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Alice och Hjördis 
Boklådan var överfull när i 
måndags Per Wästberg var för
fattaraftonens gäst och pre
senterade" Alice och Hjördis- två 
systrar". 

Med stor känslighet berättade 
han om dessa starka kvinnor som 
slog sig fram som skulptör 
resektive tecknare i en tid då ett 
fåtal kvinnor släpptes in på 
Konstakademien och andra ut
bildningar. Men i sin kamp för att 
etablerajämlika förhållanden med 
män misslyckades de. 

Ellen Keys kärlekslära om att 
känslan, inte det formella äkten
skapet, var det viktigaste, tolkades 
inte likadant av männen som av 
kvinnorna. Hugo Alfven kom
ponerade vacker musik om han 
visste att kvinnorna grät för hans 
skull, och Ivar Tengbom ville ha 
en trogen hustru som mor till sina 
barn; möjligen kunde hon hjälpa 
honom akvarellera skisser, men 

några konstnärliga ambitioner 
skulle hon inte ha. 

Det tycktes som om Per Wäst
berg var lite störd av att visa upp 
dessa mäns beteende och makt-

Hjördis- ritat av Alice 1908 

Flickskolan tillbaka 
Äntligen ska kunskapen och 
forskningsresultaten om flickors 
och pojkars utveckling användas i 
skolan på ett systematiskt sätt. I 
alla fall om man föjer förslaget till 
jämställdhetsplan som skol
styrelsen ska fatta beslut om i nästa 
vecka. 

Skolans verksamhet ska inte 
vara könsneutral. Flickor och 
pojkar utvecklar olika fårdigheter 
i olika takt. Detta måsta man ta 
hänsyn till i undervisningen. Det 
finns mycket forskning inom 
området och nu ska kunskaper om 
könsskillnader och könstill
hörighetens betydelse i skol
sammanhang användas vid plane
ringen av undervisningen i Lunds 
skolor. 

Lärare blir proffs 
Men först måste lärare och annan 
personal själv få kunskap. Enligt 
förslaget tilljämställdhetsplan ska 
det böljas med en utbildning av 
skolledare och kontaktpersoner. 
Utbildningen ska innefatta fö
ljande tre moment: !.Flickors och 
pojkars biologiska, sociala och 
kognitiva utveckling. 2.Flickors 
och pojkars beteende, språk och 
interaktion i klassrummet. 3. 
Skolan som organisation och 
system i ett könsperspektiv . 

Därefter s~a kompetenshöjande 
utbildning i dessa frågor anordnas · 
inom varje rektorsområde och 
gymnasieskola för all personal. 
Lärare och annan personal ska 
också i akta och utbyta erfarenheter 
om hur könsskillnaderna tar sig 
uttryck i den egna skolan och 
klassen. Gemensamma erfaren
hetsseminarier ska anorndas och 
dokumenteras redan i år och lärare 
som bedriver klassrumsforskning 
ska stödjas. 

Pojkar lär sig prata känslor 
En arbetsgrupp inom utbild
ningsdepartetementet har kon
staterat att både många pojkar och 
många flickor lämnar skolan med 
en för smal och könsspecifik 
kompetens. Detta kan skolan 
förändra genom att anpassa 
undervisningen efter pojkars och 
flickors olika förmågor och skilda 
mognadsförlopp. Arbetsgruppen 
ger exempel på att flertalet pojkar 
behöver tidig träning i ord
förståelse, språkliga nyanser och 
allmän behandling av språket och 
sekventiell problemlösning. De 
behöver även träning i att lyssna 
och använda språket för att 
uttrycka upplevelser och sätta ord 
på känslor. Flickor däremot 
behöver tidig träning i rums-

utövning. "Men jag har inte gjort 
Ivar Tengbom värre än har var". 

Alice som förblev ogift och 
skulpterade genomgick flera 
kärleks besvikelser, medan Hjördis 
fick fyra barn i sitt olyckliga 
äktenskap och begränsade sitt 
skapande till illustrerade inbjud
ningskort till de representa
tionsfester som maken, arkitekten 
gav. Det är en tragisk historia, som 
ger upphov till många tankar om 
mekanismerna i kvinnors under
ordnande. 

Systrarna var oerhört skickliga 
att skriva, och deras brev och 
dagböcker har en direkthet och 
klarhet i språket som känns 
påfallande modernt. Per Wästberg 
har gjort ett fint urval som gör 
samlingen till en dramatisk helhet. 
Han är också en god berättare, 
men höll sig underförfattaraftonen 
ganska strikt till vad som finns i 
boken. Så ni som missade kvällen, 
gråt i!lte utan läs! 

Ann 

orientering, matematiskt och 
dimensionelit tänkande samt 
global problemlösning. De be
häver även träna sig i att sätta ihop 
delar till fungerande helheter, att 
känna igen former och profiler 
och att använda apparatur. Enligt 
förslaget till skolplan ska man ta 
hänsyn till sådana könsskillnader 
när man planerar undervisningen. 
Pojkar och flickor kan i en viss 
ålder behöva olika antal timmar i 
något ämne för att på bästa sätt 
uppnå utbildningsmålen. Skilda 
mognadsförlopp kan motivera att 
skolangårifrån attendastgruppera 
barnen efter ålder. Det kan ibland 
också finnas skäl att undervisa 
flickor och pojkar i skilda grupper. 
I Lund föreslås att rektorerna ska 
visa hur de tagit hänsyn till 
könsskillnaderna när de fördelar 
timmarna mellan ämnen och 
årskurser. 

Ä ven läromedeln behandlas i 
jämställdhetsplanen. Det ska 
finnas ett medvetet könsperspektiv 
vad gäller innehåll och utformning. 
I förslaget sägs att kvalitets
bedömningen vid urval och inköp 
av läromedel ska innefatta köns
perspektivet. 
När det gäller att stimulera flickors 
intresse för teknik gör järn-
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Fest 4.2 
Lördag 4.2 har vänsterpartiet 

årsmöte och skulle efteråt ha haft 
en fest som blivit inställd. 

I stället ordnar Röda Kapellet 
fest i puben, Djingis Khan (stads
buss 91 går från Botulfsplatsen 
var tjugonde minut 00, 20, 40) 
med början kl 20. 

Kl20.30 har orkestern offentlig 
workshop kring sitt projekt "Ett 
trettital". 

Kl 22.15 blir det dans till Lufsens 
orkester. Drinkar, andra drycker, 
diverse tilltugg. Alla varmt 
välkomna! 

Kulturens 
Kulturens söndagsföreläsning 29 
januari har titeln Jude och icke 
jude i Nöden. Professor Sven B Ek 
talar i Hornbergssalen kl 14. Har 
intresse inte minst för alla dem 
som såg Månteaterns Drömmen 
om Mallorca eller stadsvandrade i 
Nöderi med Maria Sundqvist. 

Barnopera på Mejeriet 
Månteatern sätterupp barnoperan 
"Vid sidan av" av danske kom
positören Michael Ramlöse. Regi 
av Gunilla Diehl, som också 
regisserat Göteborgsoperans 
uppsättning. 
En liten kärlekshistoria om han 
och hon i bakgårdsmiljö, kan vi 
utläsa ur programpresentationen. 
Skånepremiär på Mejeriet sön
dagen 12 februari. 

Livsstil 
Livsstil är första temat i miljö
delegationens satsning "Vision 
21". Lundaborna ska få vara med 
i Agenda 21-arbetet och förmås 
att reflektera över hur pass 
miljövänlig den personliga livs
stilen är. Ett antal föredrag och 
utställningar är planerade. 

Vänsterpartiet föreslår att 
stadsbiblioteket utvidgas med ett 
särskilt miljöbibliotek, i egna 
lokaler om nödvändigt. 



Vision 21 
I samband med FN :s kon

ferens i Rio de Janerio 1992 
föfattades en handlingsplan 
för en hållbar utveckling, 
Agenda 21. I denna betonas 
speciellt det lokala planets 
ansvar för genomförandet. 
För att föra ut budskapet i 
Agenda 21 till allmänheten 
har kommunen startat en 
informationskampanj som 
man kallar Vision 21. 

Som jord för oss 
Ett led i denna satsning är utställ
ningen "Som jord för oss" som 
invigdes förra helgen i Lund. 
Utställningen tar med besökaren 
på en tur runt jordklotet. Man möter 
både rika och fattiga länders 
miljöproblem, men man får också 
se exempel på möjligheter till 
lösningar. När man passerar 
igenom utställningen gäller prin
cipen både se och röra. Att spola i 
toaletten, snurra på rattar och dra i 
spakar är sådant som brukar passa 
bra för t.ex. skolklasser. Till 
utställningen hör också olika typer 
av studiematerial. 

Alla är välkomna, men skol
klasser bör boka tid för att undvika 
trängsel. ( S tudiefrämj ande t, t el 
117750) Utställningen pågår till 
den 19.2 och finns på Petersgården 
somliggerpåTrollebergsvägen43. 

Livsstilar 
I kommunens informationskam
panj omAgenda21 ingårockså en 
utställning och en rad föredrag på 
Kulturen. 
I Lindforska huset ställer Folk
universitetets fotolinje ut bilder 
som illustrerar olika livsstilar och i 
Dekanhuset pågår en utställning 
som försöker belysa vad en hållbar 
livsstil innebär? 
De föredrag som återstår i före
dragsserien "Livsstilar" är följande: 

26jan k119 
Vad söker vi i skyltfönstren? 
Identitet som handelsvara. Alf 
Hornborg. 

16mars k119 
Den goda pizzan - musik och 

mångfald. Owe Rönström. 

19mars k114 
Kan förorten vara hemort? Per 
Svensson. 

2 april k114 
Framtidens boende. Pål Dum!r. 

6 april k119 
Ekologiskt boende. Krister W i berg. 

Fattigdom föder våld 
På dagis föräldraråd anmälde en 
mamma att hon skulle vilja 
diskutera pojkar och slagsmål. I ett 
TV -inslag på Aktuellt hade en 
förskollärare berättat att de nu var 
mer tillåtande mot slagsmål på 
avdelningen. Förskolläraren men
ade, att pojkarna blivit lugnare, när 
det inte längre var så förbjudet att 
slåss. En psykoanalytiker sa, att 
kvinnors negativa syn på våld och 
vilja att stoppa våldstendenser hos 
små pojkar i själva verket kunde 
vara en av anledningarna till det 
ökande våldet bland tonåringar. 
Hon j äroförde kvinnors syn på våld 
idag med synen på sexualiteten 
under den viktorianska tiden. Allt 
var förbjudet och det som då ledde 
till sexfixering leder idag till 
våldsfixering. 

Lärdom l. K vinnor, det är vi som 
är ansvariga för det ökande våldet 
i samhället genom att vi hämmat 
småpojkars våldsamma lek. 

Polsk praktikant 
En annan förälder på rådet bekla
gade att den inte fanns några män i 
personalgruppen. Via massmedia 
hade hon inhämtat att det ökande 
våldet skulle bero på att pojkarna 

saknade manliga förebilder. För
skollärarrepresentanten genmälde 
glatt att de nu på hennes avdelning 
hade en polsk praktikant, 20 år, 
och med ett års svenskkunskaper. 
Hon möttes av gillande blickar. 
Hennes avdelning var en bra 
avdelning för där fanns en man. 

Lärdom Il. Kvinna, yrkesut
bildad barn uppfostrare, du må vara 
kunnig och duktig, men du duger 
inte, såvida du inte har en man som 
kollega. 

Assistent ersätter pappa 
Ur handlingarna från distrikts
nämnden läser jag om en tioårig 
pojke som inte kan vara i skolan på 
grund av sitt våldsamma beteende. 
Han har under sista tiden haft 
hemundervisning och för att han 
ska kui1Jla återgå till skolan anses 
det att han behöver en personlig 
assistent. Mamman är ensam
stående och pojken har två mindre 
syskon. Pappan träffar han aldrig 
och experterna i utredningen anser, 
att en av orsakerna till pojkens 
beteende är, att han saknar manlig 
förebild. En kille, intresserad av 
jakt och sport förordnas till att vara 

hans personlige assistent. 
Lärdom III. Kvinna med söner 

och förlupen far. Inbilla dig 
ingenting. Du fixar det inte. 

Jag förkastar dock dessa tre 
lärdomar som jag tycker mig ha 
kunnat dra ut ur sista tidens 
information från massmedia och 
kommunala handlingar. 

Jag tänker bl a på PAF, Per 
Anders Fogelström, som berättat 
om sin uppväxt i kvinnomiljö. P AF 
som varit ordförande i Svenska 
Freds under många år och som 
skrivit många romaner om kärlek, 
gemenskap och solidaritet. Det 
finns många fler exempel på 
framstående, fredligt sinnade män 
som är fostrade av "bara en mor". 

Jag tänker på min väninna som 
sa till mig när jag själv blev ensam 
med tre barn, att de trevligastekillar 
hon hade mött undersittliv, det var 
de som hade växt upp med en ensam 
morsa. 

J ag förnekar inte fakta, att många 
av de utåtagerande problem
pojkarna kommer från splittrade 
hem med mamma som vård
nadshavare och utan kontakt med 
pappan. 
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Alternativa försörjningskällor 
Som frilans måste man vara beredd 
på förändringar, ochjag brukarofta 
fanti.sera om vad jag skulle göra 
om Jag blev arbetslös, vilket jag 
inte blir, ta i trä. 

Ibland drömmer jag om att bli 
Lunds dyraste barnvakt och servera 
souffle Grand Marnier till värd
folket när de kommer hem från sin 
kväll i societetslivet. stundtals 
förvandlas jag till Lunds sämsta 
men mest entusiastiska träd
gårdsmästare, andra gånger öppnar 
jag antikvariat - men jag har fått 
veta att det är gräsligt svårt att 
överleva på det, några sommar
tripper till Söderhavet lär det 
definitivt inte bli tal om. 

Nej, det lönsammaste är nog att 
bli guru. Då behöver jag bara 
investera i ett stort, knallblått 
tygstycke och något slags fårgklick 
att ha i pannan. Jag ska se djupsinnig 
ut och tala om Ii vet som ett lidande, 
och när de undrande och hjälp
sökande kommer till mig kan jag 
uttala mina ramsor på klingande 
skånska. En del påståenden kan 
inte missa sitt mål. Det är nog inte 
fel att förmoda att de som vänder 
sig till en guru är undrande inför 
livets konstigheter. Man ska bara 
lära sig att uttrycka sig som en 
grillad politiker, och säga så lite 
som möjligt så länge som möjligt. 

"Du har det inte lätt just nu, men 
din inneboende styrka kommer att 
bära dig igenom också den när
maste tidens problem." 

"Du känner dig ensam ibland. 
Glöm inte att vi kan känna oss 
ensamma även i en stor folk
samling." 

"Du har varit nunna i ett tidigare 
liv, det är därför ditt liv präglas av 
moraliska konflikter. I den här 
inkarnationen har du till uppgift att 
lära dig skilja mellan gott och ont 
på ett andligt plan, och att inse ditt 
eget värde i det lilla." 

"Om du är kvinna mellan sjutton 
och sextio år och har ett grönt och 
ett blått öga samt är född i januari 
eller maj ... ja, då kanjag sätta en tia 
på att du har dåligt samvete för 
något... Har du familj? [Ja.] ''Tycker 
du att du tillbringar tillräckligt 
mycket tid med dina barn?" [Nej.] 
"Har du inte egentligen, om du nu 
verkligen tittar inåt och är riktigt 
uppriktig mot dig själv, har du inte 
egentligen städat för lite ... ?" 

"Om du är man mellan sjutton 
och sextio år och har ett blått och 
ett grått öga samt är född i februari 
eller april. .. j a, då skulle det förvåna 
mig om du inte har dåligt samvete 
för något... Har du familj? [Ja.] 
"Tycker du att du tillbringar 
tillräckligt mycket tid med dina 

barn?" [Nej.] "Har du inte egent
ligen städat för lite?'' 

"Var inte ledsen. I en av dina 
tidigare inkarnationer var du 
restaurangchef (spågumma), det är 
därför du är så skicklig på att 
samordna (intuitivt analysera) din 
tillvaro. Du ska få ett mantra av 
mig, men du måste absolut lova att 
inte avslöja det för någon, för då 
förlorar det sin kraft. Använd 
mantrat under fem minuter vaije 
dag, upprepa det för dig själv tills 
det lyser med eldkraft framför dig 
och alla andra sinnesintryck trängs 
undan." 

(Så tänder jag ett stearinljus och 
ber att få tjugo spänn extra för att 
andarna ska ge mig ett bra mantra. 
Jag blundar och slappnar av en 
stund.) 

"Jo, nu harjag det. LABBSANG 
SOOTJONG." 

Final. Femhundra spänn vid 
dörren. 

Nu kan jag förstås aldrig göra 
det här, för jag har ju skvallrat på 
mig själv i förväg, menjag trornog 
att det skulle gå att få en eller annan 
anhängare. Vill ni stödja verk
samheten, så tar jag naturligtvis 
tacksamt emot bidrag - helst bör 
det insatta beloppet emellertid 
överstiga 10 000:- eftersomjag har 
väldiga administrativa omkost
nader. 

Ludvig, chefsguru 



Impressioner från Röda huset 
-Vi borde egentligen sälja K v am- visioner visade sej gälla den lokala 
by och ta över hela det här huset, skolan och egna stadsdelen och 
sa rektor Hall i förrförra veckan. var knappast av partiformat.) 

"Det här huset" är en f.d. strump
fabrik på en tvärgata till Förenings
gatan i Malmö. En stor, gedigen 
byggnad i rött tegel, väl inredd 
och bra belägen. Han har rätt. En 
stadsfolkhögskola, som Kvamby 
är, ska naturligtvis inte ligga i en 
by på landet. 

-Nej, saRolfL. Nilson, vänster
partiet bör inte ha någon vision. 

Nu i helgen var jag tillbaka i 
Röda huset. Ung vänster hade 
inbjudit vänsterpartiet till ideologi
konferens. De var åtta stycken, vi 
ungefär dubbelt så många. Rolf 
var förste inledare och uttryckte 
sej medvetet provokativt. Vad ska 
man med ideologikonferenser till 
om det inte behövs någon vision? 

Rolf preciserade sej . Enskilda 
människor bör förvisso ha ideolo
gier och visioner. De formuleras 
med fördel i skönlitteraturen. Det 
är partier som ska akta sej för 
totala visioner och bestämda 
modeller. Då hamnar de så lätt fel 
och går över lik. Det ser vi i de 
socialistiska ländemas historia. Ett 
annat exempel som han inte 
nämnde, men som kom upp senare 
i diskussionen, var visionen om 
den islamska republiken. 

Apropå islam så fortsatte Rolf 
sina utmaningar med att Turkiet 
borde vara ett av de första länder 
som tas upp i EU. Men över
greppen mot kurderna då, och de 
andra demokratiska bristerna? 
Visst, sa Rolf, just därför. EU 
kunde bidra till att demokratisera 
och pacificera Turkiet. Samtidigt 
skulle EU bli mindre utpräglat 
kristet, mer pluralistiskt, vilket 
vore bra både för dess egen skulle 
och för dess position i världen. 

(Vänstern behöver visst visio
ner, sa Elisabeth Hellman som 
inledde efter Rolf. Fast hennes 
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ställdhetsförslaget tummen ner för 
kampanjer och enstaka infor
mationsinsatser. Det räcker inte, 
säger utredarna. Det är viktigare 
att lärarna får en bra kompentens 
inom jämställdhetsområdet Un
dervisningen måste bli mer verk
lighetsanknuten och praktisk. 
Tekniska och naturveteksnapliga 
frågor ska introduceras tidigt i 
skolan. Det föreslås att utveck
lingsarbete med den inriktningen 
ska bedrivas på alla skolor. 

Jämställdhetslektorer 
Vidare föreslås att en lektorstjänst 
inrättas inom gymnasieskolan med 
särskild uppgift att stimulera och 
stödja flickorna till fördjupade 
studier inom matematik, fysik och 
kemi. Den personen ska leda 
utvecklingsarbetet och bygga upp 

-En hållbar global utveckling 
kräver att föds färre barn, sa Karin 
Svensson Smith. Och det är de 
rika ländemas barn som är mest 
resurskrävande. Därför är det bra 
att vänsterpartiet är inne på att 
slopa flerbarnstillägget 

Karin talade om Agenda 21 och 
förutsättningarna för en hållbar 
utveckling. Marxister har, sa hon, 
större förutsättningar än många 
andra att bli goda miljöpolitiker. 
De är mentalt beredda på stora 
omvälvningar, och det kommer 
sannerligen att behövas om vi ska 
klara den långsiktiga överlev
naden. Tro inte att vi köra bilarna 
på biobränsle! Så mycket finns det 
inte av den varan. 

-Högern får sabba vänsterns 
affischer, bara det sker med finess, 
sa Mikael Persson. Som exempel 
nämnde han deras lappar "Ner med 
allt" som hade klistrats upp på Nej 
till EU: s affischer. 

Bakgrunden var vänsterns rätt 
att sabba högerns affischer, som 
var betydligt större än motsatsen 
därför att det är högern som har de 
stora ekonomiska resurserna och 
kan köpa sej affischplatser. Men 
också vänstern måste visa finess 
och måtta. Folk gillar inte att man 
sprayar hur som helst, det har Ung 
vänster konstaterat. 

Tänkerungdomarnaannorlunda 
än de äldre? Alltför litet, verkade 
det. Fast när Elisabeth H. talade 
om den nödvändiga rätten arbete, 
visade det sej att de unga egentligen 
var ute efter rätt till självför
verkligande, vilket ärnågot annat. 
Och mer i linje med den unge Karl 
Marx. 

-Sveriges kommunistiska parti 
var, trots sitt språkbruk, aldrig 

kontakter med grundskoloma och 
högskolan. Antalet prao-platser 
inom tekniska yrkesområden ska 
ökas och speciellainsatserska göras 
för att få flickor att intressera sig 
för arbetsplatser där ny teknik 
används. 

Användningen av informa
tionsteknologi blir allt vanligare 
för samarbete med skolor i olika 
länder eller för elever som vill söka 
kunskap i databaser. Samtidigt 
finns det många elever som inte 
fått möjlighet att lära sig elementär 
ordbehandling. I den första gruppen 
är det mest män medan kvinnorna 
är vanligast i den sista. Vi måste 
förhindra att ett nytt jämställ
dhetsproblem växer oss över 
huvudet, säger man i jämställd
hetsplanen och föreslår att alla 
lärare och elever i Lunds skolor 
ska lära sig använda datorn. Vilket 
i sin tur förutsätter att alla har god 

revolutionärt, sa Lars-Arne Nor
borg. Det brukar bara vara intel
lektuella som blir rejält revolu
tionära . SKP var alltför väl 
förankrat i den jordnära svenska 
arbetarklassen för att på allvar 
överväga några äventyrligheter. 

Lars-Arne var för övrigt rejält 
reformistisk och realistisk själv, 
så intellektuell han är. Nu när Lund 
sagt ja till Ericssons etablering vid 
vattento~et blir det s vårt att säga 
nej till Ostra ringen. Naturligtvis 
gäller trepartiöverenskommelsen 
denna valperioden, men sen. 

-Det var en bra ledare i Vecko
bladet, den med rubriken ''Think 
big", sa Diana Mulinari. Och jag 
blev varm om hjärtat, dels för att 
en utomstående läser och refererar 
till VB, dels för attjag själv tyckte 
att det var en ovanligt bra ledare. 

Vi hade halkat in på Per T. 
Ohlssons förslag om att slå sam
man Malmö och Lund. Någon 
lundabo skyggade och sa att det 
inte var bra för demokratin med så 
stora enheter. Diana som kommer 
från Buenos Aires menade att 
demokratin måste kunna förverk
ligas även i miljonstäder. Annars 
ligger vi risigt till. 

Tidigare inledde Diana om 
Marxism och feminism och sa bl. a. 
att män inte kan vara feminister. 
Däremot kan de vara, och bör 
sträva efter att bli, antisexister. 
Det påpekandet visade sej ha stor 
relevans för en pågående disku
ssion i Ung vänster. 

Det blir nog fler träffar mellan 
vänsterpartiet och Ung vänster. 
Alla var nöjda över att vi hade gett 
oss tid att diskutera väsentligheter 
med varandra. 

-Bra inledningar, konstaterade ·· 
jag när vi diskade efteråt. 

-Ja, sa yngsta tjejen från Ung 
vänster. Och Lars-Arne var bäst. 

Gunnar Sandin 

tillgång till datorer. Redan i år ska 
skolförvaltningen vidta åtgärder för 
att underlätta för lärare och annan 
personal att skaffa en egen dator. 
All personal ska erbjudas ut
bildning och få handledning. Syftet 
är att göra datorn till ett vardagligt 
redskap i skolarbetet i de flesta 
ämnen och för alla elever, såväl 
pojkar som flickor .. 

Kommunalt varia 
Så mycket "varia" blir det inte 
denna vecka. Spalten kommer 
iställer att reflektera över den 
förestående(?) folkomröstningen 
om kommundelsnämnder i hela 
Lund. Frågan blir aktuell för 
kommunfullmäktige så fort de 
partier som samlar namn fått ihop 
5% av väljarkåren,d.v.s 3.600 
underskrifter. Och det lär man 
(folkpartiet, moderatema och kds) 
ha nu. 

Frågar är av sådan dignitet att 
jag gissar att de partier som beslutat 
om genomförande av kommun
delsnämndereformen kommer att 
lyfta upp den till sina, medlems
möten. 

I den diskussionen är naturligtvis 
huvudfrågan omröstning eller ej. 
För folkomröstning talar reformens 
omfattning, mot talar att dis
kussionen har förts i många år, att 
alla argument för och emot har 
framförts, att frågan var en av de 
viktigare inför förra årets kom
munalval, där "ja-partierna" stärkte 
sin ställning, och sin representation 
i fullmäktige från 33 till37 av totalt 
65 mandat. Dessutom är beslutet 
formellt redan fattat, så frågan 
borde vara överspelad. 

Men, om det nu ändå blir en 
folkomröstning, när skall den i så 
fall hållas, och vad händer med det 
arbete som nu pågår i den kom
munala förvaltningen för att 
förbereda genomförandet från 
1.1.96. Till den sista frågan först så 
menar jag att arbetet skall fortsätta, 
så att ett ja kan verkställas som 
planerat. Om det blir nej finns det 
förmodligen ändå anledning att se 
vidare på den kommunala orga
nisationen. En del förvaltningar, 
framför allt socialförvaltningen, har 
en sådan omfattning och innesluter 
en så många olika verksamheter att 
den nog ändå behöver delas upp. 

När? Ja, varför inte samtidigt 
som vi röstar fram representanter · 
till EV-parlamentet, dvs i septem
ber. Det finns en rimlig koppling 
mellan omröstningarna/valen, 
samtidigt som de två omröst
ningarna på samma dag kanske kan 
hjälpa varandra till ett anständigt 
valteltagande. 

Vilket leder in på min sista 
fundering . Hur skall resultatet 
tolkas. Att det formellt är råd
givande säger lagen. Det var ju 
EV-omröstningen också. Men låt 
oss säga att 35% deltar i om
röstningen och 51% av dessa säger 
nej (eller ja). Vad betyder det. V ar 
gårdennedregränsen fören "giltig" 
omröstning? Det är nog viktigt att 
de politiska partierna, om om
röstningen blir av, både internt och 
sinsemellan kommer så bra överens 
om detta som möjligt. Annars 
kommer kommundelsnämnds
frågan att bli en följetång i den 
politiska debatten en lång tid 
framöver. 

Förresten: Vänsterpartiet har 
årsmöte den 4 februari. Mötet är 
offentligt! Sven-Bertil Persson 
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Spegel, spegel på 
väggen där 
säg mig vem landets bästa fåktare 
är? På den politiska pisten är tävl
ingen nu i full gång. Med anledning 
av regeringens budget har förpost
faktningama börjat. VB synarnågra 
av kombattanterna. 

Carl Bildt, 
A v jylländsk adel, kapten Bohmans 
svärson. Fäktning därför hans 
naturliga gren. Främsta styrka; 
blixtsnabba riposter, som senast i 
budgetdebatten när han karak
täriserade nedskärningen av barn
bidraget med den politiska klyschan 
"ett steg i rätt riktning men otill
räckligt". Väntas dock låna ut sin 
värja med förgylld parerplåt till 
Göran Person. 

Bengt Westerberg, 
Politisk kommentator, en mästare 
på florett , specialitet snabba utfall, 
kvicka infall och snar till reträtt. Så 
positiv till (s)-budgeten att han 
misstänks ha sällat sig till raden av 
folkparksartister som gått med i 
SAP. 

Gudrun Schyman, 
Outsider som slagit sig fram i denna 
typiskt manliga gren det senaste 
halvåret. Anders Ferm i Arbetet 
anser att hon faktar orent och Per T 
Ohlsson i sydsvenskan menar att 
hon döljer en parerdolk bakom 
ryggen. Dessa får dock anses vara 
partiska eftersom de själv deltar i 
tävlingen. 

Björn Wolrath, 
Trygg-Hansa, spelare och lånehaj 
vid sidan av pisten. Har satsat stort 
på Carl Bildt. Men i somras såg sig 
tvungen att själv hoppa in i striden. 
Han kör den karolinska stilen och 
hugger friskt med sin värja. Hans 
mål är att återerövra Tyskland 
genom att Sverige går med i EU. 

"Gordon" 
Wolraths politiska polare, chef för 
Euroc. Gammal kavallerist med 
sabelhugg som specialitet. Tycker 
att Sverige mest består av förlorare. 
(En riktig analys men inte som på 
det sätt han menar). Det är dags att 
folk tar ansvar för sina egna liv 
säger han med anledning av det 
fortfarande finns bidrag kvar i 
budgeten. 

Vill ha bättre tävlingspremier. 
Tvingas nu lämna sitt älskade 
fådernesland pga den låga lönen 
(l ,8 milj.) 

Per T Ohlsson 
Matchkommentator som inte kan 

Upprop för Socialistisk Debatt 
Försvara socialismen 
och debatten 
Vi, undertecknare av detta upprop, 
finner partistyrelsens beslut att 
lägga ned partiets teoret iska 
tidskrift Socialistisk Debatt som 
olyckligt. 

Behovet av fördjupade analyser 
och diskussioner kring taktiskaoch 
strategiska problem, kultur- och 
idedebatt är idag större än på 
mycket länge. 

Socialistisk Debatt har under en 
lång följd av år medverkat till att 
tillgodose detta. Vi anser det 
skadligt för vänstern och arbetar
rörelsen, för kampen för demokrati 
och solidaritet om en så viktig röst 
som Socialisti sk Debatt skulle 
tystna. 

Förhindra nedläggning 
Men det finns idag en möjlighet till 
att detta kan undvikas! 

Partistyrelsen har fattat sitt 
nedläggningsbeslut, men stiftelsen 
Centrum för Marxistiska Samhälls
studier (CMS), främst känt för 
arrangeraodet av det årligen 
återkommande Marxistiska Folk
universitetet, är idag berett att under 
vissa förutsättningar säkra utgiv
ningen av en tidskrift för socia
listisk debatt. 

Härigenom kan en nedläggning 
förhindras. 

stödförening 
Men för att detta skall kunna ske 
krävs att tidskriften förstärks 
ekonomiskt. Därför har CMS tagit 
initiativet till bildandet av en 
stödförening som kommer att 
stödja tidskriften ekonomiskt. 

VB och posten 
Som ni märkte kom föra veckans 
VB ut på fredagen. Vi vet inte om 
det var misstag av posten eller 
välvilja. Hur som helst så är 
problemet med VB: s utgivning inte 
löst än. Vi vetinte närdennatidning 
når läsarna. Kanske ligger den och 
väntar på posten i fyra dagar innan 
den bärs ut. Förhandlingar med 
posten pågår. 

Redaktionen 

Minimiavgiften för medlemskap är 
420 kr (vari ingår en prenumeration 
på tidskriften och annat material 
från CMS). Skulle du till äventyrs 
redan ha betalat in prenumera
tionsavgiften för 1995 kan du 
insända 200 kr på CMS konto och 
markera detta på talongen. 

Vi uppmanar alla som önskar 
stödja tidskriftens fortsatta utgiv
ning att bli medlemmar i stöd
föreningen för Socialistisk Debatt 
genom att sätta in 420:- på CMS 
postgirokonto 436 88 53 - O. 

DIN INSATS BEHÖVS! 
BLI MEDLEM I sTÖD
FÖRENINGEN FÖR 
SOCIALISTISK DEBATT! 
436 88 53- o o 

PRENUMERERA PA 
SOCIALISTISK DEBATT! 

hålla sig borta från pisten. Har på ...._-------------1 

Iris Birath, Eva Björklund, Annika 
Cullberg, Anders Emanuelsson, 
Lars Farago, Hertha Fischer, 
Gunnar Hansson, Solveig Hans
son, CH Hermansson, lArs Herlitz, 
Urban Herlitz, Göran Hillman, 
Jens Holm, Kjell E Johanson, 
Lennart Johansson, Kenneth Kvist, 
Sven-Eric Liedman, Eivor Mark
lund, Per Månsson, Margareta 
Olofsson, Amanda Peralta, Anita 
Persson, Elisabeth Persson, Mar
gareta Pettersson, Daniel Ses 
trajicic, Jonas Sjöstedt, Maud 
Sundqvist, Karin Svensson Smith, 
Anna-Clara Tidholm, Göran 
Therbom, Dick Urban Vestbro, 
Inger Wolf, Eva Zetterberg 

grund av sitt hetsiga temprament 
trasslat in sig de elektriska sladdar
na och huggit sig i foten några 
gånger pga av sin rysskräck. Drog 

på sig Bildtklubbens ilska då han 
med mottot "Rom kan vara värt en 
mässa", inför höstens omgång 
satsade på Ingvar Carlsson. 

r l 
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Jag vill dock hävda att det i första 
hand inte är bristen på karl utan att 
det är brist på tid, kraft och pengar 
som gör att dessa pojkar får en 
sämre uppväxtmiljö. 

Jag förnekar inte heller be
ydel sen av positiva manliga 
förebilder. Här tycker jag mass
media har ett stort ansvar när det 
gäller våldsutvecklingen i sam
hället. Det är ettfrosseri i våldsdåd. 
Det är män som är våldsverkare 
och klippare som får uppmärk
samhet och blir synliga. Varför 
saknar det positiva nyhetsvärde? 
Berätta och fotografera man som 
arbetar för fred, för atthjälpa andra, 
för miljön. Intervjua dem, rota i 
deras förflutna. Vad i deras 
uppväxtmiljö var det som gjorde 
att de nu vågar sitt liv för att hjälpa 
andra? 

Två viktiga åtgärder för att 
minska våldet: 

l. 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön alternativt vård
nadsbidrag till ensamföräldrar så 
att de kan arbeta 6 timmar 

2. Förändra innehållet i mass
medias nyhetsrapportering. Gör 
goda handlingar synliga och älta 
inte redan rapporterade vålds
handlingar om och om igen. 

Anna-Stina Löven 

~ 
V~NSTERPARTIETS l LUND ÅRS
MOTE äger rum i Medeltidssalen på 
Folkets Hus lördagen den 4/2 kl10.30. 
Fördagordning m.m. se lntembulletinen. 

KOMPOL möte Må 3011 kl 19.30 på 
partilokalen . KS-förberedelse och 
motionsbehandling. 
RÖDA KAPELLET. Sö. 29.1 kl. 18.45 
rep. på Musikskolan. Tolvskill ings
musiken + "Everyday" som Ulf har 
snabbarrangerat 
Lö. 4.2 kl. 18.30 rep. i Puben Djingis 
Khan. 20 .30 workshop med Tolv
skillingsmusiken och Bööktexter. Dans 
till Lufsens 22.15. 
Sö. 5.2 18.45 årsmöte Musikskolan, 
därefter inspelning av "Everyday" - ev. 
omvänd ordn[[lg. 
HASSES SLAKT. Rep. onsdag 1.2 kl 
19 Svansgatan 3 
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Andersson, Kajsa Theande r och Rolf 
Nilson. l 

l 
l tlf 
1
1 

Telefon till redaktöre ma: 
Thomas Schlyter 14 75 05. 

l 
Kajsa Theandar 132840 
Rolf L Nilson 129044 

l Vid utebliven tidning ring: 
Sven-Bertil Persson 138213 
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