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Nej till motorväg 
Motlänkens medlemsmöte i Lund i lördags beslutade om ett 
upprop till de nordiska statsministrarna som möts i Finland 
nästa vecka. Uppropet kräver "Bygg inga nya motorvägar eller 
broar innan effekterna av hela Scandinavian Link-visonen är 
kända!" 
På det nordiska· statsministermö
tet kommer arbetsgruppen för 
Scandinavian Link lägga fram sitt
förslag, till " snabba och säkra 
förbindelser" mellan Oslo och 
Hamburg. 

Det är nu ett år sedan gruppen 
Round Table of European Jndu
strilzlists (startad och ledd av 
Volvo-chefen Gyllenhammar) lade 
fram sin vision om Europas fram
tida kommunikationer i skriften 
Felande länkar. En av de felande 
länkarna är Scandinavilzn Link, 
som innebär motorväg mellan 
Oslo och Hamburg, med broar 
över Öresund och Fehmarn Bält, 
samt eventuellt höghastighetståg 
på samma sträcka. Tågen är när
mast att betrakta som kosmetika 
att välja bort. 

Motlänken är en organisation 
"som vill samla och manifestera 
det svenska motståndet mot Scan
dinavian Link". Organisationen 
stöds och fmansieras av lokala 
organisationer som SNF-förbund, 
politiska ungdomsförbund, miljö
grupper och lokala aktionsgrupper. 

öresundsbron 
Nyckeln i projektet är en bro över 
Öresund. Det är tänkt att det pro
jektet ska bli självfinansierande 
genom broavgifter och byggas 
med lån från Nordiska investe
ringsbanken. För att broprojektet 
ska gå ihop krävs,förutom en to
tal utslagning av fli.rjetrafiken, en 
tredubbling av biltrafiken! Det 
kanske· var realistiskt · i 60-talets 
framtidsprognoser, men håller 
inte idag. Inte utan en konstlad 
ökning av biltrafiken . VB har tidi
gare redogjort för effekterna av en 
bro men vi påminner här om de 
viktigaste effekterna för Skåne: 
Ökad trafik; Fler stora motor
vägar; Ökat avgasutsläpp med 
ökad försurning som följd; För
modligen en snedfördelhing av 
industrin till Köpenhamnsom
rådets fördel; Behov av ca 875 
tusen kubikmeter grus och sten 
till bygget, i ett läge då alla 
grustäkter i Malmöhus och Kri
stianstads län är tömda. 

Danskarna har hela tiden krävt 
en bro över Stora Bält som villkor 
för Öresundsbron. Men inställ
ningen till Stora Bält-bron är 
kluven i Danmark, eftersom den 
kommer att leda till regional
politiska problem där: · 

Underlätta kontakter? 
Ett av argumenten för bron här i 
Skå..11e är att den skulle underlätta 
industrins kontakter med Dan
mark. Undersökningar visar ·dock 
att de skånska företagens kontak
ter med Danmark utgör 3% av 
deras totala kontakter , medan 
kontakterna med Stockholm 
svarar för 80%. 

Tidsvinsten för trafiken från 
Göteborgshållet är tvivelaktig, 
eftersom vägen över bron Malmö
Köpenhamn är 4 mil längre än 
över Helsing borg-Helsingör. 

Vem tjänar då på Scandinavian 
Link? De stora företagen med in
ternationella kontakter för vilka 
varken Sveriges eller Danmarks 
behov är något primärt. 

Skälet till att bygga ut och 
snabba upp kommunikationerna 
Europa är att industrin räknar 
med ännu större specialisering och 
fler stordriftsfördelar. Som exem
pel anger man att stötdämpare till 
alla Europas bilar skulle kunna 
tillverkas av en fabrik i exempel
vis Tyskland. Industritillverk
ningen idag bygger bl a på att inte 
hålla delar till fardiga produkter i 
lager, utan att en jämn ström till
förs från underleverantörerna. Det 
skulle gå lika bra med järnvägs
transporter, men Volvo bygger ju 
bilar. 

Motorväg 
Motståndet mot Scandinavian 
Link är för tillfållet starkast i 
Bohuslän, där det' gäller motor
vägsbygget mellan Stora Höga och 
Udevalla. Volvo har ju krävt den
na motorväg som motprestation 
för Uddevallafabriken .. Vägverket 
hade tidigare tänkt satsa 295 milj 
för att förbättra trafiksäkerheten 
mellan Göteborg och norska 
gränsen; en sträcka på 240 km. 
Nu projekterar man i stället 38 
km motorväg till Uddevalla för 
700 milj kronor. 

Tveksamma ministrar 
Vid en uppvaktning förra veckan 
hos kommunikationsminister 
Hulterström där också miljöminis
tern Ingvar Carlsson var närvaran
de, verkade det som man blivit 
fundersamma om miljöeffekterna 
av motorvägen och sade att det 
endast finns beslut om projek-
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Vpks minoritets
företrädare vald 

I förra veckan valde Vpk Lund 
Kajsa Theander till den nya pos
ten som kommunal minoritets
företrädare. Hon får 16/40 kom
munalrådslön och ska· fungera 
som ett slags oppbsitionsråd . 
Kaj sa har suttit tva perioder i 
fullmäktige för Vpk och går nu 
in på sin tredje . VB har frågat 
Kajsa vad hon tänker göra som 
minoritetsföreträdare. 

- Främst ger jobbet möjlig
heter till mer kontakt med 
människor i förvaltningarna, t ex 
för att få veta hur de jobbar. 

Sådant är ju svårt att sköta på 
kvällstid . Aven kontakter med 
partimedlemmar, för att starta 
verksamheter kring frågor som 
dyker upp i kommunalpolitiken. 
Ett bra exempel är hur vi fick 
igång en aktion mot Å&Rs 
utsläpp. Det är ju en ny post så 
man far känna sig fram . Meningen 
är ju att man ska få större möjlig
het till insyn. 
VB: Det är alltså inte ett rent ad
ministrativt arbete? 

- Nej, men naturligtvis blir 
det en del administration, det 
har vi ju redan idag, men det är 
ingen huvuduppgift. , säger Kajsa. 
VB : Vpk har ju gjort ett slags be
fattningsbeskrivning, där man 

också säger att du ska ha "tid och 
frihet att utveckla egna politiska 
initiativ". 

- Ja, direktiven är ju inte helt 
precisa men det får ju omprövas 
efterhand som vi får erfarenhet. 
VB: Varför ville du ha jobbet? 

- Jag tycker det är roligt med 
kommunalpolitik, men det tar tid. 
Nu jobbar jag halvtid i Älmhult, 
och har dessutom tre barn, så det 
har känts lite jobbigt. Tjänsten 
ger mig ju bättre möjlighet att 
fortsätta med kommunalpolitiken. 
Jag ska jobba 20 timmar i veckan 

plus fritidsuppdraget som full
mäktigeledamot. Sedan har jag 
alltid brukat anta utmaningar, till
lägger Kajsa. 
VB: Nu blir du också en offentlig 
företrädare för partiet. 

- Ja, vi har diskuterat det i 
kommunalpolitiska gruppen och 
beslutat dela på uppgiften som 
talesman för Vpk . Sven-Bertil 
Persson och Lisbeth Lundahl, 
som båda sitter i kommunsty
relsen kommer att hjälpa mig med 
den uppgiften. Kvällsuppdrag 
kommer vi att dela på som innan. 

VB återkommer till Kajsa 
efter att hon tillträtt, i mitten av 
februari, då arbetsuppgifterna 
börjar klarna. 
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Det jäser 
Det jäser i leden bland barnom
sorgspersonalen . efter borgarn~s 
nedskärningar 1 budgeten for 
1986. Nedskärningarna har på
gått i ett flertal år och hejdades 
tillfilligt av den "nya" majori
teten inför budgeten 1985. Ty
värr fick inte den "nva" maion
teten mandat hos väljarna att för
verkliga sina intentioner. Barn
omsorgspersonalen har fått nog 
av nedskärningar och den tändan
de gnistan verkar vara de ~edag,?
giska måltiderna som dras m fran 
och med januari 1986. Idag beta
lar personalen för var tredje mål
tid som intas i barngruppen, och 
bara det är en uppoffring för per
sonalen eftersom måltidsfostran 
ingår i arbetsuppgifterna. 

Borgarnas · indragning av de 
pedagogiska måltiderna är ett an
grepp på innehållet i verksamhe
ten och personalens sätt att arbe
ta med barngruppen, vilket leder 
till en klar kvalitetsförsämring av 
barnomsorgen i Lunds kommun. 

Nu gäller nedskärningarna inte 
enbart de pedagogiska· måltide~·ta 
utan ocksa tjänster som dras m. 
Det har visserligen borgarna ägnat 
sig åt tidigare utan alltför hög
ljudda protester. Tjänsterna som 
drabbas nu är: 

Personal i deltidsgrupp, 40 
arbetsveckor i stället för 42 

Barnsamariter, 13 tjänster av 
15 dras in. 58 semestertjänster 
förvandlas till uppehållstjänster 

De nystartade lägenhetsdag
hemmen kommer att ha minskat 
öppethållande. 

Allt detta sammanta~ t gör att 
vi inom V pk Lund förstar barnom
sorgspersonalens reaktion . "Nu 
får det vara nog med nedskär
ningar inom barnomsorgen." 

Nu finns det ingen majoritet 
för en strejk men i stället skull~ 
vi vilja föreslå olika slag av aktl
viteter för att dra in pengar ge
nom privata initiativ inom den 
kommunala omsorgen. 

Varför inte samlas på Mårtens
torget vaJje förmiddag med ett 
antal barn från respektive daghem 
och gå runt med en bössa och 
samla in pengar till verksamheten? 
Det kanske· rent av kommer fram 
en tomte, speciellt i dessa tide_~ 
och donerar några miljoner till 
barnomsorgen. Försöka duger. 

En årsvers 

Den andra dagen i december månad 

året nittonhundra2ttiofem: 

Man gick till val i Lichtenstein 

valet nittonhundraåttiofem 

gällde kvinnors - o ve och fasa- rätt 

att rösta, kvinnors rösträtt, 

rätt och slätt 

Stor bävan stor rädsla stor fruktan 

kunde det gå rätt? 

Det gjorde det: 

Nej nej nej röstades det 

Vem som så röstade med handen 

året nittonhundraåttiofem 

uti det lilla landet? 

Svar: Det gjorde Män. 

Karin Lentz 

Veckoslutet före jul, den 21-22 
december, kommer eveneman_get 
som konnässörerna har sett fram 
mot: vandringssektionens decem
bervandring. Ja, som vandring är 
den kanske inte så märklig, för 
det skymmer fort - vi ska sova 
ute under årets längsta natt . Men 
de fina gråskalorna, kamratskapet, 

lantbefolkningens -förundrade be
undran, den utmaning som vätan 
och kylan utgör och slutligen 
den muntra samvaron vid den 
högt flammande brasan gör detta 
till något alldeles extra. För en 
stund glömmer vi julen och alla 
dess plikter. Skinka och glögg är 
bannlysta: vi kör med biff och 
konjak. 

Ar du inte redan konnässör 
så kan du bli. Kontakta Gunnar 
Sandin, tell35899. 

landstinget i VB 
Landstinget har beslutat annonse
ra sina sammanträden i VB . Kom
munfullmäktige har när ni läser 
detta förmodligen beslutat i vilka 
tidningar deras möten ska · annon
seras. Vpk brukar kräva att VB 
ska vara bland de tidningarna, 
men har hittills fått avslag. Vi får 
väl se. 

forts från sid l 
tering ej byggande av motorvägen . 
Ministrarna vill dock inte koppla 
ihop vare sig Öresundsbron eller 
Uddevallamotorvägen med Scan
dinavian Link-projektet. 

Motlänken planerar en demon
stration i slutet av januari, samt 
en informationstidning i början av 
februari. Man betonar vikten 

l huvet på en 
gam mal l< om me 
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av att se de olika delprojekten 
som delar i en stor plan, nämligen 
Scandinavian Link. 

Ett av motkraven är att i stäl
let satsa på dubbelspårig järnväg 
längs Västkusten .. .. 

Mer information om Motlan
kens arbete kan man få från: 
Motlänken, Box 7048, 402 31 
Göteborg, eller ännu hellre ge
nom att bli stödmedlem. Sätt in 
100:- på pg 4953492-8, Motlän
ken, sa får du information och ut
skick. 

Den uppväxande generationen 
tycks betrakta oss ·som VI en 
gång betraktade de sk gråsossarna, 
en stelnad kvarleva från en tid 
som inte längre är och därför 
fiender till själva livet. Ett sådant 
synsätt är naturligtvis både enfal
digt och illasinnat men framför 
allt orättvist . Inte desto mindre 
grämer det mig. Man har sagt att 
jag tillsammans med andra dåligt 
klädda likasinnade skulle stå i ett 
hörn av torget och spela fel på 
ostämda instrument. Ett sådant 
påstående bottnar i elakhet. J ag 
tvekar att ens en gång ta upp det 
men efter vad jag i förtroende 
fått erfara gäller det inte bara mig, 
många av oss tycks ha liknande er
farenheter. 

Men varför? Är det för att jag 
bara är en vanlig arbetare? Är det 
för att jag alltid har hållit arbe
tarklassens fana högt i klasskam
pen? För att jag alltid knutit min 
näve i kamp för revolutionen? 

Eller är det så att vi .helt enkelt får 
lida för partiet, det som partiet 
vill? Vad vill partiet? Fred, frihet 
och arbete åt alla är vår paroll; 
ett slagkraftigt alternativ till krig, 
förtryck och arbetslöshet tycker 
jag. Bort med moms på maten! 
Ett kontroversiellt förslag. Fast 
häromdagen såg jag en moderat
märkt bil med slagordet "bort 
med moms på dill". Till och med 
moderatema tar oss på allvar . 
Daghem åt alla vill partiet också 
ha. Ett verkligt radikalt förslag. 
Något mer vill inte partiet, vad 
jag vet. Frågan är vad som bör 
göras. Bäst kanske att inte göra 
någonting? Låt dialektiken ha 
sin gång men låt partiet stå utan-
f .. l or. 



Kvinnaaspekter på pol itiken 
En diskussion i våras om kvinnopolitisk strate~ fick en,grupp 
Vpk kvinnor att starta en intervjuundersökning om kVinrio
aspekter på kommunalpolitiken i Lund. Insatt i en ram av brän-

På senaste tiden har den kvinna
politiskt intresserade kunnat läsa 
avslöjande men också nedslående 
saker i VB. Det är bra att VB in
tresserar sig för kvinnapolitiken 
eftersom den kan bli en av par
tiets ödesfrågor på nästa kongress. 
Då kommer nämligen VPK att an
ta ett nytt partiprogram och i så
dana sammanhang handlar det all
tid om viktiga vägval. Detta 
kommer troligen till uttryck bl a 
i kvinnopolitiken. Vår socialis
tiska modell - hur ska · den 
utformas och vad ska den leda till 
för samhälle? Det ojusta spel som 
förts kring utbytet av ledamöter i 
partiets centrala kvinnapolitiska 
utskott visar att klimatet är 
mycket oroväckande avseende 
den socialism och kvinnapolitik 
som undertecknade arbetar för. 

Vi tror att ingen av oss, som 
en gång börjat arbeta för kvinnors 
bättre liv och möjligheter - mot 
de patriarkala strukturerna - bl a 
genom en partipolitisk insats i 
V pk, någonsin kommer att accep
tera att bli tillbakavisade till en 
traditionell kvinnoroll i vårt poli
tiska arbete. Vi vill ta kvinnors be
hov och krav på allvar så att verk
ligheten förändras till det bättre 
och vi vill själva bli tagna på allvar. 
Det räcker alltså inte att visa på 
hur många kvinnor som finns rep
resenterade i ett partiorgan fö r 
att lugna oss, vi måste också veta 
att dessa arbetar utifrån en med
vetenhet om det könsspecifika 
förtrycket mot kvinnor och att de 
är beredda att i sitt arbete bekäm
pa detta förtryck . Detta kan i sin 
tur gälla såväl kvinnor som män. 

Olika strategier 
På ett möte i våras mötte ett tio
tal kvinnor upp för att diskutera 
fortsatt strategi för kvinnokam
pen. Det framkom tydligt att alla 
tyckte diskussionen kändes 
mycket angelägen och redan då 
uttryckte några betänkligheter 
inför partipolitiskt ar be te som 
kvinnokampsstrategi. Kanske 
skulle någon annan arbetsmodell 
ge mer utdelning? Vi kände oss 
trötta på att resultaten ofta inte 
står i rimlig proportion till våra 
ansträngningar. Om man upplever 
sig förtryckt är det dessutom ofta 
så att man erkänner sig slagen for
tare än om man tar sina rättig
heter och möjligheter att påver
ka som självklara. Då behövs 
stöd från organisationen. Det är 
tungt att bli motarbetad. Kanske 
skulle det vara lättare att arbeta 
utifrån ett renodlat kvinnoforum? 
Det är en annan strategi. I Norge 
har kvinnor ju som bekant arbetat 
med ännu en modell - där har 
kvinnor röstat taktiskt på ett så
dant sätt att de fått fram femi· 
nister i framskjutna positioner 
inom samtliga politiska partier. 
Dessa kan sedan samarbeta över 
partigränserna för en radikal 
kvinnopolitik. Det är ytterligare 
en strategi för kvinnokamp! 

Kvinnoaspekter på kommu
nalpolitiken 
I vår strategigrupp beslöt vi att ta 

oss an en uppgift som föreslagits 
redan på Vpk Lunds årsmöte i 
januari - nämligen att intervjua 
de kvinnor som har kommunal
politiska förtroendeuppdrag i V pk 
Lund. Detta för att få en bild av 
hur man kan lägga kvinnapoliti
ska aspekter på de frågor som av
görs där och även vilka sådana 
aspekter det finns att lägga på 

själva det parlamentariska arbets
sättet. 

Vi har arbetat utifrån en med
veten strategi som tagit intryck 
av norskan Berit Ås' nio teser. 
Uppgiften är avgränsad . Den kny
ter an till en lokal tradition - in
tresse för kommunalpolitik i Vpk 
Lund. Flera har delat på ansvaret 
att få uppgiften klar till nämnd
valen i november då resultatet re
dovisades på ett kommunmöte. 

V ad är ett kvinnoperspektiv? 
Det råder en viss tveksamhet om 
vad ett kvinnaperspektiv på olika 
frågor egentligen är. Många efter
lyser diskussioner i V pk om detta. 
Kvinnorna i de olika nämnderna 
uttrycker ett stort sådant behov 
vilket kan hänga samman med att 
de känner sig ensamma. Vpk har 
mestadels bara en ordinarie leda
mot och en suppleant i nämn
derna. En av dem är ofta en kvin
na. 

Det har också förts fram tan
kar om bättre samarbete mellan 
nämnder som ligger ämnesmässigt 
nära varandra. Varför inte ett 
kvinnaperspektiv på kulturpoli
tiken? Det skulle beröra bl a 
konsthallsnämnden, biblioteks
nämnden, kulturstödsnämnden 
och musik- och teaternämnden. 

Olika förhållningssätt 
Det finns tendenser till tre olika 
förhållningssätt när det gäller att 
identifiera ett kvinnoperspektiv. 
l De som genomgående ser kvin

noaspekter: i frågor som kvin
nomisshandel, våldtäkt, om
händertagande av barn men 
också i alla andra frågor som 
traditionellt inte betraktas 
som kvinnofråg'or t ex boende 
näringspolitik, ekonomi. 

2 De som ser · kvinnaaspekter i 
vissa frågor: t ex i dåliga an
ställningsförhållanden för 
kvinnor i kommunen. 

3 De som inte ser några kvinna
aspekter: vilket beror dels på 
ovanan att anlägga ett kvinna
perspektiv dels på den typ av 
ärenden som behandlas. 

De olika förhållningssätten har vi 
funnit hänga samman med det 
kvinnornedvetande man har, om 

nande aktuella tankar kring kvinnopolitiskt arbete och dess stra
tegi vill vi här samman fatta resultatet. 

man deltagit i kvinnorörelsen, 
vilka erfarenheter man själv har 
som kvinna från arbetet och poli
tiken. 

Exempel på problemställ
ningar 
Genom intervjuerna har olika pro
blemställningar kommit fram, 
som kan tjäna som utgångspunkt 

för vidare diskussioner. Här är 
några exempel: 

De som jobbar i nämnder, 
vars verksamhet griper in i enskil
da människors liv, anser att det är 
viktigt att bekämpa fördomar om 
könsrollerna. T ex behöver man
nen stödjas i de fall nämnden går 
på den traditionella linjen att 
kvinnan är den naturligaste vård
nadshavaren likaså behöver kvin
nan stödjas när nämnden premie
rar marmen utifrån tvivelaktiga 
premisser som t ex bättre ekono
mi. 

Kvinnors lägre löner och sämre 
ekonomi slår igenom i olika sam
manhang. Vid skilsmässor, som nu 
ofta innebär delad vårdnad av bar
nen, behöver båda en bostad med 
plats för barnen. Här är det viktigt 
att inse kvinnors sämre ekomo
miska situation, vilket bör beaktas 
vid beslut om bl a bostadstillägg. 

Kvinnors sämre situation är 
påtaglig bland kommunens egna 
anställda. Många små plottriga 
deltidstjänster. Uppehållstjänster 
inom barnomsorgen. Nedskär
ningar inom det sociala området 
där många kvinnor arbetar t ex 
barnsamariterna. Detta hade ald
rig kommit ifråga för gatu- och 
anläggningsarbetare. 

Kvinnor och män ser olika på 
en del frågor. Även om det inte 
låter sig klassas enbart som en 
kvinnofråga kan man märka att 
när det t ex gäller miljöfrågor 
verkar kvinnorna lättare att nå. 
Kvinnor bekymrar sig uppenbar
ligen mer för konsekvenserna av 
farliga utsläpp och andra miljö
faror. 
Jämställdhetsarbetet i kommunen 
sköts skandalöst dåligt. Lunds 
kommun ville t ex inte vara med i 
JÄMO:s undersökning. 

Att vara politiker och kvinna 
Som sammanfattning kan vi kon
statera att flertalet Vpk-kvinnor 
upplever att de särbehandlas. 
Flera pekar på att det beror på att 
de är kvinnor, andra verkar ha 
svårt att skilja på om det beror på 
att de är kvinnor eller kommunis
ter. Män i nämnderna - inte 
minst ordförandena - kan tydli
gen in te låta bli att använda sig av 

sin makt som de har just pga att 
de är män. De socialdemokratiska 
gruppledarna (manliga) har svålt 
med sin roll och är ofta prestige
fyllda. Män kan vara nedlåtande, 
lyssnar inte eller använder mötes
tekniska fmter för att hålla till
baka kvinnorna. Vpk-männen 
möter inte samma motstånd. 
Några Vpk-kvinnor menar dock 

att de respekteras mer nu än tidi
gare, vilket de tillskriver sitt · eget 
arbete, att de inte är tysta och att 
de envist jobbar med sakfrågorna 
och kämpar med dem. 

Kvinnorna ställer höga krav på 
sig själva. De vill inte bara sitta av 
sammanträdena och de letar efter 
bra sätt att få gehör för sina åsik-

ter. Men lätt är det inte. Särskilt 
inte i början. De får ofta finna sig 
i att deras förslag inte vinner ge
hör. I de individorienterade nämn
derna verkar det på ett säH lättare 
då det fmns en ambition där att 
hela nämnden ska vara enig. Par
tipolitiken slår inte igenom lika 
hårt . Här gäller det att ha gott 
omdöme för det går inte att för
bereda sig som i andra nämnder. 

Samarbete mellan kvinnor 
Något regelmässigt samarbete mel
lan kvinnor från olika partier före
kommer inte. Men under ytan 
fmns en kvinnasolidaritet även 
om den verkar svag. Det händer 
att kvinnor från andra partier ger 
sitt stöd för Vpk-förslag genom 
att t ex lägga ner sina röster i 
stället för att rösta nej, att de ut
trycker sitt stöd i debatten eller 
i pausen. Inom partierna kan man 
märka hur kvinnorna söker sig 
till varandra. 
(Detta är en sammanfattning av 
intervjuerna som genomförts av 
Kitten Anderberg, Ulrika Jacobs
son, Iris Nilsson och Ann Schlyter 
samt undertecknade. Vi kommer 
att redovisa dem mer i detalj 
inför alla kvinnor i Vpk Lund på 
ett möte i januari). 
Tora Friberg Lena Lundgren 
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Fakta om Vpks 
kvinnautskott 

Rykten tycks cirkulerarörande 
valet till Vpks centrala kvinna
utskott. Några fakta kan kanske 
skapa mer klarhet. 

Valberedningen bestod av tre 
personer, varav två kvinnor. 

Valet av utskott företas av 
partistyrelsen, som har 40 procent 
kvinnliga ledamöter - den högsta 
andel vi någonsin haft i partiet. 
Den svarar mot andelen kvinnliga 
medlemmar i hela partiet. 

Valberedningen stödde sig 
främst på nomineringarna ute från 
distrikten. Man tog t ex upp Cari
na Alebro från Skåne på förslaget, 
eftersom hon var en av de två no
mine~ade härifrån (mer än en 
plats i ett utskott på 8 personer 
kan ju Skåne svårligen räkna 
med). 

Valresultatet var klart och 
tämligen entydigt. Röstetalen var 
följande: 

Kerstin Lindahl , Göteborg 25 
Margd lngvardsson , Stockholm 23 
Carina Alebro, Skåne 22 
Lisbeth Ahlstrand, Kalmar 22 
Lena Ohlsson, Stockholm 22 
Viola Claesson, Älvsborg 21 
Berit Edvardsson, Västerbotten 21 
Gunvor Persson, Örebro 20 
Katarina Lindahl, Stockholm 7 
Karin Månsson, Stockholm 6 
Ulla Thorvaldsson, Västerbotten 4 

Påståenden att de som ej blev 
valda skulle varit särskilt kritiska 
mot partiets svaga kvinnorepre
sentation, är oriktiga -de stod in
te för någon sådan hållning. Från 
Skåne har vi fått vald en militant 
socialistisk feminist - Cajsa lär 
inte låta inordna sig i några mans
styrda strukturer. Overhuvud har 
landsorten fått större representa
tion i det nya utskottet. 

Det gam la utskottet brast i 
viss mån i aktivitet. En viss för
nyelse kan bidra till ett starkare 
utskott. Låt oss nu stödja kamra
terna, som valts dit . Låt oss fram 
för allt inte tillåta att de misskre
diteras via borgerliga massmedia. 

Jörn Svensson 

Svar till 
Miljöpartiet 

Fiona Björk och Mike Moon frå
gar: varför viker vissa småföreta
gare av åt vänster och andra åt 
höger, d v s vad är skillnaden mel
lan höger- och vänsterpopulism? 

Småföretagaren har bägge 
dessa positioner inbyggda i sig, är 
både arbetare och kapitalägare 
samtidigt. Småföretagaren äger 
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sina produktionsmedel sjäJv, men 
är också den som utför det huvud
sakliga arbetet i produktionen. 
Produktionsmedlen kan vara allti
från skördetröskan, hantverksred
skapen till det humankapital som 
man får via utbildning och säJjer 
på konsultbasis. · Politiskt kan 
denna dubbla ställning ge upphov 
till tänkande och handlande som 
tenderar både åt höger och väns
ter) och har gjort så genom hi
storien). Partier som likt Miljö
partier tenderar åt vänster, vilket 
i det här fallet innebär att man 
mera betonar lönarbetar- eller 
kooperationsaspekterna tycker vi 
är en möjlig samarbetspartner. 
Högerpopulistiska partier tycker 
vi, olikt de borgerliga partierna i 
Malmö, inte man skall samarbeta 
med. 

Detta är ett alltför kort svar på 
en fråga som antagligen var menad 
som en kuggfråga. Men utrymmet 
är begränsat och dessutom tvivlar 
vi på att FB/MM vill föra en seri
ös teoretisk debatt. Deras inlägg 
andas för mycket om den teori
fientlighet och det konspirations
tänkande som också är karakter
istiskt för populismen. 

Andre de Richelieu l!Igumen
terar däremot med oss och det är 
betydligt mer konstruktivt. Låt 
oss därför fortsätta den argumen
tationen. 
l. Om den representativa demo
kratin. Vi menar att denna byg
ger på förekomsten av klassmäs
siga särintressen. För att hindra 
ett permanent inbördeskrig mel
lan klasserna tillåter systemet en 
"fredlig tävlan" mellan klassernas 
representanter, de politiska parti
erna (det finns emellertid inget 
enkelt samband mellan ett partis 
representanter och den klass de 
representerar) . Om man nu inte 
anser att dessa särintressen exi
sterar, eller att det finns frågor 
som är viktigare än dem - ja då 
blir partistrukturen förlegad och 
med den mycket av den represen
tativa demokratins både form och 
innehåll. 
2. Om demokratin. Ett alternativ 
till representativ demokrati är di
rektdemokrati. Denna har en lång 
teoretisk och praktisk historia, re
dan Rousseau hade uppfattningen 
att ett folk som låter sig repre
senteras är ett ofritt folk. Popul
ismen har inget monopol på di
rektdemokrati, men vi menar att 
höger- och vänsterpopulism har 
sina respektive uppfattningar om 
hur direktdemokrati bäst tilläm
pas - starkt förenklat uttryckt i 
begreppen "stormötesdemokrati" 
respektive "tron på den starke 
mannen." Den vänsterpopulistiska 
uppfattningen har i detta avseen
de likheter med en socialistisk 
syn, vilket gör att både VPK och 
Miljöpartiet idag brottas med 
exempelvis kombinationen inom
och utom parlamentarism, fast 
med nägot olika utgängspunKter. 
VPK har mot bakgrund av sin 
långa historiska erfarenhet dragit 
slutsatsen att den representativa 
demokratin är överlägsen direkt
demokratin som övergripande 

Karin Blom 

Erik Dahlbergs g 3 B 
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styrelseform. 
3. Staten. Här vill vi nog, liksom 
när det gäller punkten 4 om noll
tillväxt och löneminskningar, 
framhärda i vår uppfattning att 
MP:s syn grundar sig på ett popu
listiskt tänkande. Lönarbete har 
gjort vår vardag futtigare och vi 
lever i ett samhälle som är inrik
tat på ständig tillväxt, det är 
riktigt. Men i motsats till MP 
menar vi inte att det äi den materi
ella och ekonomiska tillväxten i 
sig som är ansvarig för skogsdöd 
och annan miljöförstöring, för 
sjukdomar och yrkesskador, utan 
avsaknaden av en folklig makt 
som kan styra denna utveckling. 
Till detta kan man förhålla sig på 
i huvudsak tre sätt. Man kan tyc
ka det är bra eftersom man är för 
kapitalismen (som ju har skapat 
lönarbete och tillväxtfiJosofm). 
Man kan tycka det är dåligt där
för att man är emot kapitalismen. 
Och man kan tycka att det är 
dåligt utan att vilja avskaffa kapi
talismen. Detta synsätt menar vi 
uttrycker respektive borgerliga
arbetarklass- och småborgerliga 
klassin tressen. 
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lism är lika illa - vad återstår då 
av de hittills kända produktions
cirkulations- och konsumtions
sätten? Enkel varuproduktion. Då 
kan man givetvis replikera att MP 
representerar något helt nytt. 
Därför vill vi redan nu säga att alla 
politiska, ekonomiska och sociala 
lösningar vi hittills hört från MP 
dels är gamla och dels låter sig väl 
förenas med enkel varuproduk
tion: framtiden ligger bakåt i tiden. 

Andres slutsats av valet är 
svåra att tyda. Det kan tolkas som 
alltifrån att det var samarbetet 
med MP som skapade vänsterns 
nederlag till att vänsterpartierna 
borde upplösa sig själva och gå 
med i MP eftersom detta parti har 
alla lösningar. Vi avstår från tolk
ningar och ber istället Andre för
tydliga sig på denna punkt. 

Björn Fryklund 
Tomas Peterson 

Påminnelse 

Vi vill påminna alla utskott 
nämnder och kommitteer att 
lämna in verksamhetsberättel
se för 1985. Före den 7/1 
1986, som också är sista dagen 
för inlämnande av motioner 
till årsmötet. 

Det sistnämnda har minst två 
varianter av lösning på problemet: 
en som vill avskafta statens, oan
kernas och storföretagens makt 
och återinföra den "ursprungliga 
kapitalismen," och en som mer 
vill satsa på principiell småskalig- styrelsen 
het, decentralisering och olika t"--~:::::::::---...; ___ .1 
former av kooperativ verksamhet. 

Andre skriver om människor i 
gemenskap och om informell sam
verkan i grannskapet. Det är tan
kar som kan ges olika innebörd. 
Vi menar att kapitalismen som 
ekonomiskt system är ett avgöran
de hinder mot alla visioner som 
formas ur sådana tankar. För oss 
är kollektiv samhällelig service en 
viktig motverkande faktor mot 
det systemets inre logik. Denna 
service är dock långt ifrån ut
byggd, och långt ifrån tillräckligt 
demokratiserad för vare sig produ
center eller konsumenter. MP i 
Lund vill inte skära ned på denna, 
utan istället utveckla den infor
mella sektorn som ett komple
ment. Vi tror inte att man kan 
vare sig bekämpa kapitalismen 
eller lösa dess grundläggande pro
blem genom informell samverkan 
i grannskapet. Vi vill också på
peka att vår ursprungliga debatt 
med Hagberg/Svensson handlade 
om det politiska läget i Lund och 
om MP i Lund. När Andre hänvi
sar till partiprogrammet och till 
sitt partis handlande "i kommun
en" kan vare sig det ena eller 
andra få oss att bortse från MP: s 
agerande i ett antal andra kom
muner, där man valt att stödja de 
borgerliga partiernas nedrustning 
av offentlig service. Förmodligen 
är den informella samverkan i 
grannskapet inte mer utvecklad 
där än här. 

Om man är kritisk till kapi
talismen men inte vill avskaffa 
den, om man tycker det är fel att 
dela in människor i klasser, och 
därför att partisystemet är för
legat, om kapitalism och socia-
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HEARING Offentlig hearing om 
utsläppen från Tetra Pak tisdagen 
17/12 kl 18 på företaget. Se ar
tikel i förra V B. 
REDAKTIONSMÖTE VB har re
daktionsmöte t is 17/12 kl 19.30 
hos Karin Blom och Göran 
Persson, Erik Dahlbergsg 3B. 

konvnuniatlak 
kommunalpolitik 

KOMPOL möte 16/12 kl 19.30 
Partilokalen Bredg 28. Ämne: 
Kompols verksamhetsberättelse 
och dis'<ussion av arb~tet kom
mande år. 

~ICKOBUDET J 
DENNA VECKAS REDAKTION 
Karin Blom och Lars Nilsson 

KONTAKTREDAKTÖR NÄSTA 
VB (årets sista) Lars Nilsson 
14 96 14. 
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