 
folk från andra orter både i och utanför 
Skåne. 

V B: s läsare kan redan nu fundera på a t t re
servera sista veckan i nästa industrisemes
ter f ör lägretL 

N !J är det lt!ar.t l 
Nu är det äntligen klart! Dokumentet som 
fastlägger den kommunistiska kommunalpoli
tiken i Lund . VPK:s kommunalpolitiska hand
lingsprogram alltså . 

Nöj dej inte med att läsa tidningsreferaten 
av programmet. Kom in och hämta det på vår 
valbyrå (som ju ligger på V. Mårtensgatflh 6) 
som har öppet vardagar mellan 12 - 14 och 
17 - 19. Eller ring och beställ per telefon 
13 82 13. 

sej. 

Kort sagt: vi tror att en demonstration av 
föreslagen typ inte fyller några p!'e>gressiva 
syften. 

Parentetiskt vill vi också göra den kommen
taren, att FiB/K:s inbjudan röjer vissa kla
ra dragningar åt dep s.k. supermaktsteorin, 
dvs. den 11teor i" san jämställer Sovjet~n,io- · 
nen med Hitlertyskland och som gör Sovjet~ 
till den största fienden till världens folk. 
En såda·n "teori" faller - om inte annat -
på sin egen orimlighet . VPK och KU tar klart 
ställning mot denna teori, eftersom den mås
te betecknas som i grunden reaktionär. Vi 
hoppas givetvis att FiB/K inte har för av
sikt att göra demonstrationen till ett led 
i kampen mot "supermakterna". 

Med all respekt för FiB/K:s verksamhet i .·äv
rigt måste vi konstatera att man denna går · .. 
klart brister i politiskt omdöme • 

FÖRTVIVlAN 
Bar ni sett en massa folk med ryggsäckar 
och campingutrustning trava runt i sta'n 
nattetid? Det är turister som förtvivlat 
letar ef1:e.r den campingplats som borgare 
och sossar f ördröjt ytterligare en säsong. 
!>iinst. 

Höganäs är en liten stad i norra Skåne scm 
fullkomligt l ängtar efter lite kommunistisk 
aktiv itet. Helgen 4 - 5 september är det 
meningen att ett gäng hungriga ungkanmunis
ter ska invadera staden Qch göra lite val
rörelse. 

Vi ska dela ut valmaterial, ha bokbom och 
klistra affischer. Vi åker upp tidigt på 
lördagen den 4 :e och sover över i u i t nå
gon kiloneter utanför sta'n nära havet. Ti ---' 
över för bad, sport och politiska diskussio
ner ska det bl i. Blir vi många så blir det 
inte så jobbigt. Alla I<IJ -medlemmar och sym
patisörer och alla andra sam tycker det lå
ter kul, anmäl er snarast till Bosse R, 
tel. 15 09 76 eller. till valbyrån. 

KU Lund 


