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Borgarna s~ryper 
Portvaktsstugan 
Sju anställda säger upp sig 
- Moderatema vill inte tjafsa mer om Portvaktsstugan, säger 
socialnämndens ordförande Hans Håkansson. 
De borgerliga partierna med moderatema och centern i spetsen 
driver på för att lägga ner Portvaktsstugan. Socialdemokraterna 
och VPK har i många år opponerat sig mot en nedläggning, som 
skulle drabba dem som har det allra sämst ställt i samhället. 

Men borgama använder en försåtlig taktik. Undan för undan 
skärs personalen ner, samtidigt som man lovat att verksamheten 
ska få leva vidare. I veckan som gick nåddes smärtgränsen. 
Bakom personalens rygg och utan politiska beslut med åtföljan
de debatt berövas Portvaktsstugan sin föreståndare. Sju anställda 
överväger nu att säga upp sig. 

Det gäller både personalen på 
Portvaktsstugan och den nyinstif
tade Lundaslussen. 

Portvaktsstugan har kontakt
skapande verksamhet. Det är bl a 
ensamma och isolerade och miss
brukare som går dit. Det är det 
enda stället i Lund som har öppet 
alla dagar i veckan och på kvälls
tid, och som är politiskt och reli
giöst obundet. Det är ett ställe för 
människor som, om det inte fanns, 
skulle sitta på Mårtenstorget eller 
vistas på sjukhus. 

Hittills har opinionen varit stark 
mot nedläggningen och borgarna 
har inte haft ensam majoritet. Nu 
är situationen en annan. I somras 
organiserades verksamheten om. 
Tre tjänster lades över på den ny
öppnade Lundaslussen och 2,5 
tjänster, varav 0,5 föreståndar
tjänst, blev kvar pil. Portvaktsstu
gan . Verksamheten skulle drivas 
med hjälp av en kamratförening. 
De som besöker Partis regelbun
det jobbar alltså oavlönat på 
schemalagd arbetstid där. Social
nämndens ordförande Hans 

Håkansson lovade före valet att 
nu skulle man inte röra mer i 
Portvaktsstugan. 

För någon månad sedan fick 
personalen på omvägar veta att 
den halva föreståndartj änsten 
skulle tas ifrån Portvaktsstugan. 
Besökare och personal har prote
sterat våldsam t. 

- Det finns ingen möjlighet att 
bedriva någon social verksamhet 
värd namnet. Vi blir vakter, sä
ger personalen. Egen tJigen har vi 
gått med på nedskärningar allde
les för länge. Vi borde ha sagt 
stopp för länge sedan. 

I ett sista desperat försök att 
komma till tals med ansvariga 
politiker inbjöd Partis till ett 
möte i tisdags. Inga borgerliga 
politiker kom dit. Inte miljö
partie t heller. Hans Håkansson har 
emellertid sagt i telefon till per
sonalen att nu vill moderaterna 
inte tjafsa mer om Portvaktsstu
gan. De nya villkoren får gälla i 
ett år. Om det in te fungerar 
kommer man att lägga ner verk
samheten och riva fastigheten. 

Oacceptabel breddning 

Dl 
Höjning av taket Olika lutning mot 

gata och gård 

A_ 
j_[J_ 
Utbyggnad m at gård 

Boktryckare Per-Håkan Ohlssons hus i Tam egapsgatan är ett ämne som 
VB tyvärr många gånger haft anledning att återkomma till, t ex genom 
Göte Bergströms teckning i nr 9. Nu protesterar Thomas Schlyter (vpk) 
i en reservation till byggnadsnämnden över det nya stadsplaneförslag som 
möjliggör en breddning av husen. Men alla tänkbara breddningssätt för
vanskar husens karaktär, skriver han, och är därför oacceptabla. 

Q 12=e arg 
Lösnummerpris 2:00 

Gott vatten 
från Bolmen 
Vattenverket har byggts i 
olika omgångar från 1904 
fram till 1974. Ett ålder
domligt gediget rörsystem är 
for tfarande i drift och olika 
detaljer vittnar om omsorg. 

·Det är kanske något spe
ciellt med att distribuera Ii
vits absoluta nödvändighet 
till människor. 

Allt vatten, 8-9 kubikmeter per 
år som vi använder i Lund pumpas 
genom vattenverket som ligger i 
några små oansenliga hus i Höjeå
dalen. Det fick vi veta vid studie
besök förra veckan . Huvuddelen 
av vattnet kommer från Vomb -
och Ringsjön. Dessutom pumpas 
några liter upp från Alnarps
strömmen och ute i Prästberga. 
Detta vårt eget Lundavatten renas 
i vattenverket genom tre olika 

filteranordningar, det vattnet är 
godast men blandas sedan med 
Vomb- och Ringsjövattnet till 
det inte alltid så välsmakande 
vattnet i våra kranar. På en stor 
panel registreras vattenintagen, 
ex 180 - 190 li t/ sek från Vomb 
anläggningen ska snart datori~ 
seras. 

Nästa år kommer Bolmenvatt
net att anslutas. Det vattnet be
hövs inte, men det kommer kan
ske att smaka bättre än Ringsjö
vattnet. En annan förändring är 
att asbestledningarna till Vom b 
ska ersättas. Vid Sölvegatan finns 
stora vattenreservoarer under jord 
med vatten som kan förse staden 
med vatten under ett dygn vid 
driftsstopp . En gång i veckan tas 
stickprov på kvaliten i lednings
nätet. 

Bod il Hansson 

Kvinnoforsknin·g 
med lust 

- Den manliga , förhär
skande kunskaps- och forsk
ningstraditionen är förknip
pad med smärta. Det är en 
viktig uppgift för kvinno
forskniagen att etablera före
ställningen om kunskapen 
som lust, sa göteborgssociolo
gen Eva Björkander när hon 
talade på årsmötet för Forum 
för kvinnliga forskare i tis
dags. 

De sedvanliga årsmötesförh
handlingarna gick också smärt
fritt. Nya i styrelsen blev Ann 
Henning, Elisabeth Mansen, Ann 
Schlyter, Ulla Svensson, Eva Säll 
och Margareta Söderström. 

Om sambandet mellan kvinno
rörelse och kvinnoforskning hand 
lade Eva Björkanders före läsning 
som var rubricerad "Kvinnor i rö
relse". Tonvikten kan läggas olika 
i ordet "kvinnorörelse", menade 
hon, på den organiserade Rörel
sen eller på Kvinnorna i stort. Det 
senare perspektive t är centralt : 

organisationerna och medvetandet 
har sin grund i materiella proces
ser som tvingar alla kvinnor att 
bearbeta definitionen av sej själva. 

Kvinnoforskningen präglas av 
en ungdomlig vitalitet, och har 
redan hunnit genomgå ett par oli
ka faser. Den har i princip upp
stått ur kvinnorörelsen men är 
omvänt viktig för denna. Ja , det 
lär inte finnas någon motsvarande 
rörelse, alltså inte heller arbetar
rörelsen. för vilken fo rskningen 
spelar en så betydelsefull roll . 

Rörelsekaraktären bör, som 
sker i Forum, spegla organisering
en och inriktningen av arbetet, 
t ex med en öppenhet som ger 
plats för kunskapssökande på oli
ka ambitionsnivåer. Kvinnoforsk
ningen bör också ha en folkbild
ningsambition . I Göteborg har 
detta börjat ge resultat : till de 
akademiska kurserna i kvinno
forskning söker många kvinnor 
med högst skiftande bakgrund 
som drivs av lusten till kunskap, 
inte av något smärtfyllt strävan
de efter poäng och meriter. 



i Om Marx 
Kritiska uppgörelser med marxismen skriver vi gärna om i 

VB. I nr 7 recenserade Finn Hagberg boken Renovatio mundi, ~ framlagd som avhandling på ekonomisk-historiska institutionen 

Stoppa valsen 
När man går runt på stan ser 

man mycket egendomligt. Man 
tänker si~ inte att man blir utsatt 
för så manga olika saker som man / 
blir. Man ska inhandla ett paket 
kondomer, och man tvingas VÄL- J 
JA FÄRG! Svart är klart man
ligt. Det är XL också. Vad ska 
man välja? Man rodnar ju om man 
tar Mamba - den där som kramas. 
Man avslöjar ju storleken: Man 
kan gå klädd i rosa nuförtiden. 
Det har man sett på stan. Man 
tycker kanske att det är skönt, 
men personligen vet man ju inte 
riktigt .. . 

När kvinna går omkring i Lund 
ser kvinna också mycket egen
domligt. Men kvinna tänker inte 
så mycket på vad kvinna blir ut
satt för egentligen . Kvinnlighet 
har kvinna märkt kommit i ropet. 
Kvinna ska gå klädd i snäv kjol. 
Kvinna ska ha mycket mer smyc
ken. Kvinna ska stoppa opp små 
Fleur-doftande bomullsproppar. 
Om kvinna inte använder sig av 
övriga produkter på denna sväl
lande marknad, exempelvis Ga
zelle, Libresse, Saba, Sanetta med 
mera. Kvinna har fått en alldeles 
egen rakapparat , Ladyshave, för 
sin ringa, obetydliga hårväxt. Ja, 
på benen sitter den naturligtvis, 
INTE ETT STRÅ på något annat 
håll. Man har det naturligtvis, men 
kvinna har det inte. 

Att växa upp , att bli "vuxen", 
är en kamp. Den blir inte lättare 
av allt underförstått som talar om 
hur du ska vara för att passa in i 
den grupp , män eller kvinnor, som 
du fötts in i. Det fungerar som ett 
arvrike. I historian i skolan får vi 
lära oss hur vissa kungar, födda 
till sitt jobb, inte har klarat av 
det. De gör ett lätt fåningt intryck 
- han som svarvade snusdosor i 
stället för att ägna sig åt rikets af
färer till exempel. 

Alla utsätts vi för samma hån, 
fast det handlar om att vi möjli
gen in te klarar vår roll som k vin- . 
na/man. Det finns så mycket vi l 
inte får lov att vara och inte får 
göra, saker vi lär oss indirekt ge
nom skyltdockor på Domus, 
namn på varor vi köper och myc
ket annat . Att vara tjej , svettig, 1 

luden , grovt byggd och storväxt 
1 

är inte bra alls. Det måste kom- 1 

penseras, med kläder , smycken, 
parfym , deodorant, eller varför 
inte bantning . 

Att vara kille, späd, utan ludd , 
spenslig och kortväxt är illa, något 
som också måste kompenseras. 
Bodybuilding, muskler. 

Valsen har hållit på länge. 
Länge nog. Vi tänker stoppa den 
och börja om. 

Små hjul, småhjul, kan ve/te store 
ting; 

du et lillehju/, et 

i Lund. Nu fortsätter "Amalia" att berätta om Mauricio Rojas 
kritiska uppgörelse med marxismen, utifrån sitt besök på dispu
tationen. 

Marx kritiserade kapitalismen 
för att den lät arbetarna slita hårt 
för andras vinst och för att män
niskor miste kontrollen över vad 
de själva producerade. Men han 
prisade samtidigt den aldrig tidi
gare skådade industriella utveck
lingen, de tekniska framstegen 
och raserandet av ekonomiska, 
kulturella och nationella gränser. 
För att belysa Marx' position i 
förhållande till kapitalismen kan 
man exempelvis jämföra hans syn 
med indianernas uppfattning om 
de vitas kultur under industria
lismens begynnelse . 
öknen 

Suquamishhövdningen Seattle 
skriver i slutet av 1850-talet ett 
brev till presidenten i Washington 
som svar på de vitas begäran att 
indianerna ska sälja jord och flyt-
ta till reservat. Han frågar där hur 
man kan köpa eller sälja himlen 
över huvudena eller jordens värme 
och säger att bergstopparna, saf-
ten i ängsgräset, kroppsvärmen 
från en ponny och människan 
själv hör alla till samma familj . 
Han säger att för den vite mannen 
är jorden inte en bror utan en 
fiende och när han har besegra t 
jorden drar han vidare. Seattle 
spår också att den vite mannens 
girighet kommer att förtära jord
den och bara lämna en öken kvar. 

I Kommunistiska manifestet 
som kom ut ett decennium tidi
gare skriver Marx och Engels: 
"Bourgeoisien har under sitt 
knappt hundraåriga klassvälde 
skapat kolossalare produktions
krafter än alla föregående genera
tioner tillsammans. Naturkrafter
nas underkuvande, maskinerierna, 
kemins tillämpande på industrien 
och jordbruket, ångbåtarna, järn
vägarna, de elektriska telegrafer
na, uppodlande av hela världsde
lar, floderna som gjorts farbara , 
hela, ur marken framstampade be
folkningar - vilket föregående år
hundrade anade, att sådana pro
duktionskrafter slumrade i skötet 
av det samhälleliga arbetet?" Vi
dare: "Bourgeoisien har underkas
tat landet stadens herravälde, hon 
har skapat jättestäder. Hon har i 
hög grad förökat städernas befolk-
ning och därigenom undandragit 
en betydlig del av befolkningen 
lantlivets förslöande inverkan. 
Liksom landet av staden har hon 
gjort de halvt barbariska folken 
beroende av de civiliserade, bond
folken av bourgeoisiefolken, ös
terlandet av västerlandet." 
Tusenårsriket 

I fredags förmiddag bevistade 
jag en disputation som handlade 
om Marx' kritik av kapitalismen 
och ännu mer om ramarna för den 
kritiken. Bakom avhandlingen om 
marxismens kris stod Mauricio 
Rojas och opponent var Bo Gus
tafsson från Uppsala. 

Kärnan i marxismen är för 
Mauricio Rojas tron på att män
niskorna till slut ska finna lyckan 
på jorden och leva i endräkt i tu
sen sinom tusen år, och att histo
rien går från det goda till det on
da och så åter till det goda. Han 
menar att marxismens olika histo-

riska etapper som börjar med ur
kommunismen och efter en rad 
brutala klassamhällen övergår i 
kommunismen har en parallell i 
den judisk-kristna föreställningen 
om paradis-syndafall- paradis. 
Enligt Marx går historien hela ti
den framåt och varje nytt samhäl
le är ett högre stadium som för 
människorna närmare det harmo
niska slutstadium då staten vittrat 
sönder och då skilda krafter inte 
längre strider om vare sig jordens 
frukter eller om makten över 
varandra. Rojas menar att Marx i 
sin syn på utvecklingen som ett 
ständigt framåtskridande är fång
ad av Hegels filosofi, även om 
ekonomin är drivkraften för Marx 
och ideerna för Hegel. 

Han menar också att den unge 
Marx som skrev det kommunistis
ka manifestet förblev densamme i 
sitt fllosofiska och ekonomiska 
tänkande livet ut. Den man som 
i Kapitalet analyserade arbetet 
och vara, hade redan dragit upp 
ramarna för sin syn på samhället, 
något som för Rojas bidrar till att 
klassificera marxismen som fräls
ningslära. 

Argument för detta tycker han 
sig finna även i verkligheten, det 
vill säga i det faktum att marxis
men främst har inspirerat politi
ska samhällsbyggen och politiska 
rörelser. Här ser vi marxismens 
tragik , menar han. I såväl de öst
europeiska länderna som i tredje 
världen har frågan om huruvida 
man måste gå igenom det kapita
listiska stadiet ofta hindrat den 
politiska förståelsen och deforme
rat den politiska kampen, och 
mycket förtryck och mycken bru
talitet har vi sett spåren av i Marx' 
och senare även Lenins läror. 

Manana 
Opponenten Bo Gustavsson in

vänder bland annat mot Identi
fieringen av Marx med Hegel. 
Han undrar hur mycket Marx 
egentligen måste bryta med Hegel 
för att framstå som självständig 
och framhåller tre skillnader mel
lan de båda herrarna: l. För 
Hegel tjänar filosofin syftet att 
förstå världen, för Marx är den ett 
verktyg i kampen för att förändra 
världen. 2. För Hegel är världen 
Guds självbiografi, för Marx är 
världen resultatet av människors 
handlingar. 3. För Hegel är verk
ligheten en garderob för världs
andens förklädnader , för Marx 
börjar allt med den mänskliga 
vardagen. 

Opponenten undrar också om 
det måste vara den judiskt
kristna synen som är grunden för 
Marx tro på tusenårsriket bara 
för att det finns likheter mellan 
de två lärorna. På det svarar 
Mauricio att vi ofta är rädda för 
att se hur vi själva är påverkade 
av vår tid och kultur och att 
en indier aldrig skulle blivit en 
Marx med sin religions och sin 
kulturs sätt att se på livet. 

Bo Gustafsson anser att Rojas 
går för långt när han definierar 
marxismen som enbart frälsnings
lära och menar att den franske 
filosofen Althusser har rätt i att 

man måste skilja mellan den 
unge världsomstörtaren Marx och 
den mogne vetenskapsmannen 
Marx. I Kapitalet som Marx 
skrev på ett senare stadium fin
ner man konkreta analyser av 
sådant som arbetstidslagstiftning
ens betydelse för utsugningen av 
arbetarna, våldets betydelse för 
den ekonomiska utvecklingen, 
analyser som kan prövas i verk
ligheten och som är vetenskap
liga. B.G. betonar också det 
positiva i marxismens grundsyn 
som hjälper oss att förstå värl
den, nämligen att människorna 
blir dem de är tillsammans med 
andra människor: Per är inte Per 
utan På!, att ekonomi och politik 
och ideologi hänger samman och 
påverkar varandra, inga filosofier 
och tankegångar skapas utan be
röring med den materiella verk
ligheten. 

Historiematerialismen är en vik
tig metod för forskningen på uni
versiteten hävdar opponenten vi
dare och som exempel ger han de
batten inom ekonomisk historia 
om övergången från feodalism till 
kapitalism och analysen av ny libe
ralerna. Han menar också att ar
betarrörelsen skulle ha svårt att 
känna igen sig i Rojas .marxism 
och syftar då främst på social
demokraterna. 

Roj as säger att . han aldrig va
rit socialdemokrat och när det i 
övrigt gäller hur och var marxis
men tillämpas så vidhåller han att 
universiteten i Norden till exem
pel är bara ett litet område, det 
stora området idag är politiken i 
tredje världen och det är där man 
måste skärskåda effekterna av den 
politiska ideologi som marxismen 
är. 

Vad gäller Marx senare produk
tion som Kapitalet så håller Rojas 
med om att Marx där har använd
bara analyser, men han betraktar 
det ändå bara som vetenskapliga 
ansater som kanske kan utvecklas 
längre fram. Han anger som ett 
exempel på en brist hos Marx 
att han måste frångå historie
materialismen när han förkla
rar den industriella revolutio
nen, här bygger människorna 
upp en organisa tio n för kapital
istisk handel och produktion 
innan den tekniska kunskapen 
och de nya maskinerna utver.k
lats istället för tvärtom. 

Rojas menar att Marx gjorde 
anspråk på att förklara hela 
mänsklighetens utveckling på ett 
principiellt plan och ser det som 
ett misslyckande från Marx' sida 

. när han finner samhällen som inte 
passar in i kedjan urkommunism 
- slavsamhälle - feodalism -
kapitalism - socialism - kom
munism och då måste ta till en 
speciell term utanför schemat, 
det asiatiska produktionssättet. 

Opponenten anser tvärtom att 
Marx inte alls gör anspråk på att 
förklara . allt, utan att historiens 
stadier för Marx är en led tråd 
i analysen och att han tar upp 
ett undantag från schemat som 
som samhällena i Asien visar 
på hans prövande attityd. 

Bosse Gustafsson menar också 
att Marx själv inte velat dra för 
stora växlar på sin fram tidsvision. 
Han sa en gång att han inte skrev 
recept för framtidens soppkök, 
varpå Mauricio Rojas genmälde 
att det var det fräckaste Marx 
överhuvudtaget gjort, att vi ska 
äta soppa imorgon slår han fast, 
men säger inte något om vad 
soppan ska bestå av! 

Amalia 



Kvinnokampen -
Mellan tangatrosor och riddarrustning 

Nej, det var inte meningsfullt att fortsätta driva kvinnokamp 
genom Kvinnocentrum i Lund, skriver Christina Berglund. Ingen 
kom ju. Men kvinnoförtrycket består, tro inte något annat trots 
allt som sägs. Och det tar sej nya former och uttryck. 

Det sägs att vi lever i ett jäm
ställt samhälle. Det sägs att vi le
ver i ett land där det råder jämlik
het mellan könen. Det sägs att 
kvinnan står i ett med mannen 
jämbördigt förhållande till stat, 
arbetsmarknad samt herrpress. In
ternationellt sett är Sverige unikt, 
för här har herrar jurister, politi
ker och annat löst folk frambring
at ett fyrfaldigt leve och en jäm
ställdhetslag. Till förmån för den 
förmenta rättvisan. 

En jämställdhetslag som efter 
en depraverande förlossning och 
traumatisk uppväxt kniper röster 
till den kör som - trots bevis om 
motsatsen - hävdar att kvinnans 
position i samhället icke är sämre 
än mannens. Just jämställdhetsla
gen används ofta som argument 
för att den svenska kvinnan borde 
hålla käften. Internationellt 
sett ... 

INTE 
Vad är det då som är så för

bannat bra med lagen? Den har 
inte medfört någon högre status 
för typiska kvinnasysslor. Kvin
nornas yrken är fortfarande de 
sämst betalda, förlagda på sämst 
arbetstid och alltså minst attrak
tiva. Jämställdhetslagen har inte 
medfört den självklara rätten till 
egen försäljning, dvs eget arbete, 
för kvinnor i barnafödande ålder 
eller kvinnor med småbarn. Ar
betsköparens fria anställningsrätt 
ger honom möjlighet att anställa 
de vackra kvinnorna. De infertila 
kvinnorna. De lönsamma kvinnor
na. I den mån han nu anställer 
kvinnor. 

Eftersom den högre statusen, 
de högre lönerna för typiska kvin
nosysslor lyse~ med sin frånvaro 
har kvinnokampen i stort sett in
te inneburit nagra reella ekono
miska förbättringar . Eller prakti
ska förbättringar. Kvinnan är idag 
fortfarande i hög grad beroende 
av en snäll make för sin välfärds 
skull. För sina barns_ välfärds 
skull. 

Jämställdhetslagstiftningen har 
inte inskränkt porrindustrins möj
ligheter att exploatera kvinnan 
som könsobjekt. Inte medfört 
några möjligheter för kvinnan att 
slippa definieras som tjänstvillig 
och piskvänlig bakelithäck. Inte 
inneburit några möjligheter för 
oss att slippa konfronter as med 
kvinnor som på bild inte verkar 
ha något emot att definieras en
ligt ovansagda ... 

Nej - visserligen behöver vi 
inte bära slöja, men å andra sidan 
får vi knappt bära trosor heller! 

Abonnera 
Så vad har vi då internationellt 

sett? 
Det exi§terar ett kvinnoideal 

som framförallt poängterar vikten 
av skönhet., En skönhet som byg
ger på vissa givna föru !sättningar. 
Man ska ha välansad midja, fukti
ga läppar (helst tysta och så lite 
halvöppna ... ) samt sexiga tro
sor. Inte nog med att trosorna 
ska vara sexiga. De ska vara nya 
också! Bland de senaste affars-

ideerna lanseras just nu, efter 
norsk förebild, de prenumererade 
trosorna. Mot "rimlig" kostnad 
ska vi kunna erhålla sex par trosor 
varannan månad. 

I jämlikhetens namn erbjuder 
försäljaren en liknande förmån åt 
män. De ska få prenumerera på 
- strumpor! Räknas det månne 
som manligt att vara lite skitig 
under?? Den här iden är givetvis 
inte lanserad av någon kvinna. 
Nej - av en man i (förmodar jag) 
sladdriga kalsingar och nya strum
por. Undertecknad skulle kunna 
tipsa honom om försäljningsslo
gan: "När gav du din man en röd 
strumpa sist?" Till exempel. 

Sen har vi det där med våld
täkt. Då får vi visst skylla oss själ
va. Särskilt om vi går på det där 
med att vara vacker. Eller på 
minsta vis är trevliga och till
mötesgående mot en man. Det 
tolkas som ett medgivande till 
sexuellt umgänge vad våra ord än 
säger. Även om vi säger NEJ. För 
herrar jurister och domare tror sig 
veta vad kvinnor vill egentligen. 

Så finns det förstås en del her
rar och damer psykologer som 
hävdar att en våld täkt inte alls 
är en sexuell handling, beroende 
på oresonlig kättja som uppstått 
pga kvinnans utmanande klädsel. 
Våldtäkt är våldsbrott och har 
bl a sin grund i underlägsenhets
känslor och inneboende aggressio
ner. Man får passa sig för att visa 
sig överlägsen, intellektuellt eller 
praktiskt, en man . För då kan han 
få ångest och våld tar dig vare sig 
du bär tangatrosor eller riddar
rustning! 

Ingen kom 
Och det är väl ungefar här 

kvinnokampen befinner sig idag. 
Mellan tangatrosor och riddar
rustning. Det var här den befann 
sig när jag för drygt tre år sedan 
gick med i Kvinnocentrum. Det 
var här den befann sig när jag för 
ett år sedan åtog mig att sitta i 
styrelsen. 

Föreningen hade under några 
få år tappat liv och substans men 
jag trodde inte att det skulle vara 
något problem. Kvinnokampens 
angelägenhet är ju så uppenbar ... 
En rekryteringskampanj var väl 
vad som behövdes. Så naiv var jag 
och ett par stycken till. Vi kallade 
samman till ett möte för att reda 
ut vad Kvinnocentrum stod för. 
Vad det var vi ville rekrytera folk 
till . Ingen kom. Då arrangerade vi 
möten för att reda ut varför ingen 
kom. Ingen kom. Då arrangerade 
vi möten för att reda ut vad som 
skulle få folk att komma. Ingen 
kom. 

Nå. Lite orättvis är jag i min 
beskrivning. Några givande tema
kvällar hade vi kring ämnen som 
incest, porr och prostitution, 
kvinnor och arbetsmarknad m m. 
De mötena var både välbesökta 
och uppskattade. 

Nu som då 
Det är ett gammalt problem 

det där med att få kvinnor sam
lade. Redan för ett par tusen år 

sedan beskriver Arisfofanes sam
ma dilemma i sitt drama Lysistra
te. Sparta och Athen befinner sig 
i krig med varandra. Lysistrate 
som är attiska har kallat alla kvin
nor i Athen och Sparta för att få 
en kärleksstrejk till stånd (ursäkta 
den i sammanhanget dåliga vit
sen). strejken har till syfte att ta 
den politiska makten från männen 
eftersom makten i deras händer 
endast innebär krig och menings
löst våld. Scenen är nedanför 
Akropolis. Lysistrate går fram och 
tillbaka. 

Lysistrate: Jo , jo - man skulle 
kallat dem till backanal, till någon 
fest för kärleksgudar - eller Pan, 
då skulle man väl knappast kom
mit genom porten. Men nu har 
minsann ingen enda orkat hit. Jo
visst , där kommer ju min grann
fru i kvarteret. God morgon, 
Kleonike! 

Kleonike: Hej , Lysistrate . Varför 
så upprörd? Rynka inte pannan , 
barn. Dina ögon skjuter pilar. Det 
är missklädsamt. 

Lysistrate: Men kära Kleonike, 
hjärtat brinner i mig! Jag är så ra
sande på hela kvinnokönet. Hos 
mannen har vi också namn om oss 
att kunna vara i stånd till vad som 
helst. 

Kleonike: Når, är vi inte det? 

Lysistrate: Här har man skickat 
bud till dem att möta upp till råd
slag om en viktig angelägenhet -
de sover!! Ingen kommer. 

Kleonike: Men älskade min vän! 
De kommer nog. För kvinnfolk är 
det inte lätt att ta sig utom dörrn. 
En pysslar om sin gubbe, en måste 
väcka tjänstefolket eller lägga sin 
unge - eller tvätta den och ge den 
mat. 

Lysistrate: Men det är andra, stör
re värv som förestår för dem! 

Kleonike: Vad är det, älskade Ly
sistrate? Och varför har du kallat 
oss till detta möte? Vad gäller sa
ken? Hurdan är den? 

Lysistrate: Stor! 

Kleonike: Och - styv? 

Lysistrate: Jo -nog så styv! 

Kleonike: Och vi som inte har 
mött upp! 

Lysistrate: Jag menar inte den. Då 
hade alla kommit! Nej , det är nå
got jag tänkt ut under många nät
ters vaka när jag vänt och vridit 
mig. 

Fan! 
I dramat och litteraturen kan 

man skapa lyckliga slut. I verklig
heten är det annorlunda. Lysistra
te och hennes systrar genomfÖrde 
sin kärleksstrejk, tog makten och 
allt blev frid och fröjd. Vi i Kvin
nocentrum fann inte vårt sätt att 
bedriva kvinnokamp meningsfullt. 
Eller rättare sagt: Kvinn_ocentrums 
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Från det 
kommunala 

Mp och invandrarnämnd 
VPKs motion om en invandrar
nämnd avslogs av bor9erligheten 
med Mps benägna bistand. Miljö
partisternas argumentation mot 
nämnden då var att det skulle 
innebära ökad byråkratisering, 
ökade formella kontakter , ja en 
allmän ökning av den formella 
sektorn. Idag röstar Mp i skolsty
relsen för VPKs förslag om att in
rätta en invandrarnämnd. 

Frågan kom upp i samband med 
att den borgerliga majoriteten i 
socialnämnden hade föreslagit att 
inkorporera delar av invandrarby
råns verksamhet i socialnämndens 
uppgifter eftersom de ser den ku
rativa verksamhet bland invand
rarna som en fråga för den sociala 
verksamheten. Varken Mps eller 
borgarnas politik förvånar oss . 
Mp driver nu i opposition de frå
gor de en gång hade möjlighet att 
själva avgöra i progressiv riktning 
genom att stödja exempelvis våra 
förslag. 

Borgerligheten vet vi, har alltid 
betraktat de verksamheter som på 
ett eller annat sätt skiljer sig, och 
dessutom är behäftade med pro
blem som en naturlig del av den 
socialkurativa verksamheten. 

En rutten historia eller vad 
var det vi sa 
För ett par år sedan begärde FBU 
(Frivilliga Be fals u !bildningen) att 
Lunds kommun skulle gå i borgen 
för ett lån på 163 000 kr. VPK 
röstade emot. Föreningen skulle 
köpa ett barackliknande hus som 
skulle transporteras till tom ten. 
Detta gjordes, men nu ett par år 
efter visar sig det hela i sitt full
ständiga misslyckande. De repara
tioner som skulle göras på huset 
blev antingen inte gjorda eller 
blev utförda på ett så amatörmäs
sigt sätt att husets skick t o m 
förvärrades. Detta enligt fritids
förvaltningens egen bedömning. 
Det är i många avseenden en 
rutten historia både bildligt och 
bokstavligt talat. Nu begär FBU 
att kommunen löser in huset. 

Kommunen brukar gå in i bor
gensåtaganden när det gäller ideel
la organisationer, men organisa
tionens egna insatser antingen 
genom eget kapital eller frivilligt 
arbete måste vara väl dokumen
terade , det var de inte i FBUs 
fall. Att det är en frivillig för-

- svarsorganisa tio n är ingen 
automatisk garanti för skötsam
het. Dessutom har sådana or
ganisationer som i FBU och 
Lottakåren inget med försvaret 
att skaffa de är enbart ideol
giska överbyggnader för ett gam
maldags fosterländskt budskap. 
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Kommunal insyn önskas 
Kommunen sparar genom att 

låta informationen om förvalt
ningarnas verksamhet försämras. 

I höstas, tror jag det var, be
slöt fullmäktige att omfånget på 
förvaltningarnas verksamhetsbe
rättelser skulle bantas kraftigt -
högst två A4-sidor var ordern. På 
så sätt minskas nämligen omfång
et på fullmäktigehandlingarna, där 
årsberättelserna hittills har redo
visats . Och därmed snor man in 
några kronor i minskade tryck
kostnader. Att den intresserade 
allmänheten därmed får det ännu 
svårare att få grepp om den kom 
munala verksamheten intresserar 
uppenbarligen inte våra politiker. 

Exempel? I många år har galu
och trafiknämnden fyra gånger 
om året låtit räkna biltrafiken på 
vissa gator. Siffrorna har publice
rats i årsberättelsen. För den en
skilde har detta varit lättillgäng
lig inform attion; enkelt att gå på 
stadsbiblioteket och läsa fullmäk
tigetrycket. Trafiken räknas fort
farande , men nu måste man rag
ga upp siffrorna på gatukontoret 

Fler exempel? Biblioteks-
nämnden begrep inte mycket av 
den kryptiska årsberättelse, som 
förvaltningen enligt de nya rikt
linjerna presenterade. Viktig sta
tistik om utlåning och bokbestånd 
med kommentarer, som redovisats 
tidigare, fick inte plats. Så förvalt 
ningen fick i uppdrag att göra en 
" intern årsberättelse". Men hur 
når denna den intresserade all
mänheten? 

Visst ska man vara sparsam , 
där det är rimligt. Återinför för 
valtningarnas årsberättelser, men 
tryck dem billigare. Kan vpk ver
ka för att beslutet omprövas? 

Postadress. 

av en katt . I detta speciella sam
manhang är dom fullständigt ovä
sentliga, banala och t o m cyniska. 

I det ögonblicket en överväldi
gande majoritet av svenska folket 
bär en äkta sorg skall man avhålla 
sig från inskränkta spekulationer 
och töntiga kommentarer om inte 
annat så för att visa respekt för 
de som sörjer. 

Begravningen och alla manifes
tationer före den var dessutom 
manifestationer som överskred 
personen och i stället blev uttryck 
för mänskliga värden. 

Att kunna abstrahera är ett 
mänskligt prerogativ . 

Allt det sagda märker man 
bättre om man lever bland män
niskor och inte i fablernas värld. 

Sign Tarcisio Bommarco 

Oti llräckligt exem pel 
Tack för inbjudan , Iris Nilsson, 

men jag kunde inte komma när du 
visade bilder från Nicaragua. Iro
niskt nog var det just ett VB-mö
te som låg i vägen. Jag hoppas 
verkligen att jag får ett annat 
tillnille. 

Jag skrev i VB och gladdes 
över det spirande radikala upp
svinget bland de unga, men kon
staterade att det denna gång in
te fanns något "socialistiskt före 
gångsland" som inspirerade, i stil 
med gångna generationers Sovjet, 
Kina eller Vietnam. Men Nicara
gua finns ju , invänder du. 

Jo . Men jag talade inte om vad 
som borde vara utan vad som fak 
tiskt är . Och då vill jag hävda att 
för dagens svenska tjugoåringar 
är Nicaragua knappast någon hu
vudsaklig drivkraft för deras radi
kalism. 

Varför det inte är så kunde jag 
spekulera över, men det skulle fö
ra alldeles för långt i detta sam
m anhanget. 

Gunnar Sandin 

i. r-~------------1 

Från verkligheternas värld 
Om man för ögonblicket bort

ser från obegåvade VB-kommen
tarer har VB under sista tiden bli
vit mer och mer anonym. Den är 
inte längre i så stor utsträckning 
som tidigare företrädare för åsik
ter och opinioner utan för olika 
läten. 

Ta sista Mjau, "Från fabler
nas värld". Vad ville han katten 
eller hon katten eller det katten 
säga? 

Att det inte fanns stora män? 
Eller att stora begravningar inte 
är för stora män? Eller att begrav
ningen och sorgen är oproportio
nerliga i förhållande till föremå
lets värde som levande? 

Frågorna kan vara berättigade 
i ett visst tillfälle även om de ställs 
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sätt att bedriva kvinnokamp Kan
des inte längre meningsfullt. Vi la 
ner föreningen Kvinnocentrum. 

Men KVINNOKAMPEN är 
meningsfull !! ! 

Det existerar ett kvinnoför
tryck i världen. I Sverige!! ! För 
även om det har lagts en del 
pengar på "systemkosmetik" här i 
Sverige som stundtals och på kort 
sikt maskerar klassamhället och 
kvinnoförtrycket så har inga 
strukturer förändrats. 

Det är männen som hörs! 
Det är männen som syns! 
Det är männen som bestäm

mer! 
Det är ju själve fan !!! 

Christina Berglun.d 
inte Kvinnocentrum 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJN!D 

Blåsläger 86 
Just nu ingår meddelande att 

det är klart med sommarens blå
sarläger som Vpks blåsorkester i 
Stockholm ordnar. Det försiggår 
den 22- 29.6 i den klassiska 
sommarstaden Vaxholm , dit man 
tar sej med ång- eller annan båt 
från Stockholm . Om innehållet 
vet vi inte så mycket än, men 
stockholmsorkesterns goda kon
takter till de mest skiftande 
musikkretsar i hemstaden bådar 
gott. Inbokade som lärare är visst 
redan en professionell flöj tist och 
en riksspelman! 

Priset blir 650 kr för spelan
de vuxna och hälften för barn, 
och som en nyhet: bara 400 kr 
för förstagångsdeltagare. 

Ytterligare upplysningar ex 
genom Gunnar Sandin, te! 
135899. 

SDS och 
yttrandefri h eten 

För någon vecka sedan lämnade 
Sven-Bertil Persson en interpella
tion till kommunfullmäktige. In
terpellationen var ställd till social
nämndens ordförande Hans 
Håkansson (m). Den handlar om 
att socialförvaltningen på Hans 
Håkanssons direktiv arbetar med 
att minska öppettiderna på vanliga 
daghem och därigenom gå emot 
ett fullmäktigebeslu t. 

SDS (Sydsvenska Dagbladet) 
tyckte antagligen att det var en 
"het" historia för de gJorde en 
artikel av interpellationen där de 
lät Hans Håkansson svara på frå
gorna direkt. Eftersom Hans 
Håkanssons svar var direkta lögner 
tog Sven-Bertil kontakt med SDS 
för att han också skulle få möj
lighet att göra en kommentar. 
Men det var tidningen inte in tres
serad av utan han fick nöja sig 
med att lämna in en insändare . 

Sen gick dagarna och Sven-Bertils 
insändare publicerades inte. Efter 
en vecka publicerades i stället ett 
svar på insändaren. Svaret var 
skrivet av Hans Håkansson . I 
stället för att skicka insändaren 
till try ck ni ng skickades den 
alltså till Hans Håkansson för 
kom mentar. I Hans Håkanssons 
svar backar han från de bortför
kla;ingar han hade första gången 
och försöker med nya lögner för
klara att socialförvaltningen går 
förbi ett fullmäktigebeslu t. Hans 
Håkanssons svar tyder på att han 
anser ämnet mycket känsligt. 

Sven-Bertils insändare sägs ha 
kommit bort i sätteriet. För att 
i någon mån rädda ansiktet 
kommer lundaredaktionen nu att 
börja om igen och publicera Sven
Bertils insändare och Hans 
Håkanssons svar en gång till. På 
Sven-Bertils fråga om han då får 
kommentera Hans Håkanssons 
lögner svarar lundaredaktionen 
mycket svävande. 

POSTTIDNING 

/"All naturen börj ar vakna"/ 

och då ger sej Vandringssek
tionen ut på sin legendariska 
Påskvandring. Kom med! Ring 
Gunnar Sandin , te! 135899, som 
vet mer. 

VPK SK ANE h ar offentlig å rskon 
f erens p å Fak iren i helgen , med 
börj an p å tö rdag kl9 .15. 

B L A SORKESTERN. Lö 22 .3 kl 
13 prick samlin g fö r rep vid Faki 
ren . Spel om k 13.30. Ej appell 
möt e . Sö 19 rep av fredsprogram . 
Glöm inte in ternatet 12- 13.4. 
se om b låsarläger sä rskild not is! 

MILJÖGRUPPEN. M öte 23/3 kl 
19 .30 hos Bodil H ansson, Su n 
nanväg 18S . 
V p K t F. T räning p å Lerbäc k ssko
lan tördag 22/3 k l 16-18. 
DEMONSTRATION MOT 
APARTHEID till minne av Sharp
vi lle f re 21/3, samling 17 .30 
Cte,{,enstorget . SOLIDARITETS
F EST f redag kväll kl 19 p å Sm å· 
lands. 
MEGA FONER SA KNAS. Vpk 
behöver sina m egafoner. H ar du 
någo n hemma så lämna in den 
p å vp k-lok alen snarast. 
SOVJET UT UR AFGHAN I
ST A N. D emonstration tö den 
22/3, sam lin g Clemenstorget k l 
12, avmarsch k l 12.30. Bl and 
an nat vp k ä r med arrangör, 

Kompolmöt e m å 24.3 kl 19.30 p å 
vp k-lok alen. Om Lu nds st adsbild 
och ytte rområden. 

~ECKOBI.ADET . 
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