
\T)~(;J{()III~ill)l~'l, 
29:e årg. 2003 Fredag 13juni 2: Utkommer fredagar 

Veckobladet 
tar härmed sommarlov och åter
kommer först under senare delen 
av augusti, preliminärt fredag 22. 
Då är det bara drygt tre veckor 
kvar till EMU -omröstningen. Bor
de vi för den skull tidigarelägga 
höststarten? Vi tror inte det. Efter 
britternas aktuella beslut torde det 
vara helt kört för jasidan. Vilket är 
tråkigt för Carin Högstedt och 
andra EMU -anhängare- se artikel 
på sidan 2. Det finns inte så många 
som hon bland de aktiva vänster
partistema (fler bland v-väljarna), 
men VB har sett det som angeläget 
att visa partiets mångfald även på 
detta område. Men nejröster saknas 
inte helleriVB -se sidan 4. 

Vi tackar läsare och skrivare för 
den här säsongen. Skriv gärna 
något till nr 22. Ett tips: den som 
gör en resa etc. och vi vet att det är 
många av VB:s läsare som reser 
under sommaren. Kanske ser ni 
något praktiskt tips att förmedla 
till Lund och Sverige. 

Över ån efter 
vatten? 
I samband med musiklägret i Sim
rishamn kommer ett antal av mus i
kantema att medverka på ettEMU
möte som vänsterpartiets lokalav
delning arrangerar torsdag den 26 
juni. Talare på mötet blir sannolikt 
partiets tillförordnade ordförande 
Ulla Hoffmann, åtminstone är det 
v-avdelningens önskan. Bland 
musikanterna frågar man sej dock 
varför en talare ska flygas ner från 
Stockholm när partiets förmodli
gen bästa EMU-agitator, Gudrun 
Schyman, finns tillgänglig i Glad
sax på fyra kilometers cykelav
stånd. Gudrunhar emellertidlovat 
att besöka musiklägret. 

Hyresgästernas 
pengar 
ville inte Sara Moharnrnadi (v) 
vara med och festa upp, så hon 
avstod från att gå på det kommu
nala bostadsbolagets årsmiddag, 
och missade därmed tillfållet att 
känna ledamöterna och tjänste
männen närmare. Men det senare 
gjorde kanske inte så mycketefter
som hon avsade sej sitt uppdrag 
som ersättare, efter bara några må
nader. Det avhoppet föranleder 
emellertid en extra bolagsstämma 
för fyllnadsval, och den kostar 
hyresgästerna betydligtmer än vad 
middagen skulle ha gjort. 

Karin Svensson Smith efter oljeutsläppet: 

Sjösäke~~n måste öka! 
Vänsterpartiet har sedan länge 
drivit en rad konkreta krav för att 
öka sjösäkerheten. O ljeolyckan vid 
skånekusten visar med all tydlighet 
på det stora behovet av att dessa 
krav uppfylls. 

Harregeringen någrahandlings
p laner? undrar Karin Svensson 
Smith, riksdagsledamot (v), trafik
utskottet, i en fråga till statsrådet 
Ulrica Messing. 

Efter Estoniaolyckan harmånga 
krav och förslag rests.på ökad 
sjösäkerh(!t, inte minst i Osters j ön, 
eftersom Osters j ön är ett både kän
sligt och hårt trafikerat hav. 

Vänsterpartiet har lagt fram en 
rad konkreta krav: 
• en självständig och kraftfull Sjö
fartinspektion 
• en effektivinternationell sjörädd
ning- fri från nationella särregler 
och prestige 
• fartyg i O s ters j ön ska v ara dub
belbottnade 
• Östersjön skaklassas som särskilt 
känsligt 
• trafik med fartyg med s.k. be
kvämlighetsflagg ska motverkas. 
Sådana fartyg uppvisar ofta skräm
mande säkerhetsbrister och är ofta 
inblandade i olyckor, något som 
den senaste tidens olyckor i Europa 
tydligt visar. 
• ett sätt att motverka dessa fartyg 
är att förbjuda bekvämlighetsflag
gade fartyg att anlöpa hamnar i 
Ostersjön 

Föga hardock hänt. Den ökande 
sjötrafiken i våra hav och de allt 
värre olyckornamotiv er ar att rege
ringen nu äntligen vidtar kraftfulla 
åtgärder, säger Karin Svensson 
Smith. 

Rekordläger i sikte 
VB har tidigare berättat om det 
"vänstertågmusikläger" som Röda 
Kapellet arrangerar i Simrishamn 
veckan efter midsommar. Det blir 
ettrekordläger, cirka 170personer 
är nu anmälda eller engagerade. 
Om detta är ett tecken på ökat 
musikintresse inom vänstern (vad 
skulle det annars vara?) borde Per
Åke Albertssons förhoppning om 
fler v-orkesterar kunna infrias, så 
att Röda Kapellet slipper flänga 
Skåne runt på första maj. 

Lägretkommer att avslutas med 
ett evenemang som vi vill tipsa 
läsarna om. En konsert med idel 
tågmusik på stationsplanen i S:t 
Oloflördag 28 juni kl. 13. Och sen 
fortsätter konserten rullande i äng
tåget fram och åter till Brösarp. 

Förutom de öppna musikvag
narna kommer tåget att innehålla 
"vanliga" personvagnar så allmän
heten är välkommen attmedfölj da, 
för 80 kr. Ta chansen! 

Ett inte helt aktuelltfoto av Röda Kapelletfår illustrera detta bidrag. 

Miljönytt Lund 
Höga ozonhalter. Under de första 
fyra månaderna i år överskred me
delvärdet av ozonkoncentratio
nemai lundaluften EU:sriktvärde. 
Enligt miljöförvaltningen är över
skridandena ännu inte så stora att 
allmänheten ska varnas. Den som 
är intresserad av att följa luftföro
reningsvärdena i Lund kan leta 
upp en dator och knappa in http :// 
www .l und . se/kommuninforma
tion/04 _kommunensforvaltning
ar/miljoforvaltningenllundaluft/ 
Man kan också gå till www.lund.se 
och klicka sig fram via "kommun
information", "kommunens för
valtningar" och "rniljöförvaltning
en" till "Lundaluft". 

~otorvägsavfart.Miljönärnnden 
har avstyrkt förslaget att bygga en 
ny motorvägsavfart från Råby tra
fikplats . Majoritetspartierna var 
eniga om ett yttrande som avstyr
ker förs laget till planprogram. Vi 
har hitintills aldrig hört någon 
moderat som har ansett att fler 
vägar och mer biltrafik skulle vara 
något problem. Helt följdriktigt 
reserverade sig nämndens moderat 
mot yttrandet. 

Flygbuller. Många lundabor är 
störda av flygtrafiken till och från 
Sturup. Länsstyrelsen har förelagt 
Luftfartsverket ett kontrollpro
gram. Lunds miljönämnd har nu 
överklagat Länsstyrelsen beslut 
eftersom Miljönämnden menar att 
det föreslagna kontrollprogram
met inte är tillräckligt. Lunds 
miljönämnd föreslår l) att buller
mätningar av faktiska ljudnivåer 
genornförs ( miljönämnden menar 
attdetinte räckermed beräkningar) 
2) att sömnundersökningar genom
förs av Dalbybor som är störda 3) 
att luftföroreningar som kan orsa
kas av flygetmäts och4) attmöjlig
heterna till förändrat förfaringssätt 
när det gäller start och landning 
utreds. Om du också är störd av 
flygbuller -skriv tillMiljöförvalt
ningen. Det hjälper dem i deras 
strävanden mot Luftfartsverket 
och Länsstyrelsen för att lundabor 
ska ha en bra miljö . 

Gifternas Lund. En fastighets
ägare på Kävlingevägen har av 
Mil jönärnnden förelagts att under
söka bekämpningsmedel i marken 
och att upprätta en saneringsplan 
mot vite av 100 000 kr. Han har 
också förelagts att göra sig av med 
en säck Malathion som farligt 
avfall senast den 30 juni i år. Hur 
mycket gifter det totalt finns i olika 
fastigheter i Lund och hur mycket 
mark som är förorenad vet vi inte. 



K vinn o rna. och EMU 
-Usch fOr tyska högavlönade 

direktörer i ECB (Europeiska 
centralbanken) som beslutar att 
sätta svenska kvinnor i en fålla! 

-Usch för euron som går 
sämre än den svenska kronan! 
Den senare är trygg och säker 
med kungen och allt. 

- UschfOrEMU-motståndare 
som inte fOrstår att euron är 
bäst fOr svenska f6retag! 

Lite tillspetsat men sådär låter 
några vanliga argument mot 
respektive för svenskt medlem
skap i EMU och hittills har mot
argumenten fles t medborgare på 
sin sida. Man vet vad man har; 
förändringar är jobbigt. 

K vinnofålleargumentet saknar 
visserligen helt klassperspektiv, 
men tar skruv i alla fall. Fler kvin
nor än män är i skrivande stund 
mot svenskt medlemskap i EMU. 
EUIEMU tvingar Sverige att sänka 
skatterna, sägs det, och eftersom 
många kvinnor arbetar inom offen
tlig sektor är de generellt mer be
roende av högskattesamhället än 
män. 

Sverigeperspektiv eller 
Europa perspektiv? 
Den stora frågan är, tycker jag, om 
vi har någon som helst vision av 
hur lågavlönade, arbetslösa, bi
dragsberoende, funktionshin-dra
de, kvinnor och män i Europa ska 
ta sig ur den gigantiska ojämställd
hetsfållan man sitter i. 

I diskussionen för och mot får 
man lätt intryck av att i Sverige 
råder jämställdhet, och den blir 
bara sämre av EUIEMU, medan 
EU ärojämställt till max och kan
didatländerna bryr sig ingen om. 

Jag vill påstå att ojämställdhet 
råder i hela världen inklusive Eu
ropa och att skillnaderna handlar 
om grader men knappast arten av 
förtryck. Frågan är om Sverige 
och svenska kvinnor (och män) 
har något allvarligt att förlora på 
att samarbeta med övriga Europa 
för jämställdhet, för höga skatter, 
för högre kvinnorepresentation i 
parlamenten, egna och EU:s. Har 
en nationalstats kvinnor (eller män) 
någonsin något långsiktigt att för
lora på att tillsammans med andra 
få fler att lämna ojämställdhets
träsket? 

För inte har kvinnornas makt 
och inflytande i samhälletminskat 
i EUIEMU-länderna till följd av 
medlemskapet. Tvärtom går det 
framåt om än långsamt som alltid 
när det gäller att förändra de 
parriarkala strukturerna. Jag har 
mycket, mycket svårt att förstå 
hur den svenska jämställdheten 
skulle bli lidande på ED/EMU
medlemskapet och framför allt har 
jag svårt att förstå hur den euro
peiska jämställdheten bli lidande 
av Europasamarbete. 

EU/EMU är inget statiskt 
EUIEMU är ingenting utan sina 
medborgare. Vänsterns vilja och 
vision måste vara att det går att 

förändra i demokratisk, i solida
risk, i jämställd, i socialistisk rikt
ning! Detta har stora delar av 
europeisk vänster som mål. Menar 
vi i Sverige att alla medlemmar i 
E U/EMU borde backa tillbaka till 
nationalstaten eller är det bara 
Sverige som ska ställa sig vid sidan 
av ochtittapå näreuropeiskvänster 
arbetar för ett bättre liv för med
borgama i Europa? 

Jag kan inte heller se någon 
avgörande skillnad på direktörerna 
i europeiska riksbanken och den 
svenska riks banken. Båda banker
na är oberoende och självständi
ga. Och inte är de svenska direk
törerna lågavlönade och gulligare 
än de i Frankfurt! (Jo, jag vet att 
ECB:s protokoll är hemliga i trettio 
år. Så låt oss ändra på det!) 

Federation som mål 
När jag för några år sedan blåste 
iland på den italienska ön V emo
tene i Medelhavet så hade jagingen 
aning om att det var därdet bölj ade! 
Det var härSpinellisatt i fångel se, 
och 194 1 var hans manifest för ett 
fritt och enat Europa klart. Det 
smugglades ut och spreds i mot
ståndskretsar i Europa. Spinellis 
vision var ett federalt Europa och 
hans tankar bar så pass att han 
senare i livet blev medlem av E U
parlamentet som oberoende kom
munist. 

Det är dags att lyfta upp arvet 
efter Spinelli på den politiska dag
ordningen. E U/EMU har för länge 
variten detaljernas arena, men kan 
inte i evighet förbli byråkraternas 
paradis; det är dags att medbor
garna tarmakten! I detperspektivet 
är utvidgningen av EUIEMU och 
framtidskonventet otroligt stora 
händelser! Det händer här och nu 
i just vår livstid och svenska vän
stern säger - ja vadå? 

-E U/EMU är ettnyliberaltpro
jekt! 

-Ja, men so what- det är vår 
skyldighet att delta i arbetet för att 
göradettill ett vänsterprojekt l Inte 

blir Europa mindre ny liberalt om 
svenska vänstern och Sverige står 
utanför? För mig är målet att EU/ 
EMU får ett starkt parlament, att 
hela processen inriktas på att öka 
europamedborgarnas inflytande, 
att rikta in arbetet på övergripande 
frågorsomjämställdhet och bättre 
miljö. Processen måste gå mot att 
föra tillbaka mer av besluten från 
EU/EMU-nivå till de nationella 
parlamenten, till regioner, kommu
ner och enskilda - allt för att få 
besluten nära medborgarna, där 
de hör hemrna och ett decentra
listiskt och federalt Europa. 

K vinnornas situation 
i Europa 
K vinnornas politiska makt i Eu
ropa är dålig förutom i norra Eu
ropa. I Europaparlamentet är kvin
nornas andel ungefär 31 procent. I 
Greklands parlamentungefår 10. I 
Italien runt 9 procent och i ansö
karländer som Tjeckien 15 och 
Slovenien 12. (Siffrorna är inte 
dagsaktuella.) År det någon som 
tror att ett svenskt eller turkiskt 
EU/EMU-medlemskap skulle 
försämrakvinnors politiska inflyt
ande i dessa länder? Jag kan inte 
hitta några tecken på det. 

K vinnornas tillgång till arbete 
och egen försörj ning varierar mel
lan länderna beroende på kultur 
och standard. Ännu är det på många 
håll männens ansvar att försörj a 
hela övriga familjen . För inte så 
länge sedan- 50 år - var det också 
i Sverige tecken på välstånd och 
ett ganska vanligt sätt att leva på 
för en familj. Att bli betraktad som 
individ med rätt till egna pengar, 
utbildning, arbete och oberoende 
av en man är den avgörande jäm
ställdhetsframgången för kvinnor
na. Många länders kvinnor (och 
män) är på väg mot målet. Jag har 
svårt att se att E U/EMU över tiden 
har gjort att fler kvinnor i dessa 
länder står utanför arbetsmark
naden än i något annat historiskt 
skede. 

Det ska bli 
intressant att se 
hur världen är 
när alla bollar
na har kommit 
till ro, i och 
utanför Europa. 

Vem är säker på att det förhåller 
sig så och att svenska kvinnor med 
E U/EMU backar tillbaka till spis
en? Varför skulle vi tillåta det, om 
nu någon sitter i detta EUIEMU 
och önskar den framtiden ? Och 
finns det något som tyder på att 
europeiska ungdomar och kom
mande beslutsfattare tänker i de 
banorna? 

Däremot kommer som alltid re
geringar av olika kulörer i Sverige 
och i övriga EU -länder- som alltid 
-att föreslå reformer och bespar
ingar alltefter ideologi, ekonomi 
och konjunkturer, vilket påverkar 
gemene kvinnors och mäns liv . 
Det kommer - som alltid - att 
kräva vänsterns aktivamedverkan 
på den politiska arenan för att vrida 
besluten åt vänster - i Sverige och 
i EUIEMU! 

sexhandeln 
Synen på prostitution, våld mot 
kvinnor, pornografi, trafficking är 
olika i olika delar av Europa. Pro
blemen är jättelika, och jag ser det 
som en av de mest angelägna för 
ED-parlamentet att ägna sig åt. 
Här har Maj-Britt Theorin (s) och 
Marianne Eriksson (v) gjort myc
ket goda insatser genom att arbeta 
med och lägga förslag för att åstad
komma en ny syn på den föraktliga 
sexhandeln med kvinnor. 

Det svenska kvinnor (och män) 
måste ta ställning till är om det blir 
mindre prostitution och trafficking 
om vi undviker att delta i Europa
arbetet och stårutanför E U/EMU? 
Skyddar vi unga, svenska flickor/ 
pojkar bättre om vi isolerar oss? 
J ag tror, efter mycket funderande, 
att vi gör något bra för de svenska 
ungdomarna och Europas ung
domar, om vi aktivt över gränser 
deltar i kampen mot den förned
rande prostitutionen, mot våldet 
mot kvinnor och barn. 
Mitt i världen 
Vi är mitt i världen; det går inte att 
backa. 

Ungdomarna träffar varandra 
över gränser via Internet varje dag. 
De kommer förhoppningsvis att 
ogilla fysiska gränser mellan folk 
och länder och riva murarna mot 
Europas omvärld för en solidarisk 
flyktingpolitik. 

Drömmar? Nej,jag har umgåtts 
med kvinnor i länder som Bulga
rien, Slovenien, Polen, som säger: 
Hjälp oss! Vi vill vara med! När 
jag berättat för dem att jag varit 
aktiv motståndare till svenskt E U
medlemskap, men ändrat mig, så 
säger de: Bra! 

Det är radikala kvinnor. Dem 
vill jag arbeta tillsammans med 
för att åstadkomrna ett jämställt 
Europa med ett välkomnande till 
nya länder, nya medborgare och 
nya visioner! 

Carin Högstedt (v) 
kommunalråd Växjö 



Monolog oin kvinnor, Inän och rasister 
Fem svartklädda ynglingar stod 
och skrek Sieg Heil och höll sina 
högerarmarriktade snett uppåt. Det 
var på perrongen på Berlin Zoo. 
Jag såg dem när jag väntade på 
nattåget till Malmö på väg hem. I 
Lund finns det inte så många såda
na ungdomar. Egentligen inte 
heller i Berlin. Men i Nordhausen 
och Sondershausen i östra Tysk
land hade jag dagarna innan sett 
ganska många unga män med na
zistsymboler på kläderna. I Son
dershausen hade j ag också sett hur 
kostymklädda tyska affärsmän, 
som klev ur sin BMW för att chec
ka in på samma hotell som jag, 
med kroppsspråk visa avsky för 
den nakna vulgaritet som ungdom
arna uppvisade. 

Farligast i kostym 
Själv kunde jag inte låta bli att 
tänka på bilden av deltagarna i 
Wannseekonferensen, utanför 
Berlin, 1942. Den visar 15ledande 
nazistermed Gestapochefen Rein
hard Heydrich som ordförande. 
De gjorde upp planer för att utrota 
miljoner människor. De var inte 
svartklädda. De var klädda i kos
tym och slips liksom de tyska af
färsmännen och liksomjag också 
är ibland. Den bilden ärrner skräm
mande än de svartklädda frustre
rade unga männen. Ungdomar 
med nazistiska attribut är inte ovan
liga i små städer i östra Tyskland, 
men ganska ovanliga i större tyska 
städer. Jag tror detsamma gäller i 
Sverige. Jag tror att det är ett rela
tivt begränsat antal lågutbildade 
och socialt utsatta unga män utan
för storstadsområdena som klär 
sig så. Ibland uppsöker vänster
ungdomar dessa svartklädda ung
domars manifestationer för att 
motdemonstrera och skrika "Inga 
nazister på våra gator". Och det är 
ju bra. Men jag tror inte att det har 
så stor effekt. Det här är socialt 
utsatta unga män som blir riktigt 
farligaförstnär kostymklädda män 
inser att de kan användas för att 
uppnå skumma politiska syften. 

Ingvar ringde 
Detta kom j ag att tänka på efter ett 
telefonsamtal med Ingvar i höstas. 
Jaghadejustslagitmignerfrarnför 
teven för att titta på sista avsnittet 
av "Hem till byn". Då ringde tele
fonen. 

-Hej det är Ingvar, har du tid en 
stund? Ingvar är en långsam, efter
tänksam och rätt omständlig per
son. Det är därför han är kvar på 
det reservdelslager på ett medel
stort verkstadsföretag i Mellan
sverige där han började arbeta som 
sjuttonåring. Ingvar väntade sig 
inget svar. Han fortsatte direkt: 

- Du, varför delar vi egentligen 
in människor i kvinnor och män? 
Jag svarade snabbt och spontant 
med en fåfäng förhoppning att få 
slut på samtalet: 

-Duingvar,jagvetattduibland 
låtsas vara omedveten om sånt som 
är självklart för de flesta. Alla vi 

andra upptäckte skillnaden redan 
som barn. Män och kvinnor är ju 
kroppsligen lite olika konstruera
de. Det finns åtminstone två olika 
förklaringsmodeller till att det är 
så. Antingen kan man förklara det 
med att en högre makthar tillverkat 
oss så, för att vi ska kunna fort
planta oss och uppfylla jorden. 
Eller kan man förklara det med 
evolutionen, det vill säga att det, 
på vår långa och krokiga resa till 
från encelliga djurtill dagens män
niska, har varit gynnsamt att vi har 
delat upp oss i två kön för att 
genom genmix få en variation hos 
individer. Det har gett arten för
måga att anpassa sig till olika mil
jöbetingelser. Men det här känner 
du väl till? Det finns väl ingen 
anledning att du ska grubbla så 
mycket på det? 

Ingvar verkade inte höra på (han 
har ju, liksom jag, uppnåtten ålder 
då intaget från andra människor 
börjar begränsas). Han fortsatte 
obehindratmed följande monolog. 

-Alltså, sa Ingvar, i ettklasslöst 
samhälle skulle vi inte behövadela 
in oss i samhällsklasser. I ettjäm
ställt samhälle skulle det inte vara 
så viktigt att skilja på kvinnor och 
män. J ag tror inte att vi strävar 
efter ett könlöst samhälle, men det 
är väl på samma sätt som att vi inte 
strävar efter ett samhälle där alla 
har samma ögonfärg , hudfärg, 
kroppslängd eller vikt. Mina 
franskkunskaper är inte så bra men 
säger man inte "Vive la diffe
rence"? 

J ag hann inte svara. Ingvar fort
satte direkt: 

-Jag har gjort vissa efterforsk
ningar i mitt ganska omfattande 
nätverk av kloka medelålders kvin
nor. Jag frågade: "Varför delar vi 
människor in oss i kvinnor och 

.. ?" man. 

K vinnor föder barn 
Först gickjag till Eva som jobbar 
deltid i personalmatsalen: 

- Kvinnor föder barn sa hon, 
Det är den materiella basen. K vin
nor har ofta ett mycket nära för
hållande till sina barn. Det tar tid 
att ta hand om barn och det kräver 
stort engagemang, så kvinnor har 
inte kunnatengagera sig så mycket 
i maktspel och affarer som män 
har kunnat göra. Därför har kvinnor 
mindre makt och världen är orga
niserad på mäns villkor. Det är en 
biologisk skillnad i grunden som 
har gett upphov till skillnaderna i 
makt och lön. 

Jag var inte nöjd med svaret. 
Det finns ju en hel del kvinnor som 
inte kan föda barn och andra föder 
inte barn av andra anledningar. Så 
varför delar vi inte in människor i 
A: barnafödande människor och 
B: Icke barnafödande människor? 
Visserligen skulle alla män hamna 
i grupp B, men det skulle väldigt 
många kvinnor också göra. 

Attraktion 
Sedan gickjag till Maria på drifts-

laboratoriet och ställde samma 
fråga. Hon sa: 

- Det har att göra med sexuell 
attraktion (samtidigt fick jag den 
där blicken som betyder: "N og har 
jag förståttatt du ärovanligt världs
frånvänd och bortkommen, men i 
din ålder borde du väl åtminstone 
ha fattat det?"). Hon förtydligade 
och log lite osäkert: 

-Du vet, män tänder påkvinnor 
och kvinnor på män. Därför är det 
bra att vi delar in människor i 
kvinnor och män och att det är bra 
att det skiljer lite i frisyr och klädsel 
så vi vet vem vi ska stöta på. 

Jag var inte heller nöjd med 
detta svar. Jag råkar ju veta att en 
hel del män attraheras av män och 
en hel del kvinnor av kvinnor. 
Varför delar vi då inte in mänsklig
h eten i A: Människor som attrahe
ras av män och B: människor som 
attraheras av kvinnor, om det är 
attraktionen som allt beror på? Men 
Maria bara skakade på huvudet 
och verkade mena attjag är precis 
så knäpp som hon alltid tyckt. 

starka armar 
J ag gick vidare till Annika i recep
tionen. Hon sa: 

- Det har med muskelstyrkan 
att göra. Män har starkare muskler 
och historiskt har muskelkraft givit 
mest makt. Skillnaden är särskilt 
stor när det gällermusklerna i över
kroppen. Men det finns ju stora 
individuella skillnader. 

Jag var inte heller nöjd med 
detta svar. Ja, detfinns stora indi
viduella skillnader. Själv är jag ju 
ganska klen och i skolan kommer 
jag ihåg attdethade varit bättre för 
mig om jag fått spela fotboll med 
tjejerna. Och en hel del tjejer skulle 
nog spelmässigt ha utvecklats mer 
om de fått spela med killar
na.Varför delar vi inte in männi
skor, i de lägen när muskelstyrkan 
har betydelse, i A: Människor med 
starka armar och B: Människor 
med svaga armar? De flesta män 
skulle ha hamnat i grupp A, men 
väldigt många män skulle finnas i 
grupp B. 

Ingvar fick inte jobbet 
-Anledningen till attjag började 

tänka på detta med kvinnor och 
män, sa Ingvar, är att jag sökte 
jobbet som processtekniker förra 
året. Det är ju bättre betalt ochjag 
kände att jag borde pröva på något 
nytt. Men Bettan fick jobbet på 
grund av kvotering. Vi har ju bara 
manliga processtekniker. Både 
arbetsgivare och fack menade att 
man skulle följa jämställdhets
planen. Nu gör nog Bettan det 
jobbet bättre än jag skulle ha gjort 
ochjag förstår ju att om vi ska bli 
av med den skillnad i lön och 
levnadsstandard som finns mellan 
kvinnor och män så måste man 
göra på det här sättet. J ag är ju 
medlem i ett feministiskt parti och 
jag accepterar kvoteringen rent 
principiellt. Men när det drabbade 
mig själv kände jag ett stänk av 

bitterhet, när jag nu äntligen efter 
35 årsökteettmervälavlönatjobb. 
Men vid närmare eftertanke vill 
jag ju inte klaga. J ag har ett bra 
jobb och lönen är rätt hyfsad. 

- Men, varför, fortsatte Ing
var, varför kvoterar vi enbart när 
det gäller kvinnor och män? Jag 
vet att om vi skulle kolla inkomst
skillnader mellan långa och korta 
människor, så skulle det visa sig 
att det finns ett samband mellan 
kroppslängd och lön. statistiskt 
sett har långa människor högre lön 
än korta människor. Och det beror 
inte enbart på att män i allmänhet 
är längre än kvinnor. Långa män 
har i genomsnitthögre lön än korta 
män och långa kvinnor har i ge
nomsnitt högre lön än korta kvin
nor. Jag är helt övertygad om att 
kortamänniskordiskrimineras. Vi 
har ingen processtekniker som är 
kortare än 183 cm. Själv är jag ju 
bara 167 cm och Bettan är 174. 
Hade man kvoteratefter längd hade 
jag fått jobbet. 

Kala skallar 
och stålkantade skor 

- Men egentligen, sa Ingvar, 
vardetinte mig själv jag tänkte på. 
Här i Bergshyttan har vi fem unga 
män som har dekorerat sina rum 
med nazistflaggor, svenska flag
gor, hakkors, kungaporträtt, bilder 
på hockeyspelare, vapen attrapper, 
kedjor allt i en jävla blandning. 
Jag har känt dem sen de var små. 
Jag vet att de alla kommer från 
socialt utsatta miljöer och attchan
sen att de skulle få jobb är mini
mala. Några av dem har fått medi
cinska diagnoser uttryckta i svår
förståeliga bokstavskombinatio
ner. Men j ag är säker på att de hade 
karat sig mycket bättre i en socialt 
gynnsammare miljö. I lördags när 
de var ute och marscherade med 
sina kala skallar och stålkantade 
skor, genomförde ett antal hitresta 
vänsteraktivister från Uppsala en 
kraftfull antirasistisk motdemon
stration. Då kunde jag inte låta bli 
att tänka på att om det åtminstone 
hade funnits en liten resurs, eller 
kvotgrupp, för lågutbildade unga 
män på landsbygden så kanske vi 
hade sluppit bråket och dessutom 
hade de här ungdomarna kanske 
fått chans till ett drägligt liv. 

- Men nu har jag inte tid att 
prata med dig längre, sa Ingvar, 
jag måste iväg till ett planerings
möte för den integrationsvecka vi 
ska ha i Bergshyttans FF nästa 
vecka. 

När jag lagt på luren hörde jag 
Jan Johanssons avslutningstoner 
från tevehögtalaren. J ag fick aldrig 
se sista avsnittet i Bengt Bratts 
dramaserie. 

mb 
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Det nationella 
självbestämmandet 
och dess svårigheter 
I VB nr 19 redovisar Gunnars 
Stensson hur han ställt sig till några 
fall där en utländsk makt gått in i 
ett annat land för att byta ut en ej 
önskad regim. Gunnars Stensson 
visar i sitt inlägg att det kan vara 
svårt att konsekvent hålla fast vid 
principen om rätten till nationellt 
självbestämmande. 

Vilka principer har då Gunnar 
Stensson bakom sina ställnings
taganden? 

Exemplet Kambodja visar att 
Gunnarkan stödjaen invasion utan 
att denna är sanktionerad av FN. 
Det invaderade landet behöver ut
ifrån exernpletZirnbabwe ej heller 
utgöra ett militärt hot mot sina 
grannländer. 

En möjlig linje jag kan se bakom 
Gunnars ställningstagande är när
het till konflikten, en regionalise
ring av konflikter. Det är lättare att 
acceptera att länder i samrna region 
ingriper j ärofört med att den in
dustrialiserade världens storrnak
ter gör det. 

I det fall vi tänker oss en regional 
lösning i fallet Irak finner vi att 
denna ej var möjlig. Länderna i 
området hade ej vilja, kapacitet 
eller intresse att själva göra slut på 
!raks gangsterregim. 

Jag kan då inte tolka Gunnar 
S tensson inlägg på annat sätt än att 
han föredrog fortsatt diktatur i Irak 
före att låta USA avlägsna Saddarn. 
I detta finner j ag den andra princi
pen och troligtvis huvudprincipen 
bakom Gunnars ställningstagande, 
USA kan ej göra något bra. 

En kritik mot USA är många 
gånger berättigad men den leder 
galetnärdenej ges nyanser. Frans
männenhyllas som USA:skritiker 
trots att de för några år sedan 
sprängde kärnvapen över restema 
av sitt tidigare imperium. Mass
rnord och terror bortses ifrån. Tan
kar att stärka regioner som Europa, 
Afrika rn.fl. ses med sympati då 
regionerna därmed kan utmana 
USA. Att detta samtidigt kan leda 
till nya och tyngre konflikter bort
ses ifrån. 

J ag kan inte se annat än att Stens
son med flera fastnat i en värdemall 
med åtföljande användarrnanual 
som i mycket var en produkt att 
användas i det kalla kriget. 

Uardavägen 0 :85 
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I kampen om att behålla eller 
vinna nya bundsförvanter i kraft
mätningen mellan blocken efter 
det andra kriget blev frågan om 
ländemas styrelseskick av under
ordnad betydelse. USA brydde sig 
inte om länderna i Sydarnerika 
styrdes av diktatorer eller ej . Det 
viktiga var att inga nya Kuba eta
blerades. 

I dag finns inte längre denna 
konflikt. USA är inte hotat av en 
sovjetisk utmanare. Detta är en 
möjlighet. Förändringar till det 
bättre kan ske utan att dessa me
kaniskt motverkas av USA. USA 
kan till och med stödja demokra
tiseringar. Vi vet att USA, liksom 
huvuddelen av världen, är kapitali
stiskt och imperialistiskt, men detta 
kan verka under skilda styrelse
skick. Kapitalismen i vårt land är 
ju på det hela uthärdbar. 

För vänstern tycks frågan om 
diktatur eller ej, som tidigare för 
USA, vara av underordnad bety
delse. 

Gunnar agerar som om vi fort
farande satt kvar i det kalla kriget. 
På det hela taget ser j ag inte längre 
vad det är som gör vänsterns ställ
ningstagande i internationella frå
gor till en vänsterpolitik såvida 
det inte räcker med att ropa "krossa 
USA imperialismen". 

MvhLAJ 

Udda skäl för nej 
Såsom principfast syndikaliströs
tade inte min far i valen till parla
mentariska församlingar. Men 
gång uppsökte han ända vallokalen 
hemrna på bruket. 

Det var i mitten av 1950-talet 
men redan trängde den europeiska 
integrationen på. Den gången gäll
de frågan om Sverige kunde fort
sätta att köra till vänster när den 
gränsöverskridande biltrafiken 
från de europeiska grannländerna 
ökade. Det tyckte min far, liksom 
en mycket stor majoritet av de 
röstande. 

Fast tio år senare eller så blev 
det ändå högertrafik. Man kan inte 
påstå att den omprövningen stärkte 
min fars tro på den parlamentariska 
ordningen. Han avstod också från 
att delta i folkomröstningen 1980 
trots att han var skeptiskt till kärn
kraften. 

Jag påmindes om detta när Gö
ran Persson sa ungefår att "blir det 
ett nej så får vi så småningom 
ordna en ny omröstning". Då beslöt 
jag att ställa upp förnejkampanjen 
trots att jag tidigare varit inne på 
att rösta ja. Jag hade ju varit aktiv 
i gruppen Lundavänster för EU 
som hade en affisch med texten 
"Marx hade röstat ja". Det är jag 
fortfarande övertygad om utifrån 
min läsning av Kommunistiska 

Trängselavgifter på väg 
På Världsmiljödagen (och Stock
holrns Cykeldag) överlämnar 
ordföranden i stockholmsbered
ningen Kenneth Kvist (v) sitt för
slag om trängselavgifter till re
geringen. Beredningen konstaterar 
att trängselavgifter är möjliga och 
kan genomföras. 

- Att trängselavgifter nu kan 
införas är en stor seger för ökad 
effektivitet i transportapparaten 
och därmed för miljön, konstaterar 
Karin Svensson Smith, riksdags
Jedarnot (v), trafikutskottet, och 
Margareta Olofsson, socialborgar
råd (v). 

·- Ska vi klara både de regionala 
och nationella miljörnålen måste 
trängselavgifterinföras i storstads
regionerna. Vägtrafikenrnåstesuc-

cess i vt minska om ett flertal miljö
rnål ska klaras, säger Karin Svens
son Smith. 

- Trängselavgifter ger både 
ökad framkomlighet och bättre 
miljö- det är denna dubbla effekt 
som gör avgifterna så effektiva. 
Precis som i London tror jag att 
motståndarna kommer att tystna 
när de positiva effekterna blir up
penbara, menar Margareta Olofs
son. 

I London är idag nästan alla 
positiva till trängselavgifterna. 
Buss- och cykelåkandet har ökat 
och vägtrafiken har minskat. Han
deln har inte minskat. 

Beredningen har också visat att 
hela avgiften kan återgå till Stock
holrn för trafikinvesteringar. 

Inte bara London och Stockholm kan behöva trängselavgifter för 
biltrafiken. Har ni upplevt trakten av Mårtenstorget en långlördag? 

manifestet, och j ag tror att det ja-et 
skulle ha gällt inte bara EU utan 
också EMU. Marx såg ju Tysk
lands övergång från småstater med 
egna valutor till en enhetsstat med 
riksmark som en naturlig konse
kvens av den kapitalistiska utveck
!ingen, trots att det stärkte detreak
tionära Preussens makt. 

Likaså är jag övertygad om att 
Göran Persson har rätt. Produktiv
krafternas utveckling driver fram 
ett federalt Europa och en gång 
kornmer övergången till euro att 
upplevas lika naturligt som över
gången till högertrafik. 

Mendetfinnsblottoriminrnarx
istiska hållning. Det händer attjag 
återfaller i den irrationella anarko
syndikalismen. Sådenna gång rös
tar jag nej, även om jag inte vet 
vad min far skulle ha gjort. 

Gunnar Sandin 
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