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Fidel till Ingen 'bra dag för borgarna 
Mårtenstorget 
I en motion till kommunfull- Att få välkomna Fidel Castro en 
mäktige i Lund säger VPK: framträdande statsman och' en 

~~j, borgarna ha~e ingen bra dag i måndags när gatu- och trafik
namnden hade s1tt samm~nträd~. I fråga efter fråga tvingades 
m/~p/~ k~ns~atera att de mte Iangre förfogar över en självklar 
maJontet 1 namnden, 

"Lund är både en avkrok och Tllänniska _av e1,1 integritet, politisk 
världens centrum - ibland är SJalv_stand~ghet _och moralisk 
det bara svallvågor från av- resnmg av ovanligt s!ag, borde 
1
.. • kunna vara en kalla till stolthet 
agsna stormar som nar oss, för Lunds kommun 

ibland är vi med och formar · 
världshistorien. Vi önskar att kommunfullmäk

F.n. diskuteras inom utrikesde
partementet det svarsbesök Kubas 
premiärminister, Fidel Castro, för
väntas avlägga i Sverige. Det finns 
många skäl varför detta statsbesök 
borde kunna inkludera ett besök i 
Lund. 

tige måtte besluta 

att ge kommunstyrelsen i upp
drag att hos det svenska 
utrikesdepartementet fram 
föra Lunds intresse för att 
stå som värd för någon del 
av ett eventuellt statsbesök 
från premiärminister Fidel 
Castro. 

Vi ser fram mot att möta Fidel på 
Mårtenstorget. 

F ör d et första, den vik tiga frågan 
om Västra Ringen, dvs. den väg 
som ska förbinda Trollebergsvä
gen med motorvägen till Malmö 
söder om Lund. Vpk har motsatt 
sig vägen av två skäl: l) Vägen 
behövs inte. Den kommer att 
alstra lika mycket ny trafik som 

• den eventuellt eliminerar. 2) Vä
gen gör ett förödande ingrepp i 

l 
Höjeåns dalgång, stans enda s. k. 
»närmiljöomr~de». Lund har helt 
enkelt mte rad att offra den sista 
naturstumpen man förfogar över. 
Därför yrkade Vpk avslag på 
byggandet av Västra Ringen och 
förordade i stället ett 3 :e järnvägs
spår för transporter till och från 
Malmö. Man fick miljöpartiet med 
sig i voteringen, 2 mot 9 alltså. 

- Den antiimperialistiska rörelsen, 
inte minst solidaritetsarbetet med 
Latinamerika, har sedan länge ett 
starkt stöd i Lund. Lund fungerar 
vidare som en fristad för politiska 
flyktingar, som under sin tid här 
utbildar sig och bedriver politisk 
skolning. Ett besök av Fidel 
Castro, en av tredje världens 
främsta politiska ledare, skulle 
vara en viktig politisk manifesta
tion av den roll vär stad spelar. 

Nu befann man sig då i situa
r-------------"......,,1 tionen att välja mellan 4 dåliga 

- Lund är Sveriges viktigaste 
centrum för den livsmedelsteknis
ka industrin som genom fram
gångsrika leveranser hjälpt till 
att bygga upp den kubanska 
livsmedelsförsörjningen. . Alfa
Lavals stormejeri i Havanna och 
dess leveranser · av mjölkningsma
skiner har gjort Sverige och Lund 
kända och uppskattade på Kuba. 
Å andra sidan är politiska föränd
ringar syftande till social rättvisa 
och utplånande av massfattigdo
men en avgörande förutsättning 
för att Lunds exportinriktade 
livsmedelstekniska industri 
ska kunna fortsätta att blom
stra. 

-Lund ligger i en jordbruksbygd 
som bör vara ett angeläget studie
objekt för den kubanska delega
tionen, som kan förväntas vara 
starkt intresserad av att studera 
modern lantbruksteknik. 

Den kubanska revolutionen är 
förvisso inte oomstridd, men även 
de som av politiska skäl är mot
ståndare till den är beredda att 
erkänna de stora framsteg den 
nått vad gäller uppbyggandet av 
en undervisning och en hälsovård 
som når hela folket och det är 
väl känt att Kuba är unikt inom 
Latinamerika vad gäller social väl
fard. Vi menar att de olikheter 
i synen på folkstyrets former och 
funktion som finns mellan oss och 
det revolutionära Kuba inte bör 
lägga hinder i vägen för ett besök. 

Invandrarenämnd ! 

VPK har i en motion till 
kommunfullmäktige före
slagit att det inrättas en in
vanprarnämnd ' i Lunds 
kommun. I SDS kunde 
man den 19 mars läsa att 
invandrarna inte ville ha 
någon nämnd. Detta har 
förbryllat en del. 

-Dom som yttrat sig är LISO 
(Lunds Invandrares Sam ord-\ . 
ningsOrganisation) och det är 
inte så konstigt att dom är nöj
da som det är, säger Tarcisio 
Bommarco, vpk-are och själv 
invandrare från Italien. 

alternativ till vägens sträckning 
som Statens Vägverk hade till
handahållit. Borgarna stödde gatu
kontoret, som i sin skrivelse inte 
drog sig för att förorda det alter
nativ som innebär en total föröd
else av Höjeådalen mellan S :t Lars 
och Värpinge! På Vpk:s initiativ 
kunde dock till slut mp/s/vpk e
nas om att förorda alternativ B, 
d7t bästa (läs: det minst dåliga), 
vtlket segrade med röster 6 mot 
5. Resultat en halv seger för folk
opinionen och naturvårdsintres
sena. Men sista ordet är inte sagt. 
Vägverket bestämmer till slut. 
»Vägverket avser återkomma i ä
rendet», låter det hotfullt i remiss
skrivelsen. Vägverkets uppgift är 
att bygga vägar, in te dalta med 
grönögda byalagsmedlemmar som 
inte förstår sitt eget bästa, verkar 
det som. 

En_ ~man sammanstötning 
1 kom 1 fragan om Vpk:s motion 
om borttagande av de permanenta 
p-platserna på Mårtenstorget. 
·Denna motion stöddes av polisen 
vilket är sällsynt. Det stod snart 
klart att någon majoritet för o
medelbart borttagande av p-plat
serna inte kunde uppnås. I slut
omgången tvingades därför Vpk 
och mp stödja socialdemokrater
nas kompromiss. Den går ut på 
att när det sedan länge förväntade 
förslaget om MåTtenstorgets fram
tida utformning äntligen kommer 
från Stadsarkitektkontoret, skall 
p-platserna bort. En halv seger ä
ven här. 

Konsum i Dalby 

-LISO är gynnade. Dom har 
en bra lokal och dom har 
mycket goda personkontakter 
med ledande politiker och 
tjänstemän i kommunen. 
-Men LISO sysslar bara med 
kulturfrågor. Viktiga frågor 
som bostadssociala frågor, 
hemspråksundervisning har 
dom aldrig intresserat sig för. 
Det finns ingen organisation i 
Lund som tar hand om dessa 
viktiga frågor. Sedan 197 5 är 
det en kommunal skyldighet 
att ansvara för sådana uppgi
ter. I Lund fmns en "Rådgi
vande kommitte för Invand
rarfrågor" med en blandad 
sammansättning men hitintills 
har den inte gjort något kon
kret, avslutar Tarcisio, så det 
är ett viktigt krav vi för fram. 

I debatten avslöjade modera
ten Curt Ohlin att han stund tals 
gör ~na .. veckainköp på Domus, 

~------------Jll och darfor ansåg han det nödvän-

digt att låta parkeringen finnas 
kvar. Egendomligt nog röstade 
samme Curt Ohlin mot ett förslag 
att möjliggöra en utbyggnad av 
Konsum i Dalby där Ohlin har 
sin hemvist. Om Konsum i Dalby 
fick by~a l:~ t, sä, k~:~nde han ju gö
ra sma mkop dar 1 stället, varvid 
beho~et av de 33 p-platserna 
utanfor Domus i Lund automa-
tiskt försvinner! . 

Den centerpartistiske ordfö
randen Anders Nelson slet sitt hår 
i förtvivl~n över att frågan om 
Konsum . 1 Dalby överhuvudtaget 
hade tag1ts upp till d~kussion. Ån 
mer förtvivlad blev han när frågan 

. avgj!?rdes till borgarnas nackdel. 
Aven i några andra frågor led 

borgarna nederlag. Alltså: Ingen 
lyckad dag alls för dem . 

J. Panda&Ni/sson 

När pågatågen började trafikera 
västra Skånes järnvägar i början av 
våren publicerade VB en enkellis
ta över samtliga tåg mellan Lund 
och Malmö, dvs. VB sammanställ
de de två (sic!) tabeller som SJ 
respektive SSK/NSK utgivit för 
linjen. Vi lovade då att återkom
ma med en fullständig tidtabell. 
Nu är den här, se bilaga! Det är 
märkligt att två bolag med olika 
tidtabeller och taxesystem kon
kurrerar på samma linje, Som 
jl(mfcirelse kan nämnas att de 
engelska järnvägsbolagen samsades 
fullständigt redan strax efter 2 :a 
världskriget ... 
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NYDAG- • 
är det något att satsa pa? 
NY DAG är ett av VPK:s ansik
ten utåt, den centrala informa
tionskällan för alla som vill veta 
något om VPK:s politik. Ett parti 
utan en egen tidning är ett stym
pat, tystat parti. 
Ska vi låta det gå så långt? 
NY DAG:s upplaga har faktiskt 
sjunkit så lågt att pressödet är i 
farozonen. 
Alla har något att vinna på att 
NY DAG finns kvar. 
För alla lokalorganisationer har 
NY DAG-arbetet en enande ef
fekt. Det är en arbetsuppgift att 
samlas kring, en arbetsuppgift där 
alla kan vara med, gamla garvade, 
politiska ringrävar, likaväl som 
mera oerfarna, men engagerade 
kamrater. 
NY DAG-arbetet är en konkret 
uppgift, som med ett minimum 
av organisation, går att utfö ra 
i varje stadsdelsgrupp. Det är en 
aktivitet som kan ge kontinuitet 
och stabilitet åt det politiska ar
betet i stadsdelsgrupperna. Det 
ger kanske inte glans och ära, men 
det kan ge stadsdelsgrupperna råg 
i ryggen. 
1980 sålde VPK Lund 375 ex i 
veckan. Sedan dess har försälj
ningen gått stadigt nedåt , och 
nu säljs ca 150 ex per vecka. Ned
gången beror inte på brist på 
köpare, utan på brist på säljare. 
De kamrater som säljer behöver 
hjälp, men säger samtidigt att nya 
NY DAG går betydligt lättare att 
sälja än den gamla. styrelsen har 
beslutat att försäljn'ingen på gator 
och torg ska prioriteras, och som 
ett led i detta har styrelsen beslu
tat att föregå med gott exempel 
och säljer NY DAG på 
Mårtenstorget lördagen den 26.3. 
Därför , tag kontakt med NY 
DAG-ansvarig i din stadselsgrupp. 
Du behövs om inte NY DAG 
ska försvinna. 

NY DAG-ansvariga : 
Nöbbelöv: Gunnar Belin, tel 

305238 
Centrum:Lars Nilsson , tel149614 
Kloster:Tore Sjöqvist, tel 113496 
Norr.Mats Bohgard, te! 129062 
Öster:Ulla Lohmander, te! 

144663 
Söd{!r: Ewa Brulin , tel 129040 

VPK Lunds styrelse 

På förekommen anledning vill 
redaktionen för Veckobladet 
påpeka att VPK Lunds styrelse 
enligt överenskommelse var 
14:e dag fritt disponerar ledar
spalten. Veckobladets redaktion 
tar alltså inget journalistiskt 
ansvar för styrelsens text. 

VB-red. 

Öppet hus 
Fran och med lördagen den 9 ap
ril kommer vi att ha lokalen öp
pen mellan klockan l O och 13, 
och sedan varje lördag. 

Alla ni som behöver info}ll1a
tion om Vpk Lund och Vpk :~po
litik, alla ni som haft appellmöte 
på Mårtens~orget, alla ni som varit 
och lördagshandlat är välkomna 
in på en kopp fika och revolutio
närt goda pepparkakor. 

Varför ser världen ut som den gör? 
Varför ser världen ut som den gör? Den frågan besvarades med t~nvi~ten _lagd på upprustning, 
kärnvapen och krigsrisker på ett seminarium i helgen, dit en stor publik sokt s1g. 

Men, man får inte nöja sig med 
den frågan, menade fredsforska
ren J an 0berg, för då finns det 
risk för att folk resignerar och blir 
passiva. En fråga som måste bear
betas. som är konstruktiv är: V ar
för ser inte världen ut så och så 
istället? Varför råder inte fred, 
varför är vi inte utan kärnvapen 
osv.? J an 0berg efterlyste böcker 
om »före floden», efteråt är det 
för sent. Hur påverkar t. ex. kärn
vapnen oss, vår demokrati, be
slutsfattandet, utpekandet av spi
oner? Var kommer internationell 
rätt in? Enligt 0berg ger man fan i 
den ... Nedrustningsförhandlingar? 
Ren bluff, menade han; de tjänar 
till att lägga på locket på opposi
tionen. Palmekommissionen villar 
bort korten ... 0berg gjorde rätt så 
rent hus med rätt mycket. Nu dis
kuteras utplacering av 464 kärn
vapen i Europa, medan det samti
digt sker en upprustning till havs 
med ca. 4 000 kärnvapen, som 
placeras i Atlanten. »Militärt va
kuum?» - finns endast mellan ö
ronen på stormakterna. Ja, han 
rev på ett befriande sätt ned en 
rad stängsel. Mot vårt kristna, ka
pitalistiska tänkande ställde han 
ett annorlunda, österländskt. och 
österländsk kultur och konSrate
rade att vi i västerlandet tänker 
fel, kort och gott. Vi har byggt 
upp ett system som för att klara 
ravaror, livsmedel etc. bygger på 
ett globalt system, som tar livet av 
60 000 människor om dagen - ci
vilt, utan vapen. 

Yrkesgrupper mot kärnvapen 

Anna-Karin Hammar, präster 
mot kärnvapen, sammanfattade 
seminariet och förde teorin till 

praktik. Men innan dess hade Marie Hegnelius, lärare för 
läkare mot kärnvapen, Gunilla fred, påminde om Läroplan 80 
Nordström-Björverud, talat om och om skolans och lärarnas 
medicinska effekter i ett kärnva- uppgift att fredsfostra! Represen-
penkrig, att ingen medicinsk verk- tanter för yrkesgrupperna är väl-
samhet kan klara följderna av komna till skolorna för att hjälpa 
tryckvåg, strålning, strålsjuka och, till. 
påpekade Dr. Nordström-Björve- Författare mot kärnvapen, Ka-
rud inget civilförsvar kan klara rin Lentz, avslutade med »Fredligt 
det' heller. Hon pekade på vad Epos» ett intensivt kunskapssemi-
mänskligheten behöver i dag, t. narium, som säkerligen kommer 
ex . rent vatten, och att »Vi» inte att sätta spår i tanke och hand-
kan ge alla det medan det sam ti- ling. 
digt pågår ett fruktansvärt ·resurs-
slöseri och miljoner dollar rasar 
till rustningen. 

Civilingenjör Joachim Lentz, 
ingenjörer mot kärnvapen, mena
de att antagandet att ingen stats
eller militärledning med berått 
mod kommer att utlösa det 3 :e 
världskriget är orealistiskt. Risken 
är överhängande att kriget startar 
»av sig självt» genom tekniska 
missöden, ev. i kombination med 
politiska felbedömningar, i något 
av de automatiserade vapensyste
men, eller genom någon oavsikt
lig kärnvapenexplosion. 10 000-
tals kärnvapenladdningar är i stän
dig rörelse! Kärnvapnen görs dess
utom efterhand allt mer »konven
tionella». Man utvecklar i dag 
kärnvapen för att vinna slag, inte 
för att »avskräcka från krig». Och 
det är som vanligt USA som vrider 
rustningsspiralen. 

Nyheter filtreras 
Barbro Blomberg, journalister 

för fred, med redan 100 anslutna 
i Skåne, berättade om hur allmän
heten informeras, hur många fllter 
nyheterna går genom, hur de väst
liga nyhetsbyråerna svarar för 90% 
av alla nyheter - »förödande», 
menade Barbro B. Journalister har 
stort ansvar ... 

KL 

PS. Yrkesgrupperna träffas nästa 
gång den 6/ 4 kl 19 hos student
prästerna. 

Vid mötet antogs en resolu
tion att tillställas regering och 
massmedia: 

Deltagare i det seminarium 
om kärnvapen, krigsrisker och 
fredsarbete, som de lokala yr
kesgrupperna för fredfmo t 
kärnvapen anordnat i Lund 
19/3 -83 vill till den svenska 
regeringen framföra: 

Vi har försökt påvisa hur 
man kan berika fredsarbetet 
med information baserad på 
yrkeskunskaper om kärnva
peneffekter och fredsfostran. 
Sammanfattningsvis anser vi: 
- att kärnvapnen utgör ett O· 
acceptabelt hot mot mänsk
lighetens framtid, 
- att politiskt arbete därför 
måste inriktas mot kärnvapen
nedrustning och kärnvapenfria 
områden i Norden, Centraleu
ropa och annorstädes. 

För yrkesgrupper för fred/ 
mot kärnvapen. 

Kvinnocentrum växer 
Det började med att ett par kvinnor i Vpk tog initiativ till att bilda en paraplyorganisation för 
olika kvinnogrupper i Lund. Till det första mötet kom emellertid flest kvinnor utanför organisatio
nerna. Så bildades istället en sammanslutning av individer men på socialistisk grund. Det var i 
november 1977. 

Kvinnocentrum har sedan dess 
stadigt haft mellan 80 och 90 
medlemmar varav många varit 
med hela tiden. Den typiska med
lemmen är en gift eller samman
boende kvinna mellan 30 och 35 
år och med barn. Siv Heurlin är en 
av dem som varit med från bör
jan och VB har intervjuat henne: 

- Det ser ut som om Kvinno· 
centrum växer i takt med att dess 
lokaler blir större? 

Det första var att vi bildade en 
lokalletargrupp och i mars 1978 
flyttade vi in på Skomakargatan. 
Där öppnade vi kafe och sålde av 
egen tillverkning - bakat, stickat, 
virkat, sytt. Lokalen låg bra, men 
var liten. När vi blev uppsagda ef
ter ett år gick vi till kommunen 
och fick så lokalen på Lilla Alga
tan. Där var det större och verk
samheten växte. 

Vi började ge ut Kvinnoröster, 
inrättade ett fotolabb, byggde 
upp ett bibliotek, bildade medve
tandehöjandegrupper och som yt
terligare ett steg radikalterapi
grupper: Kvinnor Löser Problem. 
Utgångspunkten har varit våra eg
na erfarenheter. I RT-gruppen ut
bildar vi oss sam tidigt för att leda 
andra grupper. 

Vi öppnade en krisjour dit vil
ken kvinna som helst som behöver 
stöd kan ringa. Vi följer då med 
till lägenheten, polisen, rättegång
en eller vad det kan gälla. Och vi 
har en övernattningslägenhet med 
okänd adress för dem behöver. 
Kontakten varar sedan länge och i 
krisjouren kan vi knappast bli för 
många. I Malmö har Kvinnocent
rums krisjour fått stöd av kom
munen redan från början, medan 
vi har drivit själva. V pk har motio
nerat för kommunalt stöd. Kom
munen står för hyran till övernatt
ningslägenheten. 

En annan u tå t riktad verksam
het har varit temadagar på Vård
skolan, träffar med medicinare på 
läkarutbildningen och samarbete 
med professorn på kvinnokliniken 
om hur vi vill att man ska hand
skas med patienter. Vi har fått 
igenom en del förändringar och 
har hittat en bra gynekolog att 
hänvisa till. 

När lokalen på Lilla Algatan 
började paja kom vi i en svacka. 
Värme och vatten stängdes av och 
det blev kallt och trist. Nu har vi 
alldeles nY.ligen flyttat in i en stor 
lokal på Ostra Mårtensgatan. Den 
kostar mycket på grund av lä~et 

och vi får vara aktiva med att söka 
bidrag. En målargrupp ska måla 
väggarna. 

Med mycket plats kan vi ha 
mycket på gång bredvid vartan
nat - sånggruppen, teatergrup
pen, möten. Vi hoppas på liv i hu
set! Det första stormötet i de nya 
lokalerna var också ovanligt väl
besökt. Vi ska trycka flygblad och 
starta nya introduktionscirklar. 
Det är läge för det! Helst vill vi att 
en tjej som blir medlem ska. kunna 
ställa upp ett par kvällar i veckan 
och vara beredd att stanna minst 
ett år . 

Hur förhåller sig Kvinnocent· 
rum t ill män? 

Vi har diskuterat mansförbud 
på lokalen, men kommit fram till 
att det vore krystat. Det löser inte 
problemen. Killar kan komma, 
men de ska inte vara okända för 
oss. 

Allmän t har förhållandet till 
män mjuknat. Vi behöver inte lika 
starkt ta avstå,nd längre, även om 
kvinnoföraktet ligger kvar i mans
kultji ren. 

KG 



Patriarkatbegreppet 
Referat och funderingar 

På kvällen söndagen den13mars samlades femton kvinnor och 
en man på VPK:s partilokal för att diskutera patriarkatbe
greppet. Karin Widerberg höll en inledning där hon talade om 
vilka termaer man använder för att fokusera manssamhällets 
förtryck av kvinnorna och diskuterade hur kritiken av det 
patriarkalasamhället kan förenas med en marxistisk analys. 

På väggen just i blickfånget från soffan sitter Humphrey 
Bogart bligandes under slokhatten med cigarretten i mungipan. 

Kritiken av marxismen 
Företrädare för en feministisk 
forskning har länge hävdat att 
marxismen är ett bristfälligt verk
tyg för samhällsanalys därför att 
den behandlar kvinnoförtrycket 
som en sekundär företeelse. l be
gynnelsen av kvinnorörelsen lutar 
man åt att marxismen kan förkla
ra kvinnoförtrycket, men att det 
bara inte är gjort ännu. Så små
ningom fördjupas kritiken och fe
ministerna lyfter fram marxis
mens fixering vid produktionen 
och frånvaron av analys av barna
födande, sexualitet och omsorg. 
Under en tid vänder sig sedan ra
dikala feminister bort från Marx, 
men snart nog närmar sig en del 
feminister Marx igen, något som 
bland annat framgår av hemar
betsdebatten, där man diskuterar 
huruvida man kan hävda att kvin
nors hemarbete är produktivt, 
därför att det bidrar till att produ
cera mannens arbetskraft. 

Materialismen 
Härefter kommer ånyo en grund
läggande kritik av marxismen från 
Kvinnoforskare i USA och Eng
land som förespråkar att man tar 
fasta på materialismen och läm
nar den marxka tudelningen pro
duktion/reproduktion därhän. 
Man går då tillbaka till Engels 
definition av materialismen: "En
ligt den materialistiska uppfatt
ningen är det i sista hand bestäm
mande momentet i historien: pro
duktionen och reproduktionen av 
det omedelbara livet. Men denna 
återigen är av dubbel natur. Å ena 
sidan fram bringandet av existens
medel, av näringsmedel, kläder, 

-bostad och de erforderliga verk
tygen. Å andra sidan frambring
andet av själva människorna, släk
tets fortplantning". 
· Under senare tid har man ock
så fört fram begreppet patriarkat 
för att visa på att det finns en 
struktur, ett system av sociala re
lationer i samhället som är hierar
kiskt och där dominerar männen 
dels därför att de å terfinns ovan
för kvinnorna i hierarkin, dels där
för att de har en inbördes solidari
tet som stärker deras gemensam
ma makt och tenderar att stänga 
kvinnorna ute. Denna definition 
av patriarkatet företräds först av 
Heidi Hartman och tas sen bland 
annat upp av Anita Göransson i 
Socialistisk Debatt nr 2-3 1981. 

En del menar att _ patriarkatet 
uppstått ur männens kontroll av 
kvinnors sexualitet och barnaföd
ande, som de sedan utnyttjat för 
att också till sk ansa sig mak ten 
över kvinnornas arbetskraft, i syf
te att se till att få personlig servi
ce. Rita,Li!jeström, som bl a skri
vit Det erotiska kriget, vänder upp 
och ner på det här resonemanget 
och säger att männen först skaffat 

sig kontroll över kvinnornas ar
betskraft och att de gjort det för 
att få inflytande över kvinnornas 
sexualitet och barnafödande och 
på så vis få tillgång till barnen och 
bestämmanderätt över den nya ge
nerationen i samhället. 

Ett tredje centralt begrepp 
som kvinnoforskningen nu för 
fram är arbetsdelning. Kvinnoför
trycket och könsrollerna skär rakt 
igenom allt .och om man fokusera
de arbetsdelningen på alla plan i 
samhället, borde man kunna få en 
bild av den patriarkala kapitalis
men. 

VPK och patriarkatbegreppet 
På förra VPK-kongressen hösten 
1981 beslöt man att till nästa höst 
utreda hur man skulle föra in be
greppet patriarkat i partiprogram
met. Karin ställde sig lite frågande 
till begreppet patriarkat, som hon 
menade var lite konturlöst och på
pekade att till och med folkparti s
tiska kvinnor tagit upp termen. Vi 
jämforde uttrycken patriarkat och . 
kvinnoförtryck och tyckte att 
patriarkatbegreppet har den för
delen att det beskriver en hel 
struktur, något som bland annat 
innebär att både män och kvinnor 
betraktas som subjekt, medan där
emot ordet kvinnoförtryck ger en 
bild av männen som subjekt och 
kvinnorna som objekt. Det finns 
sam tidigt fördelar med ardet kvin
noförtryck, det ger en konkret vi
sion av mansvärlden och är han
terligare att använda om man ska 
förklara att kvinnor i en konkret 
situation blivit ignorerade eller å
sidosatta just för att de är kvinnor. 

Det vettigaste verkar vara att 
använda de båda termerna på ett 
kom pietterande sätt och sam tidigt 
naturligtvis hålla i minnet att den 
konkreta analysen måste vara det 
fundament som termerna utgår 
från och relateras till. Men man 
måste vara försiktig så att inte ter
merna blir etiketter och klistras · 
fast ovanpå den marxistiska analy
sen. Karin menade att marxismens 
terminolairiska aooarat borde ses 
över och fördjupas så att vaije be
grepp också timefattade en köns
aspeKt; Kapitalismen oorae till 
exempel fokuseras inte bara ur 
motsättningen arbete/kapital utan 
även ur motsättningen kvinnor/ 
män och ur arbetsdelningen mel
lan könen. Det är väsentligt att 
söka blottlägga den patriarkala 
ryggrad som bär upp det kapita
listiska systemet. Det är samma 
ryggrad som under historiens yng
re dagar göt liv i såväl en rad forn
tida produktionssätt som i feoda
lismen. J ag skall inte gå så långt 
som till att säga "i begynnelsen 
var patriarkatet", för det finns det 
inga belägg för och det verkar fö
ga troligt . Det finns å andra sidan 
intt några entydiga tecken på att 

På affischen står det 'Tm no communist, but l'd sure like to 
be" . Tänk om det istället stått "l'm no feminist, but l'd sure 
like to be"! Nä, vad gör vi med bogartismen, kvinnor och män? 
Skämt åsido, så illustrerar Bogartaffischen två sidor av patri
arkatet, som är viktiga att hålla i minnet. l. Patriarkatet är 
allestädes närvarande 2 . Patriarkatet visar inte sällan upp en 
fager, eller åtminstone en snarfager , fasad. 

det varit tvärtom, inget som säger 
att klart matriarkala samhällen 
skulle varit det fOrhärskande 
mönstret i människatidens barn
dom. Man kan till exempel inte 
dra alltför långtgående slutsatser 
av Barumkvinnans existens, av att 
denna skånska kvinna fått med sig 
jaktredskap i .sin stenåldersgrav. 
Det är viktigt att antropologerna 
fortsätter att forska kring patriar
katets ursprung och källor, men 
för stunden kan vi lämna den pro
blematiken därhän och nöja oss 
med att konstatera att manssam
hället existerade långt före kapita
lismen, att t.ex. antikens Rom 
och Vil<mgatidens Norden varpat
riarka!a till sin karaktär. Detta 
måste leda till slutsatsen att en 
materialistisk analys av manssam
hället borde utgöra grundvalarna 
för marxismen (eller för de delar 
av marxismen som är värda att be
vara), snarare än att den feminis
tiska analysen kilas in som små
sten bland stenbumlingarna i den 
gamla marxistiska gärdsgården. 

Det fmns några kvinnor som 
gjort ansatser till analyser där 
blottläggandet av patriarkatet ge
nomsyrar hela framställningen. 
Ett exempel är Heidi Hartmans 
artikel om Kapitalism, patriarkat 
och könssegregation som handlar 
om hur arbetsköpare och manliga 
arbetare tillsammmans åstadkom
mer att kvinnorna får underord
nade positioner på fabriker och 
andra arbetsplatser som växer 
fram under industraliseringen. Ett 
annat exempel är Rita Liljeströms 
beskrivning av könsrollerna i det 
gamla svenska bondesamhället. 

Den här principen borde vara 
rättesnöre även för VPK, inte bara 

. i analysen av historien och dagens 
samhälle, utan även för den visio
nära delen av partiets politik. Hur 
ser den patriarkatlösa socialismen 
ut, vem gör så att landet flödar av 
mjölk och honung och vem in
mundigar dessa livets goda håvor? 

Sex timmars arbetsdag 
Under den allmänna diskussionen 
på mötet kom sextimmarsarbets
dag upp och den problematiken 
stötte och blötte vi en god stund. 
Karin menade att det är fel att 
säga att kvinnorna jobbar deltid 
för barnen, egentligen är det för 
mannen och hemmet hon jobbar 
deltid, det är mannens omsorgs
plikter hon övertar och utför jäm
sides med sina egna. Vi talade 
också om orsakerna till att inte 
männen kräver kortare arbetstid, 
om att männen bär upp struktu
rerna - facket, politiken etc, och 
kvinnorna kompromissar vaije dag 
mellan olika plikter. Vi konstate
rade också att det varken är de 
kvinnor som bäst "behöver" det, 
som jobbar deltid eller de mest ty
piska och sam tidigt tröttande 

kvinnaarbetsplatserna som är villi
ga att planera för sextimmarsar
betsdag. Det är de ensamstående 
kvinnorna som jobbar heltid och 
de sammanboende kvinnorna som 
jobbar halvtid. Inom sjukvården 
och industrin som rymmer många 
arbetande kvinnor är det svårt att 
få sextimmarsarbetsdag, .. på kon
tor är det däremot lätt. Over hälf
ten av alla förvärvsarbetande kvin
nor jobbar deltid, men här sluts 
massor av personliga avtal, där 
kvinnor ofta tvingas gå ner under 
sex timmar om det skall bli någon 
reduktion. Vi tog upp motståndet 
mot allmän reduktion till sextun
mar och någon sa att trots de so
cialdemokratiska kvinnornas beto
ning av kravet så har inget LO-för
bund fört fram kravet på sex tim
mars arbetsdag. Man kan hänvisa 
till historien för att visa att en all
män arbetsreduktion inte är nå
gon praktisk och ekonomisk o
möjlighet. Det gick när åttatim
marsdagen succe~sivt infördes, det 
gick när femdagarsveckan kom 
och en femte senestervecka kunde 
man också ordna. S!ut!igen så ta
lade vi också om att sextimmars 
arbetsdag för alla i och för sig för 
med sig nya problem. Här hade vi 
rätt olika åsikter, men några saker 
som nämndes var att män med 
ökade fritid kommer att bli en än
nu viktigare målgrupp för kom
mersiella intressen och att kvinnor 
löper en risk att förbli minst lika 
bundna till vaggan och spisen som 
när de hade heltidsarbetande män. 
Ett annat problem är att om man 
är rotad pa sitt jobb och trivs där, 
men kanske lever isolerat på fri
tiden, så kan det vara svårt att gö
ra något meningsfullt av den öka
de fritiden. När vi kräver sex tim
mars arbetsdag måste vi därför 
kombinera det kravet med vettiga 
förslag till hur vi ska handskas 
med fritiden. Annars kan kanske 
en sådan reform föra med sig bak
slag för kvinnokampen på många 
sätt. 

Ulrika Jakobsson 

Här slutar 
patriarkatet ... 

V pk-lokalen 
Vpk:s expedition på Bredgatan 
28 är numera öppen ans-, tors
och fredagar mellan kl 12.30 och 
17.00. Dessutom går det att nå 
Vpk Lund på kvällstid, måndagar 
från k!19, tfn 13 82 13. 
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Hattdebatt: III 
Med förundran ser man Gunnar 
Sandin samla ihop sin anletsdrag i 
VB nr 10 och se söndagsskoleak· 
tigt vän och oskyldig ut då biläga
re och de östra kommundelarna 
kommer på tal. Den minnesgode 
läsaren kan säkert erinra sig hur 
den alltid bitske signaturen Grr 
lätt blir bindgalen när han kom
mer in på dessa teman. De illdåd i 
lönndom mot bilar som figurerat i 
dessa kåserier är ju inte heller re
na fantasifoster. Dessutom kan 
jag minnas när debatten om 
brandstationens vara eller icke va
ra i Veberöd var som mest eld
fångd och Gunnar sussade sött 
under den handbroderade parol
len »Låt Veberöd brinna!». 

F~gan är nu om dessa attity
der, mte helt obefogade och inte 
utan komiska poänger, är politi
serbara. Kan vi som politiskt parti 
gå ut och söka »klämma åt» dessa 
bilägare och bybor? Ett försök i 
~en riktn~en gjordes i avdrags
mterpellatJonen och det var enligt 
min mening förfelat. Mitt argu
ment att provokationer ska vara 
välriktade och genomtänkta, och 
att man endast bör göra inoppor
tuna satsningar i principfrågor 
bemöter Gunnar med att ta upp 
e';\ typisk drabbad; en försälj
rungskonsulent som kanske tving
as avskriva sina planer på att byta 
upp sig till en turbo eller köpa en 
!'läst å\ dottern. Han föreställer sig 
mte nagot mer ömkansvärt fall 
och han tycks anta att flertalet 
andra skulle gotta sig om man 
»klämde åt» denne försäljnings
konsulent. Nu tror jag att det just 
i deklarationstider utvecklas en 
bred känsla ID! gemenskap mot 
myndigheter och till stor del även 
mot nolltaxerare och »stora ha
jan>. Och detta kan mycket väl 
leda. till ~tt en arbetare på gummi
fabriken 1 Trelleborg eller ett sjuk
vå!dsbiträd~ på lasarettet som gått 
miSte om sma avdrag solidariserar 
sig med försäljningskonsulenten i 
stället för att frossa i skadeglädje. 
Att det breda missnöjet i deklara
tionstider rymmer något riktigt 
och kan tas till utgångspunkt för 
politiska ak~ioner, visade vi förra 
aret. Utanfor skattemyndigheten 

hade vi då en manifestation kring 
en stor skylt med texten »vilka av
drag gjorde du i år?» Initiativtaga
re: Gunnar Sandin! (Vilket väl är 
ett bevis så gott som något på att 
Gunnar denna gång låtit sig förle
das av sina aversioner.) 

Gunnar Sandin argumenterar 
för sin egen ståndpunkt att alla 
reseavdrag bör slopas genom att 
denna förenkling av reglerna gör 
samhället mer genomskinligt. Det 
har han ju rätt i, men det är icke 
desto mindre en politik som di
rekt, i krasst materiella termer, 
slår mot arbetarklassen. Då länge 
en sådan åtgärd inte kombineras 
med andra, i det här fallet ut
byggd och gratis kollektivtrafik , 
måste den betecknas som arbetar
fientlig. Gunnar Sandin undviker 
däremot att ta upp mitt huvudar
gument att en frihetlig socialism 
inte kan gå i bräschen för utvidga
de generella kontrollåtgärder. Det 
är en politik vi känner igen som 
det svenska socialdemokratiska 
förmynderiet. Den föder anting
en trogna statsundersåtar eller 
småfifflare (om man ändå redan 
behandlas som en potentiell 
tjyv kan man ju lika gärna passa 
på att sno åt sig när det inte 
finns någon risk för att man åker 
dit). 

Gunnar Sandin betonar vidare 
fel sida av skattefifflets dialektis
ka samförstånd». Genom att med 
riktade åtgärder klämma åt de sto
ra bovarna och behandla dem för 
vad de är, nämligen kriminella 
samhällsparasiter av värsta slag, 
skulle man undergräva den beund
ran de möter hos småfifflarna och 
ta ifrån dessa det argument de än 
så länge kan döva sitt samvete 
med: att de verkliga bovarna går 
fria. Detta måste vara vägen att 
återskapa en skattemoral - gene
rella kontrollåtgärder skapar i bäs
ta fall laglydnad, men ingen mo
ral. 

Joachim Retzlaff 

PS. Trogen min devis att kommu
nister bör vara försiktiga generaler 
som först i avgörande ögonblick 
förvandlas till äventyrare är jag 
helgarderad på hattfronten. 

~HORNAN o .,~MARX VECKA ~· 
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~ -~-· + u• ' '? Mats Dahlkvist: Att studera Kapitalet 
NU 140:- tillsammans 

Bokhörnan-
.. . (ord pris 240:-) 
Ostra Vallgatan 25 - Bokhörnan 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blam 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMl 

Minoritet vann 
Byggnadsnämndens minoritet 4 
ledamöter av 13, drev i onsdags i
genom att förorda alternativ D för 
vägen nere vid Höjeå, dvs. norr om 
växthusen. Detta konststycke 
lyckades ordförande Regneli (m) 
med på grund av att en miljöpar
tist var frånvarande. Annars fanns 
det majoritet för B-alternativet 
dvs. den väg som går längst bort 
från Klostergården och ån. Detta 
h~r förordats av en enig park
namnd och av gatunämnden tidi
gare i veckan. (Se artikeln ovan.) 

Vpk är helt på det klara med 
att vägen inte behövs och har där
för först yrkat att ingen väg ska 
byggas. Sedan vårt förslag tyvärr 
fallit, har vi som det minst dåliga 
alternativet röstat på B. Så i kom
munstyrelsen finns det chans att 
B vinner. På grund av frågans vikt 
har V pk krävt att den förs vidare 
till fullmäktige. Till slut bestäm
mer dock vägverket. 

Pasjka 
Detta är sista VB innan påsken. 
Vi presenterar därför ed rysk 
påskefterrätt, pasjka. Mycket 
lätt att »laga>> och in te d yr. Du 
behöver 500 g Keso, 2 dl hackad 
torkad frukt (t. ex. russin, apri
koser, succater), 100 g hackad 
sötmandel (behöver ej skållas), 
4 åggulor, 1.5 dl vispgrädde, 2 
msk socker och en tsk vanillin
socker. 

Pressa keson genom en trådsil 
så den blir slät, hacka frukten och 
mandeln och vispa grädden med 
sockret och vanillinsockret. 

Blanda keson med frukten, 
äggulorna och den vispade gräd
den. Häll blandningen i en melit
tatratt med filter (rätt stor tratt, 
eller två mindre). Ställ nu in me
littan, med något under, i kylen 
och vänta till nästa dag. Då stjäl
per du upp pasjkan på ett fat och 
serverar med exempelvis ananas i 
bitar och aprikoser. Passar bra ef
ter lammet. 

Tväa i södra Lund uthyres i 
13 mi!nader (1maj 83 till 
31 maj 84). 
Ring Micke tel 14 68 36 hem 

tel 1 23 123 arb 

Korgstol köpes 

Birgittatel 129628 

Blåsis årsmöte 
Lunds Kommunistiska Blåsorkes
ter hade årsmöte i söndags. På 
tapeten stod de sedvanliga årsmö· 
tespunkterna, vilka för blåsorkes
tern inte är många då verksamhe
ten bedrivs under mycket infor
mellan och öppna former. Den 
viktigaste handlade om orkesterns 
verksamhet - är den tillfredsstäl
lande? Det är den, var mötets me
ning, i de flesta avseenden. Då 
verksamhetsberättelsen dock visa
de sig ytterst ofullständig, beslöts 
att en loggbok skulle inrättas i 
vilken orkesterns fram trädan d~ n 
kan antecknas till eftervärldens 
fromma. 

Ur orkesterns ledningsgrupp 
avgick Per Hallsted t och Olle Tele
man. Bengt Persson kvarstår och 
Essie Andersson (flöjt) nylnval
des. En plats är fortfarande va
kant. Programgruppen kvarstår i 
sin helhet. 

BLASORKESTERN repeterar sö 
den 27.3 kl 19 pil Palestra. Sviten 
och T ake f i ve. 
VPK l F Träning pil lördag 26.3 kl 
16 på Lerbäcksskolan. Utomhus 
vid god väderlek. 
STÖDFEST för Radio Farabundo 
Marti, El Salvador . .Pil Smillands 
Nation lör 26.3 kl 20. Zarandonga 
spelar, servering. Arr : Stödkom. 
för Centralamerikas fo lk. 
STÖDKO. för Centralamerikas 
folk har medlemsmöte pil ABF 
ons30.3 kl 18. 
PASKVANDRINGEN Start tors 
31.3 Anmälningar till Sten H pil 
tel 144457. 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

Kom .pol gruppen har möte mlln 
28.3 pll Bredg 28 kl 19.30. 
Speciellt bör alla kommunalpoli· 
tiskt aktiva kvinnor komma. Vi/ 
dom har ett eget möte med trä
ning av mötesteknik. 

VECKOBLADI~T 

Redaktionsutskott: Lars Borg
ström, Ulla Henriksson och Olle 
Teleman . 

Nästa vecaks kontaktredaktörer 
är: F in n Hagberg 12 90 98 samt 
Kristina Lanthlln 11 30 86. 
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