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Kairo: Könskalllp på hög nivå 
~et tar ett o tag att smälta nor skulle ha makt både i samhället En rättighet är knutet till en 
mtrycken fran_ FN konferen- och i hemmet och det vanligaste individ. "Västerländsk individua
sen om befolknmg och utveck- konkreta förslaget på hur det skulle !ism" menade Vatikanen i sina för
Ung i Kairo. Jag kan med komma till stånd var genom att ge sök att få stöd från fattiga länder, 
Bertil Egerö, somskrev i förra kvinnor utbildning. och hävdade att reproduktiva 
numret av VB känna en Man kan lätt fälla cyniska rättigheter borde vara knutet till 
besvikelse över att dokumen- kommentarer över alla dessa familjen eller till paret, inte till 
tet inte ställer några krav på läpp~rn~s bekännelser,. men jag kvi~an. 
de rika länderna. Men . a är av star fran det, eftersomJag tr?~ att Fo~slage~ om sexualup~lysning, 
· t f t d .. tJt g deras fraser reflekterar ett pohttskt varnastan lika kontraverstelit som 
10 .~ rus rera over a upp- tryck från kvinnor i deras egna detomabort.Särskiltdemuslimska 
mark~am!tet~n koJ?-centre- länder. Ochderas_ta!,liksomKairo- länderna vände sig mot att ungdo
rade sig pa ~vmnofragor och dokumentet kan 1 ~m tur användas mar skulle få någon upplysning 
aborter. Tvartom. av dessa kvmnor 1 deras fortsatta före äktenskapet. Det skulle bara 
Man kan se konferensen som ett av kamp. leda till promiskuitet. Och den 
de första tillfällen då världens information sombehövdes vid 
länder tvingades ta upp och ta Reproduktiva rättigheter äktenskapets ingående skulle ges 
ställning till krav som i någon mån I förberedelsearbetet och i förhand- av föräldrarna och ingen annan. 
skulle kunna hota patriarkatet, dvs lingskommitteerna framstod för-
männens kontroll över sina döttrar svaret för patriarkara maktstruk- Aborter 
och hustrur. turer tydligare än i plenum. Själv ser jag aborter som en rättig-

J ag satt i plenumsalen där Dokumentet innehåller nyckel ter- het. Ingen annan än kvinnan själv 
ministrar från nästan alla länder mernareproduktivarättigheteroch är lämpad att ta beslut om abort. 
höll sina tal. Ungefär var femte reproduktiv hälsa. Tidigare FN- Det är självklart i Sverige idag, 
minister var kvinna, en andel som konferenser om befolkning har men i många länder, även där 
måste betraktas som stor i FN- fastslagiträtten till preventivmedel, aborter är lagliga sker en biologisk 
sammanhang. Men inte bara de men reproduktiva rättigheter i eller social bedömning av någon 
kvinnliga ministrarna, utan också betydelsen att en individ själv ska annan. 
gubbarna, talade sig varma om kunna bestämmanäroch hurmånga Självklart bör man försöka hålla 
vikten av att ge makt till kvinnor, barn man vill ha, har tidigare inte antalet aborter nere. Fem till sj u 
"women's empowerment". Kvin- behandlats. aborter per kvinna, som i vissa 

Dags för nästa valrörelse 
N ej till EU J a till EU 

Förra onsdagen, den 22/9, 
bildades en lokal avdelning av · 
Folkrörelsen mot Eu i Lund. 
Folkrörelsen är den paraply
organisation som samordnar ED
motståndet inför Folkomröst
ningen. I Lund ingår hittills Nej 
till EU, Vänsterpartiet, Miljö
partiet, Socialdemokrater mot 
EU, Center-nej till EU, Unga 
Allergiker, Fredskommitten och 
Miljöförbundet Fler organisa
tioner kan väntas ansluta sig. 

Idag, fredagen den 30/9, 
öppnas nejsidans valbyrå på 
Stortorget kl 12. En viktig uppgift 
för organisationerna i Folk
rörelsen blir att dela ansvaret för 
bevakningen av denna. Det 
kommer också att behövas folk 
till affischering, flygblads
utdelningoch valdags bevakning. 
Den som vill hjälpa till kan 
kontakta Olof Norborg på 040-
192787 eller 046-306355. 

Knappt är valet över förrän det är 
dags att samla krafterna inför ED
omröstningen. På ett möte i tisdags 
drogs det upp några linjer för det 
lokala kampanjarbetet i Lund. 

Minst två nya flygblad ska 
tryckas och spridas. Det ena ska 
handla om vad som karakteriserar 
just vänsterns hållning inför 
omröstningen. Sannolikt blir det 
också ett särskilt miljöflygblad. 

Flygbladen ska främst spridas 
på gator och torg. Det finns 
polistillstånd för möten på Lilla 
Fiskaregatan fram till omröst
ningsdagen den 12 november. Men 
det ska bli en speciell koncentration 
på tågpendlarna, med flygblads
utdelningutanför Lund C. Vänster
partiet och Röda Kapellet har 
aktuella goda erfarenheter av den 
sortens aktioner. 

Lokala affischer ska tryckas, 
troligen i A2-format. De kommer 
att få en klar vänsterprägel, med 

anknytnmg till både Karl Marx 
och den tidiga svenska arbetar
rörelsen. Troligen kommer de upp 
i kampanjens slutskede. 

Men mycket kommer naturligt
vis att handla om samtal och 
information. Ett bemannings
schema för informationslokalen 
ska läggas upp, till en början för 
lunchtid och sena eftermiddagar. 

Ett medlemsmöte planeras inom 
den närmaste tiden, och några 
intressanta föredragshållare är 
påtänkta för det mötet. Men det 
blir också en satsning på den finska 
valvakan den 15 oktober. Det finns 
ju goda utsikter för ett positivt 
resultat i vårt östra grannland . 

VB återkommer med informati
on om hur Lundavänster för ED
planerar och genomför sin kam
panj. 

Sonden. Tuschteckning .från 1934 av Albin 
A m e/in. 

östeuropeiska länder, är avskräck
ande siffror. Abort ska inte 
användas istället för preventiv
medel. Men det är också en balans
gång om man som i Holland ska 
lyckas med att nästan helt få bort 
tonårsaborterna genom attoffensivt 
dela ut p-piller till alla skolflickor. 
30 000 aborter om året i Sverige är 
onödigt mycket. Mer resurser till 
ungomskliniker och rådgivning på 
skolor skulle kunna ge resultat. Det 
vet man efter långvarig verksamhet 
på Gotland. 

Det var inte rättighets- utan 
hälsoargumentet som användes i 
Kairo av förespråkarna för legal 
abort. Aborterna har länge varit ett 
stort dolt hälsoproblem, och det är 
på tiden att det förs fram i ljuset. 
Sviterna efter illegala aborter hör 
till en av destörsta "sjukdomarna" 
som belastarden redanotillräckliga 
primärvården i fattiga länder. Man 
räknar med att en halv million 
kvinnor dör i samb an d med 
graviditeter varje år, och att nästan 
hälften av dess a dödsfall är 
abortrelaterade. En nordisk kvinna 
löper en risk på tiotusen att dö i 
samband med graviditet. I Södra 
Afrika är risken en på tjugo. 

Ett nytt synsätt 
Kairodokumentet i sin helhet 
avspeglar ett nytt synsätt: Målet 
för befolkningspolitiken ska inte 
primärt vara att begränsa antalet 
människor utan att ge de som finn s 
ett bra Ii v. Detta ske genom all män 
välfärdspolitik genom att stärka 
kvinnans ställning och speciellt 
genom en hälsopolitik som fö re
språkar reproduktiv hälsa. Det vill 
säga, satsningar bör göras på pri~ 

forts s1d '+ 



Ett bra val 
Gick valet bra eller dåligt för 
Vänsterpartiet i Lund? Dåligt om 
man får tro Lucifer och Gunnar 
Sandin i förra numret av VB.Men 
deras analys bygger på en enkel 
j ämförelse av antalet röster detta 
och förra valet. slutsatsen är att vi 
borde gått fram eftersom Vänster
partiet gick fram i de flesta andra 
kommuner. Detta resonemang 
bygger på att situationen är den
sammma i Lund och i andra 
kommuner. Det är den inte. Dess
utom är minnet kort. Inte många 
veckor innan valet fördes resone
mang om att oförändrat valresultat 
vore en framgång. 

Dessutom kan jag inte direkt 
inse att man kan hänga upp sig på 
någon promilles tillbakagång 
kommunalt när valresultatet 
faktiskt innebär att borgarväldet 
brutits både nationellt och lokalt. 

Kult konkurrerar 
En viktig anledningtill att Vänster
artiet inte gick framåt i Lund är att 
vi konkurrerade med Kultur
radikalerna om röster. Vänster
partiet tappade åtminstone 0,5 
procentenheter för varje procent 
Kult tog. Detta innebär att vi totalt 
sett tappade närmare en procent 
till Kult. Att vi trots detta inte går 
tillbaka med mer än O, l o/o är bra ! 
Detta skiljer oss också från 
miljöpartiet som inte verkar ha 
på verkats i någon nämnvärd 
omfattning av Kults uppträdande 
på scenen. 

Att vi tappar röster till Kult är 
inte förvånande.Tidigare bedrev 
partiet ett aktivt arbete på högsko
lan genom högskoleförbundet 
Sedan detta tynat bort har partiet 
intresserat sig alltför lite för 
studenternas problem 

Bra kommunalpolitik 
I övrigt tillhör jag dem som tycker 
att partiet i Lund har utvecklat en 
mycket bra kommunalpolitik. Vi 
har lyckats fö rena ansvar med en 
progressiv inriktning när det gäller 
både välfärds- och miljöpolitik. 
Hade detta framstått som klarare 
för väljama tror jag att vi hade 
kunnat göra ett bättre val. Vi måste 
inse att det krävs mycket för att 
väljare i allmänhet skall inse vad 
som händer politiskt i kommunen. 
Ingen vet vad vi skriver i våra 
reservationer om vi inte själva 
lyckas fö ra ut det. En progressiv 
miljöintresserad väljare söker s1g 
naturligt till mi ljöpartiet. Få vet 
om att det är Vänsterpartiet som 

I stället för medlemsmöte 
Hur ska den nya majoriteten i Lurtd 
se ut? Hur ska vänsterpartiet age~a 
i de överläggningar som nu pågar 
mellan olika partier? De frågorna 
diskuteras på kompols måndags
möten på partilokalen, start kl 
19.30. Vänsterpartiet företräds 1 
förhandlingarna av Roland Anders
son och Henrik Smith. 

varit drivande i miljofrågor. En 
ökad medvetenhet om vikten att 
föra ut vår politik och framförallt 
hitta nya former fördetta är viktigt. 

Lund alltid ett steg före 
Under många år har Vänsterpartiet 
i Lund bedrivit ett förändrings
arbete när det gäller partiet 
centralt. Trots att i stort sett allt vi 
drivit efterhand har blivit partiet 
politik har vi upplevt oss stå på 
den förlorande sidan.När de krav 
vi drev för någon eller några 
kongresser sedan blivit majo
ritetens politik har vi ofta några 
steg till i våra förändrings
strävanden. Denna upplevelse av 
att stå på den förlorande sidan har 
lett till en bristande entusiasm 
bland V ärrsterpartiets medlemmar. 
Många har blivit inaktiva eller 
ibland t.o.m. lämnat partiet. Det 
har varit svårt att aktivera medlem
marna i valrörelsen och tillström
ningen av nya medlemmar har gått 
trögt. Kanske är det tid att vi !n ser 
att partiet i stort utvecklats 1 den 
riktning vi krävt. Demokrati
frågorna är idag historia. Partiet 
har i valrörelsen drivit en förhål
landevis ansvarsfull politik i 
ekonomiska frågor. V -Lund har 
bidragit till denna utveckling. 

Satsa på UV 
Vänsterpartiet har under upp

gångstider alltid varit ett ungdoms
parti. Bristen på en fungerande 
ungdomsorganisation i Lund har 
medfört att vi haft sämre kontakt . 
med ungdomar än vad vi borde 
och att den naturliga tillström
ningen av nya unga medlemmar 
upphört. Ett fungerande ungdoms
förbund är viktigt för oss. Det finns 
nu positiva tecken när det gäller 
ungdomsförbundet i Lund. Vi bör 
ge dom allt stöd vi kan.! motsats 
till Gunnar Sandin tror jag inte att 
vi tappat röster p.g.a . vissa 
framträdande medlemmars EV
positiva linje. Tolerans uppskattas 
även av ungdomar! Däremot tror 
jag att vi klarare skulle fört fram 
att organi sationen som sådan 
arbetar mot EU. Motståndet mot 
EU är säkert en viktig anledning 
till partiets uppryckning under 
valrörelsen. 

Sammanfattningsvis: det finns 
ingen anledning att hänga läpp. Vi 
gjorde ett efter omständigheterna 
bra val. Men vi kan också i 
framtiden göra ännu bättre ifrån 
oss! 

Henrik Smith 

VB:s valtips 
vanns av Sven-Bertil Persson som 
hade sammanlagt sex fel i sin 
prognos om mandatställningen i 
Lunds kommunfullmäktige. Låter 
det mycket? Ja men det är svår 
konst detta att tippa valutgångar, 
med så många partier inblandade. 
Det blir lättare med EV-omröst
ningen. 

Vänsterpartiet i Lund 
inget kvinnoparti 
På vänsterpartiets valutvärdering 
några dagar efter valet vimlade det 
av bortförklaingar till det dåliga 
valresultatet i Lund. 

-Det är kulturradikalernas fel. 
Kult tog de radikala ungdoms
väljarna. 

-Egentligen gick det inte så 
dåligt. Det gick bra. Vi tappade 
inte något mandat. 

-Vi har gått tillbaka i flera val 
nu. Den här gången har tillbaka
gången planat ut. 

-Om man räknar ihop v: s röster 
med kulturradikalernas har vi gjort 
ett bra val. 

-Vi har en bra politik men vi 
syns inte så mycke.t ~idningarna . . 

-Vi syns mycket 1 t1dmngar~a, v1 
skriver insändare och reservatiOner 
men det är naturligt att ungdomar 
föredrar ett frasradikalt ungdoms-
parti. .. . 

-Antalet partimedlemmar ar m te 
så stort längre, och de som är aktiva 
börjar bl i lite gamla och trötta .. 

Någon verklig analys av partiets 
politik och framton mg var det m te 
tal om. 

Men faktum kvarstår. Vänster
partiet gick fram i riksdagsvalet, i 
landstingsvalet och i flera kommu
ner. Socialdemokraterna gick fram 
och även miljöpartiet. Det är en 
vänstervind som blåser. Varför 
blåste den förbi vänsterpartiet i 
Lund? 

Schymaneffekt 
Människor utanför partiet pratar 
om en Schymaneffekt. Gudrun 
Schyman har gjort en bra valrörelse. 
Hon har visat sig duktig i debatter. 
Hon är skärpt och självständig. 
Många uttalar sig positivt om henne 
- speciellt kvinnor. V ärrsterpartiets 
framtoning som kvinnaparti har 
blivit mycket tydligt. Den stora 

· gruppen av kvinnor som jobbar 
inom offentlig vård och omsorg 
har fått någon som företräder dem 

I tisdags manifesterades försvaret 
för Gunnesbo pågatågshållplats 
med tal av f d stinsen Per Lundgren 
och musik av Röda Kapellet. 

och för fram deras erfarenheter i 
den offentliga debatten. Oavsett 
vad vänsterpartiet i Lund tycker 
om Gudrun Schymans politiska 
linje i övrigt så måste vi erkänn~ at~ 
hon varit en tillgång för partiet 1 
valrörelsen. 

I Lund är emellertid vänster
partiet inte längre ett kvinnoparti. 
Det är visserlige n "varannan 
damernas" på listorna, men de som 
oftast företräder partiet är äldre 
män. Den framtoningen attraherar 
inte yngre kvinnor som arbetar 
inom vården. Kvinnorna har svårt 
att känna igen sig i vänsterpartiet i 
Lund. 

Politiskt arbete nobbas av 
kvinnor 
V änste rpartiet var fö rst med 
varvade li stor. Med tiden har det 
blivit allt svårare för partiet att leva 
upp till målsättningen . Kvinnorna 
har tröttnat på att ständigt anpassa 
sig till männens villkor .. Trots 
många försök och mycket diskus
sioner i slutet av 70-talet nar 
kvinnorna var många har det visat 
sig väldigt svårt att i grunden 
förändra attityden till kvinnor. 
K vinnors åsikter och erfarenheter 
är inte lika mycket värda som mäns. 
K vinnors sätt att uttrycka sig är 
inte lika accepterat. Det politiska 
arbetet är fullt av maratonmöten 
och uppdrag som kräver ihärdigt 
arbete flera kvällar i rad, dvs 
arbetsformer som är omöjliga för 
dem som har dagligt ansvar för 
barn . Det politiska arbetet blir 
tråkigt och ger för lite personhg 
utdelning. 

Det är hög tid att ta reda på 
varför kvinnorna lämnade det 
politiska arbetet om vi inte ~ka 
stöta bort den nya generatiOn 
kvinnor som nu närmar sig partiet 
på grund av Schymaneffekten. 

Kajsa Theander 

T v Hasse Persson, som assi
sterade Per Lundgren med mikro
fonen. 



Vänstern svag i Lund 
En granskning av riksdagssiffrorna 

A v lundaborna röstade 5,8 procent 
på vänsterpartiet till riksdagen. 

Siffrorna ligger traditionellt ett 
stycke under vänsterpartiets röst
siffror i kommunalvalet. Eller 
omvänt: fler röstar på v i kommu
nalvalet än i riksdagsvalet. Inte så 
många fler emellertid, denna gång. 
Vänsterpartiet fick i kommunal
valet 7,3 procent av rösterna, en 
tillbakagång med O, l procent. 

Vi har granskat vänsterpartiets 
röstsiffror i riksdagsvalet i Sverige 
för att utröna hur stark vänstern i 
Lund egentligen är. 

De flesta betraktar väl Lund som 
ett vänsterfäs te. En ort där sympa
tierna för vänstern är större än på 
andra håll i landet. Utgången av 
det senaste valet visar emellertid 
på en uppseendeväckande föränd
ring. 

En epok är över. 

Inte bara Norrbotten 
Över en mycket stor del av landet 
är de genomsnittliga sympatierna 
för vänsterpartiet, så som de yttrar 
sig i att folk lägger sin röst på 
partiet, starkare än i Lund. 

Hela norra Sverige, och det är 
kanske inte förvånande, ligger på 
en högre andel röster för vänster
partiet än Lund. Men det är långt 
ifrån endast i Norrbotten som detta 
gäller. Ända ner till Örebro län får 
vänsterpartiet genomgående kring 
7 procent av rösterna i riksdags
valet. 

Genomsnittet för Sverige är 6,2 
procent. 

6,2 procent av de röstberättigade 
i Sverige röstade i riksdagsvalet på 
vänsterpartiet. 

Här är fler län, där siffrorna ligger 
högre än i Lund: 

Stockholms stad 8,4 
Göteborgs kommun 8,8 
Blekinge län 6,5 
Bohuslän 5,9 
Älvsborgs norra valkrets 6,1 
Värmland 6,8 
Örebro län 7, l 
Västmanlands län 6,3 
Kopparbergs län 7 ,O 
Gävleborgs län 7,8 
Västernorrlands län 6,7 
Jämtland 6,8 
Västerbotten 7,3 
Norrbotten Il ,4 
(Siffrorna är de preliminära, 

innan poströsterna räknats) 

Lund undantag 
De flesta andra län ligger kring 4,5 
- 5,5 procent. Det är egentligen 
bara Kristianstads och Malmöhus 
läns norra och södra valkrets som 
tillsammans avviker med rejäla 
bottennoteringar. Absolut botten 
för Malmöhus läns södra med 3,4 
procent, Malmöhus läns norra samt 
Kristianstads län med vardera 3,5 
procent av rösterna. 

I Malmö stad fick vänsterpartiet 
4,4 procent av riksdagsrösterna, en 
uppgång med l ,2 procent från ett 
mycket svagt utgångsläge. 

De låga siffrorna i Skåne följer 
ett gammalt mönster. Vänsterpar
tiet har alltid varit svagt represen
terat i Skåne , med Lund som 
undantag. Det är tack vare kon
struktionen med en fyrstadskrets 
som vänsterpartiet fått en riksdags
plats; senast i absolut sista vändan 
på ett utjämningsmandat. Det här 
har inte lundaorganisationen 
kunnat vända på, trots idoga försök 
i det förgångna att ge diverse 
handtag till olika lokalorganisa
tioner. Nu är man själv för svag för 
att orka med några real istiska 
insatser. Att skylla det låga röst
stödet i Malmöhus södra på att 
RolfNilson avvi kit från partilinjen 
i EU-frågan är inte särskilt insikts
fullt. Det skulle i vilketfall behövas 
en sjusärdeles Schyman-effekt för 
att behålla Rolf i riksdagen. 

Fler siffror från mellangruppen, 
där vänsterpartiet bara är "lagom 
starkt": 

Stockholms län 5,4, Uppsala län 
5 ,8, Södermanl ands län 5 ,4, 
Östergötlands län 5,5, lönköpings 
län 4,4, Kronobergs län 5,8, Kalmar 
län 5,6, Gotland 5,2, Halland 4,3 , 
Älvsborgs södra 5,1, Skaraborgs 
län 5,5 procent av rösterna. 

Malmöhus i botten 
Var i landet har vänsterpartiet ökat 
mest? Mer än riksgenomsnittet? I 
landet som helhet ökade vänster
partiet med l ,7 procent i riksdags
valet. 

Norrland och delar av Svealand 
stoltserar igen med de högsta talen. 

I Norrbotten fick vänsterpartiet 
+2,4 procent fler röster den här 
gången, i Västerbotten +l ,9, 
Jämtland +2, l, Västernorrland 
+l ,7, Gäve l borgs län +2,0, Koppar
bergs län +2,3 , Västmanlands län 
+l ,9, Y ärmland +2 ,2, Skaraborg 
+2,0, Alvsborg södra +l ,8, Alvs
borg norra +2,0, Bohuslän +2,0, 
Göteborg +2,0, Kronobergs län 
+l ,9, Kalmar län +l ,7. 

Ä ven när det gäller ökningstakt 
ligger Malmöhus läns södra 
valkrets i botten: 

M-län södra +0,6 
M-län norra+ l ,O 
Stockholm +l ,2 
Malmö kommun +l ,2 
Kristianstads län +l ,2 
Uppsala län +l ,3 
Halland +l ,3 
Gotland +l ,4 
Stockholms län +l ,4 
Östergötlands län +l ,5 
Södermanlands län +l ,6 
lönköpings län+ l ,6 

M, nyd, sjöbopartiet och 
kävlingepartiet. 
Dkt kan ju vara intressant att se var 
socialdemokraterna har sina star
kaste fästen. 

I riket har SAP 45 ,4 procent av 
rösterna. Högre procentandel har 
partiet i Norrbotten (60,7), Väster
botten (52,2), Jämtland (51 ,6), 
Västernorrland (55,2), Gävleborg 

(53,8), Kopparberg (49,6), Väst
manlands län (51 ,4), Orebro (51 ,0), 
Värmland (49,9), Södermanland 
(51 ,9) , Östergötland ( 46,2), Kalmar 
(47,7), Blekinge (53,0), Kristian
stad (45,4), Malmö stad (49,0), 
Malmöhus ncma (47, l) , Älvsborg 
norra (45,4), Alvsborgsödra (45,7). 

I Norrland följs s och v åt. Där 
har båda partierna sitt starkaste stöd 
relativ t sett. SAP har också fästen i 
Sörmland, Östergötland och Kal
mar, samt runt Göteborg, där 
vänsterpartiet inte är så framgångs
rikt. Som vanligt , kan man säga, är 
skillnaden också våldsam i Skåne, 
där socialdemokraterna är starka 
överallt utom i Malmöhus södra 
valkrets, där deras röstandel 
understiger riksgenomsnittet med 
2,5 procentenheter. Till den södra 
valkretsen hör kranskommunerna 
runt Malmö, Lund, Kävli nge, 
Skurup, Sjöbo, Ystad och Trelle
borg. 

I denna valkrets är 
moderatrösterna fler än i riket 

(29,6 procent mot 22,3) 
centerpartiröstema färre (6,0 mot 

7,7) 
folkpartisterna fler (7 ,7 mot 7 ,2) 
kds-arna färre (2, 7 mot 4, l) 
socialdemokraterna färre (42,8 

mot45,4) 
vänsterpartistema färre (3 ,4 mot 

6,2) 
nydemokraterna fler (l , 7 mot 

1,2) 
miljöpartisterna färre (4,3 mot 

5,0) 
och övriga partier (exvis sjöbo

partiet) nästan dubbelt så många 
som i riket (l ,8 mot J ,0). 

pr 

Samtliga siffror är hämtade från 
det preliminära valresultatet, innan 
samtliga poströster räknats. 

Dementi 
Uppgifterna i "VB-kommentar" i 
förra numret om vänsterpartiets 
utsikter till platser i nämnder och 
styrelser är helt uppåt väggarna. 
De grundar sig på en felräkning 
som jag tar ansvar för. 

Sanningen är att vänsterpartiet 
av egen kraft bara kan komma in i 
nämnder med 13 ledamöter. 
Genom teknisk valsamverkan med 
annat parti , mest sannolikt miljö
partiet, kan v dock få ett av två 
mandat i nämnder med Il leda
möter. Sådana nämnder föreslås 
exempelvis kommundelsnämnder
na bli efter de partiöverläggningar 
som hölls på försommaren. I 
förnyelsedelegationen föreslås 
KDN få 13 + 9 ledamöter, men Il 
+ Il är som sagt det förslag som 
gäller idag. 

Förhandlingarna med socialde
mokraterna och andra partier 
fortsätter! 

Thomas Schlyter 

Maktskifte i 
landstinget 
Vänsterpartiets valframgång ger 
fyra mandat i landstinget. Ulla 
Hansson från Lund, Jessica Alfred
son från Helsingborg samt Rolf L 
Ni l son och Helena Svantesson från 
Lund tar nu plats i landstings
fullmäktige. Det blir också makr
skifte och vänsterpartiet har blivit 
uppvaktat av både socialdemo
kraterna och miljöpartiet. Diskus
sioner pågår om framtida majori
teter. styrkeförhållandena är 
sådana att socialdemokraterna får 
majoritet tillsammans med vartoch 
ett av de andra partierna. 

Det är stora likheter mellan alla 
tre partierna i de tunga landstings
frågorna. Dvs att det behövs mer 
pengar t i Il vården, att se över 
avtalen med privata läkare och 
stoppa införandet av husläkare. 

-Vänstergruppen i landstinget 
kommer att se till att det blir en 
vänstermajoritet som håller under 
hela mandatperioden, säger Rolf 
Nilson. Vi är välvilliga till miljö
partiet men när de nu bjuder ut sig 
till högstbjudande som de gör i 
Lunds kommun och i landstinget i 
Kristianstad blir vi tveksamma. 
Vårt hjärta ärtiii vänsteroch det är 
viktigt att vi får ett brott med den 

Varannan damernas 
spel för galleriet 
Det är inne med varvade listor. I 
stort sett alla partier i Lund har 
varvat män och kvinnor på val
sedlarna till kommunfullmäktige. 
Det innebär att den blir nästan 50% 
kvinnor · den nya fullmäktige
församlingen. Men sen är det slut 
med varvningen. Ordförande 
posterna i nämnderna varvas inte. 
Förra mandatperioden hade knappt 
en fjärdedel av nämnderna kvinnlig 
ordförande. Det lär inte bli bättre 
den här perioden. Snarare blir det 
sämre om man ser till vilket kön 
det är på de socialdemokrater som 
väntat som viceordförande under 
förra mandatperioden. Om "varan
nan damernas" inte bara ska bli ett 
ytligt jippo måste alla typer av 
poster delas lika mellan kvinnor 
och män. Målsättningen måste vara 
kvinnor på hälften av ordförande
posterna, hälften av ledamöterna 
kvinnor även i tekniska nämnder 
osv. Det är inte lätt för något parti 
att leva upp till en sådan mål
sättning. Varken att få männen att 
maka på sig eller att få kvinnor att 
ta uppdragen. Men den nya vänster
majoriteten måste i alla fall vara 
bättre än den gamla borgerliga. 

Kajsa 
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Två sena svar 
En hektisk valrörelse tvingar en att 
skjuta upp mycket. Till det somjag 
hinner med först nu hör att avrunda 
två små insändardebatter som jag 
varit inblandad i. 

Den första gäller EU. På något 
som jag skrev i VB nr 25 svarade 
både sign. Jönsson och sign. 
Lucifer. Ja, Jönsson,jag varraljant 
om din bil, samtidigt som jag varit 
skamlös nog att åka med den när så 
varit nödvändigt. Den sortens 
kluvenhet är svår att undvika när 
samhället ser ut som det gör och 
den marxistiska folkhögskolan i 
K vamby är praktiskt taget omöjlig 
att åka kollektiv t t i Il på ett 
veckoslut. (Felet är att den ligger 
som den gör.) 

Jag hade fel om Portugal. Det 
liggerinte vid Medelhavet. Jönsson 
påstårdessutom attjag hade fel om 
landets låga arbetslöshet, att både 
Portugal och Grekland godtyckli~t 
skriver ner sina siffror. Men såvitt 
j ap, vet följer de OECD:s redovis
ningsregler. Sen är det naturhgtv1s 
sant att de skulle ha en långt större 
arbetslöshet om de hade lika stor 
befolkningsandel i arbetskraften 
som Sverige. Men den problema
tiken drabbar även ett land som 
Holland. 

Jag var övertygad om om att 
Jönsson hade sin formulering om 
landsförräderi från Norrskens
fl amman Information. Däremot är 
det inget fel att läsa den. Jag gör det 
ju själv ibland. 

Demokratiargumentet är det hos 
nejsidan som jag har svårast att 
bemöta. Detta sagt till Lucifer men 
också till Jönsson apropå en tidigare 
VB-debatt. Och jag tänker då inte 
på EU:s aktuella konstruktion med 
dess tämligen maktlösa parlament, 
något somjag tror kommer att rättas 
till. Utan på det långt svårare 
problem som själva storleken och 
avståndet skapar. Leder ett EV
medlemskap till allmän politisk 
passivisering? Fungerar inte 
demokratin i politiska enheter som 
omfattar 400 miljoner människor? 
Säkert är att detta blir en svår 
omställning för oss i småstaterna, 
och här tar jag särskilt intryck av 
den intelligenta EU-kritik som 
kommer från småstatskollegan 
Finland och som jag tar del av 
genom Ny Tid. Men misstror vi 
demokratins möjlighet att fungera 
i mångkulturella storstatersom EU 
så utdömer vi också dess möjlig
heter i I~d!e_n , Rys~land och USA. 

Och i sa tall är bäde demokratin 
och världen illa ute. 

Så var det elbilarna, vätgasen 
och Thomas Dellans. 

Ja, Thomas, här finns en intres
sant skillnad mellan mpoch v, som 
jag är rädd för att inte alla 
vänsterpartister är medvetna om. 
Ni miliöoartister menar att bilen 
kan accepteras bara den inte släpper 
ut skadliga avgaseroch kan skrotas 
på ett miljövänligt sätt. Vi däremot 
anser utifrån vår ideologi att det 
finns ett egenvärde just i kollek
tiv trafikenskollektiva karaktär och 
ser omvänt en risk i den form av 
hyperindividualism som bilen 
fysiskt möjliggör. Den "fysiska 
utglesning" jag talade om syftar ju 
på villaorter av Slaffanstorps typ 
eller, ännu värre, glesbygdsboendet 
(hos människor som inte försörjer 
sej på rena glesbygdsnäringar som 
jakt och åkerbruk). Det är ett både 
areal- och energislösande sätt att 
leva på, det finns det offentliga 
utredningar som visar. Och den 
andliga utglesningen blir uppenbar 
om man jämför stadsbon som kan 
slinka nertill kompisarna på krogen 
med lantbon som noga måste 
planera sina stadsbesök-och hålla 
sej nykter för att kunna köra hem. 

Du, Thomas, som har valt att bo 
i Lunds stadskärna förstår säkert 
vad jag talar om. 

Du propagerar för vätgas och 
har en romantisk dröm om att var 
och en ska producera gas (till sin 
bil) via några solfångare. Jag gillar 
inte din vision, av ovan nämnda 
skäl, och tror inte heller på den. Det 
är en sak att det kan finnas tekniska 
principlösningar. Men ett sam
hälles energiförsörjning beror mer 
på ekonomi och politik än på teknik, 
och med nuvarande politisk
ekonomiska makthavare är det 
orealistiskt att vi skulle få de starkt 
höjda energipriser som är helt 
avgörande för att solbaserad vätgas 
och andraalternativ ska ha en reell 
chans . 

I vårt samtal på valdagen nämnde 
du andra vätgaskällor, som skog
hallsverken där vätgasen är en 
restprodukt. Men ska vi inte glädjas 
åt att den industrin är på fallrepet 
därför att ingen längre vill köpa 
klorblekt papper? . 

Sen var det naturligvis pinsamt 
att jag förväxlade de danska 
elbilstill verkarna. 

Gunnar Sandin 
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Kairo: ~önskamp ... 
forts från sid l 
märsjukvården och inom den ska 
kvinnor få rådgivning, graviditets
kontroller, förlossningsvård, alter
nativt abort, eftervård och preven
tivmedel. 

Synsättet, inte summorna 
viktiga. 
När det kom till den ekonomiska 
handlingsplanen hade inte detta 
synsätt trängt igenom. Enligt 
förslaget skulle 13,8 miljarder US$ 
av biståndsmedel användas till 
preventivmedel fram till år 2015, 
medan endast 1.4 miljarder US$ 
till övrig reproduktiv hälsa 

(Dessuton 1.5 miljarder US$ till 
HIV -bekämpning). Jag tycker det 
var bra att det förslaget inte gick 
igenom i Kairo. Förslaget att 20 % 
av biståndspengarna skulle riktas 
till sociala sektorer, tycker jag inte 
heller finns anledning att sörja. 
Sverige, ger redan betydligt större 
andel till dessa sektorer, som 
dessutom definieras väldigt olika. 
Tyvärr står kampen nu i att få alla 
rika länder att betala de O. 7 av 
BMP som FN rekommenderar till 
bistånd. Skeddedet skulle bistånds
volymen i världen fördubblas. 

Kairodokumentet 
Det blev enighet till slut om ett 
dokument därdet nya synsättet do
minerar och där kvinnorna fram
träder med tydliga krav . Kompro
misserna innebar tillägg om att 
varje land anpassar rekommenda
tionerna efter egen kultur och lag
stiftning (vilket i och för sig är 
självklart) . Meningar ändrades 
exempelvis: "där aborter är lega
la ... " till "där aborter inte är olagli
ga", fotnoter infogades som gav 
bättre definitioner etc. Det kan 
tyckas obegripligteller futtigt, men 
till slut står vi där faktiskt med ett 
riktigt bra dokument. Endast ett 
fåtalländer med Vatikanen i spetsen 
reserverade sig mot några paragra
fer. 

Kairodokumentet innehåller ett 
nytt synsätt som kan användas i 
lokal kvinnokamp och som förhop
pningsvis blir en plattform för mer 
konkreta krav under FN:s kvinna
konferens i Peking nästa år. 

Ann Schlyter 

Kvinna ny rektor 
på Katte 
Så kunde det ha stått som rubruk i 
morgontidningarna om Lund hade 
varit en modern skolstad . Om allt 
hade gått rätt till hade tjänsten 
annonserats ut i korrekt ordning 
med det vanliga tillägget "eftersom 
det är manliga rektorer på de övriga 
gymnasieskolorna vill vi gärna ha 
kvinnliga sökande". Facken hade 
fått yttra sig och skolstyrelsen hade 
avgjort frågan . Förhoppningsvis till 
förmån för en kvinna. Men män
nens nätverk är starkt. I största 
hemlighet avgörs frågor som enligt 
alla vedertagna regler ska behand
las i demokratisk ordning. Män 
behöver inga stödstrumpor. 

~ 
KOMPOL möte månd 3.10 kl19.30 på 
partilokalen.Tema:Förbereda kommun
styrelsen. Partiförhandlingarna om vem 
som skall styra kommunen. 

RÖDA KAPELLET. Lö. 1.10 kl. 10.45 
samling för spel på Kvarnbyskolans 
invigning (avresa från Clemenstorget 
10.15) . Kl. 17.30 spel för Kristina, 
Måsvägen 4 B. Valrepertoa ren i båda 
fallen. Sö. 2.10 kl. 18.45 (obs. tiden) rep . 
på Musikskolan (västra ingången, insläpp 
även kl. 19). Intonationsövning och bö~an 
till uppbyggnad av ny stam repertoar. 

Musical av Kurt Weill 
"One to u ch of Venus" Malmö stadsteater 
tre 28 ok1 18.00 Rabatterade biljetter 
genom Louise Bjar för 161,50. Beställ
ning med jämna pengar senast vid 
repetitionen sänd 9/1 O, (gärna redan till 
kommand rep) . För upplysningar ring 
Louise te l 040-11 56 11. 
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