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Kitten 50 år 

Kitten Anderberg fyller 50 år den 
Il mars. Hon är uppvuxen i Viken 
norr om Helsingborg där det krävs 
en skarp blick för att tidigt 
upptäcka farorvid horisonten. Vid 
sommartid längtar hon alltid till 
havet men också till allt växande 
på land. En trädgård vid havet är 
alltså det yttersta målet. Men även 
kolonin i S:tMånslyckan får duga. 

För Kitten har alltid Eli n Wägner 
framstått som ett föredöme . Fred, 
omsorg om jorden, jämlikhet och 
kvinnokamp. Kitten är stolt över 
att ha tagit initiativ till att en 
minnesplakett över Elin Wägner 
blivit uppsatt i Lund. 

Kitten har under många år varit 
en centralgestalt inom vänstern i 
Lund, särskilt när det gäller att 
driva kvinno- och kulturpolitik. 
Det har hon haft möjlighet att göra 
i kommunfullmäktige de senaste 
sex åren. Den här mandatperioden 
är hon vice ordförande i kultur
nämnden . Politiskt har hon alltid 
bekämpat gubbväldet i öst och 
alltså helt naturligt intagit den 
vänstersocialdemokratiska håll
ning som kännetecknar vänster
partiet idag. 

För tillfället praktiserar hon på 
Rosenbads juridiska bibliotek, som 
lär vara tämligen mossigt. Genom 
att förena de kunskaper hon har 
från en juristexamen med en 
bibliotekarieutbildning lär hon i 
framtiden kunna bringa ordning i 
dylika bibliotek. 

Födelsedagen tillbringar hon i 
Stockholm med sina tre barn . En 
vecka senare återvänder hon till 
Lund och man kan bara hoppas att 
kollektivsambon Finn skött om 
krukväxterna ordentl igt under 
bortvarotiden. 

Medlemsmöte 
Medlemmar i vänsterpartiet kallas 
till medlemsmöte månd 20 mars 
19.30. 
Mötet kommer bl a diskutera den 
kommande översiktsplanen för 
Lund men också l majfirandet och 
ev nomineringar till EV-par
lamentet 

Etik och moral och livet 
Syftet med dessa rader- med den 
åttonde mars som ursäkt - är att 
fånga tendenser i det offentliga 
samtalet om jämlikhet mellan 
könen . Reflektioner är alltid 
subjektiva och partiella men kan 
ändå öppna ett rum för debatt. Jag 
har som utgångspunkt kvinno
kampen för bättre vardagsvillkor 
och männens (och maktens) 
synliga motstånd. Mitt första 
antagande är att under hela 
åttiotalet definierade en aggressiv, 
kreativ och radikal höger defi
nierade ramarna för debatten om 
jämlikhet mellan könen, familje
former, definitioner av manlighet 
och kvinnlighet. Jag ska ge några 
korta exempel ur en rad veten
skapliga ansatser, konferenser, 
populärvetenskap etc för att 
illustrera den här utvecklingen. 

Aggressiva gener 
Sociobiologi som förklaring av 
"naturliga" skillnaden mellan 
könen är på frammarsch . Läsaren 
uppmuntras att "erkänna det 
självklara": kvinnor är annorlunda 
än män. Det sägs att männen har 
aggressiva gener och kvinnors 
modrande kunskap är biologisk. 
Under sjuttiotalet underströk vi 
likhet mellan könen medan 80-
talets höger proklamerade särart 
baserat på biologi, en särart som 
inte borde rubbas. Feminister anses 
skyldiga till den "kris i masku
linitet" som påstås finnas idag, 
och kurser i "återskapande och 
erkännande av maskulinet" ge
nomsyrar allas vardag. 
Familjen farligast 
Kvinnokampen och kvinnoforsk
ningen har understrukit kvinnors 
socialt konstruerade särart, men 
med helt annorlunda syfte. Syftet 

Closing the Gender Gap 
Ovanstående rubrik är titeln på 
f.d. VB-volontären Lasse Svens
sons avhandling, som handlar om 
orsakerna till det minskande 
lönegapet mellan kvinnoroch män 
i svensk industri. Disputationen 
kommer att äga rum lördagen den 
Il mars kl l 0.15 i Crafoordsalen, 
Holger Crafoords Ekonomi 
centrum . Gå dit och lyssna' 

med dessa argument var att 
synliggöra kvinnors erfarenheter 
och den kunskap som utvecklats 
genom dessa erfarenheter. Kamp
en för sex timmars arbetsdag, dagis 
åt alla, annorlunda arbetsfördel
ning i hemmet, nya familjeformer 
och en förändring av manlighet 
och kvinnlighet som av naturen 
givna blev den röda tråden för 
kvinnokampen. Feminister har 
också visat att den farligaste 
platsen för kvinnor och barn i vårt 
samhälle är fortfarande den 
patriarkala familjen. 

·Feminister som (tillsammans 
med många antisexistiska män) 
skapade grunden för nya former 
av maskulinitet informeras om att 
"manlighet behövs" , att barn 
behöver "manliga förebilder" . En 
paradoxal länk mellan brist på 
manliga förebilder och våld i 
samhället anses empiriskt och 
vetenskapligt bevisat, men många 
av dessa nya "manliga förebilder" 
representerar den typ av masku
linitet som innebärdistans från det 
kvinnliga, grabbgäng etc. Central 
för denna debatt är högerns attack 
mot andra familjetyper som inte 
legitimerar (eller gör det i mindre 
utsträckning) den patriarkala 
makten. 

Varför är vänstern tyst? 
Mitt andra antagande är att 
vänstern har varit tyst och intagit 
en försvarsposition i debatten. 
Varför är vi så tysta? Jag vet att 
hela energin har gått åt att försvara 
den offentliga sektorn, för utan 
den offentliga sektorn försvinner 
drömmen om jämlikhet mellan 
könen. Men det räcker inte med att 
"försvara". Högerns frontal-

angrepp mot andra livsformer än 
den patriarkala kärnfamiljen , 
högerns beslut att "återupprätta 
balansen"och högerns hegemoni i 
jämlikhetsdebatten är relaterat till 
feministers (och vänsterns) svag
het och även dess motstånd till att 
utveckla en agenda för moral och 
etik, en utopi på hur vi ska leva. 
Nu kommer läsaren att uppleva 
mig som orättvis. Det finns många 
som har höjt sina röster och jag är 
tacksam för dessa röster. Men min 
poäng är att det har varit indi
viduella röster och att vänstern 
som politisk projekt behöver en 
ny kollektiv agenda om etik, moral 
och livet. Vi behöver också en ny, 
kollektiv agenda för att kunna 
bygga broar med de unga kvinnor 
som demonstrerade i Malmö i 
onsdag. Kanske våra gamla 
paroller "Nej till porr,ja till erotik" 
kan skapa ett andningsrum för 
dessa två vänsterfeministiska 
generationer att träffas? Jag blir 
äldre och äldre för varje åttonde 
mars, men fortfarande tror jag att 
många av våra gamla paroller är 
basen för en ung, ny utopi. 

Diana Mulinari 

Möt våren och kulturen vid Öresund 
Rörlig seminariestudiekonferens 
i arrangemang av vänsterpartiets 
f.d. centrala kulturutskott och 
K varnby folkhögskola. 

Kultur är en flyktig materia och 
programmet är inte fastlåst i alla 
delar men ungefär så här blir det: 

Fredag 31.3 inleder Gudrun 
Schyman seminariet 13 .30. Där
efter föreläser tre lundaforskare 
om aktuella kulturpolitiska spörs
mål. Kl. 17 blir det "Vänsterkultur 
på gatan"- appellmöten med musik 
& lyrik. Efter valfria kulturella 
kvällsaktiviteter samlas vi på 
kulturchef Gunnar Haags tjänste-

rum för kvällsmacka och samtal 
om kommunal kulturpolitik. 

Lördag 1.4 far vi runt Öresund, 
stannar i Helsingborg, Humleba:k 
(Lousiana och Kirkebys skulptur) 
och den kommande kulturhuvud
staden Köpenhamn, om vilket vi 
får en föredragning . Vid ankoms
ten till Malmö berättar Staffan 
Valdemar Holm om den uppmärk
sammade kulturella blomstringen 
där,före kulturfes ten på Röda 
huset. 

Söndagens slutdebatt handlar 
om vilken kultur som vänstern 
prioriterar i nedskärningstider. 



Kommunal 
rörelse 
i Nicaragua 

Lund hade på måndagskvällen besök 
av Maxima Bermudez, på väg att 
deltaga i de enskilda organisa
tionernas Forum på den gigantiska 
FN-konferensen i Köpenhamn i 
veckan. Maxima Bermudez är vice 
ordförande i den landsomfattande 
organisationen Movimiento Comu
nal i Nicaragua, på svenska 'den 
kommunala rörelsen' . Det är en 
rörelse med över 100 000 aktivister 
och den uppstod en gång på 80-talet 
ur de s k försvarskommitteerna 
(CDS-kommitteema) som var sandi
nisternas basorganisation ute i 
bostadsområdena. 

Ute i bostadsområdena i Managua 
och Le6n och andra städer i Nica
ragua kämpar idag Movimiento 
Comunal med effekterna av den 70-
procentiga arbetslöshetenn och 
högerregeringens brutala privati
seringsprogram inom sjukvård och 
skola. Sitt tydliga språk om krisens 
natur talar det faktum att barna
dödligheten har ökat från 63 per 
tusen till 72 sedan 1986. Sjukhus 
och hälsokliniker tar betalt så folk 
inte har råd att söka hjälp. skol
avgifterna ledertill att bara en tiondel 
av de barn som en gång börjat skolan 
kan avsluta sin skolgång efter nio år. 
De enkla bostäder som människor 
själva bygger- på mark som de inte 
har rätt till eftersom den rätten 
förvägras dem - rivs ned . Det 
bulldozing-system som på andra håll 
i uländer övergivits är här i full 
tilllämpning. 

Maxima talade också om andra 
svårigheter som det krisdrabbade 
Nicaragua måste möta idag: den 
pågående konflikten inom sandinist
partiet som reellt lett till en delning 
och två olika partier. Movimiento 
Comunal vill stå vid sidan om 
splittringen. På det lokala planet 
klarar man det genom de aktiva 
människornas engagemang i var
dagens problem. Gräsrötterna har 
svårt att fascineras av striderna på 
den höga politiska nivån. 

Ett exempel på organisationens 
sätt att arbeta är dess verksamhet 
med barn. Filosofin är att söka 
förebygga. Man har 300 "bas
lokaler", förskolor och matsalar, där 
ca 27.000 barn från 0- 12 år i 
riskzonen tas om hand på olika sätt. 
Man siktar in sig på barn som är 
undernärda, föräldralösa, är barn till 
ensamma mammor eller kommit i 
kontakt med droger (oftast sniff
ning). Barnen får ett mål mat, de får 
viss undervisning och man försöker 
integrera dem i olika aktiviteter. 
Mammor tigger ihop lite överblivna 
grönsaker, eller nån kyckling på 
marknaden till barnen. En stark 
solidaritet med alla de som idag 
pressas hår t av en brutal sam
hällssituation i Nicaragua känne
tecknar rörelsen och dess aktivister 
och elds j ä l ar. 

Birgit 

Under en dansande stjärna 
Det har kommit en dålig bok 

om kvinnor som heter "Women 
Who Run With the Wolves". Den 
handlar om att vi borde komma i 
kontakt med vår vilda sida, den 
vilda kvinnan inom oss. 

Varje kvinna som har hittat 
pälsängrar i garderoben vet att 
hon har en vild sida. Men den kan 
förstås användas till mycket mer 
än att massakrera äckliga smådjur 
som antastar kläder. I boken får vi 
veta att vi ska lära oss att älska 
våra extrakilon och befria det 
fjättrade vilddjuret inom oss- vi 
ska skriva dikter med könsord i 
eller måla tavlor med solar och 
månar och tuttar eller dansa 
erotiska danser i öknens djupa 
natt. Amerikansk, förstås . 

Min vilda sida meddelade 
mig för ett tag sedan att Ii vets 
mening är att spränga fram över 
prärien på en liten svart, mig 
närstående italiensk motorcykel 
och nynna "I never saw a sight 
that didn 't look better Jooking 
back". Jag vill slå läger vid en 
flod med rent vatten, käka lite 
torkat buffelkött somjag har suttit 
mört under dagen... och sedan 
somna vid lägerelden till de klara 
stjärnornas entoniga ackompanje
mang. 

Nu vill jag inte höra några 
trista invändningarom förorenade 
floder, skallerormar, bensinbrist, 

kopplingsfel,läckande framgafflar 
eller annat sakligt. Just där, i precis 
den miljön, och efter att ha befriat 
mig från alla världsliga band, tele
räkningar, soppåsar och känslo
mässiga ok, skulle jag uppnå Den 
Stora Harmonin. Jag skulle kuna 
glo en varg i ögonen utan att känna 
mig som en främling eller ett 
bytesdjur med söt doft. 

Visst måste man drömma. 
Om livet i sin outgrundlighet 

sedan väljer att låta en förverkliga 
några av drömmarna, då suger man 
inte alls på minnet såsom på en 
karamell, vilket stundom hävdas, 
utan det blir en ädelsten som man 
tar fram och putsar och ömt 
betraktar när verkligheten tränger 
sig på och tillvaron mest liknar en 
enda lång betalningspåminnelse. 

Att få åka i 21 O knyck på en 
torr raka med den nedåtgående 
solens sista, dyrbara strålar som ett 
guldpansar över skinnstället och 
hästkrafterna brummande i total 
harmoni. (J agmenar, det hadevari t 
roligt, om det inte hade varit 
förbjudet att köra så fort, förstås .. . ) 

Att ta en lång kurva med 
Perfekt Spår och dra på mot slutet 
så att motorn sänder en samför
ståndshälsning genom gasreglaget 
och sjunger en truddelutt. 

Att vara, inte göra eller ha. 
Och inte titta på. 

En nåd att stilla bedja om. Men 
den närmar sig ibland. 

Det har naturligtvis sina sidor 
att inte upptäcka denna njutning 
förrän man är fyrtio år gammal- i 
synnerhet om man inte är kille. Det 
gick genast upp för mig att jag 
aldrig blir en sån som ställer 
motordiagnos med öronen. Jag lär 
förmodligen aldrig kunna diag
nosticera något mer komplicerat 
än ett bensinstopp. 

TR (Tekniske Rådgivaren) 
däremot... han rusar motorn och 
rynkar pannan , muttrar något 
obegripligt om att skrymsel
lagervinkeln börjar bli utsliten, 
pillarfram pincetten ur pennkniven 
och justerar något i mc:ns buk
region som påminner om en 
uppochnervänd el visp. Sedan 
nickar han nöjt. Jag står bredvid 
och ser förmodligen precis lika 
oförstående och avundsjuk ut som 
jag är. 

Men även om jag ständigt och 
överallt påminns om min otill
räcklighet tänker jag inte för ett 
ögonblick beröva mig nöjet att leva 
som en glad nybörjare. Den som 
inte vågar framstå som en idiot 
ibland får inget kul. Leve den vilda, 
glada nybörjaren! 

Ludvig 

Ester, Tora Vega och elva till 
I Göteborg visas just nu utställ
ningen "Den otroliga verklig
heten", som samlar verk av 
tretton kvinnliga pionjärer inom 
bildkonsten. 

Bland dem är Ester Almqvist, 
Tora Vega Holström, Ester 
Gehlin, Agda Holts och Ellen 
Trotzig, framstående moder
nister som ändå inte varit särskilt 
kända utanför Skåne. 

Ester Almqvist har visserligen 
sent omsider fåttglobal spridning 
genom att hennes verk "Sam
mankomsten" från 1929 av FN 
gjorts till frimärke för att 
illustrera den tjugonde artikeln 
för mänskliga rättigheter; den om 
mötesfriheten. 

Tavlan, som visas i Göteborg, 
förställer en grupp slitna arbets
karlar som samlats i ett trångt 
rum. Det är oklart om det är ett 
religiöst eller profant möte, men 
alla lyssnar allvarligt och kon
centrerat när en av dem läser 
högt. 

Ester Almqvist, som själv var 
fysiskt handikappad hyste be
undran och respekt för fysiskt 
arbete och de människor som 
utförde det. En annan av hennes 

tavlor på utställningen är 
"Lingonplockorskor på Hallands
ås". Hon satt ofta vid sitt fönster 
vid Stortorget här i Lund och 
tecknade, när tillfälle gavs, gatu
och byggnadsarbetare. 

Det är annars svårt att säga 
något generellt om de kvinnliga 
konstnärernas motivval. Det är 

en stor bredd i deras produktion. 
Sti lleben, landskap, porträtt, 
barn ... De vågade se sin verklighet 
och de överskred gränser i sina 
liv såväl som i sin konst. Det 
finns en bok som gjorts till 
utställningen. Den är dyr men fin 
och finns till försälkjning på 
Boklådan. 

Ann 

i 
- ·- --- -- ~ 

Lingonplockarskor på Hallandsåsen 
efter oljemålning av Ester Almquist 1928 



Världsbanken i Lund 
Världsbanken har alldeles för 
stor makt i u-länderna och 
har stor del i ansvaret för u
ländernas allt tyngre skuld
börda, ansåg redaktören för 
tidskriften Nyheter från 
Latinamerika, Agneta Gun
narsson, på ett möte anordnat 
av Utrikespolitiska före
ningen i Lund. Rut Jacobi, 
representant för världsbank
sstyrelsen, ställde av naturliga 
skäl upp till den femtioårs
jubilerande Världsbankens 
försvar. 

Rut Jacobi, som representerar 
Norden och de baltiska staterna i 
styrelsen, inledde mötet med att ge 
en bakgrund till Världsbankens/ 
IMF:s sätt att fungera. Värld
sbanken grundades efter andra 
världskriget för att bygga upp det 
krigssargade Europa och korn så 
småningom också att främja 
utveckling och stöd åt fattiga 
länder. IMF skulle verka förstabila 
växelkurser. 

Stor makt för de rika 
V är idsbanken grundades alltså med 
goda avsikter men har blivit alltmer 
kritiserat, något som kanske beror 
på I-ländernas stora makt i Världs
banken. I styrelsen fattas policy
beslut, men också alla beslut om 
in- och utlåning, således ett organ 
med mycket stor makt. Leda
möterna harröster i förhållande till 
insatt kapital. Detta ger länder som 
USA, Tyskland, Frankrike, Japan, 
Storbritanien mycket stort infly
tande. Norden och de baltiska 
staterna har sammanlagt c:a 3% av 
rösterna. U-ländernas makt är 
nästan obefintlig, eftersom de inte 
har råd med någon större kapital
insats. 

-Denna konstruktion medför 
oundvikligen att de stora i
ländernas ideologiska ståndpunkter 
kornmer att prägla verksamheten, 
menade Rut Jacobi. 

Medlernsländerna,idag 178 
stycken, har bidragit med ett 
grundkapital till Världsbanken, ett 
slags säkerhetsgaranti för all 
utlåningsverksamhet som banken 
sysslar med. För den löpande 
utlåningsverksamheten använder 
sig Världsbanken av den öppna 
kapitalmarknadens pengar. För 
låntagar länderna, som idag både är 
u-länder och öststatsländer, innebär 
ett lån från Världsbanken en lägre 
räntenivå järnfört med ett lån på 
den öppna kapitalmarknaden. 
Många länder, framförallt i Afrika, 
är dessutom utan chans att få lån på 
den öppna rnaknaden. Långivarna 
garanteras återbetalning som 
kompensation för den lägre räntan. 
En skuld till Världsbanken är en 
prioriterad fordran och dessutom 
finns ju medlemsländerna som 
yttersta garanti för långivaren. 

- Min position i styrelsen är 
ganska unik, eftersom jag repre-

senterar både givarländer, de 
nordiska, och mottagarländer, de 
baltiska staterna. J ag måste alltså 
hela tiden tala för båda sidornas 
intressen, påpekade Rut Jacobi. 

Världsbanken kan karaktäriseras 
som en av världens största offent
liga institutioner, om man utgår 
från den årliga omsättningen som 
är på 150-200 miljarder. 

Världsbanken diktator i U
land? 
Agneta Gunnarsson, som är redak
tör på tidskriften "Nyheter från 
Latinamerika" fortsatte mötet med 
att framföra kritiska synpunkter på 
Världsbankens verksamhet. 

Under hela 80-talet har Värld
sbanken ställt politiska krav på 
låntagarländema. Dessa villkor har 
inneburit en politik helt i Milton 
Friedrnans anda: svångremspolitik 
och balanserad budget, låg infla
tion, privatisering av offentliga 
insitutioner och fritt spel för 
marknadens krafter. Många U
länder sitter fast i en situation där 
de inte har något val utan måste 
acceptera dessa krav på s.k. 
rnakroekonomisk strukturanpas
sning. Denna politik harförhandlats 
fram i slutna rum mellan ledande 
politiker i landet och Världs
bankens representanter. Landets 
befolkning blir på detta sätt helt 
utestängd från beslutsprocessen. 
Kanske skulle detta odemokratiska 
förfarande möjligen kunnat för
svaras om resultatet av politiken 
blivit positivt för befolkningen. 

-Resultatet av denna politik är 
istället ökade sociala klyftor och 
ökad fattigdom. Många u-länder, 
speciellt i Afrika, är mer skuld
tyngda än någonsin, menade 
Agneta Gunnarsson. 

Världsbanken måste räknas som 
ansvarig för genomförande av 
många av de jättelika projekt man 
lånat ut pengar till. Vägbyggen i 
Arnazonas, kraftverksbyggen i 
Nepal och Indien är exempel på 
projekt som finansierats via 
Värlsbanken. 

- Både bristande hänsyJ) till 
lokalbefolkningen och till miljön 
har karaktäriserat dessa jätte
projekt. 

-Reformer av Världsbankens sätt 
att fungera och omförhandlingar 
av gamla lån krävs för att banken 
skall ha något existensberättigande, 
avslutade Agneta Gunnarsson sitt 
inlägg. 

Världsbanken lyssnar på kritiken 
Rut Jacobi fortsatte mötet med 

att bernöta och svara på en del av 
den kritik som riktats mot V är! d s
banken. De nya policybeslut som 
tagits på 90-talet, menade hon, är 
ett resultat av opinionens hårdadorn 
över 80-talets inriktning. De mål 
som skall prioriteras nu är en 
hållbar ekonomisk utveckling 
samt investering i människor som 
innebär utbildning och satsning på 
sociala förhållanden . I dag går bara 
12% av de utlånade medlen till s.k. 

rnakroekonomisk stabilisering. Ett 
annat problem som Världsbanken 
har haft har varit den syn på 
effektivitet som varit förhär
skande. Effektiviteten har mätts i 
mängd utlånade pengar. Karri
ärvägen inom Världsbanken 
utgick också från detta mått. 
Numera skall resultatet för det 
projekt som pengama utlånats till 
utvärderas och ligga till grund för 
ev. befordran av världsbankens 
tjänstemän. Att få inblick i 
genomförandet av projekten är ett 
annat stort problemet för 
Världsbanken. Fler tjänster måste 
till för att ,följa upp projekten på 
platsen. A ven när det gäller 
hemlighetsmakeriet kring besluten 
har Världsbanken lyssnat på 
opinionen och verkat för större 
öppenhet . 

Fortsatt tvivel på Världs
banken 
Agneta Gunnarsson lät sig inte 
helt övertygas av Rut Jacobis 
försvar av Världsbanken. 

- Det gäller verkligen för 
V ärtsbanken att visa att denna nya 
policY. inte bara stannar på pappe
ret. Annu så länge finns inga 
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resultat som visar på en föränd
ringar, menade Agneta Gunnars
son. , 

Världsbankens ideologiska in
riktning är fortfarande densamma, 
nämligen en obetingad tro till 
marknadskrafteroch frihandel. De 
länder i Ostasien som fått ett ökat 
välstånd har genomfört jordrefor
mer, haft skyddstullar under 
industrins uppbyggnadsskede och 
staten har tillåtits spela en stor roll 
när det gäller kreditgivning och 
investeringar. 

- Dessa framgångsrika länder är 
ju knappastexempel på den modell 
som Världsbanken förespråkar. Är 
det inte dags för ett nytänkande här 
också, frågade Agneta Gunnars
son? 

-Policyförändringar måste korn
rna genom påtryckningar från 
medlemsländerna. Vi som sitter i 
styrelsen är ju representanter för 
dessa länders regeringar, svarade 
RutJacobi . Dessutom är det nog så 
att Värtsbanken har blivit synda
bock, där det gått snett, medan 
andra faktorer har fått ta åt sig 
äran, när Världbankens lån faktiskt 
givit resultat. Förhoppningsvis 
kornmer bilden av Världsbanken 
framstå i en något ljusare dager i 
framtiden än under det gångna 80-
talet , avslutade Rut Jacobi mötet. 

Sm 

Kommunalt varia 
Nu börjar det närrna sig! Sista 

torsdagen i mars skall kornmun
fullmäktige avgöra frågan om 
folkomröstning eller ej om korn
rnundelsnärnndsreforrnen. Möj
ligen är det så att spänningen är 
över efter helgen. På söndag håller 
miljöpartiet medlemsmöte och 
förväntas då slutgiltigt (?) avgör 
sitt ställningstagande i frågan. 

Samverkan SVMp 
I söndags träffades de styrande 
partiernas (socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet) 
presidieledamöter (ordföranden 
och vicedito) för att diskutera bl. a. 
budgetrarnar och kornrnundel
snärnndsreforrnen. För att ta det 
första först så konstaterades att, 
trots ett sparbeting på drygt l% 
inför 1996 (i förhållande till 
gällande ekonomisk flerårsplan) 
tillåter budgetförslaget en volym
ökning på 2, l%, detta samtidigt 
som kornmunens långsiktiga 
ekonomi stärks! 

Borgerliga nedskärningar 
Den borgerliga oppositionen har i 
kornmunstyrelsen lagt ett budget
förslag som innebär besparingar 
på nästan l ()Q miljonerkronor 1996. 
För skolan och den sociala verk
samheten (barnomsorg, äldre
omsorg, omsorg och habilitering 
av utvecklingsstörda, individ- och 
farniljeornsorg) innebär det bespa
ringar på 20 respektive 25 miljoner 
kronor. Intresset torde vara stort 
hos många att få besked om hur i 
detalj dessa besparingar skall 
genomföras. 

Kommundelsnämnder 
1996!? 
Förberedelsearbetet inför korn
mundelsreformen rapporterades 
fortskrida enligt planerna. Den 
t i !Isatta tjänsternannagru p pen 
beräknas presentera sitt förslag för 
kornmunstyrelsen i maj . Därefter 
skickas förslaget ut till alla styrelser 
och nämnder för yttrande, för att 
slutligt fastställas i oktober, då 
också ledarnöter i de l O kornmun
delsnämnderna utses. 

l januari 1996 träder den nya 
organisationen i arbete ... orn inte .... 

Folkomröstning - för
sening? 
Om miljöpartiet, förlåt kornmun
fullmäktige bestämmer sig för 
folkomröstning ser bilder annor
lunda ut . Det organisatoriska 
förberedelsearbetet lär fortsätta, 
fast förmodligen med minskat 
engagemang, medan möjligheten 
att i tid få fram ett förslag på hur 
pengarna skall fördelas mellan 
kornmundelarna lär bli betydligt 
svårare . Så även vid ett ja i en 
folkomröstningen, som förrnod
Iigen kornmer att hållas den 17 
september, samtidigt som valet till 
EV-parlamentet, trodde mötet att 
risken är stor att reformen fördröjs 
ett år. Hur detta påverkar entu
siasmen är en öppen fråga. 

Sven-Bertil Persson 
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TV och simhopp 
Efter att ha läst Gunnar Sandins 
artikel (VB nr 8) om nackdelarna 
med att se på TV känner jag mig 
tröstad av att mina fåglar aldrig 
kornmer att bli bra TV -tittare, 
eftersom de rör sina huvuden i 
sidled alltför snabbt; bilderna 
skulle bara upplösas i flimmer. 
Alltså riskerar de inte att drabbas 
av Alzheirners. N ö t v ä c k o rna , 
som ofta besöker fönstret lär för 
övrigt ha ett enastående minne, de 
kan gömrna tusentals solrosfrön 
på olika ställen och sen hitta rätt 
när det är dags att tulla på förråden. 

Djur tycks således inte kunna 
tillgodogöra sig TV, även om jag 
för några år sedan läste om ett 
hemtamt vietnamesiskt vårtsvin 
som verkade intresserad av TV. 
Men det var kanske i själva verket 
bara sugen på popcornsspillet från 
sitt värdpar. Nej, djur fattar inte 
vitsen med TV. Kanske saknar de 
dofter, som allt levande är för
knippat med , eller så är det 
tvådirnensionaliteten som verkar 
störande. 

Jag har aldrig hört någon 
förklara denna förrnåga hos 
människan att med hjälp av sin 
hjärna kunna förvandla två 
dimensioner till tre. Det måste ha 
börjat med grottmålningarna en 
gång i tiden och haft något sorts 
överlevnadsvärde. Det blev kanske 
lättare att organisera jakten om 
man först gjorde en skiss i sanden 
eller på bergväggen? 

Är ock mm till skada? 
Jag vet inte hur Gunnar ser på 
biograffilrn, om hans kriti~ även 
drabbar den. Människorgår JU ofta 
och ser film i par eller gruppvis så 
någon sorts social samvaro er
bjuder ändå ett biobesök, själv 
föredrar jag dock ensamheten 
framför bioduken. Intresset för 
film bland lundaborna har i alla 
fall ökat kraftigt under de senaste 
åren, numera får man ofta beställa 
biljetter i förväg för att vara säker 
på att kornrna in. 

Ochdetgår bra filmer, inte minst 
på Södran och Kino. På den 
sistnämnda biografen ges nu 
"Passion Fish" , en film som i hög 
grad styrker Gunnars tes om. TV:s 
fördärvlighet. Här rör det s1g om 
en invalidiserad kvinna som håller 
på att förlora Ii vslusten genom att 
bara se på TV och dricka vin. Det 
är en fin film som jag gärna 
rekommenderar. 

Åke Da uns bok om Båtskärsnäs, 
som fick Gunnar att inse att TV 
bidrog till att minska samrnan
hållningen i detta norrländska 
sarnhäll, påverkade även mig, men 
på ett annat vis: det var nämligen 
första gången jag förstod att 
folklivsforskare kunde studera 
samtiden i Sverige med samrna 
objektiva ögon som när man 
forskade kring t ex indianstammar 
i Nordamerika. För övrigt har jag 
faktiskt besökt Båtskärsnäs två 
gånger: som liten fick jag vara 
med om att dra upp lax, och som 
bokbussbibliotekarie, tjugo år 
senare. besökte jag det lokala 
biblioteket. 

Men för att återvända till ämnet, 
jag tycker själv ganska bra om att 
se på TV. Jag är inte direkt klistrad 
vid burken utan försöker att välja 
program med viss omsorg. I 
egenskap av kulturarbetare pa~sar 
jag nu på att rekomrnen~era N1ke, 
Bildjournalen och Mus1kspegeln. 

Om olika attityder 
Man kan ju förhålla sig olika till en 
företeelse som man är kritisk emot. 
Antingen förkasta eller förändra 
den. Att vänstern växer sig stark 
just nu beror till en del på att vi valt 
förändringens väg, genom att t ex 
sarnarbeta realistiskt med s och 
rnp. Vi borde göra det på andra 
områden också, inte vara småaktigt 
negativa till EU utan låta demo
kratins principer gälla ett större 
område än Sverige, likaså borde vi 
se till att Öresundsbron snabbt blir 
byggd när loppet ändå är kört (en 
tågtunnel hade förstås varit bättre) 
så att snabbtåg får en chans att 
konkurrera med bilarna och flyget 
. NärdetgällerTV är det viktigtatt 
lära sig att välja program så att 
hjärncellerna aktiveras i stället för 
bedövas. 

Men det är klart, man befinner 
sig trots allt i farozonen när man 
som undertecknad både TV -tittar 
och sirnhoppar(varje nedslag lär 
förstöra tusentals celler). Då känns 
det ändå tryggt att veta att Gunnar 
i framtiden kan leda en till stads
parken, så att man åtminstone kan 
fullfölja projektet att mata och 
fotografera ankor, o~ h kll:llske kan 
han till och med, 1 Enk Sat1es 
efterföljd, hjälpa till med att skriva 
"En arnnesikers minnen". 

Finn 
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K vinn o bok inför 
kvinnodagen 
Lagom till 8 mars publicerade planering, relationen mellan o.lika 
Eritreagrupperna Eritreas kvin- folk och religioner mm. Entre-
nor i krig och fred av Marianne anska studenter kan ges tillfälle 
Mathlein. Det är en intervjubok till studier i Lund - och då få stöd 
som gjorts på det sätt, att Marianne av eritreaner som redan studerar 
sökt upp kvinnor som hon intervju- här. Operation Dagsverke förbe-
ade under kriget och frågat om reds på grundskolor och gym-
deras upplevelser efter segern. nasier. Det gäller i år Eritrea. 
Därmed uppnår hon ett intressant Kontakter kan knytas mellan 
djupperspektiv. klasser i Asrnara och klasser i 

Okuvlig optimism 
Hon finner inte alla. Någon har 
stupat. Och berättelserna om vad 
som hänt efter kriget varierar. 
Freden och segern var välkomna 
men kampen mot fattigdorn och 
patriarkala traditioner är hård. 
Många har gift sig och fött barn. 
Men det dominerande tonläget är 
okuvligt optimistiskt. Med våra 
egna krafter vann vi segern. Med 
våra egna krafter ska vi vinna 
freden! Tag och läs! Det är en 
lättillgänglig och inspirerande 
skrift Eritreagrupperna gett ut. 

Lund och Eritrea 
I Lund förbereder Eritreagruppen 
omställningen till vänskapsför
ening med målsättningen att 
etablera förbindelser mellan Lund 
och As mara. Båda är universitets
städer. E ritrea erbjuder intressanta 
forskningsområden för lundastu
denter när det gäller miljö, restau
rering av skog och jord, samhälls-

Civil olydnad 
Helgkurs: Civil olydnad - icke 
våld- 24- 26mars på rni)jöbiblio
teket i Lund. Tema är Oresunds
brornotstånd och kostnaden är 150 
kr ink! mat och logi. Sista 
anmälningsdag är den l O mars. 
För information och anmälan ta 
kontakt med Anders Wiik 39 60 
65, Linnea Krants 18 82 41 eller 
Kristina Sviden 39 60 45. 
Förutom denna kurs kornmer 
ytteligare tre fristående kurser att 
anordnas. Detta kornmer att ske 7-
9 april (sista anrn dag 24 mars), 
21-23 april (sista anrn dag 7 apnl) 
samt 5-7 maj (sista anrn dag 21 
april). Kursledareär Lasse Gus
tavsson som har lång erfarenhet 
av civil olydnad bl a som freds
aktivist inom plogbillsrörelsen. 
Arr: Miljöförbundet/Jordens 
vänner i Lund. 

Lund. 
Jag har tagit mig friheten att 

själv presentera den skrift jag är 
ansvarigutgivare för. Det blir bäst 
så. Om föreningar och grupper har 
intresse för information om 
kvinnokampen i Eritrea ställer jag 
gärna upp. 

Gunnar Stensson 

PS : Boken har också en illustration 
för Gunnar Sandin. Den visar 
reparationsarbetet på järnvägen 
mellan Massawa och Asrnara, en 
Tintinjärnväg som klänger l~ngs 
stupen och ideligen dyker m . 1 
vackert välvda tunnlar. Den bhr 
en viktig länk i transportsystemet 
när den åter tas i bruk. 

PPS. Boken kan beställas från mig, 
Gunnar Stensson, Vårvädersvägen 
4G, 222 27 Lund, te! 046-13 31 71 
och kostar 40 kr. 

KOMPOL På måndag, den 13 mars, 
det åter dags törvänsterpartiets presidle
och kommunfullmäktigeledarmöter an 
rapportera om vad som förevant 1 
respektive kommunalt organ. T1d: kl 
19.30. Plats: partilokalen, Bredgat!ln 28. 
Alla intresserade är naturligtvis hjärtligt 
vä,lkomna! 
RÖDA KAPELLET spelning fred 1 O 
mars KON Fäladsgården. Samling . kl 
18.30. Spelning kl 19.00. Låtar enli~t 
tidigare lista. Avfärd till Hammenhög 
direkt därefter. Glöm eJ notställ, lakan, 
inneskor och Håkans svit. 
HASSES SLÄKT Rep onsd 15mars kl 
19.00. Plats Svansgatan 3. r.-------:1 VICKOBI.A~. I 
l oena nummer gjordes av H1llev1 l 
l Andersson, Kajsa Theande r m fl 
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