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K vinnohistoriskt museum? 
Museer är platsen där historien 
skall tolkas och gestaltas. Det har 
de senaste åren blivit alltmer 
uppenbart att det hittills varit en 
historia sedd med mansögon. Inom 
olika vetenskapliga discipliner har 
forskningen i ökad utsträckning 
uppmärksammat skillnader i mäns 
och kvinnors situation. Inom den 
historiska forskningen har kvin
nors historia kallats den "glömda" 
eller "osynliga" historien. Denna 
hållemu på att få tydligarekonturer 
och forskningen kring köns
relationer och kvinnors liv i 
historien och nutiden är ett växande 
forskningsfält. 

Dansk förebild 
Den kunskap som produceras vid 
u ni versi te ten har tyvärr en tendens 
att förbli akademisk. Forsknings
resultaten behöver omformas och 
gestaltas, för att bli en levande del 

av vår historia, en del av vårt ningar inom ramen för den 
"kollektiva minne" . Det första ordinarie verksamheten på natio-
museet som skapades med denna nell och regional nivå har före-
inriktning är Kvinno- --,-m,,~----~ kommit, men någon 
museet (År hus, Dan- --=::'-' · samlande och sam-
mark, som sedan star- manhållande in-
ten för cirka tio år - stans,medansvarför 
sedan, alltmerharblivit · -. att spegla könets 
en etablerad del av den · ·' , betydelse har inte 
danskamuseivärlden. I ·' funnit. Att gestalta 
Sverige har ett flertal · · kvinnors liv och 
föreningar bildats, som .: . verksamheter har 
har syftet att upprätta · . inte varit någon na-
museer kring kvinnors turlig del av museer-
liv och kultur och · · nas politik.Den 
seminarier har hållits · svenska jämställd-
om samarbete mellan hetspolitiken är en 
museifolk, forskare i förebild för många 
kvinnors historia och konstnärer. kvinnor inom och utom Europa, 
Surahammars kommun i Bergs- men vi har varit mindre bra på att 
lagen har inrättat en permanent visa upp och även problematisera 
utställning om kvinnors arbete i relationen mellan män och kvinnor 
anknytning till det lokala närings- på hemmaplan. Upprättandet av 
livet. Enstaka, tillfälliga utställ- ett permanent museum med 
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inriktning på kvinnors historia och 
könsrelationer skulle innebära ett 
officiellt erkännande av kvinnors 
betydelse i samhället. Museet 
skulle utgöra en viktig del i 
förståelsen av det förflutna, för 
dagens förhållande mellan könen 
men framför allt för kommande 
generationer, som skall bygga 
vidare på ettjämlikt samhälle. 

Att söka sina rötter 
Det finns ett ökat behov hos 

svenskakvinnor och män att förstå 
sig själva, att söka sina rötter i 
sociala och kulturella miljöer. Det 
finns därför ett behov av ett 
museum som i framtiden tar på sig 
uppgiften att insamla och syste
matiskt behandla och bearbeta 
föremål och information om 
kvinnors situation. 
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Feminism, civil olydnad och vegetarisk kost på 
programmet 
Knappt 330 motioner har kommit 
in med anledning av förslaget till 
principprogram. Det är ett tufft 
arbete att besvara alla motioner. 
Vi är fem stycken i kommissionen 
som delar upp områdena mellan 
oss för att göra de förslag till svar 
som sedan~behandlas på mötena. 
J ag har tidigare i likhet med många 
andra som skrivit motioner till 
partikongresser retat mig på hur 
snabbt ens förslag bli vit avfärdade 
i motionssvaren. När jag nu bytt 
roll har jag därför bemödat mig 
om att försöka förstå vad motio
närerna har menat och försökt göra 
en saklig bedömning av de förslag 
som framförts. Det tar lång tid, 
särskilt när det är områden som 
inte ingår i ens normala politiska 
gärning. Ibland har jag varit 
avundsjuk på de övriga fyra som 
inte har ett c i vilt yrke att sköta vid 
sidan om politiken. Men jag ska 
inte beklaga mig; det är onekligen 
ettprivilegium att få vara med och 
formulera partiets principiella 
ståndpunkter. 

Feminism? 
Störts intresse har motionerna visat 
för feminism och civil olydnad. 
Det förstnämnda vill cirka 20 olika 
motioneromformulera eller ta bort. 
Näsan lika många motioner vill 
behålla civil olydnad. Vad gäller 
feminism anser jag att det är en 
diffus etikett som inte tillför något 

i sak för programmets kvinno
politiskaresonemang. Försvararna 
av begreppet är djupt engagerade, 
flera med lätt aggres si v fram
toning. Det kommer att bli en 
spännande debatt på kongressen. 

Civil olydnad 
Begreppet civil olydnad vållar 
också heta känslor. En majoritet 
av programkommissionen tog först 
bort 2. 9; paragrafen där ci vi! 
olydnad försvaras. Den huvud
sakliga motiveringen för bort
tagandet var att om ett beslut har 
fattats enligt demokratiska spel
regler, så är det rimligt att partiet 
accepterar beslutet även om 
innehållet inte överensstämmer 
med partiets uppfattning. Att sedan 
enskilda medlemmar gömmer 
flyktingar , kramar träd eller 
hindrar brobyggen är en annan 
sak. 

Var går gränsen 
När programkommissionen skulle 
svara på motionerna blev jag dock 
ensam om att vilja vidhälla denna 
linje. En ny text accepterar civil 
olydnad om "in di vi der har berätti
gade skäl". Dessa berättiga skäl 
kan vara om det gäller "bristande 
lyhördhet från pOlitiker" eller om 
det gäller " djupt omoraliska 
beslut" . Problemet med denna 
argumentation är emellertid att vi 
df även borde acceptera andras 

sätt attbedriva olydnad mot beslut 
trots att de inte delar vår upp
fattning om vad som är riktigt och 
rätt. Om bensinskatten höjs kanske 
trångsynta bilister i protest mot 
vad de uppfattar som bristande 
lyhördhet drar av motsvarande 
belopp på skatten. Läkare kanske 
vägrar u tf öra aborter för att de 
anser att det är djupt omoraliskt. 
Var går gränsen i så fall för vilken 
civil olydnad som är försvarbar? 

Militär nedrustning 
Ett hett tips på vad som blir en stor 
diskussionspunkt på kongressen 
är huruvida Sverige ska gå före 
med en radikal militärnedrustning 
även om omvärlden inte följer 
med. Programkommissionen står 
så när som på en person fast vid att 
detta inte är lämpligt och föreslär 
att dessa formuleringar ska tas bort. 
I denna fråga har partiordförande 
en stark övertygelse om det riktiga 
i ensidig nedrustning, så debatten 
kan väntas bli livlig. 

Mittfåra inom vänstern 
Programkommissionen har varit 
ganska enig. Reservationerna är 
fä såväl till programförslag som 
till motionssvar. Motionerna tyder 
på att vi står för någon slags 
mittfåra inom vänsterpartiet. 
Antalet motioner som angriper oss 
från traditionell (och i mitt tycke 
ofta inskränkt nostalgisk utgångs-

punkt) är flera än de som kritiserar 
programförslaget från en moder
nistisk infallsvinkel. Men det är 
svårt att mäta partiopinioner på 
detta vis . Min erfarenhet är att det 
alltid är lättare att entusiasmera 
traditionella vänstermänniskorför 
partiets inre liv med kongresser 
och mer eller mindre navel
skådande debatter. De s.k. resultat
politikerna har fullt upp med att 
bedriva konkret politik i landsting, 
kommunfullmäktige m. fl. försam
lingar. 

Offentliga sektorn 
En motion som vunnit min sympati 
är den Johan Lönnroth skrivit om 
den offentliga sektorns storlek. 
Han påpekar att om vi skall klara 
att finansiera en väl utbyggd 
offentlig skola, vård och omsorg, 
får inte socialförsäkrings- och 
bidragssystemen bli för dyra. Han 
yrkar att följande skrivs in; "Om 
tjänsteproduktionen skall utveck
las i privat eller offentlig regi är 
dels en fråga om skattesystemets 
förrnäga att generera inkomster, 
dels ett politiskt vägval. Den 
solidaritet som behövs i samhället 
för ett högt uttag av skatter kräver 
en effektiv offentlig sektor och 
rättvisa bidragssystem med ett 
minimum av missbruk" . Tyvärr 
vann motionen inte gehör hos 
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~~~~oli!!~~rnk!~.~~~ till ~~~~~~~rnti:~~~ygeln, bli "" ~~ 
månader sedan var alla ense om att Vi har länge hört ropen "vargen ffu:'ta del av produktivitetsvinstema Lund , lämna partiet och vips så har 
socialdemokratin befann sig i sin kommer'' inför datorernas hot mot kommer att ha det gott och möjligen du statsrådsposten i din hand. Hur 
värsta kris någonsin. Nu , efter en jobben. Nåväl nu kommer verkli- dö lyckliga när de har jobbat ihjäl ska det gå för Gudrun. hon ska ju 
välartad kongress och valet av en gen datorn och det i händerna på sig. Men resten? tala i Lu-nd i år, tanken svindlar! 
kraftfullledare är allt som vanligt folk som verkligen använder den 
igen. Nåja, kanske inte riktigt. Det som en murbräcka. Den ledande 
svenska socialdemokratiska pro- managementfilosofin sen några år 
jektet - att bygga ett samhälle är "business process engineering' ' 
präglat av social rättvisa i ett land - och där spelar IT en ledande roll. 
liggerrätt risigt till. Sverige har väl Inte så mycket för att datorer är bra 
aldrig förr varit så utsatt för och människovänliga utan för att 
kapitalets dagliga nycker och man med deras hjälp kan total
påtryckningar och folket har efter förändra en organisation. "Don' t 
lämplig information i en folk- automate, obliterate" , ("Aurorna
omröstning sagt att så ska det vara. tisera inte, radera ut") är stridsropet, 
Detåterstår alltså bara att gilla läget. understött av uttalanden som att 
även om man kan hålla tillbaka manskainteasfalterakostigar.Nej 
hurraropen när man ser arbets- man ska totalförändra företag och 
löshetssiffrorna. Kapitalismen verksamheter. se dem inte som 
håller t.ex. på att förändra arbets- hierarkier utan som ett antal 
marknaden till att bli en marknad affärsprocesser. Går man radikalt 
för enmansföretag. Varförskaman nog fram kan man sänka kosrna
anställa folk när varje människa i derna med så där 50-75 % och 
stället kan ses som en tillfällig kasta ut huvuddelen av arbets
resurs som vid behov kan köpas in styrkan. Såg ni att Folksam härom 
eller läggas åt sidan? Många veckanredovisaderekordvinstoch 
kontorsjobb sköts nu av tillfälliga samtidigt planerade skära ner sin 
vikarier från någon av de nya arbetsstyrka med hälften? Det ar 
jobbagenturerna. med ett minimum det som väntar oss. OK, allt är inte 
av trygghet i arbetet och facklig så illa, de som är smarta nog att ta 
aktivitet. 

o 

Arskonferensen: 
Lundabor pläderade förgäves 
Socialdemokraterna har inte bara kan vänstern inte acceptera. Men 

tacrit över gamla vänsterpartister ska solidariteten gälla alla 1 

till sin regering. De har även tagit samhället räcker det mte med att 
över begreppen förnyare och överföra medel från d~ nkast~, de 
traditionalister. De användes ju av ärm te många nog. Detarmte säkert 
vänsterpartiet bl.a. i dess kong- attallamissnöjdasocialdemokrater 
ressdebatt för tre år sen, och då var har m sett det. 
motsättnin<>arna bitvis skarpa. Nu - Annars kan vi ko~statera att 
råder en h~lt annan och enigare många av vänsterpartiets stånd
stämnincr i vänstern medan de punkter ligger rätt 1 tiden. EU
socialde~okratiska spänningarna frågan är en sådan. 
uppenbarligen har ökat. 

Detta sades av partistyrelsens 
representant Staffan Norberg när 
de skånska vänsterpartistema 1 

lördags höll årskonferens i Sjöbo. 
"Sjöbo var tidigare för mej ett 
begrepp och inte en on", berättade 
Staffan som kommer från Söder
tälje. "Nu tycker jag att här ser rätt 
normalt ut. " 

2/3-samhället är här 
De socialdemokratiska spän
ningarna har ju tillfört vänster
partiet mång:a nya sympatisörer. 
Staffan Norberg gladde sej åt detta 
men såg också vissa problem. 
Somli cra har sökt sej till oss för att 
de har ~n övertro på våra alternativ , 
menade han. Sant är att vi har 
bekämpat en rad av regeringens 
nedskärningar. men vi inser också 
hela vidden av Svenges ekono
miska problem. 

- I samband med förra kon
aressen talade vi en hel del om ett 
hotande 2/3 -samhället. Nu kan vi 
tyvärr konstatera att det samhället 
i viktig:a avseenden redan är här. 
fonsatte Staffan. Allt större grupper 
marginaliseras och sysselsättnings
målen sätts allt lägre. Dettillståndet 

Nej till Citytunnel 
Konferensens längstadebatt gällde 
det trafikpolitiska programmet för 
Skåne i allmänhet och Citytunneln 
i synnerhet. Mats Sjölin från 
Trelleborg, Thomas Schlyter från 
Lund och andra talade varmt för 
tunneln som en lösning som hela 
regionens kollektivtrafik har glädje 
av, men Sten Lundgren och andra 
från Malmö övertygade fler. 
Konferensen uttalade sej med stor 
majoritet mot Cityrunneln, för en 
lokal spårväg i Malmö och för ett 
ytterspår kring den staden. 

Dock lär partiets representanter 
inte hinna agera särskilt mycket i 
frågan. Regeringen väntas fatta 
beslut redan i sommar. 

Roland Andersson från Lund 
ifråg:asatte för sin dellagenligheten 
i detrådande sättet att finansiera de 
cremensamma distriktskostna
derna, med bidrag från lokalorgani
sationerna i proportion till deras 
kommunala partistöd. Den frågan 
väckte starka känslor och Lund 
ankla<>ades för bristande solidaritet, 
trots ~tt Roiands linje i frågan var 
hans egen. Få röster höjdes till hans 
försvar. Gr 

Regeringen 
Men åter till Göran Persson som 
har just det där stänket av elakhet 
och vilja att vrida om kniven 1 

motståndaren som gör en riktigt 
effektiv politisk talare. "Nu går vi 
från Docklands till Folkets Park" 
är just en sådan djävulsk replik, 
och jacr crJömmer aldrig hans 
lustmo;d epå Ann Wibble från 
riksdagens talarstol. Jag vill gärna 
upprepa attjag tycker det ~r bra att 
landet har en stark ledare Igen och 
allakan ju inte vara helgon; däremot 
kommer säkertatt finnas anledning 
att återkomma i ämnet med mer 
detaljerade syngunkter. 

Att Annika Ahnberg nu sällar 
sicr till Ylva Johansson är också 
roligt och etablerar ett mönster för 
den karriärintresserade. Starta så 
låncrt vänsterut som möjligt, gå sen 
in i ~änsterpartiet och gör dig känd 
som en ortodox hårding, glid sen 
övertill denmjuka ochpartikritiska 

Nya tider 
Men allvarligt talat är det en viktig 
markering när folk nu kan gå från 
vänsterpartiet till ledande rege
ringsbefattningar. . Man är inte 
län<>re märkt för livet av att ha 
jobbat i vänsterpartiet, detta parti 
är inte längre pestsmittat, det är en 
del av arbetarrörelsen, ja kanske 
rent av den org:anisatoriska hem
visten för delar av vänstersocial
demokratin . Javisst. så var det när 
partiet startade, det är rimli~t 
tillstånd. Och det intressanta är JU 
att vänsterpartiet håller på att bli ett 
arbetarparti igen. Det kommer 
säkert inte att bli en helt smärtfri 
process för oss många mellan
skiktare som har anslagit tonen 
länge, men det är mycket glädjande. 
Jacr tror att kometen, som jag såg 
br~dvid Polstjärnan i går natt, bör 
tolkas som ett järtecken om nya 
tider. 

Lucifer 

Uttalande taget av vänsterpartiet 
Skånes årskonferens: 
Avveckla Barsebäck forst, Persson 
Sveriges sämst placerade kärn
kraftverk ligger i Skåne. mom en 
radie av fem-sex mil befinner sig 
tre miljoner människor. En härd
smälta eller annan olycka med 
radioaktivt utsläpp skulle få 
förödande konsekvenser för hela 
Svericre och Danmark. Viktiga 
samhfllsfunktioner skulle lamslås, 
stora områden med betydande 
Ii vsmedelsproduktion förstöras, 
administration och förvaltning slås 
ut etc. skräckscenariot är att 
öresundsrecrionen blir en atomöken 
istället för "'den utvecklingsregion 
som nu eftersträvas från alla håll. 

På socialdemokraternas kong
ress beslutades attett kärnkraftverk 
ska avvecklas före 1998. Vänster
partiet Skåne föreslår att avveck
lincren startar i Barsebäck. Sam
tidigt måste det satsas massivt på 
förnybara energikällor öve~ he_la 
Sverige. I Skåne ligger detnara till 
hands att använda bl a vmdkraft 

biogas. solvärme och i en över
gångsperiod naturgas från I?~n
mark. Förstoch främst måste vilJan 
till omställning från kärnkraft och 
användnincr av fossila bränslen 
markeras tydligt av regeringen, så 
att energi-producenterna vet hur 
villkoren för framtidens energi
försörjnincr kommer att bli. T ex 
måste det ~kapas goda villkor för 
småskali cr energiproduktion. 

I Skå~ finns det g:oda förut
sättning:ar för att satsa på alternativa 
energikallor och det finns god 
kunskap och kompetens om hur 
utvecklingen mot en hållbar 
ekologisk utveckling kan genom
föras. 

S tarta avvecklingen nu och inled 
satsningar på framtidens energislag 
i Skåne 

Vänsterpartiet Skåne 
Sjöbo 1996-03-23 



Mellan två kongresser , .... 
Den socialdemokratiska parti- Förutsättmngenforattdettaskall ocksa att det ar lattare att hantera 
kongressen slutade som de brukar fungera är det parti som skall vara sina "flinande 25-aringar" vid 
göra: inga beslut som förpliktigar alternativet till vänster är så pass Reuterterminalerna, med ett bor
till konkret politisk handling togs, marginaliserat. såattdetaldrigfinns gerligt samarbete i ryggen. 
och Göran Persson kan sägas ha någon risk för strömavhopp väns
full frihet att fortsätta på den väg terut. Detta mönster har delvis 
han slog in på redan som finans - rubbats det senaste halvannat året 
minister. Den innebär en fortsatt när Vänsterpartiet fördubblats, och 
orientering mot EMU (vilket gör kommer att rubbas ännu mer om 
att målen i arbetslöshetsbekämp- Vänsterpartiet stärks arganisa
ningen inte blir trovärdiga, kon- toriskt i motsvarande grad. Detta 
vergenskraven verkar hålla hela skulle alltså stärka vänstern inom 
Västeuropa i en ekonomisk stryp- socialdemokratin. Livskraften och 
snara), en fortsatt blockering av pluralismen inom arbetarrörelsen 
arbetstidsförkortningen . budget- som helhet skulle samtidigt tjäna 
sanering på socialt oacceptabla på en sådan utveckling. 
vägar (plus en symbolisk halv 
återställare av a-kassan) och ett 
fortsatt centersamarbete. 

säkerhetsventil 
Hemligheten bakom socialdemo
kratins långvariga dominans sägs 
vara dess förmåga att inom sina 
egna led odla en säkerhetsventil i 
form av en ofarlig opposi tion . 
Hjärnorna inom denna opposition 
köps efterhand upp ti ll olika 
karriärer inom rörelsen. Resten 
pas si viseras i besvikelse eller 
återgår i fållan, och så börjar det 
om Igen .... 

Persson vill inte 
Oavsett detta måste nog vänster
partiet bereda sig på att man i 
riksdagen kommer att stå utanför 
mer långtgående samarbete med 
regeringspartiet fram till nästa val. 
Detta beror på att Persson vet att 
han kan (det visar budgetsaneringen 
på 80 mdr som Vänsterpartiet tog 
ansvar för hösten -94), men han 
vill helt enkelt inte. Han vill istället 
ha in centern i . fållan för att 
underminera ett framtida borgerligt 
regeringsalternativ. Han tror säkert 

Ett kvinnohistoriskt museum 
forts från sid l 

Utrymmet på de idag redan 
etablerade museerna i landet och 
den nuvarande museistrukturen gör 
det befogat att upprätta ett separat 
museum för att gestalta kvinnors 
historia. Detta bötbyggas upp kring 
en permanent utställning som 
kompletteras med tillfälliga utställ
ningar och seminarier kring 
aktuella teman. 

Start på kvinnorlagen 
I Lund bildades den 8 mars 1995 
Föreningen för kvinnahistoriska 
museet. Föreningen är en religiöst 
och politiskt obunden , ideell 
förening med uppgift att väcka, 
underhålla och utbreda intresset för 
ett fristående kv innahistoriskt 
museum i södra Sverige . En 
bakgrund till föreningens bildande 
är att utställningar med kvinna
historiska eller kvinnokulturella 
teman är sällsynta inom musei
världen. Föreningens ambition är 
också att föra ut det senaste inom 
forskning med ett könsperspektiv 
till allmänheten via utställningar 
och skapa debatt om vedertagna 
begrepp och traditionellakönsrolls
uppfattningar. 

Innehållet i en permanentutställ
ning skulle kunna vara att på ett 
konkret sätt åskådliggöra kvinnors 
liv och arbete sedan mitten av 1800-
talet. Industrisamhällets framväxt 
och utveckling bildar den ekono
miska och sociala basen. Att det 
förekommit ett asymmetriskt 
maktförhållande mellan könen är 
en annan teoretisk utgångspunkt. 
Det kronologiska förloppet skildras 
med nedslag undervissa decennier, 
t ex 1850-. 1880-, 1920- 1950-tal 

och 1980-tal. I tidstypiska miljöer 
bildar arbetarkvinnan respektive 
kvinnan ur borgarklassen utgångs
punkt för att skildra olika dimen
sioner av ett kvinnoliv ; utbildning, 
arbete, barnafödande, sexualitet, 
familjemönster samtkulturella och 
ideologiska föreställningar om 
kvinnor. Föreningen har också 
skissat på ett par tillfälliga utställ
ningar," 1920-talet sett ur kvinnligt 
Lundaperspektiv' ' och "Den goda 
modern och andra mödrar" . Före
ningen har haft kontakt med 
Landskrona museum och Kulturen 
i Lund, som ställt sig positiva till 
ett samarbete, men hittills har 
resurser saknats för att förverkliga 
våra projekt. 

Lund lämplig lokal 
Föreningen menar att ett museum 
för kvinnors historia och kultur, 
som har ambitionen att vara ett 
nationellt centrum, bör varacentralt 
beläget. Närhet till forskning är en 
fördel. Koncentrationen till Stock
holmsregionen, vad gäller utbud 
av kulturaktiviteter, är emellertid 
ett förhållande som bör brytas . 
MaJmö-Lundregionen har ett stort 
befolkningsunderlag och närhet till 
forskning . På S:t Larsområdet hyr 
Malmöhus läns landsting ut lokaler 
som vi bedömer skulle vara 
lämpliga för våra behov. Där finns 
gröna omgivningar, en cafeteria, 
Medicinhistoriska museet samt 
goda parkeringsmöjligheter och 
utbyggda kommunala kommu
nikationer. 

Föreningens styrelse har under 
1995 bestått av tre forskare i 
kvinnahistoriskaämnen vid Lunds 

En nagel i ögat 
En god taktik, som Vänsterpartiet 
bör dryfta inför sin kongress l maj, 
är att bli större. Om partiet, med ett 
fördubblat medlemstalkunde landa 
mellan tio och tjugo procent l nästa 
val skulle dettaruska om ordentligt 
i det politiska landskapet . Partiet 
måste naturligtvis visa att man i 
praktiken är berett att ta ansvar för 
landets fortsatta väl och ve, precis 
som man redan gör i kommuner 
och landsting runt om i landet 
Samtliga får man inte banga för att 
attackera dennuvarande regerings
politiken och att ständigt komma 
med egnafräscha förs lag .. Besk y Il
ningarna för populism (eller värre) 
kommer oavsett hur partiet gör. Så 
länge det är ett levande vänster
alternativ i svensk politik kommer 
det att vara en nagel i ögat på såväl 
borgerliga ledarskribenter som 
högern inom det socialdemo
kratiska partiet. 

Mats Olsson 

universitet. Ingela Schånberg är 
ordförande i föreningen, adjunkt 
och doktorand i ekonomisk historia 
och Jade i december 1995 fram en 
lic.-avhandling om kvinnors utbild
ning , "De dubbla budskapen. 
Svensk flicksko la 1916-1962" . 
Aniko Wolf, föreningens kassör, 
är arkivarie och dokto rand i 
historia. Hon skriver på en avhand
ling om tyska hembiträden i Sverige 
under 1950-talet. Charlotte Torn
bjer, sekreterare. är doktorand i 
historia med befolkningspolitisk 
idehistoria som specialitet. 

Om du är intresserad av att bli 
medlem, veta mer om oss eller 
arbeta aktivt i föreningen är du 
välkommen. Föreningen hade 
under 1995 30 medlemmar. Med
lemsavgiften är 50 kronor/år och 
kan sättas in på postgiro 93 78 11 -
8. 

Styrelsenför Föreningenför 
kvinnahistoriska museet, Lund. 

Du kan också kontakta 

Ingela Schånberg, ordf. 
Allhelgona Kyrkogata 4 
223 62 Lund 
te!. nr 046/ 15 28 67 
E-mail: 
Ingela.Schanberg@ekh.lu.se 

I huvet på en 
kommunal
politiker 
Motormännen skäms! Medlemmar 
i denna intresseorganisation klarar 
inte av att förklara vägen från 
Mårtenstorget till Domkyrkan för 
besökande, bilåkande turister, säger 
dom som någon slags förklaring 
till att dom vill öppna för genom
fartstrafik förbi Stortorge\. ochjag 
förstår att dom skäms! A Lunds 
vägnar, säger dom över den egna 
oförmågan tror jag. Får jag föreslå 
en enkel talövning: "Parkera bilen 
och promenera över stortorget". 
Upprepa 50 gånger, eller tills det 
känns otvunget 

Flera steg tillbaka!? 
Socialbidragen är åter på tapeten, 
vilket socialt intresserade läsare 
torde ha uppmärksammat. Förslag 
till nytt bidragssystem skulle 
presenterats i början av året, men 
dröjer , framför allt därför att 
debatten inom regelingspartietinte 
Jett fram till enighet. När Göran 
Persson som finansminister träf
fade representanter för kom
munförbundet blev resultatet ide 
om en statlig miniminorm en 
fattignorm, utöver vilken kom
munerna sedan kunde lägga på 
ytterligare med en summa och med 
villkor om respektive kommun 
själva i storutsträckning själv skulle 
få bestämma. 

När nu riksdag och statsminister 
bestämt hur regeringen, inklusie 
finansminister och socialminister, 
skall se ut framöver torde ett förslag 
snart presenteras. Hur det kommer 
att se ut är osäkert, men jag håller 
en slant på att fattignormsvarianten 
ligger bra till. Och det ärnaturligtvis 
inte bra. I ett trängt ekonomiskt 
läge, med allt fler som är beroende 
allt längre av socialbidrag är risken 
uppenbar att kommunerna faller 
för frestelsen att mildra de kom
munalekonomiska effekterna av 
det ökade socialbidragsberoendet 
genom att sänka normen. 

Detta är inte Vänsterpartiets linje 
och vi bör verka för att det inte 
heller blir Lunds kommuns linje. 
Som socialnämndsordförande 
kommer jag att verka för att den 
nuvarande normen tas som ut
gångspunkt när den nya. kom
munala normen senare i år skall 
fastställas. Behov av socialbidrag 
är i de flestafall förorsakat av brister 
i samhället och/eller försämringar 
i övriga socialförsäkringssystemet. 
Det är besvärligt nog att behöva 
erkänna att man inte har möjlighet 
att försörja sig själv och sin familj 
Att utöver detta ett system med 
fattignorm, som täcker kostnader 
för mat och hygienartiklar, införs, 
medan allt därutöver kräver särskild 
ansökan och nytt besök på social
kontoret innebär många steg 
tillbaka mot det gamla fattig 
vårdssamhället. 

Socialbidrastagarna är ett sym
tom på något som är fel- det är inte 
dom som är felet! 

Sven -Bertil Persson 
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Snart V-kongress! 
Vänsterparti ers parti styrelse 
jobbade förra helgen med kong
ressförberedelser. Den sista stora 
kongressen. om styrelsens eget 
förslag om ettåriga kongress
perioder och mindre kongresser 
går igenom. Förslag till uttalanden 
och program om välfärd, miljö, 
och näringspolitik antogs, medan 
ett internationellt uttalande ska tas 
vid nästa partistyrelsemöte. 

Det var jobbigt med programmet 
om välfärd. Det är så mycket man 
vill försvara av vår välfärd och 
som är rimligt att kräva, men hur 
undviker man att hamna i 
ohämmad överbudspolitik? Den 
grupp som arbetade med detta 
hade det inte lätt och tyvärr blev 
väl inte uttalandet något lyft. Det 
har en snäv syn på välfärden och 
det slutar i en tunn kompromiss. 
Men tillsammans med de övriga 
uttalandena och programmen visar 
det ändå på en helhet som vi kan 
stå för. 

Positivt om bensinskatten 
Lunds motion om en höjning av 
bensinskatten fick en oväntat 
positiv behandling. Partistyrelsen 
delar motionens mål om att fossila 
bränslen måste minska drastiskt. I 
en första vända lades ett förslag 
till svardär skattehöjning på bensin 
(endast?) kunde ske inom ramen 
för en skatteväxling. 

Men vid omröstning ändrades 
skrivningen och partistyrelsen 
föreslår nu i motionssvaret att 
riksdagsgruppen utan villkor ska 
verka för höjda drivmedelsskatter 

Rapport .. .. f orts fr. sida l 
programkommissionens majoritet. 
Ett spännande moment på kon
gressen blir vad de ombud som har 
huvudsaklig lojalitet hos Ung 
Vänster kommer att driva för 
frågor. Civil olydnad är uppenbart 
en verksamhetsform som ligger 
vänsterungdomar varmt om hjär
tat. Ett par tuffa motioner om att 
minska köttätandet har lämnats in. 
Den mest långtgående kräver att 
enbart vegetarisk kost ska serveras 
på skolor, sjukhus och andra 
offentliga institutioner. Program
konnissio nen har gått dessa 
synpunkter mycket försiktigt till 
mötes , vilket säkert kommer att ge 
upphov till en del diskussioner. 

och koloxidavgifter. Nåja, men
ingen "Det bör också finnas ett 
inslag av regionalt differentierad 
skattebelastning på drivmedel" 
blev kvar efter omröstning. Som 
om det vore skillnad på koldioxid 
här och koldioxid där. 

Nej till könspolitiskt utskott 
Från Lund och Växjö fanns 
motioner om att göra om det 
kvinnapolitiska utskottet till ett 
könspolitiskt respektive jäm
ställdhetsutskott. Men denna ide 
fick kalla handen. Ä ven om 
parriarkala maktstrukturer även 
drabbar männen vill man behålla 
ett kvinnapolitiskt utskott. Man 
har i och för sig formell rätt att 
vara med men partistyrelsen vill 
ändå ge "ett eget utrymme för 
partiets kvinnor att utifrån kvin
naspecifika kunskaper och 
erfarenheter föra en samlad 
diskussion och göra egna analyser 
för att kunna agera spjutspets". 

Spjutspetsen har vi inte tidigare 
märkt så mycket av. Tidigare 
utskott arbetade mest med EU och 
uppfyllde inte rollen av att bevaka 
könsaspekterna i andra viktiga 
fr ågor på den politiska dag
ordningen. Men nu har nyligen ett 
nytt utskott utsetts, med pigga 
medlemmar som vill axla ansvaret 
att hjälpa till med att formulera 
politiken för ett parti som lanserar 
sig som feministiskt. Jag önskar 
dem lycka till , och accepterar 
partistyrelsens yttrande. 

Ann 

Större roll i Svensk politik 
Vad gäller de stora linjerna 
uppfattar jag det som att en bred 
majoritet är överens om att partiet 
uppgift är att aktivt påverka det 
som sker här och nu. Resultat
politiken dominerar i de parla
mentariska församlingarna, även 
om framgångarna på riksnivå är 
lätt räknade. Desto bättre tycks det 
fungera i kommuner och landsting. 
Utan att bli att tappa de principiella 
och långsiktiga målen, verkar 
partiet vara moget för att förtjäna 
en större roll i svensk politik. 
Utanförskapet och det abstrakta 
testuggandets tid är förhopp
ningsvis för alltid förbi. 

Karin Svensson Smith 

Lunds stads 
vänner 

ingegärd Göransson 
1,3 miljoner besök årligen, inte 
mycket mindre än Skansen, har 
folkbiblioteken i Lund. Den 
verksamheten är värd att stödja 
tycker dess vänförening som höll 
årsmöte i måndags. Samtidigt 
föryngrades styrelsen märkbartnär 
förra s-politikern Ingegärd 
Göransson ersatte förre m-po
litikern Eric Rasmusson som 
ordförande. Närmast ser före
ningen fram mot huvudbib
liotekets expansion ner i källar
garageL Fler böcker och fårre bilar, 
en fin kombination. 

Agenda 21 
En av mina (v)änner visade mig 
Veckobladet, som skrev om miljö
och Agenda 21-arbetet på Norr. 
Tre personer nämndes vid namn 
som pådrivande när det gällde 
milj öarbete t. J ag anser att det finns 
bertydligt fler pådrivande i och 
bakom miljöarbetet på Norr -
annars hade nog inte Agenda 21-
processenkunnat vara så pass bred 
som den är. Jag anser dessutom 
följande som drivande:Cecilia. 
Anna. Lars P, Roger, Jan, Lena, 
Ingela, Maria, Bengt, Jan, Anna, 
Birgitta , Marianne , Thomas , 
Morgan. Mats, Birgitta. Monika, 
Christine. Ingrid, Felix, Harriet. 
Lisa samt det dryga 30-tal andra 
miljöombud som finns inom 
förvaltningen på KDN Norr. 

Häl(s)ningar! Per Wickenberg 
KDN Norr 

Hälsning från kometen 

Nej till EU 
Folkrörelsen Nej till EU har 
årsmöte med efterföljande fest 
lördagen 30 mars klockan 16.00 
plats Sagohuset, Revingegatan 8. 

studiecirkel 
studiecirkel planeras om 
KAP !T ALISMEN UNDER 1900-
T ALET med utgångspunkt från 
Giovanni Arrighis bok The Long 
Twentieth Century. Start torsdag 
11 april klockan 19.00. Anmälan 
till Gunnar Sandin telefon 135899. 

MÖTE!;~ ~ÖTE 
-lllclllll. ~~~~.ta..__ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
fy1ån dag 15 april, kl19.30 på partilokalen 
Amnesförslag: • kommunal budget97; 
• socialbidrag: statlig fattigno rm, 
kommunal vettignorm!? ; • trafikfrågor; 
äldreomsorg lika utformad i all a 
kommundelar? 
Måndag 22 april: Kommunfullmäktige
beredning. 
Obs ej möte 8 april! 
Medlemsmöte 1 april 19.30, 
Medeltidssalen Folkets Hus. På 
dagordningen ombudsval til l 
partikongressen , diskussion av 
kongressmotioner,trafikpolitiken i Lund 
och Sverige. 

RÖDA KAPELLET Repetlon 31 mars 
respektive 8 april ( annandagen) 18. 
45 ,förstamaj repertoa re n, loka l 
Mårtenstorget 
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