
lTJ~(~Jlf)lll .. ill)l~'l, :1:1 
ORGAN FÖR VPK/KU LUND UTKOMMER FREDAGAR 
St Annegatan 7, 223 50 lund. Telefon 046/13 8213. Tisd. 12-14, torsd. 17-20. 
Postgiro 71 DO 93-6. Pren. 10 kr för 20 nr, skriv "Veckobladet, på talongen. 1976 2:a årg. 

Fredagen den 22 ·oktober 1976 

VPK Väster och KU inbjuder alla på Väster som 
stöåde VPK i valet till Öppet Hus, lördagen den 
30 oktober kl14- 17 i Folkets Park. 

))Välkommen till Lund - Här röstar vi på VPK)), 
ja så blev det: 9, 7% av Lundaväljarna stödde VPK 
i kommunalvalet, vilket visar att VPK inte bara 
ställer upp och är aktivt några hektiska veckor fö
re valet. 
Det är ·främst i det vardagliga arbetet i bostadsom
rådena, på arbetsplatserna och i det internationel
la solidaritetsarbetet VPK aktiverar sig. 
I detta utomparlamentariska arbete behöver vi ciej, 
symiJatisör och väljare, för att arbeta för socialis
men - speciellt nu när borgarna samlat både den 
politiska och ekonomiska makten under samma 
hatt. 

ÖPPETHUS 
För att underlätta ditt steg från att bara stödja 
oss i valet, till att aktivt ta del i kampen för 
socialismen i Lund och Sverige, har VPK Väster 
och KU Öppet Hus för alla sympatisörer lörda
gen den 30 oktober kl. 14 - 17 i Folkets Park. 
Ur programmet: korta tal om VPK:s politik, pre-, 
sentation av höstens studiecirklar, av KU och av 
pionjärerna; bokbord, film, musik, kaffe med till
tugg samt främst: möjligheter till diskussion med 
och frågor till VPK Väster och KU om vad kom
munisterna vill och gör här på Väster. Givetvis har 
vi också aktiviteter för barnen. 



FOLKPARKEN AT FOLKET! 
VPK Väster är en av VPK Lunds stadsdelsgrupper 
och vi arbetar främst i våra bostadsområden här 
ute på Väster. Under de senaste åren har vi bl.a. 
tagit upp frågor som barnstugor, frit idshem och 
fritidsgårdar, Folkparken, och nu senast försöken 
att beröva Kobjer dess postkontor. 

Det är bl.a. detta arbete tillsammans med vår po
litik i kommunfullmäktige som gett VPK de fram
gångar valet är ett av bevisen på. 

VALET PÅ VÄSTER 
I alla valdistrikt på Väster gick VPK framåt i kom
munalvalet. I hela Väster (med Nöbbelöv) fick 
VPK 1011 röster. 
De starkaste VPK-distrikten är Kloster 4 (runt Id
rottsplatsen) som nu har 21,8% VPK-röster, Klos
ter 7 (Vildanden/Klosters Fälad) som har 17,8 % 
och Kloster 6 (runt Steglitsvägen) som har 10,3 %. 

MÖTE MED JÖRN SVENSSON 
VPK Väster är uppdelat i basgrupper efter geogra-
fisk indelning i lämpliga bostadsområden. I basgnip
perna träffas medlemmar och sympatisörer regel
bundet - ungefär var tredje vecka - och diskute
rar aktuella· politiska frågor i världen eller i Sveri
ge och Lund .. Basgrupperna lägger stor vikt vid den 
sociala kontakten, kamratskapet. 

I stadsdelsgruppen träffas vi ,c:a en gång i måna
den och diskuterar mer övergripande frågor. 

På våra ordinarie stadsdelsmöten kommer vi i höst 
och i vinter att diskutera följande: 

7.11 Jörn Svensson inleder en diskussion om 
VPK:s utveckling efter valet 

dec. Kommunalpolitiken diskuteras med kamra
ter från kommunfullmäktige 

KOMMUNISTISK UNGDOM 
Det finns en mängd orättvisor som drabbar arbetar
ungdomen. En av dom värsta är att man sätter lön 
efter ålder. Detta är lika vansinnigt som att sätta lön 
efter hur lång, kort eller tjock man är. 

Därför kräver Kommunistisk Ungnom Lika lön för 
lika arbete oavsett ålder. KU har just startat en riks
omfattande namninsamlingskampanj för detta krav. 

I Lund har bildats en kommitte för kravet Lika lön 
för lika arbete. Kommitten jobbar tvärtpolitiskt så 
alla som vill jobba med namninsamlingen är välkom
na. Kontakta KU! 

Lärlingarna 

Företagselever, lårtingar och praktikanter drabbas 
hårt. Dom har betygssystem och avtal som gör att 
dom inte kan påverka sin situation. Dom utnyttjas 
som billig arbetskraft och gör andras jobb till väsent
ligt lägre lön. Praktikanter får oftast inte ens ansluta 
sig fackligt. Därför kräver Kommunistisk Ungdom 
att lönediskrimineringen ska stoppas, slopande av 
betygen och att lärlingar ska ha rätt att ansluta sig 
fackligt. 

fe b. Kulturpolitik med inledare från musiktea
tergruppen Oktober. 

mars 

april 

Kvinnopolitik. Karin Lentz inleder debatten. 

Kommunistisk arbetsplatspolitik med inle
dare från LO/TCO. 

Börja din aktivitet med att komma på stadsdels
möte · den 7 november - Jörn Svensson om par
tiets väg! 

STUDERA! 
Efter den l november startar VPK Väster sina stu
diecirklar. Vi kommer främst att ordna studiecirk
lar i följande ämnen: 

Studier för socialism. Marxistisk grundkurs. 

Kvinnokamp för socialism och frigörelse 

Anmäla dej till cirklarna kan du göra genom Eva 
Wigforss, tel. 13 26 88 eller genom att skicka in 
talongen nedan. 

VILL DU REDAN NU VETA MERA OM VPK? 
Vänd dej då till någon av de ansvariga på Väster: 

Anders te/. 14 38 05 
Bengt te/. 12 81 77 
Lennart te/. 11 96 64 
eller klipp ut och sänd in nedanstående talong! 

Jag vill komma i kontakt med VPK 

Jag vill anmäla mej till Studier för socialism 

Jag vill anmäla mej till kvinnapolitiska cirkeln 

Namn ............ ·············· 

KU 

Adress ........... ......... .. . .. ... . 

Te lefon ... . ............ . 

Talongen sändes till Anders Sannerstedt, Vildanden M:301, 
222 34 Lund 

I Lund har KU en bred verksamhet med olika studie
cirklar, facklig aktivitet, en kvinnogrupp, en skol
grupp m.m. 
Vill du veta mera, kontakta oss g~nom att komma 
till Folkets Park nu på lördag eller skriv till KU 
Lund, Fack 6016, 220 06. Det går också bra att 
på kvällstid ringa 046/123 123. 

Detta nummer ägnas helt åt VPK Lunds stadsdelsgrupp Väs
ter, som tillsammans med KU anordnar Öppet Hus lördagen 
den 30 oktober. Vi har låtit VPK Väster och KU själva presen
tera sin verksamhet. 
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