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l ARBETARPOLITIK - SOCIA.LISM 

KAMP MOT IMPERIALJSMEN 

Samling Clemenstorg e t 12" 15 

Vid se:nnlingen Då Clernenstorget blir det sång _, gatuteater och en kort aonell 

som manar till stöd. <it clet c h 'lens l-ca f o lket, 

Av!narsch t i.ll !vlå.rtenstolget 

Tal av Anki Dahlin . Lund 3 led z·rnot av V PK~ s partistyrelse 

Hans Pc~rsson, KU L'--nds ordförande 

Sång av Ghiai P h m.cga V PK Lunds blåsorkester rnedverKar 
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Vad Gjorde Gud den l:a maj? 
Lediga söndagar har vi enlig! s~i;:men därför at i C uJ be
hövde vila :ig den sjunde dagc:n. Men hade kri-;tcndo
mcn uppfunnits idag ilade m;• ten saken ;stall~t blivit. 
att Gud pa ackord skapade världen pa fem dagm var
elter han behövde vila ;;ig i tva. Skapclscmyrcn upp
kom emellertid i forntiden och var ledig<, lördag Ilar 
inte ud!ats till helgdag. Men vad ~on.Jc Gnd den l ::.t 
maJ> Den dagen in ju ht'lgdag, även n~ir den inte som 
i ar infaller p:1 en söndag. , ' 
Svaret :ir att han inte giorde ett skapanLies grand . men 
att arhetamirelscn gjorde dcstll mer. Pit den interna
tionella arbctarkongrt'Ssen i PMis J g/J9, beslöt man 
ad göra den l :a m:tj l (S(J() till en »allmiin :-trbetarhclg)). 
Den dagen skullesöras tiH en intem:liionell kamr,Jag 
fin kravet p<.~ 8-tirnmars arbetsdag . At! det skulle bli 
en nadition hade man ingen tanke pa, men gensvaret 
i arbet<~rklasscn \'ar över al! !'(,rv:intan. B:1dc i ~h>ck
holm. Göteborg ~.xh Malmö fir:Jdc:; den l ::1 maj redan 
l B< O. och pa :rlla tre platserna samlade dc avslutande 
mtitcna 111ellan 20 och 25 OO(J ;tl1örare. J\1 arhcrann
tcrn;nion<llens paföl_~;mde kongresser ! örn: · ;.~des det 
g:tmla J :a lll<lJheslutci, och s;: hade man sHar i en t radi
tion. 1938 genomdrev arbetarrörelsen i Sverige l"'n iug 
som prokb:mcradl' l :a maj som :JJ!mjn helgdag. 

l lirbaltringar tiir li.inearh~larna kornmer inte genom 
hinnnehb makt r& försorg , utan genom cle löncarhc
' andcs egen kamp. Oct ~ir en kamp som o;llindigt p<i
pr. Fi\r det mesta ger den inte upphov till nfigra m b
rike r i massmedia. men den finns. Den l :a m:-~j ;ir eu 
dag da m:.u1 bör Jat:1 denna kamps alla >må rännilar odr 
bii~kar flyta smmnan i en viiidig 11od. vilken vis:.tr arb>!
larrl.'lrelsrns ocll tic progr~ssiva krafternas verkiiga kol 
lektiva styrku. 
Arbetarrörelsen :ir emellertid en enhet som rymmer 
mots:it.tningar. l Lund, och på de fksla större 01 ter i 
Sverige, tar sig molsättningarna den J :<1 maj uttryck i 
skilda demonstrationstag. jiimrör du dc paroller ot:h 
krav som förs fram i dc )lib ritgen, märker Ju :man 
att det :ir i det t:ig sorn VPK och KU tagit initiativ till, 
som du finner baue de krav som mest gynnar dig som 
liincarbetare här och nu och det klarast utformade 
sociaiistiska alternativet. All:.t behöver vi vila, vi hchö
vcJ >>Softlockel>~. men den l :a maj mir s te vi demons t re
ra- för vii r cg.::n framtids skull~ 
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LIKA LO.N FÖR 
LIKA ARBETE! 

Inte nog med att arbetslösheten drabbar 
ungdomen hårdast. När man väl får ett 
jobb kan man riskera lägre betalning för 
att man är ung! Kommunernas avtal med 
Svenska Kommunalarbetarförbundet inne
bär t. ex. att det kan skilja 893 kr/mån i 
lön mellan en 16 -åring c ~h en Z l-åring -
även om de gör exakt samma jobb och har 
varit anställda lika länge. Eller också kan 
det bli så, att efter 4 års vana vid samma 
arbetsplats får man lägre lön än en äldre 
oerfaren arbetskamrat. 

VPK Lund har i dagarna lämnat in en mo
tion till kommunfullmäktige med krav på 
Lunds kommun att den i Kommunförbun
det ska aktivt verka för att de djupt orätt·
visa åldersgränserna försvinner ur avta.:. 
len. 

Veckobladet återkommer med rapport om 
hur övriga partier reagerar på motionen. 

1:a maj ~fest 
Kl. 18. 00 i Folkets Hus börjar den kommu
nistiska Första maj~festen. VPK L~nds 
blåsorkesterb sånggruppen P i onerna och 
VPK Lunds sånggrupp står för underhåll ~ 
ningeno Och senare på kvällen blir det 
dans till Sten Gustens orkester. 

Mat (sallad) kommer att serve ras. Det 
finns också lokaler för barnen att sova i 8 

eller att leka i, även om ingen organiserad 
verksamhet för barnen kommer att finnaso 

.TETRA PAK 

I torsdags hade Tetra Paks verkstadsklubb 
o 

möte. Aterigen var det huvudsakligen me-
ritvärderingen som diskuterades. 

Enigheten är stor om att Meriten ska bort 
1nen hur pass hårt man ska driva kravet, 
alternativ till meritvärderingen etc råder 
det diskussion om. Mötet beslutade dock 
att tillsätta en arbetsgrupp på fem med
.lemmar för att utreda vidare och lägga 
fram konkreta förslag. 

Även de lokala förhandlingarna togs upp. I 
och med att företaget vägrar förhandla om 
k::onor och ören o,ch det blir procentpåslag 
v1dgas klyftorna mellan metallarna, sär
skilt mellan de som jobbar 3 -skift och de 
som jobbar dagtid .. Många talare påvisade 
vikten av att inte gå med på fler överens
kommelser som bygger på procent. 

Allmänt kan man säga att missnöjet med 
löneläget och meritvärderingen är mycket 
stort 8 men att kampen för en fast månads·
lön ännu inte funnit några effektiva former. 
Mycket hänger nu på den tillsatta ar bet s
gruppen! 
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FK. Det är förkortningen för Förbundet 
Kommunist. En avdelning av denna orga
nisation finns i Lund. FK-arna är så få 
här 8 så man vill inte demonstrera första 
maj i Lund. Vilket är deras ensak. Vad 
som inte är deras ensak är däremot att 
man nyttjar VPK:s affischtavlor för sin 
affischeringo Högern slår sönder affisch
tavlorna, och FK-arna klis'::, 
affischer över VPK/KU:so Verkligen fint 
samarbeteo Veckobladet tycker att FK ska 
sluta upp med de här huliganmetoderna 
och skaffa sej egna affischtavlor. 

Möte om lågenergi 
Per Kågesson, känd kärnkraftsmotstånda
re,kommer till Lund och LTH onsdagen den 
4 maj. Han kommer att 1ala om "teknologins 
roll i ett planerat lågenergisamhälle"· 

Det är fakultetsgruppen som arrang~rar · 
och mötet äger rum i A-huset kl. 19. 00 · 

VÄLKOMNA! 

Bild från l :a maj demonstrationen 1975 


