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F redagen den 5 augusti 

Vi äro tusenden ---
11 Arbetarrörelsens historia är ett jättelikt 
ämne- ja, det är så stort och viktigt att 
det försvunnit från skolor och teat-rar. I 
stället har historieintresset dödats av 
kungar och årtal, och utan historia kan 
det vara svårt att för stå varför Bohman 
och hans uppdragsgivare är så farliga. ' 1 

Så heter det inledningsvis i d e t flygblad 
som s pr ids i Skåne inför T ättprojektets 
föreställningar i Malmö. Vidare heter 
det i uppropet: ''För att visa att historien 
inte behöver vara något tråkigt och dumt, 
utan tvärtom roligt och rentutav nödvän
digt, beslöt 60 fria kulturarbetare att kö
ua ett cirkustält. Detta tält h ar sedan 
den l maj i år rest land och rike runt, 
fyllt till brädden av seriöst konstnärskan 
och taskspeleri, tragik och komi k , mu
sik och buller, ana ly s o ch smutskastning, 
virtuositet och tekniska m.issöden, visk
ningar och rop, historia och frarntidsvi
sion, applåder och buanden, ja allt utom 
papperspellar och sophögar ryms i den
na generösa föreställning 11

• 

Tyvärr korruner tältprojektet inte till 
lund, men det är hög tid att köpa bil
jetter till föreställningarna i Malmö, fre
dag den 19 till söndag den 21 augusti. Plat
sen är Cirkusplatsen vid Mobilia . 

•• 

hledverkar i Tältprojektet gör bl. a. Musik
teatergruppen Oktober, Nationalteatern, 
Nynn.ingen, Tidningsteatern, Narren, Sven 
Wallter m. fl. 

Bilje tten till d en fyra tin1mar långa före
s tällni ng kostr.u 30:- {barn under tolv år 
gratis), och k a n köo a s bl. a. -:Jå. Bokcafet 
i L u nd. 

Kriti ken från borgerligt och socialdemokra
tiskt håll har varit, som. det heter, blandad. 
Vänsterpressen har däremot överlag stäilt 
sej positiv, ja, på sina håll till och med 
översvallande. Och att SKP-oraklet Jan 
Myrdal kallt Tältprojektet 11ett verknings
l öst kultur j~ PJ?O" får väl tas som en intäkt 
fö r att kvahten är hög. 

SJUKSKOTERSKORNA l lUND 
Viljan att kämpa för ett bra avtal har va
ri t stor bland sjuksköterskorna ryå las a
rettet i Lund. På mötet där medlings
Kommissionens bud skulle diskuteras 
ve. r den -iver väldigande majoriteten utan 
tvekan för en konflikt. Förbittringen blev 
därför stor bland mötesdeltagarna, då 
två r.1edlemmar i avtalsfullmäktige !ned
delade att länsavdelningens styrelse re
dan accepterat medlarbudet. 90 Vo av mö
tes.ieltagarna lämnade då mötet i protest. 
Det var uppenbart att avtalsfullmäktige 

inte var ute för att få höra medlemmar
nas ställningstagande, utan för att pro
pagera stöd för länsavdelningsstyrelsens 
beslut och medlarbudet. 

Hur sjuksköterskorna i Lund nu ska ag~
ra är ännu inte klart. Olika alte:rnati v har 
diskuterats. I varje fall kan man med sä
kerhet påstå att utgången av årets avtals
rörelse och det egna fackets agerande jnte 
minskat stridsviljan bland sjuksköterskor
na. 



iksträ 
D~n 26 - 28 augusti genomför 
VPK och KU sin fernte riks 
träff. Denna gången i Örebro. 
Årets träff sammanfaller med 
V P K : s 6 O - å r s j u ·b i l e u m o c h 
självfallet kommer jubileet 
att prägla Örebro-träffen. 

Riksträffarna har sarnlat tusentals kom
munister från hela landet, och har bli
vit mäktiga manifestationer för parti 
och u.ngdoms förbund. Örebroträ.ffen 
blir upptakten till en intensiv politisk of
fensiv under hösten rnot storfinans och 
borgarpolitik. Alla som stödjer VPK :.s 
och KU:s kamp för arbetarpolitik och so 
cialism inbjuds att delta i trt:j.ffen. Riks
träffsdagarna har ett späckat progrant, 
med debatter, stora artistuppträdanden, 
tal (bl. a. av Lars och Lars, dvs. VPK:s 
ordförande Lars Werner och KU: s för
bundsordförande Lars Johansson)~ samt 
på söndagen en massiv de1nonstration. 

VPK:s Skånedistrikt ordnar i vanlig ord
ning kollektiv bussresa till riksträffen , 
och man kan räkna med att det blir en 
stor grupp från Lund sor.n reser upp. 
Priset för resan är 80:-, och uppfärd 
sker på lördag morgon. Övernattning kan 
ske i KU :'3 tältläger eller i hotellrum, 
som också kan bokas genom Skånedi strik
te t, Givetvis kan man åka upp på egen 
hand om man föredrar det. 

Anmälan till den kollektiva resan görs di
rekt till VPK Skåne, te l. 040/97 88 97 
(ex p. tid . 8. 30 - 13, 14 - l 7. 30), där ock
så närmare upplysningar om program, res
tider m. m. kan fås. Observera att arrm.älan 
måste vara gjord senast onsdag i nästa 
vecka. 
VI SES I ÖREBRO! 

KULTUR- OCH KVINNOKAMP 
En särskild grupp utsedd av VPK:s parti
styrelses verkställande utskott har utarbe
tat .förslag till riktlinjer för VPK:s kvinna
politiska arbete. Ungefär samtidigt har en 
annan arbetsgrupp levererat ett förslag till 
kulturpolitiskt program. Båda programför
slagen ska nu behandlas i landets samtliga 
lokalorganisationer. I Lund kommer dessa 
diskussioner att ske företrädesvis under 
augt1sti rnånad i VPK: s stadsdelsgrupper. 
Diskussionerna står givetvis öppna även 
för intresserade icke -uartimedlemmar. 
Så om du vill vara med och påverka kom
munisternas kvinnapolitiska och kultur
politiska program bör du snarast kontak-
ta VPK: s partiexpedition i Lund så får 
du upplysningar om när och var diskus
sionerna äger run1 i di n stadsdeL 

TILLBAKA IGEN 
Efter några veckors unnehåll gör åter 

VB sin entre oå den lundensiska ryress -
ens scen. Vi tror inte att vi g e nom vårt 
uppehåll nar n1issat några större nyhe-
ter. En granskning av "de stora" tidning 
arnas lundasidor under den gångna somma
ren uppenbarar bristen på lokala nyheter . 
Ganska intetsägande artiklar har tänjts ut 
i nästan det oändliga för att fylla soalterna. 
sydsvenskan hade t. ex. en dag en lång för 
teckning över alla som fått villor i ett ny
byggt villaområde i Lund. Genom att h~lt 
enkelt inte komma ut har VB velat besnara 
läsar?a den typen av jo,:urnali stik. 

Nej, sommarens händelser har tilldragit 
sej mera på riksplanet (och internationellt 
förstås). Lönesäkningsavtal som"förhand
lats" fram av passiviserande fackförenings 
ledningar, företagsnedläggelser, avskedan
den och permitteringar, åtföljda av rege
ringslöften om allt ymnigare subventioner 
till kapitalägarna. De svenska kapitalister
na. är idag de ojämförligt största social
hjälpstagarna . Pålagorna på lönearbetar -
,Ja ökar. Det politiska klimatet kärvar till 
3ej. Regeringen avvisar blankt chilenska 
uolitiska flyktingar. Andra utländska. 
medborgare avvisas oå mycke t vaga grun 
:ler misstänkta f ör terrorism. För att 
som utlänning bli väl mottagen i det bor
gerliga Sverige måste man var rysk flyg 
planskapare. Då blir det annan ljud i reak
tionens skälla. 

.Nå 9 vi ska inte sväva ut i en fullständig 
gen .Jmgång av sommarens händelser. 
Vi kan konstatera att den relativa politis
ka stiljten nu bör ja r upphöra. En höst av 
hårdnande klasskamp. I denna klasskamp 
ämnar VB delta efter förmåga. Vi tycker 
det är skojigt att vara tillbaka, och vi 
hoppas att läsarna ska tycka detsamma. 


