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Kultur eller hormoner? 
Jag har sett "Flickor, kvinnor

och en och annan drake" av och 
med regissören Marianne Ahrne 
och psykologen Rigmor Robert. 
Först blev jag förförd. Men 
förförelsen varade endast ett kort 
ögonblick. Vid närmare eftertanke 
reagerade jag starkare och starkare 
på filmen. Jag tittade därför också 
på debatten i Nattöppet senare 
samma kväll. Detta är verkligen 
ett bakslag. De två skaparna av 
filmen satt i studion tillsammans 
med bl. a Gudrun Schyman. Filmen 
kritiserades från olika håll, för att 
vara snedvriden, partisk och ett 
bakslag mot kvinnofrigörelsen. 

En skicklig propagandafilm 
Hurkan de påstå attdetta inte är ett 
inlägg i debatten , inte något 
politiskt ställningstagande eller en 
propagandafilm. Hela filmen är 
uppbyggd som den skicklip:aste 
av clessa. Jag skall besknva filmen 
och peka på några exempel. Filmen 
är 80 minuter lång. Den är 
uppbyggd av ca 45 scener, mellan 
l och 5 minuter långa. Ibland pratar 
flera personer med varandra. 
Ibland pratar en person till en tyst, 
osynlig lyssnare, och andra gånger 
pratar en person med en av 
programledarna. Vissascenervisar 
enbart bilder med en program
ledares röst i bakgrunden, i andra 
scener pratar en av programledarna 
i bilden. Det som presenteras i de 
olika scenerna är fakta, myter, 

erfarenheter, analyseroch påståen
den. Fakta kan t.ex. vara hur 
hormonerna i p-piller reagerar 
tillsammans med alkohol i en 
kvinnas kropp. Myter från t. ex. de 
grekiska gudasagorna eller gamla 
folksagor berättas. Erfarenheter 
förmedlas av någon kvinna som 
t.ex berättar om relationen till 
mamman eller om sitt arbete. 
Analyserna står framförallt 
Rigmor Robert för. Precis som de 
flesta påståendena. Dessa fem 
komponenter vävs samman på ett 
mycket skickligt sätt, så att allt 
skall framstå som en faktisk 
sanning. Bilderna som visas till 
förstärker de påstående som precis 
har kastats ut och de är många 
gånger förföriskt vackra. 

Tre exempel på scener. 
Filmskaparna använder som 
u(gångspunkt för sina analyser 
sagor, myter och biologiska fakta. 

En kvinnan berättar i början av 
filmen om sitt förhållande till sin 
mamma och sitt förhållande till 
killar under uppväxttiden. Detta 
analyserar Rigmor Robert utifrån 
sagan om Snövit. Och utifrån detta 
påstår hon saker om kvinnors 
reaktionerinför kärleksrelationen. 

En äldra kvinna berättar om 
"brudstenen". En sorglig myt om 
det unga brudparet som vid ett 
kraftigt oväder tar skydd vid en 
sten, åskan slår ner och stenen 
klyvs och faller över paret. Stenen 

Mannen och bilen 
Tjejsnack 

- Det där som ni skrev i VB om 
att männen skulle tänka mer 
storskaligt, när detgäller samhälls
planering tycker jag inte alls 
stämmer. 

- J as å inte det? 
- Inte när det gäller deras bilar i 

alla fall. I en undersökning som 
gällde hur man skall lösa proble
men med trafikstockningar i 
storstäderna svarade många män, 
att de för sin del hade löst 
problemet genom att ha en bra 
musikanläggning i bilen 

- Och kvinnorna, hur svarade 
dom? 

- De svarade ofta med förslag 
till lösningar på ett mer över
gripande strukturellt plan. 

- Kanske är det så att kvinnorna 
inte har så starka bindningar till 
sina bilar som männen? 

- Jag för min del tror att bilen 
tillhör det manliga reviret, en slags 
modem riddarutrustning i turbo
klass som männen kan storma fram 
?Ch uppvisa sin styrka och potens 
l. 

- Menar du att männen skulle 
känna sig mindre manliga och 
potenta om de tar bussen? 

-Kanske det. En manlig bekant 
till mig berättade att han, som 
miljöpolitiker, bestämde att han 
skulle börja ta bussen till jobbet. 
Och vad fann han? Han var 
omgiven av barn, kvinnor och 
pensionärer. Inte en man i arbetsför 
ålder fanns på bussen. 

- Hur tror du att man skulle få 
män att ta bussen då? 

-En Euroclass på bussen skulle 
nog locka män. Ta lite mer betalt 
och ha värdinnor som serverar och 
talar engelskamed dom. Det skulle 

begraver brudparet. Rigmor fyller 
i att stenen begraver passionen, 
och äktenskapet går vidare i 
vardagen. Härur lägger Rigmor 
fram påstående om hur kvinnors 
kroppar förändras, och männen 
därför är otrogna. 

Rigmor beskriver mannens 
sexuella åtrå. Mannen reagerar på 
kvinnans kropp, kläder, doft och 
ögon. Hon säger vidare att om 
kvinnor bortser fr Ån detta kommer 
mannen att titta efter detta hos 
andra kvinnor. Här får vi se några 
unga, vackra kvinnor i en park om 
sommaren, med ljuv musik i 
bakgrunden. 

Som reklamfilm 
Precis som i skickligt gjorda 
reklamfilmer förstärks budskapet 
av bilderna. Skillnaden mot 
reklamfilm är att där finns en 
varudeklaration, inte i filmen, men 
i fenomenet reklamfilm. Jag vet 
som betraktare när jag utsätts för 
en reklamfilm, och kan värdera 
den utifrån detta faktum. Det finns 
regler som säger att en annons i en 
tidning alltid skall innehålla en 
tydlig text som säger attdetta är en 
annons . 

Filmen "Flickor, kvinnor- och 
en och annan drake" ger sig ut för 
att vara en film som bygger på 
fakta och erfarenheter. Men den är 
fylld av analyser och påstående. 
Anal y se ma görs på de erfarenheter 
som förmedlas av framförallt 

nog göra susen och männen skulle 
kunna känna sig som riktigt 
högpotenta VIP:are. 

- Tror du verkligen att män är 
så irrationella? 

- Visst! De styrs av känslor, 
liksom vi. Fast helt andra! 

Smillan 

33 
medelålders kvinnor, och använder 
sig av myterna, sagorna och fakta 
kring de biologiska skillnaderna 
mellan könen. 

Kultur eller hormoner 
J ag ifrågasätter inte Rigmor 

Roberts kunskap och erfarenhet 
som psykolog, men hon kan inte 
vara omedveten om att könsrolls
debatten innehåller flera teorier 
om hur mans- och kvinnorollerna 
har skapats. Denna film bygger 
sina analyser och påstående på 
företeelser från antikens Grekland, 
myter från medeltiden och bio
login. De två första företeelserna 
under tider av patriarkat. Biologin 
är det många som använder som 
argument, men vi människor har 
till skillnad från djuren kommit en 
bit längre. Hormoner och annan 
biologi styr vårt beteende till en 
viss grad. men vår kultur styr i 
ännu högre grad vårt beteende. 

Naturligtvis är denna film ett 
inlägg i debatten, en politisk film 
i allra högsta grad, precis som 
Gudrun Schyman påpekade i 
Nattöppet. Och ett mycket för
föriskt sådant. Och vad värre är, 
den skall visas i skoloma landet 
runt. Om detta är riktigt, borde 
man ge Nina Björk möjlighet att 
skapa en film som bygger på 
hennes tankar i "Under det rosa 
täcket", för att visas samtidigt. 

Bodil Veige 
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Förra veckan drabbades vi av 
ett litet tekniskt missöde som 
gjorde att tryckningen av VB blev 
en dag försenad. Posten var som 
vanligt helt pålitlig, dvs b-post tar 
alltid tre dagar (att böna och att 
tala om alla veckor vi lämnat 
punkligt nyttjar inte mycket) så 
därför kom inte tidningen förrän 
på måndagen . 

Teknikchefen 



Gudrun står starkt i Skåne Smith inte ville kandidera till det 
organet. 

Karin rekommenderades däre
mot till programkommissionen, 
liksom Viimer Andersen och Ung 
vänsters förbundsordförande J en ny 
Lindahl. I partiets centrala valbe
redning ville en majoritet se Ann 
Schlyter men inte förlänga Mats 
Åstrands uppdrag. 

Att Gudrun Schyman fick ett 
oväntat starkt stöd bland ombuden 
på vänsterpartiets skånskahöstkon
ferens har rapporterats i de stora 
massmedierna, likaså vilka topp
kandidaterna blev på riksdags
listorna. Det något mindre mass
mediet VB ger härmed en utförliga
re rapport från konferensen. 

Konferensen bekräftade att 
skånevänstern stärker sin organisa
tion inför valåret. Det fanns ombud 
från två nya lokalorganisationer, 
Höör och Tomeli Ila, och på de fyra 
riksdagslistorna finns kandidater 
från alla länets kommuner utom 
två. 

Tveksamma bytte fot 
Ann Schlyter från Lund inledde 
pläderingarna för Gudrun Schyman 
som hon samarbetat med i parti
styrelsen under åtta år. Gudrun 
lyssnar på vad andra har att säga 
och tar intryck, berättade Ann, och 
hon har förmågaattefter komplice
rade och tröttande diskussioner gå 
ut och ge journalisterna en glasklar 
bild av vad som sagts och beslutats. 

Såföljdeen långradinstämman
den av ombud från olika lokalorga
nisationer. N å gr a berättade att de 
förut varit tveksamma men ändrat 
sej efter att ha sett Gudrun i aktion 
på den sydsvenska valupptakts
konferensen i Växjö (som vi 
berättat om i tidigare nummer) . 

K var stod till slut trelleborgarna 
som höll fast vid Lars Ohly som 
kandidat. Röstsiffrorna blev 23-2. 

Distriktsordförande Mats 
Åstrand, tillika ledamot av partiets 
valberedning och uppmärksammad 
för att han inte vågade ge Gudrun 

nytt förtroende just som partiledare, 
förklarade att han inte ändrat 
uppfattning men naturligtvis skulle 
redovisa det starka skånska stödet 
för henne på valberedningens nästa 
möte. 

Karin Svensson Smith 
populär 
Det fanns en rad andra nomine
ringar och val att göra. Först gällde 
det ombud till partikongressen nu i 
januari . En poströstning hade 
genomförts men i den hade bara en 
kandidat fått det minimum av 50 
procents röster som enligt stadgama 
krävs för att bli vald, nämligen 
Karin Svensson Smith från Lund. 
Konferensen följde emellertid 
utslaget och fastslog som ombud 
de elva kandidater som fått högst 
röstetal efter Karin. Det betyder att 
hon får sällskap till Luleå av 
lundadelegatema Monica Biom
gvist och Göran Fries. Hanna Gedin 
från Lund blev fjärde ersättare. 

Störst chans för Lunds krets 
Och så var det riksdagslistoma. 
Malmöorganisationen hade för ett 
par veckor sedan fastställt listan 
till en egna valkretsen (Sten 
Lundström toppar före Linda 
Svensson), en procedur som väckte 
viss kritik för att vara tvivelaktig 
enligt stadgarna. 

De tre andra kretsarna är samma 
som fanns i förra valet även om de 
bytt namn efter länssammanslag
ningen. I norr och öster, f .d. 
Kristianstads län, vill man i första 
hand ha in Sven-Erik Sjöstrand 
från Perstorp i riksdagen, i väster 
(f.d. Malmöhus läns norra)helsing
borgaren Tassos Stafilides. 

Skåne södra heter numera den 
valkrets som Lund tillhör. Det är 
den kretsen därvänsterpartiet ligger 

bäst till för att få en 

Partistyrelsens båda nuvarande 
skåningar, Ann Schlyter och 
Herman Schmid, lämnar den vid 
kongressen. Om nyakandidater 
blev det diskussion och 
omröstning, och i den var 
det bara Viimer Andersen 

representant om man 
f1.T0/1.- Å;nk går efter förra valets 

• ~. o o ~llli.hi:v resultat. Lund, vari-
från Malmö som fick 
erforderlig majoritet. Ulf 
N ymark från Lund var inte 
lika populär. Från övriga 
landet nominerade konfe
rensen Hans Andersson, 
J o han Lönnroth, Lars 
Ohly och Hanna Zetter
berg. Många beklagade 
att Karin Svensson 

t:,Ov ~~rån hälften av v-V~ rösterna kom 1994, 
har kretsens största 

·· ~ lokalorganisation och 

i
' V konferensen följde 

J~ medlemsmötets ord-

( 

ningsföljd pä kandida-
terna. Det innebar bl.a. 
att Karin Svensson Smith 

~ fick förstaplatsen . 

Den tredJe vänstern 1 debatt , 
Det var mycket folk i Folkets hus merberoendeavlönearbete.Damel förtryckt och utsugen pa ett 
förra torsdagen, ca 140 personer, AnkarJoo fyllde på med att Johan påtagligtsätt.Dåärnogdeniranske 
företrädesvis yngre. Johan Lönn- inte talar om kapitalismen på ett grönsaksförsäljareutanförmitthus 
roth debatterade "Vänstern, den vetenskapligt sätt och inte visar på i minst lika hög grad en klass
ekonomiska makten och marxis- alternativ till den. Han ansåg att allierad, sa Johan och betonade 
men" med Daniel AnkarJoo och Johan genom att bl a diskutera om behovetavbredaklassallianser. En 
Magnus Kaiser, lundadoktorander kapitalister är lata (spekulanter) klassanalys som klumpar ihop 
i ekonomisk historia som i tid- elilerinte (industriella kapitalister) småföretagare med W allenber
skriften "Motströms" riktat hård leder debatten fel i en tid då gama leder fel, menade han. 
kritik mot Johan Lönnroths ideer, klyftorna vidgas och marxismens 
utvecklade bl a i boken "Den tredje riktighet visar sig. 
vänstern" och i en ideskrift om 
ekonomisk demokrati som Väns
terpartiet presenterade i somras. 

Magnus Kaiser inledde med att 
säga att vänstern behöver en 
konsistent teori och en politik som 
är konsistent med denna teori Han 
ansåg att Johans ideerinte uppfyllde 
detta. Han jämförde med nylibe
ralismen, vars framgångar han 
förklarade med att nyliberalema 
utifrån en konsistent teori kunnat 
ge människornasvarpå vardagliga 
frågor. Johan Lönnroth förklarade 
å sin sida att det aldrig varit hans 
avsikt att presentera ett omfattande 
enhetligt tankesystem, utan att 
diskutera strategiska problem för 
vänstern. 

Magnus tyckte att Johan i sina 
skrifter beskriver det som om vi 
levde i en helt ny typ av samhälle 
medan i själva verketkapitalismen 
kvarstår och vi bara blir mer och 

Nya klassallianser 
Johan Lönnroth menade att den 
grundläggande motsättningen 
mellan arbete och kapital visser
ligen består men att strukturen i 
dagens kapitalism, där fyra miljo
ner svenskar äger aktier, är en annan 
än tidigare. Han tog upp flera nya 
inslag i vår tids kapitalism: två
tredjedelssamhället där arbetar
klassen totalt äger mer än tidigare 
samtidigt som den lägsta tredje
delen lever på marginalen, den 
globala spekulationsekonomin som 
leder till motsättningar även inom 
kapitalistklassen, det mänskliga 
kunnandets ökade betydelse där 
företagen främst slår vakt om 
nyckelkunskaperna och där skill
nader i kunskap skapar nya 
klasskillnader. Han menade att den 
välbärgade delen av arbetarklassen 
i Sverige inte kan uppfattas som 

Daniel AnkarJoo å sin sida 
hävdade att en traditionell marx
istisk klassanalys fortfarande har 
sin giltighet. Trots att de arbetande 
fått ökat välstånd har skillnaden i 
fördelning arbete-kapital relativt 
sett ökat hela tiden, konstaterade 
han. Vänsterpartiets småföretagar
stöd kritiserade han med att Marx 
visat att småföretagen blir fårre 
och fårresomen följd av kapitalis
mens obönhörliga koncentration, 
något som gäller även idag enligt 
Daniel. Magnus ansåg att Johans 
ideer bl a när det gäller stöd till 
småföretagsamhet, inte är socia
lism utan modifierad liberalism. 
Daniel hävdade attJohanföreträdde 
småföretagamas intresse istället för 
arbetarnas. 

Johan Lönnroth pekade på tre 
enligt honom fruktbara perspektiv 
i marxismen: historiemateria
lismen, kritiken av den borgerliga 
ekonomiska teorin samt frigörel-

Det diskuterades en del bland 
lundaombuden innan beslutet togs. 
DetgälldefrämstRolfNilson. Man 
är angelägen att honom kvar i den 
komplicerade och allt viktigare 
läns- och landstingspolitiken men 
det framfördes också att det blir en 
tråkig likriktning i en viktig fråga 
om den ED-positiva opinionen i 
partiet inte har någon företrädare i 
riksdagen. Men konferensen anslöt 
sej till valberedningens förslag och 
satte Mats Åstrand som tvåa. 

Övriga frågor 
Förutom att välja och nominera 
antog konferensen budget för 
distriktet. Roland Andersson från 
Lund upprepade sin tidigare 
principiella ståndpunkt att överfö
ringen till distriktet av kommunalt 
partistöc.1 strider mot lagens bok
stav. Han åbt:ropade stöd för 
kommunjuristema i Lund medan 
motståndarnahade fått positivt svar 
vid förfrågan i riksdagen. Jämfört 
med tidigare debatter i ämnet var 
dock denna mycket hovsam och 
kortfattad. 

Det regionalpolitiska program
met byggdes på med ett avsnitt om 
utbildning. Det säger nej till alla 
privata skolor vilket påpekades var 
en extrem stånd i jämförelse med 
partistyrelsen. Ute i glesbygden tar 
allt fler föräldrar , många med 
vänstersympatier, över ansvaretför 
skolor som kommunen vill lägga 
ner. 

Det utsända förslaget till kultur
politiskt program ansågs emellertid 
som så bristfälligt och kontrover
siellt att det skickades tillbaka för 
omarbetning. Därmed blir pro
grammet klart först på årskongres
sen i mars. 

Gunnar Sandin 

seperspektivet. Däremot ansåg han 
att annat borde slängas på sophögen 
och kritiserade den så kallade 
vetenskapligt socialistiska tradi
tionen som han ville sätta i 
motsättning till den kritiskt marxis
tiska. Johan tog i detta sammanhang 
upp sin kritik mot Marx arbetsvär
delära och menade att tron på att 
man skulle kunna sätta priserunder 
socialismen utifrån denna bidrog 
till försörjningsproblemen och 
miljöförstöringen i Östeuropa. 
Johan upprepade det han sagt 
många gånger förr: att arbetarstyre 
i produktionen (som enligt Johan 
är kärnan i socialismen) mycket 
väl kan förenas med marknader för 
cirkulationen. För distributionen av 
främst konsumtionsvaror är mark
naden effektiv, menade han, den 
ska inte ersättas av styrning från 
Stockholm eller Bryssel. En väg 
till arbetarstyre skulle kunna vara 
att organisera arbetarklassens 
ägande t ex av pensionskapitalet 
effektivt och utveckla ägarstrate
gier för löntagar- och statligt 
ägandet, ansåg han också. 

Daniel AnkarJoo tyckte att 
Lönnroths socialism uppvisar drag 
som är karakteristiska för kapita
lismen: privat ägande, lönearbete, 
marknader och konkurrens. En 

forts sid 3 



Hur göra Lund hållbart? 
Rättssociologi ska avdelningens 
hal v dag om Lunds miljöfrågor den 
7 november drog stor publik. 
stadsbibliotekets fd hörsal var helt 
fylld av sannolikt debattlystna 
medborgare, som dock inte fick så 
mycket chans att debattera. Pro
grammet innehöll nämligen i 
traditionell stil hållna föreläsningar, 
med litet tid emellan för frågor. 

Universitetets egen miljöutred
ning stod inte heller på dagordning
en, en avslöjande utredning gjord 
av dess eget miljöekonomiska 
institut i våras, som lagts på hyllan 
under flera månader trots de 
missförhållanden den avslöjade. 
Den fråga som ställdes var "Ett 
hållbart Lund? Vardagslivets 
miljöarbete i teori och praktik". 

Kommunens egna ansträngning
ar i dessa riktningar fick Karin 
Svensson-Smith (v) 20 minuter på 
sig att berätta om, inte mycket med 
tanke på alla de initiativ som 
faktiskt tas av våra förtroendevalda. 
T.ex gavs ingen plats alls att visa 
upp det intressanta samarbete med 
medborgarna som fem Forum 21-
grupper genomförde förra läsåret. 
En av dessa gick f. ö. konkret in på 
frågan hur arbetsplatser som 
kommunen och universitetet skulle 
kunna agera för att själva bidra till 
en bättre Lundamiljö. 

Om ord, om utbildning, om tid 
En av programmets tio talare var 
Lundabon Högni Hansson, på 
dagtid miljöchef i Landskrona. Han 
talade om problemen med att gå 
från ord till handling: "Vi har nu en 
öppen diskussion om överlevnads
frågor i det globala perspektivet. 
Vi har fått upp miljöfrågorna på 
dagordningen. Vi har förstått att 
kampen mot arbetslöshet inte står i 
motsats till kampen för bättre miljö. 
Trots detta förvärras krisen." 

Högni talade sig varm för mer 
utbildning: "Vi måste sätta in 
kraftfulla utbildningsinsatser inom 
regeringskansliet Okunskapen är 
stor på den ni vån." Gäller det månne 
även vår kommunala regering? 

F orts fr sid 2 Den tredje ... 
sådan vision har inte någon relevans 
för vanligt folks kamp idag , 
jämlikhet kan aldrig förenas med 
privat egendom ansåg Daniel. Vi 
måste avskaffa den socialarelation 
kapitalet utgör, avskaffa lönear
betet, sade han. 

Publikfrågorna kom i hög grad 
att riktas till Daniel Ankarlao som 
varit den som tagit ut svängarna 
mest i debatten. Frågorna gällde bl 
a vilka politiskahandlingsalternativ 
Daniel och Magnus förespråkade. 
De ansåg det emellertid inte vara 
deras sak att formulera sådana. Det 
är inte min utan rörelsens sak att 
formulera kraven, jag stöder 
rörelsens krav, förklarade Daniel. 

Johan Lönnroth liksom flera i 
publiken undrade hur Daniel och 
Magnus tänkte sig attdistributions
problemet i ekonomin skulle lösas 
utan marknad. Daniel svarade gång 
på gång att det inte gick att ge 

Han kriti serade hårt statens sätt 
att lämpa över ansvaret på kom
munerna utan att ge dem några 
instrument för genomförandet. 
Kommunerna har små möjligheter 
att genomföra förändringar som 
verkligen ger effekt, t ex på 
trafikens område. Han gick också 
på oss vanliga: "Vi vet tex alla att 
en bil som inte körs inte släpper ut 
någon koldioxid. And å ökar 
transporterna. Vi ökar konsumtion
en. Det är som ett slags hetsätarsyn
drom. 

Högni menade att kommunerna 
gradvis kompletterar sina tidigare 
uppgifter att kontrollera utsläpp 
med att arbeta för mer långsiktiga 
mål. Men han föreföll pessimistisk 
om möjligheterna: "Största anled
ningen till Lunds expansion är 
Lunds universitet, men det vill 
ingen erkänna ... " 

Bodil Jönsson förde försam
lingen tillbaka till de gamla 
grekerna, som inte bara gillade 
talmystik utan även bedömde beslut 
efter deras moraliska och estetiska 
kvaliteter. Ä ven Bodil diskuterade 
bil samhället: "Bilismen är inte bara 
miljökon sekvenserna. Bilismen är 
något annat än summan av bilarna. 
Bilismen har blivit ett sätt att tänka, 
som hänger samman med vår ide 
om vår tid: Nyckelordet för den 
nutida människan är tid. Vi låtsas 
att vi har ont om det enda vi har gott 
om - tid. Tid är vår viktigaste 
na turresurs , hur vi väljer att 
använda den är en nyckelfräga. 

Bodil påminde om Piet Heins 
gamla sanning, TTT = Ting Tar 
Tid. IT tar också tid, men kan ge 
information och är faktiskt ett rätt 
miljövänligt sätt att tillbringa sin 
tid på. Anna-Lisa Linden påminde 
om att vi numera tycks föredra att 
leva ensamma - hälften av Lunds 
hushåll består av en person - och 
därför konsumerar mycket mer än 
om vi bodde tillsammans . Detta 
tycks vara en teoretisk sanning; det 
finns nästan inga möjligheter till 
kollektivt eller gemensamt boende 
i Lund, trots de stora miljömässiga 
och sociala vinsterna med ett sådant 

Hird i g a svar på detta. Men distribu
tionen av varor är inte något 
mystiskt förklarade han och ex
emplifierade med hur maten ställs 
fram på våra bord varje dag. Vilket 
ledde tilll ett påpekande från 
publiken om bristen på kvinnaper
spektiv i det Daniel och Magnus 
sagt. 

Johan Lönnnroth avslutade med 
att han hoppades att den unga 
vänstern skulle komma lite längre 
än till parollen avskaffa lönearbetet 
och ge sig i kast med svåra frågor 
som den om marknaden. Vi måste 
driva debatten om hur framtiden 
ska se ut, annars förtvinar vänstern, 
avslutade Johan. Magnus Kaiser 
förklarade sig för sin del nöjd med 
debatten eftersom han ansåg att 
han och Daniellyckats visa på de 
politiska konsekvenserna av J o hans 
teori. 

Olof Norborg l 

boende. När ska gemensamt 
boende bli en fråga för miljörörel
sen och partierna? 

Köttätaren en inkonsekvent 
miljökämpe 
För de flesta var Annika Carlsson
Kanyamas budskap säkert inte 
särskilt välkommet: "Om man 
järnfören måltid bestående av gula 
ärtor, potatis och morötter med en 
måltid bestående av kött, ris och 
tomater bidrar den senare med 8 
ggr så mycket utsläpp av växthus
gaser." 

Inte helleren vegetarisk levnads
stil hör ännu till de centrala frågorna 
för miljöengagerade och partier... 
Annika menade att de värsta 
effekterna av vårt ätande på 
växthuseffekten kommer från 
odling och köttproduktion, där 
produktion och transporter av 
konstgödsel är en av bovarna i 
dramat. Handla lokalt och kontrol
lera hur varan framställts , var 
hennes uppmaning, som Lis 
Ganvall från Naturskyddsföre
ningen elegant fångade upp: "Vi 
svenskar lyckas sätta i oss mat som 
det tar 16 kärnkraftverksenergi att 
framställa, med dagens metoder." 
Men hur produktion och konsum
tion borde läggas om gick hon inte 
in på. 

Ett och annat spännande händer 
inom industrin. Karl Lidgren lät 
oss veta att 'baklängesfabriker ' där 
uttjänta produkter plockas ner och 
återanvänds är en snabbt växande 
industri . Kretslopp i tillämpning, 
alltså, och vi fårinte glömma att ny 
energi går åt i både fram- och 
baklängesproduktion. Energi kos
tar, som bekant. 

I slutdiskussionen tog någon upp 
frågan om det ohållbara i att Lund 
fortsätter attexpandera över härligt 
produktiv jordbruksmar k. Den nya 
översiktsplan somjust nu diskute
ras lär inte ha mycket att tillföra i 
den frågan, tyvärr. 

OBS: Referaten ovan är hämtade 
från anteckningar förda av Annika 
Andre, och Elsa Grip . Omdömena 
står jag själv för. 

Be 
Konferensuttalande: 

Den pågaende debatten om Säpos 
roll i åsiktsregistreringen av 
framför alltpersonermed vänsterå
sikter gör att en kommission måste 
tillsättas för att klargöra om det är 
fler personer än Torsten Leander 
som blivit registrerade för sina 
politiska åsikter. 

Göran Persson, ta nu chansen att 
för en gångs skull offentligt tvätta 
byken om åsiktsregistrering i 
Sverige! Om det görs nu skulle det 
ge upprättelse åt många svenskar 
och invandrare som blivit åsiktsre
gistrerade av säkerhetspolisen. 

Vi vill attregeringen tillsätter en 
kommission enligt norsk modell, i 
vilken alla riksdagspartier är 
representerade. Kommissionens 
uppdrag ska vara att ta fram 
sanningen, även om den är obehag
lig för ansvariga politiker och 
partier. 

Från det kommunala mm 
Först, till Ung Vänster appropå 
insändaren i förra veckans VB an g 
vänsterpartisters icke-närvaro vid 
facketmanifestationen för att 
minnas Kristallnatten: så rätt ni har 
i er kritik! Och inte hade vi 
kommunalpolitiska eller andra 
möten att skylla på heller. Eftersom 
jag/vi naturligtvis bryr mej/oss 
bokar jag/vi redan nu in nästa års 
manifestationstillfälle. Eller hur, ni 
andra berörda? 

Budgetarbete på gång 
De två sista vardagarna i nästa 
vecka avgör Lunds kommunfull
mäktige hur den budget skall se ut 
som styr den kommunala verksam
heten valåret 1998. 

Det förslag som kommer från 
kommunstyrelsen tar sikte på en 
ekonomi i balans år tjugohundra, 
allt i enlighet med riksdagens 
beslut. 

Hitta sprickor bland 
borgarna! 
Det är rimligt att tänka sig att den 
borgerliga oppositionen kommer 
att inleda sin valrörelse under dessa 
dagar två. Intressant blir naturligt
vis om det går att hitta sprickor i 
den borgerliga fronten. Spalten har 
tidigare spekulerat kring framför 
allt centerns eventuella villighet 
att bryta upp från det sedan länge 
etablerade samarbetet med fp och 
m. Inget tyder dock på att nya 
blockbildningar skulle vara aktuel
la i Lund. Dvs. under förutsättning 
att inte m och fp och kd, ställer 
ultimatum till centern att svika sin 
egen övertygelse i kommundels
nämndsfrågan. 

Låt oss lite försiktigt spekulera i 
hur de borgerliga partierna kommer 
att agera i fullmäktige. I kommu
nalskattefrågan, det spörsmål som, 
om man enbart läser Sydsvenskan, 
lätt förleds tro är det enda riktigt 
intressanta vid budgetbehand
lingen , kommer oppositionen 
samlat uttala ambitionen att på sikt 
sänka densamma. M har mest 
bråttom, följt av c, kd och fp. 

K d kommer att förorda ett direkt 
avskaffande av kommundelsnämn
derna, medan fp och m kommer att 
uttrycka sig mera kluvet i denna 
fråga. 

Folkpartiet kommer att försöka 
profilera sig i sociala frågor, genom 
att yrka på mer pengar till namn
givna projekt, samtidigt som man 
kommer att förorda ännu större 
generella besparingar, att bekosta 
utgiftsökningarna med. 

Flyktingmottagningen i 
debatt 
Ett tips är att flyktingmottagningen 
och kommunens kostnader för de 
flyktingar som bosatt sig i Lund de 
senaste åren kommer att debatteras, 
eftersom centern (med flera?) 
kommer att föreslå en sänkning av 
nettokostnaden förflyktingmottag
ningen, möjliggjord genom krävda 
ökade statliga bidrag. Men om 
staten inte ger mer, vad gör centern 
då? Svar ges nästa vecka 

Sven-Bertil Persson 
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Apropå två artiklar somjag läst 
den senaste tiden, ett arbetsplats
reportage i SDS den 26 oktober 
och en artikel "Stenen har börjat 
rulla" i VB nr 31, vill jag som 
lärare skriva ett inlägg, som jag 
tror speglar många lärares känslor 
i det förändringsarbete som pågår 
i skolan. Det finns mycket av det 
s.k. reformarbete som pågår i 
skolan som man kan var kritisk 
mot, men i denna insändare tar jag 
bara upp en del av kritiken. 

Dammiga pedagoger 
hindrar utveckling 
Den analys av problemen som 
politikerna gjort av dagens skola 
går, vad jag har förstått, ut på att 
det är lärarna som varit de stora 
iilornsklussan1a för utvecklingen 
av skolan. Bilden av pedagogerna 
som en samling bekväma och 
dammiga stofiler, som predikar 
från katedern på samma sätt som 
när politikerna var unga, lyser 
ganska tydligt fram i den politiska 
bilden av läraren. Den är nog inte 
helt sann. 

Åtskilligt har hänt sedan politi
kerna själva gick i skolan och det 
förutan kommunalisering och ökad 
styrning av lärarna. Drivkraften 
bakom förändringarna är inte minst 
eleverna själva. Borta är gårdagens 
lydiga och tysta elever. Dagens 
elever ställer krav och kritiserar, 
något som oftast resulterar i försök 
till nya lösningar och förändringar 
i undervisningsmetodema. Detta 
förändringsarbete sker genom 
dialog i klassrummet, ett direkt 
brukarinflytande skulle man kunna 
kalla det. 

Styrning med individuell 
lönesättning 
I de ovan nämnda artiklarna 
framkommer att skolan nu bör 
förändras så att den motsvarar 
politikernas idealskola och poli
tikerna får väl anses representera 
medborgarna i landet. Det är 
självklart att lärare liksom andra 
tjänstemän och skall utföra de 
arbetsuppgifter som åläggs dem 
från politiskt håll. Frågan är bara 
hur långt denna styrning skall gå 
och med vilka metoder den skall 
ske. 

Nedanstående citat ur SDS
artikeln , som är en intervju med 
en n y !igen tillsatt rektor som i 

Lund, får belysa de nya tanke
gångarna. 

"Att ha social kompetens 
innebär för mig att kunna föra 
samtal utan att kränka och få 
grupper med sig på de 
tankegångar som stat och 
kommun driverför skolan", säger 
den nytiiisatte rektom i intervjun. 

"Med hjälp av utvecklings
samtal och styrning genom den 
individuella lönesättningen kom
merdetmesta att lösa sig. Justdet 
här att kunna premiera duktig 
personal tycker jag är mums." 

"Om vi producerar Volvobilar 
i 850-serien kan vi förstås inte ha 
någon i produktionen som gör 
dörrartill en Volvo Amazon. Det 
tror jag att alla förstår", avslutar 
rektom sitt inlägg i intervjun . 

Alla skall stöpas i samma 
form 
Denne rektor får väl anses repre
sentera den nya sättet att styra 
skolan, d.v.s. att tillsättarektorer 
som främst är lojala och lyhörda 
uppåt mot politikerna. Med hjälp 
av rektoms makt när det gäller 
lönesättningen skall politikerna 
få in lärarna på det spår som idag 
förespråkas. Alla skall stöpas i 
samma form. Undervisning av 
elever och tillverkning av Volvo
bilar kan tydligen likställas . Idag 
predikas en enda form av peda
gogik. Det kan inte vara en 
tillfällighet att rektorer överallt 
skickar lärarna på kurser i så 
kallad problembaserad undervis
ning (PBL) och ivrigtförespråkar 
just denna pedagogiska metod. 
Denna metod har stora fördelar i 
vissa sammanhang, men metoden 
får inte ifrågasättas, om man skall 
räknas som lojallärare och få sin 
extra pott i lönekuvertet. 

Politikerna sätter alltså inte 
bara upp mål för inlärningen och 
styr genom organisatoriskaramar 
och ekonomi, utan de är också de 
bästa pedagogerna och vet vilka 
pedagogiska metoder som är de 
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mest lämpade för alla elever och 
alla lärare . 

Vad låg egentligen bakom allt 
tal om att läramas professionella 
kompetens skulle uppvärderas, 
detta slagord so111 var så utbrett 
före reformen? Ar professionell 
kompetens detsamma som att 
anpassa sina undervi snings
metoder efter kommundelspoli
tikernas önskemål, som i sin tur 
tycks ha fått sina ideer från högre 
ort. 

Engagerad lärare 
motiverar elever 
Undervisning gårinte attjämställa 
med tillverkning av Volvobilar. 
Undervisningen är en kreativ 
process som kräver känslomässigt 
engagemang av läraren och 

eleverna. Med hjälp av en enga
gerad lärare, och undervisnings
metoder som anpassas både till 
ämnet för undervisningen och till 
elevgruppen skapas förutsätt
ningar för att motivation skall 
väckas hos eleverna. Motivationen 
hos eleverna är alltid den grund
läggande komponenten i all 
inlärning och kan uppstå i ett 
subtilt samspel i klassrummet 
mellan den unike läraren och de 
unika eleverna. Undervisning är 
alltså ett kreativt och känsligt 
socialt samspel som utspelas i 
klassrummet och går inte att 
jämföra med tillverkning av 
Vol vobilar. En lärare so m 
"tvingats" använda en pedagogik, 
som han inte tror på och som inte 
passar honom eller elevgruppen, 
kommer att vara en oengagerad 
lärare och kan inte heller skapa 
engagemang hos eleverna. En 
entusiastisk lärare kan antagligen 
med hjälp av de mest skilda 
metoder locka fram motivation hos 
eleverna. 

Politikerna inkompetens-
förklarar alltså lärarna på det 
område, där de måste anses vara 
professionella, nämligen som 
pedagoger. Att jämföra under-

visning med tillverkning av 
Volvob ilar tyder på brist på 
kompetens, när det gäller pedago
gikens subtilare processer. 

Allt detta och en allt större 
arbetsbörda för lärarna bidrar till 
att stämningen ute på skoloma på 
många håll är helt uppgiven . 
Oengagerade, uppgivna och arga 
lärare är naturligtvis dåliga lärare, 
oberoende av pedagogisk metod. 
Var detta meningen med den nya 
skol politiken? Tänk om politiker! 
Lyssna på dem som harpedagogisk 
utbildning och erfarenhet, istället 
för att betrakta lärarna som hinder 
för utveckling! Tillsätt rektorer 
som anser att de skalllyssna både 
på politiker, lärare och elever, och 
inte rektorer som genom politi
kerna tycker sig ha fått den "rätta 
vägen" utstakad och helt enkelt 
har som uppgift, att se till att denna 
genom ångvältsmetoder blir 
genomförd! 

Arg fd. lärare 

VB:s pris 1998 
Priset på en helårsprenumeration 
blir 200 kr nästa år. En höj ning p?t 
över Il o/o säger den negative, en 
futtig Selma till för all denna 
läsning säger den mer positive. 

Anledningen är dock att nästa 
år är det valår och då brukar vi ha 
så mycket att berätta om lunda
politiken att sommarlovet blir 
kortare än vanligt. 

Intentionen är alltså att det skall 
bli lika många ord per krona även 
nästa år vilket i princip uppfyller 
Riksbankens inflationsmål så det 
så. 

Ekonomichefen 
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