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Arsmöte 
i Snödrivan 
Lokala hyresgästföreningen 
Snödrivan på Klostergården höll 
årsmöte i söndags. S tyreisen blev 
i stort sett omvald, men mångåri
ge ledamoten Bo Blixt avgick 
och avtackades med blommor, 
medan Gert Frisk valdes till den 
nya posten som vice ordförande. 

Fyramotioner behandlades. De 
rördenärvarorätt på representant
skapet för andra än ombuden, 
föreningens information, de lo
kala föreningarnas övertagande 
avansvaretförfritidsmedlenoch 
om medlemmar på förtroende
poster ska befrias från avgift
skravet 

l verksamhetsberättelsenkun
de noteras både minus och plus 
under det gångna Aret. Till det 
förra hörde bristen på boendeav
tal med hyresvärden och hyres
gäststyrt underhAll av lägenhe
terna-detsenareärdockpAväg. 
Till det positivahörden upprust
ning av gårdarnasom påbörjades 
1990. 

Till sist var det samkväm. Li
lian och Gudrun ledde allsången 
med fart och kläm. 

Den anti
imperialistiska 
rörelsens historia på sjuttitalet 
avhandlas på ett mycket ambi
tiöst seminarium den 9-1 O mars, 
i regi av Lunds Fredskommitte. 
Plats är som sig bör Smålands 
nation. Utförlig information 
kommer i nästa veckas nummer 

Lund nolDinerar 
Rolf & Karin 
Det blev inga sensationer när 
Lunds medlemsmöte i onsdags 
diskuterade nomineringar till 
riksdagslistan. Som första och 
andra lundanarnn framförs näm
ligen Rolf L Nilson och Karin 
Svensson Smith, 1988 års topp
namn. Dock lär distriktets valbe
redning föreslå ett malmönamn 
på andra plats, nämligen Elisa
beth Hellman. Kanske kommer 
hon in i riksdagen; hAll er dagens 
Sifosiffror fram till valet och fyr
stadskretsen inte avviker alltför 
mycket från riksgenomsnittet är 
det snudd på ett andra mandat. 

Nomineringarna görs inför 
distriktets valkonferens somhälls 
iHelsingborgden24mars.Några 
oberoende vänsterkandidater lär 
inte vara aktuella i Skåne, i alla 
fall inte på några topplatser. 

Kritiker, ej frondör 
En smula diskussion blev det 
dock. Rolf ombads precisera sin 
syn på EG; han har i flera sam
manhang markerat en EG-vänli
gare hällning än partiets flertal . 
Han förklarade att detta gäller 
flera inom riksdagsgruppen men 
att ingen har några planer på att 
frondera i en omröstning eller så 
-man är tillräckligt skolad i den 
gSJ!lla sortens partidisciplin för 
något sådant Men diskussionen 
inom partiet bör gå vidare, ansåg 
han. 

RolfNilson var ursprungligen 
kritisk till kravet på folkomröst-

ning om EG. Han trodde att en 
omröstning skulle leda till ettstort 
nederlag, och ett sådant kunde 
verka förlamande på aktiviteten 
för lång tid. Men nu omfattas 
folkomröstningskravet av alla 
partier utom socialdemokraterna 
och är inte längrekontroversiellt 

Kuwait och Västunionen 
Vad gäller sakfrågan önskar Rolf 
i första hand en utförligare dis
kussion, sa han, och menar att det 
finns tid för en sådan. Initierade 
bedömare tror inte att EG är berett 
att ansluta Sverige förrän efter 
1994 Ars val. Han tror att argu
menten för anslutning kommer 
att vinna i styrka och att svaghe
terna i vänsterpartiets nuvarande 
linje ska uppenbaras, sA som 
skedde i riksdagsdebatten nyli
gen. 

Har Kuwaitkrigetoch perspek
tivet att Sverige ska dras in i ett 
bindande militärt samarbete 
påverkat din inställning, kom en 
fråga. Ja, sa Rolf, någon form av 
neutralitetsförbehåll måste jag 
göra. En annan talare framhöll 
att Väsnmionens medlemmarinte 
lär vilja utvidga samarbetet till 
alltför många länder, för att inte 
få händerna bundna. 

Med detta lät sej alltså mötet 
nöja. Rolf fick även stöd för 
omval till distriktsordförande på 
den konferens som hålls dagen 
innan. 

Fridsam valupptakt 
Vänsterpartiet hade i hel
gen valupptaktskonferens i 
Göteborg. Partiets valplatt
form utformades slutgiltigt 
och de bordlagda frågorna 
från kongressen om social
politik, kultur, arbetstids
program och fredspolitik be
handlades. 

skånedistriktet representera
des av bl.a Ann Sch.1yter och 
Kajsa Theander från Lu.'ld. 

..:. Jag åkte dit med ambitio
nen att i valplattformen tona 
ner EG, lyfta fram rättvisefrå
gorna och arbetslösheten, 
lägga in ett miljöavsnitt och få 
in kvinnaaspekter både i val
plattform och i arbetstidspro
gram, säger Kajsa. I stora 
drag lyckades det på den am
bitionsnivå som distriktet hade 
markerat, genom att endast 
skicka tre av de sju ombud 
man hade rätt till. Dock fick 
jag inte gehör för kravet att 
begränsa bilismen. 

Ann deltog i den inre arbets-

grupp som fick utforma det 
fredspolitiska programmet och 
Kajsa valdes in i motsvarande 
grupp för valplattformen. 

Det var en konferens som 
skulle markera enighet, och 
det kom att prägla det prak
tiska arbetet. 

Släpp kravet sa Herman 
Den enda stora fråga som 

slutade i oenighet var arbets
tidsprogrammet. Där fanns tre 
olika linjer: 

l) En kvinnolinje som före-
Fortssid l 

Soare för fred 
i Mellanöstern 
Söndag 3 mars kl 17 
bibliotekets hörsal 
Ur programmet: 
Jan Hjärpe, prof i islamologi. 
Clownen Viveca och Per Ger
hardsson. Poeten Karinl..entz. Tru
badurenMariaLindström.Band
Band Percussion. Elever från 
Skurups folkhögskola och skri
varlinjen. Kören Östergök. 
Bokbord (Alhambra etc). Ser
vering. (Baka en kakaoch ta med. 
Vi säljer ev. överskott). Inträde 
25 kr. Barn och ungdom gratis. 
Arr: Kommittenfor Fred i Mel
lanöstern, ABF. 

I morgon lördag 
hålls appellmöte på Mårtenstor
getkl12. 

Talare blir riksdagsmannen 
Bengt Silfverstrand från Höganäs 
för socialdemokraterna och So
raya Duval för Lunds muslimska 
Kvinnoförening. • 

Mötesledare: Gillian Nilsson, 
Lunds FN-förening. 

NEJtill EG 
JA till EUROPA 
Offentligt seminarium lördag 9 
marskl13-16iFakiren,Bredga
tan 5. 

Inledningar av riksdagsledamö
tema Per Gahrton (m p) och Bengt 
Hurtig (v), bägge ledamöter av 
utrikesutskottet Därefter diskus
sion och debatt med föredragshäl
lare och åhörare. 

Detta kan ses som ett upptakts
möte i länet för folkkampanjen 
mot EG som är under bildande i 
hela landet. 

Alla är hjärtligt välkomna till 
seminariet! 

Arr: miljöpartiet de gröna i Mal
möhus län och vänsterpartiet i 
Skåne 

V -partis ter! Affischer för upp
sättning hämtas på lokalen, Bred g 
28. Ring 13 82 13. 

Öresundsbron och icke-våld 
Endagskurs Lördag 9 mars kl l O-
17 i fritidsgården i Hörby. 

Där har du chansen att lära dig 
allt om bron, träna icke-väld samt 
planera den fortsatta kampen. 

Mer information och anmälan 
Michael Persson 046/14 01 02 
(arb) el 040/18 49 49 (bost). 
Arr: Grön Ungdom Skåne 
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Om varslen 
Ska vår region i Jandet bli först 
medEG-anpassad arbetslöshet? 

Enbart den 8 februari, "svarta 
fredagen" fick mer än l 000 arbe
tare och tjänstemän i Malmö in på 
barakroppen känna vad regering
ens och de borgerligas ny liberala 
industri- och arbetspolitik är värd. 
Sammanlagt är 3500 till 4000 
personervarslade i Malmöhus län 
och risken är uppenbar att arbets
lösheten fördubblas till somma
ren. 

80-talets politik innebär en 
enorm omfördelning av landets 
rikedomar ifrån löntagare, sjuk
vård, skolor, omsorg och kultur 
tillkapitalet Samtidigtavreglera
des valutautflödet ur Jandet Des
sa rikedomar sitter nu tryggt pla
cerade i fastigheter och börsport
följer nere i Europa. K var i Jandet 
finns brandskattade kommuner 
och landsting och en hotande 
massarbetslöshet. 

Vid tidigare massuppsägningar 
i industrin har den sociala sektorn 
kunnat fånga upp en hel del av de 
drabbade. Var skall t ex 100-tals 
uppsagda kvinnliga industriarbe
tare idag söka sin utkomst? 

Ett av de största industripoliti
ska misstagen i vår region var 
nedläggningen av ett av världens 
modernaste och mest effektiva 
varv-Kockums-och satsningen 
på bilar i stället. "Det stora lyftet" 
blev platt fall. Tomtmark får en 
spottstyver, utnyttjande av Kock
ums underskottsavdrag, investe
ringsfonder och lokaliseringsbi
drag. Efter två år är det slut. Efter 
sig lämnar Saab arbetslöshet, psy
kiskt lidande och ytterligare mil
jonförluster för stat och kom
mun. Ett anständighetskrav är att 
Saab ska ta sitt ansvar och dra till
baka varslen. Att lägga nerutan att 
återbörda tomten och lokalise
ringsstödet till staten är direkt 
kriminellt. 

De som nu påstår att en bro 
mellan Malmö och Köpenhamn 
skall lösa problemen är samma 
profeter som förespråkade en 
sänkning av Kockums och som 
körde in Saab i stället. Hjärnorna 
är Hans Cavalli-Björkman och 
hans garde, i vilket också Joakim 
Ollen och Lars Engqvist ingår. 
Tro dem inte! En bro ger kanske 
en bygghause i några år, men så 
fort den står klar ryker likamånga 
sjöfolk, anställda på sunds- och 
kontinentfärjorna 

I stället för att knyta förhopp
ningar till bron måste en parla
mentarisk- facklig arbetsgrupp 
tillsättas, för att slå vakt om sys
selsättningen i regionen. Eller är 
Sverige redan så EG-anpassat att 
några arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder inte kommer att sättas in? 

De enorma vinster som storfö
retagen tjänat de senaste tio åren 
måste användas till investeringar i 
Sverige. Valutaregleringen måste 
återinföras och kapitalets rörlig-

forts valupptakten 
~pråkade 6 timmars arbetsdag. 
Aven en del män pläderade 
för denna. 

2) En facklig, genuint man
lig linje som ville ha ett del
mål på 37,5 timmars arbets
vecka inskrivet i programmet. 

3) Herman Schmid som för
sökte dränka det konkreta 
sextimmarskravet med ett 
ideologiskt resonemang. Han 
ville befria arbetet och befria 
de arbetande. Arbete ska inte 
vara ett nidvändigt ont som 
man ska syssla med så få 
timmar som möjligt. 
Kvinnorna borde tjäna på att 

Ned
rost
ning! 
Valupptaktskonferensen i Göte
borg var mer än en valupptakt 
Det var också en konferens för 
att ta ställning till de frågor som 
inte hann behandlas pA kongres
sen i maj. Det fredspolitiska 
program som förelagts kongres
sen var nu förlegat i mycket av 
lägesbeskrivningen. Det har 
onekligen hänt mycket i världen 
det senaste halvåret. Det var ett 
till stor del omskrivet och väl ge
nomarbetat förslag som konfe
rensen antog. 

Inom partiet har alltsedan dess 
bildande funnits en skiljelinje 
mellan pacifister och de som vill 
haettmilitärtförsvar.Nedrustar
na är i majoritet. I dag är avru
starna bättre representerade i 
partistyrelsen än bland medlem
marna, åtminstone om man jäm
för omröstningarna i partistyrel
sen med omröstningarna på Gö
teborgskonferensen. Trots att 
dessa åsiktsskillnader finns bland 
medlemmarnaharv i lyckats anta 

hetregleras. Varje ökadfrihetman 
ger till kapitalet blir en ofrihet för 
folket. De fackliga organisatio
nerna måste ges ökat inflytande 
över företagens ödesfrågor, och 
ges reella möjligheter att verka 
koncernfackligt 

Många av de stora företagen -
Saab, Wayne Europe (Ljung
mans), Nordisk Fjäder- är helt 
eller delvis utiandsäg da. De verk
ligamakthavarna i de företag som 
nu varslar i regionen skall komma 
till fölhandlingsborden här och nu. 
Hotet mot sysselsättningen är i 
högsta grad den bristande demo
kratiska kontrollen. 

Vänsterpartiet i Lund 
StvreLsen 

vi uppvärderar det obetalda 
hemarbetet, sa Herman och 
vädjade till kvinnorna att 
släppa sextimmarskraveL 

Kvinnalinjen vann med klar 
majoritet. 

SP fick stort utrymme 

Den ''breda vänstern" var in
bjuden. Den utgjordes i prak
tiken firntom vänsterpartiet 
enbart av Socialistiska partiet. 
Från Göteborg, Älvsborg, 
Jönköping, Umeå och 
Stockholm kom gäster från SP 

som fick delta i valplattforms
arbetet. 

- Det var nog ingen tillfäl
lighet att valupptakten 
förlades till Göteborg. Där 
florerar bokstavsvänstem, där 
finns Göte Kilden i SP, och 
Johan Lönnroth målade upp 
en bild av mångfald som 
samlas i en ny stor 
vänsterrörelse. 

Representanterfrån de oberoen
de vänsterpartierna i de tre balti
ska statema gästade konferen
sen. 

Nyhetsred 

Klart och 
stringent 
presenterade 
Annikl Åhnberg 
den kraftigt 
omarbetade 
va/plattformen. 
Teckning Ann fi;;f//(Y1', ·. 
Schlyter ; • . / . ~;,. ' ,·z\ 
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! rörelsen? 

ett fredspolitiski program i full 
enighet. 

Programmet avslutas med 
orden: "Det slutmål vi vill uppnå 
-som vårt parti och den svenska 
arbetarrörelsen sedan begynnel
sen ställt upp- är en fullständig 
militär avrustning, en värld utan 
vapen." Men vägen dit är lång. 
Krav på en ny europeisk säker
hetsordning är utarbetade gemen
samt av fyra nordiska vänster
partier. Vänsterpartiet vill des
sutom utveckla samarbetet mel
lan länderna kring Östersjön och 
därmed arbeta för en militär av
rustning kring detta hav. 

Vidare kräver programmet en 
successiv krympning av den 
svenska vapenindustrin och för
bud mot all svensk vapenexport 
Vapenproduktionen måste stäl
lasom tillcivil produktion. Strids
flygplan och stridsvagnar blir 
genomsinalltmer avanceradeut
rustning allt svårare att anskaffa 
i tillräckligt antal till en kostnad 
som är rimlig i förhållande till 
andra angelägna samhällsbehov. 
Avbryt JAS-projektet och lägg 
ner pansarbrigaderna! De civila 
delarna av totalförsvaret måste 
utvidgas. Det traditionella civil
försvaretmåste modemiseras och 
en utbildning för civilmotstånd 
utvecklas. 

Ann 

De längsta diskussionerna 
te borg gällde sextimmarsd: 
I ingen annan fråga är köru 
delningen så klar. Många 
vägrade fortfarande att ta ti 

Ideon i mild 
Det är inte mycket Ideon-herrarna tål. Syds 
några stillsamma reportage släppt in rös 
instämtiden vanliga hyllningskören. Deträ 
Sven-Thore Holm skulle bli förorättad. 

Sanningen är nog att det finns ett ovan 
mellan verklighet och retorik just när det 
Ideon använder om sig själv en serie ad: 
innovativt, samarbetsinriktat, vitalt, synergif 
som vi hört till leda. Vidare finns ett i 
samarbete mellan Ideon-företagen och en 
kan med universitetet. 

Myten om det inre samarbetet har varit n) 
Tekniskt utvecklingsarbete i svenska fön 
inte så: visst kan folk nicka till varandra i e 
sen försvinner man bakom kodlåsen och s m 
folk i Stockholm, Ziirich eller Fagersta J 
grunder. Detta har nu såvitt vi förstår be 
uppsats i informationsteknik. ldeon-ledr 
med att på en gång avfärda uppsatsen och 6 

här visste man redan 1985. 
Holm upprepar i stället påståendet om 

samarbetet med universitetet Vi tror att det 
plats förytterligare en C-uppsats här. Det är 
graden av samarbete, men ingen av de vi 
märkt så mycket av sådant Ideon-folket ~ 
kommersiella kurser än de går på forskario 
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i a En stenåldersfamilj på 1800-talet 

Gö
tgen. 
upp
män 
J sig 

kvinnornas syn på den dagliga 
arbetstidsförkortningen som en 
strategisk åtgärd för ett samhälle 
med en annan könsfördelning 
mellan betalt och obetalt arbete. 
Alla gamla argument luftades. 
Mestbeklämmandevar attmänga 
män hävdade att det inte fanns 
någon rörelse för sextimmarsda-

gen. I deras värld står tydligen 
rörelse förnågot som deflnitions
mässigt endast finns inom man
ligt dominerade organisationer. 

Nåväl, sextimmarsdagen vann 
med stor marginal, och det mesta 
av debatten gällde som vid tidi
gare tillfållen frågan om etapp
mål. 

bris 
t enskan har i 
:er som inte 
:ker för att vd 

igt stort gap 
gäller Ideon. 
ektiv (unikt, 
·ämjandeetc) 
uensivt inre 
tära samver-

; från början. 
tag fungerar 
ttreernamen 
1arbetar med 
ä sedvanliga 
agts i en C
ingen svarar 
:t säga att det 

iet intensiva 
skulle fumas 
;vårt att mäta 
~ontaktat har 
(el oftare på 
rserpALTH, 

och snacket om den otroliga kaffegemenskapen har t)'st
nat sedan icke-Ideonanställda harportats från restaurang
en vissa lider. 

En annan sak som lustigt nog inte diskuterats är Ideon
kapitalets förräntningskrav. De är betydande. Det företag 
som sannolikt hade den bredaste kontaktytan med Lunds 
universitet, Bra Böckers lundaredaktion för National
encyklopedin, lämnade Ideon i höstas av det skälet Det 
blev billigare att inrätta redaktionen i kontorslokaler i 
stans absoluta centrum än att betala Ideans hyror och ser
viceavgifter. Ideonandan klarade man sig utan. 

V ad är då bra med Ideon? Jo, det är en viktig arbetsplats 
i Lund, som representerar något Skåne lider brist på: 
framtidsinriktad teknisk utveckling med betoning pA data 
och elektronik. Det är bra att LTHs nyutexaminerade in
genjörer kan få jobb här i stället för att flytta till Mälar
dalen. Det är de som står för den väsentliga kunskaps
överföringen mellan högskola och näringsliv och allts! 
inte kaffedrickande professorer, och så ska det väl vara. 
Som arbetsplats har Ideon visat snabb tillväxt och livs
kraft, vilket hänger samman med att Lund haft ett över
flöd på bristvarannyutbildade civilingenjörer. Ideon fyl
ler en nisch och har varit ett viktigt inslag i de senaste 
årens boom i Lund. Vi önskar Ideon lycka till, men tror att 
att det vore klokt om dess talesmän nAgot dämpade sin 
retorik. 

F ö kan konstaterats att dessa synpunkter i skiftande 
form har framförts här i VB ända sedan Kuvösens tid. SA 
det är väl ingenjournalistisk bragd som den sympatiske 
Bengt Arvidson på Sydsvenskan har utfört Men det är 
förstås bra att saken blir känd för en bredare läsekrets. 

Bilden av forntiden 
spegel av vår egen? 
Kärnfamiljen med kvinnan som 
föder barn vid härden och 
mannen som skatTar bärgning 
åt familjen. Så har det alltid 
varit-och så kommer det alltid 
att förbli. Den oföränderligt 
trygga förvissningen ger oss 
bliderna av forntiden så långt 
tUibaka som man intresserat sig 
för sin historia, dvs från 1800-
taleL 
Kristina Jennbert, forskare och 
lärare vid arkeologiska institutio
nen, föreläste till bilder på Forum 
för kvinnliga forskare förra freda
gen. "Dagens syn-forntidens bild. 
Om kvinnor i förhistorien", hade 
Kristina valt som rubrik. Mycket 
bilder fick vi se som avslöjade 
mer om vår egen tid än om fornti
den. 

Från 1800-talets stenåldersvil
dar i djurhud, där mannen i tovigt 
skägg, bred bringa, yxa i bältet 
och blicken vänd bort från famil
jen mothorisonten och nya djärva 
mål. Med kvinnan omgiven av 
barn nedanför familjeöverhuvu
det arnntande den senastfödde 
if<ird etthalsbandsom skullekunna 
vara köpt på Woolworths. 

En annan bild från samma är
hundrade visar vad mannen med 
blicken längtar. Till de modiga 
grabbarna, i detta upptäcktsresan
dets gyllene århundrade, som ja
gar björn med samma liv och lust 
som Jan Guillou och dom andra 
karlakarlarna. 

Ny tid, samma budskap 
K vinnorna bakar sig genom hela 
forntiden om vi ska tro dessa bild
er. I dansken Dreyers sekelskif
tesbilder har stenåldersmännis
korna blivit mer civiliserade. De 
harprimitivakläder,men männen 
jagar fortfarande och kvinnorna 
bakar förstås. På bilder som före
ställer bondestenåldern radas 
husen upp. På en annan bild sliter 
männen med flintredskap, bAg
skytte och fiske. I bakgrunden 
kånkarnågra män på ett djur. Här 
inteens bakar kvinnorna. De sitter 
i glada grupper och samspråkar. 
Tankegången hos Rasmus Chris
tiansens bild för skolbruk i sekel
skiftets Danmark är klar: männen 
sliterochkvinnornalatarsig. Den 
här bilden AterkonliDer 1980 som 
förlaga till en teckning i ''Dan
marks historia för folket". Ny tid, 
men samma budskap! 

I Nordanlerika bär stenålders
männen fjäderbuskar och pilbå
gar, om man ska tro en ameri
kansk bild. Man anarnågot tältlik
nande i bakgrunden och bli inte 
förvånad om general Custer skul
ledyka upp! 

I senare tid ändras formen i 
bilderna, men knappast innehål
let. I en interiörbild, från 1976, av 
ett långhus bakar kvinnorna out
tröttligtvidare och männen vässar 
sinavapen.Nuäremellertid 1800-

talets pryderi borta. K vinnor, män 
och barn är nakna och på en film
bild från l %6 uppenbarar sig 
ingen mindre än Rachel Welch 
som forntida bystdrottning. På en 
annan och mer otäck teckning 
klubbas en naken kvinna ihjäl av 
andra kvinnor. Dömd för otrohet 
får man förmoda. Det saknas gi
vetvis belägg för att kvinnor skul
le ha verkställt domar som dessa, 
påpekar Kristina. 

De välbekanta bilderna av skinn
klädda grobianer som släpar kvin
nor i håret diskuteras av åhörarna, 
som efterlyserursprunget till des
sa. Kristina kan inte ge besked 
men visar en bild frAn 1923 i en 
filmmed Buster Keaton som grott
man bärande på en nyfångad kvin
na. 

Från 1980-talet är en bild som 
Atervisar kärnfamiljen, nu ordent
ligt påklädda; man med spjut be
skyddar nedanför sittande kvinna 
med spädbarn. Till skillnad från 
1800-talsvilden som vände bort 
blicken tycks mannen intressera 
sig för sin familj. 

En motbild i vår tids anda? 
Kanske en motbild, som återspe
glar kvinnokampen, ges i Skate
holmsutställningen i Trelleborgs 
museum, påpekas från publiken. 
Den föreställer en by från äldre 
stenåldern där kvinnorna arbetar 
och männen latar sig. En man på 
rygg i gräset lättjefullt tuggande 
på ett strå. Den genomsnittliga 
arbetstiden var tre timmar om dan 
upplyses vi. I en grav nästintill 
ligger en sextioårig man begravd 
tillsarnntans med en kvinna i tju
goårsåldern, troligen ihjälslagen. 
Paret kallas ''Romeo och Julia". 
V ad säger det om vår tid? 

Kristina avslutar den intressan
ta föreläsningenmed konstateran
det att arkeologi och politik hör 
ihop och berättar atthon nu tänker 
kritiskt granska bilder i dagens 
läromedel. 

Begränsa 
bilismen! 

r l 

I valplattformen Aterkommer 
kravet pA bättre kollektivtrafik 
under flera rubriker: ekonomi, 
social välfård, miljö och energi. 
Inget annat krav upprepas så 
mänga gånger. Men hur trovär
digt är det när prograrnntet sam
tidigt inte vill begränsa bilismen 
annat än i storstadsområdena? 

En grön miljö lyfts fram som 
ett prioriterat krav i v al plattfor
mens rubrik. Men hur trovärdigt 
är det när man tror att bilismens 
skadeverkningar kanminskas en
bart med ny teknik? 

Tyvärr bekräftades pA Göte
borgskonferensen vänsterpartiets 
strutspolitik i förhAllande till 
bilismen. AM 
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POSTTIDNING 

Gå på möte! Gå på möte! Gå på möte! Gå på möte! 

Gorbatjov 
och balterna 
Signaturen Jönsson kritiserade 
för några veckor sedan mitt anfö
rande p! måndagsmötet för Bal
tilrums frihetden 14 januari. Hans 
invändningarriktadesfrämst mot 
att jag som s! många andra gav 
Gorbatjov det moraliska ansva
retförmordeniVilniusochRiga. 
Jag tycker att detta är ett själv
klart och okontroversiellt kon
staterande. Statschefen är ansva
rig för vad de väpnade styrkoma 
tar sig till. Andra bedömningar 
faller ut till Gorbatjovs nackdel. 
De förutsätter att han inte är si
tuationens herre, att han är otill
räknelig, gisslan hos militären 
och de konservativa eller något 
liknande. 

Jönsson menar att Gorbatjov 
vill väl men att omständigheter
na tvingar honom till att "göra 
det han icke vill". Det är förstås 
möJ1igt men ingrepp mot yttran
defriheten, hotoch statsterrorism 
av den typ som det var fråga om 
i Lettland och Litauen kan inte 
ursäktasmed detta. 

Jag besökte Riga i Lettland för 
några veckor sedan. Där försökte 
jag skapa mig en bild av hur 
letter, som också är demokrati
ska socialister, ser p! Gorbatjov. 
Det verkar som om de är kluvna. 
Gorbatjov är· enligt deras upp
fattning ingen demokrat. Han är 
präglad av det gamla systemet 
och villkunna reglera demokra
tiseringsprocessen, som en kran 
man kan skruva av och på. Hans 
maktbas är unionen och han har 
inte som Jeltsin en egen republik 
att falla tillbaka p!. Det gör att 
han sätterunionens intressen före 
allt annat. 

Det fanns de som sa att Gorba
tjov bara vill måla om fasaden. 
Inte bygga det nya hus som är 
nödvändigt. Men, och det tycker 
jag lir viktigt: man såg inget al
ternativ till honom! Balterna 
tvingas agera mot en president 
som de inte har något förtroende 
för och som "tillåter" de väpnade 
styrkoma att mörda. 

När jag sa att det är bäst att 
vlnta sig det värsta av Sovjet
unionen gnmdar jag det på vln
sterns långa tradition att önske
tänka om de socialistiska sam
hällenL Just då hade jag ockupa
tionen av Tjeckoslovakien i tank
amL 1968 var det inte många 

En aktiv vecka förestlr, kantad av tvi späckade veckoslut. Glöm 
teven, låt barnen roa varandra, minns att en vannkorv i Dykten 
kan duga som middag, för det ftnns massor av intre~ta möten 
och konferenser och demonstrationer att delta i. Debatt är fria 
staters liv, som det hette pi upplysningstiden. Leve upplysningen! 

Seniorerna -
och politiken 
tänker Lars-ArneNorborg (v) tala 
om på Laurentiigatans dagcen
tral onsdag den 6 mars kl 14, i 
deras serieinför v alet "Möt Lunds 
politiker". Ävenjuniorer är väl
komna att lyssna, meddelas det. 

Smars 
Internationella kvinnodagen fi
ras med 

a) en demonstration som sam
las på Stortorget kl17, 

b) ett program påMejeriet(dit 
demonstrationen går) som börjar 
kl 18.30. Huvudtalare är Ebba 
Witt-Brattström. Talargörockså 
Jance Urbina från El Salvador 
och spelar gör bl a Alla Gurras. 

c) fest på Smålands kl22. Där 
spelar bl a Amanda Band. 

som trodde att Sovjet skulle 
upprepa Ungern 1956 osv. 

Jönsson har ritt när han skri
ver att kampen för frihet och 
demokrati är vansklig. Det är 
fråga om bedömningar och risk
tagande och kanske framför allt 
om att känna stämningarna i det 
egna landet. Väga styrka mot 
svaghet. Jag tycker inte att man 
kan järnföra Polen med de balti
ska länderna. Man kan knappast 
ens järnföra de baltiska länderna 
sinsemellan. Ekonomierna är 
olika. Det samma gäller för be
folkningens sammansättning. De 
måste allts! själva välja sina 
metoder och sitt tempo i frigörel
seprocessen. 

Jag tycker att de baltiska le
darna har agerat framgångsrikt. 
Landsbergis i Litauen är ett bra 
exempel p! detta. Han vågade 
utmanaGorbatjov medenlitauisk 
"folkomröstning". Den genom
fördes korrekt under internatio
nell kontroll, med högt valdelta
gande och en överväldigande 
majoritet för självständighet. 
Detta har stärkt Landsbergis 
personligaoch politiskaställning 
i Litauen. Det kan man kanske 
beklaga som socialist, men det är 
ett faktum. Nu följer Estland och 
Lettland efter med sina "folkom
röstningar"p! söndag den3 mars. 
Låt oss hoppas att de blir lika 
framglngsrikL 

Rolf L Nils on 

Opinionsmöte 
med fredspristagare 
Adolfo Perez Esquivel, som fick 
Nobels fredspris 1980, kommer 
till Lund p! måndag 4 mars och 
inleder ett opinionsmöte på stads
biblioteketshörsalkl18.30 Före-

·araget, som hAlls p! spanska med 
svensk tolk, rubriceras "Milita
rism, straffrihet och demokrati". 

Adolfo Perez Esquivel, som är 
ordförande i Servicio de Paz y 
Justicia, Argentina, besöker Sve
rige för att väcka opinion kring 
frAgan om straffrihet At militärer 
som dömts för grova brott mot 
mänskligarättigheterunder dikta
turen 1976-1983. 

En video om rättsprocessenmot 
juntaledarna visas samma dag p! 
Gröna rummet i stadsbiblioteket 
undertidenkll2-18. Engelsk text. 

För ytterligare information 
kontaktaJorge Gabrieltel (a) 040/ 
22 64 88 eller (b) 046/30 44 24. 

Sommarvandring 
INYSTAT? 
Vandringssektionens senaste tur 
gick i en stat som inte längre 
finns, nämligen DDR. Men det 
händer ju även annat pA den eu
ropeiska kartan, och det finns 
flera stater i vardande. Visst 
kunde det vara trevligt att upp
täcka någon av dem till fots . 

Det är dock inte Baltikum vi i 
första hand tänker på. De länder
na är förvisso intressanta men 
ligger lite för nära oss för att 
sommarvädret ska vara riktigt 
palitligt. Nej, bättre är nog Slo
venien, som förutom goda vä
derutsikter kan erbjuda vackra 
berg, fina havsbad och en ut
vecklad turistkultur - man kan 
räkna med ett värdshus vid dags
etappens slut. 

TronuinteattnAgotäravgjort. 
Kvar i projekteringen finns alla 
de gamla projekten: Ungern, 
W11rttemberg, Centralmassivet, 
Matterhorn ... Bestämd är däre
mot tidpunkten .som är den nu
mera vanliga, de första nio-tio 
dagarna i juli. 

Hör av er med synpunkter, 
gamla och nya vandrare, ber 
Gunnar Sandin. tel135899. 

Världens bästa 
kollektivtrafik? 
Nu ska vi citera Motorvagnsdret 
1988: ''En gång per timme, dag 
ut och dag in, upprepas bilden. 
Vid stationen möts tv! tåg. Det 
ena kommer från Langen !hal, det 
andra från Niederbipp. De små 
elmotorvagnarna rullar tvärs 
genom byn. det smala spåret går 
mitt i gatan. Febril aktivitet un
der någon minut- folk stiger av 

. och p!, postoch paketlossas och 
lastas.S!plingarbommamaigen 
och motorvagnarnarullar åt var
sitt håll. En gång i timmen från 
morgon till kväll, vardag som 
helgdag. Varför?" 

Det ideal som många av oss 
vill se förverkligat i lundattakten 
finns tydligen förverkligat i 
Schweiz. Hur det varit möjligt 
ska Jan Lindahl berätta på före
läsningsinstitutet, tisdag kl19 p! 
biblioteket. Vänner av kollektiv
trafik kan lära sej ett och annat. 
Själva fascineras vi oemotstånd
ligt av ortnamnet Niederbipp. 

Musikteater för barn 
Söndag 3 mars kl14 framför Åke 
Egevad och Gösta Petersen en 
berättelse urdennordiskamytolo
ginomhurTorförloradesinham
m are. 

De kallar sin musileteater T ors 
Hammare. Föreställningen vänder 
sig till barn, som också fAr bekanta 
sig med många vikingatida mu
sikinstrument. 

Lokal: Kulturen, Auditoriet 

KOMPOL Må 4.3 kl19.15 Budgetramar 
och bokslut. 

HANNAS FLÄKT SO 3.3 på Palaestra kl 
16.30gehOr:Sov,sovo.AnaFina 17.30. 
rep med Birgit Inför 6 april. 

RÖDA KAPELLET SO 3.3 kl18.45 Rep 
pa Palaestra. Fredsrepertoaren nya 
noter kanuner an finnas. 

VIF LO 2.3 kl 15-17 fotbollsträning pa 
Lerbäckskol an. 
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{1 Är män blinda 

J\ ~ 1för kvinno
rörelsen? 
De längsta diskussionerna i Gö
teborg gällde sextimmarsd:tgen. 
I ingen annan fråga är könsupp
delningen så klar. Många män 
vägrade fortfarande att ta till sig 

kvinnornas syn på den dagliga 
arbetstidsförkortningen som en 
strategisk åtgärd för ett samhälle 
med en annan könsfördelning 
mellan betalt och obetalt arbete. 
Alla gamla argument luftades. 
Mest beklämmandevar attmånga 
män hävdade att det inte fanns 
någon rörelse för sextimmarsda-

gen. I deras värld stAr tydligen 
rörelse förnAgot som defmitions
mässigt endast finns inom man
ligt dominerade organisationer. 

NAväl, sextimmarsdagen vann 
med stor marginal, och det mesta 
av debatten gällde som vid tidi
gare tillfållen frAgan om etapp
mAl. 

Ideon i tnild bris 
Det är inte mycket Ideon-herrarna tål. Sydsvenskan har i 
några stillsamrna reportage släppt in röster som inte 
instämt i den vanliga hyllningskören. Det rä;ker för att vd 
Sven-Thore Holm skulle bli förorättad. 

Sanningen är nog att det finns ett ovanligt stort gap 
mellan verklighet och retorik just n~ det _gäl~er 1~. 
Ideon använder om sig själv en sene ad:lekti_v (unikt, 
innovativt, sarnarbetsinriktat, vitalt, synergifrärnJandeetc) 
som vi hört till leda. Vidare finns ett intensivt inre 
sarnarbete mellan Ideon-företagen och en nära samver
kan med universitetet. 

Myten om det inre sarnarbetet har varit nys från början. 
Tekniskt utvecklingsarbete i svenska fön!tag fungerar 
inte sA: visst kan folk nicka till varandra i entreema men 
sen försvinner man bakom kodlisen och samarbetar med 
folk i Stockholrn, Ziliich eller Fagersta på sed~anliga 
grunder. Detta har nu såvitt vi förstAr bel_agts 1 en C
uppsats i informationsteknik. ldeon-ledrungen svarar 
med att på en gång avfarda uppsatsen och s.rt säga att det 
här visste man redan 1985. . . 

Holm upprepar i stället påståendet om det mtens1va 
sarnarbetet med universitetet Vi tror att det. skulle finnas 
plats förytterligare en C-uppsats här. Det är svArt att mäta 
graden av samarbete, men ingen av de vi kontaktat har 
märkt så mycket av sådant Ideon-folket Beer oftare på 
ko_!lllllersiella kurser än de g Ar på forskarkurser pA LTH, 

och snacket om den otroliga kaffegemenskapen har t)rst
nat sedan icke-Ideonanställdahar portats frän restaurang
en vissa tider. 

En annan sak som lustigt nog inte diskuterats är Ideon
kapitalets förräntningskrav. De är betydande. Det företag 
som sannolikt hade den bredaste kontaktytan med Lunds 
universitet, Bra Böckers lundaredaktion för National
encyklopedin, lämnade Ideon i ~östas .av det skälet De~ 
blev billigare att inrätta redaktionen 1 kontorslokaler 1 
stans absolutacentrum än attbetalaldeons hyrorochser
viceavgifter. Ideonandan klarade man sig utan. 

V ad är dA bramed Ideon? Jo, det är en viktig arbetsplats 
i Lund, som representerar något Skåne lider brist på: 
framtidsinriktad teknisk utveckling med betoning på data 
och elektronik. Det är bra att LTHs nyutexaminerade in
genjörer kan fä jobb här i stället för att fl~ta till Mälar
dalen. Det är de som stAr för den väsentliga kunskaps
överföringen mellan högskola och näringsliv och alltså 
inte kaffedrickande professorer, och så ska det väl v~a. 
Som arbetsplats har Ideon visat snabb tillväxt och livs
kraft, vilket hänger samman med att Lund haft ett över
flöd på bristvarannyutbildade civilingenjörer. Ideon fyl
ler en nisch och har varit ett viktigt inslag i de senaste 
Arens boom i Lund. Vi önskar Ideon lycka till, men tror att 
att det vore klokt om dess talesmän något dämpade sin 
retorik. . . 

F ö kan konstaterats att dessa synpunkter 1 skiftande 
fonn har framförts här i VB ända sedan Kuvösens tid. SA 
det är väl ingen journalistisk bragd som den sympatiske 
Bengt Arvidson på Sydsvenskan har utfört. Men det är 
förstAs bra att saken blir känd för en bredare läsekrets. 


