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l :a MAJ I SIFFROR 

Att vi var 2.600 i årets l :a maj
tåg är vi nog alla överens om. Men 
hur många var vi förra året? Om vi 
tittar i VB 16/77 får vi den riktiga 
siffran, dvs 2.000. 

1VIV A EL XI :e FESTIV AL! 
Från en av deltagarna i Cuba
festi~alen i somras, Katan·na 
Mane Köhler /rån Lund har 
vi fått ett resebrev. VB har 
valt att publicera det som två 
delar . Vi börjar i detta nr. 

Ja, vad man än valde visste 
man att man missade massor 
med annat lika bra . 
De stora solidaritetsmötena 
hölls ofta på förmiddagarna. 
Vi kördes ivär i bussar från 
skolan där vi nordvästeuro
peer bodde ti!I någon fabrik 
inne i Havanna. De deltagare 
som redan anlänt mötte oss 
med rungande applåder när vi 
gick in i fabriksplanen där 
mötet skulle vara. I tre tim
mar stod man sedan i stekan
de sol i en människomassa oc 
och lyssnade till olika talare. 

man bl.a. genom vittnasbörd 
från avhoppade CIA-agenter 
försökte avslöja och bränn
märka samt kartlägga CIA :s 
verksamhet 

Jag blev därför något överraskaa 
när man i uppropet inför årets 
demonstration nämnde siffran 2. 
2.400 ( VB 7/78 ). Nåväl, Tryck
felsnisse tyckte jag. Men några 
veckor senare upprepades siffran 
i IB 3/78, och om man tittar i 
Verkstadsgolvet 2/78 har antalet 
demonstranter här nått 2. 700! 
Det var den sistnämnda siffran 
som fick mig att reagera och bör
ja kontrollera utvecklingen under 
de sista åren, för enligt Verkstads
golvet minskade vårt tåg i år, men 
i verkligheten ökade antalet del
tagare med 30%. 
Jag har därför gått igenom VB 
och IB för de senaste fem åren, 
och gjort en sammanställning av 
antalet demonstranter i våra och 
andra tåg. Siffroraa för icke VPK
tåg är något osäkra för åren 1974 
och 1975. 

För några veckor sedan sluta
de den Xl:e Världsungdoms
festivalen och de 16.000 de
legaterna som samlats på 
Cuba i några veckor återvände 
hem. 
I den svenska delegationen 
som bestod av 120 personer 
var 14 representanter ifrån 
KU. 
I KU-gruppen fungerade ar
betet väldigt bra, så bra att 
det märktes på de andra att 
de avundades vår fina disci
plin och kamratanda. 

I publiken knöts det kontak
ter, man pratade, bytte poli
tiska märken och adresser. 
Kubaner gick runt och gav oss 
vatten att dricka. 
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78 2600 

600 
500 
500 

1000 
1000 

500 
400 

300 
250 
200 

100 
85 

Utvecklingen är rätt enastående. 
Under fem år har vi mer än för
dubblat vårt tåg, och från att ha 
varit lika stora som de andra tågen 
1974 är vi nu mer än två gånger 
större än de andra. 
Men FK:arna då? Jovisst, de 
demonstrerade med oss i år. Och 
säkert är det så att VPK :s o sekter
istiska linje har dragit en hel del 
oberoende socialister inom 
Lundavänstern till vårt tag ( som 
förstås var meningen) . Men själva 
FK:arna var inte så många. Enligt 
Arbetarkamp samlades 300 
bakom »deraS>> paroll i tåget, men 
alla dessa var säkert inte FK:are. 
Man kan ju jissa att 150-200 av 
årets 2.600 var direkta FK-med
lemmar eller sympatisörer. 
Om man nu kommer ihåg att vi 
vid de senaste valen har fått 
ungefår tre gånger så många rös
ter som deltagare i l :a-majtåget, 
så borde vi börja nkta in oss mot 
7.500-8 .000 röster i nästa års val, 
dvs omkring 9 mandat. 
David Edgerton 

SQLIDARITETSMÖTEN 

Varje morgon efter frukost 
samlades vi för att fördela 
dagens arbetsuppgifter. Alla 
svarade för någon del av det 
omfattande programmet. Det 

.kunde vara solidaritetsmöten 
i de fem centra för antiimper
ialism, fred och avspänning, 
studenter, sport eller kultur, 
invigningen, utf1ykter, kon
serter eller bilaterala .träffar. 

I centra pågick möten inom
hus både på för och eftermid
dagen. Dessa möten hade 
stor politisk betydelse: Här 
fanns också tolkar till många 
språk. Flera KU :are höll tal 
där. 

CIA-AGENTER 

En viktig politisk tilldragelse 
som fick mycken uppmärk
samhet var tribunaler.: där 

Hela delegationen hade en del 
gemensamma politiska aktivi
teter. Vi hade vänskapsträffar 
med bl.a. Chile och Vietnam 
och blev också inbjudna till 
Sovjetunionens klubbhus till 
ett möte och fest med en del 
av den kubanska delegation
en. 

·Den allra största lärdomen 
drog man vid de bilaterala 
förhandlingar som KU försök
te ha med så många av sina 
broderorganisationer som tid
en medgav. Vi tog verkligen · 
vara på de unika möjligheter 
som en Världsungdomsfesti
val ger att få träffa kommun
istiska kamrater ifrån hela 
världen. 

DEN SVENSKA DELEGA
TIONEN 
I den svenska delegationen 
fanns två undergrupper, dels 
Svenska Festivalskommitten 
som i mer än två års tid bedri
vit förberedelsearbete inför 
festivalen och dels organisa
tioner ur SUL ( Sveriges ung
domsorganisationers lands
råd), som sagt sig vara den 
enda festivalskommitten i 
Sverige men som inte ens ve
lat ta ett stöduttalande för 
festivalen. Dessa två grupper 
hade båda godkänts som.Sve
riges festivalskommitte och 
på Cuba befann sig alltså re
presentanter för KU, Svensk
Cubanska, Fredskommitten, 
Afrikagrupperna, Chilekom
mitten, och SKU och från 
SUL-gruppen representanter 
från SSlJ, CUF, FPU samt en 
mängd andra organisationer 
t.ex. RKU (kristen ungdom) 
nykterhetsorganisationen Ve
rdandi, Liberala studentför
bundet och Unga örnar. MUF 
ställde inte upp och egentlig
en var det nog flera som inte 
borde gjort det. Det var inte 
bara det at det var obehagligt 
att se representanter från de 

forts. nästa sida 



BIL & TRAKTOR 

Återigen har arbetsköparna stämt 
de strejkande arbetarna vid 
Bil&Traktor i Boden inför AD 
och det står nu helt klart att det 
är SAF som står bakom och har 
bestämt sig för att knäcka 
strejken. För att sprida infanna
tian om detta och om strejken 
har stödkommitten inbjudit re· 
presentanter för Bil&Traktor-ar
betarna till Lund. 
Mötet kommer att hållas lördagen 
den 9 september i bibliotekets 
hörsal. Förhoppningsvis kan det 
samtidigt bli nagon form av artis
medverkan 
STREJKKASSAN 
För att kunna bemöta SAF :s 
attack, och orka föra strejken 
till seger krävs ovillkorligen 
pengar, mycket pengar. 
Stödkommitteen fortsätter därför 
att samla in pengar på stan och på 
arbetsplatserna. Vi samlas varje 
lördag kl. 9.30 pa socialhög
skolans gård på Bredgatan. Om 
du inte har möjlighet att hjälpa 
till på lördagar så bli medlem i 
stödkommitteen för l O:-. 
Insamlingen går fantastiskt bra 
säger Olof Jakobsson, stödkom
mitteens kontaktman , till VB . 
Hitintills har vi samlat in över fy
ra tusen kronor i Lund . 
Men vi fortsätter, liksom ar
betarna i Boden. 

INSÄNDARE! 

BILEN I FOCUS ? 
Du har- trots allt - varit inne på 
Focus och handlat. Du kommer 
med din barnvagn ( eller kommer 
du kanske i rullstol ). Du ska över 
gatan till Clemenstorget. Och du 
inser snabbt att gatukontoret inte 
tänkt sig att du ska över någon 
gata. Föi: kantstenen på trottoar
en är hög och otäck och inte av
fasad. Och inte finns det något 
övergångsställe. Men du ser att vid 
utfarten från P - huset och p
platserna bredvid är kantstenen 
borttagen och bilarna har en 
mjukt sluttande utfart till gatan. 
Vem påstod att Lund inte planer
as för bilar? 

KAKOR ÄR GO'IT 
l VB någon gäng förra hösten 
fanns det en artikel införd som 
handlade om de dåliga arbets
förhållande och de höga priserna 
på cafeet på stadsbiblioteket. Med 
rätta blev man upprörd när man 
läste artikeln , det utlovades att 
VPK på något sätt skulle ta upp 
frågan i kommunfullmäktige. Nu 
har det gått snart ett år och jag 
har i alla fall inte hört att VPK 
har agerat på något sätt. Eller har 
man det? 
Kakälskare 

BARSEBÄCK 
Barsebäcksdemonstrationen i lör
dags - det var tredje gången den 
hölls- , blev, inte oväntat, lite 
maltare än sina föregångare. Det 
var danskarna som saknades den 
här gången - de hade sina egna 
stora demonstrationer samtidigt. 
Det kändes både numerärt och 
pa stämningen i tåget - damkar
na brukar ju pigga upp det hela . 
Nu var vi 1300 som startade från 
Löddeköpinge och uppät 2000 
när vi kom fram och det är väl 
så där en femtedel av vad vi var 
i fjor. Arrangörer var Folkkam
panjen mot atomkraft, där också 
VPK är medlem och vi deltog bl.a. 
med den del av Blåsorkestern som 
inte var i Gävle. 
Det är ingen hemlighet att VPK 
ställt sig tveksam till a t t Barsc
bäcksmarschen i år upprepades 
under >amma former som tidigare 
och d essutom precis när vi hade 
vår riksträff i Gävle. Nu har en
ligt vad VB erfarit, VPK-arc på 
skilda nivåer arbetat lojalt med 
förberedelser och propaganda för 
marschen, men inte med den 
stora insats som gjordes i fjor. Det 
marktes nog också, miljörörelsen 
som nu drog huvudlasset har nog 
entusiasm och iderikedom, men 

inte den basorganisation som 
behövs för en bred mobolisering. 
Det finns en viss frisk stämning 
över dc här marscherna som är 
värd att ta vara pa och det är fint 
med samlingen över part
Ol:h fraktionsgriinser. Men prak
tiskt är Banebäcksmarscherna 
svarmanövrerbara, det är fa 
människor som ser oss och det 
yttre opinionsmässiga resultatet 
består i ~tort sett bara av tidning
arnas uppgifter om hur många vi 
är som går. Det är , tycks många 
mena, inte längre möjligt att se 
kärnkraften isolerat, frågan 
måste in i ett större politiskt 
sammanhane och da maste vi 
också möta~ männi,korna där de 
bor. Det är kanske dags att vän
da marschen, från Barsebäck till 
Malmö? 
l övrigt saall bara noteras att Mo
der Jords soppa och sm örgasar 
smakade lika gott som vanligt och 
att ett gäng motdemon stranter 
piggade upp andarna. En av dem 
bar ett plakat med den fascineran
dc texten: Bättre radioakt iv i dag 
ä11 kommunist! En djärv formu
lering får w1n väl säga, men 
kanske är det alternativen? 

sh 

··~-· - ~t~~ 
En bild fra n en tidigare Barsebäck marsch. Foto : J.Lentz 

KOMMUNAL UPPDRAG 
Jan Holmquist som representerat 
VPK 1 kommunens perso nal- och 
organisations nämnd, och Kerstin 
Larsson, som suttit i skolstyrelsen 
lämnar sina uppdrag på grund av 
flyttning resp. hälsoskäl. De har 
båda gjort ett gott arbete. 

VPK:s medlemsmöte har till er
sättare i PON utsett Daniel Kal
los och till skolstyrelsen Eva
Marie Köhler, båda lärare på 
pedagogoiska institutionen. 

V B har tidigare skrivit att Ca
rina Svensson skulle bli ny 
ordinarie ledamot av kommun
fullmäktige. Vi hade då inte 
beräknat konsekvenserna av den 
kommunala valkretsindelningen. 
Carina kvarstår som suppleant 
och i stället blir Gunlöl! Sten-

felt ny ordinarie ledamot. Gunlög. 
som är socialassistent, har .i flera 
år varit suppleant. 

VALFÖRBEREDELSER 
1979 års val kastar sin långa 
skugga framför sig. Ett te.:ken 
är att VPK Lund tillsatt en val
förberedande grupp , med repre
sentanter även för KU. 
En av gruppem uppgifter är att 
ombesölja sactana praktiska för
berdelser som behöver ordnas 
redan nu. Men, huvuduppgiften 
är dock att diskutera den politik 
som skall föra> fram i d~n lokala 
valrörelsen. Dit hör bl.a. för
djupade stidier av 1976 års val
resultat och av de lokal poli
tiska motkrafterna , alltså främst 
de andra partierna. 
Därmed inte \agt att vi redan nu 

Cubaforts. 

sistnämnda organisationerna 
springa omkring och enbart 
roa sig pa Cuba och utnyttja 
cubanernas gästfrihet, när de 
oftast inte lagt två strån ikors 
för festivalen i Sverige, utan 
det genomfördes direkta pro
vokationer också. FPU, som 
hade sex representa nter där, 
delade för ett möte för soli
darit et med det Palenstinska 
folket ut flygblad som försva
rade Israels agerande. Detta 
skedde helt bakom ryggen på 
hela den svenska delegationen 
och vi hade fullt sjå med att 
förklara för alla hur det i ver
kligheten låg till. I denna frå
ga var det inte bara KU 
reagerade utan även många i 
SUL-gruppen tyckte att de 
burit sig illa åt. Ett uttalande 
mot deras aktion gemensamt 
för hela den svenska delega
tionen gick det dock inte att 
ta 
Vissa av de motsättningar 
som funnits i det svenska för
beredelsearbetet gick det för
vånansvärt bra att klara av 
när vi väl kommit till Cuba. 
En gemensam plattform arbe
tades ut för att Sverige skulle 
kunna delta i presidiearbetet .. 
Under festivalen pågick på 
hög nivå en del politiska tu
rer. Speciellt diskuterades ut
formningen av festivalens 
slutresolution. starka krafter 
verkade för ett allmänt av
ståndstagande från Kina (sÖm 
inte deltog i festivalen) me
dan andra var emot det och 
menade att det i praktiken 
skulle innebära slutet för 
Världsungdomsfestivalerna. 
Vi stödde dem i detta. 

forts nästa nr. 

PRESSTOPP! 

Som första tidning i staden kan 
VB meddela att NATIONALTE
A TERN kommer hit den 19 sept 
med sin nya pjäs ROCKORJIJEN. 
Biljetter finn s på Bokcafet och 
på Smålands nation. 

PRESSTOPP! 

blåser igång någon valrörelse. Vi 
jobbar som vanligt, dvs med jämn 
ocli hög aktivitet, och vi vet av 
många tecken att VPK alltmer 
stärker sin ställning i Lund. Ut
sikterna för nästa val är alltså 
goda. Vi är ett litet parti när det 
gäller ekonomiska resurser, men 
stort om man ser till det samman
lagda antalet aktiva, både med
lemmar o•h sympatisörer. I nästa 
val borde vi kunna flytta fram 
våra sympatier bland alla som vill 
slå vakt om gamla Lund, eftersom 
vi t.ex. var det enda partiet som 
bekämpade EPA:s p-hus. Och inte 
har väl per Gahrtons och Sverker 
O redssons parti stärkt sin ställ
ning bland småbarnsföräldrar 
sen fp presenterat sitt kösystem . 
Det finns mycket att ta på, och 
vi lär atcrkomma. 

Ansvarig utgivare:Uif Nvmark, sättning och tryck:VB-red pil acupress lund tryckeri 


