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Bör även Lund stå redo? 
Omåttligt imponerade har vi tagit del 
av de förberedelser som vidtagits inför 
ED-ordförandeskapet i Grönköping, 
förrnedlade av presskollegan GV. En 
välgrundad statistisk beräkning har 
klargjort att Grönköping rimligen 
måste stå som värd för åtminstone 5,9 
möten under denna viktiga period, och 
man arbetar nu för högtryck inför 
denna åfrestning. Ingen möda sparas: 
även de traditionella spontana protes
terna övas, med okvädande av tjänste
man (hr polis Paulus Bergström) samt 
kast med liten molotovcocktaiL Som 
pressorgan anser vi oss minst lika 
samhällsmedvetna som vår värderade 
kollega, och undrar därför upprört: 

Fred och rättvisa 

VAD GÖR LUND? Norrköping, t.ex. 
påstår sig bestämt bliva "satt på 
kartan" inför sina förberedelser. Det 
krävs inte mycket fantasi för att 
föreställa sig den genans och förstäm
ning som kommer att bli resultatet när 
Lund i fortsättningen inte finns med 
på kartor. Vad göra de ansvariga? 
undrar indignerat 

REDAKTIONEN 

PRESS STOP: 
vid denna upplagas pressläggning in
flyter uppgiften att åtgärder har vid
tagits. Enligt uppgift ha ett flertal 
flaggstänger uppsatts på stortorget. I 
sann liberal anda har själva s.m.s. "du
karna" dock sponsrats av härvarande 
näringsliv. 

Pamtnnetse 
o mårsmötet 
Som tidgare meddelats håller Vänster
partiet sitt årsmöte lördagen 3/2 kl 
10-17 i Vårfruskolans matsal. Mate
rial till årsmötet är utskickat till med
lemmarna. 
Förutom redan annonserade ärenden 
skall även ombud till distriktets års
konferens väljas. Nomineringar kan 
ske till valberedningen under års
mötet. 

Gunnar Stensson talade vid palestina
manifestation på stortorget förra lör
dagen: 
"Alltsedan de judiska fundament
alisternas mord på den tidigare israeli
ske premiärministern Yitzak Rabin 
föreföll möjligheterna små, men efter 
Ehud Baraks maktövertagande ökade 
hoppet. Och det fanns människor som 
bar fredens flämtande låga genom 
våldets mörka storm. J ag nämnde den 
israeliska fredsrörelsen, som åter bör
jade få luft under vingama efter den 
första chocken över det våld, som 
Ariel Sharons kränkning av muslimer
nas religiösa känslor utlöste. Jag 
nämnde den palestinska fredsrörelsen 
med Hannah Ashravi i spetsen. Jag 
nämnde den ledande israeliske förfat
tare, som krävde att den israeliska 
bosättningspolitiken måste upphöra 
och bosättningarna rivas. Jag nämnde 
de judiska intellektuella i Sverige, som 
protesterade mot den israeliska vålds
politiken och jag nämnde de två 
israelvänliga svenska debattörerna 
Cordelia Edvardsson och Anita 
Goldman, som konsekvent kritiserat 
Israels politik ur ett humanistiskt 
fredsperspektiv. Samtidigt kritiserade 
jag den svenska regeringen som väg
rat underteckna den FN-resolution, 
som fördömde Israels besinningslösa 
våld mot stenkastande pojkar och 
folkrättsvidriga angrepp med missiler 
och attackhelikoptrar mot civila sam
hällen, ett våld som redan då kostat 
mer än 300 palestinier livet. Ändå 
hyste jag ett svagt hopp att Ehud 
Baraks regering trots allt skulle kunna 
nå fram till någon sorts uppgörelse 
med palestinierna som åtminstone be
gränsade våldsspiralen. Idag kan det 
tyckas som om fredslågan släckts. 

Om tio dagar, den 6 februari, är det 
val i Israel. Den nuvarande premiär
ministernEhud Barak, som valdes för 
att föra fredsförhandlingarna vidare, 
utmanas av likudpartiets ledare Ariel 
Sharon. Och Ariel Sharon ser ut att 
segra. Han har ett försprång på 20% i 
opinionsmätningarna. Ariel Sharon är 
krigshetsare och krigsförbrytare. Han 

ledde den ökända terrororganisationen 
l 01 under 1950-talet. Som försvars
minister beslutade han den ödesdigra 
invasionen i Libanon 1982. Han bär 
ansvaret för massakrerna i de pale
stinska flyktinglägren Sabra och 
Shatila. Efter den internationella 
kritikstormen mot dessa krigsför
brytelser avsattes han från försvars
ministerposten och förklarades ovär
dig att i fortsättningen inneha den. 
Som bostadsminister tog han initia
tivet till den israeliska bosättnings
politiken. När han omgiven av ett 
tusental livvakter stövlade in på det 
heliga tempelbergsområdet för fyra 
månader sedan provocerade han fram 
den nuvarande krisen. I stället för 
eftersträva försoning kallar hanArafat 
"mördare, terrorist och lögnare". Tack 

Gräsrötterna 

Skrietfrån 
vildmarken 
Ett vrål har stigit ur folk
djupen, det dundrar bland 
gräsrötterna! En ny rörelse är 
född! Folket tar äntligen upp 
kampen mot det hyperkapi
talistiska monster som visat 
sig i Seattle med flera platser 
på jorden!Så låter det. Och till 
viss del är det ju korrekt. 

vare det hat han har skapat förutspås Företagsledningar, spekulanter och 
han en svepande seger i det israeliska ekonomer ger verkligen sanning åt 
valet. uttrycket "darra månde borgarna". 

En grundförutsättning för hans Folk uttalar sig vitt och brett om vik
politiska makt är de moderna och ten att skilja de "riktiga" demonstran
välorganiserade fundamentalistiska temafrån "huliganerna". Ingen frågar 
rörelser, som sprider sig som en far- sig vad Attacrörelsen, för det är na
sot både på den israeliska och den turligtvis den jag talar om, egentligen 
palestinska sidan. Jag kallar dem inte är. 
religiösa, för de har utrotat den kär Tongångarna går som om det 

förenade proletariatet vore på väg att 
"mäktigt resa sig", men det är ju inga
lunda det som är i fråga. Attacrörelsen 
verkar snarare vara ett yttre tecken på 
att Europas yngre medelborgerskap 
har vaknat och insett vad den "nya 
ekonomin" egentligen handlar om. 
Man har märkt att den "produktions
kapitalism" som tidigare brett ut sig i 
västvärlden inte längre riktigt fung
erar: produktionen har ju flyttat häri
från! 

lek och det medlidande, som är kär
nan i all religion, och ersatt den med 
hat och människoförakt mot alla ut
anför den egna sekten. Fundamen
talisterna i Israel får stöd från den 
judiska fundamentalismen i USA och 
de palestinska från sina motsvarighe
ter i den muslimska världen. Dessa 
fundamentalistiska rörelser är inget 
annat än skändliga karikatyrer av de 
religioner de säger sig företräda. I 
själva verket är de varandras spegel
bilder. Man har sett hur människor berikar 

Försoningens och förnuftets röster sig mer och mer och mer, inte på att 
har nästan tystats, både bland israeler äga som den gamla hederliga industri
och palestinier. Upplevelsen av bourgeoisien gjorde, utan på att utan 
maktlöshet har så gott som kvävt den att göra någon form av skapande verk
internationella judiska kritiken. samhet flytta pengar hit och dit och 
Människor av god vilja tycks huka tillbaks igen, medan man får ut en saf
sig inför den kommande stormen. tig mellanskillnad på verksamheten. 
Ändå finns det inget alternativ till Det gamla hederliga ruttnade kapita
motståndet mot våldet och strävan listiska systemet har fått sig ännu en 
efter försoning." Forts på sid. 



Evangelium enl. Johansson, 

eller Finns det en skånsk etik? 
Rolf Nilson berättade en gång här i VB om de de principer 
som gäller för regionpolitikernas representation. Den ska 
vägledas av "skånsk gästfrihet'', varmed gissningsvis menas 
att det får serveras snaps till maten. Men finns det dessutom 
en specifik skånsk etik? Se där en fråga som region
politikerna för närvarande brottas med. 
Lyckligtvis har regionen en speciell över Polen där de allra värsta grym
Etik- och värdeberedning som kan heterna begicks, om nu sådant kan 
hjälpa till med spörsmålet. Ordfö- kompareras. 
rande är Per Staffan Johansson från Eller menar Johansson att kommu
Höganäs, en kd-politiker - det sägs nistemas gärningar i Baltikum var 
att det egentliga skälet till att bered- likvärdiga med nazisternas gär
ningen skapades var att ningar där och i Tyskland? Man kan 
kristdemokraterna (som ingår i den instämma i att stalinterrom kvalifi
styrande borgerliga koalitionen) ville cerar sej bland "historiens värsta 
ha en ordförandepost även de, men brott", men den hade inte sina vår
etik är ju också ett popämne sen en sta yttringar just i Baltikum, trots 
tid tillbaka. avrättningar, deportationer och an

Skåne i världen 
Ordföranden tar sitt uppdrag på all
var. Inför beredningens senaste sam
manträde skrev han en omfattande 
text, "Värde grund för Skåne", och det 
är den som vi ska se närmare på. 
Trots den nuvarande expansionen och 
optimismen i Skåne får inte glömma, 
skriver Johansson, att det bara är sexti 
år sen "ett av historiens värsta brott 
mot mänskligheten begicks i Skånes 
närhet genom nazismens och kommu
nismens illdåd i Tyskland och 
Baltikum". Det är glädjande att han 
villlyfta fram vad nazisterna och de
ras lokala hantlangare gjorde i de bal
tiska staterna: Peeter Puide och andra 
har fått inse hur känsligt det är att på
minna om att en stor del av vaktema i 
dödslägren var just balter. Fast lite 
geografiskt märkligt är det att hoppa 

dra övergrepp. Det är rätt längesen 
nu som P.O. Enquist (boken 
Legionärerna) verkningsfullt nyan
serade den svenska bilden av de 
baltiska händelserna. 

Etik: bra för ekonomin 
Därnäst påpekar Johansson att "etik 
och moral och nära mänskliga 
gemenskaper gynnar den ekono
miska utvecklingen". Det påminner 
starkt om argument man brukar höra 
för kultursatsningar: att de stärker 
ortens attraktivitet för kulturturister 
och högutbildade, högavlönade per
soner som betalar en rejäl kommu
nalskatt. 
Allvarligt talat ligger det nånting i 
resonemanget. Den institutionella 
skolan inom nationalekonomin bru
kar påpeka detsamma som Johans
son (vilken mycket riktigt åberopar 

stöd från "forskning och erfarenhet"). 
Men saken är inte helt enkel. Ibland 
är det den råa, egoistiska kapitalismen 
som åstadkommer den snabbaste eko
nomiska utvecklingen, det finns det 
också forskning och erfarenheter som 
visar. 
Här tycks det emellertid finna en viss 
gemensam värdegrund för Johansson 
och vänstern. Vi ställer upp på att ta 
"sociala och ekologiska hänsyn", även 
om det inte alltid driver på utan kan 
bromsa den ekonomiska utveck
lingen. 

Moral = etik? 
Johansson har läst på. Han vet att 
moral och etik inte är samma sak utan 
att etiken är moralens teoretiska över
byggnad. Men i nästa ögonblick har 
glömt distinktionen och blandar be
greppen. Det gör nu inte så mycket, 
vi förstår ungefår vad han menar, även 
om grubblade över meningen om att 
"alla rättsliga regler [måste l vägledas 
av etiska principer och sådana värden 
som skaparen miljö för goda beslut", 
eller"[ etiken l bildar en närande jord
mån för rätt och lagstiftning som ald
rig kan vara etiskt neutral eller 
avskaffas genom politiska beslut" . Vi 
vet inte om vår gamla svensklärare 
skulle ha skrivit "oklar syftning" el
ler "olycklig metafor" i marginalen. 
"Människovärde" är ett centralt be
grepp för Johansson, och det är svårt 
att invända. Men sen blir det kanske 
partiskiljande när han fortsätter att 
människovärdet hänger ihop med 
människosynen som hänger ihop med 
"livsfrågorna om varifrån [männis
kan l kommer, varför hon är här och 
vad som är tillvarons mening". Goda 
materialister menar att Darwin och 
hans efterföljare i princip har besva
rat den första frågan men att de andra 
två är irrelevanta, om än möjligen 
konstnärligt fruktbara (t.ex. Viktor 
Rydbergs dikt "Tomten"). Johansson 
är ingen tomte men ändå en smula 
naiv om han tror att politiker ur skilda 
ideologier skulle kunna enas om hans 
skrivningar. 

Jerusalem 
Framför allt hettar det till i en lång 
fotnot/exkurs som Johansson har om 
människan som person kontra aktör. 
Högstämt åberopar han "Aten, Rom 
och Jerusalem" angående den först
nämnda, "goda" traditionen, medan 
den senare utmynnar i fascism och 
kommunism. På vägen dit finns nytta
etik, rättspositivism och värdenihi
lism. Johansson nämner inte Torbjörn 
Tännsjös namn men dennes ande svä
var över resonemanget. 
Johansson själv förespråkar alltså den 
förra människosynen. Inget fel i sej: 
det finns olika ideologier och politiska 
partier, och man ska naturligtvis 
kunna plädera för sin uppfattning, inte 
minst i en politiskt sammansatt bered-

ning. Men han ger ingen rättvis bild 
av motståndarens position. Det går 
naturligtvis att bygga och tillämpa en 
anständig moral och etik utan meta
fysiska stöttor, och rättspositivism 
behöver inte leda till fascism. Ibland 
leder den till kommunism eller socia
lism, och kan då närma sej Johans
sons insikt att människan är "en till 
sin natur social varelse". 

Platt eller övertro 
"Det är vår övertygelse att de värde
ringar som präglar Region Skåne 
kommer att bestämma regionens 
framtida utveckling." Vad är det? 
Det är antingen en sällsam plattityd 
eller enorm övertro på vad f.d. lands
tingspolitiker och -anställda ("Region 
Skåne") betyder för Skånes ("regio
nens") framtid. 
Därmed återkommer vi till frågan om 
det finns (behov av) en särskild skånsk 
moral/etik. En sak är att vårdanställda 
behöver etisk utbildning, handledning 
och tillfälle till diskussion, och att det 
är Region Skånes uppgift som arbets
givare att tillhandahålla detta, men 
behöver detta utgå från egna program
dokument som en särskild beredning 
tar fram? Lagstiftningen är ju natio
nell, och det har t.ex. alldeles nyss 
kommit en stor statlig utredning om 
prioritering i vården. Iden finns tydli
gen om ett slags "etikrevision", dvs. 
koll av att Regions Skånes program 
och verksamhet uppfyller etiska krav. 
Men åter kan man fråga sej hur detta 
ska förhålla sej till bl.a. Socialstyrel
sens tillsyn. 

Missad möjlighet 
I alla fall ska beredningen tydligen 
utarbeta "etiska principer" för 
omvärldsfrågor, näringsliv, kultur och 
hälso & sjukvård". Det kan bli intres
santa dokument, inte minst när det 
gäller kulturen, men till vad nytta? 
Dessutom missar Johansson det etik
område som verkligen är aktuelltjust 
nu: djurens rätt, med förgreningar in i 
matvanoma. Den berör Region Skåne 
på flera sätt, t.ex. genom den medi
cinska forskningens försöksdjur. Inte 
heller berörs naturmiljön specifikt. 
Där hade Johansson annars kunna 
stödja sej på ett tänkande med rötter 
just i Skåne: Lundateologen Gustaf 
Wingrens hållning till Skapelsen. Den 
möjligheten till regional originalitet 
missas alltså. 
Vänsterpartiet ställde upp på att till
sätta en etik- och värdeberedning. Det 
är sant, det är ingen särskilt resurskrä
vande del av Regionens verksamhet. 
Men det är också svårt att se vad or
ganet ska tjäna till. Får vi hoppas på 
en omprövning när nya nämnder och 
beredningar ska tillsättas efter nästa 
val? 

GUNNAR S ANDIN 



Välbärgad 
man 
köper 
utslagen 
tjej 

Malmös kvinnapolitiska 
utskott bjöd söndagen 21 
januari på en skakande 
upplevelse på biografen 
Spegeln i Malmö. 

Jag talar om visningen av "Street 
Love", skildringen av Rosa Zaragozas 
kamp i Mexico City. Det är ingen film 
i egentlig mening. Det är en dokumen
tär om Rosas liv med rekonstruerade 
inslag av våld. Jag tänker inte recen
sera filmen, det har gjorts tidigare. 
Den hade premiär på Spegeln i Malmö 
och Södran i Lund redan i oktober. 

Stark skildring 
Låt mig bara säga att det är en stark 
skildring av en stark kvinna. Främsta 
anledningen till att "Street Love" vi
sas i Sverige tycks vara att den skall 
motivera den penninginsamling som 
görs för att hjälpa Rosa bli fri . Inte fri 
från prostitutionen - det är för sent -
utan att fri från det straff hon fått för 
att hon avslöjat maffian och vidden 
av korruption i Mexiko. 
Rosa har under hela sitt liv tvingats 
(av polisen) att leva som prostituerad. 
Nu är hennes mål att få "jobba" ifred 
tillsammans med andra kvinnor i "La 
Merced" horkvarteren i Mexico City. 
Jag bidrog själv med en gråkappa för 
att hjälpa Rosa i hennes fackliga 
kamp. 

Kräv där du står 
För svensk vänster kan det synas som 
en begränsad målsättning, detta att 
jobba för fackliga rättigheter för 
prostituerade. I Sverige är ju torsken 
kriminaliserad. J ag tycker dock det är 
meningslöst att kritisera henne för att 
hon inte bekämpar prostitutionen. Det 
är som att att kasta sten på en redan 
stenad. Vi har f.ö. gott om tillfållen 
att bekämpa kvinnahandeln här där vi 
lever. 
Ur förra lördagens Sydsvenska Dag
bladet citerar vi beskrivningen av den 
genomsnittlige sexkunden: " en två
barnsfar i 40-års åldern med en må
nadslön på ca 40.000 kr". Uttalandet 
stammar från kriminologen Erik Kor-

sås, som är expert vid stockholms
polisens prostitutionsgrupp. 
sydsvenskan rapporterar välvilligt om 
sextrafiken över Sundet. De prosti
tuterade i Köpenhamn tycker att de 
svenska ktmderna (läs könsköparna) 
är så trevliga och nyktra. Den svenska 
lagstiftningen har drivit dit de svenska 
"utsvultna" männen och "Vi har verk
!igen inget emot att de har blivit fler", 
säger Maj. 

Prostitutionen är lika legal i Danmark 
som i Holland och Belgien. Till Brys
sel importeras 500 prostituerade varje 
gång EU har toppmöten eftersom de 
lokala "producenterna" inte kan mot
svara "marknadens behov". 
Tyskland tycks också vara på väg att 
lagligförklara torskhandeln. Kanske 
kommer EU:s ministerråd att stämpla 
Sveriges motstånd som handels
hinder? Det anses möjligen vara en 
mansklig rättighet att, för att citera 
Jesper Lindau: "mannen onanerar i 
kvinnans olika kroppsöppningar" . 

Vera på krigsstigen? 
För skånevänsterns kvinnapolitiska 
utskott är det dock ingen tvekan om 
att filmen ingår i en planlagd kampanj 
mot prositutionen i Malmöregionen. 
Ett annat lovvärt arrangemang sker 
söndag Il februari då distriktet följer 
upp med ett seminarium för allmän
heten på Folkets Hus i Helsing borg. 
Det blir ett gediget program: proti
tutionsgruppen hos Malmöpolisen 
deltar. Deltar gör också social
antropologen Anna O'Niell från 
Lunds Universitet talar om trafficing 
under rubriken "horor och horungar". 
Alexa Wolf, regissören av filmen 
"Shocking Truth" håller ett föredrag 
och leder diskussionen efteråt. 

Anmälan görs snarast till 042121 92 
92 eller e-post: ammg@sverige.nu 
Skriv att det gäller sönd 11 febr. Det 
är kostnadsfritt. Men om du vill ha 
lunch kostar det 75:-. Betalar gör du 
till p g 618 29 34-7 K varnby Folkhög
skola senast 28 febr. 

RUNE LILJEKVIST 

Kommunistdjävlar och 
revisionistiskt avskum. 
Några tankar kring 
motsätttningama inom 
partiet. 
"Det är nu vi förlorar valet", skriver 
Ulf Nymark i VB nr l , och föreslår 
diverse vägar för att undvika förlus
ten. Mycketkanjag hållamed Ulf om, 
men jag vill här endast kommentera 
slutet av hans insändare: behovet av 
att "föra ner de motsättningar som 
idag fmns i v-Lund till en mera kon
kret och överskådlig nivå. I bästa fall 
kanske vi kan fmna att en del mot
sättningar egentligen inte finns eller 
endast är skenbara". 
Jag är övertygad om att Ulf har rätt. 
Inte så att motsättningar helt skulle 
saknas inom vårt parti; det vore för 
övrigt knappast någon fördel. Men jag 
är personligen övertygad om att de 
senaste årens delvis ganska häftiga 
eruptioner inom lokalavdelningens 
styrelse egentligen inte varit av dju
pare ideologisk natur. Vi är bara så 
inställda på att defmiera motsättningar 
i en höger-vänster-skala, att vi tende
rar att bli blinda för deras egentliga 
natur. 
På det hela taget är det mitt intryck att 
den ideologiska spännvidden inom 
Vänsterpartiet är betydligt mindre än 
inom övriga riksdagspartier. Det är 
länge sedan partiet rymde medlemmar 
som var beredda att sätta revolutio
nen framför demokratien, och efter det 
senaste decenniets avhopp har vi 
också blivit av med de mer utpräg
lade antisocialisterna. K var står ett 
ideologiskt påfallande enhetligt parti. 
Huruvida vi föredrar att kalla oss kom
munister eller om vi ser rött när ordet 
nämns saknar inte betydelse, men det 
handlar i detta fall mer om andra frå
gor än hur långt "till vänster" vi råkar 

befmnaoss. 
Varför då allt bråk? Jo, visst finns det 
motsättningar inom Lunda
avdelningen, men i likhet med Ulf är 
jag övertygad om att vi skulle få lät
tare att bemästra dem - kanske till och 
med förvandla dem till en konstruk
tiv mångfald -om vi kunde klart de
finiera dem och övergå till att 
diskutera dessa faktiska problem i 
stället för konstgjorda, ideologiserade 
motsättningar mellan höger- och 
vänsteravvikare. 
Bland de djupare motsättningar jag 
faktiskt tycker mig se inom Lunda
avdelningen vill jag här nämna tre: 
l) Den mellan unga vänsterpartister 
och oss som stod på barrikaderna på 
60-ta!et. 

2) Den mellan dem som önskar ett 
närmare och fastare samarbete med 
socialdemokraterna och oss som stäl
ler oss mer tveksamma. 

3) Den mellan dem som ser med skep
sis på partidistriktet och dem som vill 
hålla fast eller t.o.m. stärka banden. 

I intet av fallen handlar det om ideo
logi. Generationsmotsättningarna är 
nog till största delen ett kommunika
tionsproblem; frågan om samarbets
graden med socialdemokratien är ett 
taktiskt problem, den om förhållandet 
till distriktet ett organisatoriskt (och i 
någon mån ekonomiskt). Alla skulle 
de nog må väl av att diskuteras - un
der förutsättning att båda sidor kan 
hålla kommunistspöket borta från de
batten. 

ÖRJAN WIKANDER 

Vi sitter alla i samma båt. Men vem är det som styr? 
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Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

Dodeskaden - dodeskaden 
dunkar det i spårvägsskenorna i Kurs
osawas välkända film med samma 
namn. Ett motsvarande ljud fyller sov
rummet nattetid, där fönstret alltid är 
öppet. I likhet med Gr tycker jag 
mycket om att åka tåg, men j ag sover 
oftare hemma än i sovkupe. 
Byggandet av bullervallar och plank 
var inte oväntad. För flera år sedan 
föreläste dåvarande länsantikvarien 
Carin Bunte på ett etikseminarium vid 
min institution. Vi hade bett henne 
reflektera över den planerade väg- och 
spårutbyggnaden i Skåne. Väl insatt i 
planerna gjorde hon en mycket kri
tisk granskning av hur landskapet 
skulle styckas sönder i småbitar av de 
nya lederna. Hur asfalt och rondeller 
skulle täcka den goda åkerjorden. Hur 
bullervallar skulle skärma utsikten 
över slätten när man skulle komma att 
resa bakom plank eller vallar. Är inte 
dessa nybyggda samfärdsleder den 
största förändringen av Skåne sedan 
utdikning ar och skiften? 
Det vackra med Skåne, den vid
sträckta utsikten har ju också den stora 
nackdelen att ljud leds långt. Det gäl
ler buller både från vägtrafik och tåg. 
Idag är tysta områden en bristvara -
även i det glest befolkade Sverige. 
Själv bor jag på Norr, omgiven av två 
stora vägar där det rullar tusentals bilar 
varje dygn. I samband med utred
ningen om MacDonalds intrång på 
Norr visade det sig att bullernivån 
utomhus ligger nära gränsen för att 
fasader och fönster måste tilläggs
isoleras. På vår tredje sida skärmas vi 
av Monte Campasto och via den 
fjärde får vi in tåg bullret. J ag har 
föreslagit bullervallar mot Norra 
Ringen. Länge leve bullervallar och 
bullerplank l 

lering: "Kanske var det inte enbart det 
stora intellektuella engagemanget i 
tvångssteriliseringsfrågan, utan även 
en del irrationella element, som fick 
den akademiska världens prominens 
att bevista seminariet." 
För undvikande av missförstånd. Carl 
Gustaf Andren, som nämndes i arti
keln, har nyligen varit statlig utredare 
om ersättning till steriliserings
politikens offer. Historikern. Birgitta 
Oden kom under sin pubhc1St1ska 
verksamhet i kontakt med de problem 
som seminariet berörde. Sverker 
Oredssons vetenskapliga intresse av 
närbesläktad ideologi visar sig i hans 
kända bok: "Lunds universitet under 
andra världskriget". 
En klassiker, som skildrar steri
liseringar i Sverige, är volymen av 
idehistorikerna Gunnar Broberg & 
Mattias Tyden från 1991. Titel: 
"Oönskade i folkhemmet. Rashygien 
och sterilisering i Sverige" från 
Gidlunds förlag. Boken behandlar 
också riksdagsbehandlingen av steri
liseringslagen 1941. 
Till frågan om den breda politiska 
enigheten kring steriliseringen, i Dan
mark, kan fogas att även i Sverige var 
uppslutningen i det närmaste .total. 
Med något glädjande undantag; 1 riks
dagsdebatten till 1941 års sterilise
ringslag kan man spåra en tveksam 
och en motståndare till steriliseringen: 
socialdemokraten Georg Branting 
ansåg att man måste gå fram med var
samhet och SKP:s Set Persson yttrade 
att han inte ville vara med om att med 
sin röst på något sätt understödja så
dana tendenser, som lagen gav uttryck 
för. • 
En annan bok i ämnet kom ut pa 
Ordfront 1998. Den är skriven av 

sterilisering i Danmark 
- en kommentar 

historikern Maija Runcis med titeln 
LISA "steriliseringar i folkhemmet" . l 

avhandlingen anlägger författaren ett 
genusperspektiv och lyfter bl. a. fram 
detfaktum av 95% av de steriliserade 

I slutet av en i övrigt utmärkt artikel i 
förra veckans VBom den danska 
steriliseringspolitiken fanns en formu- var kvinnor. 

LisA 

Skriet från vildmarken, forts fr sid 

Ay vacker överbyggnad. 
Attacrörelsen är nog faktiskt "gräs
rötternas" revolt. De västerländska 
gräsrötternas, det vill säga. Och det 
är en revolt som verkar bestå dels av 
mycket radikala människor, dels av 
folk som helt enkelt tittat nyktert på 
dagens situation, och inte kunde tro 
sina ögon. 
Göran Persson uttalar sig vackert om 
hur han förstår Attacrörelsen, och det 
gör han ju säkert. Han förstår nog visst 
vad den vill . Men G.P. kommer JU rnte 
ifrån att hans parti nu i flera år med
vetet har fört en politik vars syfte är 
att göra hela Sverige till spekulanter. 
Inte valutaSpekulanter kanske, men 
ändock spekulanter. 
Ravinen mellan de rikare och de fat
tigare längre grävs djupare varje år, 
och det är just sådant som "folkak
tier" som gräver den. Genom att för
vandla alla till tämligen välmående 
medelklassmänniskor försvinner varje 
tanke på solidaritet. Så är det nog 
tänkt, i alla fall. 
Det är på denna punkt Attac och lik
nande är riktigt intressant. Man ser att 
i alla fall en liten den av detta medel
borgerliga gråskikt inte är så grått och 
lättköpt som Persson & Co. kanske 
tror. Värre är det väl med hans egen 
"arbetarklass". 

De högsta hönsen har nog tagit sig 
vatten över sina respektive huvuden. 
Man hade nog inte väntat sig att så
pass "snälla" organisationer so.m 
Amnesty skulle föra liv 1 Schwe1z. 
Man har nog inte på högsta ekono
miska ort insett vad man har gjort. 
Man har nämligen lyckats göra till och 
med stora delar av den intellektuella 
meddelklassen riktigt förbannad. Pre
cis som man gjorde kring 1968. 
Därför är man mycket rädd på högsta 
ort. Man inser inte att det nuvarande 
"radikala uppsvinget" är den väster
ländska välutbildade medelklassens 
uppsving, eller snarare: om de inser 
det, så förstår de inte konsekvenserna 
av det. 
Det som pågår är förvisso ytterligt 
intressant och givande, men det är inte 
världens proletariat som likt en flod
våg faller över det kapitalistiska sys
temet. Den dagen det sker blir de nog 
ännu de högsta hönsen räddare än de 
någonsin kunde föreställa sig. 

JACK THE llODILESS 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

Bank i väggen 
Bakom porttelefon 
och sparbankstjocka väggar 

placeras det privata kapitalet 
på förnuftigaste vis. 

En aning av rikedomen 
uppmuntrar en kö på Bankgatan. 

-Det sipprar hundralappar 
genom en läcka i väggen! 

Karl Witting 

(Avd. favoriter i repris: apropå folk
aktier o. dyl.?) 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 5/2 kl. 19.00 - 20.30 Skol
frågor. Gunnar Stensson diskuterar 
skolans värld inför skoldebatten 7/2 

VÄNSTERPARTIET 
GLÖM INTE ÅRSMÖTET 3/2 10-17 
VAFRUSKOLANS MATSAL 

RÖDA KAPELLET .. 
Sö. 4/2 Rep med Joakim. Vi fortsalter 
med Ni no Rotas variationer IV o. V: nr 
110, 114 och 115, samt nr 93 (Sorge
sång) , 298 b och c. och .. 376, 377, 
378.Påminnelse om arsmotet 11/2, kl. 
18.45. i replokalen. 
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