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Äras den soin äras bör? 
I höstas gjorde socialdemokratin 
sitt sämsta val sedan folkhems
tanken föddes. En politiskt genial 
konstruktion, en hegemonisk 
tanke , som omvandlades till 
konkretpolitik i form av "det starka 
samhället" och "välfärdssam
hället". l början av 80-talet var 
Sverige förmodligen det land i 
världen där samhällets rikedomar 
var mest jämlikt fördelade - även 
om fördelningen naturligtvis hade 
kunnat vara bra mycket jämlikare. 
Det fanns och har hela tiden sedan 
dess funnits ett starkt stöd för den 
generella välfärdspolitiken bland 
medborgarna. Men den politiska 
utvecklingen har gått i en annan 
riktning. 

Snabb bortorientering 
Socialdemokratin använde 80-
talet till en omorientering, eller 
snarare bortorientering. Ty någon 
annan hegemonisk tanke har man 
inte hittat, och därmed förlorat det 
så kallade problemformulerings
initiativet Istället har vi bevittnat 
en reträtt, stundom oordnad, från 
den politik som gav social
demokratin en unik position i 
svensk politik. Det har, åtminstone 
historiskt sett, häntmycket påkort 
tid. Om man sätter sig och bläddrar 
i dagstidningar från mitten av 80-
talet, förundras man över hur 
snabbt både verkligheten och 
beskrivningen av den kan förän
dras. 

Persona non grata igår 
Ett litet exempel. Inför kommunal
valet i Malmö 1985 lade Skåne
partiet fram en valplattform som 
väckte stor uppmärksamhet. Med 
hänvisning till denna förklarade 

samtliga politiska partier i Malmö 
Carl P. Herslow som persona non 
grata på den politiska scenen. Han 
hade, sades det, härigenom ställt 
sig utanför det politiska samtalet. 
Vilka var då de viktigaste punk
terna i denna plattform? 

l . Eget provinsstyre i Skåne, 
sammanslagning av länen, skåne
parlament. 
2. Reklamfinansierad TV och 
radio, avskaffa presstödet. 
3. Fri sprit, avskaffa monopolet. 
4. Allmän avreglering av arbets-, 
tjänste- och penningmarknaderna, 
införandet av konkurrensprinci
pen överallt. 
5. Sänkta reallöner genom att alla 
skall arbeta 10% mer utan mer i 
lön. 
6. statens totala bidragsbelopp 
sänks med 20%, om nödvändigt 
införs behovsprövning. 
7. Anslutning till EU och Nato. 
8. Skär ner invandringen: öka 
stödet där flyktingarna finns , 
Kommunala folkomröstningar om 
flyktingmottagning, endast ta emot 
flyktingar från grannländerna tills 
dess att statsskulden är betald.1 

9. Kriminalpolitik: skärpta straff, 
ta bort den automatiska halvtids
regeln. 

Mainstream idag 
Många, för att inte säga flertalet, 
av skånepartiets viktigaste val
frågor från 1985 är nu genom
förda som riksdags- och regerings
politik. Idag framstår många av 
Carl P Herslows, Sven-Olle 
Olssons och Ian Wachtmeisters 
uppfattningar i flykting- och 
invandrarfrågorfrågor som main
stream i den olitiska debatten. 

Men det är viktigt att se samman
hanget. Samma sak gäller många 
andra programpunkter som dessa 
politikerursprungligen förde fram. 
Det är således hela politikens 
milscen som har snurrat, hela det 
politiska systemet har rört sig i 
snabb takt högern t. 

I själva verket blir Herslow mer 
begriplig om man betraktar honom 
som den förste nyliberale politi
kern i Sverige. Han började 
nämligen propagera för en ny
liberal politik redan efter det att de 
borgerliga partierna vann riks
dagsvalet 1976. Riktigt nog passar 
delar av hans invandrar- och 
flyktingpolitiska tänkande inte in 
i den bilden, och dessa har länge 
fått skymma helhetsbilden. Ä ven 
när det gäller flykting - och 
invandrarpolitiken har dock inte 
bara nyliberaler utan hela det 
politiska fältet rört sig i hans 
riktning. 

Flyktingpolitiken- en 
överideologi 
Det fanns en slags överideologi 
när det gäller den förda flykting
och invandrarpolitiken i Sverige 
på 60- 70- och 80-talet. Grunden 
för denna var välfärdsstats
projektet och som en viktig del av 
denna den sociala ingenjörs 
konsten; i enlighet med denna 
innebar det inga problem att ta 
emot och integrera människor från 
andra länder inom ramarna för 
välfärdsstaten. Det är viktigt om 
man skall förstå utvecklingen av 
flykting- och invandrarpolitiken 
att se kopplingen till välfärdsstaten 
och det välfärdsstatliga tänkandet. 
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Vems är brösten ? 8 mars-tema i Lund 
Tillhör bröstet mannen eller 
kvinnan som smeker det? Tillhör 
det dibarnet? Eller konstnären som 
skildrar det? 

Marilyn Yalom, forskare vid 
Stanford University Institute for 
W omen and Gender och författare 
till boken Bröstens Historia, 
gästföreläser på Kvinnaveten
skapligtForum vidLunds Univer
sitetmåndagenden8marskl13.15. 
Detta är också det passande datum 
då boken kommer ut i svensk 
översättning av Ingrid Ingemar k. I 
boken, som är rikt illustrerad, 
undersöker Marilyn Y al om 25.000 
år av ideer, ideal, bilder, schab
loner, uppfattningar, missuppfatt-

ningar om det kvinnliga bröstet i 
religion och politik, medicin och 
psykoanalys, krig och revolu
tioner, konst och litteratur, film 
och fotografi och allt ifrån de första 
fruktbarhetsgudinnorna till dagens 
kvinnorörelse och fotomodeller. 

l den västerländska kulturen 
betraktas brösten främst som 
sexuella prydnader, men denna syn 
är och har aldrig varit allena
rådande, visar Marilyn Yalom i 
sin bok. Det var först under sen 
medeltid som den erotiserade 
bilden av kvinnobröst började bli 
dominerande. Då uppfanns kor
setten och den djupa urringningen 
samtidigt som kvinnobrösten 

8 
Internationella 
kvinnodagen 
den 8 mars i 
Lund. 
Manifestation på stortorget 
ordnas av Ung Vänster 
mellan 16 och 18 

Fest 

läs mera om detta på sid 4 

Internationella 
kvinnodagen 
den 8 mars i 
Malmö 

Demonstration 
kommer att utgå från Gustav 
Adolfs Torg, förbi Triangeln och 
Möllevångstorget till Ungdomens 
hus. Samling 17.30. I år kommer 
huvudbanderollen ha budskapet 
"K vinna ta din rätt. Slå tillbaka." 

Tält 
På Gustav Adolfs torg kommer 
ett informationstält att finnas 
under tiden 6-8 mars. 

Fest 
Festen på Ungdomens hus börjar 
19.00 och pågår till kl 22.00. 
Kvinnor från Unia Praca Polen 
berättar om sitt arbetete. Afro 
Jambo , en chilensk dansgrupp, 
och en boliviansk musikgrupp 
uppträder. 

börjar besjungas i den manliga 
poesin. 

Som en liten aptitretare rekom
menderas Kerstin Thorvalls 
artikel i senaste numret av 
Ordfront Magasin (Nr 3) "I 
begynnelsen var brösten" där 
boken recenseras. 

Boken f.nns redan i bokhandeln 
och går att köpa med signerings
rabatt i samband med före
läsningen. 
Lokal: Aten, Akademiska Före
ningen, Sandgatan 2 
Föranmälan: 222 76 24,222 97 78 
eller e-mail:kvf@kvf.lu.se 
Arrangörer: K vinnovetenskapligt 
Forum vid Lunds Universitet, 
Ordfront förlag och Gleerups 
bokhandel. 



Det händer inte ntig ? 
Det är så lätt att blunda och tänka förlorat medvetandet, och, i bästa ständigt på helspänn. Det är inte 
attjag känneringen medförmånga fall, vaknat upp i en sjukhussäng. han, som om besöksförbudet inte 
blåmärken, som "gått in i dörrar" Många kvinnor- så många som ett efterföljs, kan tvingas flytta och 
eller som har en man eller pojkvän 50-tal varje år i Sverige - vaknar byta identitet. En kvinna från 
som ens skulle höja handen för att aldrig upp. Kvinnojouren säger att kvinna
slå. Jag vet ingen- alltså finns det Omdennatortyrvaritenisolerad misshandel är det enda brott där 
ingen. Så går man där i sin företeelse hade inte det försvarat förövaren kan stanna kvar på 
vardagslunk och tycker kanske att lidandet, men det hade varit en brottsplatsen medan brottsoffret 
detärlitetråkigtattbaragåhemma, förklaring till varför så lite görs. tvingas att fly. 
tvätta håret och lyssna på musik. Nu är det emellertid inte så - över 

SlårpåTV:nochtittarpåkvinnan 50 mördade kvinnor varje år och Besöksförbud 
i rutan, hon ser ut som en foto- en misshandel var 15: nde minut- När besöksförbudet infördes som 
modell, snygg och framgångsrik. bevisar motsatsen. K vinnami ss- ett skydd för trakasserade och 
Men så händer något - hon öppnar handel inträffar - och det inträffar misshandlade kvinnor var antalet 
munnen och börjar att beskriva år i alla städer och samhällen, i alla utfärdade förbud ca. 400. Idag, tio 
av tortyr. Denhärkvinnanärsvensk samhällsklasser , kulturer och år senare utfärdas ca2.000besöks
och har aldrig torterats för sina åldersgrupper, alla tider på dygnet förbud per år i Sverige. Ett 
åsikters skull av någon polis eller - 365 dagar om året. besöksförbud för mannen och 
militär. Hon har misshandlats av ibland ett överfallsalarm till 
sin dåvarande pojkvän - en miss- Man blir förbannad kvinnan är vad samhället kan 
handel som iallafall jag är beredd Det gör mig därför så förbannad erbj uda . Men i takt med att 
att kalla tortyr. när jag tänker på att människor - besöksförbuden stadigt ökat har 

Förälskad i fel man 
Precis som många av sina med
systrar i TV -studion och runt om i 
Sverige har hon träffat en man som 
hon litat på och förälskat sig i, en 
mansomsedan"mjukatupp"henne 
med en tids psykisk misshandel. 
När hon brutits ner börjar den 
fysiska misshandeln. Det är alltid 
lättare att sparka på någon som 
redan ligger ... 

Den unga kvinnan berättar om 
hur hon låsts inne i flera dygn, fått 
ta emot slag och sparkar, stryptag 
och hur hon rispats med knivar mot 
halsen och trott att hennes sista 
stund var kommen. Hon har 
bokstavligen krypit längs med 
väggama i sitt eget hem i ett försök 
att skydda kropp och huvud mot 
välriktade sparkar, tills att hon 

människor som jag tycker om och överträdelserna gjort detsamma. 
respekterar- säger till mig "att män Det var anledningen till den 
och kvinnor är ju faktiskt jämlika tragiska dödsskjutningen av 17-
nu, feministerna går till överdrift" åriga Kathy i Svängsta strax före 
, "det finns alltid två sidor på vad julen 1998. Kathys mamma hade 
som verkligen hänt" eller "Så fort under en längre tid förföljts och 
enmanochenkvinnatartillfysiskt misshandlats av sin f.d. sambo. 
våld får mannen hela skulden". Mannen hade besöksförbud - ett 

Kanske är det också så att en besöksförbud som han bröt mot 17 
man som misshandlar en kvinna - gånger. Trots det och trots att 
ger henne ett slag eller torterar Kathys mamma upprepade gånger 
henne i många år - verkligen får skrivit till polisen att mannen ägde 
skuldkänslor och kanske också får vapen sa man på polisen att man 
veta av samhället att han handlat inget kunde göra eftersom "inget 
fel. Oftafårhan dåettbesöksförbud ännu hade hänt". En morgon när 
utfärdat. Besöksförbudet infördes Kathy och hennes mamma var på 
1989 och innebär att mannen väg till skolan "hände något" - de 
förbj uds att uppsöka, ringa eller sköts på nära håll av mannen då de 
skicka post till kvinnan. stod vid busshållsplatsen. 

Men det är inte mannen som får Jagundrar: När skakvinnamiss-
gå rädd alla dygnets timmar, handel sluta att avfärdas som 

kärleksgnabb eller något som bara 

Manliga könsord 
J ag läser om TCO s annonskampanj 
som stoppats av Stockholms 
lokaltrafik. Nej inte stoppats utan 
censurerats. 

En helt fantastiskkampanj , enligt 
mitt tycke. Ur reklamsynpunkthelt 
suverän. Tre vita skyltar med vars 
en text. Texten är tillräckligt stor 
för att läsa om man står still på 
lagom avstånd, men något svårare 
om man far förbi i ett fordon. Ur 
texterna har man plockat fram och 
förstorat några begynnelsebok
stäver. Dessa bokstäver är STORA 
och väl synliga på avstånd och i 
farten. KUK, BALLE och PITT. 
Så till innehållet i texterna: Vad 
krävs for au kvinnor med utbild
ning och kompetens ska få det 
lika bra som män? Vad tjejer 
behöver for aU få lika lönför lika 
arbete är något alldeles extra. Det 
krävs mer än politiska ingrepp för 
att tjejer inte ska torska i arbets
livet. Texterna är formulerade som 
frågor eller snarare ordlekar och 
svaret finns i de förstorade bokstä
verna. VBs läsare kan ju själv leta 
upp bokstäverna i respektive text. 

J ag har följt debatten, i tidningar, 
i teve och på TCOs webbsida. Det 
förvånar mig att så många chockas 

och upprörs. Men om man tittar 
närmare på vem som upprörs och 
på vilket sätt, så har ju kampanjen 
verkligen gjort sitt. Män säger sig 
vara djupt kränkta av att se dessa 
ord på stadens gator (i tunnelbanan 
slipper de ju nu, efter SLs ingrip
ande). Antiigen kan de kanske 
förstå hur kvinnor kan känna sig av 
allt för många nakna eller halv
nakna kvinnobilder på tidnings
omslag eller på arbetsplatser. Vissa 
upprörs över könsorden, därför att 
de påstås spoliera arbetet med att 
"avskaffa" könsorden i t.ex . 
skolorna. Fördet första så avskaffar 
man inte könsord någonsin, för det 
andra är orden i sig inte obehagliga, 
det är hur de används mot andra 
människor som är det viktiga. 
Dessutom tror jag att detta sätt att 
leka med ord tilltalar yngre på ett 
positivt sätt. 

TCOs webbplats 
På TCOs webbplats kan man läsa 
alla inlägg i diskussionsgruppen 
som finns kring detta ämne. Otroligt 
många inlägg, både för och emot. 
Här tycker jag, efter att ha läst 
många men inte alla inlägg, man 
kan se en trend. Många män förstår 

inte budskapet, flera hävdar 
dessutom att det inte finns någon 
skillnad i behandling av män och 
kvinnor på arbetsmarknaden. Vissa 
kvinnor förstår heller inte kam-

angår de inblandade? När ska brott 
mot besöksförbud tas på allvar ? 
Varför är det mer accepterat att slå 
den kvinna man lever samman med 
än någon vilt främmande ? 

Alla dessa kvinnor 
Jag tänker på alla dessa kvinnor 
och deras barn som nog sett 
tillräckligt, jag tänker på de tjejer i 
min egen ålder som jag vet redan 
har erfarit våldsamma pojkvänner, 
på tjejen i TV -rutan somjag snarare 
skulle ha placerat i kategorin 
"fotomodeller" än "hunsade kvin
nor" innan jag visste mer, och jag 
tänker på Kathy som inte längre 
lever för att hennes mamma inte 
fick den hjälp hon bad om. Jag 
tänker på alla dessa när jag går här 
hemma. Vad som förut kändes lite 
småtrist och vardagligt framstår 
annorlunda när jag tänker att jag 
hade kunnat vara allt annat än lite 
trött och uttråkad framför TV :n. 
Jag hade kunnat vara en av de 
kvinnorna som istället för TV :n 
satt och lyssnadeefter ljud, efterett 
tecken på att någon närsomhelst 
kan komma till mitt hem för att 
återigen torterat och bryta ner mig, 
såväl fysiskt som psykiskt. 

Detta tänker j ag på ikväll och j ag 
kommer att skänka det en särskild 
tanke den 8 mars på Internationella 
Kvinnodagen, och varje dag 
kommer jag att vara medveten om 
att det är såhär det ser ut. Det vill 
jag att ni också är och det är därför 
jag har skrivit detta. 

Shanna Löfgren 
Ung Vänster Lund 

panjen, men de är i stark 
minoritet. Många gillar 
budskapet men upprörs 
över formen. Det skulle 
vara intressant med en 
analys av alla inlägg. Är 
det verkligen en majoritet 
som tycker illa om kam
panjen som massmedia 
har påstått med hänvis
ning tilljust TCO s diskus
sionsgrupp. J ag uppfat
tade att flera personer 
återkom med negativa 
uttalande och påstående 
på många inlägg. 

Men kampanjen är bra, 
man kan beställa ett fint 
och läsvärt material, eller 
varför inte läsa direkt på 
we b bp latsen 
www.tco.se. Treområden 
belyses: utbildning/kom
petens, lön och politik. 
Dels tre intervju med 
kvinnliga TCO-medlem
mar, därefter en beskriv

ning av nuläget och sist inom varje 
område kraven från TCO på en 
förbättring inom respektive om
råde. 

Bod il 



Markbristen i Lund - myt eller verklighet? 
Förslaget till Mark- och bostads
program(MBP), som behandlades 
på kommunfullmäktiges budget
möte i november 98, innehöll ett 
nytt mål: 

"Ianspråkstagande av högpro
duktiv jordbruksmark (klass 8-1 O) 
för bebyggelse eller vägar skall så 
långtmöjligtundvikas". Dettamål 
överensstämmer med det Agenda 
21 dokument som antagits av 
Kommunfullmäktige. Tyvärr 
ströks målet av den nya borgerliga 
majoriteten. 

Ett annat mål från MBP: (som 
faktiskt kom med trots borgerlig 
majoritet) " Kommunen skall 
genomföra exploatering med god 
markhushållning och utan att 
miljön påverkas negativt". 

sydsvenskan hade lördagen den 
30:e januari i år en artikel med en 
stor rubrik: "Ingen mark kvar för 
nya industrier". Arne Lantz, 
tj änsteman på Mark- och exploate
ringskontoret, uttalade sig om 
bristen på mark för verksamheter i 
kommunen. Enligt honom finns 
det knappt någon mark kvar till 
försäljning utom några småplättar 
på Gastelyekan (Söder om Dalby
vägen) och ett par handelstomter 
på Pilsåker (mellan Fjelievägen och 
väg 108). Framtida spårlösningar 
hejdar, enligt samma artikel, 
utvecklingen av Brunnshögs
området 

I MBP finns ett verksamhets
område , Gastelyekan Söder, 
inplanerat söder om Gastelyckan. 
Vägverkethartills vidare sattstopp 
för exploatering av detta område. 
Verket kräver nya av- och påfarter 
till motorvägen för att gå med på 
planen. Mark- och exploaterings
kontoret sätter sitt hopp till att 
kommunen och Vägverketkan enas 
om en principlösning för denna 
sista bit åkermark mellan Gaste
lyckan och Stora Råby. "Kan man 
bara komma överens om hur det 
ska bli med av- och påfarter till 
motorvägen får jag åtminstone 
något att sälja", säger Arne Lantz. 
Det är klart att det är viktigt att 
Mark- och exploateringskontoret 
har något att erbjuda hugade 
intressenter. Men ännu viktigare i 
detta sammanhang tycker jag det 
är att fråga sig hur vi planerar och 
bygger vår stad. 

Att smeta ut glesbyggda verk
samhetsområden över jordbruks
mark som klassats som landets 
bästa är inte förenligt med en hållbar 
utveckling. Jag undrar hur många 
som varit ute och studerat dessa 
områden på plats. För de som inte 
har det rekommenderar jag ett 
studiebesök på Gastelyckan. 
Gastelyekan är ett skrämmande 
exempel på urusel hushållning med 
markresurser. Det är stort, 65 ha, 
vilket är nästan lika mycket som 
Lunds stadskärna. Det är ödsligt 
och vindpinat. Det är glest och 
plottrigt byggt. Många av tomterna 
är inte bebyggda överhuvud taget. 
Här frodas ogräs och sly som ger 
hela området ett skräpigt och 
ovårdatintryck Detärmycketasfalt 
och många impedimentytor som 
skulle ha kunnat undvikas med 
bättre planering av området. 
Dessutom finns det 7 ha kvar till 
hugade spekulanter. Att i detta 
läge öppna Gastelyekan Söder är 
totalt vansinne. Om det är 
nödvändigt att skapa verksamhets
områden av Gastelyekans storlek, 
vilket man kan ifrågasätta, borde 
de planeras betydligt bättre. Ä ven 
denna typ av områden borde kunna 
vara, om inte direkt vackra så i alla 
fall betydligt trevligare än de är 
idag. Med bättre planering borde 
man också kunna få in minst fyra 
gånger så mycket på samma yta. 
Alternativt borde dagens verksam
heter ha fått plats på en fjärdedel av 
ytan! Hur hushållar vi egentligen 
med den naturresurs som den goda 
jorden utgör? 

Det finns också en kultur
historisk anledning till varför 
projektet Gastelyekan Söder bör 
stoppas. Vi måste värna om de 
små byar som ligger i utkanten av 
Lund. De är en del av det 
kulturhistoriska arv som vi är 
skyldiga att lämna vidare till 
kommande generationer. Alltför 
många av dessa byar, Lilla Råby, 
Ostra Torn m.fl ., har redan 
uppslukats när staden Lund har 
tillåtits svälla över sina bräddar 
som en öveijäst vetedeg. 

Någon gång måste vi stanna upp 
och besinna oss. Det är dags att vi 
gör det nu. 

En stad ska byggas tätt och 
stadsmässigt. Om man planerar 

Lars O hl y om Rolf L Nilson 
Om jag påstod att Rolf L Nilsson är 
den partikamrat som jag haft mest 
gemensamt med sedan jag gick med 
i vänsterpartiet för tjugo år sedan 
så skulle jag ljuga å det grövsta. 
Snarare har väl Rolf ochjag hamnat 
på olika uppfattningar i de flesta 
frågor där det funnits skilda 
meningar inom partiet. Ändå 
känner jag ingen glädje över att 
Rolf nu meddelat att han lämnar 
vänsterpartiet. Det är nu i och för 
sig inte så konstigt. Vi har ett 
vänsterparti som erhållitett starkare 
stöd i allmänna val än vårt parti 
någonsin fått sedan dess bildande 
för 82 år sedan. Samtidigt har vi 
färre medlemmar än på 70-talet, 

färre medlemmar än kristdemo
kraterna, folkpartiet eller center
partiet. Det är uppenbart för de 
flesta att vänsterpartiets problem 
inte är att vi har för många 
medlemmar. 

Men har vi kanske för många 
medlemmar av RolfNilssons- eller 
Mårten Duners- typ? Nej, inte alls. 
Vänsterpartiet har mängder av 
medlemmar som inte alltid tycker 
likadant som majoriteten i alla 
frågor. Ingen kan väl ärligt säga att 
majoritetsuppfattningen alltid 
stämmer överens med den egna 
ståndpunkten. Till och med i så 
grundläggande frågor som vår 

bebyggelsen utifrån detta Vänster
partiets koncept går det att bygga 
mycket i Lund utan att låta staden 
svälla och utan att bygga på 
åkermark. Och naturligtvis inte 
heller på parkmark. 

Fördjupad översiktsplan för 
Råbylund (söder om Dalbyvägen 
och öster om Gastelyekans verk
samhetsområde) förväntas kunna 
antas under 1999. Här planeras för 
700 lägenheter. 

Banta Rå by lund och bygg som 
kompletteringsbebyggelse utmed 
Dalbyvägen. Gärna som ett om
råde med "ekologiska" förtecken. 
Bebyggelsen ska vara tät för att 
göra det möjligt att spara upp emot 
2/3 av marken inom planområdet 
för fortsatt odlingsändamåL 

Utbyggnad av Stångby planeras 
öster om järnvägen. Här anger 
MBP ca.500 lägenheter. Bygg 
Stångby Os ter bygg med upp emot 
500 lägenheter, men att ytan som 
tas i anspråk i princip halveras, så 
att bebyggelsen hamnar i sydvästra 
hörnet av området, nära påga
tågsstationen. Detta är fulltmöjligt 
om man planerar för betydligt fler 
lägenheter per ha än idag. 

Det går att bygga mycket tätt 
men ändå få gröna och attraktiva 
områden. Kvarteret Vagn-makaren 
vid Råbyvägen i södra Lund och 
Djingis Kahns bostadsområde är 
bra exempel på detta. För att det 
ska vara möjligt att fortsätta bygga 
nyabostäderiLundkrävsenradikal 
ändring av sättet att bygga. Det 
räcker inte med att entusiasmera 
byggherrarna till att bygga med 
"Sunda Huset" och "Sunda Planen" 
som ledstjärna. Vi måste också 
planera för och kräva en mycket 
tätare och mera stadsmässig 
bebyggelse. Detta är enda chansen 
om vi vill att så många som möjligt 
av de som vill bo i Lund ska få 
möjlighet till det utan att för den 
skull låta staden svälla ut över 
slätten som en jättelik amöba. Det 
måste gå att förena byggandet av 
nya bostäder och verksamhets
områden med kretsloppsvillkoret 
att inte bygga på högklassig 
jordbruksmark. Jag är övertygad 
om att vi kan, det är frågan om att 
vilja. 

Cecilia Wadenbäck 

inställning till ED-medlemskapet 
måste vi ha tillåta oss att ha olika 
uppfattningar. 

Rolf har blivit en av vänster
partiets främsta företrädare i Lund 
och i Skåne. Han har arbetat hårt 
för partiet och för ideer som han 
tror på. För detta ska han ha all 
heder. Om alla medlemmar som 
jag haft dispyter med skulle gå ur 
vårt parti så skulle partiarbetet bli 
mycket gråare och tristare. Ett sånt 
parti är vi inte betjänta av. Jag vill 
att vänsterpartiet ska fungera som 
ett öppet, dialektiskt och demo
kratiskt parti. I ett sådant parti har 
Rolf Nilssons efterföljare- i Lund 
och hela landet - en given plats. 

Lars Ohly 
Partisekreterare 

Viagra och Xenical 
Subtila skillnader i behandlingen 
mellan män och kvinnor. 

Jämförpotensmedlet Vi agr a och 
bantningsmedlet Xenical. Båda 
medicinerna anses tillhöra gruppen 
livsstilsläkemedeL När nu Viagra 
släppts på den svenska marknaden 
så är det förvisso receptbelagt men 
subventionerat. Det ges ut rekom
mendationer om förskrivningen , 
max 12 tabletter åt gången t.ex. 
Men några ytterligare restriktioner 
sätts inte upp. Det är upp till varje 
läkare att fatta beslut, och berörda 
myndigheterförutsätter attaktuella 
personer först har prövat alla andra 
metoder mot sin impotens . Resul
tatet läser vi om i pressen, vissa 
personer har fått upp 120 tabletter 
på ett recept. Biverkningarna är 
våldsamma, kanske inte i antal men 
i sin konsekvens. Jag vill på inga 
sätt förringa problemet med 
impotens. Ett bra sexualliv är en 
viktig faktor för det allmänna 
hälsotillståndet. Men impotens har 
sin grund i flera olika faktorer. 
Viagra anses av vissa ha plockats 
fram för att i första hand hjälpa 
dem med medicinska problem, efter 
prostata operationer t.ex. Och i 
denna egenskap är det även avsett 
för kvinnor som opererats i 
underlivet. Några stora folkhälso
problem, med vidhängande stora 
kostnader för samhället, utgör inte 
potensproblemet. 

Xenical 
Men om vi nu jämför med bant
ningspillert, Xenical. En betydande 
del av svenskarna är överviktiga, 
och det blir fler och fler. Många 
sjukdomar är direkt eller indirekt 
korrelerade till övervikt, med 
kostnader för samhället och för den 
enskilde. Xenical subventioneras 
inte vad jag vet (ev. pågår för
handlingar om prissättning). Det 
finns mycket strikta regler för vilka 
som får det utskrivet. Personerna 
skall ha en BMI på minst 30. För 
min del som är 165 cm lång kanjag 
inte få Xenical förrän jag nått över 
80 kg . Personen i fråga skall 
dessutom först ha prövat minst en 
bantningsmetod under tvåmånader 
och gått ner 2 kg innan Xenical 
kommer ifråga. När det gäller 
bantning, är det något som både 
män och kvinnor kan ägna sig åt, 
men det är klart en trend bland 
kvinnor. Många gör det, många 
funderar på det, medierna frossar i 
bantningstips vid denna årstid. Så 
detta piller hade varit en underbar 
lösning för många kvinnor. Och 
biverkningarna är ganska milda 
jämfört med Viagra. 

Så, varfördenna skillnad i synsätt 
på de två medicinerna? Varför 
subvention.::ras och förskrivs 
Viagra så lättvindigt? Jag bara 
undrar, kan det inte finnas ett 
samband mellan könet på besluts
fattare och användare av Viagra? 

Bod il 



VECKOBLADET Svartbrödersg 3, 223 50 Lund . Prenumeration 200 kr 
per år. lns . på postgiro 1 74 59-9. Ansv. utgivare: Monica Bondesson. POSTTIDNING 
Sättn ing och lay-out VB-red . på Vänsterpartiet Svartbrödersgatan 3, måndagar 
efter kl19 . Manus kan lämnas på lokalen , tel13 82 13, fax 123 123, e-post 
vp@lund .mail.telia .com. Eftertryck av texten tillåtes om källan anges. Bilder är 
upphovsmannens egendom. Red . förbehåller sig rätten att korta insänt material. 
Tryck: KFS AB Lund . 

Blom Karin 
Uardavägen 0: 85 
224 71 Lund 

HAR DU FLYTIA T? skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

NYADRESS ....... ... ................ ... .................... ............... ...... ... ..... ..... .. ... . 

Uppmärksamma kvinnojourerna! 
8:e mars närmar sig igen, en dag 
som för mig mest utgör en nyttig 
påminnelse om att kvinnokampen 
fortsätter, att den hela tiden måste 
förnyas och ta nya vägar. Jag vill 
här uppmärksamma de kvinnor 
somjust nu kämpar med följder av 
kvinnoförtrycket i vårt land, i ett 
föga uppmärksammat och under
stött forum nämligen kvinno
jourerna. Med ett mycket begränsat 
ekonomiskt stöd sker det mesta av 
arbetetijouremaideellt. Ditringer 
de misshandlade, de våldtagna, de 
trakasserade kvinnorna, för att få 
stöd och råd eller en fristad för sig 
själva och eventuella barn. 

I mitten av 70-talet kom de första 
kvinnohusen fram i Sverige, och 
utifrån dessa utvecklades sedan 
kvinnojourer. K vinnarörelsen 
förde fram kvinnamisshandel och 
allt annat som kvinnor blev utsatta 
för i den privata sfären, det som 
tidigare varit så skyddatfrån insyn, 
som ett samhällsproblem grundat 
i kvinnoförtrycket. Trots att 
jourerna redan från början sågs 
fylla en viktigfunktion i samhället, 
fick de ändå avslag på ansökan om 
statligt ekonomiskt stöd i början. 
Situationen ser väl bättre ut nu, 
men det beror mest på tillkomsten 
av ROKS (Riksorganisationen för 
kvinnojourer i Sverige) . ROKS 
verkar som ett samarbetsorgan för 
kvinnojourerna, arbetar för deras 
gemensamma intressen, samt 
söker bidrag som sedan delas ut 
till behövande jourer. I ROKS 
stadgar står det "i feministisk anda 
skall jourerna verka mot mäns våld, 
förtryck och förnedring av kvinnor 
och barn, samt mot manlig domi
nans och överordning". Jourernas 
grundtanke är den att kvinnor 
genom att dela varandras erfaren-

Äras den som ... jortsfr sid l 
Och när en faller, faller alla. Om 
det svenska välfärdssystemet inte 
framgångsrikt kan försvaras med 
hjälp av moraliska argument och 
paroller som solidaritet, rättvisa 
och jämlikhet, så går det förmod
ligen ännu sämre att försvara 
exempelvis en generös flykting
politik med en sådan argumen
tation. Det krävs en generell 
välfärdspolitik för att en generös 
flykting - och invandrarpolitik 
skall få ett folkligt samtycke. 

Omvänt: när väljarna vände sig 
ifrån socialdemokratin i höstas 
gick de inte nyliberalismen till 
mötes istället. Det finns, som sagt, 
en stark folklig förankring bland 
medborgarna för en generell 

heter och problem skall ge var
andra styrka till att förändra sina 
liv. 

Idag finns även en speciell 
organisation som verkar för 
invandrarkvinnors rättigheter. Ett 
av det största problemen gäller det 
man kan kalla "importen" av 
kvinnor, där svenska män tar fördel 
av den s.k "tvåårsregeln". Under 
två år kan de stänga in en kvinna, 
utsättahenne förpsykiskoch fysisk 
misshandel, för att sedan kasta ut 
henne innan två år gått då hon 
skulle fått svenskt medlemskap. 
När dessa kvinnor kommer i 
kontakt med en kvinnojour kan de 
ha varit i Sverige lång tid utan att 
kunna något alls om de rättigheter 
de har här, de kan knappt språket, 
och många har inte sett mer av 
Sverige än en lägenhet och en 
bakgård. Det här är något som 
förekommer även här i Lund, men 
kvinnojouren är en av de fåkanaler 
utåt som kan berätta om det. 

Vad feministiska teorier fört fram 
om samhällets patriarkala struk
turer och om kvinnoförtryck, har 
tillsammans med den övriga 
kvinnorörelsens kamp för kvin
nans emancipation, gjort att 
kvinnor på många sätt fått en bättre 
ställning i samhället. Men hur 
mycket bättre? Den råa verklighet 
som kvinnojourerna möter i sin 
verksamhet talar för att inte mycket 
hänt. Inte förrän 1965 blev det 
olagligt med våldtäkt inom hem
met. Har människors inställning 
förändrats sedan dess? 

Nu har den nya kvinnofridslagen 
trätt i kraft, så nog försöker man 
från statligt håll att komma åt 
problemet. Men varför får inte 
kvinnojourerna ökade resurser, när 

välfärdspolitik. Problemet är att 
det finns så få politiker som vill 
höra på det örat. Däremot har Carl 
P Herslow fått gehör för många av 
de krav han arbetat för de senaste 
årtiondena. 

Gösta 
l. 
Som kuriosa kan nämnas att 
principen om att endast ta emot 
politiska flyktingar från våra 
grannländer höll på att göra Carl P 
Herslow tilllandets mest flykting
vänliga politiker när Östeuropa 
rämnade under andra delen av 80-
talet. Redan till 1988 års val hade 
den principen ersatts av ett allmänt 
krav på att invandrar- och flykting
politiken skulle anpassas till EU :s. 

det säkert skulle hjälpa de utsatta 
kvinnorna så mycket mer. Istället 
är det som vanligt kvinnor som 
agerar gratis arbetskraft åt staten. 
Kvinnojourerna behövs i det 
samhälleliga skyddsnätet, och jag 
tycker att vi alla kan ägna en tanke 
åt alla de kvinnor som ställer upp i 
solidaritet med de utsatta kvin
norna. De sistnämnda ska vi inte 
bara tänka på, utan även kämpa 
för, inte bara 8:e mars utan så länge 
det behövs. 

Hanna Graner. 

Den 8 mars i Lund 
Den 8:e mars är det den Internatio
nella K vinnodagen, vilket vi i U ng 
Vänster Lund tänker uppmärk
samma genom en manifestation 
på S tortorget mellan kl. 16-18. 
Eventuellt kommer det att vara 
talare, problemet är bara huruvida 
vi får tag i utrustning eller ej . 
Oavsett det kommer det iallafall 
att delas ut röda nejlikor till alla 
tillhörande det förtryckta könet, 
banderoller, flygblad, bokbordoch 
slagord kommer även att finnas 
till hands för att upplysa om att 
kvinnoförtrycket fortfarande lever 
och frodas . Kom och känn styrkan 
av att vara en del av den årliga 
internationella manifestationen för 
kvinnans frigörelse . Kampen är 
inte över! 

Ett tips för kvällen är att gå till 
Smålands nation, där det är 8:e 
mars fest med mat och musik. 
Ryktet säger att Röda Bönor ska 
komma dit! Festen är separatistisk, 
så männen får stanna hemma vid 
spisen. Ta med dina favorit
kvinnor och kom, det börjar 
kl.19.00. 

Rättelse 
I VB nr 7 hade ett fel i artikeln 
"Kräv en rättvis rättegång" in
smugit sig. Helena Svantesson 
representerar Rädda barnen och 
Svenska kommitten för kurdernas 
mänskliga rättigheter och inte 
Rödakorset som det stod i artikeln . 

"Egentligen hade jag inte tänkt 
skriva något om behandlingen av 
Rolf. De bägge partiföreträdarnas 
artikel i förra VB om hur gulligt 
allting är när vi är sams provocerar 
mig emellertid. Jag är inte sams. 

Rolf är en tydlig representant 
för den förnyelse av partiets politik 
som är nödvändig för att hålla 
tillbaka nyliberalismen och forma 
ett vänsterblock för tillväxt och 
utveckling. Att distriktet inte ville 
ha honom som landstingsråd och 
vår främste representant i regionen 
måste tolkas som ett politiskt 
ställningstagande mot förnyelsen. 
Det är ledsamt men det går att lösa 
med tålamod och diskussioner. 
Partiet i stort är ju på väg. 

Att man dessutom, utan något 
som helst sakligt skäl, petade Rolf 
från hans jobb som sekreterare åt 
landstingsgruppen och gjorde 
honom arbetslös , har däremot 
mycket lite med politik att göra. 
Det handlar mer om gemenhet 

Efter den årskonferens som 
bekräftade distriktsstyrelsens 
beslut kändes det som en befrielse 
att komma ut till det vanliga livet 
och den friska vinterluften. J ag 
tänkte med lättnad på min egen 
arbetsgivare som inte har några 
kommunistiska ideal utan upp
träder anständigt. 

Roland Andersson 

MÖ~·QMÖTE 
KOMMUNALPOLITISKT MÖTE Må 
den 8 mars kl 19.00 på partilokalen. 
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