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!T-branschen på kvinnojakt 
Denna rubrik kan tolkas på flera 
olika sätt. Tillsammans med 
underrubriken - "Dataföretag har 
fått upp ögonen fö r kvinnorna" 
kan man läsa en artikel i Computer 
Sweden i förra veckan (nr.36, 20/ 
5). Det är egenskaper som upp
fattas som typiska kvinnliga som 
efterfrågas. Flexibilitet. förmåga 
att lyssna och förmåga att skapa 
förtroende är de egenskaper som 
nämns i artikeln. Men detta visste 
vi redan, vi tjejer som jobbar i 
branschen. k u l att personalchefer 
också kommit på det. Kvinnajakt 
betyder alltså efterfrågan på 
kvinnor och deras kompetens. 

Ibland går utvecklingen mot ett 
jämlikare samhälle framåt. Men 
ofta förvånas man över hur lite 
som hänt, och hur många som 
fortfarande inte vill ha ett jämlikt 
samhälle eller ännu värre inte vet 
vad det innebär. 

skrivarreklam 
Samma tidning hade en STOR 
Canon annons i nr. 29. Tidningen 
är i A3 format och uppslagen är 
den ca 40*60 cm. Tvärsöver två 

Detta är ingen skrivare 

sidor (s id 14-15), 27*42 cm. finns 
en bild på en naken ung tjej i ett 
blått badkar. Hon är fotograferad 
nerifrån. nedanför magen . Hon är 
starkt belyst på de stora brösten 
och ansiktet. Hennes blick är långt 
i fjärran och hon har ett saligt 
leende på läpparna. Runtannonsen 
fi nns en artikel om ett utvecklings
verktyg, Corels Java. som testats 
av tidningen. Bilden är så stor i 
förhållande till uppslaget så man 
måste hålla tidningen på avstånd 
för att ku nna uppfatta den. Jag gör 
så och fö rstår ingenting . Min 
reaktion: Vad är detta" Vad håller 
CS på med? Nu upplever jag att 
rubriken " l T -branschen på k vinno
j akt" kan betyda förnedring av 
kvinnor. - Du skall inte tro att du 
har något i den här branschen att 
göra. se hur vi betraktar dig. Har 

tjejen något med Corels Java att 
göra? 

Till slut hittar jag annonstexten: 
"Team Machine förbättrade 

prestationsförmågan och vårt sätt 
att arbeta tilisammans. J ag har 
aldrig tidigare varit så produktiv. " 
Jag känner mig ännu mer frust
rerad: Vilka vi? Produktiv med 
vadå? Hur kan CS ta in en sådan 
här annons? Jag måste skriva till 
Konsumentverket. Bilden har ju 
inget med skrivare att göra. 

Läsarnas reaktioner 
l nr.33 9/5 beskrivs läsarnas 
reaktioner på annonsen. Många, 
både kvinnliga och manliga läsare 
har hört av sig i vredesmod. Birgitta 
Möller, beteendevetare från 
Malmö, blev så upprörd att hon 
anmälde annonsen till Konsument
verket. "Jag är kvinna, teknik
vänlig och tycker om att bada i 
badkar, men jag kan ändå inte 
relatera ti ll Canans produkter" 
säger Birgitta Möller. 

Kanske använder Can on samma 
knep som Hennes&Mauritz, 
ret1ekterar jag, de inser att de blir 

anmälda och det 
ger dem extra pub
licitet och reklam. 
Detta försvara inte 
deras plumpa an
nons men kan vara 
en förklaring . Men 
ack, inte ens så 
"klok" är Canans 
marknadschef 
Robert Westin. 

(Och nu kom-
mer nästa plump.) 

" K vinnor är inte vår målgrupp. De 
köper inte skri vare i nätverk" säger 
han . Men hallå .. . ..... fördet första 
har han då tydligt sagt att annonsen 
skall fånga mäns uppmärksamhet. 
Och det gör den genom att 
objektifiera kvinnan. 

För det andra påstår han att 
kvinnor inte köper skrivare i 
nätverk. Nähä, kanske är det än så 
länge fler män som gör det men 
Canans andra produkter då, vem 
köper dem. Det finns en hel del 
kvinnliga före tager som kanske 
köper vanliga skrivare idag och 
nätskrivare i framtiden. Jag står i 
begrepp att köpa en skrivare till 
mitt företag . Canon, HP, Epson 
eller .... jag har bestämt mig: inte 
en Canon över min tröske. Jag 
behöver kanske inte berätta vad 
jag rekommenderar mina kunder. 

Kalkonpris 
l lördagens Rapport (24/5) visades 
ett inslag om Canans an nons. 
Fredrika Bremerförbundet såg sig 

,....,. 

D 

Detta är en skrivare 

tvunget att dela ut sitt kalkonpris 
t i Il årets mest könsdi skri mi nerande 
annons. Efter en ingående för
klari ng fi ck ordförande för för
bundet frågan av den manlige 
reportern om hon ändå inte tyckte 
att annonsen innehölllite humor. .. . 

Som sagt, ibland går det framåt, 
ibland gårdetbakåt med jämställd
heten. 

Bod il 

Eritrea tävlar om träd 
Delaktighet, lokala lösningar och 
utbildning är några av nyckelorden 
i Eritreas nya nationella miljöplan. 

Miljöproblemen i Eritrea är 
allvarliga. Brist på vatten och 
jorderosion är två av landets svåra 
problem. Men de styrande verkar 
vara beredda att göra någonting åt 
situationen. Miljöplanen har bli vit 
utgångspunkten för bland annat 
arbetet med att ta fram den unga 
nationens nya författning . 

En intensiv verksamhet pågår 
nu runt om i landet. Borgmästare 
och landshövdingar tävlar med 
varandra om att organisera träd
planteringar och dammbyggen i 
det torra och kala landskapet. 

Det lokala miljöarbetet ska 
också utvidgas ti Il internationellt 
samarbete. För närvarande disku
teras möjligheten att upprätta ett 
samarbete mellan Lund och 
Asmara runt Agenda 21-frågor. 
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En skola för 
alla? 
Gunnar Stensson, som sitter 
i utbildningsnämnden i 
Lund, polimiserar mot in
lägget i DN-debatt om den 
svenska skolan och de s.k. 
"svagbegåvade" eleverna. 
Läs vidare på sidan 3 i VB. 

Dagspolitik 
och visioner! 
Olof Norborg fortsätter den 
debatt om valplattformen 
som inleddes i VB i april. 
Han pläderar för att 
medlemmarna skall aktivera 
sig mera i utomparla
mentariska rörelser. Läs mer 
på sidan 2. 

yYkort från 
Colombia 
Trafikkaoset är slående 
redan när man landar på 
Bogotås flygplats. Luft
föroreningarna ger illa
mående och munskydd 
används frekvent. Många 
förslag till förbättringar 
genom t.ex. att stimulera 
kollektivtrafiken har fram
förts. Men det finns större 
problem att ta i tu med. Läs 
mer om trafiken i Bogola på 
sida 2. 

Sång på Ugglan 
Den vackra salen i Ugglans 
församlinghem används 
fortfarande till det den enlligt 
gällande stadplan skall 
användas till. Nu senast den 
24 då man sjöng syd
afrikanska sånger under 
ledning av Gerald Jodd och 
Anna-Lena A hl berg. Läs mer 
vad Ann skriver om Ugglan 
på sidan 3. 



Kära VB-läsare! 
Vykort från Colombia 

De colombianska busschaufförerna 
kan samtidigt 

• köra sin buss 
• ta betalt, räkna ut växeln och ge 

dig tillbaka 
• skälla ut andra chaffisar i 

mötande fil 
• småprata med passagerarna 
• skälla ut passagerarna 
• släppa in personersom försöker 

sälja småsaker, t ex godis 
eller plåster 

• leka med sin radion och sätta 
volymen på max så att alla 
kan höra musiken 

• tända sin ci!!arett och röka den 
• preja andra stackars bussar och 

bilar, köra mot rött och på 
trottoaren 

• tuta i varje köbildning vilket 
sker i varje korsning 

• köra över hundar och katter 
och ibland människor 

• stanna när någon vinkar på 
gatan för att få stiga på 

• stanna när någon vinkar i bussen 
för att få stiga av 

Trafikkaos 
Det här är en ögonblicksbild från 
Bogota, Colombias huvudstad. som 
ligger på 2600 m höjd i Anderna. 
Trafikkaoset är slående direkt när 
man landar på El Dorado-flyg
platsen och ska ta sig in i staden. 
Gatorna kallas Gata. Väg. Aveny. 
Diagonal. Transversal i en enda 
röra fast med grundprincipen att 
gator löper i öst-västlig riktning 
och vägar i nord-syd lig. 

Inga lå ngsamma filer e ll er 
snabba filer här inte. man kör om 
varandra t i l l höger och vänster 
antingen det råkar finnas en lucka 
eller inte. Vägbanorna är fulla av 
otaliga hål , som a lla försöker 
undvikagenom att slingra sig fram. 
Vid rött stoppar man inte om man 
ska till höger. Man kan inte lita på 
att enkelriktning respekteras. 
Andlösa köer av bilar. lastbila r och 

bussar, till synes en majoritet från i den tunna luften efter ett par 
50-,60- och 70-talet, därtill många timmar i buss, inte ovanligt för 
åsneekipage. Man ser inga ron- dem som ska till jobbet eller för 
deller eller planskilda korsningar. barnen på väg till skolan. Många 
Det finns inga spårvagnar eller sågs med munskydd eller en 
persontåg, varken över eller under halsduk för munnen. 
jord. bortsett från ett ängtåg som 
tuffar iväg en gång om dagen med 
turi ster på en bergsluttning och en 
kabelbana som drog troende och 
andra l 000 m rakt upp till kyrkan 
Montserrat. 

Luftföroreningar 
Volvo syntes i vimlet, både nyare 
lastbilar och las tgamla person-

vagnar. men 
90 oktan och Extra 94. Pri set ca en 
fjärdedel av vårt. Såg inte till några 
gröna slangar på bensin stationerna, 
men förmodar att nya bilar har 
katalysatorer. Bo go ta består mesta
dels av en- och tvåvåningshus och 
är mycket utsträckt. Uppgifter om 
invånarantalet varierarmellan 6och 
8 miljoner. Varje dag tlyttar det in 
ett okänt antal männi skor från 
landsbygden på jakt efter jobb och 
de bosätter sig på sluttningarna av 
de omgivande bergen. Det är lätt 
att börja må illa av bensinångorna 

Förslag till förbättringar 
Enligt ett reportage i den stora 
dagstidningen El Espectador den 
16 maj 1997 finns där 6 miljoner 
fordon idag. Man refererar till en 
j a pans k expertutredning som 
förutspår en ökning till en och en 
halv gång så många, varav ca en 
tredjedel gällerkollektiv trafik fram 
till år 2020. till åtgärder 

omfattar främst försök att st i mu lera 
kollektivtrafik på perso ntrafikens 
bekostnad. Man vill 

• avskräcka från bilköp genom 
att införa högre skatter eller 
ransonering av personbils
försäljning 

• införa ett system med zooner 
där bilar med jämna regist
reringsnummer får köra på 

jämna dagaroch de med ojämna 
nummer på ojämna dagar 

• ta ut avgifter för privatbilar i de 
mest trafikerade centrala delar
na i rusningstrafik. Avgifterna 
skulle bli l 000 pesos. ca $ 1. 

per dag, $4 per vecka eller $12 
per månad 

• kräva särskilt tillstånd för att få 
köra i vissa zoner under dagtid 
mot ungefär motsvarande av 
gift. med någon reduktion för 
taxibilar 

Enligt utredningen kan man 
spara upp till ca $1 O miljoner på en 
kombination av dessa åtgärder och 
andra t ex parkeringsövervakning, 
både i fo rm av böter och avgifter. 
Fortkörningsavgifter talades det 
däremot inte om. 

Många stötestenar 
l utredningen framhölls dock att 
det inte blir lätt att genomföra de 
föreslagna förändringarna. Det 
finns t ex ingen kommunal beskatt
ningsrätt över fordon. Vid tidigare 
försök med trafik på jämna respek
tive oj ämna dagar hade folk helt 
enkelt köpt en nummerskylt till 
och bytt varannan dag! Avgifter 
vill ingen bilförare höra talas om 
och naturligtvis inte höjda skatter 
på bilar och bensin. 

Ännu större problem 
l Colombia med sina rikliga 
naturtill gångar och mestadels 
fattiga befolkning finns problem 
av större dig nitet än trafiken i 
huvudstaden. En del av dem är 
kanske orsaken, bl a snabb urbani
sering, synnerligen oj ämn inkomst
fördelning, bristande utbildning, 
mycken civil olydnad samt låg
prioritering av infrastruktur och av 
trafikpolitik. Det största nationella 
problemet ä r väl fortfarande 
knarkhandeln och därmed förbun
det militärt och civilt våld, men det 
är en annan histori a. 

Lundaandan 
Den få r man hålla i Bogota. Skönt 
att andas frisk lundaluft och höra 
på diskussioner om dubbelspår, 
cykelbanor och 30 km i innerstan . 
Men det är inte utan att man saknar 
salsamusiken på bussen. 

Gunilla och Marcus Klase 

(V) behöver en realistisk dagspolitik, visioner och en strategi för samhällsförändring 
l januari har Vänsterpartiet kon
gress. Den kommer förhoppnings
vis att lägga fast en bra. genom
arbetad valplattform som bidrar till 
en fortsatt utveckling av partiets 
dagspolitik . Men jag hoppas att 
kongressen också ska mäkta med 
att diskutera de n lå n!! sik tiQ: a 
polit iken och bidra till att rhta ut ~n 
del frågetecken rörande vår upp
fattning om socialismen och vägen 
dit samt inte minst sambandet 
mellan dagspolitiken och våra 
långsiktiga mål. 

För få ansvarstagare 
Partiets läge mås te i mycket 
betecknas som positivt. men 
samtidigt finns också en del 
problem. Parallellt med de opi
nionsmässiga framgångarna ökar 
partietockså med lemsmässigt, men 
alltför långsamt. Det är tufft förv år 
svaga partiorganisation att leva upp 
till de krav och förväntningar som 

fö ljer av vårt ökade stöd. Det är på 
tok för få medlemmar so m tar 
ansvar för den utomparlamen
tariska delen av partiets verk
samhet. 

Många nya unga i (v) 
B land det roligaste är att unga åter 
söker sig till partiet i stortantal.lnte 
minst bland dessa finns ett sug 
efter ideologiska di skussioner. De 
efterlyser ofta en tydligare system
kritik och vill se ett tuffare 
vänsterparti som tydligt visar sin 
opposition mot all borgerlig politik 
oavsett vem som för den . Trots 
detta är det ovanligt att resultat
politiken som sådan ifrågasätts . 
Numera är det en självklarhet för 
de flesta att partiet ska delta i 
parlamentariska kompromisseroch 
ge och ta för att få största möjliga 
inflytande. Det debatten gäller är 
hur detta agerande ska kunna 
kombineras med tydliga princi-

piella ställningstaganden och med 
ett livaktigt utomparlamentariskt 
arbete , så att kompromisserna inte 
framstår som hela vår politik. 

Viktigt med profilering 
Tyvärr tycks det hos en del andra 
kamrater fi nnas en ovilja mot att 
överhuvudtaget ta i de för ett 
socialistiskt parti grundläggande 
frågorna . Anledningen är antag
li ge n att en tydlig ideologisk 
profilering och en utveckling av 
partiets ställningstaganden när det 
gäller våra långsiktiga mål, antas 
stå i motsättnin!! till en realistisk 
dagspolitik och därmed kunna hota 
den nya position partiet uppnått . 
Jag menar att detta är en felsyn. 
Tydliga principiella ställnings
taganden , en klarare uppfattning 
om vårt socialistiska mål och vägen 
dit , behöver inte alls stå i motsätt
ningtill en realistisk resultatinriktad 
politik i parlamentariska försam-

lingar. 
Om medlemmarna i ett parti 

känner sig säkra på att partiet vet 
vad det vill och har en tydlig 
ideologi. då är de också antagligen 
beredda att kompromissa i dags
politiken, eftersom de sätter in 
denna i ett större sammanhang och 
ser att partiets medverkan trots allt 
för po li tiken i rätt riktning om än 
aldrig så lite. Om däremot många 
medlemmar har en känsla av att 
partiet är på väg att ge upp sin 
ideologi och sin målsättning, då 
kan vilken liten obetyd lig fråga 
som helst uppfattas som en symbol 
för sveket, motsättningar uppstår 
och det bl ir betydligt svårare för 
partiet att vara parlamentariskt 
dugligt. 

Våra framgångar kommer i ett 
läge när tyvärr mindre och mindre 
går att uppnå när man enbart går 
den parlamentariska vägen. Detta 

forts sida 4 



En skola för alla eller en 3/4 skola 
25 o/o av folket har för låg intelligens för dagens 
skola och arbetsmarknad. skriver den neuro
psykiatriske utredaren Håkan Eriksson i DN 25 
maj. 

Han utgår helt enkelt från den niodelade 
normalkurvan som brukar användas vid !Q
test. Noga räknat 23 o/o av befolkningen hamnar 
på de tre lägsta niondelarna. 

Det är dem som Håkan Eriksson definierar 
som alltför ointelligenta för dagens skola och 
arbetsmarknad. 

Traditionellt !Q-tänkande. 
Han utgår från det traditionella !Q-tänkandet, 
som en amerikansk psykologisk forskare 
beskrivit på följande sätt: " Det innebär att 
människor är begåvade eller obegåvade, att 
detta är medfött och att det inte finns något att 
göra åt det. Detta sätt att tänka genomsyrar hela 
samhället." (H. Gardner, Harvard-universitetet, 
citerad av Daniel Goleman i Känslans 
Intelligens.) 

Betygsskalan 1-5. 
Det vardenna typ av tänkande som låg till grund 
för det relativa betygssystem. som avskaffades 
för ett par år sedan. Matematik, engelska, franska 
prövades i normerade och normerande nationella 
prov och alla elever hamnade förstås någonstans 
på normalkurvan och fick sin i teorin helt 
objektiva placering på skalan . Betygen var 
egentligen inga betyg utan angav helt enkelt var 
man befann sig på kurvan . De som hade ettor 
och tvåor hörde till de 23 procenten sämsta på 
proveteller i ämnet enligt de normer som gällde 
i ett riksgenomsnitt. 

Det nya betygssystemet. 
Det nya betygssystemet utgår från kriterier som 
måste motsvaras för att betyget Godkänt ska 
uppnås. Tanken är att alla elever ska uppnå 
minst denna nivå i kärnämnena, bland vilka 
matematik. svenska, engelska och samhälls-

NormaHördelning och stanine 

kunskap ingår. 
Det nya betygssystemet överskrider därmed 

den gamla deterministiska betygsskalan l till5. 
Någon speciellt nyskapande innebärdenna insikt 
inte. Körkortsproven, bara för att ta ett exempel, 
har alltid utgått från dessa förutsättningar. 

De relativt obegåvade, motoriskt eller 
teoretiskt, får ägna längre tid åt utbildningen. 
Ett misslyckande i kör- ellerteoriprovet innebär 
visserligen omdömet icke godkänt. men detta 
har snarast innebörden ännu inte godkänt. I 
princip anses alla kunna klara kraven . Och det 
gör de också i stort sett. Det främsta hindret i 
detta sammanhang är ekonomin. 

Inte minst de som Håkan Eriksson utpekar 
som svagbegåvade klarar körkortsproven när 
motivationen är stark . 

Opedagogisk konstruktion. 
Det nya betygssystemet är alltså i grunden 
förnuftigare än det gamla. Men det är 
opedagogiskt utformat. 

Enligt den nuvarande konstruktionen ska alla 
elever på ett för alla exakt lika timtal genomgå 
exakt samma kurs och med exakt samma 
läromedel uppnå exakt samma mål. 

Denna konstruktion passar ingen. Det är som 
i myten om Prokrustesbädden: 

somliga är för långa och dem hugger man 
benen av, andra är för kortaoch dem tänjer man 
ut förbi bristningsgränsen. 

Enkel lösning. 
I ställetska man naturligtvis anpassa pedagogik, 
undervisningstid och läromedel efter de 
individuella förutsättningarna för att nå målet 
godkänt för alla elever i kärnämnena i såväl 
grundskola som gymnasium. 

Detta förutsätter goda pedagoger, med goda 
resurser, flexibilitet, rimlig klasstorlek och så 
vidare. Vilket i sin tur kräver att samhället 
satsar på skolan. 

Betygsfri skola? 
Vänsterpartiet har så länge jag kan minnas haft 
en betygsfri skola som en viktig programpunkt 
i skolpolitiken. Jag tvivlar på attden är realistisk 
eller ens önskvärd. Det är viktigt att det finns 
kriterier för vad alla ska klara när det gäller t ex 
svenska, engelskaoch matematik. De kriterierna 
konstituerar begreppet Godkänd och förutsätter 
åtminstone begreppet -nnu Icke Godkänd. 
Kanske är Väl Godkänd och Mycket Väl 
Godkänd mindre nödvändiga. 

Alternativen muntlig eller skriftlig infor
mation är emellertid klart godtyckligare och 
svårare att värdera. 

Det är ett faktum att den helt övervägande 
majoriteten elever och föräldrar i det svenska 
samhället alltid har velat ha kvar betygen. 

Och intagningsförfaranden som bygger på 
ett enstaka prov utsätter den sökande för stor 
stress och en situation som påverkas av en rad 
tillfälliga faktorer. 

Då är ett betyg i matematik som bygger på 
!lera års studier och prov och en kompetent 
lärares bedömning att föredra. 

Betygens prognosvärde. 
Det är ett faktum att betygens prognosvärde är 
svagt. Goda betyg liksom hög IQ ger ingen 
garanti för framgång i högskolestudier eller i ett 
framtida yrkesliv . Det visar svenska erfaren
heter. 

Daniel Goleman påstår i sin bok Emotional 
Intelligence att !Q-faktorn bara utgör20 procent 
av de faktorer som bestämmer en individs 
framtida framgångar. Det förekommer ofta att 
personer med lägre IQ uppnår mer kvalificerade 
positioner än personer med högre. 

Goleman menar att den pedagogiska 
forskningen överbetonat de kognitiva elementen 
i begåvningen och förbisett den emotionella 
intelligensens betydelse. Det sk).llle föra för 
långt att diskutera Golemans idEer här. Den 
som vill bilda sig en föreställning om dem kan 
skaffa sig boken, på svenska eller billigare i 
engelsk pocketversion. 

Slutord. 
Håkan Erikssons tes att 25 procent av folket har 
för låg intelligens för dagens skola och 
arbetsmarknad bygger på en övertro på kognitiva 
intelligenstest, en statisk syn på intelligens och 
kunskap och ett totalt förbiseende av den 
betydelsefulla emotionella intelligensen, 
känslans intelligens. 

Gunnar Stensson. 

Sång på U g glan 
Under lördagen den 24 maj samlades uppåt 
hundra personer i den vackra salen i Ugglans 
församlingshem och sjöng sydafrikanska sånger 
under ledning av GeraldJoddoch Anna-Lena 
A hl berg. Man sjöng med hela kroppen, danssteg 
och stamp, fyra stämmor och utan notor. 
Stämmorna fyllde rummet och ljuset strålade in 
från den blå himmeln genom de höga vackra 
fönstren. 

Gerald är från Kimberly , ni minns det där 
stället i Sydafrika där man hittade diamanter 
under förra seklet. Idag är det en medelstor stad 
som föresten Sida tänker engagera sig i bland 
annat med att försöka förbättra bostads
situationen. Apartheid har fallit men ännu 
behövs stöd. Nu bor Gerald i Göteborg sedan 
länge. Känslan av solidaritet och gemenskap är 
vad han vill sprida ge nom att lära ut 
sydafrikanska sånger. 

Får Ugglan stanna? 
För mig var det en särskild glädje att vi kunde 
vara på Ugglan och sjunga. Jag rapporterade 
förra året i Veckobladet (nr 35,6 december)om 
ett informationsmöte där. Då framställde 
kyrkorådsledamoten Sven Bengsson och 
domprosten församlingshemmets förflyttning 
till Wieselgrens minne en nödvändig, självklar 
och i sitt genomförande långt framskriden 
process. 

Protesterna var massiva från många av de 
grupper som använder församlings hemmet, 
specielltbarnverksamheten skulle få försämrade 
möjligheter. Någon som helst öppning för 
förändring av förslaget gavs dock inte då. Vad 
som ligger bakom att ännu inget slutgiltigt 
beslut tagits i kyrkorådet vetjag inget om. Det 
ryktades om att pastoralinstitutet som skulle 
flytta dit (och stycka upp den vackra samlings
lokalen) inte heller såg flytten som en bra 
lösning. 

Borde bli förhandling 
Jag nämnde i förra VB-artikeln att förändringen 
är emot gällande stadsplan som föreskriver att 
byggnaden "endast får användas till samlings
och föreningslokaler och därmed samhörigt 
ändamål. Byggnadsnämnden borde alltså 
förhandla med kyrkan, men de har de mig 
veteligen inte gjort trots att de varitkonsulterade 
i samband med omprojekteringen av Wiesel
grens Minne. 

Det är ju faktiskt så att Lunds föreningar 
berövas den vackraste och billigaste samlings
lokalen i stan. Så det är ett allmänt, inte bara ett 
kyrkligt intresse. Men det är klart. privati
seringen av Ugglan är inte mycket att bråka om 
jämfört med de enorma tillgångar i olingsmark 
och skog som överförs från det gemensamma 
ägandet genom en statskyrka till en förening 
enbart för medlemmarna. 

Ann 
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Ge oss bäcken 
åter 

l förra VB efterlyste Thomas 
Schlyter ideer till vattenkonster 
för Stortorget. Här är en: jag tycker 
vi ska ha en bäck rinnande över 
torget. 

Bakgrunden är min tidi
gare sejour i gatu- och trafik
nämnden som också hanterade 
avloppsfrågor. Jag fick där klart 
för mig att sedan urminnes tider 
rinner det en bäck i riktning nord
syd , ungefär från sänkan vid 
domkyrkans krypta ner genom 
Kungsgatan och tvärs över Stor
torget. Den rinner där ännu , men 
nu några meter ner i en kulvert. Vi 
talade om hur tråkigt det är att 
landskapet asfalteras och vatten
drag försvinner och jag greps av 
tanken att lyfta upp bäcken igen 
och låta den rinna öppet för att 
vederkvicka lundaborna. Det 
skulle kunna vara ett förslag- det 
är dagvatten det handlar om, dvs i 
princip regnvatten. men det kanske 
är det för smutsigt genom att det 
tvättat av gatorna. 

Alternativet är en artificiell 
bäck, med ingjutna kullerstenar. 
måttlig vattenföring och kanske 
fem centimeters djup. Den kunde 
rinna upp ungefär mittemot 
Kungsgatans mynning, fast en bit 
in på torget. och till sist slukas i en 
brunn ungefär vid kastanjerna vid 
torgets sydända. Kanske kundeden 
i stället avvattna nuvarande 
vattenkonst. men då blir den i 
kortaste laget. Den blir inget stort 
trafik- eller gånghinder. man kan 
cykla på ömse sidor om den och 
man kan ha en liten bro mittemot 
ingången till Rådhuset. Politiska 
möten och blåsorkestrar kommer 
snabbt att anpassa sig till det nya 
naturfenomenet. 

Vad man vinner? Jo. en originell 
och säkert snart älskad rännil som 
med sitt stilla kluckande ger just 
den vederkvickelse man länge 
saknat i Lunds stenöken . Man får 
en miljö med solglitter och 
porlande vatten och en anknytning 
till Lunds åldriga historia och 
uppkomst. Vad mer kan man 
begära'? 

Sten H. 

(V) behöver en ... 
forts fr sid 2 
är dels en följd av ekonomins 
internationalisering och dels en 
följd av att politiker trott på 
nyliberala dogmer och mer eller 
mindre medvetet avhänt sig makt. 
Därför blir det i dagens situation 
extra allvarligt att andra delar av 
partiets verksamhet än den parla
mentariska är så svaga. Det finns 
en risk att vi liksom andra partier 
kan komma att utvecklas till att 
enbart vara ett parlamentariker
och mediautspelsparti Missförstå 
mig inte, vi behöver duktiga 
parlamentariker som kan göra 
skickliga mediautspel, men par
tiets verksamhet måste rymma 
mycket mer. Ett vänsterparti utan 
förankring utanför parlamenten 
kommer i dagens politiska och 
ekonomiska situation inte att 
kunna leva upp till de förvänt
ningar människor har på det. 

Delta åter i rörelser! 
Istället måste partiet utvecklas än 
mer som ett rörelse- och aktivist
parti, bestående av aktiva medlem
mar på gatoroch torg, i bostadsom
råden och på arbetsplatser. Det 
måste verka på många arenor 
utöver den parlamentariska: i 
facklig och annan intressekam p, i 
annat folkrörelsearbete , i aktioner, 
i opinionsbildningoch samhällsde
batt osv. l detta arbete måste 
partiets hela politik. inklusive våra 
långsiktiga målsättningar och de 
grundläggande värderingar vår 
politik grundas på. föras ut. 

Parlamentariskt arbete ensamt 
kan inte förändra samhället. 
Parlamentariska beslut med ett 
radikalt innehåll är så gott som 
alltid ett resultat av långvarigt 
utomparlamentariskt arbete. Vi 
behöver fundera på hur vi under 
rådande ekonomiska. sociala och 
ideologiska förållanden tror oss 
kunna verka för samhällsföränd
ring och fråga oss hur olika delar 
av vår politik och verksamhet kan 
fås att hänga samman och utveck
las till att bli delar i en socialistisk 
strategi. 

Dra lärdom av högern 
J ag tror att vi har en hel del att lära 
av hur högern med SAF och 
moderaterna i spetsen bidragit till 
att högervrida Sverige under de 
senaste 25 åren. De har förstått 
vikten av utomparlamentariskt 
arbete. inte minst opinions
bi Id ni ng. och lyckats förena 
resultatpolitik, ibland i rege
ringsställning, med en tydlig 
ideologisk profil. De har härige
nom bidragit till en ganska 
djupgående samhällsförändring 

POSTTIDNING B 
BlomKarin 
Uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

En liten guldkant 
- Det här gick ju raskt. sa 

verkställande direktören. Det blir 
en drink före maten på Stäket. 
men dit är det nästan en timme. 
Somgarderingköpte jag lite visky. 

Våra plastmuggar fylldes på. 
Rådhusets Knutssal var en värdig 
ram kring det kommunala parke
ringsbolagets s tämma men vi 
fyllde inte upp den. Stämman hade 
bara samlat styrelsen, direktören 
och revisorn, och så förstås 
aktieägaren, kommunens ombud, 
en av fullmäktiges ordförande. 

Den hade också g_ått snabbt. 
Ingen hade bråkat. Agaren ut
tryckte sin belåtenhet med bolagets 
goda resultat, men också sin 
förståelse med att utdelningen inte 
kunde bli högre med tanke på de 
stora investeringar som förestod. 

Ingen hade heller kommenterat 
den ena revisorns försiktig a 
undran: vardetsåkloktattsatsaen 
massa pengar på TV-övervakning 

Spjutspetsen mot framtiden 
I Lund har kommunen tagit 
initiativ till att utforma ett ung
domspolitiskt handlingsprogram 
som tas fram i resp. kommundel. 

Det startade för ett år sedan med 
en inbjudan till alla kdn om ett 
seminarium. Ett av förslagen från 
Östra Torn Linera represen
tanterna var att ha en framtids
verkstad. 

Kdn genomförde detta också i 
höstas. Man vill jobba med Yttre 
miljö, Allaktivitetshus mm. 

Nu har kommundelen tagit 
beslut om en handlingsplan. I 
denna ingår bia att inrätta ett 
ungdomsråd. Man har annonserat 
efter villiga ungdomar till detta. I 
dagarna har man haft det första 
mötet. Vi återkommer med en 
utförligare redogörelse för hur man 
kommer attjobba vidare! 

samtidigt som moderaterna som 
parti skördat stora framgångar. 

l förra valrörelsen lyckades vi 
att bli ett tydligt parti i dagspoli
tiken. Vi lyfte fram ett fåtal frågor 
(arbete och välfärd, miljö och EU) 
som vi nådde ut med. Under den 
här mandatperioden har vi visat 
att vi kan ingå uppgörelser och ta 
ansvar för svåra beslut. Vi har 
anledning att vara nöjda med detta. 
Nu bör vi ta nästa steg och bli 
tydligare även i vår mer långsiktiga 
politik, samtidigt som vi arbetar 
på att stärka vår organisation för 
att klara de positiva utmaningar vi 
står inför, såväl i det parla
mentariska som utomparlamen
tariska arbetet. 

Olof Norborg 

i Färgaren ("E pas p-hus'') när den 
hade gett så klent resultat och 
kostat så mycket. och när det redan 
fanns funderingar på att övergå till 
mänsklig tillsyn via en vakt
mästare? Helst en som bodde i en 
tjänstebostad i anslutning till huset, 
ungefär som gamla präster eller 
skollärare eller stinsar. 

Däremot hade vi fastställt 
sammanträdesarvodet till 250 kr 
per styrelsemöte. Sen varstämman 
slut och styrelsen höll ett konsti
tuerande möte och omvalde sitt 
presidium. Det tog nittio sekunder. 
Sen var det alltså dags för viskyn. 

Se nu inte detta som någon 
insides muckraking. Det tillhör 
förenings- och bolagslivets regler 
att vissa möten är rent formella , 
och vd hade säkert betalt viskyn ur 
egen ficka . Men jag konstaterar 
liksom tidigare att uppdragen i de 
kommunala bolagen har en liten 
guldkant som normalt inte tl nns i 
de kommunala nämnderna, och 
att det egentligen är ett otyg med 
sådana bolag. 

Gr 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
r,Aå 2 juni kl 19.30 på partilokalen. 
Amne:Agenda 21: motionsförslag med 
utgångspunkt från Agenda 21, forum
gruppernas rapporter. Därefter kom
munstyrelseberedning, bl. a. miljö
delegationens förslag till Agenda 21 för 
Lund. 
må 9 juni: Kommunfullmäktigebered
ning: EVP 1998-2000 
Roda kapellet: 
Lördag 31 maj, spelning på Backa
festivalen i Malmö, Samling 12.30 (Obs 
ändrad tid) på Clemenstorget , 
Repertoar: 
2, 8, 25, 173, 225, 271 , 282 (stående) , 
298 och 315. Lördag 31 maj spelning på 
Lund-Leon möte med samling 18.45 på 
Helgeandsgatan 7 (vid slottet), Reper
toar 2, 147,170, 171:3 294 och 298. 
Söndag 1 juni rep. med Joakim inför 
spelning i Malmö den 5 juni. Vi väljer 
låtar ur aktuell repertoar från Valborg , 1 
maj (även föreslagna men ej framförda 
låtar) plus ev. 166. 
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