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Från mörkret 
stiga vi mot ljuset 
För ett år sedan var Veckobladet på 
väg att gå i graven. Redaktörerna var 
utslitna och ville pensionera sig. 

Svenskar och danskar lika goda kålsupare? 
VB:s utsände rapporterar här från ett ser.ninarium på Kulturanatomen i förra veckan. Ämnet är 
dansk (och svensk) tvångssterilisering. Aven om den politiska enigheten var förkrossande så 

Nu ett år senare, har VB fått tre nya 
redaktörer. Upplagan har stabiliserats, 
ekonomin likaså. De gamla prenu
meranterna är pålitliga men de nya 
unga vänsterpartistema vänder VB 
ryggen. VB är ju ingen ungdoms
tidning precis, och kanske är 4 starköl 
på Finn för mycket att avstå för ett år 
med VB. Tankegångar finns dock om 
att erbjuda en "studentrabatt", om det 
hjälper. 
Vänsterpartiets styrelse har nämligen 
visat intresse för att i större utsträck
ning utnyttja VB för kommunikation 
till medlemmarna i Lund. Det kom
mer att innebära ökad spridning av tid
ningen i Lund. 

vi smida medan järnet glöder 
Med fyra redaktörer kommer arbetet 
för var och en att bli lättare och varje 
nummer mer varierat eftersom den 
tjänstgörande redaktören bestämmer 
såväl innehåll som utseende. 
Så t ex kommer Robert Nilsson att en 
gång i månaden göra en tidning som 
vänder sig främst till Ung Vänster. 
Ung Vänster i Lund "köper" en 
extraupplaga som sänds per post till 
UV: s medlemmar. Första nummret för 
året blir nr 4, som utkommer fredag 9 
febr. 

Nästa vecka 
Skriver vi om ftlmen "Street Love" 
och om kollektivhuset "Russinet", där 
vi besökte Anna-Stina. 
Redaktör är Charlotte Wikander som 
behöver en medarbetare. Är du pigg 
på att, en gång i månaden, skriva själv 
eller redigera annans text, eller jaga 
skribenter? Så hör av dig till Charlotta 
te!. 13 96 26. 

fanns det trots allt motstånd. 
Det ökade utbytet över sundet märks 
idag på många sätt. På Idehistoriska 
institutionen på kulturanatomen i 
Lund ordnades förra veckan ett 
forskarseminarium med bl. a. Centrum 
för Danmarksstudier som arrangör. 
Lene Koch, en dansk forskare knuten 
till Sundhedstjensteforskningsviden
skap vid Köpenhamns universitet, 
hade inbjudits för att tala om sin 
avhandling "Tvangssterilisation i 
Danmark 1929-1967" . Förutom 
denna avhandling, som framförallt 
handlar om det praktiska genom
förandet av tv ångs steriliserings
lagarna, har Lene Koch tidigare skrivit 
en bok om de rashygieniska tanke
gångarna i Danmark. 

De undermåliga -
civilisationens undergång 
En viktig pådrivare för införandet av 
tvångssterilisering i Danmark var 
Steincke, socialdemokratisk social
minister i Danmark på 30-talet. Han 
varnade i sin bok "Framtidens försör
gelseväsen och socialpolitik" för att 
den ohämmade reproduktion som de 
undermåliga individerna ägnade sig åt 
skulle komma att leda till stora 
kostnadsökningar för samhället. Den 
s.k. "differentierade födelseraten" 
skulle leda till en katastrof för kvaliten 
på befolkningens arvsmassa. En 
enorm ökning av antalet individer som 
ligger samhället till last skulle bli 
följ den och på sikt leda till c i viii
sarlonens undergång. Så drastiska och 
präglade av katastroftänkande var 
ideema i de rashygieniska teorierna, 
som de kom att formuleras i Danmark, 
enligt Lene Koch. 

Samma låga pris Förökar sig som råttor 
Prenumerationspriset är oförändrat Vilka var då att betrakta som 
200:- Eftersom den summan inte undermåliga i arvsmässigt avseende? 
täcker produktionskostnaden innebär Steincke ansåg att de s.k. åndsvage 
det att VB f.n. är subventionerad. (utvecklingsstörda) var en speciellt 
Detklarar vi med stödprenumeranter- hotfull befolkningsgrupp. De ånd
na och tillskottet från styrelsen. svage betraktades som sexuellt 

explosiva och antogs" föröka sig som 
RED råttor" . Att bli klassificerad som 

åndsvag var inte särskilt svårt. Några 
av de frågor som ingick i det danska 
sättet att diagnostisera utvecklings
störning var "Vem var Bismarck?" , 
"Vad skulle du göra om du fann 100 
kr på gatan?" eller "Hur kommer man 
lättast till Sverige?". Den person som 
inte kunde svara på dessa frågor, 
dessutom hade vissa problem med 
försörjningen och visade tendenser till 
sexuell lössläppthet var helt klart i 
farozonen för komma ifråga för 
tvångssterilisering. Andra grupper 
som borde hållas efter och steriliseras 
var psykopater, missbrukare, epilep
tiker och allehanda asociala element 
som exempelvis kriminella, prosti
tuerade och vagabonder. 

Skulle man klarat sig? 
Det är inte utan man undrar över vilka 
som klarade sig undan dessa kriterier 
och test? Vilket är egentligen det lät
taste sättet att ta sig till Danmark? Är 
det över Helsingborg eller via bron? 
Med tåg eller bil? Skulle vänster
partiets vandringssektion riskerat att 
bli fast för vagabonderande och hur 
är det egentligen ställt med missbru
ket? Är inte rödvinskonsumtionen lite 
väl hög på sina håll? På 70-talet skulle 
nog många revolterande studenter 
p.g.a. sexuelllössläppthet befinna sig 
i riskzonen. Hade den lössläppte dess
utom missat en del tentor och blivit 
utan studiemedel och slutligen mis
sat frågan om hur man lättast tar sig 
till Sverige, borde sterilisering nog 
övervägas enligt de ovan nämnda 
kriterierna. 

Bred politisk enighet 
Lene Koch framhöll att Steincke inte 
var en isolerad vettvilling i det danska 
samhället. I steriliseringskommis
sionen som beredde lagförslaget om 
tvångssteriliserig satt företrädare för 
många olika kategorier i samhället t. 
ex. författare, läkare, forskare och 
politiker. När lagförslaget om tvångs
sterilisering 1929 skulle tas i folke
tinget rö stade samtliga ledamöter 

"Lika bröder skola kål supa " 
(Rhodin, Sv. ordspr. 87(1807).d.v.s. 
Dela måltid med någon som jämlike. 

(utom en ultrakonservativ) för försla
get. "Protesterade inte läkarna", frå
gade en läkare i publiken. Läkarna var 
en pådrivande grupp, menade Lene 
Koch, endast en kritisk röst hördes 
bland läkarna, nämligen en socialist
ist. Lagförslaget gick igenom, men 
"dessvärre" blev det problem med 
implementeringen av lagen. 

Indirekt tvång 
De danska tjänstemän som skulle 
genomföra steriliseringarna var enligt 
politikerna alltför ineffektiva när det 
gällde att genomföra steriliseringarna. 
Lagen kom därför att kompletteras 
med en" Åndsvagelov" som inriktade 
sig speciellt på de utvecklingsstörda. 
I denna föreskrevs att utvecklings
störda för att få vistas ute i samhället 
utanför anstalt måste genomgå 
tvångssterilisering. De utvecklings
störda tvångsintogs på "sinnes
slöanstalter" och den s.k. sterili
seringsnärnnden, som fattade beslut i 
frågan om steriliseringen, hade alltså 
indirekt ett tvångsmedel för att få ett 
medgivande till sterilisering. Detta var 
ett sätta att kringgå tvånget i sterili
seringslagen. 

Hur många? 
Lene Koch studerade i sin avhandling 
framförallt de officiellt registrerade 
steriliseringarna som utfördes med 
steriliseringsnämnden som besluts
fattare och kom fram till att dessa var 

forts på sista sidan 



Veckobladet handlar ju alltid 
om Lund, men också Lund 
ligger i Världen även om 
man tidvis kan förtränga 
detta. Så även Lund har fått 
en ny amerikansk president 
och vi kommer att märka av 
det, jag lovar. 

Det fanns en tid då jag och andra inom 
vänstern höll tummarna för den ena 
eller andra presidentkandidaten. År 
1964 t.ex. när den demokratiske kan
didaten hette Lyndon Johnson och 
nästan var som en ny Franklin Roo
sevelt med sina visioner om Great 
Society, ett USA med mer av strävan 
till social rättvisa. Han utmanades av 
Barry Goldwater, en mörkblå kall kri
gare från Texas som främst talade för 
att stärka Strategic Air Command och 
missilstyrkorna. Johnson vann valet 
med överväldigande majoritet. Där
efter satte han på allvar i gång med 
kriget i Vietnam dit han skickade en 
halv miljon amerikanska soldater och 
en mängd bomber som var större än 
vad som sammanlagt kastats i alla fö
regående krig. Det var sista gången 
jag höll tummarna för en amerikansk 
presidentkandidat. 

Sex, makt and rock and roll 
Men vi undgår dem ju inte. Amerika
nerna ska naturligtvis välja som de 
själva vill och får stå sitt kast, men vi 
andra kan ju reflektera ochjag försö
ker leta efter något positivt hos Bush. 
Tja, kanske är han lite mindre benä
gen till militära extraturer i andra 
världsdelar än vad Gore skulle ha va-

en schysst grabb som mera av miss
tag har hamnat i politiken? Reforme
rad alkoholist är han också och det är 
inte helt fel att denna typ av mänsklig 
erfarenhet också är representerad i 
politiken. 

Jo,jag vet att många kommer att sakna 
Klintan, t.ex. alla de som tycker det 
borde vara lite mera av sex, drug s and 
rock and roll i politiken. Han har en 
sorts slängig hållningslöshet som 
många och inte bara damer charmerats 
av. Han visade samma sorts positiva 
förhållande till makt som Kennedy på 
sin tid och det är förstås centralt i 
politiken. Men hållningslös var just 
vad han var: principerna offrades på 
löpande band. Den stora sjukvårds
reformen, hans stora vallöfte, ställdes 
in när läkarna och försäkringsbolagen 
gick till motattack och han övertog allt 
eftersom republikanska högerhåll
ningar. 

Inte oväntat har Per T. Ohlsson, poli
tisk chefredaktör i Sydsvenskan, va
rit den som väl starkast i svensk press 
hyllat Clinton före, under och nu se
nast vid avslutningen av hans presi
dentperiod. Som utomstående tycker 
man sig nästan ana en sorts identifi
kation med Clinton hos Ohlsson. Man 
kan här bara gissa vad den i så fall 
baseras på- kan det vara saxofonspe
landet? Hur som helst slutar Ohlsson 
sin minneskrönika över åren med 
Clinton med att citera presidentens 
avskedsintervju i Rolling Stone och 
till det foga några egna ord: "Jag har 
haft kul, säger han. Det har vi också 

rit. Kanske är han mindre uppknuten haft. Let the good times roll, Mr Pre
till att backa upp Israel vilka vidrig- sident." 
heter och förnedranden det än begår 
och kanske kan det stämma Israel till Mediapapegojor 
eftertanke. Och verkar han inte vara När vi ändå är i gång med Sydsvensk-

Tågnytt 
Det klagas ofta i VB:s spalter över 
långsamheten i omställningen till ett 
miljövänligt transportsystem. Men det 
har hänt en del positivt på sistone. 

Ett lyft för Väster 
Viktigast rent lokalt är förstås öppnan
det av järnvägsstationens entre
byggnad åt väster, ett litet steg mot 
att stärka den västra stadshalvans 
identitet. Själva det nya huset är dis
kret och försöker inte tävla med sin 
byggnadsminnesförklarade motsva-

righet i öster, men dess inre har ljus 
och resning. Det anslutande p-huset 
har ifrågasatts av vänstern men kan 
kanske leda till att vi får bort mark
parkeringen väster om Klosterkyrkan. 
Gångtunneln har snyggats upp och 
blivit ljusare. 
Närmast väntar vi på att biltrafiken ska 
reduceras i Bangatan med hänvisning 
till de nya möjligheterna att angöra på 
västra sidan spåren. 
Aldrig har det gått så många person
tåg vid Lund C. Till Malmö kör nu 
skånetrafiken (Pågatågen och Kust
pilen) hela 90 gånger om dygnet mån
dag-fredag, ja 92 gånger fredagar. 

siktstörande bullerskydd 
Den största förändringen är annars 
den nyajärnvägen mellan Landskrona 
och Helsingborg som gör att Lunda
borna nu når den senare staden på 24 
minuter, förutsatt att de har så brått 

ans ledaravdelning skulle jag vilja 
peka på dess huvudledare fredagen 
den 19 januari. Den ägnades åt att 
återge ett antal argument som fram
förts i en rapport av Saco, Industri
förbundet och Pensionsforum (vad det 
nu kan vara). Den presenterades na
turligtvis på DN Debatt och den gick 
ut på att de högavlönade akademi
kerna i Sverige inte var högavlönade 
nog utan funderade på att flytta utom
lands, en s.k. hjärnflykt Särskilt all
varligt var att ett antal studenter på 
Handelshögskolan och KTH i Stock
holm, Sveriges elitutbildningar, tänkte 
på det sättet och det hade de tre orga
nisationerna fått fram genom att bilda 
särskilda s.k. fokusgrupper där dessa 
tankegångar framträtt. 
Det hela var närmast en klassisk på
tryckaraktion i ett klassiskt ämne. Så 
här har SACO sagt i alla år och Indu
striförbundet och moderaterna. Det 
nya är att det numera finns statistik 
på området och att denna pekar på att 
utflyttningen snarare minskat. Tho
mas Östros, ansvarig forsknings/ut
bildningsminister har svarat med att 
han flnner att svenska ingenjörer och 
ekonomer åker för lite utomlands och 
att han är bekymrad för det, ett ele
gant svar under omständigheterna. 
Men Sydsvenskans ledarredaktion 
sväljer alltså SACO:s skåpmat utan en 
tanke. Det häftiga är att samma dag 
kommenterades denna ryggmärgs
reflex hos borgerliga ledarredaktioner 
att ställa upp i alla lägen. Det var i, av 
alla ställen, Svenska Dagbladets 
Näringsliv och av alla personer 
Fredrik Braconier. Hans omdöme om 
kampanjen var följande: "Tre på
tryckarorganisationer har i dagarna 
lyckats få fullt mediautrymme för 
nästan ingenting alls. Ja, det är till och 

teras motsägerpåtryckarnas tes." Och 
efter referat: "Den bild som skriften i 
realiteten ger är snarast motsatt den 
påtryckarna vill sprida. Rörligheten 
hos högutbildade är om något för
bluffande låg." Ja, och så går Bracon
ier vidare och diskuterar hur nettout
flödet av högutbildade har minskat 
och att det skulle vara angelägnare att 
bry sig om barnafödandet och -
fostrandet som han anser är den stora 
krisbranschen i 2000-talet Europa. 
Nöjsam hobby, mediabevakning! 

Centerns kris 
Ett omöjligt jobb, skrivs det nu om 
partiledarskapet i centerpartiet och 
uppdraget att se till att partiet fortsatt 
är representerat i riksdagen . Bah, sä
ger jag, det skulle jag med lätthet 
kunna ro i hamn. Vid årsskiftet hade 
Stockholm, Göteborg och Malmö till
sammans knappt 1,5 miljoner invå
nare. Låt oss till det lägga lika många 
i regionerna i deras omedelbara när
het. Då blir det tre miljoner, och då 
återstår fem miljoner utanför. Av 
dessa är det åtminstone två miljoner 
som ser med största misstro mot stor
städerna: deras kultur, människor och 
livsbetingelser. Alltså 25 procent av 
valmanskåren som med glädje skulle 
vilja bedriva en politik som gynnar 
andra delar av landet. Med en hårt 
storstadsfientlig valkampanj garante
rar jag att man skulle kunna få mer än 
en femtedel att rösta på centerpartiet 
och därmed klart passera fyrapro 
centsgränsen. Det är kanske någon 
som tror att jag skämtar, men jag har 
aldrig varit allvarligare. 
Hade jag bara haft tid och varit med
lem i centern så skulle ni fått se. 

LUCIFER 
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att de vill kosta på sej en X2000-bil
jett. Pågatågen tar 40-43 minuter 
men är billigare och går tre gånger i 
timmen, utom i lågtrafik. 
40-minuterstågen följer den nya ba
nan via Landskrona, på vilken man 
bland annat får en smula utsikt över 
öresund. Utsikten skulle vara ännu 
bättre om inte banan präglades av den 
moderna bullerrädslan: så fort bebyg
gelse närmar sej skyms sikten av 
bullerplank eller jordvallar, eller också 
är hela banan nedsänkt i ett dike. Ut
sikten blir tråkigare för resenärerna 
men också för de kringboende, och 
de snabbt förbiilande persontågen 
(godståg förekommer inte på den nya 
banan) för faktiskt inte särskilt mycket 
väsen. Det kan finnas skäl att ompröva 
bullervallandet 
Ännu onödigare verkar planken ut
med den gamla banan, den som följer 
Rååns dalgång och där tågen behöver 

43 minuter. Det senare beror inte 
minst på de tre återöppnade håll
platserna Tågarp, Vallåkra och Gan
tofta, modesta samhällen som nu fått 
utmärkt kontakter med yttervärlden. 
De klassiska kaferna i Tågarp och 
Vallåkra förtjänar besök och man spar 
in en del av respengarna genom de 
låga priserna, t.ex. 17 kr för kaffe och 
fastlagsbulle i Tågarp. Vad Gantofta 
beträffar borde nästa pågatåg döpas 
till Stålfarfar-GustafHåkansson var 
som bekant därifrån. 

Dyrare och billigare 
Snabbaste tågen Lund-Göteborg 
klarar nu sträckan på 2.33, när de hål
ler tidtabellen vilket inte alltid är fal
let. Det innebär att de kan börja 
konkurrera tidsmässigt med bilarna. 
Men det kan bli bättre, ner mot två 
timmar, bara vi får dubbelspår förbi 

forts på sista sidan 



Krig och fred i Afrika 
Gunnar Stensson rapporterar 
från Internationella Utskottets 
möte 12 december. GS 
tecknar också en bild av läget 
i Centraafrika efter mordet på 
president Laurent Kabila. 

För tio år sedan genomförde entre
anska och tigrayanska befrielsestyrkor 
en samordnad offensiv mot Asmara 
och Actdis Abeba i kampen mot den 
etiopiske diktatom Mengistu. Det var 
slutfasen i ett storkrig som pågått i tret
tio år. Men det var ett krig i Afrika, ett 
krig som efter Sovjets sammanbrott 
fördes utan stormaktsinblandning och 
som alltså saknade nyhetsvärde. 
Massmedia rapporterade nästan ing
enting, förrän de stod inför fullbor
dat faktum: ett självständigt Eritrea 
och en ny regim i Etiopien. 

Samtidigt dominerades massmedia, 
särskilt tv, av krigsrapporter från Irak. 
Där handlade det om västvärldens 
olja. Det som sändes var USA:s och 
CNN:s propagandaversion av Gulf
kriget Sydsvenskans Per T Ohlson 
drömde sig i en ledare härom dagen 
tillbaka till denna påstått stora stund i 
den västerländska civilisationens 
kamp mot barbariet. Idag tränger sig 
verkligheten på: sanktionspolitikens 
dödliga effekter på barn och gamla i 
Irak och Gulfsyndromet, den sam
manfattande beteckningen på skade
verkningarna av utarmat uran i 
pansarbrytande ammunition. Gulf
syndromet har aktualiserats sedan 
motsvarande skador konstaterats ef
ter Natos krigföring i Kosovo. 

1998 utbröt ett nytt storkrig mellan 
Etiopien och Eritrea. De som alls 
kommenterade det inskränkte sin ana
lys till förvåning. Befrielsekriget hade 
de brukat beskriva som en funktion 
av det kalla kriget. De förklarade det 
nya kriget med att omogna afrikanska 
presidenter är så krigiska. Massmedia 
saknade kunskap och intresse för de 
verkliga motsättningarna bakom en 
konflikt som i själva verket pågått 
under större delen av 50 år: å ena si
dan Eritreas strävan att befästa sitt 
nationella oberoende och å den andra 
Etiopiens anspråk på att som regional 
stormakt kontrollera politik, ekonomi 
och hamnarna vid Röda Havet. 

Fred Etiopien - Eritrea! 
Embaie Ferrow, geologidocent vid 
universitetet, och Goitum Aregai, en 
av de 70 000 eritreaner med etiopiskt 
medborgarskap som fördrivits från 
Actdis Abeba, informerade vid Inter
nationella utskottets möte den 12 de-
cember om fredsprocessen. 

Dagen var historisk eftersom den 
satte slutpunkten för kriget mellan de 
båda länderna. Detta krig är räknat i 

soldater och antalet döda (50 till 100 
000) det största som utkämpats i Af
rika och världen under de senaste åren. 
Under exempelvis slaget vid Tsorona 
i mars 1999 mejades tusentals etio
piska soldater ner när de i anfallsvåg 
efter anfallsvåg stormade fram mot de 
eritreanska ställningarna under tre 
fruktansvärda dagar. 

Det har sagts att ingendera parten 
framstår som vinnare. Man måste då 
hålla i minnet att kriget fördes mellan 
en av Afrikas till folkmängd och areal 
minsta nationer, Eritrea med 3,5 mil
joner invånare, och en av dess största, 
Etiopien med cirka 60 miljoner. 

Fredsöverenskommelsen som un
dertecknades avEtiopiens premiärmi
nister Meles Zenawi och Eritreas 
president Isaias Afeworki stipulerar att 
gränsen mellan de båda länderna ska 
utgöras av den koloniala gräns som 
fastställts i internationella avtal mel
lan Etiopien och Italien 1900, 1902 
och 1908 och att den ska demarkeras 
på marken av FN s kartografiska en
het. 

En undersökningskommission 
kommer att efter noggranna studier 
avgöra vilken part som bär huvud
ansvaret för krigsutbrottet. Svaret på 
den frågan påverkar i sin tur bedöm
ningen av kraven på krigsskadestånd. 

Båda parter ska medverka till att 
krigsfångar och andra som till följd 
av kriget fångslats eller fördrivits får 
återvända till sina hem och erhåller 
ersättning för de skador de lidit. 

Under tiden fram tills processen full
bordats hålls partema åtskilda genom 
en 25 km bred demilitariserad zon 
längs den eritreanska sidan av grän
sen. 

FörEritrea är fredsavtalet en fram
gång. Landet har hållit stånd mot en 
övermäktig granne. Den internatio
nellt erkända gränsen mot Etiopien 
bekräftas . Existensen som själv
ständig nation garanteras. Tempot i 
landets ekonomiska och sociala ut
veckling ökar. I december nästa år 
genomförs det första allmänna valet 
enligt den nya författningen. 

Den nya etiopiska regeringen, som 
domineras av personer ur den tigrinja
talande minoriteten i norra Etiopien, 
befinner sig i en svår situation. Den 
fallna Mengisturegirnens anhängare 
anklagar den för förlusten av Eritrea 
och ifrågasätter dess legitimitet. Ett av 
skälen till att den förklarade krig i maj 
1998 var dess önskan att få ett slut på 
kritiken. Avsikten var att vinna legiti
mitet genom att besegra Eritrea, få 
kontroll över hamnarna i Röda havet 
och fålla den eritreanska regeringen. 
Men efter tiotusentals soldaters död 
och väldiga rustningskostnader är lä
get detsamma som före kriget. Kriti 

krigets intressenter ~-!loiiliiF 
och iakttar varandra 
som spelare runt ett pokerbord. Den 
nya situationen tycks ha överrumplat 
alla. Kanske kan den leda till efter
tanke och i bästa fall förhandlingar." 

ken från regeringsmotståndarna 
växer 
och flera oppositionsgrupper har re
dan gripit till vapen som OLF, Oro
mofolkets befrielsefront. 

De motsättningar som orsakade kri
get finns kvar. Men Eritrea har som 
den svagare parten hela tiden eftersträ
vat en fredlig lösning och det militärt 
starkare Etiopiens handlingsutrymme 
är begränsat, sedan partema i närvaro 
av FN s generalsekreterare underteck
nat fredsöverenskommelsen och en 
FN-styrka på 4200 soldater utplace
rats längs gränsen. 

Mordet på Kabila och kriget i 
Kongo-Kinshasa 
Fredsprocessen mellan Eritrea och 
Etiopien har stora utsikter att lyckas. 
Däremot har inte en enda punkt i det 
fredsavtal som undertecknades i 
Lusaka 1999 mellan de stridande par
tema i Kongo uppfyllts . 

En kort sammanfattning av Kongos 
historia ger en skrämmande bild av 
århundradens förtryck, utsugning och 
inre splittring. På 1700-talet var kus
ten ett centrum för slavhandeln. Efter 
Stanleys upptäcktsfärd längs Kongo
floden lyckades kung Leopold av 
Belgien förmå Berlinkongressen att 
1885 tillerkänna honom personlig 
äganderätt till Kongo. Han etablerade 
en terrorregim byggd på tvångsarbete 
i gummiplantagerna vars brutalitet 
slutligen ledde till internationell skan
dal som flck till resultat att belgiska 
staten övertog kolonin 1908. 1960 
gjorde det belgiska styret bankrutt och 
Kongo förklarades självständigt. Kaos 
och inbördeskrig rådde, med ameri
kanska och europeiska kapitalin
tressen, särskilt kopparbolaget U ni on 
Miniere, som viktigaste aktörer. Lan
dets premiärminister Patrice Lumum
ba, en av det nya Afrikas främsta 
ledare, anklagades för kommunist-

sympatier och mördades 1961 . FN 
försökte under fyra år på initiativ av 
dess svenske generalsekreterare Dag 
Hammarskjöld återställa Kongos en
het i kamp mot utbrytarregimen i det 
kopparrika Katanga. Slutligen införde 
landets överbefälhavare Mobutu med 
ekonomiskt och militärt stöd från 
USA en antikommunistisk enparti
diktatur, som under flera decenniers 
korrumperat vanstyre skulle komma 
att föröda det olyckligajätteriket, vars 
namn efter 1971 var Zaire. 

Mordet på president Kabila 
och Kongo-KiDshasas framtid 
Första länken i den händelsekedja som 
förde den nu mördade president 
Kabila till makten är hutu-milisens 
folkmord på tutsier i Rwanda. Sedan 
milisen fördrivits flydde den in i Zaire, 
där den upprättade baser för att fort
sätta sitt etniska krig mot tutsiema. 
R w andas och U gandas armeer ingrep 
mot hutu-baserna inne i Zaire och 
gjorde den gamle gerillakrigaren 
Kabila till galjonsfigur. Rebellarmen 
genomförde våren 1997 en marsch 
tvärs igenom hela Zaire utan att möta 
nämnvärt motstånd och lyckades på 
bara några månader störta Mobutu
regimen och installera Kabila som 
president. Hälsad som en befriare i 
maj 97 visade han sig emellertid snart 
lika korrumperad som Mobutu. Nam
net på nationen ändrades åter till 
Kongo, Kongo Kinshasa. 

När Kabila 1998 tvingade bort sina 
tidigare bundsförvanter från Kinshasa 
tog de kontrollen över stora delar av 
östra Kongo vid gränserna till Uganda 
och Rwanda. 
I det nya inbördeskriget ingrep snart 
trupper från Angola, Zimbabwe och 
N amibia av olika skäl på Kabilas sida. 
Det konkursmässiga Zimbabwe 
skickade in en modem armekår på 

forts på sista sidan 
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Krig och Fred i Afrika 
forts från sid 3 

to! vtusen man i utbyte mot värdefulla 
koncessioner i diamantgruvor. Angola 
vill genom sitt ingripande framför allt 
förhindra att rebellrörelsen U nita får 
en bas i Kongo. Dessutom härjar ett 
antal legoarmeer i sold hos olika 
företagsintressen och etniska miliser 
i det sönderfallande landet med dess 
stora naturtillgångar. Situationen kan 
påminna om Tyskland under 30-åriga 
kriget. Sådant var läget då president 
Kabila mördades av en medlem av 
den egna säkerhetsvakten. 

Nu sitter inbördeskrigets intressen
ter och iakttar varandra som spelare 
runt ett pokerbord. Den nya situatio
nen tycks ha överrumplat alla. Kan
ske kan den leda till eftertanke och i 
bästa fall förhandlingar. Men det är 
mer sannolikt att det kaotiska kriget 
fortsätter. Somliga av spelama upple
ver kanske att de inte har något annat 
val. Och de som drabbas är civilbe
folkningen i Kongo 

Vilken roll spelar 
Tog os Eyadema? 
Togas envåldshärskare Eyadema kan 
tyckas befinna sig långt från krigsskå
deplatsen i Kongo. Men också han 
deltar i maktspelet, där han har två 
viktiga roller att spela. För det första 
är han ordförande för den afrikanska 
enhetsorganisationen OAU, och där
med en symbol för att Kongos sön
derfall också är Afrikas. För det andra 
kontrollerar han den viktiga markna
den för illegal diamanthandel i det inre 
av To go. Där tillgodoses många par
ters behov av vapen och ammunition. 
Profiten från denna handel är stor, 
även om det internationella samfun
det på senare tid försökt stoppa den. 
Eyadema är en spelare med stora re
surser, och han kommer att använda 
dem enbart för egen vinning. 

Som en fotnot kan nämnas att 
Eyadema oroades av den konferens 
som oppositionen i Toga genomförde 
i Lund i höstas. Den fick bred täck
ning i regionens press. 
I lördags (13 januari) arrangerades en 
Sverigedag i huvudstaden Lame för 
att visa de goda förbindelserna mel
lan Sverige och To go inte störts. Blå
gula flaggor vajade och plakat med 
hyllningar till den svenske kungen 
fyllde staden. 

GUNNAR STENSSON 

Tågnytt 
forts från sid 2 

Gunnesbo, tunnel genom Hallandsås 
och lite till. 
Samtidigt har snabbtågen till Göte
borg och Stockholrn blivit dyrare, vil
ket torde gräma inte minst Karin 
Svensson Smith (v) som aktivt ver
kade för sänkningen av resemomsen. 
Det är bara en partiell tröst att den bil
ligaste enkelbiljetten till Stockholrn nu 
bara kostar 275 kr. Det handlar om 
förköp på de tre dagliga mjölktågen 
som stannar i både Sävsjö och Kol
mården och som kräver drygt sex tim
mar - vilket trots allt är mindre än 
långfårdsbussama. Till Göteborg kos
tar det som lägst 179 kr, också det en 
sänkning. 
Pågatåg och kustpilar har oförändrade 
priser trots momssänkningen. Det be
ror, enligt Karin, på att pengama stan
nar hos trafikhuvudmannen Region 
Skåne som stoppar dem i sjukvårdens 
svarta hål. Men riksdagens vilja att 
sänka trafikmomsen ytterligare måste 
väl försvagas av att resenärerna inte 
märker någon skillnad. 

Svenska och danska kålsupare 
forts från sid l 

sammanlagt c:a 13 000 till antalet. 
Förutom sterilisering på arvshygi
eniska grunder fanns i Danmark även 
en, oftast oregistrerad, förekomst av 
sterilisering på medicinska grunder. 
Antalet registrerade steriliseringar på 
medicinska grunder var, under de få 
år som det finns statistik på, omkring 
2000 per år. Hur många av dessa som 
i verkligheten utfördes med dold 
arvshygienisk indikation är, enligt 
Lene Koch, omöjligt att ha en upp
fattning om. Den danska statistiken är 
mera ofullständig och dokumen
tationen av det som egentligen skedde, 
när det gäller steriliseringar i Dan
mark, är mycket ofullständigare än i 
Sverige. Danskarna har därför ingen 
större anledning att anse sig befriade 
från belastning, när det gäller tvångs
sterilisering. Svenskarna var, kan
hända, bara bättre på att dokumentera 
och föra officiell statistik. 

Att förstå eller fördöma 
När slutet av seminariet närmade sig 

R ställdes en fråga till Lene Koch med 

Gröna räkenskaper 
"Lunds kommun harantagit långtgå
ende mål på miljöområde t, och utma
nat andra kommuner att följa efter. 
Lund arbetar på att skapa ett miljö
anpassat transponsystem. Vz har vår 
lokala Agenda 21, som nu skall för
bättras ytterligare. Med andra ord vill 
Lund gärna hålla sig långtframme på 
miljöområdet. " 
Skriver de två vänsterpartistema Ulf 
Nymark och Mats Olsson i en gemen
sam motion till Lunds kommunfull-
mäktige och fortsätter: 
"Men, märkligt nog, Lunds kommun 
mäter inte systematiskt miljöeffek
terna av de åtgärder som beslutats, 
eller inte beslutats. Lika märkligt är 
att inga redovisningar görs av hur vi 
förhåller oss till de uppsatta miljö
målen. Minskar vi användningen av 
fossila bränslen? Ökar energian
vändningen ? Hur ligger vi till i för
hållande till målen för koldioxid 
utsläpp? Hur mycket högklassig 
jordbruksmark försvinner per år? 
Svaren på dessa för medborgarna 
väsentliga frågorna finns inte sam
manställda. " 
Motionen mynnar ut i ett krav på kom
munen att årligen redovisa miljö
tillståndet i kommunen. 

anledning av Maciej Zarembas bok 
om sterilisering. Lene Koch betonade 
att hon tog avstånd från vissa delar av 
Zarembas bok, som hon ansåg ha en 
alltför fördömande inställning till de 
fenomen han studerade. Forska skall 
man göra för att förstå och inte för att 
fördöma, menade hon. Människors 
handlande måste förstås utifrån den 
tidens förhärskande tankesätt, den 
kunskap som fanns då och de yttre 
omständigheter som människor levde 
under. 

Reflektion 
En reflektion som infann sig efter 
detta seminarium om arvshygien och 
tvångssterilisering är att människan 
egentligen i alla tider haft tendens till 
flockbeteende. Nästan hela samhället 
slöt ju upp kring dessa tankegångar 
som idag kan tyckas ganska "ånd
svage". En annan tendens som tycks 
prägla människans historia är att tänka 
i termer som " Vi som är bra och dom 
andra som är dåliga" (Jämför: "An
hängare av Lundalinjen kontra Ung
leninister"). Lite mer reflektion över 
de irrationella mekanismer som styr 
oss s.k. rationella varelser kanske 
skulle leda till bättre självinsikt och 
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Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

ett mer tolerant tänkande. Är det 
rädslan för vår egen dålighet och 
dumhet som gör att vi måste hitta 
någon annan att bära dessa egenskaper 
åt oss? 

Seminariet samlade en mängd en
gagerade forskare. I vimlet syntes 
kända akademiska Lundaprofller som 
f.d. kommunalrådet, professor Sver
ker Oredsson, f.d. rektom för Lunds 
universitet Carl Gustaf Andren och 
professor Birgitta Oden. Efter semi
nariet samlades deltagama på en ef
tersits över något glas sherry med 
tilltugg. Kanske var det inte enbart det 
stora intellektuella engagemanget i 
tvångssteriliseringsfrågan, utan även 
en del irrationella element, som fick 
den akademiska världens prominens 
att bevista seminariet. 

SMILLAN 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 29/1 kl. 19.00. Den kom
munalpolitiska möteskalendern är 
ännu inte klar, men vårt måndagsmöte 
blir lika trevligt för det. 

VÄNSTERPARTIET 
Årsmöte lördag 3 februari, material 
kommer. 

RÖDA KAPELLET 
Sö 28/1 18.45. Rep med Joakim. Vi 
fortsätter med Nina Rotas variationer 
IV o V: nr 114 o 115, samt nr 93 
(Sorgesång), 298 b och c, och 376, 
377, 378. Du som behöver noter; 
kom före utsatt tid! 
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