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Vem har makten över rummet? 
"Kan en kvinna verkligen göra anspråk på att 
röra sig fritt i det offentliga rummet efter 
mörkrets inbrott?" Denna fråga inledde Tora 
Fribergs föredrag, som hon höll i Lund förra 
veckan . Frågan har aktualisera t s efter 
massmedias mångarapporter om råa våldtäkter, 
som skett utomhus på unga kvinnor. Vem har 
egentligen makten över rummet? Kan vi 
tolerera att det offentliga rummet är farligt för 
unga kvinnor att vistas i? 

Tora Friberg är docent i kulturgeografi och 
har dessutom ett förflutet som samhällsplane
rare. För närvarande är hon bl. a. engagerad i ett 
projekt som handlar om samhällsplanering ur 
ett genusperspektiv. Tryggheten för kvinnor är 
naturligtvis en kvinnlig aspekt, som kan läggas 
på planeringen av det fysiska rummet, men det 
finns många andra infallsvinklar, där genus är 
en viktig faktor för utformningen av rummet, 
menar Tora Fri berg. 

Könsneutrala prickar och aktörer 
Samhällsplanering handlar ofta om kartor och 
stora regioner. Människor blir till prickar på 
kartan. VaJje prick kan representera tusentals 
människor. Dessa betraktas som aktörer i ett 
tillväxtsamhälle styrt av näringslivets behov. 
Människan reduceras till en könsneutral 
arbetskraftsmassa utan egna behov. Den 
rationella människan, economic man, agerar i 
planeramas rum. En infrastruktur anpassad till 
näringslivets behov, därfungerande transporter 
av råvaror, varoroch arbetskraft är huvudmålet 
med planeringen 

Befolka rummet med kvinnor och män 
Det första, som jag som planerare skulle vilja 
göra, är att befolka rummet med människor av 
köttoch blod medegna behov. Dessamänniskor 
skulle dessutom ha kön, nämligen vara män 
och kvinnor. Det andra som måste göras är att 
förändra perspektivet från ett outsider 
perspektiv till ett insider perspektiv. Jag vill 
skapa ett möjligheternas landskap för 
människorna och inte bara för näringslivet. 

Bilen viktigast för mannen 
"Behövs då verkligen ett genusperspektiv i 
samhällsplaneringen?", frågar sig Tora. 
"Räcker det inte med ett mänskligt perspekli v? 
Har inte män och kvinnor samrna behov och 
samma perspektiv? Det verkar inte så." Män 
och kvinnor har olika frågor och olika 
synpunkter, när de yttrar sig i samband med 
samråd och utställning a v planer. Männen ställer 
frågor ex. om parkeringsplatser, nästa 
industriområde och dagvattenlägeL K vinnor är 
intresserade av trafiksäkerhet för barnen, 
intresserar sig för miljön både ur estetisk och 
ekologisk synpunkt. Ofta tycker kvinnor att ett 
socialt bokslut förutom ett grönt bokslut bör 
införas i planeringen. 

Kvinnlig samhäUsplanering: 
livsrum ror män ocb kvinnor 
med vardagen som utgångs-

punkt och slutprodukt 

Bottom-up perspektiv 
K vinnor vill att vardagsbehoven skall styra 
planeringen, denreproduktiva sfären ståroftast 
i centrum förderas intressen. Man skulle kunna 
kalla det kvinnligaperspektivet för ett bottom
up perspektiv, medan männen oftaintarett top
down perspektiv. Den stora skalan är 
utgångspunkten. I männens värld prioriteras 

K varnby lever! 
Rekonstruktionsarbetet pågår intensivt. organisationer och enskilda som stöder 
Samtidigt håller vi igång skolan. Elever och måldokument och stadgar. Hittills har ett 
pesonal är i full verksamhet. Detäretttufftjobb trettiotal enskilda medlemmar och fem 
och alla är engagerade. Elevernas starka stöd (vänster)organisationer gått in. Profilen ligger 
för att skolan skallleva vidare ger oss kraft. fast som tidigare: arbetarrörelsens värderingar 

Nu har vi bildat Kvamby folkhögskola med lågutbildade som viktigaste målgrupp. 
ekonomiska förening och vi väntar på 
registreringsbeskedet från PRV. Om 
Folkbildningsrådet godkänner oss i slutet av 
november räknar vi med att ta över skolan 
senast från l januari. Vid konstituerande 
föreningsstämma 2 oktober valdes en styrelse 
där Ann-Marie Camp bel!, vänsterpartiet Malmö 
är ordförande. 

Vi vill ha ett brett huvudmannaskap för vår 
nygamla skola. Därför vänder vi oss till 

Bli stödmedlem! 
Bästa sättet att stödja skolan är att gå in som 
medlem i den ekonomiska föreningen . Insatsen 
är 500 kr för enskilda och 3.000 kr för 
organisaioner. Det är fullt möjligt att gå in med 
flera insatser eller att sätta in en större summa 
som förlagsinsats. Små, helst stora, gåvor är 
också välkomna. 

Insatserna utgörföreningens eget kapital. Det 
behövs för återköp av inventarier m m ur 

informations teknologi , internationella 
k.ontakteroch stora infrastruktursatsningar som 
Oresundsbron och Dennispaketet. 

Dikotomiernas tyranni 
Till det traditionellt kvinnliga perspektivet 
räknas ofta det humana, det omsorgsinriktade, 
det inkännande och lyssnande. Är det manliga 
motsatsen i så fall? Det inhumana, det 
teknikinriktade, det distanserade och självhäv
dande? Många män och kvinnor känner inte 
igen sig i dessa bilder. Det är en alltförförenklad 
bild jag målar upp, medger Tora Friberg . 
Förutom en genusaspekt bör kanske både en 
maktdimension och en offentlig- privat 
dimension läggas in i en analys av olika 
perspektiv i samhällsplaneringen. En kvinna i 
karriären tänker kanske inte likadant som en 
kvinna i en mer traditionell kvinnoroll. En 
kvinna i karriären kan i sin offentliga rolllätt 
dras in i det tänkande som utmärker männen 
med maktpositioner i samhället. Därför räcker 
det inte med att ha fler kvinnor i samhällspla
neringen för att få en förändring. Lösningen, 
tycker Tora , ligger i att samhällsplanerama 
hittar forum där de kan lyssna till dem de 
planerarför och speciellt då till kvinnorna, som 
hittills haft alltför lite inflytande på utform
ningen av rummet. Kanske skulle kommundels
nämnderna kunna var ett sådant forum för 
kvinnligt och mänskligt inflytande och för ett 
bottom-up perspektiv på samhällsplanering. 

Sm 

Läs mer om 
effekter av den 
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konkursboet. Om rekonstruktionen skulle 
misslyckas återbetalas alla insatser och gåvor. 

Ring så skickar vi stadgar, måldokument och 
medlemsansökan. 

Vi behöver också hjälp med medlems
värvningen. Folkbildningsrådet kommer att 
fästa stor vikt vid ett brett stöd och förankring 
i medlemsorganisationer. 

Insatser och gåvor sätts in på Kvarnby
föreningens pg 4955505-5. 

Ni når oss på te! 040/49 73 l O, 18 38 43 och 
fax 040/49 64 05, 18 40 15. 

Adressen är K vambyvägen 68,212 36Malmö 
Välkomna in iföreningen-vi behöver stödet. 

Anna-Stina Amrup, föreningens sekreterare 
och anställd vid skolan 



KÄNSLOR OCH INTELLIGENs 

N u har det hänt' Vetenskapsvärlden 
har upptäckt att människors 
känsloliv påverkar även de mest 
rationella och sakliga beslut. 
Känslor och intuition har tidigare 
ansetts vara ett kvinnligt område, 
och samhället har dessutom ofta 
förlöjligat de kvinnor som hänvisat 
till sina känslor eller sin intuition. 
Nu har man genom de stora 
framsteg som gjorts inom hjärn
forskningen kunnat bevisa att alla 
människor har tillgång till dessa 
egenskaper. 

"Känslans intelligens" 
En amerikansk doktor i psykologi, 
Daniel Goleman, har skri vit en bok 
"Känslans intelligens", som blivit 
en bestseller i USA och nyligen 
översatts till svenska och även här 
blivit en succe. Att redan i bokens 
titel para ihop orden känsla och 
intelligens väckte min nyfikenhet 
över vad en sådan bok kunde 
innehålla. Intelligens ansesju vara 
en rationell känslahelt befriad från 
känslor. Naturligtvis köpte jag 
boken för att se vad författaren 
hade kommit fram till för resultat. 
Under de senaste tjugo åren har 
man genom förfinad teknik kunnat 
exakt avbilda hjärnan och däri-

genom få inblickar i hur hjärnan 
arbetar. En kartläggning har kunnat 
ske över vad som händer i hjärnan 
när vi tänker, känner, fantiserar 
och drömmer. Daniel Gol e man har 
på ett populärvetenskapligt sätt 
velat berätta om dessa revolu
tionerande upptäckter och de 
resultat de kommer att få både för 
synen på vetenskap och för folk i 
allmänhet. 

Hans huvudsakliga syfte är att 
understryka att det nuvarande 
systemet för att mäta intelligens, 
där man mäter en individs sakliga 
kunskaper i en intelligenskvot, inte 
är tillräckligt. Forskningen om 
hjärnan har visat att den del som 
innehåller känslor hela tiden är i 
kontakt med den rationella delen 
av hjärnan, alltså pågåren samman
blandning av de båda, vilket man 
inte visste tidigare. Man trodde att 
rationalitet och känsla var två 
separata enheter. Som patient på 
sjukhus har man kunnat uppleva 
detta. Doktom behandlar den akuta 
sjukdomen sakligt och i bästa fall 
får en kurator eller psykiater ta 
hand om den själsliga delen . 
Hjärnforskningen visar nu att vårt 
känsloliv är mycket aktivt, det kan 
till och med orsaka sjukdomar. 

Uppfatta känslor 
Att ha kontakt med sina känslor 
och att genom själviakttagelse se 
vilka känslor man har medan man 
har dem är grunden för emotionell 
intelligens. När man blivit med
veten om sina känslor skall man 

lära sig att hantera dem. Man skall 
dessutom lära sig att uppfatta andra 
människors känslor. På det sättet 
kan man skapa relationer och 
bevara dem hela livet. 

En febril aktivitet har utbrutit i 
USA och på andra håll i världen. 
Goleman redovisar ett antal 
forskningsprojekt som gått ut på 
att studera människor och mäta 
deras emotionella intelligens, deras 
förmåga till empati och hur deras 
Ii v påverkas av om de har eller inte 
har känslans intelligens. De resultat 
man kommit fram till visar att 
människor som tog med sina 
känslor i allt de gjorde lyckades 
bättre i livet och dessutom mådde 
bättre än de som litade till det gamla 
systemet, där enbart den rationella 
intelligensen räknades. 

Märk Världen 
Golemans redovisning av befintlig 
forskning är mycket spännande, 
men som en medlem av den tidigare 
så förlöjligade gruppen som 
använder sig av kvinnlig intuition 
och blandar in känslor i allt de gör, 
saknarjag i hans bok etterkännande 
av och en undersökning om den 
känslans intelligens kvinnor i 
gemen alltid haft. Han talar 
generellt om människor och 
nämner ibland att kvinnor känner 
mer empati än män. På ett ställe i 
boken nämner han att vid brist på 
emotionell intelligens kan unga 
män bli kriminella och unga 
kvinnor skaffar sig barn. Alltså är 
det viktigt att läsa hans bok som en 

Feministiska vindar sveper över Lund 
Vänsterpartiet skrev på kongressen 
i år in feminismen i partiprog
rammet. Som en naturligföljd valde 
vänsterpartiet i Lund att på sitt 
första temamöte i de nya lokalerna 
att behandla temat feminism. Jag 
fick äran att inleda mötet och valde 
att ta upp det nya förslaget till 
kvinnapolitiskt program, som nu 
är ute på remiss . Det gamla 
kvinnapolitiska programmet an
togs 1991 , och nu tyckte man att 
det var dags att skriva ett nytt. 
Dessutom har det hänt en del inom 
partiet när det gäller kvinnopolitik. 
Programförslaget kommer också 
som en följd av att feminismen 
skrivits in i partiprogrammet. 

Kvinnokamp - klasskamp 
Tanken med det nya programmet 
är att det skall belysa vad femi
nismen innebär för Vänsterpartiet. 
Programmet är mycket brett och 
tar upp en mängd områden, allt 
ifrån sexualitet till arbete och 
globala orättvisor. Detta visarockså 
att kvinnofrågan inte är någon liten 
isolerad fråga, utan att ett kvinno
perspekti v bör finnas inom de flesta 
av politikens områden. I förslaget 
har man också valt att använda sig 
av och definiera specifika ord för 
att be skri va strukturen i samhället. 
Man tar upp i programmet "nya" 

ord som genuskontrakt men också 
gamla godingar som patriarkat och 
reproduktion. En sak som tydlig
görs i programmet och som jag 
tycker är viktig är att den gamla 
slogan K vinnakamp - Klasskamp 
fortfarande är aktuell. K vinno
kampen och klasskampen måste 
föras var för sig, men för att uppnå 
vårt mål socialismen måste både 
kapitalismen och patriarkatet 
avskaffas. 

Livlig debatt 
För att återgå till mötet hade ett 
antal personer, de flest kvinnor, 
hunnit ta plats runt bordetrunt lådor 
och banderoller. Längs nere i hörnet 
sattenjoumalistfrån Sydsvenskan. 
Hon satt ett tag och lyssnade på 
mötet och skrev sedan en liten 
trevlig artikel om Vänsterpartiets 
syn på feminism. Jag hann inte 
prata i mer än tio minuter förrän 
första diskussionen satte i gång 
och detta mönster fortsatte mötet i 
genom. Diskussionerna rörde en 
mängd olika frågor. Vi pratade om 
huruvida det finns eller inte finns 
en kvinnlig natur. Vi diskuterade 
hur man skulle ställa sig till typiska 
kvinnliga sysslor som diskning och 
städning. Skall dom uppvärderas 
och i så fall på vilket sätt. I slutet 
hann vi även med en diskussion 

om aborträtten. Diskussionerna 
var mycket intressanta ochgivande 
ochjag skulle vilja tacka alla som 
deltog i mötet och framförde sina 
synpunkter. 

Efter två timmars diskussioner 
hade både syret och orken tagit slut 
så vi avslutade mötet. Fortfarande 
kvarstod en mängd frågor att 
diskutera och förhoppningsvis blir 
det tid till det en annan gång. 
Engagera dig gärna i frågan och 
skriv remissvar på program
förslaget. Remissen skall vara inne 
senastden 7 november. Sedan antar 
partistyrelsen programmet på sitt 
nästa möte. 

Lisa Persson, Ung Vänster i 
Malmö 

introduktion in i den forskning som 
pågår, men se upp med hans 
tolkningar. 

För några år sedan kom dansken 
Tor Nl}rretranders bok "Märk 
världen- en bok om vetenskap och 
intuition" ut på svenska. Ä ven den 
har blivit en bestseller, trots att den 
är på mer än 500 sidor. Författaren 
har upptäckt att med vetandet spel ar 
en mycket mindre roll i människors 
tillvaro än man tidigare trott. Inom 
naturvetenskapen har man trott att 
objektiviteten var absolut, men har 
på senare år tvingats inse att 
objektiviteten vilar på en subjektiv 
grund. Därigenom drar författaren 
slutsatsen att man måste acceptera 
även de icke-medvetna sidorna av 
människan, nämligen intuitionen 
och den emotionella intelligensen. 
Trots att författaren i sitt förord 
tackar alla de män som hjälpt 
honom i hans arbete, bör framtiden 
se ljus ut för de kvinnor inom 
forskningen som redan arbetar med 
hela sin hjärnkapacitet, både den 
rationella, den intuitiva och med 
känslans intelligens. 

Den svårfångade individen 
Ryssen Aron Gurevitj har i sin 
historiska bok "Den svårfångade 
individen" ägnat sig åt medel
tidsmänniskans (mannens) upp
fattning om sig själv och den tid 
han levde i. Annu ett försök att 
utforska människans/mannens 
(kvinnans plats i historien är 
minimal) medvetenhetomsigsjälv, 
hans världsbild och hans vardagliga 
tankar. 

En bok som säljs genom mun
till munmetoden, speciellt av 
kvinnor, är familjeterapeuten John 
Grays bok "Män är från Mars, 
Kvinnor är från Venus". Mars är 
krigets gud och Venus är kärlekens 
gudinna och enligt författaren har 
de svårigheter i sinarelationermed 
varandra. JohnGray har i sin praktik 
upptäckt att män och kvinnor i 
parförhållanden pratar förbi och 
misstolkar varandra. Han har 
tvingats dra den slutsatsen att män 
och kvinnor är fundamentalt olika, 
de använder bland annat olika 
metoder för att lösa konflikter. 
Mannen vill lösa sina problem 
ensam och han drar sig undan "till 
sin grotta". Kvinnan blir olycklig 
och tror att han inte längre älskar 
henne när han inte vill diskutera 
sina problem med henne. Kvinnan 
vill diskutera sina problem till
sammans med mannen, som av 
naturen (enligt författaren) är 
problemlösare och därför ger henne 
förslag på hur hon skall göra. Hon 
anser att han visar likgiltighet 
genom att snabbt söka lösa prob
lemet när det enda hon vill är att 
lätta sitt hjärta och därigenom, 
genom att bli lyssnad till och 
förstådd, själv tar hand om det. 
Mannen står inte ut med att hon 
inte mår bra och tror att det är hans 
fel. Han löser sin situation genom 
att gå ut eller dra sig tillbaka till sin 
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Karin Svensson Smith, riksdagskandidat 
V ärrsterpartiets medlemsmöte i 
Lund har alltså rankat Karin 
Svensson Smith högst bland sina 
riksdagskandidater. Ännu är det 
dock inte dags för henne att begära 
tjänstledigt från lärarjobbet i 
Helsingborg eller reservera plats 
på det för henne så välkända 
Stockholmståget. Valkretsens 
övriga vänsterpartister ska säga sitt 
och sen ska även väljama ha ett ord 
med i laget. Hur tror du att det går 
i valet, Karin? 

- Bra, för vänstern i stort. 
Däremot är det inte säkert att det 
blir v-ledamöter från någon av de 
fyra skånska riksdags valkretsarna. 
A v statistiken från EU-valet senast 
framgår det klart hur klasspräglat 
vänsterpartiets stöd är, och arbe
tarklassen har ju inte stärkt sin 
numerär i Lund med omnejd. 

Lämna smörgåsbordet! 
Karin Svensson Smith är framför 
allt känd som miljöpolitiker men 
har breda erfarenheter från partiet 
och dess ungdomsförbund. ("Jag 
har deltagit i alla valrörelser från 
1976 och framåt.") Hon har bl.a. 
varitdistriktsordförande. Hon sitter 
nu i vänsterpartiets program
kommission som har till uppgift att 
formulera principiella texter och 
ställningstaganden. Det blir inget 
nytt heltäckande förslag till 
partiprogram? 

- Nej, det är inte så angeläget. 
Jag har däremot verkat för att 
partiets plattform in för nästa val 
ska ha en god principiell under
byggnad och göra tydliga priori
teringar så att vi inte som vanligt 
hamnar i modellen smörgåsbord. 
Jag gjorde själv ett utkast i VB 

härförleden och nu är kommis
sionen på väg att enas kring ett 
förslag somgår på samma linje- se 
kommande nummer av medlems
tidningen Vänsterpress . 

- EU utvecklas och EMU står 
för dörren. Har du haft anledning 
att ompröva ditt motstånd? 

-Nej . Varken EU eller EMU är 
tillräckligt demokratiska. 

Vision och praktik 
En gång var Miljöförbundet en 
viktig organisation för kunskaps
utveckling och opinionsbildning, 
och Karin tillhörde dess ledning. 
Det gjorde också Peter Larsson, 
som nyss i egenskap av stock
holmsk trafikpolitiker (s) gick ut 
och ville dra en motorled genom 
"Ekoparken" i Norra Djurgården. 
Är det oundvikligt att man tappar 
visionerna och blirresultatpolitiker 
när man blir erfarnare och upp
täcker alltfler komplikationer och 
sammanhang? 

- Jag har nyss debatterat med 
Peter Larsson och konstaterar att 
vi står långt från varandra nu. Jag 
tycker nog attjag har både bevarat 
och utvecklat mina visioner. Men 
samtidigt är jag resultatpolitiker, 
inte minst i det konkreta miljö
arbetet här i Lund, och j ag tror att 
även mina politiska motståndare 
uppfattar mej så. 

Karin var med på miljökon
ferensen i Rio, och det är nog få av 
deltagama som så ihärdigt har lyft 
fram konferensens formel, Agenda 
21 . Ber man Karin peka på ett 
lokalt resultat av kretslopps
filosofin väljer hon Östra Tom
skolan som har genomgått en stor 
miljösanering och renovering där 

återbrukat material har kommit till 
stor användning. 

- Någon kommentar om 
Hallandsåstunneln? 

- Att det kunde gå så illa är ett 
utslag av hurtrenderna växlarinom 
miljöpolitiken. Den har en tid 
fokuserats på andra frågor än 
klassiska miljöskyddsämnen som 
kontroll och tillsyn. Följaktligen 
har man tillåtit en nedrustning av 
myndigheterna på olika plan, från 
Kemikalieinspektionen ner till de 
kommunala förvaltningarna. Inte 
heller i Lund är vi garderade mot 
utsläppsskandaler. 

- Vi måste fortsätta att tillämpa 
försiktighetsprinci pen, fortsätter 
Karin. För vissa ämnen är inga 
gränsvärden över noll acceptabla. 
Den principen harbland annatlegat 
bakom motståndet mot att bränna 
sopor. 

Skadskjuten KomKom 
Miljöpolitik är numera i hög grad 
trafikpolitik, och det gäller även 
för Karins del. Hon var vänster
partiets representant i "KomKom", 
dvs. Kommunikationskomrnitten. 
Statliga utredningar har på senare 
tid beskyllts för att vara ytliga 
hastverk, men det gällde knappast 
KomKom som enligt trafikminister 
Uusmann är nittiotalets största 
statliga utredning. Den hade goda 
utredningsresurser och Karin kom 
i allmänhet bra sams med exper
terna. Andå kan vi konstatera att 
utredningen är svårt skadskjuten 
redan innan den långa remiss
behandlingen är över. Tunga 
politiker upp till ministernivå har 
redan avfärdat viktiga delar som 
satellitövervakad biltrafik och 

Effekter av den nya barnomsorgstaxan 
Verksamheten i förskoloma är nu i 
full gång. På hotell Kong Fredrik i 
Köpenhamn har vi utarbetat mål, 
innehåll och arbetssätt för det 
kommande året. Inskolningama av 
nya barn är avslutade. Gråten har 
tystnat. Barnen har lärt sig, att det 
går inte att skrika föräldrarna 
till baka, när de är på väg till arbetet. 
Höstens föräldramöte är genom
fört, där diskussionen av den nya 
barnomsorgstaxan tog en stor del 
av den anslagna mötestiden . Vi 
hade tärtkt attdiskutera innebörden 
av ett ökat föräldrainflytande, men 
till det räckte inte tiden. 

Närvaroschema 
På anslagstavlan i hallen hänger en 
almanacka på vilken veckans 
aktiviteterstår beskrivna. Vidsidan 
om almanackan finns en svart pärm 
som det står SCHEMA på. Pärmen 
innehåller barnens närvarotider, 
samt blanketter för föräldrarna att 
fylla i, när de har överskridit de i 
schemat angivna tiderna. Fram till 
dess att n uddisarna kommer, så är 
det vi som arbetar med barnen, 
som är ålagda att kolla att 
föräldrarna inte överskrider sin 
schematid utan att skriva upp den. 

De som tror att vi kan hålla reda på 
18 barns olika ingångs- och 
avgångstider och där en del barn 
har 6-veckorsschema, måste ha hög 
tilltro till vår förmåga. Synd att det 
inte märks i lönekuvertet. Föräld
rarna tror det uppenbarligen för de 
kommer hastande med många 
ursäkter för att de är försenade. 
En stressad mormor kom i fredags 
småspringande in på dagisgården 
urskuldande sin senaankom st. Hon 
hade inte ens hunnit byta ut sin 
elegantakontorsdräkt, som varföga 
lärnlig att ta emot ett galonklätt 
barnbarn som lekt hela efter
middagen i en gyttjepöl. Mor
modem hade blivit uppringd av 
dottern som bli vi t tvingad att arbeta 
över. Mormor hade fått ta av sin 
flextid för att kunna hämta barn
barnet i tid. 

Försvunna schema 
Någon gång händer det att man 
funderar över varför inte ett barn 
har blivit hämtat. En koll i 
schemapärmen visar att tiden är 
överskriden. Föräldern berättar, att 
ett nytt schema är inlämnat. 
Schematfinnsinte i vårsvartapärm 
utan ligger förmodligen någonstans 

på någons skrivbord i vår kommun
delsbyråkrati . 
I samarbete med Friluftsfrämjande t 
har vi på vår förskola Mulle
verksarnhet.Bussen till skogen går 
kl . 8:30 och då måste alla barn ha 
kommit, även de barn som enligt 
sitt schema inte ska komma förrän 
kl.9. Enligt kommunledningen så 
behöver föräldrarna inte skri va upp 
den tiden som övertid eftersom det 
är förskolan som kräver barnens 
närvaro. Däremot får föräldrarna 
inte lämna mullebamets syskon. 
Föräldern kan då välja att gå hem 
med syskonet och invänta sche
matiden eller stanna på förskolan 
tills klockan är slagen för insläpp. 

Schemabråk 
Ny skild stressad förälder ber att få 
kolla i schemapärmen. Han minns 
inte vilken tid hon har angett på 
onsdagen. Han tittar, suckar 
uppgivet, att han kan omöjligt vara 
på dagis då. Nästa dag kommer 
hon och meddelar att de måste 
lämna in ett nytt schema. Hon slår 
fast, att nu är det han som får göra 
det, för hon har lämnat in tre 
scheman och inget har fungerat 
enligt honom. 

tidtabellen för bensinskattehöj
ningar. Bilpendlarna harfått bättre 
villkor på kollektivpendlarnas 
bekostnad. 

- Det är mycket somjag inte var 
nöjd med i KomKoms slutrapport 
och jag skrev en lång reservation, 
förklarar Karin. Det varblandannat 
flera av vägtrafikens externa 
kostnader som inte hade beaktats 
alls eller tillräckligt. Ändå måste 
man konstatera att många av 
utredningens förslag var högst 
radikala och innebar ett paradigm
skifte. Då är det inte underligt att 
man har svårt att ta dem till sej och 
skyggar för konsekvenserna. 

Brist på positiva motbilder 
- Men följden blir att den 

politiska majoriteten duckar för 
opinionen. A v försäl jningssiffroma 
att döma står vi inför en ny stor 
expansion av bilismen. Orkar du 
fortsätta att kämpa mot, tror du 
fortfarande på den parlamentariska 
vägen? 

- Ja. Som sagt, här i Lund har 
den rödgröna majoriteten redan 
hunnit åstadkomma en del bra 
saker. I de stora miljöfrågorna har 
vänstern och miljörörelsen försum
mat att visa upp positiva motbilder 
till den rådande utvecklingen vilket 
del vis förklarar våra svårigheter. 

Det bör nämnas att Karin 
personligen inte var glad just över 
förslaget om satellitövervakning 
och att hon är t veksam till filosofin 
"sätta pris på miljön", men ser den 
som en för tillfället framkomlig 
väg. 
Karin är uppvuxen på ett lantbruk 
i Kävlinge. Det har gissats att en 
kvardröjande "jordromantik" 

forts sida 4 

Jag vill att min kollega stannar 
över en halvtimma för att vi 
tillsammans ska kunna gå igenom 
ett föräldrasamtal . Hon beklagar, 
men hon måste hämta sina barn på 
förskolan före kl. 16 och hon är 
inte beredd att betala någon övertid 
för dem. 

Schemakollition 
En bit in på höstterminen kons
taterar vi att våra arbetstider inte 
stämmer överens med barnens 
närvaro på förskolan. Vi måste göra 
ett nytt arbetsschema, men min 
kollega säger att hon kan inte ändra 
sina arbetstider förrän om en 
månad, för så långt tid tar det innan 
hon kan ändra schemat för sina 
barns vistelsetid på deras dagis . 
Det pedagogiska blocket är tiden 
mellan 9 - 14 som alla föräldrar 
måste betala för. En pedagogik
professor från Linköping kallade 
denna tid för "happy hour", men 
varnade samtidigt för att föräldrar 
med ambitionen att hämta inom 
denna tid utgör en fara i storstads
trafiken. 

Anna-Stina Löven 
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Svar till Matz Gustafsson 
(Veckobladet nr 26) 
Matz skriver i sitt inlägg "Om 
vänsterpartiets ideologi" att: 

"Ekonomisk demokrati uppnår 
vi inte genom att satsa på flitiga 
företagare, som Johan Lönnroth 
vill , det gör vi genom att ge dem 
som arbetar makten över arbets
platserna och genom a~t öka graden 
av samhällelig planen ng 1 ekono
min." 

Först hoppas jag att Matz 
antingen inte har läst vadjag skrivit 
om "flitiga företagare" - i Den 
Tredje Vänstern från mars i år 
eller i Tio Sätt att Rubba den 
Ekonomiska Makten från augusti i 
år (som gjordes i samarbete med 
bl a CH Hermansson och medlem
mariUng Vänster)- eller att Matz 
har missuppfattat mig grovt. Jag 
vill nämligen inte tro att Matz 
medvetet har förvrängt vad jag 
tycker. 

Vadjag försökt säga genom att 
använda begrepp som "lata kapita
lister" och "flitiga företagare" är 
att motsättningen mellan arbete 
och kapital inte är lika enkel so.m 
i de läroböcker och programskrif
ter som den gamla vänstern (min 
generation) använde. Ca fyra 
miljoner svenskar äger aktler -
direkt eller indirekt genom fonder, 
A v dem lever den stora majoriteten 
i första hand på lönearbete. A v 
företagama lever också den stora 
majoriteten (i första hand e~sam
företagama) nästan enbart pa eget 
arbete. Ekonomisk demokrati 
handlar om - där är Matz och jag 
överens -omattflyttamakt frånde 
som äger till dem som arbetar. 
Men en (mindre) del av den 
maktförskjutningen handlarom att 
flytta makt från "lata kapitalister" 
(spekulanter, arvtagare av typ 
kusinerna Wallenberg med flera, 
som i huvudsak lever på andras 
arbete) till "flitiga företagare" 
(Lisa som ramar in tavlor eller 
Muharnrned i gatuköket). 

Vi är överens om att vänstern 
behöver en tydligare ideologi. Men 
tydlighet är inte samma sak som 
att göra verkligheten enklare an 
vad den är. 

Johan Lönnroth 

Förvirring 
Kommentar till Matz 
Gustafsson 
Matz Gustafsson efterlyser (i VB 
nr 26) vänsterpartiets identitet. och 
ideologi. Han är inte ensam. Over 
hela västvärlden (åtminstone) 
ställer människor samma fråga till 
sitt lands vänster. Det är kanske en 
klen tröst men en tröst trots allt. 
Det är inte så konstigt att vi i den 
svenska vänstern i stort sett har 
misslyckats med att forma ett 
slagkraftigt sj ä! v med vetande efter 
muramas fall. 

Matz säger sej ha ett svar: 
"vänsterpartiet ska vara ett parti 
som tar ställning för de svaga 1 
samhället" och som kämpar för att 
"bryta kapitalets makt över 
samhällsutvecklingen". Menredan 
här visar sej ett problem. Det senare 
är en formidabel uppgift. Om den 
vore utförbar på nationell nivå 
( vilketjag inte tror att den är, trots 
eller kanske på grund av exemplet 
Kuba) måste den stödjas av starka 
sociala krafter. De svaga i samhäl
let är definitionsmässigt ingen 
sådan kraft. 

Den klassiska socialismens för
ändringsagent var det klassmed
vetna proletariatet. Marcuse 
misströstade om det och ville 
ersatta det med "de marginella" 
(vilket är något annat än de svaga): 
kvinnor, ungdomar, invandrare 
osv. Andra 1960-talstänkare såg 
hoppet i tredje världen. Men den 
klassiskaindustriarbetarklassen är 
en snabbt minskande social grupp 
i de utvecklade kapitalistiska 
länderna. De marginella har 
ingenstans kunnat förena sej till 
att varaktigt kunna hota makten, 
och tredje världens mest dyna
miska länder är dels tigerekono
mierna, dels ett antal fundamen
talistregimer som vi inte vill ha 
med att göra. 

Så vi får tills vidare inskränka 
våra målsättningar, till försvaroch 
försiktig breddning av uppnådda 
vinster. Större makt för de anställda 
kan vara en sådan. Det är inte för 
att öka den ekonomiska demokra
tin som Johan Lönnroth (och 
vänsterpartiet) vill stärka småföre
tagamas ställning. Däremot. kan 
man den vägen öka dynamiken 
och tillväxten i ekonomin som 
helhet vilketger allmärrna välfärds
vinster och minskad arbetslöshet. 
Och mer jobb ger betingelser för 
ändrad maktbalans mellan arbets
tagare och arbetsköpare tack vare 
marknadsmekanismerna. 

Inte ens Marx såg socialismen 
som ett nationellt projekt. Nu lever 
vi med vidöppna gränser. En stor 
skiljelinje inom den europeiska 
vänstern går (det visar bl. a. Stellan 
Hermanssons expose i Vänster-

POSTTIDNING B 
KarinBlom 
Uardavägen D: 85 
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Hur högt är det i taket hos 
Vänsterpartiet i Lund? 
Vid sista medlemsmötet hos 
Vänsterpartiet i Lund hade 
undertecknad lämnat in en motion 
till partiets kommande kongress 
som avslogs, tyvärr. 

Motionen gick ut på att skapa 
rättvisa i boendet mellan hyres
och bostadsrätter och å andra sidan 
villaboende. 

I dag kan villaägare draga av 
upptill 30% på sina kapit~kost: 
nader. Mitt förslag g1ck ut pa att v1 
som bor i hyreslägenhet också 
skulle få göra samma avdrag i vår 
självdeklaration på hyran föratt 
skapa neutralitet mellan ohka 
boendeformer, och samtidigt lägga 
grunden för kommande hyressänk
ningar enligt vad HGF nu arbetar 
för. Detta skulle också ge som en 
eventuell bieffekt att om hyrorna 
gick ner att ungdomen kunde flytta 
hemifrån (Mamboeffekten skulle 
lindras för de i dag 125.000 
ungdomar som drabbas av denna). 

För samhället skulle det gynsamt 
lösa upp byggarbetslösheten 
genom att fler kunde efterfråga 
bostäder (ungdomen bl a). 

Vi skulle gå mot en högkon j unk
tur inom landet liksom i dag 
exportindustrin. .. 

Vad vissa kamrater var radda 
för under mötet var att det skulle 
bli svårt att tekniskt genomföra. 
På detta vill j ag svara att det bör 
inte bli svårare än som man görnär 
man som enskild person drager av 
reskostnader för arbetsresor idag, 
går det där så går det också här, 
eller hur? 

Eventuella skatteförluster som 
skulle uppstå för staten och 
kommunen tjäna man igen på att 
nya arbetstillfällen skapas inom 
byggfacket genom större efterfrå
gan på bostäder genom bl a 
ungdomens utflyttning. 

Till sist har det varit så att vi 
inom hyresgäströrelsen räknat med 
Vänsterpartiet som en förbunds
förvant till våra rättvisokrav, nu 
vetjag inte hurjag skall tolkadetta 
efter nederlaget vid sista medlems
mötets behandling av min motion, 
hoppas j ag har fel i mina farhåg()r. 

Göte Bergstram 
aktiv medlem inom 

Hyresgästföreningen och 
vänsterpart1st 

press) mellan EU -motståndare.oc~ 
ED-anhängare. De senare ar 1 
majoritet. Jag vill att vänsterpartiet 
ska ansluta sej till den majoriteten. 
Dels för vi därmed kan knappa in 
något på kapitalets försprång i 
internationaliseringen, dels för att 
det naturligt ökar våra kontakter 
med Europas alla vänsterpartier. 

Gunnar Sandin 

Forts fr sid 2 . . 
Känslor och mtelhgens 
grotta. Terapin består i att paret 

får förklarat för sig att de kommer 
från två olika planeter och därför 
först måste förstå hur en 
marsmänniska respektive en 
venusmänniska fungerar. Därefter 
kan de hjälpas åt att hittalösningar 
på sina privata problem. Mycket 
rolig och instruktiv läsning. 

Efter alla de intryckjag fått från 
dessa böcker skall det bli mycket 
spännande att följa hu: den 
vetenskapliga forskmngen 
kommer att utvecklas. Blir det 
männen från Mars som kommer 
att tolka världen ellerfår kvinnorna 
från Venus äntligen ett genomslag 
för sitt vetande? Eller kommer de 
båda planetema att hittanya former 
för samarbete? 

Ingegerd Wedin 
Forts fr sid 3 
Karin Svensson-Smith ... 
skulle ligga bakom hennes opposi
tion mot en fortsatt utbyggnad av 
Lund. 

-Visst präglas man av sin upp
växt. Men kalla fakta säger att den 
högvärdiga åkermarken krin.g 
Lund är en resurs som VI mte far 
göra oss av med. Bet~ att ett 
uthålligt jordbruk ger m1ndre av
kastning än dagens. Kompense
rande genmanipulation? Erfaren
heten säger att ju mer förädlade 
grödorna är, desto merinsatsfakto
rer behöver de - vatten, gödrung 
osv. 

- Men tro fördenskull inte att 
jag är fiende till vetenskapliga 
tillämpningar. Jag minns fortfaran
de vilken positiv revolution som 
enkornsfröet för sockerbetor 
innebar, slutar Karin Svensson 
Smith. 

Gunnar Sandin 

KOMMUNALPOLITISKA . 
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