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Samling på eternenstorget kl 13, avmarsch kl 14 till stadsparken. 
Avslutande möte där Barbro Backberger och Martin Björck talar . 
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Demonstrationståget är indelat i fem kolonner av vilka en är präglad av arbetsplats- och fackliga frågor, en av kvinnokampen och en av ungdo
mens krav. l täten går Lunds Kommunistiska Blåsorkester. 

Våra första maj-demonstrationer har under senare år varit de ojämförligt största i stan. De har en glad och öppen stämning med många fanor, 
banderoller och plakat, med musik och slagord, med gamla och unga, inte minst många barn. För barn som inte vill vara med i tåget ordnar vi lek 
och tillsyn i stadsparken medan föräldrarna demonstrerar. (Ring senast fredag den 28.4. till Lars Bengtsson, tel. 13 20 95, så att vi vet ungefår 
hur många barn det kommer att röra sig om). 

Efter mötet vidtar i stadsparken en del förlustelser. Dansa gärna på vår lövade och med röda fanor smyckade bana 

På kvällen blir det stor första maj-fest i Stadshallen vid Stortorget med början kl. 19. Servering, tal, musik, sång, dans, teater och mycket mer. 



f6r fjlrde lret i red inbjucMr VPK och KU i Lund till 
• demonstration den Föttt8 Maj för AR BET ARPO
UTI K OCH SOCIALISM. Vi har kunnlt glidjll oa lt 
att uPPifutningan blivit st6rN för v•je lr. Lit ocksl 

deR'IOnltntion öva tJiffi de tidigaret 

tradition 

Första Maj i Lund har 88-.åriga traditioner. Första Maj 
l Lund är lika gammal som Första Maj-demonstra· 
tionem1 är. Det var en internationell socialistisk ar
betarkongress i Paris som 1889 föreslog en världsom
spännande demonstration den Första Maj till kamp 
för lagstadgad 8 timmars art>etsdag. l Sverige hörsam
mades kallelsen på 21 orter. Lund var en av dem. Den 
Fönta Maj 1890 demonstrerade arbetare och studen
ter i Lund. Den fflrste talaren var Fredrik Sterky, som 
ltta Ar senare skulle bli LO :s förste ordförande. Det 
sarnJUillssystem som Fredrik Sterky bekämpade bestAr 
fortfarande. Å t ta timmarsdagen infördes, men, som 

VÄLKOMMEN MED I VPK LUND! 

••••••••••• 

Sterky sade J sitt tal : »Arbetstidens förkortning upp
häver inte arbetslösheten». Idag vet tiotusentals sv~ns
kar att detta är sant. Arets Fön ta Maj-demonstration 
sker i kamp mot krisen. Men det är ingen defensiv 
lwnp. ldag liksom iglr gäller kampen omvandlingen 
av samhället. Mot arbetsköpamas politik genomförd 
av den borgerliga regeringen, för en arbetarpolitik och 

• 
socialism. 
Vems svlngrem? 
Den svAngremspolitik som Bohman och de andra pre· 
dikar visar sig också på det kommunalpolitiska omrl· 
det. Utbyggnadstakten av daghemmen har bromsats 
upp, daghemstaxorna höjs, och anslagen pA kultur· 
och fritidslivets områden skärs ned. Också Lund har 
en arbetslöshet där de borgerliga partiemas passivi
tet och valhänthet är påtaglig. Den ekonomiska kris· 
en ställer ökade krav på kommunen och pl en hand· 
tingskraftig politik. Genom att demonstrera den Fön-
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ta Maj kan vi IOID lundabofYlla att fl lal• •. 
kun i politiken. Att Yl inte ftnBJr • J att dill 
nomiska krilent verladnJIIl 16dta ._. 
ba breda löntapr81Uppef. Det lr late dra.,...._. 
mu som s.UU drul t! 

F6nta Mljl 
Men Fönta Maj lr inte bara en dll dl vi 
ar mot orättvisor i den epa kccauuuoen och l det 
~enska samhillet. Fönta Maj lr i en arbe-
tarrörelsens internationella k••npdag. Den Internatio

nella solidariteten flr inte glöJJUDM. A ven l en tid IOID 
denna mbte vlr solidaritet med de förtryckta folken, 

vilka kämpar for sin frigörelse vara en av huwdfrigoma. 

VAr inbjudan till demonstrationen den Fönta Maj 
vänder sig till alla progressiva Jc.ra~ter. Den vänder 
sig till alla lundabor, som ställer SJg ba~o~ ~år pa· 
roll : Arbetarpolitik och Socialism. SocJahstuk of· 
fensiv i kampen mot lc.riJen. 

•• ••••••• •••••• 

Bygg daghemmet
slopa parkeringshuset! 

-- ----- -

Det har nyligen presenterats en ny eko
nomJSk flerårsplan för Lund . Den in
nebär en radikal nedskärning av redan 
tidigare otillräckliga ambitioner. Kon
kret uppskjuter man bl.a. det daghem 
som skulle bysgas på Östra Torn. 

Dessa är inget annat än en grov utman
ing mot alla berörda barn och fö räldrar! 
VPK kräver att daghemmet på ö stra 
Torn ska byggas . 



• 
~pema i hellz lllndet 1uu en 
klmrpturj pd grlng {ör bojkott av sydllf
rikiJns.ka VtZTOr. VPK stödtr givetvis den
M lcJunpanj. YB-m:l. har frrlgat en rtp
~tant {ör Afrikagruppen i Lund 
om slc4Ien för att man ska stooja boj
lotten. 

-Y ar/ör ska man isolera Syda/rikll? 
- Jo, det är ett viktigt stöd till motstlnds-
rörelsen. Isoleringen kan bidra till att 
forsvaga apartheidsystemet, men det är 
framfor all t en hanrlling av solidaritet 
med de fortryckta. De svartas egna or
ganisationer ber oss om det. 

·Det är väl inte vi som ska starta en boj
kott? 
- Nej, bojkotten pågår redan. FNs gene
ralförsamling , OAU, Internationella ar
betsorganisationen ILO, Fria fackfore
ningsinternationalen FFI och många 
andra organisationer har beslutat om i
solering. Vi ska sluta bryta mot bojkotten. 

-Men 6D-talets bojkott root sydiifrika 
misslyckades ju! 
- Den misslyckades inte med att mobili
sera en solidaritet med de fortryckt~ 
som var väldigt viktig i ett läge då mot
ståndsrörelsen var försvagad. I dag är 

. forutsättningarna helt annorlunda, be
frielserörelsen är i ett annat läge. 

-Det visar i alllz fall att bojkotter är in
effektiva. 
- Ja, om alla bryter mot dem. l dag är 
Sydafrikas ekonomi i en kris och mer 
känslig for isolering, och politiskt är lan
det mer pressat. 
-Det spelar väl ingen roll vad jag gör, 
andra köper ju i alllz fall. 
- Många bojkottar faktiskt redan sydaf
rikanska varor. Och du kan ju påverka 
dina vänner att också göra det. Kräv av 
din bu tik att ta in andra druvor och äpp
len än CAPE. 
-Regeringen tänker ju stoppa wenska in
vesteringar i Syda{rika, räcktr inte det? 
- Handeln måste också stoppas. Det är 
bra om investeringarna stoppas, men det 
räcker inte. Redan gjorda investeringar 
måste också dras tillbaka. Annars kan 
de svenska foretagen expandera i Syd
afrika genom att investera de vinster de 
gör och genom att låna i utlandet. 

-Om wenslca företag lämnar Sydafrika 
kommer bara andra istället. 
-Om vi tvingar svenska foretag att läm
na Sydafrika, så får vi se vad andra ~än
ders opinion kan göra. Dessu ~om ~or 
de svenska företagen i Sydafnka till de 
tekniskt mest avancerade och de skulle 
komma att ersättas av sämre företag. 

-Om de svenska företagen gör s4 stora 
J'iruter i Sydllfrika, sd kan de ju beta-
la högre löner till svenska arbetare. 
-Varför skulle vinstema gå till svenska 
arbetare? De går ju till aktieägarna! Vad 
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fåretagen gör är ju att de exporterar de 
svenska arbetarnas arbetstillfållen. Den 
svenska industrin expanderar snabbt i 
utlandet och vad händer här hemma? 

-Men de weruka företagen kan bidra tiU 
att avskaffa apartheid. 
-Hur skulle de kunna bryta mot apart
heidlagarna? Och varfor skulle de vilja 
göra det, när de tjänar så bra på dem? 

-Om de lämnar Sydafrika blir det arbets
löshet och ännu sämre för de svarta. 
-Milliontals människor är redan arbets
lösa och lever under svältgränsen i re
servaten. De som arbetar har knappast 
lön så det räcker att forsörja sig på. Be
frielsekampen kommer att medfora 
många uppoffringar. Men de svarta är 
beredda att ta dem for att kämpa for sin 
frihet. Det är deras organisationer, bl.a. 
ANC, som kräver en bojkott. 

- Varför ska man stödja just ANC? 
-Därför att ANC är den ledande befri-
elserörelsen med ett brett folkligt stöd 
i Sydafrika. ANC bildades redan 1912 
och har sedan 1960 tvingats att arbeta 
underjordiskt. 

-Underjordiskt, hur kan man dd veta att 
de finns? 
-Genom att de sprider flygblad och an
nan information inne i Sydafrika och ge
nom att många ANC-medlemmar döms 
och sätts i fångelse. Vi hör också vad 
den ström av flyktingar som kommer från 
Sydafrika har att berätta. 

-k ANC kommunistiskt? 
- ANC är en nationell befrielserörelse med 
ett frontprogram, som inte är uttalat 
socialistiskt. Många medlemmar är sä
kert socialister och kommunister, men 
många är också liberaler och kristna. 
Just därför att regimen stämplar all op
position som kommunistisk har många 
svarta stor sympati for kommunismen. 

Vlllllllllllllllllllllllllllllll~ 
~ DEN SVARTASTE TIMMEN .......... ~ 
~ Pjäsen om Sydafri.ka av Teatrum från Uppsala. ~ 
~ FREDAGEN den 28 april kl 19.00, Svaneskolans aula · ~ 
~ Förköp Bokcafet. Biljettema kostar 15 :- -~ 

~ ARR: Lunds Afrikagrupp och studiefrämjande t ~ 
~ ÄR DEN INNAN GRYNINGEN ~ s,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,At. 
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anställda i Lunds sjukvårdsdistrikt som 
kommer att gå bland tusenden i VPK 
Lunds l maj-demonstration for »AI
betarpolitik- Socialism>>. 
Vill du komrna med och diskutera de 
krav vi ska fora fram? Tid och plats for 
ett möte sista veckan i april kommer att 
meddelas på arbetsplatserna i sjukvårds
.distriktet. 
~mon tre ra l maj ~ 
FOR EN OFFENSIV HALSO - OCH 
SJUKVARD J ARBETARKLASSENS 
TJÄNST! 

Yl l Kom,..,lltt.Jk u,.lo• 
tUl dl6 ocll .n. u.-,,.. •• 
ju lr d~11 61UPP lOm ,.,t lit l 
krUeu Det •* rln Il Illa 1111 
med Sftrlre odl Lultll jult 1111 • .Arku
lömet - priutcrlnftu - llyrah~I,.IC
ar och unultz löneottll lr btmJ •• 
fd exempel p4 rad 10m drt1bbtlr 011 
ungdomsr. Och Inte blir det b4ttre a• 
en bo'6anegerl116 10m J14ltlfU ÖHT kri
•en p4 de 14mst 1tlllda i lllmh6llet. u,.,. 
domar och tJejer. l1ttlllet för ptUStPitet, 
droger och menlniJIÖJhet ntll1UIT KU 
Jtg till kamp för dtM rittigheter och för 
din framtid/ Ställ upp till1t1mman1 med 
011 l maj för deiiQ krar, f/Jr arbetarpoli
tilc och JOcilllilm. KU kommer att luz en 
egen ungdomskolonn i dretl tdg. 

Bekimpa 
skaffa fler jobb 

-
Visste du att bara i Lund går 700 ung
domar under 25 år arbetslösa. Vad be
ror nu detta på? Finns det inte jobb 
som behövs göras? Jo, visst finns det. 
Daghem, bostäder, sjukvård, miljövård 
- listan kan göras lång. Men vårt eko .. 
nomiska system - kapitalismen - har 
aldrig lyckats ge alla som behöver ar
bete. Med en stor mängd arbetslösa kan 
bolagen pressa ner lönerna till sådana 
urusla löneavtal som -77 och -78 och 
på så sätt öka sin vinst . Du får bara 
jobb när storfinansen tjänar på det. 

Vi i KU menar att arbete är en rättig
het för alla. Det är vårt huvudlcrav här 
och nu. Vi kan aldrig acceptera att unga 
människor hänvisas till en evig cirkel
gång mellan vikariat - AMS - bered
skapsjobb och arbetslöshet för att kan
ske slutligen, värst av allt , slås ut eller 
förtidspensioneras. 

Men vi vet att det är först under socia
lismen, då vi demokratiskt planerar e
konomi och produktion efter mänskli
ga behov, som arbete kan garanteras 
åt alla. Kapitalismens kortsiktiga jakt 
efter profiter kan aldrig ge dig ett sä
kert jobb. 

Kamp för unga tjejers rättigheter - ar
bete pi lika villkor 
Arbetslösheten drabbar unga tjejer sär
skilt hårt. De får ta de sämsta jobben 
med de lägsta lönerna. Kvinnor utny tt
jas som sexualobjekt i fil m. tidningar 
och reklam. Fördomar på alla områden 
i samhället trycker ner kvinnorna. 

Ovanpå detta kommer i Lund daghems
situationen. Här står 5 000 barn i kö 
men b orgarna i kommunfullmäktige har 
bara l 400 platser att erbjuda . Hur 
många unga tjejer som inte kan jobba 
för att de inte h ar daghemsplats kan 
•man bara gissa sig till. 

KONTAKT MED KU 

h6f4 
tm stor del u .. 
stlDer tnnet 
bjuda ea 

Lunds kommua lr 
för hur det Pr Dir det 
vid makten. Vntea man 
Lunds storlek t.ex. 
l ingen annan komn•un l 
parken uthyrd och drin n 
jesarraugörer 10m gör ltortftl" __ _ 
skräpkultur. 
En vettia fritid - din rltti&het. 

För anti-imperWIItisk f11d, IOIIUrltlt 
och vinskap 
I sommar genomförs den XI :e vlrlct. 
ungdomsfestivalen pl Cuba under ovan
stående tema. Det blir fönta gingen 
som festivalen förläggs till nlgot land 
i tredje världen. Tiotusentals ungdomar 
från olika progressiva organisationer i 
hela världen samlas i sommar pl Cuba. 
Arbetet för festivalen är redan iglng i 
Sverige. I Lund har KU tagit initiativet 
till bildandet av en lokal festivalskom
mitte' och arbetar i den tillsammans 
med andra progressiva ungdoms- och 
solidaritetsorganisationer för festivalen . 
Första Maj är en viktig dag för att ma
nifes tera vår solidaritet och ge vlrt stöd 
till den kämpande ungdomen i länder 
som Chile, Sydafrika och Argentina. 

Kommunistisk Ungdom 
Som ungdomsförbun d till VPK driver 
inte KU en politik som de borgerliga 
ungdomsförbunden, vars taktik är a tt 
locka ungdomar till sina reaktionära 
moderpartier genom att ställa skenra
dikala krav som de inte har den mins
ta vilja att driva igenom. CUF och 
FPU kräver t .ex. också betygens bort
tagande medan centern och fp i riks
dagen röstar för betygen! Du som lä
ser detta har också säkert blivit utsatt 
för deras fagra löften och vet vad de 
är värda. 

KU arbetar istället som en självständig 
del av den kommunistiska rörelsen 
med alla de frågor som rör ungdomen. 
KU ger ut en egen tidning, Stormkloc
kan , som alldeles nyligen fått ett nytt 
format. Vi stöder vårt parti - VPK -
i kampen för socialismen och gör vad 
vi kan på vårt frontområde, ungdom
ens område, i kampen för frihet och 
socialism. 

KU i Lund 
Här i stan har KU på bara några få år 
blivit den allt dominerande progressi
va ungdomsrörelsen . Vår verksamhet 
är ju huvudsakligen att driva u ngdo ms
frågorna i politiker., men vi försöker 
göra det på ett så otraditionellt sätt 
som möjligt. Teatergrupp, mälarbrigad 
(som gjort årets Första Maj-affisch) , 
blåsorkestern m.fl . är några av de sätt 
vi arbetar på för att visa att politik in
te behöver vara en massa gubbar i slips 
som snackar i TV utan kan vara roligt 
att jobba med. Är du intresserad? Fyll 
i talongen nedan, så hör KU-gruppen i 
din stadsdel av sig. Och du - gl8m in
te Första Maj! 

Ja, viss är jag intresserad av kontakt med KU · Lund t:] 
Och klart att jag vill prenumerera på Stormklockan for futtiga 30 :-/lr t:] 

l'rClJJlll •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 

~C!Jr~s~ ..... ...... ............. ........ ............................ ....................................................•........... 

~~! .. ........................................................... ~Cl~r ........................ . 

Talongen insändes till KU Lund, Bredgatan 28, 222 21 Lund 
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ör en 
S kol.rtyrtlsen i Lund har nu kommit så 
(d~t~t 1 sitt arbete med frdgan o m bety
t en i grvndsko lll o ch gymnasJum attl 
ett fönltlg till yttrande föreligger. Ytt 
mndet har f örberetts av en arbetsgrupp 
d4r VPK inte har varit representerat . 

. Arbetsgruppens borgerliga mtzjoritet fö
resl4r att betygen ska finMs kvar och 
den gdr li/ngre än de borgerliga reservan
te1111l i betygsutredningen. för mtzn vill 
ha fem~radiga betyg. Moderaternas rep
resentant Pill dessutom ha betyg pd mel
lanstadiet. De socialdemokratiska rep
resentanterna i tlrbeugruppen har reser
verarsig och stöder betygsutredningens 
förslag. 
Här nedtln presenterar vi inrfehdllet i det 
yttrande w m VPK gjorde i frdgan vid 
skolstyrdrens behandling ilV ärendet. 

Inledningsvis konstateras att 1973 års 
betygsutredning inte föreslir att bety
gen ska avskaffas i grundskolan. Försla
get innebär att de elever, som direkt 
efter grundskolan söker sig till gymna
sieskolan (och det gör de flesta!) ska 
fl skrivna 3-gradiga omdömen. Pl gym
nasieskolan ska man sedan få 3-gradiga 
kursrelaterade betyg. l dag har man ett 
relativt betygssystem med en 5-gradig 
s'kala pl gymnasieskolan. 

• 
Inget av detta överensstämmer med de 
.krav som Vänsterpartiet Kommunister-

• 
na och ungdomsförbundet Kommunis-
tisk ungdom fört fram . VPK och KU 
säger klart nej till alla former av betyg i 
grundskola och gymnasieskola. 

Betyg medverkar till utslagning 
VPK/ KU har under hela sin historia häv
dat och slagits för rätten till utbildning 
och rätten till kunskap och sett denna 
rätt som en grundläggande utbildnings
politisk princip.Vcuje form av betygs
system medverkar i det kapitalistiska 
samhället till att befästa och befrämja 
skolans sorterings- och urvalsfunktioner. 
Betyg och skriftliga omdömen medver
kar till konku.rrens och utslagning inom 
skolan och har en direkt negativ effekt 
både på val av innehåll och arbetsformer 
i skolan. 

• 
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Ungdornsförbunden :tBetypfri skolalt 
skolstyrelsen i Lund har borgerli& ma
joritet och här vill man behllla betygen. 
Det 1r anmärkningsvärt att skolstyrel
sens arbetsgrupp inte alls brytt sig om 
den opinion för en helt betygsfri skola 
som fyra av de politiska ungdomsförbun
den och de största elevorganisationerna 
stöder. Det är också anmärkningsvärt ,u inga elevrepresentanter ingått i den 
arbetsgrupp, som förberett skolstyrel
sens behandling av ärendet. 

Samtal kan enitta betygen 
På en punkt äi VPK överens med betygs
utredningen och majoriteten i skolsty
relsen: betygen på låg- och mellanstadiet 
kan ersättas av samtal. Vi sådana samtal 
ska det inte vara tillåtet att föra anteck
ningar eller lägga upp annan fonn av do
kumentation om eleven. VPK påpekar 
f.ö. i sitt uttalande att betygen på mel
lanstadiet kan tas bort redan idag allde
les oavsett den fortsatta behandlingen 
av betygsutredningens fö rslag. 

Viktigast undervisningens innehAll 
Viktigare än varje diskussion om betyg 
o'ch omdömen i skolan är frågan om 
skolans innehåll och arbetsformer. De 
kursrelaterade betygen i gymnasieskolan 
kan egentligen inte diskuteras u tan att 
man vet vad kurserna ska innehålla. Man 
måste skapa en garanti för att alla elever 
ska få en allsidig och fördjupad kunskap. 

• 
VPK anser att det nya förslaget till be-
tygssystem i gyronasieskolan kan få som 
konsekvens att det skärper betygshetsen 
och utslagningen. 
Därför kräver VPK att skolstyrelsen i 
Lund ska uttala sig för en betygsfri 
grund- och gymnasieskola. 

L a Lt; D l:JTKO)l\tER FREDAGAR 
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AR DU INTRESSERAD AV LKHF7 
Klipp dl ut och skicka in nedanstående talong till LKHF, VPK Lund, Bredgatan 28, 
222 21 Lund eller ring till VPK Lund tell3 82 13 torsdagar kl 19-21 och lördagar 

kll0-12. 

tj Ja, viD veta mer om LKHF 

tj Jaa är intresserad av att arbeta i LKHF 
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-
Veck~l.ctet, organ för VPK och 

~1 \ ~und . Ansva· .t/ltglvare: Ulf Ny mark 

Vänsterns vArpromenad börjar bli en Caf 
punkt i lundabomas festkalender. En heJa· 
dag i maj Aterupplivar VPK en fm sed från 
den sklnska arbetarrörelsens barndom 
och drar ut pl den skinska landsbygden 
med extratåg, mat korgar, röda fanor och 
mässingsrnJJsik. l år tillkommer fiolspel-
män och dans! 
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Vpk:s arbetsplatsorganisation pi hög- Snedrekryter ing DCh thögskoledemokratil 
skolan Rekryteringen till högskolan sker nästan 
Lunds Kommunistiska Högskoleförening uteslutande frän borgarklassen och de 
är en del av VPK Lund som organiser- övre mellanskikten . Detta beror till stor 
ar kommunisterna på högskolan. För- del på studenternas ekonomiska situatio~. 
eningen är verksam på en mängd nivå- LKHF kräver att Aterbetalningen av studle-
er inom student och högskoleområdet medlen baseras på den inkomst som man 
men man agerar också i sammanhang har efter examen . Tjänar man mindre än 
som inte vanligtvis rälenas till denna genomsnittet för en svensk lönearbetare 
sektor. Sveriges olika kommunist iska är det orimligt att man skall behöva be-
högskoleföreningar samordnar sitt arbett> tala av på sin studieskuld. På sikt är stu-
via ett gemensamt arbetsutskott och dielön det enda acceptabla alternativet. 

via . regelbundna riksk~?ferenser. Tid- Den nya högskolereformen innebär att 
skriften KONTRAST ar deras gemen- alla beslu tande organ inom högsk<;>lan 
samma organ. tillsättes oproportionellt och enligt kor-
Socialistiska basgrupper. SmAlands porativa principer ofta genom indirekta 
Nat ion val. De kommunistiska högskoleföremng-
Två av LKHF:s främsta uppgifter är att ama kämpar för en demokratisk modell 
motverka den nuvarande utbildningens med direkta val enligt princ1pen en män-
roll av producent av okritiska och väl- niska - en röst, där alla vid högskolan 
anpassade kuggar i det kapitalistiska verksamma deltar i en valkorporation. 
samhället, samt att störa utvecklingen Högskolan • en del av det kapitalistiska 
och spridningen av borgerlig ideologi. samhället 

Därför utför man sitt mesta arbete i Student- och högskolefrågor kan aldrig 
de socialistiska, partipolitiskt obundna betraktas isolerat. Den ekonomiska krisen 
basgrupperna som under senare år har drabbar ju även andra än studenter. Fler 
växt fram ute på institutionerna. I dessa sektorer än högskoleväxiden skall nu dra 
lägges stor vikt vid kritik av utbildning- åt svångremmen. 
ens innehåll och form samt av den kom- Kvinnorna förtrycks på alla områden i 
mande yrkesrollen . Endast en massiv ak- samhället, inte bara ino m utbildningen . 
tivitet på basplanet kan ge studenterna Kvinnornas möJlighet ttll utbildning och 
en chans att påverka sin utbildning. arbete försämras bl a genom den akuta 
Fungerande basgrupper finns i dag på bristen på daghem. Även LKHF måste 
medicinska fakulteten, tekniska högskol- därför delta i kampen för bra daghem åt 
a~ , socialhögskolan samt på institution- alla barn. 
erna för psykologi och sociologi. 

s olidaritet med världens förtrycka folk 
Vidare arbetar LKHF på Smålands na- berör också studenterna. LKHF /vpk mot-
tion-den progressiva studentnationen sätter sig att studenternas intresse drivs 
i Lund. Förutom all studie-, seminarie- som en kamp för akademikernas privile-
och kulturverksamhet som Smålands an- gier. Dess ankny tning till det kommunis-
ordnar så sker här även samordning och tiska partiet ger dem möjlighet att knyta 
informationsutbyte mellan basgruppem a. samman de progressiva studenternas krav 

Studentkl ren med det arbetande folkets. 
De två senaste årens kårval har LJ(HF Demonstrera Första majl 
samlat drygt 25% av rösterna. I depu- LKHF/vpk uppmanar progressiva student-
terade söker den kommunistiska hög- er att sluta upp bakom parollerna »arbetar-
skolef? reninge.n .d~va krav som vuxit p olitik - socialism» och »för en forskning 
fram 1 de soctaltstlska basgrupperna, sam· och utbildning i arbetarklassens tjänsa 
tidi~t som man driver e~a krav som Första maj 197 8. 
t ex överförande av studenthälsovården 
till staten, studentbostäderna till kom-
munen mm. Via förslag till remiss-
svar och uttalande söker man indirekt 
påverka inte bara utbildningen och 
studenternas situation. LKHF:s parla
mentariska kamp gäller i hög gra9 so
lidaritet med den svenska arbetarklass
en och övriga världens kämpande och 
förtryckta folk . LKHF :s arbete i deput
erade innebär dock inte att man acc
epterar kårobligatoriet. Ko mmunisterna 
kan aldrig acceptera att man fö r att få 
lov att studera måste tvångsanslutas 
till en kår med hög terminsavgift . De 
studerandes organisering måste ske på 
frivillig grund. 
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