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K vinnor - skaparinnor 
Fest med humor, allvar och sextimmarsdag på kvinnorlagen 

För att fira internationellakvinno
dagen fick man i år bege sig till 
Malmö. Närmare bestämt till 
Folkets Hus där Näthossorna, 
kvinnorna från vänsterpartiet och 
miljöpartiet, kvinnopartiet, SKV 
och LO-cattorna arrangerat en 
festkväll med både humor och 
allvar. Det var country, jazz och 
folkmusik. Det var Maria Lind
ström. Det var kabare med s
kvinnorna Prima Dånor. Och det 
var Inga-Lisa Sangregorio. 

Ut med åttatimmarsdagen 
Inga-LisaSangregoriopratadeom 
sex timmars arbetsdag som aldrig 
tycks komma på dagordningen, 
varken i högkonjunktur eller i 
å g kon junktur. Åttatimmarsdagen 

· ·rdes år 1919. Den är 75 år. 
Det ög tid attpensioneraåttatim
mars en, den har gjort sitt, sa 
hon. Hon påminde om arbetar
rörelsens standar från 1800-talet. 
De som hade texten 8 timmars 

arbete, 8 timmars sömn, 8 timmars 
fritid. 

-Vem av er har åtta timmars 
fritid, frågade hon publiken och 
fick bra skratt till svar. 

Vi ska ha kortare arbetsdag för 
att få mer fritid . För att hinna med 
annat än bara arbete. Vi ska ha tid 
att ta hand om våra barn och träffa 
våra gamla föräldrar, arbeta fack
ligt eller politiskt, studera och läsa 
böcker. Det är vardagslivet som 
egentligen är vårt liv, fast vi alltid 
tror att livet ska komma nån annan 
gång. 

Fjorton års föräldraledigt 
Motståndet kommer från männen. 
De är inte intresserade av att min
ska den dagliga arbetstiden. Det är 
likadant i alla partiet, menade hon. 

-Målahuset,målabåtenochjaga 
älg, det gör man bara en gång om 
året. 

Socialdemokratiska kvinno
partiet har länge drivit kravet på 

sex timmars arbetsdag . Men det 
gör inte faderpartiet På partikon
gressen 1990 argumenterade 
majoriteten av de manliga talarna 
emot. Samma sak är det inom den 
fackliga rörelsen. De kvinno
dominerade förbunden driver 
sextimmarskravet Metall säger 
först och främst vad man kan göra 
i stället. Enligt Metall kan man i 
stället få elva veckors semester 
eller åtta års ledigt för studier eller 
föräldraledighet i fjorton år för 
varje barn eller pension vid 50 års 
ålder. Metalls hållning tjänar bara 
till att splittra opinionen. Det blir 
ingenting varken av det ena eller 
det andra. 

Luthersk plikt 
Inga-Lisa Sangregorio pekade 
också på den lutheranska plikt
känslan som ett hinder för minskad 
arbetstid. Livet ska vara en strid. 
Manskaminsannintehaförroligt. 

forts sid 3 

·Könsbyte bättre än utbildning 
"Könsbyte lönar sig bättre 
än utbildning för kvinnor 
som vill ha högre lön." Detta 
uttalande gjordes av Agneta 
Stark på 1994 års kvinno
tribunal i Umd rorra veckan. 
Uttalandet gjorde VB:s 
redaktion nyfiken. Hur för
håller det sig med jämställd
heten i Lunds kommun? 
VB:s utsände begav sig på 
jakt efter statistik och fakta i 
frågan. 
Jodå, visst har Lunds kommun 
skrivit en central jämställdhetsplan 
som det numera är föreskrivet i 
lagstiftningen. V ad har man då 
åstadkommit i kommunen sedan 
planen tillkom? En arbetsledar
utbildning speciellt riktad till 
kvinnor har genomförts. Kommu
nen har ordnat en hearing om 
arbetsvärdering och lönesättning. 
Dessutom har personalförvalt
ningen, som ansvarar för den 
centrala jämställdhetsplanen, 
uppmanat de övriga förvaltningar
naattinkommamedjämställdhets-

planer för sin verksamhetsom
råden. Alla utom skolförvaltning, 
fritidsförvaltning samt stads
arkitektkontoret har snällt skrivit 
sina planer. Mennågon fullständig 
lönestatistik uppdelad på kvinnor 
och män har man inte lyckats ta 
fram. Detta borde vara oerhört 
viktigt och ganska enkelt för att få 
ett diskussions och beslutsunder
lag för det fortsatta jämställdhets
arbetet. 

Löneskillnader mellan 
kvinno- och mans
dominerade yrken 
Lite statistik lyckades VB:s ut
sände dock komma över. Vad gick 
då att utläsa av denna? När det 
gäller SKAF-medlemmar i Lunds 
kommun är skillnaderna som vän
tat inte stora inom samma yrkes
grupp. Skillnaderna finns istället 
mellan kvinno- och mansdomi
nerade yrken. Exempelvis har en 
renhållningsarbetare (53 män, O 
kvinnor) 12 964 kr i månaden, en 
parkarbetare (53 män,4 kvinnor ) 
har 12 684 kr. Kvinnodominerade 

yrken såsom hemvårdare (31 
kvinnor, 1 man) har 11844 kr i 
månaden, en barnskötare(864 
kvinnor, 40 män ) har 11704 kr i 
månaden. En tusenlapp i månaden 
har man alltså mindre i löneku
vertet om man arbetar i ett kvinno
dominerat yrke i Lunds kommun 
och är SKAF-medlcm. 

Kan det verkligen vara därför du 
kommer att få högre lön? 

Könsbyte mera lönsamt 
Lönardet sig för en kvinna i Lunds 
kommun att utbilda sig om man 
vill ha löneökning. Jodå i vissa 
fall. Om du utbildar dig till ingenjör 
kommer du om du är kvinna att 
tjäna 15 450 kr och om du är man 
tjänar du 17 600kr. Är du kvinnlig 
arkitetkt så tjänar du i Lunds 
kommun 18 200 kr medan en 
manlig dito tjänar 22 450 kr. Det 
lönar sig alltså att utbilda sig i 
dessa fall, men naturligt mest för 
en man. I andra fall är könsbyte 
mera lönsamt. Antag att du är 
kvinnaoch arbetsledare för städare 
i kommunen. Du tjänar då 13 600 
kr. Antag också att du vill utbilda 
dig för att tjäna lite mer .Väljer du 
bibliotekarie eller socialsekre
terare kommer du att tjäna 14 262 
respektive 14 394. Väljer du istället 
att byta kön och blir manlig 
städledare i kommunen så kommer 
du att tjäna 16 050 kr. I detta fall är 
alltså könsbyte mera lönsamt än 
utbildning. 

(forts. s . 4) 



Den nya välfärden 
Jag undrar hur det kan komma sig 
att jag har hamnat på "Den nya 
välfärdens" utskickslista. I sin 
stora och dyrbara propaganda för 
sina reaktionära ideer har de 
säkerligen en mycket brett defini
erad målgrupp. Men inte kan jag 
ha kommitmed i egenskap av aktiv 
vänsterpartist? Knappast heller i 
egenskap av avskedad från den 
offentliga sektorn efter 24 år. I 
alla fall har jag förärats ett ex
emplar av Patrik Engellaus bok 
om visioner för svenska folket: 
Molnstoden. 

Stor glädje och låg skatt 
I den hävdar han att Sverige "lig
särnre till än andra länder efter
som frivilligt arbete i det civila 
samhället i så stor utsträckning 
övertagits av lönearbete i den off
entliga sektorn." 

Han berättar om grannen Nisse 
som tar sig an gamla Asta genom 
att handla till henne och hjälpa 
henne. Detta skänker honom en 
väldig glädje och dessutom får 
han ju lägre skatt. Engellau häcklar 
cyniska ekonomer som inte förstår 
vilken glädje Nisse får . 

Arbetsbyte 
Jag undrar om han tänker på Anne
Marie Pålsson. Hon argumenterar 
ju för att det ska sättas pris på 
hemarbetet och att det ska bli for
mellt lönearbete, visserligen inte i 
den offentliga sektoms regi , men 
vältill stordel på offentligamedeL 

~KOMMENTAR 
Välkommen, Kult! 
Kanske är det med kulturradika
lerna som med kvinnolistan: att 
talet om att ställa upp i valet i 
första hand är ett hot mot de 
etablerade partierna. Det är i så 
fall framgångsrikt. Liksom kvin
nalistan stimulerat kvinnapoliti
ken på riksnivå, kan man gissa att 
kulturradikalemas uppdykande 
har bidragit till det relativt generösa 
bidrag till den kommunala kultur
verksamheten som partierna i Lund 
nu tycks vara ense om. 

Men det kan också hända att 
kulturradikalerna verkligen är in
ställda på att ställa upp i kom
munalvalet om det hittar kandi
dater. Hur ska man då se på detta? 

Den reflexmässiga reaktionen 
hos oss var som i andra etablerade 
partier, gissar vi: så onödigt, väns-

Via avdrag betalas halv a kostnaden 
av skattemedel. 

I så fall kommer ju Nisse att få 
betala mer skatt i alla fall. Vitsen 
med Engellaus förslag var ju att 
när Nisse handlar till sin granne 
Asta sparar kommunen, skatten 
sänks och "företagen expanderar 
och friställda hemtjänstbiträden får 
nytt jobb i exportindustrin." 

Å andra sidan, det skulle inte 
förvåna mig om Engellau och 
Pälsson kom överens trots så olika 
utgångspunkter. Båda är ju popu
lära i samma kretsar. Nisse kan ju 
anställa ett friställt hemtjänst
biträde som trots allt inte fått jobb 
i exportindustrin för där var inte 
hennes k v aliflkationer så eftertrak
tade. Hon kan handla till honom 
medan han handlar åt Asta. Då får 
han både glädjen av pigavåraget 
och av att vara god mot Asta . 

Tvivlar på Nisse 
Borgama har alltid hävdat att 
summan av allt egenintresse är 
bäst för samhället. Hela deras teori 
bygger på "the economic man". 
Men i Engellaus framställning blir 
det vi i vänstern som inte riktigit 
litar på Nisses godhet. Det var 
detta som störde mig mest. Han 
presenterar den goda människan 
som kärnan i sin högervision. Jag 
vill vara den som tror på den goda 
människan. 

Det känns tungt att vi efter 
många års kamp inte kommit 
längre, attdebatten kommit så långt 
ifrån vår vision om ett samhälle 
där män och kvinnor delar på sina 
vardagssysslor, efter sex timmars 
arbetsdag, utan piga men med rätt 
till barnomsorg och åldringsvård. 
Men vi måste orka argumentera 
och bemöta även dessa motsä
gelsefulla och befängda ideer. Det 
hemska är att dc kan bli verklighet. 

Ann 

tern är kulturvänlig, detnya partiet 
betyder baraensplittring. Ungefär 
så som vi en gång reagerade på 
miljöpartiet. 

Men vid närmare eftertanke blir 
omdömet mer positivt. Det är 
längesen som vänsterpartiet hade 
ett eget kårparti i Lund. I många år 
är det kulturradikalerna som har 
utgjort huvuddelen av den arga- , 
niserade vänstern bland studen
terna. Det är nog mer åldern än 
åsikterna som har skapat en klyfta 
mot partiet men den har funnits 
där lika fullt. Man kan konstatera 
att inte heller miljöpartiet i nämn
värd grad har kurmat suga upp 
denna nya radikalism. 

Åt varje generation dess egen 
vänster? 

Hur som helst. Vi antar att Kult 
ställer upp . De får röster som 
annars skulle ha tillfallet v, mp 
och s. Men det är inte hela san
ningen . Låt oss se det historiskt. 

Från det demokratiska genom
brottet till 1954 var det i princip 

(for/s. s. 4) 

Svag majoritet för kommundelsnämnder 
Direkt efter förra kommunalvalet 
tillsatte den borgerligamajoriteten 
en fömyelsedelegation. Den kom
munala organisationen skulle 
förändras. 

Runt om i landet i kommuner 
med borgerlig majoritet tillsattes 
liknande delegationer. Moderata 
kommunalpo Ii tik er hade rikssam
mandragningar. Nu var det dags 
för systemskifte. 

Sammandragningarnareferera
des utförligt i KommunAktuellt 
Därlätdet som om det varettslags 
företagsekonomiska seminarier 
där man spånade fram vilda ideer 
om förvandlingen av kommuner
na. 

Kundval 
Föräldrar med småbarn skulle få 
hem en papperslapp i brevlådan. 
Detskulle symboliseraattkommu
nen ställde ut en check som föräld
rarna kunde köpa barnomsorg för. 
På det sättet skulleden kommunala 
omsorgen konkurrera medprivat a 
alternativ. Liknande system skulle 
införas för skola och äldreomsorg . 

Kundval kallas det. Medborg
ama betraktades som kunder. Som 
utanförstående konsumenter skul
le de kunna påverka omsorgerna. 
Man utgick naturligtvis från att de 
skulle välja privata alternativ. För 
det visste man ju att det kommunala 
är grått och lite småtris t. 

Nu är valperioden snart slut. 
Förnyelsedelegationen är klar. 
Kommunstyrelsen följde dess 
huvudförslag och vill ha kommun
delsnämnder i hela Lund men kal
lar dem lokala organ. 

Moderater och folkpartister står 
inte bakom beslutet. De vill att allt 
ska fortsätta som hi tills. 

Så var det med den förnyelsen . 

Lokala organ 
Visst kan man ha kundval och 
lokala organ på samma gång. Men 
begreppen hör hemma i olika 
tankefigurer. Lokalaorganhandlar 
om att n ärma politiken och 
medborgama till "produktionen". 
Det betonar orden i kommunal
lagen om medborgama som "ska 
sköta sina egna angelägenheter". 

Kundvalsmodeller handlar 
tvärtom om att fjärma politiken 
från "produktionen". Medborgar
na ska möta politiken och "produk
tionen" som kunder på en marknad. 

Att lokala organ grundar sig på 
andra tanketraditioner än kund
valsmodeller är naturligtvis inte 
skäl nog att införa dem. 

Men det finns andra: 
Det är en praktisk och effektiv 

organisation . Det försök med 
kommundelsnämnder på norr och 
i Veberöd som Lund genomfört 
visar detta. 

Konkurrens 
I Lund ska de tekniska verksam
heterna utsättas för konkurrens på 
marknaden. Dc lokala organen ska 
omfattaenbart skola, barnomsorg, 
lokal fritidsverksamhet, äldreom-

sorg och biblioteksfilialer. Jag tror 
det kommer att bli en utmärkt upp
delning. 

Centrala nämnder kvar? 
Moderater och folkpartister vill 
att kommundelsnämndsförsöket 
ska fortsätta. Det måste vara den i 
särklass sämsta lösningen. Att 
någon längre tid hak v ar de centrala 
nämnderna kom bin er at med lokala 
organ i delar av kommunen är en 
lösning som kommer att väcka 
löje på andra håll i landet. 

Kommunstyrelsebeslutet var 
bara första steget. Nu ska förslaget 
MBL-förhandlas och sedan upp 
på nytt i kommunstyrelsen för att 
senare behandlas i fullmäktige. 

Förslaget kommer att utsättas 
för mycket kritik. Förvaltnings
cheferna är på krigsstigen. De är 
deciderade motståndare tilllokala 
organ. 

Den politiska ma jo riteten för de 
lokalaorganen är darrig. Miljöpar
tiet hade ett eget kompromiss
förslag som gick ut på att Lund 
skulle behålla de centrala nämn
derna men inrätta lokala organ
förutom på norr och i Veberöd 
som m och fp ville - dessutom i 
Södra Sand by, Genarpoch Dal by. 

Hur miljöpartistema har tänkt 
övergår min fattningsförmåga. De 
har ju tidigare varit de mest entu
siastiska förespråkarna för lokala 
organ och velat ge dem fler upp
gifter än de som finns med i för
slaget. 

Lokala organ en valfråga 
Det är alltså inte säkert att förslaget 
om lokala organ står sig över 
fullmäktigebehandlingen . Om det 
gör det kommer det att bli en 
val fråga. Moderater och folkpar
tister lovar förmodligen att riva 
upp det om de vinner valet. 

Själv tror jag inte att folk är 
särskilt intresserade av hur kom
munen är organiserad. Så något 
särskilt stort intresse kommer den 
frågan inte att väcka. Många 
kännersig säkertmersom lundabor 
än som boende på t ex Väster. 

Fast jag tror å andra sidan inte 
att man ska underskatta intresset 
för lokala organ. Föräldrar som 
bott en tid inom samma områden 
och deltagit i möten först på dagis 
och sedan i skolan har lärt känna 
en hel del av det som de lokala 
organen ska syssla med och har 
dessutom lärt känna ganskamånga 
människor i stadsdelen. 

Där flnns en bas för intresset för 
de lokala organen. En annan bas 
flnns i biblioteksfilialen som ska 
fungera som ett slags informa
tionscentraL 

Däremot är det alldeles säkert 
så att folk är mer intresserade av 
att få varamedoch bestämmaöver 
sin skola och sitt dagis direkt i 
någon form av brukarstyrelse. Men 
det står inte i motsättning tilllokala 
organ. Brukarstyrelser är istället 
ett utmärkt komplement tilllokala 
organ. 

Roland Andersson 



Klokt beslut i miljönämnden 
D~t~_i~~igasteär~detpå tisdagens det i en av utredningens slutsatser. 
mliJonamndsmote var koffi!Ilun- "Som grund för planeringen er-
s tyr~lsens rem1ss ~~ utrednmgen fordras en utvecklingsfilosofi som 
om mfrastru~tur for Skåne. Det har en fastlagd miljö som utgångs-
låterkar!Skeomtressant, menrym- punkt". 
mer såväl dynamik som dynamit. 
Det vi skulle yttra oss om kallas 
Skåne-projektet. Länsstyrelserna 
i Sverige ~ar genom regerings
beslut fått 1 uppdrag att redovisa 
regionala trafik-ochmiljöanalyser 
som syftar till ett miljöanpassat 
trafiksystem. 

Läcker karta 
För en gångs skull har man ställt 
samman alla exploateringsan
språk och alla bevarandeärenden 
på en enda kartbild. Studier av 
kartan (som en pärla för den som 
är det minsta kartintresserad) v isar 
mycket snabbt att trafikens ex
pansionskrav är i konflikt med det 
vi vill bevara i Skåne av natur och 
kulturlandskap. Ännu merofören
liga med trafikplanerna är riks
dagsbesluten om reduktion av luft
f?roreningar. Vidgar vi perspek
livet geografiskt och tidsmässigt, 
är det ärmu mera orimligt att öka 
trafiken i Skåne i stället för att 
minska den. 

Miljöförvaltningens förslag till 
svarvar bra. Blandannatinstämde 

Moratorium 
För att dra en mera konkret slutsats 
av framlagda fakta, yrkadevärister
partiet på följande tillägg till för
valtningens förslag: "Eftersom 
förverkligande av nuvarande planer 
för vägtrafikens utveckling leder 
till att Sverige inta kommer att 
uppfylla de koldioxidreduktioner 
klimatkonventionen kräver till år 
2000, måste ett moratorium för 
fossilbränslebaserade transport-_ 
system införas tills dess transport- '. 
systemen blivit så miljöanpassade . 
att de inte kommer i konflikt med 
Sveriges internationella miljöå
tagande." 

Yrkandet antogs enhälligt. Det 
är bara att hoppas på att detta bes! ut 
blir prejudicerandenärmiljönämn
den ska yttra sig över vägplaner i 
fortsättningen. Har kommunstyrel
sen förstått vad hållbar utveckling 
och Agenda 21 irmebär kommer 
den att anta miljönämndens svar 
som sitt eget 

Karin Svensson Smith 

Rebecca Törnqvist på Mejeriet 
Som John Bauers prinsessan 
Tuvstarr stod hon på Mejeriets 
scen och utstrålade samma slags 
sensualism med sitt stora lock
svall och flickaktiga kroppsspråk . 
Men det tillkom något väsentligt 
när hon började sjunga-en styrka 
och självständighet som inte var 
förenlig med den Bauerska tidens 
kvirmoideal. 

Jag hade lyssnat på henne på 
CD irman och tyckt om rösten och 
musiken. Men att se och höra henne 
på scen gav ärm u mer. Kanske ska 
jag tillägga att vårt sällskap, tre 
personer över fyrtio år, kände viss 
tvekan inför konsertens art. Inga 
stolar att sitta på och styrkan i 
ljudet så påcreamad att bastrum
mans slag slog oss i bröstet som en 
stångjärnshammare. Detta verkade 
dock inte beröra de närmare 600 
ungdomarna i publiken något 
nämnvärt, så det får man väl se 
som o v ana ellerålderssvag het från 
vår sida. 

Men trots allt så var Rebecca 
Törnqvist ärm u bättre live än jag 
upplevt henne dessförinnan på 
skiva. Hennes röst blev större även 
om hon fick hård konkurrens på 
v is sa låtar av musikernaochdelvis 
dränktes, vilket var synd. Jag 
lyssnade mer till hennes texter på 
konserten eftersom hon, mycket 
sympatiskt och naturligt, gjorde 
oss nyfikna med sitt snack mellan 
låtarna. 

Bland musikerna var det framför 
allt killen på key board, På! Sverne 
och tenorsaxofonisten Per ''Texas" 
Johansson som imponerade på 
mig, liksom tjejen på slagverk, 
Vanja Holm. 

Efter konserten åkte vi hem och 
spelade CD:n och kunde lyssna 
utan störande ljudnivå och hörde 
nu mycket mer än vi gjort tidigare. 
Det tackar jag Rebecca Törnqvist 
och musikföreningen Folk å Rock 
för. 

Lena Lundgren 

Från Olga i Moskva 
Avritad och översatt från Izvestija 
den 23 februari 1994 av Olga 
Schlyter, VB:s korrespondent i 
Moskva 

(som s j älv oftast får sal t sill och 
stekt kål hos sin hyrestant, men 
som till skillnad från ryssarna har 
råd att dessutom köpa choklad ... ) 

Ananas, järpe 
frossa och njut 
Borgarklass 
snart är din saga sluJ . 

Majakovski 

Från tös till tant 
Det är grått, mulet, blåsigtoch kallt, 
en lördag på MårtenstorgeL Torg
försäljarna är ordentligtpåbyltade i 
päls och ylle. 

Då hörs ett skratt. Jag ser mig 
omkring, vad kan det f~nnas att 
skratta åt denna dag? En liten tös på 
halvtannat år, blek och tanig i 
urtvättad overall står med sina 
föräldrar och tittar uppåt skyn och 
skrattar, skrattar. 

Jag följer hennes blick, möter en 
gråmulen himmel och så ser jag 
dem, måsarna, som flyger från 
Domus mot Saluhallen. Fåglar som 
flyger får flickan att skratta. 

Några dagar senare sitter jag på 
dagis och viker papperssvalor eller 
flygplan som pojkarna hellre kallar 

forts från sid J 
Produktivitetsökningar ska inte 
användas så att livet blir lättare. 
Hon berättade om hur hon hörde 
när Allan Larsson i slutet av 80-
talet på en internationell konferens 
skröt med svensk arbetsmark
nadspolitik. De deltidsarbetande 
hade gått upp till heltid och de 
heltidsarbetande arbetar övertid. 
sa han som exempel på en lyckad 
arbetsmarknadspolitik. Inga-Lisa 
Sangregorio frågade honom om 
arbetarrörelsen haft fel när man 
kämpade för att få ner arbetstiden 
till åtta tinunar. Och hur mycket 
skaman jobba? Allan Larsson sva
rade: Tolv timmar är för mycket. 
Detta är inte speciellt för social
demokraterna. Oavsett politisk 
färg tycker ledande manliga poli
tiker i alla partier att arbetstiden 
ska öka, sa Inga-Lisa Sangregorio. 

Jurister behöver pigor? 
De senaste åren har arbetstiden 
ökat för dem som har jobb. De 
som inte är arbetslösa har aldrig 
jobbatsåmycketsomförrahösten. 
Ende! har betald övertid c:x;h andra 

?em.Ju längre tiddekan hållasig 
1 luften, desto större triumf. 

Kristoffer har med sig ett litet 
platsflygplan, som han fått hos 
tandläkaren. Han kastar upp det i 
luften, varvid det omedelbart 
faller ner till golvet. Om och om 
igen. Upp i luften, ner på golvet. 
Till sist måste jag fråga: "Kris
toffer, vad leker du?" 

Kristoffer: "Jag leker Jas 
plan!" Då skrattar jag och jag för 
skrattet vidare till fikastunden i 
personalrummet. 

Liten tös skrattar för att fåglar 
flyger och jag skrattar när flygplan 
faller. 

Vad är det som händer från tös 
till tant? 

A-S L 

jobbart extra obetalt. Det är bak
grunden till förslaget att de som 
jobbar ska få anställa arbetslösa 
för att göra deras hemarbete. Anne
Marie Pålsson, som kom med 
förslaget har antagligen halkat på 
en ovanligt stor fettfläck eller 
dammråtta på köksgolvet en dag 
då hon varit ovanligt utarbetad, 
ironiserade Inga-Lisa. 

I Sverige har vi inte haft pigor 
de senaste trettio åren. Det är en av 
anledningarna till att svenska 
kvirrnor haft förhållandevis lätt att 
driva gemensamma krav. Skulle 
vi rasera det och bli lika ensidigt 
specialiserade på yrkesliv som den 
äldre generationens män? Mänsk
liga monokulturer, kallade Inga
Lisa dem. K v innan bekom pigför
slaget har sagt att det är slöseri 
med humankapital att en jurist ska 
hämta barn på dagis. 

-Man den ideala märmiskan kan 
både vara jurisk och ta hand om 
sina barn. Det är farligt med specia
liserade märmiskor. Sådana ser vi 
alltför ofta i det offentliga livet, 
avslutade Inga-Lisa Sangregorio. 

Kajsa 

Ur Prima Dånors kabare 
Från kvinnafesten 8 mars 

En dag ska jag 
klä mig i rö// frasande siden 
och skor med skyhöga klackar 
Sen ska jag ge mig ut i stan 
och blåsa stora tuggummibubblor 
och riva ner gubbiga tidiningslöpsedlar 
och kasta smör pd reklam-
grabbarnas avmagrade annonspelarflickor 
och äta chokladdoppade gräddbaklelser när jag kommer hem 
sen skajag vattna sainpauliorna direkl i krukan 
och spela högt på grammofonen 
och steppa med mina skyhöga klackar 
och låta det frasande röda sidenet 
överrösta alla mina inlärda begränsningar och hämningar 
Det ska jag göra en dag 
om inteförr så när jag blir gammal 
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Bajs eller hö? 
Fem bussar i Linköping har under 
ett år drivits med gas från bajs, 
omvandlat till metangas, enligt 
Kommunaktuellt 94:6. Både 
passagerareoch chaufförer lär vara 
nöjda, och man planerar nu att gå 
vidare och bygga en större biogas
anläggning, där slaktavfall och 
gödsel rötas. 

Tanken att "driva Lunds bussar 
med hö från Vombs ängar" är alltså 
inte en förflugen ide hos socialde-. 
makraten Lars Åström, som det 
påstods i VB:s ledare 1994:8, utan 
en låt vara raljant och ofullständig 
beskrivning av en plan för över
gång från fossilt bränse till 
organiskt material som kraftkälla 
för kollektivtrafiken, som in
tresserar trafikplanerare på olika 
håll i landet just nu. 

I Lund utveckladses ett sådant 
biogasprojekt redan under förra 
valperioden i gott samarbete 
mellan m p, v och s. Det utformades 
som en trestegsraket, där de tre 
stegen utgjordes av miljödiesel 
("citybränsle"), naturgas och 
biogas. Vi som arbetade med det 
tyckte att om kollektivtrafiken 
skulle bli trovärdig ur miljö
synpunkt, måste vi kunna visa, att 
den verkligen gerupphov till klart 
mindre luftföroreningar än mot
svarandeantal privatbilar. Den vikt 
som lades vid biogasen motive
rades av att den är det enda 

Ledare (forts fr. s.2) 
socialdemokraterna som hade 
majoritet i Lund. Sen tog borgarna 
över. V ägskålen vippadeöver först 
1988 tack vare miljöpartiet som i 
sitt framgångsval tog röster från 
både vänster och höger. Det var 
naturligt, de sade sej ju stå utanför 
skalan. Men när det kom till 
"regeringsförhandlingar" blev 
resultatet i Lund som i flera 
liknande städer att mp valde 
vänstersidan. Vi fick en rödgrön 
koalition- som det inte gick så bra 
för, men det är en annan historia. 

Vi tror alltså att Kult får en del 
röstersom annars skulle ha tillfallit 
borgarna. Efter valet är det goda 
utsikter för att de blir vågmästare. 
Det vore mycket egendomligt om 
de då inte väljerdet vänstra blocket 
och att vi får en ny rödgrön koa
lition- s, v, mp, kult. Säkert inte 
lätthanterlig, men vem har sagt att 
politik ska vara lätt? 

drivmedel som inte ger ett netto
tillskott av koldioxid till atmo
sfären och därmed bidrar till 
växthuseffekten. 

Nackdelen är främst de för
hållandevis högakostnaderna som 
gjort att gatukontoret inte rekom
menderat projektet och att den 
·nuvarande nämndmajoriteten 
·tycks ha lagt det på is. Vi tror att 
en samhällsekonomisk kalkyl 
kommer att visa projektets håll
barhet och avser att återkomma, 
om och när vi fått majoriteten 
tillbaka. 

Vad vi hittills lyckats åstad
komrna är ett enigt beslut av gatu
och traftknämnden 1993-12-08 om 
att gatukontoret aktivt skall följa 
utvecklingen vad gäller förny
elsebara drivmedel för fordon och 
om att "tillsammans med kom
munstyrelsen/miljödelegationen 
ö verv äga om en bio gasanläggning 
för produktion av värme och/eller 
el som drivmedel bör komrna till 
stånd i Lund med hänsyn till det 
samhällsekonomiska miljöin
tresset att etablera ett kretslopp 
där organiskt avfall återförs till 
åkermarken". 

Alltid något som avstamp för 
kommande aktiviteter, kan man 
tycka, och definitivt ingen utopi, 
vare sig socialdemokratisk eller 
annan. 

Som en ytterligare kommentar 
till VB:s ledare i nr 8 kan tilläggas, 
att jag inte kan upptäcka något 
som helst samband mellan den 
förpuppade spårvägsutredningen 
(det är väl den som åsyftas?) och 
biogasprojektet, trots att jag 
deltagit i hanteringen av båda dessa 
ärenden. 

Lars-Arne Norborg 

Fot & cykel
folket 
håller årsmöte på AF 15.3 kl. 19. 

Föreningen fortsätter sin still
samma men positiva verksamhet. 
Av verksamhetsberättelsen fram
går hur man har tryckt på för att få 
cykelställ till stånd, och lyckats. 
En studieresa Oresund runt visade ' 
att det är bättre ordnat för cyk
listerna i EU (nåja, åtminstone på. 
Själland) och framför allt får man 
ha cykel med på lokaltågen- Fot & 
cykelfolket har givetvis protesterat 
mot indragningen på pågatågen. 
Protesterat mot Öresundsbron har 
man också gjort. I motsats till äldre 
förslag placeras ju ingacykelbanor 
på bron. 

Dessutom tror vi attdenkommu
nala kulturpolitiken vinner på den 
utvecklingen. O 

POSTTIDNING A 

Könsbyte ... 
(Forts. fr. s. l) 

Gör papperstigern till en 
tiger med klös i 
Det finns alltså mycket att göra på 
jämställdhetsområdet i Lunds 
kommun. Förvånande är då den 
vaga formuleringen i jämställd
hetsplanen: "Personalförvalt
ningen kommer att tillsätta en ar
hetsgruppmed representanter från 
personalorganisationerna och 
vissa förvaltningar med uppgift 
att se över förutsättningarna för att 
arbeta med en könsneutral arbets
värdering." Formuleringen är till 
intet förpliktigande. En lite vassare 
skrivning skulle planen nog tåla 
här. I jämställdhetsplanen finns 
inget om att man ska sträva efter 
en jämnare fördelning på män och 
kvinnor på chefsposter. Detta bor
de vara något att prioritera efter
som av 19 förvaltningschefer är 
bara 2 kvinnor. I Lunds kommun 
har vi haft enbart kvinnliga 
kommunalrådde tvåsenaste valpe
rioderna. Detta avspeglas knappast 
i jämställdhetsarbetet i kommu
nen. Baramed gemensammakraf
ter kan vi förvandla jämställd
hetsplanen från en papperstiger 
till en tiger med klös i. 

Medlemsmöten 
Vänsterpartiet ordnar under våren 
en rad temamöten om olika avsnitt 
i det kommunalpolitiska program
m et inför höstens v al. Alla mötena 
hålls måndagar kl. 19.30 på 
vänsterpartiets lokal. 

Det första mötet nu på måndag 
den 14mars handlar om kommunal 
demokrati och i första hand det 

tuella förslaget till kommundels
nämnder. Roland Andersson 
motiverar vänsterpartiets hittills 
positiva ståndpunkt på annan plats 
i detta nummer av VB . 

Nästa möte bli! måndagen den 
28 mars. Det handlarom skol- och 
fritidsfrågor. Då ska även vänster
partiets fullmäktigelista fastställas. 
Valberedningens förslag är inte 
klart än, men kommer ev. att i 
förväg publiceras i VB. 

Till dessa två möten har med
lemmarna kallats i ett utskick. De 
följande mötena blir den 11~ch 18 
aprilsamtden9och 16maj.Amnen 
är inte fastställda än men kommer 
au meddelas eruiast i VB. 

Så håll utkik i Veckobladet! 
Styrelsen 

Ann Ponten vernissage 
Egnadikterexponerade på väggar
na. Utställning utan namn på 
Krognoshuset 12 mars 12-17. 

Konstföreningen AURA 

SJÖNCHINO 
Henrik Teleman 
Vernissage lördag 12mars 12-16 
på galleri konstnärscentrum i 
Malmö, Stortorget 8 (i Lejonet
passagen) 

Biologisk mångfald en 
gång till 
Agenda 21-serien på Djingis Khan 
fortsätter med ytterligare ett möte 
om Biologisk mångfald, nu med 
underrubriken Politik eller veten
skap? Hur kan konventionen om 
biologisk mångfald tillämpas i 
Lunds naturvårdsarbete? Docent 
Sören Svensson som arbetar på 
ekologihuset vid Lunds universitet 
och Nils Englesson inleder mötet. 

Plats är som vanligt puben på 
Djingis Khan, Vardavägen tors
dag den 17 mars kl 19.30. Alla 
intresserade välkomna! 

Härlig är jorden? 
Könsrelationer, reproduktion och 
AIDS i Afrika. Dr Margarethe 
Silberschmidt, antropolog före
läser torsdagen den 17 mars på 
stadsbibliotekets hörsal kl19.30. 

PROP-programmetför 
befolkningsfrdgor vid 

Sociologiska intitutionen 

KOMPOL deltar i Medelemsmötet, se 
artikel härintill! 

RÖDA KAPElLET. Fr 11.3 kl. 18.30 
samling på Fäladsbiblioteket för spel åt 
Kdn Norr kl19. Efter spelningen avfärd 
till intemat i Skånes Tranås. Ta med 
notställ, lakarvsovsäck och inneskor. 
Sö 13.3 avslutas internatet med konsert 
på Tamelilla konsthall kl. 15. Alla låtar ur 
konsertrepertoaren, se tidigare nr. Ingen 
rep på Kapellsalen den dagen. Rep 
20.3 blir på stadsbiblioteket kl 18.45. 
Harmoniläran återupptas sö 27.3. 
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