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Leder

Den gode praksis med ikke at lade bladets emnevalg styre af
mediedebatten, meni stedet forsøge at foregribe og perspektivere denne, kan godt synes noget forladt i dette nummer, hvor
to artikler om AIDS beslaglægger en stor del af den samlede
spalteplads. Er der noget, der har været omfattet af mediernes
bevågenhed, så er det AIDS. Men AIDS-diskussionen har
mange aspekter, og det har været tydeligt, at nogle aspekter har
været så ophidsende, at de ganske har undertrykt andre sider
ved sygdommen AIDS, som det måske hele tiden havde været

nok så væsentligtat få fokus på, og som i hvert fald nu trænger
sig på.
Vi har forsøgt ikke at betræde de nedtrampedestier. Artiklen
i dette nummer diskuterer ikke begreberne »bøsse-pest« eller
»Guds fartbøde«. Vi går heller ikke ind i diskussionen om
sprøjteautomater og apotekernes diskriminering af stofmisbrugere. Den muntre kontrovers mellem den forhenværende inden-

rigsminister og nuværende landbrugsminister og sundhedsstyrelsen, og ministerens ikke særligt gennemtænkte forslag om at
tryne Sundhedsstyrelsen fordi hun følte sig misinformeret, lader vi også ligge i denne omgang.
De elementer i AIDS-diskussionen, som der fokuseres på i
dette nummer, er først og fremmest spørgsmålet om sygdommens udbredelse og vækst, og om de forhold der betinger, at
nogle smittede forbliver raske, mens en mindre gruppe udvikler
sygdommen.
Det har været hævdet og hævdesfortsat, at antallet af AIDS-

tilfælde vokser eksponentielt, d.v.s. at den tid det tager at
fordoble antallet af sygdomstilfælde — fordoblingstiden, er konstant. Almindeligvis sættes fordoblingstidentil mellem 9 og 15
måneder, og afhængig af hvilken fordoblingstid man tror på, får
vi mellem 118 og 222 nye AIDS-tilfælde i 1986 og mellem

smitter ikke ved tilfældig kontakt, AIDS-smitten overføres kun

yderst sjældent ved det foreskrevne heteroseksuelle samleje.
Men den overføres med blod og ved det anale samleje til
stiknarkomanerog bøsser. AIDS-smittens udbredelse afhænger
derfor af disse gruppers størrelse, og hvad der gøres for at
forhindre, at smitten spredes i disse grupper — og ikkeafret
meget andet.

AIDS-debatten har også handlet meget om vacciner og en
specifik behandling, og det er åbenbart mere interessant at
skrive om, end hvorfor vi lever som vi gør, og hvorfor vi

påføres de livsvilkår, som vi nu engang påføres.
Selv de største optimister tror imidlertid ikke på, at der kan

laves en vaccine mod AIDS, eller at der findes en specifik
behandling i de første 5 til 10 år. Der er uhyggeligt mange gode
teoretiske grundetil, at netop AIDS-virus, som kodersit arvemateriale over i nogle af immunapparatets celler, som varierer
sin antigene overflade, som er en dårlig antistofdanner, er svær
(for nu at underdrive) at bekæmpe med specifik behandling og
vaccine.
Og selv om maner optimist og tror på fremkomsten af en
vaccine, så er det langt fra sikkert, at den vil blive taget i brug,

når (hvis) fremstillingen lykkes.
Hvordan skal man bevise en sådan vaccines effekt og især
sikkerhed?
Hvem stiller op som frivillig forsøgsperson, når vaccinen
skal afprøves?
Drømmen om AIDS-vaccinen forbliver formentlig en drøm.
Hvis man derfor skal bekæmpe AIDS, drejer det sig primært om
ikke at blive smittet. Og hvis man ønsker at hjælpe de mange,
som er smittede, så synes de største forhåbninger at være

knyttet til forsøgene på at finde frem til det kompleksaf fakto-

1.000 og 9.000 i 1990, og kort ind i det næste århundrede vil

rer, der bestemmer om en person forbliver smittet, men rask,

hele den danske befolkning være udryddet. Detsidste er der
selvfølgelig ingen, der tror på, men alligevel hævdes det fortsat, at antallet af syge vokser eksponentielt med en konstant
fordoblingstid. Denne myte er farlig, fordi den forstærker angsten i befolkningen og dermed hysteriet og stigmatiseringen af
i forvejen udstødte befolkningsgrupper, nemlig bøsserne og
stiknarkomanerne. Deter derfor vigtigt, både for at undgå angst
og hysteri baseret på urigtige forestillinger om sygdommens
vækst, men også for at koncentrere den nødvendige indsatstil
risikogrupperne, at få punkteret myten om den eksponentielle
vækst. Myten om den eksponentielle vækstforudsætter nemlig,

eller om han/hun udvikler sygdommen. Som bekendt er
AIDS-virus kun en nødvendig, men langt fra tilstrækkelig,
betingelse for udviklingen af AIDS.
Vi tror, at den fremtidige diskussion om AIDSi høj grad
kommertil at handle om mere realistiske fremskrivningsmodeller end de, der baserersig på den eksponentielle model, og om
de forhold der sammen med AIDS-virus bestemmer, om smitten udviklersig til sygdom ellertil en fredsommelig smittebærertilstand.
Og det er, hvad AIDS-artiklerne handler om i dette nummer.
PE

at vi alle er udsatte for smitte, og deter ikketilfældet. AIDS
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LPS
»Efterlysning«
»Piger vælger mellem 20-30
uddannelser og fag, mens

Og påstanden bruges som
et argumentforat få pigertil

drenge vælger mellem 300.«

at vælge mandeuddannelser

Denne

og mandefag.
Mener påstanden korrekt?
Det afhængerfuldt og helt
af, hvordan man definerer
»et fag«, »et mandefag« og et
»kvindefag«.

påstand

refereres

gang på gang i propaganda-

materialer fra Undervisningsministeriet og organisationer, i ministerielle rapporter og i massemedierne.

Vi kunne godt tænke os at
se en liste over de 20 kvindefag og en tilsvarende liste
over de 300 mandefag, og vi
kunne godt tænkeosat få oplyst den oprindelige kilde til
påstanden.
MK/LL

Læserkonkurrencen
I NK 39 udlovede vi en dåse
clips som førstepræmie for
de bedst udfyldte talebobler.

8220 Brabrand. Han fore-

lægger ud med at sige: »Datamaskiner kan brugestil at
forbedre menneskers muligheder og levevilkår!'« Manden replicerer: » Hvorforfanden bli'r I så ikke brugt til

slår, at det er datamaten, der

det?«

Præmien tilfaldt: Ole

Vil-

lumsen,

65,

Spobjergvej

Ole Villumsen har fåettilsendt sin præmie.
Et andet forslag kan læses i
taleboblerne nedenfor. Det
drejer sig om etcitatfra selvsamme nummer af Naturkampen.

Altså — kvinder!
»Det er allerede

velkendt

(...) at et betydeligt antal
unge kvinder går efter arbejde, som de anser for at være

menneskeligt berigende og
karakteriseret ved ord som

pleje, undervisning, betjening, rådgivning, skaben,
afveksling, udvikling. Sådanne træk finder de unge
kvinder sjældent på at forbinde med arbejde i jernindustrien.«
(Citatfra en undersøgelsefor

Jernets
Arbejdsgiverforening i juni 1985 om kvalificeret kvindelig arbejdskraft
til Jernet— udført af Vilstrups
Analyseinstitut).

Gør plusdage til
minusdage

Succes skaber
succes

En række skisportssteder
kan nu give snegaranti. De
har købt store mængder af
bakterien Pseudomonas sy-

Kraftig regelmæssig motion
kan danne baggrund for en
større intellektuel ydeevne.
Ifølge New Scientist 2. jan.
86 er den typiske »højtflyver« ikke det bebrillede geni,

ringae, blandet den i vand,

der ved hjælp af snemaskiner
sprøjtes over løjper og skråninger. Bakterien har naturligt den egenskab, at den
fremmer dannelsenafis, når

temperaturen nærmer sig
nul.
Det er firmaet Advanced
Genetic Sciences i Californien, der står bag produktionen. Firmaet går imidlertid
stille med døreneaf frygt for
sagsanlæg fra mennesker,
der har brækket benene på
den kunstige sne.
Is-minusbakterien,
som
den kaldes, kom i focus i en

helt anden sammenhæng.
Nemlig da man ville forsøge
at anvende den til at hindre
frost i de californiske jordbærbede. Men den selvsamme bakterier haraltså et helt
andet anvendelsesområde.
Bioteknik & Biokemi,
1/1986.

De langsomme
drys
» ... 16-17 år har dettaget at
få miljøproblemerneprioriteret så højt. Dette skyldes ikke
mindst NOAH.«
Citat fra Naturkampen

nr.39.

til at modstå smerter, både

tellektuel anstrengelse kan

fysisk og intellektuelt. Her
stopper artiklens forfatter

hæve enkefalin-niveauet i en
sådan grad, at uanede kræfter

Robin Dunbar sit ræsonnement. Men kunne man fore-

kan slippes løs? I så fald får
talentspejderne nye jagtmar-

stille sig det modsatte, at in-

ker.

men en »all-rounder«, der
flyver højt både i sport, ved

eksamen og i selskabslivet.
Denne lettere overraskende
påstand er ret beset blot en
moderne udgave af det græske udsagn om en sund sjæl i
et sundt legeme.
Et af de endokrinologiske
modeord er de endogene
opiater (enkefaliner). Disse

stoffer er kroppens svar på
smerter (pain killers). Og
dette system er formentligt
udviklet som et naturligt forsvar. Ofte bruges sammeord
til at beskrive en fysisk og en
intellektuel præstation. En
fysisk anstrengelse — en intellektuel anstrengelse. Og tesen er, at voldsom regelmæssig motion kan forhøje det
naturlige opiat-niveau, og
dette forhøjede niveau kan så
udnyttes i forbindelse med
intellektuelt arbejde.
Ikke sådan at motion vil
kunnegøre alle til genier. Artiklens forfatter hævderblot,
at der måske er tale om en
overset facet, nemlig hvordan man skaber udholdenheden. Der skal kondi til. Ved
at træne sin smertetærskel,

ved at træne sin stress-tærskel bliver man bedre skikket
Ved regelmæssig kraftig motion kan man hæve niveauet af

Jubeltilbud
I anledning af at Naturkampenfylder 10 år, sælgervi
samtlige numre for kr. 250,-. Dog undtagen nr. 1, 2, 5
og 19, der erudsolgt.
Indsæt beløbet på giro 5 66 90 57 mærket »Jubeltilbud«, og du modtager samtlige nr. af Naturkampen
med posten.

naturligt dannede opiater i blodet. Når man, efter adskillige
timers slid, således har opnåetet forhøjet opiat-niveau, kan
man udnytte denne situation til en tilsvarendestorslåetintellektuel indsats. Som det fremgår af billedet, er der dog også
andre virkninger af voldsom fysisk udfoldelse. Endvidere skal
der advares mog at sætte det intellektuelle ambitionsniveau
for højt.
Foto: Mogens Laier

SLi 10 år
3

—. Tidsskriftet Naturkampenopstod for 10 ar siden,

somen del af »den politiske kamp om de fremtidige samfundsmæssige

betingelser for menneskets partnerskab med naturen«. Og |
kampen for et puls. natursyn.

Af Claus Emmeche ”

Bladet Naturkampen fylder med dette
nummer 10 år. Det introducerede sig
selv ved at sige, at »Naturkampen, Socialistisk tidsskrift for Naturvidenskab,
Teknik og Medicin er en frækhed, en

umulighed, — og samtidig det eneste, der
var at gøre, en nødvendighed«(lederen i
nr. 1), og angav bladets rødderi de op-

brud, som startede i 60'erne og blev til
studenter-, miljø- og kvindebevægelse i
70'erne. Sat på en formel er bladet, og
den politiske og kulturelle strømning,
det repræsenterer, groet frem på et substrat, der består af én del opvæksti et

vestligt efterkrigstids velfærdssamfund,
én del retfærdig harme over det kapitaliClaus Emmeche,
Christian d. X's allé 49,
2800 Lyngby.
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stiske system, imperialismen og dens
plyndring, sult og forgiftning, syv sinds
vildrede med egen fremtidige erhvervsfunktion, og en god portion lyst til at
blandesig i noget, man ikke har forstand

på. Detsidste kendetegnerifølge Sartre
den intellektuelle, til forskel fra magtens
teknokrat. Integreres denne mangfoldighed, får man en helhed af beskrivelse, kritik og utopi inden for dette felt, der
handler om kampen om naturen.

Rød/grøn miljøkamp?
Hvad er naturkamp — bortset fra bladet
her? I dag, hvor de Grønne har markeret
sig landspolitisk, især i Vesttyskland
men også i Danmark, kunne man tro,

naturkampen er identisk med de Grønnes kampfor et bedre miljø. Det er kun

næsten rigtigt. De Grønne har ofte påstået, at de udgør en helt ny skala i forhold til det gamle politiske skel mellem
højre og venstre, fordi miljøproblematikken afgørende befinder sig hinsides
den traditionelle ideologiske konflikt
mellem liberalisme og socialisme. Det
er en problematisk påstand, bl.a. fordi
den forsimpler ved at overse forskellene
på ideologisk og økonomisk praksis og
på østeuropæisk samfundsform versus
de vestlige socialistiske bevægelser. Når
naturkampassocierertil ord som klassekampog Kulturkampen(det kultur-radikale tidsskrift fra 30'ernes Danmark) er
det bl.a., fordi naturkampen — som et

forsøg på historisk og politisk reflektion
over samfundets økologiske grundlag —
er knyttet til venstrebevægelsens historie, især »det nye venstre« (SF, VS
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m.m.). VS vari øvrigt et af de partier,

der var de første til at tage miljøkrisen
alvorligt og pege på imperialismens stoflig-økologiske elendighed. Naturkampen bliver en del af kapitalismekritikken.

Destruktionens holisme
Samfundsdannende mennesker har nødvendigvis altid kæmpet med naturen.
Først med industrisamfundene har stofskiftet mellem menneske og miljø mere
antaget karakter af at være en kamp imod
og en tilsyneladendetotal beherskelse af
naturen. Efter 2. verdenskrig afslører
miljøproblemerne og den økologiske
krise dette stofskiftes »holistiske« karakter:

beherskelsen var tilsyneladende,

samfundet stod ikke over, men udgjorde
en del af kredsløbene, og forstyrrelseri
de enkelte dele havde effekter på helheden. Når produktionen og hele civilisationsudviklingen sættes i system og baseres på reduktionen af konkrete menneskelige og naturlige værdiertil abstrakte
størrelser som tid og penge, vender den
fortrængte helhed tilbage i form af en
elementernes patologi: giftig jord,
tungmetallisk luft, syreregn og ændringer i det globale klimas mønster.
Klassernes kamp haraltid handlet om
betingelserne fortilegnelsen af den rigdom, der skabes i samfundet, og om

adgangentil midlerne til den menneskelige subsistens. Men når det bliver åbenbart, at teknikkernes produktive kræfter

i en og samme bevægelse kan skabe abstrakt samfundsmæssig rigdom og konkret social og naturmæssig fattiggørelse,
og at biosfærens økologiske fletværk reduceres til simple energi- og stofbeholdere, da synliggøres også naturen som
en del af denne kamp. Ved siden af den
sociale undertrykkelse opstår en trussel
mod store dele af den levende natur.
Dens kompleksitet viser sig i modstrid
med (og senerei processen udjævnet af)
det industrialistiske teknokosmos, som i

sit normsystem er fremmedover for hensyn til sit yderste ophav, den »første«
natur. Naturen henvises til et blindt beherskelsessystem. Billedet af naturen,
naturopfattelsen, indlemmes i det sam-

fundsmæssige teater, snart i rollen som

fødselshjælper for en fri oprindelighed,
snart som brutal vildskab eller dragende
fremmedhed.
Det er i denne sammenhæng naturkampenopstår, som den politiske kamp
om de fremtidige samfundsmæssige betingelser for menneskenes partnerskab
med naturen, i modsætning til kapitalismens kamp mod naturen. Som en organisk sammenhæng må biosfærenfor-

godt ha været bedre, stilen mindre akademisk. Men det er i lige så høj grad
udtryk for, at den brede bevægelse inden
for de tekniske fag, som bladgruppen
mente at kunne se fremvæksten af midti

stås kommunikativt, forvaltes anderle-

aldrig har taget den diskussion åbent og
grundigt op og forsøgtat analysere årsagerne til det fravær. Der har også været
ret få artikler om faglig organisering og
forskningspolitik, der har forsøgt at
skære sig ind i den aktuelle debat.
Trods detrelativt lave oplag skal man
ikke undervurdere bladets betydning for
en masse mennesker — ikke blot abon-

des end træg granit, og naturkampeninvolverer derfor også spørgsmålet om et
anderledes natursyn.
Naturkampen må som en del af klassekampen kritisere den civilisationsform, der både destruerer det organiske

grundlag og viderefører et system, der
udbytter bestemte klasser. Der kræves
intet mindre end en opløsende kritik og
foregribende utopisk overskridelse af
elendigheden inden for de områder, hvor
naturkampen udspilles: miljø, sundhed,
teknologi og naturvidenskab. Når klassekampen på et højere niveau af kapitalismen opløsersig i et virvar af sociale,
økonomiskeog politiske interesser, hvor
klassemodsætninger vil gå ned gennem
de enkelte individer, forsvinder klassen

som aktivt subjektfor politisk handling.
Selv da vil naturkampen bestå, under

ændrede former, som modsætningen
mellem almene og partikulære, langsigtede og kortsigtede interesser. Men det
er endnu for tidligt at spå.
Hvordan har bladet forvaltet sin rolle
som bannerfører i naturkampen? Hvad
har bladet betydet for miljøbevægelsen,
for kampen om kroppen, for teknologiog videnskabskritikken?

Bevægelsesorganet
I forhold til det meget brede sigte, Naturkampen lagde op til i starten — »et
brugstidsskrift for alle, der i deres daglige arbejde og politiske aktiviteter får
med teknik, sundhedsforhold og naturvidenskab at gøre. Og det er mange.«
(Leder, nr. 1) — har der været forbløf-

fende få, der har læst bladet jævnligt,
endsige abonneret. Deter imidlertid lige
så ufrugtbart at skælde bladet ud for ikke
at nå nok folk, som atkritisere folk for
ikke at læse bladet. - O.K., reklamen ku

70'erne, da man startede, og ønskede at

være organ for, aldrig rigtig blev til en
bevægelse. I al fald ikke i det omfang,
man håbede. Det kan man ikke klandre
bladet for. Men det er fantastisk, at man

nentmenigheden, som kan identificere

sig med tankebevægelsen af progressive
teknikere, læger osv., men også langt
ind i »den borgerlige offentlighed« (som
det hed), hvor Naturkampen har været

en helt nødvendig katalysator i den danske debat om bl.a. naturgrundlaget og de
»snilde teknologier« (hvor det berømte
nr. 22 tilførte diskussionen om teknologivurdering og informationssamfund
nye dimensioner). Der er stadig mange
røde tråde og løse ender, der trængertil
at blive spundet grundigere sammen.
Kunne Naturkampens artikler have
nået flere mennesker ved at blive bragt
andre steder? Måske, men jeg er ikke
mediesociolog. Det er en ulempe, at
bladet gennem hele sin form og forudsigelighed henvender sig til bestemte
grupper — typisk den del af det nye mellemlag, som bortset fra at være miljøeller teknik-freaks er så fordomsfri, at
etiketten »socialistisk tidsskrift« ikke
forhindrer dem i at betale 50 kr. for 48
siders holisme (nr. 38). Kan ske det også
ville hjælpe, hvis færre end 4 ud af 10
artikler (interviews og ledere fraregnet)

var skrevet af redaktionsmedlemmerne.
Men deter i al fald en klar fordelat
have samlet en fond af kritisk viden om
miljø, ressourcer, forurening, videnskabsteori etc. i et tidsskrift; og det er

redaktionsgruppens fortjeneste at have
udviklet — bl.a. gennem lederne — et
samlet perspektiv på »den nye kritik« af
videnskab og teknologi i sammenhæng
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med den nye venstrebevægelse.
Bladetstartede for 10 år siden med et
meget ambitiøst projekt. Det må være
vigtigt at fastholde ambitionerne og bearbejde erfaringen om deres manglende
indfrielse historisk. Fasthold den empiriske metode, så gold teoretisering und-

gås, men vær også realistiske og kræv
det umulige!

Før bladet falder
Vil bladet eksistere om 10 år? Når en
umulighed som Naturkampen allerede
har 10 år på bagen, hardetvist sig levedygtigt. Men tiderne skifter, og det er
svært at slutte logisk fra gårsdagens historie. Det minder mig om Poppers historie om den induktivistiske kalkun.
Den fik hver dag på klokkeslet en ny
portion dejlig fed mad og sluttede sig
naivt til, at andegården var ettrygt sted
at være. Juleaftensdag, da den som vanligt stillede op og afventede sin føde, fik
den drejet halsen om. En grusom historie, og et sindbillede på hele vores kultur. Og selv om vi tror os forstandigere
end kalkuner, er holdningen til vores

omverdenstadig »efter os kommersyndfloden« — eller endnu en juleaften. Deter
ikke underligt, at dommedagsstemningertit har prægetillustrationerne i bladet
eller i kampagnefoldere som »Titanic,
skibet der ikke kunne synke ... men
sank på jomfrurejsen«. Næsten som digtet af Steffensen i romanen »Hærværk«:
»Men min angst må forløses i længsel /
og i syner af rædsel og nød. / Jeg har
længtes mod skibskatastrofer / og mod
hærværk og pludselig død.« Den individuelle angst for katastrofen kan være
asiatisk af vælde, men hvis den parresaf

en lige så mægtigstatslig ligegyldighed,
bliver den ubærlig. Naturkampen handler også om at gøre angsten til en kollektiv og politisk proces, så selvdestruktionen hos hin enkelte eller systemet som
helhed forhindres. Hvis bladet fortsat
kan yde sit beskedne bidrag her, er der
fortsat brug for det mindst 10 årtil.
Litteratur:
Naturkampen nr. 1-39 (1976-1986).
C. Emmeche, N. S. Hansen, B. B. Jensen & H.
Møller: Kampen om naturen. Gaia / DSR Forlag, København 1984.
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Døden må have en årsag
Årsagerne til Bhopal-tragedien var ikke kun, at Union
Carbide ikke havde investeret i tilstrækkelige sikkerhedssystemer,

eller at det indiske samfund ikke var udviklet nok til at klare de problemer,
der er forbundet med en så teknisk avanceret produktion som Union Carbides. Det
skriver T. Jones i en kommende artikel »Bhopal: Backwards or Advanced«
i Radical Science Journal. Iflg. T. Jones ligger
årsagerne til tragedien i selve den kemiske teknologi.
Af Susse Georg
Den 11. august 1985 skete
der en ulykke på Union Carbides fabrik i West Virginia
(W.Va.) i USA. Ulykken
skabte ikke større opmærksomhed

herhjemme,

fordi

den ikke havde de samme
forferdende menneskelige
omkostninger som ulykkeni
Bhopal. Der er imidlertid så
mange ligheder mellem de to
ulykker, at W.Va. ulykken
fortjener at blive beskrevet
nærmere.
At Union Carbide Coope-

viden eller utilstrækkelige
miljøregulering, som det ellers så ofte fremføres i den
offentlige debat. Det viste
ulykken i W.Va. Her var den
i forvejen »sikre« arbejdsplads blevet gjort endnu mere
sikker, og alligevel skete der
en alvorlig ulykke.
Bhopal og W.Va. fabrikkerne lignede hinanden. Metylisocyanat-produktionen
(MIC) i W.Va. blev derfor

standsetlige efter Bhopal-katastrofen (dec. 84). UCC udtalte dengang, at produkti-

onen ikke ville starte igen,

ration (UCC) forsøgte at ka-

før man havde fundet ud af,

rakterisere Bhopal-tragedien
som noget, der kun kunne

hvad der var gået galt i Bhopal. Selv om UCCsrapport
overkatastrofen fra marts 85
efterlod mange ubesvarede
spørgsmål, genoptog man
produktionen i W.Va. i maj
85: UCCs stilling på pesticide-markedet var truet.

finde sted i den tredie verden,

var at forvente. Udsigten til
sagsanlæg ogtil at skulle betale store erstatningssummer
til ofrene har været vægtige
grundetil, at ansvaret skulle

placeres i Indien — hos de 10kale myndigheder, hos den
indiske fabriks ledelse og
ikke mindst hos de uuddannede arbejdere. Denne ansvarsforflygtigelse er ikke
lykkedes.
Selv om Bhopal-tragedien
er resultatet af at anvende en
avanceret teknologi i et samfund, der ikke var rustet til

det, skyldes katastrofen ikke
alene indernes manglende
Susse Georg,
Stigårdsvej 2,
2900 Hellerup
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grænse et udslip af alvicarboxid (AO). Ingen døde som

følge af ulykken, men næsten
200 mennesker måtte indlægges på hospitalet. Ligesom det havde værettilfældet
i Bhopal, var trykket i opbevaringstanke, sikkerhedsven-

tiler m.m. væsentligt højere end systemet var konstrueret til at klare. Det nye
edb-baserede
advarselssystem slog fejl — i første omgang blev der ikke slået
alarm. UCC forklarede, at

dette skyldtes, at sikkerhedsanlæggetførst havde vist, at
giften ikke ville drive uden
for fabriksområdet. Beregningerne af udslippets udbredelse var imidlertid baseret på, at det var et MIC-udslip og ikke et AO-udslip!
Myndighederne i W.Va.

større udslip i årene 8084, uden at myndighederne
havde grebet ind. Disse
uheld blev betragtet som »rutine« udslip og forbigået i
tavshed. I maj 85 havde både
det amerikanske arbejdstilsyn og miljøministerium erklæret, at UCCs fabrik var

en sikker arbejdsplads. Den
manglende og utilstrækkelige miljøregulering er altså
ingenlunde et problem, der
begrænser sig til u-landene.
Ulykken i W.Va. understreger, at selv når derer installeret det nyeste og mest
avancerede sikkerhedsudstyr,

er ulykker uundgåelige. Ved
at lægge ansvaret for ulykken i Bhopal på de indiske
myndigheder og på de indiske arbejderes uvidenhed
og slendrian forsøger UCCat

blev, ligesom de indiske, ført

dække over, at de ikke selv

bag lyset m.h.t. det udsendte
stofs giftighed. I første omgang beskrev UCC denudsivende gas som langt mindre
farlig end giften i Bhopal.

de omkringboende — svar på,

UCChavdefortalt energi- og

kan overskue konsekvenserne af deres farlige og
komplekse produktioner. En
af årsagerne hertil er selvfølgelig, at UCC af økonomiske
grunde harprioriteret sikkerhedsspørgsmål lavt: De sik-

hvor godt dette system fungerede.

handelskomiteen

Repræ-

kerhedsmæssige problemer

sentanternes Hus i 1983: AO
er ligesom MIC kendtfor at
være kræftfremkaldende, give fosterskader ogforat skade centralnervesystemet.

er først blevet taget alvorligt, når skaderne er sket.
Det er imidlertid et åbent
spørgsmål, om kemiske produktioner af denne type og i
denne målestok overhovedet
kan gøres sikre, uanset hvor
højt sikkerhedsspørgsmålet
prioriteres.

UCC havde dog investeret $5
mio. i et »nyt og forbedret«
edb-baseret
sikkerhedssystem. Den 11. august fik
virksomheden — og navnlig

Hvad var det
dog, der skete
Uvist af hvilken årsag var de
kemiske reaktioner løbet
løbsk, og sikkerhedsforanstaltningerne havde ikke været
i stand til at afværge eller be-

Dette var stik imod, hvad
i

Hvornår griber
myndighederne ind?

I W.Va. havde UCC haft 28

Alternativ behandling
af AIDS

Hvordan ser Selskab for
Integreret Medicin på AIDS?
Er det muligt gennem et
helhedssyn på mennesket at
skabe fornyet modstandskraft, f. eks. mod AIDS?
Venstrefløjens store udfordring over for de alternative terapier
er dels at skille plattenslagerne fra, dels at fastholde
at en række levevilkår skal ændres.

Af Bjarne Bruun Jensen
I debatten om AIDS har manhidtil brugt
megen energi på at kortlægge udbredelsen af sygdommen, på at undersøge sygdommens forskellige smitteveje og på at
vurdere mulighederne forat finde frem
tilen vaccine mod AIDS. Alt dette gøres
for at bremse sygdommens videre udbredelse. Men er deti virkeligheden kun
symptombehandling, når alt kommer til
alt? Det hævder i hvert fald en fortaler
for den såkaldte integrerede medicin.
I det mindste har det i høj grad været
forsømt at sætte AIDS-problematikken
ind i en lidt bredere sundhedsmæssig
sammenhæng. Men først lidt om, hvad

sygdommen AIDSegentlig erfor noget.

To kritiske trin
AIDS står for betegnelsen »erhvervet
immun defekt syndrom«. Sygdommen
skyldes et såkaldt retrovirus, som forat

volde skade skal introduceres i den
ikke-smittede persons blodbane. Sker

efter til at destruere det indtrængende
fremmedestof.
Når AIDS-virus har genkendt T-hjælperlymfocytterne, trænger det ind i cellen. Med sig bringer det enzymetrevers
transcriptase, som har den egenskab, at
det er i stand til at producere et nyt
stykke DNA, der er en tro kopi af

må betegnes som smitsom, idet de inficerede T-hjælperlymfocytter kan overføres og eventuelt i den nye organisme
starte produktionen af virus.
Ved udbredelsen af sygdommen
AIDS er der altså to kritiske trin. For det
første hvordan selve viruset overføres
fra en person til en anden og for det

AIDS-virusets eget arvemateriale, som

andet, under hvilke forhold de inficerede

består af en RNA-streng. Dette nydannede DNA-stykke integreres nu i den
inficerede celles egne kromosomer,
hvor det koder for dannelsen af ny
AIDS-virus. Dermed omdannes T-hjælperlymfocytterne til potentielle AIDS-

lymfocytter starter produktionen af ny
AIDS-virus. Eller med andre ord: Hvor-

virus fabrikker, som er i stand til at producere store mængder ny virus, når

DNA-stykket af den ene eller den anden
grund aktiveres. En sådan produktion
ødelægger lymfocytten, og de nydannede virus kan herefter inficere nye
T-hjælperlymfocytter.
På denne mådevil en aktivering af det
indførte DNA-stykke ødelægge organismens immunforsvar, og kroppenbliver uhyre modtagelig over for sygdom-

dette, finder viruset frem til nogle be-

me, som under normale omstændighe-

stemte hvide blodlegemer — de såkaldte
T-hjælperlymfocytter, som den genkender ved hjælp af en receptor, der sidder
på disse cellers overflade.
T-hjælperlymfocytterne spiller en

der nedkæmpes. Problemerne forværres
af, at AIDS-viruset faktisk gemmersig
for antistofferne i T-hjælperlymfocytterne og yderligere af, at viruset løbende

vigtig rolle i organismens immunfor-

svar, hvor de medvirker ved genkendelsen af fremmedestoffer i blodet og herefter stimulerer andre lymfocytter til at
danne antistoffer mod det pågældende
stof. Disse antistoffer medvirker herBjarne Bruun Jensen,
Biologisk Institut,
Danmarks Lærerhøjskole,
Emdrupvej 101,
2400 København NV.

er i stand til at ændre sin overflade, hvilket gør, at immunforsvarssystemet har

dan smittes man, og hvornår bliver en

smittet AIDS-syg?
Hidtil har debatten næsten udelukkende drejet sig om det første spørgsmål. Efter at AIDS-virus er konstateret i
blod, sæd, spyt og tårer (for de sidste
to's vedkommende i meget små mængder), har det ikke skortet på advarslerne.
F. eks. slutter Samvirke's læge i brevkassen »14-18 årige: spørg om sex« i
marts 86 et svar på flere spørgsmål om
AIDS på følgende måde: »Hårdt presset
vil jeg mene, der er en risiko (for smitte

ved dybe kys), og konsekvensen måderfor være, at det dybe kys hører til i det
faste parforhold.« Værs'go at skylle!
I en nyere amerikansk opsamling af

smittevejene gøres der opmærksom på,
at man til dato ikke har kendskabtil, at

sygdommen hverken spredes ved mundsex eller ved kys af den ene eller den
anden slags (1). Ydermere gør man opmærksom på, at billedet af sygdommens
udbredelse og smitteveje er temmelig
klart. AIDS-virus overføres ved seksuel

svært ved at genkende det fra tidligere.
Den dannede DNA-streng kan dog
også ligge inaktivt hen og videreføres
ved lymfocyttens normale celledelinger.
Tiden, der går fra viruset når ind i blodbanen hos en ikke-smittet person og til
en aktivering af det dannede stykke
DNAfinder sted, betegnes som latenstiden. Endelig er det vigtigtat tilføje, at en

moder til hendes foster.
Højrisikogrupperne er derfor homoog biseksuelle mænd, stofmisbrugere
der indtager stofferne intravenøst og

smittet person, som ikke er AIDS-syg,

børn, som fødes af inficerede mødre.

kontakt, ved injektion af inficeret, ubehandlet blod, og fra en smittebærende
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Kan man dansesig fra AIDS? Den

selvsikkerhed man opnår gennem dans,
sport og anden livsudfoldelse, kan

denne selvbevidsthed væreetvitalt
element i behandlingen aff. eks. AIDS?
Foto: 2. maj

Det nævnes, at heteroseksuel overførsel

ved vaginalt samleje i USA kun erset i
180 tilfælde ud af de ca. 14.000 AIDS-

syge, som foreløbig er konstateret blandt
den halve million amerikanere, der menes at være smittede. Heraf var de 152
tilfælde fra mand til kvinde, mens det

modsatte var tilfældet 28 gange.

AIDS og

miljøpåvirkninger
Som før nævnt er der stor forskel påat
være smittet med AIDS-virus og så være
AIDS-syg. I Danmark regner man med
omkring 10.000 smittede, hvoraf ca. 80

er diagnosticeret som AIDS-syge. Der
kan derfor være god grund til også at
interessere sig for, hvilke forhold der
medvirkertil, at smittede personerbliver
syge.
Interessen samler sig her om immunforsvarssystemets virkemåder. Hvilken
betydning har det bombardementaf nye,
miljøfremmede stoffer, som vi konstant
udsættes for, for dette fintfølende sy-

stem? Her tænkes f. eks. på madens indhold af farvestoffer og konserveringsmidler, på dioxiner og PCB etc. Og
hvilken betydning har hverdagens
mange stressbelastninger for dette sy-

stem?
Mange artikler og bøger om AIDS
slutter da også medat råde smittede personertil en rolig og stabil livsførelse, en
sund kost 0.s.v. Menalt i alt må man
konkludere, at vi ved utrolig lidt om,
hvordan vores immunforsvar fungerer,

og hvilke konsekvenser de daglige påvirkninger har for dette system.
Derer dog flere ting, som tyder på at
systemet er belastet. F. eks. kan den
generelle stigning i hyppigheden af alNaturkampen nr. 40/1986

lergier muligvis tages som udtryk for, at
immunforsvarssystemeter under stor belastning og muligvis endda under nedbrydning. Udover dette ved vi også, at
psykiske belastninger og andrestress-situationer umiddelbart sænker modstandskraften over for både virus- og
bakterieinfektioner. Så hvorfor ikke
også kæde disse aspekter sammen med
AIDS-problemerne?

Selskab for Integreret
Medicin
Et forsøg på at inddrage disse aspekter er
for nylig gjort af en repræsentant fra den
såkaldte integrerede medicin (2). Udgangspunktet er en kritik af den cartesianske dualisme, som medsit reduktionis-

tiske verdenssyn har spaltet kroppen og
ånden, de fysiske fra de psykiske aspekter. Denne spaltning, fulgt op afen ensidig fokusering på kroppen og det rent
fysiske, førte til udviklingen af den apparat-fejl-model, som den traditionelle

biomedicinske tilgang hviler på.
Denforskningsmæssige indsats forat
finde frem til en vaccine mod AIDSkritiseres for at være symptombehandling,
som bygger videre på den biomedicinske
model. Det fremhæves, at det stigende

antibioticaforbrug sammen med stressede livsforhold, udsættelse for svampetoxiner og den miljømæssige forurening

hvor både organismens indre integrative
processer og vekselvirkningen med miljøet tages alvorligt. Hvad angår AIDS,
siges det, at vi måske har levet med
viruseti årtier, og at det er vores nedsatte

senteret ved Center for Integreret Medi-

modstandskraft, som nu har åbnet vejen
for sygdommens udbrud.
Derfor må en behandling mod AIDS
tage sit udgangspunkt i kostændringer,
ændringer af levevisen og en eliminering
af forurenende stoffer. Artiklen nævner
især tre områder, som må tages op.
Det første område handler om svam-

cin i Ranum, i håb om den hjælp, som

petoxiner.

generelt har nedsat modstandskraften

hos det industrialiserede menneske.
AIDS-patienter er nu begyndt at henvendesig til den alternative integrerede
medicin, som her i landetbl.a. er repræ-

det etablerede sundhedsvæsen ikke kan
give. Den integrerede medicin forsøger
at genskabe et helhedssyn på mennesket,

Disse

toxiner

dannes

af

svampe, som udvikles på korn, der ikke
tørres tilstrækkelig godt. Udover dette
har tilsætningen af pesticider svækket

kornets modstandskraft, således at dette
lettere angribes af svampe. Disse toxiner
hævdes at påvirke næsten alle systemer i
organismen, og mange alternative behandlere bliver mere og mere opmærksomme på deres effekter.
Det næste område handler om den
kost, som vi spiser. Jo mere forurenet

miljøet omkringos bliver, jo vigtigere er
det at være kritisk over for kostens kvalitet. Udover landbrugets forbrug af gødning og pesticider nævnes også de kunstige farve- og aromastoffer som kilder,
der må skrides ind over for. Disse påvirkninger underminerer immunforsvaret og giver sig udslagi forskellige sygdomme, hvoraf AIDS er en blandt man-
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I forbindelse med karnevallet i Rio frygter man en eksplosiv udvikling i antallet af
AIDS-tilfælde.

tive effekter fra psyken nævnesforskellige former for terapier, healing, meditation m.m.
Ved at insistere på denne sammenhæng mellem psyken og immunforsvaret forsøger man at genskabe den helhed
mellem krop og ånd, som reduktionismen i den cartesianske dualisme har
gjort en dyd ud afat splitte ad. Der gøres
dog opmærksom på, at der er grænser
for, hvor meget den traditionelle videnskab er i stand til at forklare omkring
koblingen mellem psyke og immunforsvar.

Venstrefløjens
udfordring
Når man har set dette udspil fra den
integrerede medicin, må det for det
første konstateres, at det er på tide at

ge. Derfor er en af den integrerede medicins hovedopgaver at finde frem til problemerne i kostens nuværende sammensætning og kvalitet og herefter at søge at
rette op på disse.
Det tredie område omhandler den såkaldte psykoneuroimmunologi. Filosofien er, at psyken kan påvirke immunforsvarssystemet i både positiv og negativ retning. Som eksempel på negative
påvirkninger hævdes det, at mediernes

skræmmeagtige behandling af AIDSproblemernei sig selv er medtil at gøre
folk bange og urolige — og dermed
svække deres immunforsvar. Mediernes
behandling skulle altså selv bidragetil
AIDS-problemernes vækst. Som posiNaturkampen nr. 40/1986

koble dette perspektiv til den ellers smitte- og vaccinefikserede AIDS-debat.
Deter også positivt at støde på repræsentanter fra den såkaldte alternative sundhedsbølge, som — i hvert fald på det
teoretiske plan — fastholder betydningen
af at handle over for påvirkninger stammende fra det ydre miljø.
For som hovedregel må det siges, at
langt størstedelen af de alternative sundhedsbehandlere har valgt at tage de ude-

fra kommendepåvirkningerfor givne og
i stedet udelukkende satse på at få de

indre såkaldte balancer i orden. Filosofien har været, at vi ved at styrke vores

egen modstandskraft bliver i standtil at
modstå hverdagens mange belastninger,
som »vi nu engang udsættes for«. Problemetbliver til adaptation af den menneskelige organisme til et givet miljø.
Og her lurer faren for en individualisering og apolitisering, som til syvende og
sidst kan være medtil at legitimere en

fortsat destruktion af vores omgivende
miljø.
I dette spændingsfelt ligger venstrefløjens store udfordring over for de alternative behandlere. Man må på den
ene side fastholde et handlingsperspektiv, som også retter sig mod levevilkårene og de ydre miljøproblemer. På den
anden side må man samtidig gå positivt
ind i diskussionen af de nye alternativer
med henblik på at finde kriteriertil at
sortere skidtet og plattenslagerne fra.
Den traditionelle sygdomsbehandling
har på mange måder spilletfallit og alene
derfor er det nødvendigt med en positiv
tilgang til de nye tendenser på sundhedsarenaen.
I den nævnte artikel anes det dog også, at hovedvægten lægges på psykoneuroimmunologien, hvilket efter min opfattelse kan føre til en overdreven psykologisering af selve sundhedsbegrebet. F.
eks. kammer man over, når den høje
hyppighed af AIDS hos bøsser søges
forklaret ved den sociale og psykologiske stress-situation, som samfundet har

skabt over for denne minoritetsgruppe.
Endelig forekommer det også, som
om handlingsmulighederne behandles
noget mere overfladisk, når talen drejer
sig om f. eks. landbrugets og industriens
forurening af vore madvarer.
Men under alle omstændighederrepræsenterer denne tilgang et nyt og tiltrængt aspekt, som muligvis kan være

medtil at give andet håb end blot at vente
på, at forskerne finder frem til en ny
vaccine.
1. Sande, M. A. (1986). Transmission of AIDS.
The Case against Causal Contagion. The New
England Journal of Medicine 3/6 (6) s. 380-82.

2. van Hauen-Drucker, S. (1986).
Integrated
medicine, safer medicine and * AIDS’. Side Effects of Drugs Annual (10) s. 1-11.
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AIDS vokser ikke ind i Himlen
AIDS vokser ikke, som det vanligvis påstås eksponentielt,
men betydelig langsommere. Hvis smittemønstret ikke ændres,
vil det maksimale antal tilfælde i de næste 20 år
højrisikogrupperne og af den procentdelaf de seropositive,
der udvikler sygdommen. AIDS kommerikke i særligt
omfang til at spredes uden for risikogrupperne, da
essentielt være bestemt af antallet af personeri
smitteintensiteten i ikke-risikogruppen er megetlav.

Af Inge Henningsen

Det er ikke nogen hemmelighed, at

chanceforat bringe sygdommenvidere,

Fordoblingstiden

AIDS epidemien ikke længere vokser så
hurtigt. Alligevel er erkendelsen ikke
rigtig trængt igennem, som følgendecitaterfra tre artikler i Ugeskrift for Læger
d. 31.3.86 viser:
» Siden deførstetilfælde af AIDS blev
registreret herhjemmeog i USA i 1981,

og at smitteveje ikke er kendte, således

Det almindeligst brugte mål for, hvor
hurtigt AIDS vokser, er fordoblingstiden. For epidemier, der har eksponentiel
vækst, tager det hele tiden sammetid at
fordoble antallet af syge. At kende fordoblingstiden er derfor det samme som

er antallet af tilfælde vokset eksponenti-

elt med en fordoblingstid på 6 til 12
måneder.« (p. 825).

at folk ændrer deres opførsel i takt med,
at epidemien udvikler sig. Samtat antallet af smittebærere er en forsvindende
del af risikopopulationen. Selv når disse
betingelser er opfyldt, regner ingen
med, at modellen kan bruges til at beskrive lange forløb. Og betingelserne eri
hvert fald ikke opfyldt, når det gælder
AIDS.

» Antallet af nye AIDS-patienter stiger
fortsat eksponentielt såvel i USA som i
Europa.« (p. 831).

Spørgsmålet er imidlertid, om AIDS
nogensinde har vokset eksponentielt.
Teorien om den eksponentielle vækst
stammer fra den enkleste og mest fundamentale model for udbredelse af epi-

bruge fordoblingstidentil at skønne over
det fremtidige antal tilfælde. Hvis antallet af tilfælde vokser langsommere end

ANTAL

Figur 1

ANTAL AIDS TILFÆLDE PR. KVARTAL (USA)
4000 A

3000

+
I

»Siden 1981, hvor AIDS først blev
beskrevet, er antallet af nye observationer steget eksponentielt.« (p. 860).

at kende smitsomheden, og man kan

demier (se ramme). I denne model for-

udsættes det, at antallet af nye smittede i
et (kort) tidsrum er proportionalt med
antallet af allerede smittede og proportionalt med længden af tidsrummet. Sygdommens udbredelse bliver så alene bestemt af dens smitsomhed, og antallet af
tilfælde vokser med tiden som en eksponentialfunktion.

2000 +

1000 +

0

1

Modellen har flere forudsætninger,

bl.a. at alle smittede skal have lige stor

Pre-81

1981

1982

1983

1984

1985
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Inge Henningsen, Inst. for Matematisk Statistik,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø.
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Fig. 1. Antal nydiagnosticerede tilfælde pr. kvartal i USA frem til 1. juli 1985.
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eksponentielt (hvad der gælder for
AIDS), vil fordoblingstiden vokse. I den

situation kan man så ikke skønne over
det fremtidige antal tilfælde alene på
grundlag af den aktuelle fordoblingstid.
I Danmark er der foreløbig kun kon-

10000
3000

stateret ca. 80 AIDS-tilfælde, så pådette

grundlag er det svært at sige, hvordan
epidemien udvikler sig. I september
1985 offentliggjorde en gruppe fra Center for Disease Control i Atlanta imidlertid en oversigt over det kvartalsvise antal
tilfælde i USA frem til midten af 1985
(fig. 1). Af denne oversigt fremgår det,

1000 +
500
150
50

at væksten i USA ikke er eksponentiel,
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Fig. 2. Det totale antal AIDS-tilfælde i USA frem til 1. juli 1985. På tegningen er
anvendt en logaritmisk skala. Eksponentiel vækst ville med en sådan skala svare til
en ret linie. Det ses, at der er en tydelig afbøjning af kurven, svarende til at
fordoblingstiden i den pågældende periode er blevet omtrent tre gange længere.

men betydelig langsommere (fig. 2).
Opstiller man en model for de amerikanske data ved at regne med, at smitteintensiteten er kvartalsvis konstant (sagt
på en anden måde, man tilpasser i hvert
kvartal en ny eksponentiel kurve for at
fange eventuelle ændringer) får man resultaterne i fig. 3. Det fremgårklart af
dennefigur, at smitteintensiteten aftager
med tiden, selv om det ikke er helt nemt

4
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Figur 3
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at sige hvordan. Forat kunne fremskrive
antallet af AIDS-tilfælde må man imidlertid vælge en fortsættelse af kurven, og
forskerne på CDC har f. eks. valgt en
model, hvor fordoblingstiden essentielt

vokser proportionalt med tiden (ogaltså
ikke er konstant) (1).

.80 +

Risikogruppen

.70 +

Hvorfor falder smitteintensiteten? Der
kan være mange grunde:

.60 +

Folk ændrer opførsel, således at situ-
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Figur 3. Den kvartalsvise udvikling i smitteintensitetfor AIDS i USA. I hvert kvartal
er tilpasset en eksponentiel kurve, hvor smitteintensiteten s er estimeret ved In
n(t)/n(+- 1), dvs. den naturlige logaritmetil forholdet mellem antallet af tilfælde ved

kvartalets slutning og ved dets begyndelse. Dette skøn over s fås fra (1) ved at
bemærke, at n(t)/n(+- 1) = exp(st)/exp(s(&- 1)) = exp (s).
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ationer hvor smitte kan overføres undgås.
Antalletaf syge i forholdtil antallet af
smittede (og smittende) ændrer sig.
Befolkningen er inhomogen. Ikke alle
er lige ofte udsat for smitte. De mest
udsatte får sygdommen først og indgår
så ikke længere blandt dem, der bliver
smittet. På den måde bliver de tilbageværende i mindre og mindre grad en
risikogruppe.

Smittevejene
Den simple model forudsatte, at antallet

af nye tilfælde var proportionalt med antallet af allerede smittede. Dette er formentlig en rimelig forudsætning, når det
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— Model med
eksponentiel vækst

Højrisikogruppen

Den model, der blandt andet er blevet

brugt til at beskrive AIDS-epidemiens udvikling, kan udledes på følgende måde:
Vi betegner antallet af AIDS-tilfælde til tid t med n (t). (Når man
fremskriver, bliver n (t) det forventede antal tilfælde, der ikke nødven-

digvis behøver at være et helt tal).
Modelantagelsen er, at antallet af
nye tilfælde i et (kort) tidsrum,

længde h, med tilnærmelse kan beregnes ud fra antallet af eksisterende
tilfælde ved udtrykket
n (t + h) — n (t) = shn (t),

hvor s er et mål for sygdommens
smitsomhed.

To + h)—n (t) = sn (0),

og ved at lade h gå mod 0 fås
n' (t) = sn (t)

(1)

Ved man, at der på tidspunktet to er
no tilfælde, ses det, at funktionen

(s(tto))

(2)

netop opfylder ligningen (1) og derfor beskriver epidemiens vækst.
Vores antagelse om, at antallet af
nye tilfælde i et kort tidsrum vokser
proportionalt med antallet af eksisterende tilfælde og proportionalt med
tidsrummets længdeføreraltså til, at
antallet, det totale antal tilfælde, vok-

mani stedet for antagelsen (1) forudsætte, at antallet af nye tilfældei tids-

rummet h kan tilnærmes ved
n (t + h) — n(t) = shn (t) (I —

n(t)/N),

(3)

hvor n(t)N er den brøkdel af befolkningen, der allerede er smittet.
I stedet for (2) får man så

n' (t) = sn (t) (I — n(0/N),

(4)

og ved man igen, at der er no tilfælde

til tidspunktet to, ses det, at funkti-

Når stiknarkomaner og bøsser (med
mange partnere) i speciel grad anses for
at være en højrisikogruppe, og når syg-

dommen er langt mest udbredt i disse
grupper (tab. 1), er det således ikke,
fordi de er særlig modtagelige for sygdommen, men fordi de langt hyppigere
er i de situationer, hvor smitte overho-

vedet kan overføres. Med et forsigtigt
skøn kan man anslå, at AIDS i disse
grupper udbredes mindst 10 og snarere

100 gange hurtigere end i resten af befolkningen. Dvs. at AIDS haren fordoblingstid uden for højrisikogruppen, der
er mindst 10 gange så lang, som den vi
ser i dag, hvor næsten alle nye tilfælde
stammer fra højrisikogruppen. Med en
aktuel fordoblingstid på 12 måneder vil
fordoblingstiden i lavrisikogruppen
være mindst 10 år, og 100 tilfælde vil i
løbet af en 20-års periode højst voksetil
400.
I dag stammer mere end 90% af
AIDS-tilfældene fra højrisikogruppen:
Bøsser og stiknarkomaner. På grund af

den langsommespredning uden for højrisikogruppen må man antage, at dette
bliver ved med at være tilfældet, så
længe væksten i højrisikogruppen fortsætter.

Den realistiske model
Hvordan påvirker dette så skønnet over
fremtidige tilfælde? Lad os som illustration betragte fremskrivningerne i tabel
2, der er hentet fra samme nummeraf
Ugeskrift for Læger som de indledende

ser eksponentielt med tiden.

onen

Det ofte anvendte begreb fordoblingstid refererer til ovennævnte mo-

n (t) = no exp (s(t — to))/( (I — no/N)

citater. Regner man med, at der er

+ no/N exp (s(t — to)) )

(2), og regner man med, at 5-20% af de
smittede (seropositive) udvikler AIDS,

del.
Har man eksponentiel vækst, tager
det altid et tidsrum af længden In2/s
at fordoble antallet af tilfælde.
Omvendt gælder det så også, at hvis

drejer sig om influenza eller røde hunde.
I det hele taget sygdomme, hvor smitte
overføres ved almindelig daglig omgang. Sådan er AIDS imidlertid ikke,
idet smitte i dag væsentligst overføres i
to situationer: Ved analt samleje og ved
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befolkning, man betragter. Derfor
kan man prøve at korrigere for, at

smitte også kan overføres til personer, der i forvejen er smittede, og at
dette i så fald ikke øndrer antallet af
smittede.
For at få dette med i modellen kan

Ved at dividere med h fås
n

n’ (t) = no exp

man har konstant fordoblingstid,
medfører dette eksponentiel vækst.
Mankan altså ikke på den ene side
hævde, at fordoblingstiden for en
sygdom vokser og på den anden side
regne med, at sygdommen vokser eksponentielt.
Ligesom man heller ikke samtidig
kan antage, at sygdommen vokser
langsommere end eksponentielt og så
fastholde ideen om en konstant fordoblingstid.
Modellen ovenfor kan i bedste fald
beskrive begyndelsen af en epidemi.
Det er nærliggende at forbedre
modellen ved at tage hensyntil, at der
kun er endelig mange personer i den

passer i ligningen (4).
I denne model vokser antallet af

tilfælde i begyndelsen næsten eksponentielt. Derefter flader væksten ud.

brug af inficerede sprøjter. De andre
konstaterede smitteveje, gennem blodprodukter, fra mødre til deres fostre/nyfødte og ved vaginalt samleje spiller i
dag ingen nævneværdig rolle, når man
skal vurdere sygdommens udbredelse.

65.000 seksuelt aktive bøsser i Danmark

kan antallet af AIDS-tilfælde i denne
gruppe højst blive 13.000, svarendetil et
totalt antal tilfælde omkring 15.000
(hvori stiknarkomaner er includeret).

Med en fordoblingstid på 9 måneder vil
dette antal være nået i løbet af 1991 og
væksten i AIDS-tilfælde vil derefter næsten stagnere. Med længere fordoblingstider og/eller mere realistiske modeller
(se ramme) vil de 15.000 tilfælde blive
nået noget senere, men den hurtige

vækst vil standse på samme niveau.
Naturkampen nr. 40/1986

TABEL 1
AIDS-patienter fordelt efter risikogruppe i USA, Europa og Danmark

USA
n

Europa
% — n
%

Danmark
— n
%

Risikogruppe
Bøsser og biseksuelle mænd

9.365

72,4

1.109

70,5

54

Stiknarkomaner

2.178

16,8

90

5,7

0

95
220
129

0,7
1,7
1,0

53
35

34
2,2

1
1
4

1,6
1,6
6.6

12.932 100,0 60

100,0

Blødere
Transfusionsmodtagere
Heteroseksuelle kontakter

Andet/ukendt

945

7.3

286 181

1.573 100,0

Derefter vil AIDS-epidemien vokse
langsomt, idet udgangspopulationen i
lavrisikogruppenerlille og fordoblingstiden lang (mere end 10 år), mens der
ikke kommerflere nye tilfælde fra højrisikogrupperne.

Fremskrivning
Ovenståendeer kun et regneeksempel og
tallet 15.000 kan sigesat væretilfældigt,
fordi det bygger på usikre skøn. Dels

90,0

stadig værerigtige, og en fremskrivning
der tager hensyntil, at væksten i AIDStilfælde på et vist tidspunkt skifter niveau, vil under alle omstændigheder

tegne et helt andetbillede af udviklingen
end de gængse eksponentielle fremskrivninger.

—

’

overstørrelsen af højrisikogruppen, dels
over hvor mange af de smittede, der faktisk udvikler sygdommen. Og endelig
forudsætter det, at alle i højrisikogrupperne bliver smittede. Da man måformode, at smitte væsentligst viderebringes af raske smittebærere, der endnu
ikke har fået konstateret antistof, vil f.

eks. screeningsprogrammer i højrisikogruppen nedsætte smittehyppigheden
betydeligt. Men selv om tallene er usik-

Upåagtet gennem lang tid
Defleste AIDS-tilfælde findes i dag som
nævnt blandt bøsser og stiknarkomaner.
Men sygdommen kan udmærket have
eksisteret i lang tid uden for disse grupper uden at blive bemærket. Sådan som
det muligvis har værettilfældet i Afrika.
Da AIDS er så lidt smitsom uden for
højrisikogruppen, og da den kun kommertil udbrud hos etfåtal af de smittede
og i disse tilfælde uden karakteristiske
symptomer, må man regne med, at den
først bliver beskrevet og identificeret
som eget syndrom, efter at den er blevet

indført i en højrisikogruppe, hvor man
får mange tilfælde, der optræder samti-

dig og geografisk koncentreret. Som f.
eks. i de amerikanske bøsseghettoer.

re, vil de kvalitative træk i modellen

Ikke eksponentiel tilvækst

TABEL 2
Forventet totalt antal AIDS-patienter i Danmark 1986-1990
Forventet totalt antal AIDS-patienter ved slutningen af
1986 1987 1988
Fremskrivning på grundlag af
Fordoblingstid på 9 måneder
Fordoblingstid på 12 måneder
(National Board of Health)
Fordoblingstid på 15 måneder
(nuværende fordoblingstid)

1989

1990

222 556 1.396 3.503 8.791

136 272

544 1.088 2.176

118 206

358

624 1.088

Skal man opsummere vor nuværendeviden om AIDS, må det blive: AIDS vokser ikke eksponentielt. Den nuværende
hurtige udvikling skyldes alene udbredelsen i højrisikogrupperne. Hvis ikke
smittemønstret ændrer sig afgørende, vil
smitte i lavrisikogruppen kun sprede sig
langsomt. Senest på det tidspunkt, hvor
alle i højrisikogruppener seropositive og
har hafttid til at udvikle sygdommen, vil
antallet af tilfælde blive næsten stabilt i
en længere periode, idet man går overi
en fase med (langsommere end) eksponentiel vækst med en fordoblingstid, der

Tabel 2. Skøn over den fremtidige udvikling af antallet af AIDS-tilfælde taget fra
Schmidt og Zoffmann (2). Tabellen viser, hvad man når frem til, hvis man ikke tager
hensyn til de faktisk observerede ændringer i sygdommens udbredelse, men blot
foretager en eksponentielfremskrivning medforskellige fordoblingstider. Var man i
den første fremskrivning gået 6 måneder længere frem, ville der næsten ikke blive
diagnosticeret nye tilfælde, idet antallet af AIDS-tilfælde da ville være ca. 1500
større end det maksimale antal tilfælde, der kan forventes i højrisikogruppen.
Svarendetil at alle bøsser var seropositive og at 20% havde udviklet sygdommen. En
sådan udvikling er klart urealistisk. Ved de to andre fremskrivninger når man det
samme niveau hhv. 3 og 5 år senere. I øvrigt har man i ingen affremskrivningerne
taget hensyn til, at spredningen går langsommere, når en betydende del af risiko-

er mindst 10 gange så lang som den, man
har i dag og med en udgangspopulation
(i lavrisikogruppen) af en begrænset
størrelse.

Referencer:
1. J. W. Curren et al.: The Epidemiology of
AIDS: Current Status and Future Prospects.
Science 1985, vol. 229, pp. 1352-1357.
2. K. Schmidt og H. Zoffmann: AIDS. Ugeskrift
for Læger 1986, vol. 148, pp. 855-860.

gruppen er smittet.
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Kvinder med hård hud og

neglelak

Af Lena Lindenskov og Marianne Kesselhahn
Der er massiv kampagne for at få kvindertil at udfylde hullerne i mandssamfundet. Nu sidst
ved at direktoratet for Gymnasieskolerne og HF har udsendten pjece for at påvirke pigernes
grenvalg i gymnasiernes 1.g-klasser. Fortielser, nedvurderende kvindesyn og manipulation
dominerer pjecen, der præsenteres og kommenteres af to gymnasielærere.
For første gang har direktoratet for
Gymnasieskolerne og HF udsendt en
pjece rettet direkte til 1.g-pigerne om
grenvalget.
Som kvindelige gymnasielærere reagerede vi umiddelbart med vrede over
pjecen. For det første er pjecens formål
ensidigt at påvirke pigernetil at søge den
fysiske gren i stedet for den samfundsfaglige eller naturfaglige gren. Ikke
alene gøres dette på en manipulerende
og usaglig måde (se senere), men problemet med at matematikpigerne i endnu
højere grad fravælger den samfundsfaglige gren forties totalt.
For det andet er pjecens pige- og
kvindesyn udpræget nedvurderende.
Det tages forgivet, at det er pigerne, der
er noget galt med. Ikke alene bør pigerne
ifølge pjecen ændre deres adfærd, de bør
også ændre deres idealer. Pigerne bør

statsapparatet havde opdaget, at kvinder

kan det hele? At det ville være godt med
flere Tek-Nat-kvinder? At det er noget
skidt, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt

(45-64 år) er markant større end kvin-

og der er så mange arbejdsløse kvinder?
Hvad var vi vrede over? Var det kun
kampagnens form, vi tog afstand fra,
eller var det også dens målsætning?

dernes. Derimod er den for de yngre
årgange (25-44 år) så godt som ens for
mænd og kvinder. Dette gælder også for

Baggrund for
mandefagsstrategien
Ser man på udviklingen i arbejdsstyrken
fra 1967 til 1983 (figur 1) ses det, at

antallet af mænd i arbejdsstyrken holder
sig nogenlunde konstant med små udsving, mens antallet af kvinderi arbejdsstyrken er jævnt stigende i hele perioden, således at antallet er steget med
50% i de betragtede 16 år. Ser man endvidere på erhvervsfrekvensen fordelt på

tænke på løn, levestandard og avance-

mentsmuligheder, når de vælger uddannelse.
I materialet fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Jernets Arbejdsgiverforening (JA) fremhæves til gengæld de
gode sider hos pigerne. Ikke alene er de
ligeså begavede som mænd, men de har
netop også de kvalifikationer og holdninger, som erhvervslivet har brug for.

Piger kan tænke i nye baner, er samvittighedsfulde, har samarbejdsevner og en

positiv indstilling til omverdenen. Og
det kvindebillede er jo i god overensstemmelse med vores eget. Alligevel
blev vi også vrede over det. Vi undrede
os over vores egen reaktion. Hvorfor var
vi ikke glade for, at arbejdsgiverne og

Lena Lindenskov, Oehlenschlågersgade 44,4
1663 København V.
Marianne Kesselhahn, Amaliegade 24,1
1875 København V.
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køn og alder (figur 2) ses det, at denne
tendens vil fortsætte. Mændenes erhvervsfrekvens i de ældre aldersgrupper

År

Kvinder

Mænd

1967

861 900

1478 300

1969

900 800

1 455 400

den helt unge gruppe (15-24 år), hvor
den store forskel pågifte og ugifte kvinder formodentlig er begrundeti, at kvinder ikke gifter sig, mens de er under
uddannelse. Alt tyder altså på, at nettotilgangen til arbejdsstyrken i hovedsagen er kvinder.
Når dertil lægges, at arbejdsgiverne
har nogle optimistiske fremskrivninger
af arbejdskraftbehovet i industri og
håndværk, får man en udmærket forklaring på den overvældende interesse for
de unge kvinders erhvervs- og uddannelsesvalg.
At dette er forklaringen, er da også
åbent erkendt i en stor del af det materiale, der udsendes.

1970

918 100

1462 100

1971

942 900

1 466 200

1972

973 200

1451 000

1973

992 100

1 454 200

1974

1014 700

1 464 000

1975
1976

1022 800
1 050 600

1 462 800
1 480 500

1977

1 048 100

1 489 400

1978

1 078 500

1 499 600

1979
1981

1144 300
1188 500

1 486 400
1 485 900

1983

1 240 900

1 491 000

Fig. 1. Arbejdsstyrken.
Kilde: Kvinder og mænd. Danmarks Statistik 1985 s.42. Tallene fra 67-76erfra
beskæftigelsesundersøgelse (efteråret),
mens tallene fra 77-83 er fra arbejdsstyrkeundersøgelser (foråret).

»Det kniber med tilgangen af unge
mænd til arbejdsstyrken. Man vil ikke
Mend ...................
15-24 &r ...............
25-44 ar ...............
45-64 ar ...............
65 år og derover? .......

76
62
95
80
18

Ikke-gifte kvinder

.........

54

15-24 år? ..............
25-44 år ..............
45-64 år ..............
65 år og derover? .......

50
90
52
4

Gifte kvinder .............
15-24 &r ...............
25-44 ar ...............
45-64 ar ...............
65 ar og derover® .......

67
90
87
58
7

Fig. 2. Erhvervsfrekvensen for mænd,
ikke-gifte kvinder og gifte kvinder 1983.
Kilde: Levevilkår i Danmark 1984.
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Fig. 3a. Kilde: Perspektivrapport, febr. 1985 fra Undervis-

ningsministeriet og Arbejdsministeriet.
kunne skaffe tilstrækkelig arbejdskraft
alene fra denne gruppe.
Derfor skal der satses kraftigt på de
helt unge kvinder under uddannelse,
hvis virksomhederne skal få kvalificerede medarbejdere nok både til de nye
typer af job og til de traditionelle mande-

7980
Fig. 3b.

aspekt i betragtning. Det er vi uenige i.
Efter vores vurdering er det et bevidst
valg fra pigernes side, at de vælgersig
ind på uddannelser og arbejde med
mening og indhold. Men i pjecens formulering nedvurderes pigernes motiver.

1895
alle prognoser netop tyder på, mens
1.g.-pjecens figur ikke viser denne nedgang. Væksten i behovet for antallet af
teknikere overdrives på denne måde betydeligt.
Foruden denne bevidste forvanskning
af prognoseresultaterne er den mang-

Drop idealerne

Arbejdsløshedsspøgelset trækkes flittigt

lende beskrivelse af prognosens forudsætninger yderst kritisabel. Det er en
forudsætning, at den offentlige sektor
skal nedprioriteres, især omsorgsfunkti-

I kampagnen opfordres pigerne til at
planlægge deres fremtid efter andre idealer end i dag.
»Det er almindelig kendt blandt studievejledere i gymnasiet, at drenge er
meget opmærksomme på deres fremti-

frem i materialet.

onerne. At det i høj grad er et politisk

Dette illustreres med en figur, som må
betegnes som en særdeles manipulatorisk grafisk fremstilling. På figur 3a ses
en figur fra Perspektivrapport, feb. 85
fra Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet, og på figur 3b ses det,
som Undervisningsministeriet et år senere præsenterer for 1.g.-elever. Begge
figurer angiver FAST-rapporten 1981
som kilde. Perspektivrapporten angiver
tydeligt nedgangen i antallet af beskæftigede i fabrikationserhvervene, som

spørgsmål, — d.v.s. afhængigt af bevidste ønsker og handlinger — om disse for-

fag« .

dige løn, levestandard og avancements-

muligheder, mens pigerne ofte glemmer
at tage dette aspekt med ind i deres overvejelser — meget idealistisk måske —
men: Deter ikke billigere for kvinderat
leve end for mænd«.
Pigerne »glemmer« altså at tage dette
Naturkampen nr. 40/1986

Kvindefag =
arbejdsløshed

udsætningervil holde, nævnesslet ikke i

materialet.

Hvad du ønskerskal du
få
En metode som JA især har benyttet sig
af er at undersøge, hvad pigerne gerne
vil have — og så lave noget flot materiale,
der lover pigerne, at det kan de netopfå i
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jern- og metalindustrien.
Vilstrup analyseinstitut foretog i 1985
en undersøgelse for JA af unge kvinders
planer om uddannelse og beskæftigelse.
Resultaterne forelå i en rapport juli 85
og påviser, atdet faktisk erbydende
nødvendigt at intensivere kampagnen

|

|

over for pigerne.

i
|
|

Pigerne ønsker nemlig først og fremmest mulighedforat pleje, betjene, undervise, skabe, opleve, og af den grund
søger kun 3-5% af pigerne job og uddan. nelse i industrien. 31% ønsker at arbejde
i inden for sundheds-, social- og uddan-

nd du ort
;

Du sælger

HT

at med afbd
ne

o
:

remit
ge

es

| nelsssinstitationst. Så mange som 38%
nævner arbejde inden for industri og
håndværk som nogetde gernevil undgå.
De frygter nemlig at kede sig, at arbejdet

ge
,

|

er perspektivløst, snavset, støjende,

SD

usundt, og at miljøet er mandsdomineret

TT.

og præget af en dårlig tone. De frygter,
>
|

at mændenetil syvende ogsidst alligevel
løber med avancementerne, det spændende og det velbetalte arbejde.
Hver enkelt af disse negative forventninger har JA sgrget for at dementerei sit
kampagnemateriale:
Der peges på videreuddannelse: »Du
kan skifte spor, efterhånden som dustiller nye krav til tilværelsen. Eller finde
nye udfordringer«.
Pigernes interesseforat pleje og forat
skabe noget, som de kan stå inde for, er

med: »Den danske jernindustri udvikler
og fremstiller miljøteknologi ..... Det
er et af de områder, hvor du kan præge
udviklingen for dine børn og børnebørn.
Tænk over det«.
Og endelig dementeres arbejdsmiljøproblemerne: » Vi har mange smukke,
lakerede negle i jernindustrien. Vi vil
. aflive myten om, at alt arbejde i
jernindustrien er tungt og snavset«.

Holder løfterne?
Der er grund til at være skeptisk overfor
det reelle indhold i løfterne til pigerne.
De enkelte arbejdsgivere ændrer ikke på
én gang opfattelse af og adfærd over for
pigerne i mandefag, blot fordi deres forening kan se nogle generelle perspektiver i en ændring af kønsrollemønstret.
Dansk Arbejdsgiverforening har udgivet
en pjecerettet direkte til deres egne medNaturkampen nr. 40/1986

lemmer, og heri hedder det bl.a.:
»(Men) det forudsætter, at vi kan få to

betydningsfulde gruppertil at indse fordelene ved at beskæftige flere kvinderi
industri og håndværk:
— kvinderne
— arbejdsgiverne« .
De to midtersider i samme pjece er
brugttil at gendrive og nuancere nogle
af de mest almindelige påstande om
kvindelige ansatte: at de har mere fravær
p.gr.a. egen og børns sygdom, at arbejdsgiverne skal betale barselsorloven,
at der skal være særlige toilet- og omklædningsrum til dem, og at de udgør en
ustabil arbejdskraft.
DA forsøger således at overbevise
medlemmerne om, at de ikke behøver

gøre noget specielt for at ansætte kvinder
— de kan roligt byde kvinderne de samme
arbejdsforhold som mænd, og de kan
forvente den samme arbejdsindsats.
Vi mener, at en del af påstandene
rummer nogle rimelige krav, som mænd

i øvrigt burde prioritere lige så højt som
kvinder. Det gælder f. eks. ret til fravær
ved børns sygdom ogret til barselsorlov
medløn.

Kvinder i
lederstillinger?

Behov for de kvindelige
værdier
Forskellige steder i det udsendte materiale fremhæves det, at kvinders særlige
egenskaber i mange tilfælde vil gøre
dem bedre egnede til at fungere på arbejdspladserne end mændene. I DA's
pjece til medlemmerne citeres en
række arbejdsgivere og -ledere for bl.a.
at sige: »Kvinderne tilfører virksomheden nogle værdifulde egenskaber. De er
mere akkurate og metodiske overfor rutineprægede opgaver, og jeg tror — når
kvinderne vinder mere indpas — så bliver
vi forskånede for noget af det grovere
håndværkersprog. De er dygtigere end
mange af deres mandlige kolleger.«
De egenskaber, som alle de citerede
arbejdsgivere og -ledere lægger vægtpå,
er hurtighed, samarbejdsevne, ordenssans, akkuratesse, omhyggelighed, at de
udgør et roligt og stabilt element og
fremfor alt at de: »højner tiltaleformen
og arbejdsklimaet.«
I forhold til de videregående uddannelser følger Undervisningsministeriets
vejledningsavis trop med at omtale de
særlige kvindelige værdier: »det større
antal kvindelige studerende (på f. eks.
tekniske og økonomiske fag) er medtil
at ændre studiemiljøet og uddannelsens
indhold.«
Vi er enige i, at kvinder besidder
mange af de nævnte egenskaber, og at

tigt, at fremtidens ingeniører både kan
og vil se sammenhængen mellem teknik,

natur og menneske. Det er netop med
interesse og forståelse for denne sammenhæng, at mange kvindelige ingeniører har valgt uddannelse. «og: »bare det
at der er 2-4 piger i hver klasse, det gør
altså, at det hele ikke bliver så firkantet.«

Hvordan forholder vi os

så?
Først og fremmest må vi naturligvis
kritisere kampagnen for, at den bygger
på en fremskrivning af arbejdskraftbehovet, som i bedste fald fastholder ogi
værste fald nedprioriterer det offentlige
serviceområde.
Desuden må vi kritisere selve argumentationen i kampagnen for, at den
placerer skylden for kønsopdelingen på
arbejdsmarkedet hos kvinderne. Vi må
fastholde, at det for det første ikke kun er

kvinderne, der vælger skævt, men at
drenge og unge mændi lige så høj grad
foretrækker visse uddannelser og erhverv. Vi må fastholde, at det ogsåeret
samfundsmæssigt problem, at derer så

få mandlige pædagoger, folkeskolelærere og hjemmehjælpere. Og vi må fastholde, at når kvinderne fravælger visse

tal stammer og hvad de reelt er udtryk

afsmittende effekt på klimaet på de
mandsdominerede arbejdspladser og
uddannelsessteder. Men vi stiller os
skeptiske overfor pjecernes argumenta-

for, er endnu i skrivende stund uvist.

tion, fordi vi ikke opfatter den som reel —

uddannelser og erhverv, så er det ikke
kvinderne, der er noget galt med, men
arbejdsindholdet og arbejdsbetingelserne inden for disse uddannelser og erhverv, der åbenbart ikke er tillokkende
for pigerne.
Kåmpagnen retter skytset imod en
forkert fjende. Udgangspunkteter,at årsagen til de få kvinder i mandefageneer

Mendet virker grotesk, at direktorateti
sin grenvalgs-pjece nævner den manglende spredning i uddannelsesvalget hos
pigerne som årsagentil, at der er så få
kvindelige ledere: »Med kvinderne
spredt over mange flere erhverv end nu,
vil der kommeflere kvinder på lederniveau, og også den økonomiskeligestilling vil bedres«.
At en udjævning af den vertikale arbejdsdeling automatisk skulle medføre
en udjævning af den horisontale arbejdsdeling er en aldeles ubegrundet påstand.

det er ikke for at skabe mere sociale

fordomme, anakronistiske holdninger

rammer osv., at DA og DTH ønsker

og manglende viden og betænksomhed

flere kvinder ind på mandefagene.

hos kvinderne. Vi tror derfor ikke, at

Et argument, som man støder på flere
steder i materialet, er, at mens drenge

vælger mellem 300 uddannelsesmuligheder, så vælger piger kun mellem ca.
20 og 30 uddannelsesmuligheder alt efter, om det er direktoratets pjece eller
avisen fra JA, man læser. Hvorfra disse
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det ville være godt, om det kunne få en

Et spillerum, der kan
bruges positivt
Situationen skaber ikke desto mindre et
spillerum, som progressive kræfter kan
bruge til at lave nogle ændringer og reformer i det daglige studiemiljø. Studievejledningen på DIA/DTH har udgivet en pjece til gymnasierne heri foråret.
Heri hedder det bl.a.: »Deter vig-

kampagnen i sin nuværende form vil
virke i særlig høj grad.
Kampagnens udgangspunkt burde
ændrestil: Hvad er der galt med detraditionelle mandeuddannelser og -erhverv,
siden de ikke tiltrækker kvinder? Deter
først og fremmest disse uddannelses- og
arbejdsforhold, der skal ændres — ikke
kvinderne.
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Den nødvendige revolution®
Af Inger Lytje, Gitte Marling og Mona Dahms

I august 1985 blev der holdt en konference om
kvinder og teknologisk udvikling ved Aalborg
Universitetscenter med deltagelse af ca. 200 kvinder
fra de nordiske lande. Artiklen her er planlægningsgruppens
opsummering og fortolkning af, hvad der kom ud af den konference.
De tanker, som dannede grundlag for
indholdet af konferencen, afspejles i den

formålsbeskrivelse og de programpunkter, vi formulerede som udgangspunkt.
Vortese var, at der er en grundlæggende konflikt mellem de værdinormer,

som den tekniske udvikling er et udtryk
for, og de værdinormer som kommer til
udtryk i de kvindelige livssammenhænge. Der er f. eks. en grundlæggende
modsætning mellem kontrol og beherskelse på den ene side og omsorg på den
anden side.
På den baggrund fandt vi det påtrængende med en analyse af den tekniske
udvikling, som kan forklare, hvilken betydning denne konflikt har for kvinders
forhold til teknologi. (Se note 1). Vi
fandt, at det var nødvendigt med en an-

alyse af de institutioner, som har betydning for teknologiudviklingen, og vi ønskede at diskutere, hvad det er for en
teknik, der prioriteres, og hvilken viden

Kvinder og magt
Konferencen behandlede en række
aspekter af kvinders rolle i den teknologiske udvikling set fra forskellige synsvinkler.
Et af de områder, der blev diskuteret,

var uddannelse og undervisning i tekniske og naturvidenskabelige fag. Vi diskuterede en række spørgsmål omkring
pædagogiske metoder, undervisningens
organisering og indhold, institutionernes værdinormer og deres betydning for
kvindernes
situation,
og endelig
spørgsmålet om hvilke kvalifikationer
og hvilke holdninger der formidles.
Det andet område, der blev diskute-

ret, var den tekniske og naturvidenskabelige forskning. Spørgsmålet omkring
organisering og styring af forskningen
blev rejst, specielt problemet med den
meget produktorienterede forskning og
denfrie forsknings trange kår. Hvadfor-

og hvilke hensigter der ligger til grund
herfor. Konferencen skulle bidrage med

skes der i og hvilke teorier, metoder og

nogle bud på, hvorledesinstitutioner og
virksomheder kan ændres, hvilke nye

Dettredie område, vi diskuterede var

former for viden der er brug for, og
hvordan vi udvikler teknik efter en mere
humanistisk fornuft.

Inger Lytje, Institut for Informatik og
Kommunikation, Aalborg Universitetscenter,

Langagervej 6, 9220 Aalborg Ø
Gitte Marling, Institut for Samfundsudvikling og
Planlægning, Aalborg Universitetscenter,
Fibigerstræde, 9220 Aalborg Ø
Mona Dahms, Institut for Elektroniske Systemer,
Aalborg Universitetscenter, Badehusvej 23, 9000
Aalborg
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prioriteringer ligger til grund?
teknologiudvikling. Hvilke konsekvenser har det, at udviklingenstyres af økonomiskeinteresser og en snæverteknisk
rationalitet, som kvinder ikke kan identi-

ficere sig med? Hvorledes kan kvindelige livsværdier integreres i de teknologiske miljøer og dermed blive medbestemmendefor den teknologiske udvikling? Utopihistorier blev præsenteret
som en metodetil at formulere en kvindevision om teknologiudvikling og samfundsudvikling.
De tre nævnte områderblev diskuteret
inden for rammerne af de dominerende

magtstrukturer i samfundet, kapitalismen, patriarkatet og i et globalt perspektiv imperialismen. Specielt blev patriarkatet gang på gang brugt som forklaringsmodel på den undertrykkelse, som
kvinder oplever i relation til teknologiudvikling. Set i et magtperspektiv kommer patriarkatet til udtryk ved, at kvindelige arbejdere, uanset hvilket job de
har, betragtes som anden rangs arbejdere, og det kommertil udtryk ved, at
kvinder ikke tillægges nogen skaberevne
og ikke besidder magt og indflydelse.
I diskussionerne blev det forsøgt at
opstille strategier for forandring, for
henholdsvis uddannelse, forskning og
teknologiudvikling. Sidste afsnit indeholder en opsummering af disse strategidiskussioner.

Tekniske og
naturvidenskabelige
uddannelser
En del af indlæggene omhandlede uddannelserne inden for de tekniske og naturvidenskabelige fagområder, og både
indhold og form blev diskuteret. Det er
en megetvigtig diskussion, da den viden
og de holdninger, som direkte og indirekte formidles inden for uddannelsessystemet, i høj grad er medtil at præge
samfundet.
Sally Hacker (1) fortalte om sine stu-

dier af den militære institutions indflydelse på ingeniøruddannelserne. De
første ingeniørskoler i USA blev oprettet
i det 18. århundrede, hvorstatens mili-

tære og administrative apparat voksede.
Til at styre dette var det nødvendigt med
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en disciplineret arbejdsstyrke, og ingeniørskolernes uddannelser afpassedes
efter dette. Militære værdier som disciplin, hierarki og orden præger ingeniøruddannelserne og har herfra spredtsig
til undervisning i secondary og primary
schools.
Den nuværende pædagogiske praksis
er således ikke opstået tilfældigt. Optagelsesprøvernes udformning, tidspresset
gennem studierne osv. er medtil at sik-

vælger hellere et job, hvor arbejdsmiljøet er godt, end et hvor lønnen er høj.
Hvad karriere angår, føler de, at de krav
der stilles hertil er for store, idet de ikke

kun vil leve for deres arbejde. Overlevelsesstrategierne og valg af job betyder, at kvinderne ikke får ændret det
meget patriarkalske og hierarkisk opbyggede uddannelsessystem.

Den danske kvindeforskning søgerat
forklare kvindernes vanskelige situation

mens pigerne som helhed udviserstørre
interesse for teknikkens samfundsmæssige og sociale konsekvenser,
— at drengene forholder sig mere instrumentelt til fagene, mens pigerne er
mere optaget af, at faget skal være meningsfyldt i sig selv,
— at pigerne er mere interesserede i
fysik, når lovmæssighederne illustreres
ud fra biologiske emnerend udfra tekniske.

re, at kun de mest disciplinerede slipper

i de tekniske uddannelser medteorier og

Karin Beyer og Mette Vedelsby har

igennem uddannelsen.
Sally Hacker påpeger, at ingeniøruddannelsernes form og indhold er med til
at filtrere ikke kun kvinder men også
mange mænd fra. Udvælgelse af ledere
efter de værdier, som ligger i ingeniøruddannelserne, er med til at opretholde en samfundsstruktur med kontrol
og dominans. Den maskuline videnskabelige og teknologiske viden bruges til at
legitimere eksisterende magtrelationeri
samfundet, og den dirigerer vores tankegang. Det er derfor nødvendigt at udfordre og ændre selve fundamentet i den
videnskabelige og teknologiske viden.
I de senere år har der i de nordiske
lande været en stigende interesse forat
rekruttere kvindertil ingeniøruddannelserne. Hovedårsagen kan tilskrives erhvervslivetsinteresser i at udnytte kvindernesintelligensreserve. K vinderne har
imidlertid også selv været interesseret
heri af beskæftigelsesmæssige og lønmæssige årsager. På konferencen blev

teser om kønssocialisering. På konferencen repræsenteredes denne forskningstradition af Janni Nielsen og Lisbeth Roepstorff (3), der beskæftiger sig
med EDB og piger, og af Karin Beyer og

også bemærket, at piger og drenge har
forskellige indlæringsmetoder, og til-

det fremhævet, at det for teknologiud-

viklingen bredt betragtet er væsentligt at
få kvindernes værdinormer og potentialer integreret og nyttiggjort i de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Mette Vedelsby (4), der arbejder med

faget fysiks kønspolariserende effekter.
Janni Nielsen og Lisbeth Roepstorff
antager, at vi har tre erkendemåder,

nemlig den kinetiske, hvor krop og sanser er grundlag, den emotive, som har
basis i menneskelige interaktioner, og
den symbolske, som omsættes gennem
sprog, billeder, farver osv. Den køns-

specifikke socialisering medfører, at
drengene udvikles mod autonomi, mens
pigerne udvikles mod personlige interaktioner. Dette skyldes, at opdragelsen
i vores kultur i høj grad varetages af
kvinder. Piger opdrages af deres eget
køn. De fastholdesi tætte menneskelige
interaktioner og vil først senere gennem
brud udvikle autonomi. Hos pigerne vil
den emotionelle erkendemåde derfor
spille en væsentlig rolle, og dette kan

lægger kønssocialiseringen stor betyd-

ning. Pigerneer socialiserettil i høj grad
at undgå de risikobetonede læreprocesser. Dette er uhensigtsmæssigt i undervisningssituationen, idet at læreerat gå

på opdagelse. Det bliver heller ikke
bedre af, at fysikundervisningen i dag
baseres på drengenes erfaringsverden,
mens relationen til pigernes erfaringsverden er meget svag. Løsningen på
problemet må være en ændring af undervisningsformen og fagets indhold. De
nævner en undervisning, hvor pigerne
støttes til at tage udfordringer op, og
mener, der bør inddrages filosofiske og

samfundsmæssige perspektiver i undervisningen. Herigennem øjnes også en
løsning på den meget skarpe adskillelse
mellem humanistiske, samfundsfaglige,

tekniske og naturvidenskabelige fag.

Perspektiver

primært er orienteret mod levende væsner frem for mod ting.
Drengene opdrages derimod af det
modsatte køn og vil derfortidligt få be-

Selv om det er vanskeligt at bryde de
patriarkalske dominansstrukturer i de
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, er det rigtigt, at der stadig rekrutteres flere kvinder hertil. Hensynettil

Kvinderne udgør en potentiel mod-

hov for identifikationsmodeller uden for

kvinders jobmulighedertaler herfor,li-

stand mod den begrænsede tekniske rationalitet, hvor produktivitet og effektivitet er nøgleord.
Elin Kvande (2) har undersøgt ingeniøruddannelserne i Norge. Hun konklu-

den menneskelige interaktion. Herved
udvikler de evnentil at afgrænse sig fra

gesom hensynettil styrkelse af en teknologisk udvikling baseret på bredere værdier og erfaringer. Deter også vigtigt, at

derer, at de kvinder, som er inden for

systemet, vil få meget svært ved at påvirke det. Ved hjælp af en række overlevelsesstrategier når kvinderne igennem
systemet og får deres uddannelse. Efter
endt uddannelse vælger kvinderne typisk jobs med socialt engagement. De
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føre til en symbolsk erkendemåde, der

andre, til autonomi. Den emotive erken-

demåde skubbes derfor i baggrunden,
samtidig med at den symbolske erkendemåde bliver tingsrelateret.
De erkendelsesmæssige forskelle kan
bidragetil en forklaring af ofte konstaterede tendenser i naturvidenskabelig og
teknologisk undervisning f. eks.:

der uddannes flere kvindelige lærere,

— at drenge er mest interesseret i,

som kan undervise inden for disse områder, således at pigerne får en identifikationsmulighed.
Meget tyder på, at der må tages fat
allerede i det tidlige skolesystem, hvor
pigernes modstand mod tekniske og naturvidenskabelige fag endnu ikke er ud-

hvordan tekniske indretninger fungerer,

viklet, og deres umiddelbare nysgerrig-
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hed kan fastholdes. Der må bl.a. arbejdes med en fagintegreret undervisning,
der tager udgangspunkt i pigernes erfaringsverden.
På universiteter og tekniske højskoler
må strategien følges op af studier, der
indholdsmæssigt er orienteret mod brede
problembeskrivelser og løsninger. Teknologivurderinger og teknologianalyser
bør være et integreret led, og undervisningen bør baseres på gruppearbejde.

Den tekniske og
naturvidenskabelige
forskning
Inden for den tekniske og naturvidenskabelige forskning er der store sammenhænge og ofte direkte forbindelser
til erhvervslivets behov for målrettet
forskning. Forskninger i høj grad orienteret mod teknologi- og produktudvikling. Det amerikanske forbillede fra Silicon Valley inspirerer i disse år mange
universiteter og tekniske højskoler i hele
Europatil at oprette science-parks med
det formål, fysisk og organisatorisk, at

knytte forskning og erhvervsliv tættere
sammen.
I en af konferencens workshops diskuteredes konsekvenserne for forskningens uafhængighed og for grundforskningens vilkår. En erhvervsrettet forskning vil underlægge forskningen de
samme økonomiske tvangsstrukturer,
som produktionen er underlagt. Detvil
skabe yderligere svære betingelser for
den mindre produktorienterende forsk-

noget, der skal udforskes med henblik på
besejring og kontrol. Inden for moderne
astronomisk forskning har man i dag en
utrolig høj grad gjort sig afhængig af
instrumenter og apparatertil indsamling

af store mængderaf data. Derimod sker
der næsten ingen vurderinger eller sammenfatninger til helheden: »It is the
sense of control, involved in today's
technologized Grand Science which
helps to hideits lack of scientific insight
and motivation. We are merely getting
results instead of asking questions of our
own«.

Eva Isaksson pointerer, at vi er sande
børn af Newtons fysik, som ligestiller

teknologi og kvindeværdier, og for

viden med evnen til at kontrollere og
ødelægge. I denne forbindelse henviser
Eva Isakssontil Brian Easleas påvisninger af, at atomfysikken og dens forskning er tæt sanmenkædet med udviklingen af atomvåbnene, førsttil besejring af
naturen og senere som magtmiddel til
kontrol af verdensfreden!
Eva Isaksson fastslår, at vi må arbejde
for nye videnskabstraditioner og værdier. Hun er inspireret af Einstein og
hans idé om at opdage og afdække harmonien i naturen som modstykketil den

forskning, hvor målet er at skabe ny vi-

maskuline magt over naturen.

den og erkendelse.
En anden magtstruktur, der slår igennem, nårvi taler om teknisk og naturvidenskabelig forskning, er patriarkatet.
Denne dominansstruktur er medtil at
prægeprioriteringen af forskningsopgaverne. Den sætter ligeledes rammer for
teori og metodeudviklingen inden for
forskningen.
Eva Isaksson (5) beskæftigedesigi sit
indlæg med det naturvidenskabelige na-

Lena Trojer (6) er optaget af Barbara
McClintocks syn på forskningen og af
hendes arbejdsmetoder. Som forskningsmedarbejder er Lena Trojer blevet
sat til at gentage et forsøg så mange
gange, at anomalierne drukner i statistisk materiale og dermed udgrænses
som relevant objekt for forskningen.
I modsætning til den kvantitative
forsknings nivellering af gennemsnitsbetragtninger søger Barbara McClintock
det særlige. Som genetiker interesserer
hun sig meget for anomalierne som noget væsentligt for hendes forskning.

ning, f. eks. for forskning, der kobler

tursyn, og med det værdigrundlag forsk-

ningen bygger på. Hun tog afstand fra
den herskende opfattelse af naturen som
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Hendes egen metode går ud på at »utveckla kapacitet att se, i hennes fall, en
cellkårna som skiljer sig från de Ovriga
och gøre det forståeligt. Om något inte
ståmmer, finns det en orsak, och man tar

reda på denna orsak«. Barbara McClintocks forskning er ikke begrænset af instrumenter, da hendes redskaber ikke er

mere avancerede end et mikroskop.
I sit indlæg konkluderede Lena Trojer, at de forklaringsmodeller vi anvender og udvikler, er resultat af mange
faktorer, rationelle såvel som irrationel-

le. En vigtig faktor er den erfaring, som
kvinder henholdsvis mænd har. Det er
vigtigt, at kvinderne er repræsenteret
blandt forskerne, således at også kvin-

ders erfaringer inddrages i forskningen,
f. eks. i fortolkning af måleresultater og i
valg af forskningsstrategier.
Også Inger Lytje (7) fremførte nødvendigheden af, at kvinderne sætter
deres præg på forskning og udvikling,
fordi det er her, de vigtige afgørelser
tages. I sit indlæg beskæftigede hun sig
bl.a. med spørgsmålet om strukturering
af viden, som den finder sted inden for
datalogien i forbindelse med opbygning
af ekspertsystemer. Inger Lytje mener,
at den vidensforståelse, som liggertil
grund for opbygning og anvendelse af
denne type af EDB-systemer, ikke har
almen gyldighed. Det antages, at viden
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Hvis vi skal udvikle et andet værdigrundlag for den tekniske og naturvidenskabelige forskning, må der kæmpes på
flere felter samtidig.
nomiske muligheder for den frie forskning. Vi må modarbejde det stigende
krav om produktorienteret forskning for
og med erhvervslivet. Der må skabes
åndehuller, hvor der kan arbejdes på at
forny natursynet, udvikle arbejdsmetoder og teorier baseret på den kvindelige

jordemødre, som tilmed var ukendte

erfaringsverden. Desuden må vi stadig

med sygehusverdenen. I og medat teknologiudviklingen yderligere understøttede sygeliggørelsen af alle fødsler, var
skruen uden ende skabt. Den fødende
kvinde underkastes lægens (læs: mandens) kontrol via fødselsteknologien.

slåsforat få flere kvinder ind, ikke barei

de tekniske og naturvidenskabelige fagområder som teknikere og undervisere
Deterutrolig vigtigt, at kvinderne blander sig noget mere i forskningsverdenen,
fordi det er her, man udvikler den viden,

der senere dannerbasis for teknologiudvikling og som formidles inden for uddannelsesområdet.

Teknologiudvikling

Perspektiver

Som nævnt ovenfor er der en meget nær
sammenhæng mellem militæret og ingeniørarbejdet. Denne sammenhæng har
bl.a. ført til, at kontrol er et kodeord i

forbindelse med teknologiudvikling,
kontrol over naturen såvel som kontrol
over mennesker. Inden for de givne
magtstrukturer kan denne kontrol antage
forskellig karakter: Imperialistens kontrol over tredie verdens befolkning, kapitalistens kontrol over arbejderen eller
mandenskontrol over kvinden. I mange
af disse kontrolsituationer skydes teknologien ind som kontrollerende element.
Dette afspejledes i de få indlæg på
konferencen, som drejede sig om tekno-

Indlæggene på konferencen vedrørende

højeste myndighed på fødestuen, og jordemødrene mistede deres indflydelse.
Samtidig tog udviklingen af fødselsteknologi fart, båret frem af fabrikanter
med øje for det nye marked, som fødselssektoren udgjorde. Den understøttedes af usikre og teknologifascinerede
(som oftest mandlige) læger og autoritetstro patienter og kunne naturligt nok
ikke imødegås af en talsvag gruppe af

Vi må arbejde for, at der bliver øko-

kan repræsenteres på en formel symbolsk form f. eks. i logiske formler, og at
problemløsning kan simuleres ved deduktion eller ved operation på abstrakte
datastrukturer. Men i et samfund med
kvindeundertrykkelse er kvinders viden
tavs og usynlig. Det har bl.a. den konsekvens, at kvinder som regel har en meget
ringe bevidsthed om omfanget af deres
viden og dermed heller ikkeeri stand til
at formulere og eksplicitere den.

unormale og komplicerede fødsler blev

logiudvikling. Anni Margrethe Chri-

Det paradoksale er, at internationale undersøgelser har påvist, at den elektroni-

ske fødselsovervågning ikke har betydet
nogen nedgang i dødeligheden under
fødslen.
Anni Margrethe Christophersen diskuterede også genmanipulation og reproduktions teknologi. Disse emnerinteresserer kvinder i høj grad, idet mandens kontrol over kvinden her vil kunne
nå sin yderste grænse: at overflødiggøre
kvinden i reproduktionsprocessen.
I Karen Sjørups og Kirsten Thomsens
(9) indlæg om kontorautomatisering påpegesligeledes anvendelsen af teknologi

som kontrollerende element. Samtidig
tydeliggøres det, at kvinders arbejde
nedvurderes, idet en succesrig EDB chef
citeres for at have udtalt, at 80 pct. af en

sekretærs arbejdsdag er uproduktiv, og
at kontorautomatisering netop skal tjene
til at eliminere disse 80 pct. af dagen,
hvor sekretæren formodes at være uproduktiv.

arbejdsmetoder

stophersen (8), som i sit indlæg talte om

Karen Sjørup og Kirsten Thomsen

var spændende, men for få og for lidt
fremadpegende. Årsagen må søges i det

fødselsteknologi, ser således den voldsommeudvikling inden for dette område
som udtryk for et ønske om at opnå kontrol med den naturlige fødsel.
Med den nugældende fødselslovs

skelner mellem det funktionsopdelte

forskningsværdier og

faktum, at der er alt, alt for få kvinder,

der aktivt forsker inden for de tekniske
og mnaturvidenskabelige fagområder.
Kun aktive forskere er gennem deres arbejde i stand til at udvikle anvendelige
og
alternative
forskningsmetoder.
Kvinderne er så spredt placeret både
med hensyn til geografi og arbejdsområder, at metodeudviklingen sker isoleret

og sporadisk.
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ikrafttræden i 1974, hvorved alle kvin-

der blev tilbudt vederlagsfri fødsel på
sygehus, blev normale fødslerflyttet fra
fødeklinik eller hjem ind på sygehusene.
Denne strukturændring ledsagedes af en
ændret magtfordeling, således at fødselslægerne med særligt kendskab til

kontor med kapitalistisk kontrol overar-

bejdere med velafgrænsede arbejdsfunktioner, og det traditionelle kontor, hvor

størsteparten af sekretærens arbejdeligger på det uformelle niveau og derforer
usynligt, og hvor kontrollen er patriarkalsk. På det traditionelle kontorvil der
kunne opstå en modsætning mellem patriarkalsk kontrol og kapitalistisk kontrol, idet kapitalens ønske om maksimal

udnyttelse af arbejdskraften forudsætter
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velafgrænsede arbejdsfunktioner, hvil- 4
ket er uforeneligt med patriarkens gnske
om pa et hvilket som helst tidspunkt at
kunne disponere over sekretærens arbejdskraft. Erfaringen viser, at patriarken som regel sejrer over kapitalisten.
Også Marja Vehvilåinen (10) beskæf-

tigede sig i sit indlæg med kontorautomatisering. Hun fremhæverligeledes, at
det traditionelle kontor er domineret af
en patriarkalsk organisationsstruktur og
at kvinders arbejde kun er delvist synligt. Hun nævner endvidere det problem,
at arbejderne, dvs. kvinderne, ikke in-

volveres i udviklingen af kontorautomatiseringssystemer, dels fordi fagforeninger i Finland traditionelt ikke deltageri
sådant arbejde, dels fordi kvinders
kendskab til EDB er for mangelfuldt til
at sætte dem i stand til at deltage.

Perspektiver
Konferencen gav nogle bud på, hvordan
kvindelige livsværdier kan integreres i
de teknologiske miljøer og derved blive
medbestemmende for den teknologiske
udvikling.
I relation til fødselsteknologi er det
vigtigt, at fødslen baseres på kvindernes
selvtillid og tiltro til egne evner. Dette
kan ske, dersom jordemødrene indgåri
et tæt samarbejde med den gravide
kvinde og yder hende den nødvendige
psykiskestøtte, i stedet for at basere sig
på avanceret teknik. Den teknologiske
kontrol kan ikke erstatte den medmenneskelige omsorg.
Inden for EDB-udvikling blev vigtigheden af at danne kvindenetværk og
kvindefællesskaber fremhævet, således

at kvinder kollektivt kan formulere deres
krav til udviklingen. Systemudvikling i
et kvindeperspektiv må tage udgangspunkt i kvinders liv, i kvindearbejdet, i

kvinders arbejdskultur og i de ressourcer, kvinder har. Udviklingsarbejdet må
organiseres på en sådan måde, at den
kvindelige produktivitet og skaberevne

frigøres og det må baseres på enteoretisk
forståelse af den materielle og ideologiske undertrykkelse af kvinder.
På det generelle niveau blev det fremhævet, at der i forbindelse med teknolo-

giudvikling sker store forandringeri ar-
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bejdets karakter og dermed i arbejdsde
lingen mellem mænd og kvinder. Når
mangeer af den opfattelse, at ny teknologi skaber nye arbejdspladser, glemmer

hite males, then minority males, white
women, minority women, who gave

way to the machine«, og om det underliggende menneskesyn siger Tamar Ber-

de som oftest, at de nye, faglærte jobs

man (11): »There is a fundamental view

besættes af mænd, mensrutinejobs, som

of the human being as a yet not automated part of the machine. «
Vignsker at modarbejde den holdning
til teknologiudvikling, som afspejles i
citaterne ovenfor. Der skal ved udvikling, indfgrelse og ibrugtagning af ny
teknologi tages udgangspunkt i de ansat-

står over for automatisering i næste runde, besættes af kvinder.

Herom siger Sally Hacker følgende: »In studies of other industries, we

found similar patterns: jobs undergoing
technological change were held first by
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tes, kvinders såvel som mænds, arbejds-

situation, og ny teknologi skal resultere i
en meretilfredsstillende arbejdssituation
for alle.
Vi vil ikke være medtil at udvikle en
teknologi, som styrker de eksisterende
magtstrukturer, og vi vil ikke medvirke
til at skabe nye hierarkier, f. eks. ved at
nogle kvinder får magt på andre kvinders
bekostning. Vi ønsker en teknologiudvikling, som går hånd i hånd med en
nedbrydning af de eksisterende magtstrukturer i solidaritet med de svageste
grupper i samfundet.

Utopier
Hilary Rose (12) har studeret forskellen

mellem mænds og kvinders utopier (se
note 2), som de afspejles i science fiction
litteraturen. Ofte er mænds utopier baseret på ekstrapolationer af det eksiste-

logi udvikles med udgangspunkt i menneskers behov.
Dette blev bl.a. udtrykt af Hilary
Rose, som sagde: »We have to do not-

hing less than transform science and
technology ..... If any of usare to get
into future and our children and our
childrens children are to get into future,

then we have to change science and
technology. Thereis absolutely no alternative to this because the alternative, I
think, is the end of the human experiment. «
Der var bred enighed om, at kvinders

manglende deltagelse og marginale placering i den teknologiske udvikling ikke
skalsøgesi fejl og mangler hos kvinderne, men snarere skal ses som en — omend
passiv — kritik af teknik og naturvidenskab.
Deter en konklusion, som bør få vidt-

udvikling voldsomt ekspanderet, men
med eksisterende sociale relationer og
magtstrukturer fastfrosne. Derved bliver

rækkende konsekvenserfor denstrategi,
der fra officiel side anlægges i de nordiske lande for at rekruttere flere kvinder
til de tekniske og naturvidenskabelige
fagområder. Informationsmøder og an-

mænds utopier ofte kvinders — og måske

dre former for lokkemad gør det ikke.

osse mange mænds — dystopier. Kvinders utopier er langt mere visionære og

Der er tværtimod brug for en indsats i
retning af at støtte ændringer og opbygning af alternativer med udgangspunkti

rende samfund, med den teknologiske

revolutionerende, både hvad angår bru-

gen af avanceret teknologi, og hvad angår ændringer af de sociale relationer
mellem mennesker, nedbrydning af
magtstruktur og ligestilling mellem
kønnene.
I arbejdet med teknologiudvikling er
det vigtigt at bruge utopier som et værktøj til at eksplicitere, hvilke mål og hvilket fremtidssamfund vi arbejder hen
imod.
Denne eksplicitering af mål mangler
desværre meget ofte i teknologiudvikling, som den sker i dag, vel ikke fordi
de som styrer teknologiudviklingen ikke
har nogle visioner om et fremtidssamfund, men snarere fordi disse visioner
ikke direkte kobles med teknologiudviklingen.

de ideer, som bl.a. formuleres i kvinde-

og teknologimiljøerne.
Den passive kritik, som resulterer i en

Kvinder har et stærkt ønske om at påvirke den teknologiske udvikling og

afvisning af at beskæftige sig med teknologiudvikling overhovedet, må ændres
til en konstruktiv og udfarende kritik.
Denstørste hindring herforer, at kvindelige teknologer og naturvidere mangler
en forståelsesrammeog et sprogtil reflektion og analyse af deres fag og deres
arbejde, og derfor er vi alt for tavse i
diskussionen. Det er et af de negative
resultater af den socialisering, som findersted i de tekniske og naturvidenskabelige miljøer.
Vores udgangspunkt for at diskutere
kvinders rolle i den teknologiske udvikling er begrænsettil erfaringsviden og en
masse ubearbejdede følelser, opnået
gennem års erfaringer med teknikudvikling i det praktiskeliv.
Hvis kvindelige teknologer og naturvidere skal være den dynamiskekrafti
en forandring af teknik og naturviden-

dreje den i en anden retning, hvor tekno-

skab, må vi udvikle en forståelsesramme

Det er nødvendigt med
en revolution
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inden for hvilken vi kan diskutere vores
fag og vores arbejde. En sådan forståelsesramme kan udvikles i et tværfagligt
samarbejde med samfundsvidere og
humanister.
Note 1. Vi arbejder med en bred forståelse af
teknologibegrebet, i overensstemmelse med
flere af konferencedeltagerne. F. eks. formulerede Sally Hacker følgende definition: » Technology can be defined as the organization of material and energy to accomplish work .... so, by
technology we mean both the machines and the
social relations«. En anden definition, som blev
formuleret af Jens Miiller, AUC, lyder: » Teknologi er helheden af produkt, organisation, viden

og teknik«. Fælles for begge definitionerer, at
de sociale relationer mellem mennesker i arbejdsprocessen er et væsentligt aspektaf teknologi.
Note 2. I den fremadrettede kvindeforskning anvendes begrebet utopi som betegnelse for det
fremtidssamfund, som vi alle bør arbejde forat

nå frem til, hvor det mulige kombineres med det
ønskelige.
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et åbne land

Der sker en fortsat

specialisering af
arealanvendelsen i Danmark.

Og planlægningener fortsat opdelt i planlægning for bestemte emne-områder.
Der er brug for en lokalt orienteret planlægning for det åbne land,
svarende til den der er i byerne.

Af Jørgen Primdahl
Det åbne lands planlægning, dvs. den
offentlige regulering af arealanvendelse
og ressourceudnyttelse uden for bysamfundene hari stigende grad vist sig utilstrækkelig. Planlægningen kan kuni begrænset omfang forebyggeen fortsat reduktion af landskabets funktionelle, vi-

suelle og biologiske samensathed. Og
direkte forbedringerer systemetslet ikke
gearet til.
Disse svagheder skyldes, at det åbne
lands planlægning først og fremmest er
en regional planlægning med meget begrænsede muligheder for at mobilisere
lokalbefolkningen.
I denne artikel ser jeg nøjere på
denne problemstilling: planlægning som
grundlag for beskyttelse af landskabet
imod uønskede ændringer, og planlægning som grundlag for handling. Først
nogle tilbageblik mod udviklingen af det
gældende plansystem. Dernæst nogle
vurderinger af den aktuelle — og temmelig turbulente — politiske situationset i
relation til det åbne land. Endelig kommer jeg med nogle argumenter for og
forslag til en lokalt orienteret planlægning.

Region- og
kommuneplanlægning
Udtryk som »planlovreformen«, »miljøreformen« og »det åbne lands planlægJørgen Primdahl,

Inst. for Land- og Byplanlægning,
KVL, Bilowsgade 13,

1870 Frederiksberg C.
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ning« indikerer, at der er tale om sam-

menhængende og effektive systemertil
regulering af den fremtidige udvikling.
Hvad der ikke er. Det drejer sig om en
række vidt forskellige plantyper i form
af dels en sammenfattende planlægning
(region- og kommuneplanlægning), dels
en sektorplanlægning. Hele herligheden
er indført fra 1969 og 10 år frem, og
siden er lovgrundlaget, dvs. planernes

nyttet sig af. De mange forsøg, der siden
har været, på at kommeaf med disse, for

rende tempo her i 80'erne.
Detvil føre for vidt her at gennemgå
de mange lovændringeri det, der senere
er døbt planlovreformen. Ultrakort beskrevet ser hovedtrækkene ud som følger. Hjørnestenen i systemet, by- og
landzoneloven blev indført i 1969 og
satte en effektiv stopper for en begyndendetilplastring af det åbne land med
spredte bebyggelser. Senere fulgte region- og kommuneplanlovene, der påbød

travle og erhvervsvenlige politikere, irriterende offentlighedsregler ikke er lykkedes. Bortset fra, at debatperioderne er
blevet afkortede.
Lovene betød endvidere en udvidelse
af planlægningsemner. Region- og
kommuneplanerne skal således omfatte
hele amtet eller kommunen, og skal bl.a.
udpege: arealer forbeholdt jordbruget,
naturområder med væsentlige fredningsinteresser, områdertil råstofindvinding,
sommerhusområder og andre rekreative
arealer. I 1982 kom kvaliteten af overfladevandet med i regionplanlægningen,
og der foreligger nu forslag om også at
medtage grundvandets anvendelse og
beskyttelse. Sammenfattende betød det,
at det åbne land for første gang erblevet
genstand for en fysisk planlægning.
Endelig indeholdt kommuneplanlo-

amterne og kommunerne at udføre en

vens lokalplanbestemmelser nydannel-

region- henholdsvis kommune- og 10kalplanlægning. En samling af de mange, ukoordinerede og lidet effektive
plantyper, der havde udviklet sig parallelt med den egentlige byplanlov fra
1938, i tre hierarkisk forbundne plantyper var ét af formålene med reformen. Et
andet var decentralisering. Staten skulle
nu ikke længere godkende de kommunale planer, når de iøvrigt var udført i
overensstemmelse med regionplanlægningen. Til gengæld skulle offentligheden sikres rettil at deltage i planprocessen. En ret som foreninger, græsrødder,
lokale beboere og pressenflittigt har be-

ser i forhold til den tidligere byplanlov,
herunder muligheder for mere detaljerede bestemmelser for terrænændringer,
etablering eller beskyttelse af beplant-

rækkevidde, blevet udvideti et accelere-

ninger, vandhuller m.m. Men netop de
omtalte emner kan, sammen med be-

stemmelser om ejendomsafgrænsninger
og bygningers anvendelse, ikke anvendes på jordbrugsarealer i landzone.

Sektorisering af
planlægningen
Allerede inden de første regionplaner
var udarbejdede, kom der i 1977-78 —
Naturkampen nr. 40/1986
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uden koordinering og uden at der samlet
var formuleret politiske ønsker herom —
fire lovrevisioner og dermed fire nye
amtskommunale sektorplaner, dvs. planer med hversit afgrænsede emne.
I praksis har planlægningen fungeret
på den måde, at de enkelte sektorer —

hver især i samarbejde med de tilhørende
interesseforeninger — har udarbejdet
deres egne ideelle sektorplanoplæg.
Som den primære del har disse indeholdt
en kortlægning og prioritering af den
enkelte sektors arealinteresser. Oplæg-

gene er så blevet »afvejet« imod hinanden og resultatet indføet som dele af de
netop godkendte regionplantillæg. Senere i artiklen diskuterer jeg nogle af de
grundliggende svagheder ved denne
planlægning.

Aktuelle udviklingstræk
Medens det primært var byvæksten og
dermed forbundne ressource- og miljøproblemer, der var den materielle baggrund for de omtalte planlove, bliver
udviklingen i det åbne land fra sidst i
1970'erne i stigende grad genstand for
opmærksomhed. Dette skyldes flere
forhold.
For det første blev det gennem publicering af den ene undersøgelse efter den
anden klart, at landskabets naturindhold
i de fleste regioner længe har været på
retur. Der foregår en monotonisering af
det åbne land, primært agerlandet. (NK
nr. 3: 18-23).

For det andet blev det tydeligt, at de
mange milliarder, der i 1970'erne er investeret i spildevandsanlæg, ikke har givet de ønskede miljømæssige effekter.
Vandet er ganske vist blevet renere i
mange vandløb, men det forventede bio-

logiske liv har ikke indfundet sig. Samtidig har de kystnære farvande fået det
værre, fiskeriet er mange steder truet.

Det kan også nævnes, at antallet af
kunstvandingsanlæg blev mangedobleti
70'erne, samt at produktionen af dambrugsørreder næsten fordobledes i perioden 1974-82 — inden for de samme
anlæg! Derer således foregået en voldsom vækst i forbruget af (rent) ferskvand.

For det tredie bliver der her i 80'erne
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sat fokus på landbrugets miljøpåvirkning. Husdyrholdenes koncentration til
få og store enheder resulterer sammen
med en generelt øget kunstgødningsforbrug i en stigning i næringsstoftabet.
Landbruget bliver kendt medskyldig i
overfladevandenes elendige forfatning
og gjort hovedansvarlig for grundvandets stigende nitratindhold.
Endelig er derfor det fjerde et værdiskred i gang. Opinionsundersøgelserviser således, at der i Vesteuropa og Nordamerika længe har været grøde i et opgør med 50'ernes og 60'ernes vækstbegejstring. Medlemsudviklingen i naturbeskyttelsesorganisationerne peger i
samme retning, f. eks. har Naturfredningsforeningen firedoblet sit medlemstal i perioden 1977-84 og har nu et medlem i hver niende husstand. Derertilsyneladende tale om nogle strukturelle
ideologiske og politiske ændringer,
selvom det naturligvis altid kan diskuteres, hvor dybe eller grundlæggende de
er. Under alle omstændighederer de senere års lovændringerikke et spørgsmål
om, at landbruget har »solgt sig selv
dårligt«, som jeg de sidste par måneder
ofte har hørt organisationsfolk fra landbruget udtale.
Listet i stikordsform har der de seneste år været tale om følgende folketingsinitiativer af betydning for planlægningen i det åbne land:
— vandløbsloven: økologiske hensyn
ved forvaltning af vandløbene,
— store fredninger: Vadehavet Margrethe-Kog m.fl.
— udvidelse af naturfredningslovens
$43: beskyttelse af heder, strandenge,
moser, søer og vandløb,

— øget klageadgang for diverse foreninger,
— NPO-handlingsplan, herunder bestemmelser om møddings- og ensilageanlæg, udbringning af gylle, samt
forbud mod halmafbrænding på markerne,

— okkerlov: begrænsning af okkerforurening ved dræning (NK nr. 26:
15-21),
— stop for tilskud til kunstvandingsanlæg og dræning af udyrkede enge.
Og mindstlige så store ændringer ser
ud til at være på vej:

— naturbeskyttelse og naturgenopretning, herunderoprettelseaf en »naturfond«, vurdering af $43 m.m.
— naturparker: driftsplaner, »naturparkråd« m.m.

— marginale landbrugsjorders fremtid,
— miljø- og planlovene: opprioritering
af regionplanlægningen m.m. samt
— landbrugsloven: lempelse af erhvervelsesbegrænsningerne m.m.
Sammenfattende bliver der etableret
et omfattende bureaukrati med nye udgiftkrævende poster på budgettet, poster, der som alle andre vil være gen-

stande for potentielle besparelser. Oveni
kommerså, at det eksisterende plansystem ikke vil være til megen nytte, når
det gælder om at sammenfatte og per-

spektivere alle de nævntetiltag.

Hvad er der galt?
Den største svaghed ved det åbne lands
planlægning er, at der ikke levnes mulighed for lokal stillingtagen. Udvikling
af lokal, kollektiv bevidsthed omkring
landskabets anvendelse og beskyttelse
lyder måske som en naiv drøm i manges
ører. Men er ikke desto mindre en nødvendighed. Som modvægt imod individuel og, i mange tilfælde, uansvarlig
adfærd på ejendommene. Og som modspil overfor en offentlig konformisme
bestående af snævre og indbyrdes modstridende målsætninger og principløsninger camoufleret som vejledninger,
sektorplaner og såkaldt sammenfattende
planer.
Disse region- og kommuneplaner,

hvor det åbne land er opdelti prioriterede områder — landbrugsinteresser
fremfor landskabsbeskyttelse f. eks. —
giver især problemerpå to fronter. Den
ene består i, at planerne forstærker den

igangværende udvikling i retning af specialisering af arealanvendelsen. De bidrager altså til at sætte landskabets monotonisering i system. F. eks. viser en
undersøgelse af naturfredningslovens
administration, at der givesrelativt flere

tilladelser til ændring af vådområderi
usammensatte områder sammenlignet
med de fredningsmæssigt højt prioriterede, sammensatte områder. (Wejdling
Naturkampen nr. 40/1986

og Wejdling: Vådområde-administration 1979-82, en analyse af naturfred-

ningslovens 843, RUC 1985).
Det andet problem drejer sig om de
manglende muligheder for lokalbefolkningens deltagelse og dermed betingelserne for den politisering, som er afgørende for, at planlægningentages alvorligt. (NK nr. 39: 6-11).
Sektorvis prioritering og »afvejning«
af områderne kan forekomme hensigtsmæssigt i forhold til landbruget om organisatorisk størrelse og i forhold til
fredningssagen som en samletidealistisk
bevægelse, men ikke i forhold til det
konkrete lokalsamfund. Deter ikke beboerne i Overby, der har bedt amtet om

at få deres lokale egn karakteriseret som
»arealer forbeholdt jordbruget« med dertil hørende gul farve på kortet og nogle
mere eller mindre generelt formulerede
retningslinier. Blev de spurgt, kunne der
næppe heller samles flertal for, at amtet
skulle udvise særlig stor forståelse for
opfyldelse af vandhuller, rørlægning af
vandløb og dræning af moser i netop
deres område. Og hvad der næsten er
værre: hvis de gik sammenog blev enige
om at bevare bestemte naturtyper i området på samme måde, som de sin tid
havde taget initiativ til en bevarende
plan for landsbyen — så ville de af kommunen få at vide, at det var umuligt.

Hvad der er brug for?
En mere helhedsorienteret regionplan er
derfor detførste brug for. Dvs. en planlægning, der er sammenfattende i ordets
egentlige forstand, og som sikrer, at
kommunerne eller lokalsamfundenei en
konkurrencesituation om f. eks. arbejdspladser ikke giver køb på miljø- og
landskabsbeskyttelsen. Regionplanlægningen bør endvidere være åben overfor
påvirkning fra andre end veletablerede
organisationer og foreninger og give
kommunerne et selvstændigt spillerum
for deres planlægning.
Som det er fremgået, mener jeg samtidig, at der er brug for en lokaloriente-

ret planlægning, f. eks. en særlig form
for lokalplanlægning, svarende til den
der udføresi byerne. Ikke som erstatning
for de eksisterende reguleringsformer,
Naturkampen nr. 40/1986

men som et nødvendigt supplement,
hvis vi skal undgå en uoverskuelig og
kostbar naturplejeforvaltning.
Alt efter den konkrete situation kunne
lokalplanlægningen baseres på forskellige principper, hvorét er princippet om
frivillighed. F. eks. kunne der udføres
bevarende lokalplaner for værdifulde naturtyper i et givet område, hvor der er
udbredt ønske herom blandt områdets
beboere. Kommunerne kan gennem lokalplanprocessen tilbyde faglig bistand,
og planernes retsvirkninger sikrer, at
ændringer af det bevarede kun kan ske
efter tilladelse.
Et andet princip er helhedsmæssige
løsninger, hvor der ønskes eller forventes en bestemt udvikling. En særlig 10kalplanlægning for det åbne land kunne
således bidragetil regulering af den for
tiden meget omtalte marginalisering af
landbrugsjorder. Hvis landmændene f.
eks. har svært ved at få økonomii afgrænsning af nærliggende strandengsarealer, kunne det offentlige finansiere
fælleshegn mod, at området i en lokalplan fastlægges som græsningsareal. Fordelen ved denne løsning, fremfor f. eks.
10 individuelle plejekontrakter er, at den
er administrativ enkel og økonomisk
overskuelig.
Endelig er der princippet om pligt.
Vedrelativt store byggerier, anlæg eller
landskabsforandringer iøvrigt, bør der

være lokalplanpligt på samme måde,
somderer i byerne. Derved sikres det, at
ændringerne sker ud fra sammenhængende, politiske vurderinger og samtidig
får de lokale beboere lejlighedtil at reagere. Som deter idag kan det offentlige
ofte vælge, om der skal udføres lokal-

plan eller ej i det åbne land. Som et aktuelt
eksempel kan nævnes placeringen af
tolv 300 m høje gittermaster i forbindelse med det kommende TV-2. Planstyrelsen menerikke, at disse anlæg er

lokalplanpligtige med netop den begrundelse, at de skal placeres i det åbne
land. Det menerjeg de burde være, ligesom råstofgravning, anlæg af campingpladser, rensningsanlæg osv.
Lokalplaner er nemlig ikke kun bindende for den enkelte grundejer. Også
det offentlige skal respektere planerne,
hvad deri øvrigt kan være et yderligere

300 m høje master er ikke
lokalplanpligtige— mener planstyrelsen.

En lokalplan skal tilvejebringes, før der
gennemføres større anlægsarbejder,
— siger kommuneplanloven.
Hvorstor er »større« i det åbne land.

motiv for lokalsamfundettil at tage initiativ til en bevarende lokalplan — hvis det
ellers var muligt.
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Læserbrev

Datamaskinen er løsningen - hvad er problemet?

En-kommentar til artiklerne i Naturkampen nr. 39 om
planlægning, om planlæggerens rolle og om borgernes

muligheder for indflydelse på planlægningen.
Af Jacob Nørbjerg
Jeg er ikke planlægger i snæver forstand, men datalogistuderende, og jeg har ofte
været forundret over den måde, hvorpå »ny informationsteknologi« (1) omtales i me-

dierne, herunder også »Naturkampen«: »Ny informationsteknologi« er altid et interessant emne, selv om den

ofte bruges til løsning af
helt traditionelle problemer.
Samtidig forventes det, at
anvendelsen af »ny informationsteknologi« nærmest af
sig selv vil føre til en øget
»decentralisering«. Desværre redegøres der sjældent
for, hvordan »informations-

teknologien« kan gøre det,
end sige for hvad »decentralisering« vil sige. Decentralisering er tilsyneladende noget, vi gerne vil have, og det
kan informationsteknologien
simpelthen hjælpe os med.

Derfor var det med en vis
forventning, at jeg kastede
mig over artiklen om »Praktisk
Teknologivurdering«.
Nu — tænkte jeg — kunne jeg
måske få en kritisk gennem-

gang af » Åbenrå Prøvecenter

Hvad er det præcise indhold,

hvem står bag, hvilke områder har man udpegettil forsøgene, hvorfor, hvad for-

venter man af anvendelsen af
»informationsteknologi«, og
hvordan vil man vurdere resultaterne? Og når nu artiklen
indgår i en sammenhæng
med artikler om »frigørende
decentral planlægning«: på
hvilken måde inddrages de
forskellige interessegrupperi
planlægningen og vurderingen af forsøgene, er der
nogle tegn på, at lokale
(hvilke

lokale?)

interesser

styrkes i forhold til centrale
osv. Er der med andre ord
tale om »nytænkning« og be-

Sundhedsvæsen og
biblioteksvæsen
Jeg vil uddybe denne kritik
ved at diskutere to af artiklens eksempler på forsøg
med »ny informationsteknologi«:

1) Sundhedsvæsenet og informationsteknologien
»Der etableres kommunikationsmuligheder
mellem
Holstebro Sygehus, 6 praktiserende læger, 2 privatpraktiserende tandlæger, den
kommunale børnetandpleje,
hjemmesygeplejen, hjælpe-

boerindflydelse, eller er der
(som jeg tror) tale om er-

middelcentralen, et apotek

hvervsstøtte i informationsteknologiens
indbydende
indpakning?
Men hvad indeholdt artiklen? En omtale afforskellige
forsøg med »ny informa-

Århus« (2).

tionsteknologi«, der var så

kortfattet, at den næsten var
meningsløs, en fuldstændig
ureflekteret gennemgang af
motiverne bag forsøgene
samt nogle meget brede formuleringer om teknologivurdering og beboerindfly-

for Ny Informationsteknologi« og lignende projekter:

delse. Oven i alt dette kom,

Jacob Nørbjerg,
Fåborggade 11, 1. th.,
2100 København Ø.

at forsøgene ved nærmereeftersyn viste sig at være inderligt traditionelle anvendelser
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af edb — blot overført til nye
områder.

samt Tandlægehøjskolen i
Min første reaktion var:
den mulighed findes allerede, det hedder en telefon.
Men, tænkte jeg, der må
ligge andet bag. Hvad nu

hvis det eret system, dertillader elektronisk overførsel
af journaldata, rekvisitioner,

henvisninger,
recepter
o.lign.? Så ville der være en
vis mening i det, idet meget
af den papirbaserede kommunikation, ofte af ensartede
data som navn, adresse, be-

skrivelse af sygdomsforløb
m.v., der finder sted i dag,

ville kunne effektiviseres.

Men hvor er nytænkningen
og den frigørende planlægning? Hvorer diskussionerne
af et behandlersystem, der

tvinger os fra den ene institution til den anden og hvor patienterne reduceres til data
om defekte apparater? Og
hvor er decentraliseringen,

når behandlerinstitutionerne
bindes sammen af et kommunikationssystem?
2) Biblioteket og informationsteknologien
»På det Sønderjyske Landsbibliotek gennemføres der
forsøg med at lade brugerne
selv foretage edb-baseretlitteratursøgning. I alle afdelinger og filialer opstilles
terminaler tilsluttet Kommunedatas
bibliotekssystem,
ved hjælp af hvilket man selv
kan finde frem til de ønskede
bøger.«
Altså: i stedet for at skulle
rode i papir- og mikrofilmkataloger får vi nu lov at bruge
edb. Det er muligvis en fordel— man kan udføre en »tættere« søgning v.hj.a. edb,
men man kan også få en så
lang litteraturliste i hovedet,
at man mister pusten. Men
jeg har endnu en gang svært
ved at se nytænkningeneller
det decentrale i forsøget. Der
kommer tilsyneladende terminaler op overalt i SønderNaturkampen nr. 40/1986

jylland, men at påstå at deti
sig selv er en decentralisering, vil være det samme som
at sige, at Danmarks Radio er
decentralt,

fordi

alle

har

fjernsyn og radio (3).
Hvis de nævnte eksempler
er repræsentative for forsøgene med »ny informationsteknologi«, har disse forsøg
efter min meningintet at give
i form af en frigørende eller
demokratisk
planlægning.
Der er derimod tale om, at

mansætter ind medhelt traditionelle løsninger på institutioners ledelses-, styrings- og
kommunikationsproblemer.

Teknologivurdering
Hermed er ikke sagt, at de
nævnte edb-anvendelser er
uproblematiske, eller at systemernes konkrete udformning er uvæsentlig. Lægesekretærerne kan kommetil at
tilbringe mange timer ved
terminalerne,
patienterne
kan føle sig utrygge ved, at
»alle og enhver« kan se i
deres journaler eller Kom-

skal bruge den ny teknologi i
daglig praksis.« Men det
fremgår ikke, hvem der skal
inddrages i vurderingen: er
det lægerne, klinikassisten-

nologier«. Dette herlige (eller forfærdelige) nye vil føre
os direkte til »informations-

giudvikling i de sidste par
hundrede år.

samfundet« (hvad er det?),

terne, kommunalpolitikerne,

ej «= (9):

forbrugerne, bibliotekarerne, eller blot en homogen
gruppe »borgere«? Hvornår
inddrages »de«: er »de« med

En hvilken som helst teknologianvendelse far naturligvis konsekvenser, men
ved at gøre den teknologiske
udvikling til en selvstændig
forandrendekraft overses for

»ny informationsteknologi«
— eller andre kapitalistisk udviklede teknologier — er uanvendelige for socialister; kun

til at bestemme, hvilke for-

søg der skal laves, eller forventes »de« kun at medvirke
ved tilpasningen af det færdige produkt til markedet?
Har »de« mulighedfor heltat
»afvise« produktet, eller må

de nøjes med konstruktive
forslag til forandringer m.m.
Ingen af disse spørgsmål
rejses — endsige besvares — i
artiklen, hvorfor det er umu-

ligt at tage stilling til den afsluttende påstand om, at »det

vil være teknologivurderingsmotivet som led i forsøgsarbejdet, der vil åbne
mulighed for på tæt vis at
drage beboerne medind i forsøgsarbejdet.« Har »beboerne« nogetat skulle have sagt,
eller er de blotstatisteri et på

forhånd afgjort spil?

munedatas bibliotekssystem

kan vise sig at være så tungt
at arbejde med, at det er uanvendeligt.
-Derfor er det naturligvis
væsentligt at vurdere forsøgene. Men teknologivurdering er jo, isoleret betragtet,
heller ikke noget nyt. Tekno-

logiudvikling er altid blevet
ledsaget af en »teknologivurdering« — ganske vist på
virksomhedsejernes præmisser — så det nye i den aktuelle
situation er tilsyneladende, at
»borgerne« inddrages i pro-

Holdninger
til teknologi
Kritikken af artiklen »Praktisk Teknologivurdering« bør
imidlertid ses i sammenhæng
med den måde, »ny infor-

mationsteknologi« og andre
»snilde teknologier« diskuteres på i »Naturkampen« og
andre steder (4).
Debatten er, som tidligere

nævnt, præget af en til tider
uhæmmetfascination af den
»ny informationsteknologi«.

cessen, idet »... det anses

Denne fascination fører til,

for vigtigt, at dele af teknologiudviklingsarbejdet flyttes ud fra laboratorierne og
kommertil at indgåi et sam-

at såvel teknologioptimister
som -kritikere indtager gammelkendte teknologideter-

spil med de mennesker, der

len falder på de »snilde tek-
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ministiske positioner, nårta-

uanset om vi vil det eller

det første de interesser, der

ligger bag ved og bestemmer
denne udvikling. For det andet bliver det den eksisterende teknologis muligheder
og begrænsninger der strukturerer diskussionen om, hvilket samfundvi skal leve i, og

ikke de ønsker forskellige
grupper kan have til udviklingen. Man glemmer, at
også valget af en given teknologi er politisk.
Diskussionen aflitteratursøgningssystemer kommer
f. eksempel alt forlettil at
fokusere på fordele og ulemper ved det ene eller det andet
system. Men er mangelen på
edb-baseretlitteratursøgning
overhovedet et væsentligt
problem for bibliotekarerne
og deres kunder? Kunne
pengene ikke anvendes lige
så godt (eller bedre) på større
bogbudgetter og længere åbningstider. Er det kort sagt
ikke nødvendigt med en
grundlæggende diskussion
af, hvad man vil med folkebibliotekerne, før man be-

gynderat opremse fordele og
ulemper ved edb-baseretlitteratursøgning?
Deter efter min mening på
tide at droppe fascinationen
af de »snilde teknologier« og
i stedet tage udgangspunkti
en forståelse af, at det er de
samme interesser, der driver

udviklingen og anvendelsen
af disse teknologier, som har
stået bag stort set al teknolo-

Hermed erikke sagt, at den

at vi (hvem?) ikke skal lade

vore diskussioner og handlinger styre af fantasiløse
planlæggeres bud på alt det
herlige, vi skal bruge den »ny
informationsteknologi« til.
Vi må selv definere problemerne og ikke som udgangspunkt tro, at den »ny informationsteknologi« er løsningen.
Noter
1. Ny informationsteknologi bruges
om et rodsammenaf edb, lyslederkabler, reklame-TV, videokonferencer, databaser, datamatstøttet undervisning, mikro-

processorstyrede

vaskemaski-

ner, distancearbejde m.v.

Tiden og stedet er ikke til en
nærmere præcisering, og jeg vil
nøjes med at benytte anførselstegn om udtrykket.
2. Dette og følgende citater stammer fra »Naturkampen« nr. 39,

side 13.
3. Jeg vil undlade at komme nærmere ind på de mange mulige betydninger af»central« og »decentral«. Men monikkedet er på tide
at holde op med at opfatte de to
begreber som implicit negative
eller positive, uden en nærmere

diskussion af hvad de dækker
over i de enkelte tilfælde?
4. Pladsen tillader ikke en uddybet
fremstilling, men det følgende
bygger bl.a. på Cronberg &
Sangregorio: »Du skOna nya vardag«,

Stockholm,

1981;

Wei-

zenbaum: »Computer Power and
Human Reason«, San Francisco,
1976 og Caspersen m. fl.
»Hjemmedatamaten — et brækjern til fremtiden?«, Datalogisk
Institut Københavns Universitet,

1985.
5. Variationer over dette tema kan
findes mange steder. Hervil jeg
blot nævne »Den teknologiske
Udvikling. Teknologien i Menneskets tjeneste« METAL 1981;

artiklerne om »snilde teknologier« i Naturkampen nr. 22;
Mette Bauer & Jan Kragh Jacobsen: »Barndom i samlesæt pr.
fjernstyring« i HUG! nr. 40 og
Bent Madsen & Arne Mortensen:
»Computermagt og Menneskeværd«, København, 1985.
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Bogkamp
Svar til
Vagn Lundby
I sidste nummer af Naturkampen giver Vagn Lundby
Naturens

historiefortællere

fingeren. Jeg finder anmeldelsen irrelevant, sjusket og
— rent ud sagt — dum.
Nerven i anmeldelsen er

det for Lundby velbekendte
had til vestlig videnskab. Det
er et had, jeg forstår, selv om

jeg ikke deler det (bl.a. fordi
jeg ser videnskaben som udtryk for nød — og nøden
havde højst sandsynlig været
værre end videnskaben). Det
synes som om, Lundby fordømmer bogen, fordi den

handler om en bestemtforestilling i vestlig videnskab,
forestillingen om evolution.
Dette forekommer mig at
væreet totalt irrelevant kriterium for fordømmelse. Personlig haderjeg f. eks. Indre
Mission, men derforville jeg
da ikke fordømme en bog,

der belyste Indre Missions
historie. Må man heller ikke
lave bøger om nazismens historie?

Lundby angiver mig som
medredaktør af bogen, men
angiverintetsteds, at bind I —

som af gode grunde er det
eneste, anmeldelsen kan
handle om, da bind 2 endnu
ikke er udkommet — er redigeret af Niels Bonde og Henrik Stangerup, og altså ikke
af mig. Detstår ellers tydeligt nok på titelbladet. Det
kalder jeg sjusk.
En hovedkritik af bogen
er, at den »er et værk, som
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kort og godt opfølger den
selvcentrerede imperialisme,
som altid har kendetegnet
den europæiske åndshistorie.« Jeg håber ikke, Lundby
mener, at redaktørerne skulle

have lavet en bog om europæisk
—åndshistorie,
der
kunne vise, at denne åndshistorie er smuk som indianer-

nes? Detville i alt fald have
været ret uhæderligt. Men
hvis ikke det er det, han mener, så er det sgu da noget

dumt noget at kritisere den
for.
Jesper Hoffmeyer

Mellem frygt og

At udstille er at
fortælle

fascination

At lave en udstilling erat fortælle en historie. At gå på
udstilling er mere end at få
fortalt en historie. Det er
også konfrontationen med de
andre udstillingsgæster. Alle
kroppene spiller med, når
man er på udstilling. Hvis
man kunne hænge kroppen
ude i garderoben og sende
sanserne ind i lokalerne, så

var udstillingen et medie ligesom TV-kikkeri og en
biograftur. Udstilling ligner
mereteatret. Forskellen er, at

mark«, der handlede om vi-

udstillingsgæsterne ikke sidder tilbage i mørket. De er
midt på scenen. De andre
kroppes sanselighed spiller
stærkt ind på den oplevelse,
de indtryk, den fortælling et
udstillingsbesøg giver.
Bag udstillingen har producenterne fortalt en historie. I den kultur- eller naturhistoriske udstilling er der
brugt mange virkemidler:

denskab, teknologi og køns-

plancher,tekst, billeder, lys,

specifikke universer, burde

lyd, lugt, tredimensionale
genstande m.m.
Bogen er en brugsbog i

Stødt på
manchetten
Deter altid redaktionen, der

udarbejder titel og den forklarende »manchet«, der er
til hver artikel. Artiklen i NK
39: »Moder Jord på Herrens

efter forfatterens mening
have haft følgende manchet:
Videnskab og teknologi er
udviklet inden for det maskuline univers med en række
negative konsekvenser til
følge.
Skal udviklingen vendes,

må der gøres plads forde feminine erkendemåder. Herigennem skabes også mulighed for en større tilgang af
kvinder til de »hårde« fag.
Red.

den forstand, at den beskri-

ver processer, elementer og
helhederi det at lave en udstilling. Det er med andre ord
en brugsbogi praktisk udstillingstilrettelæggelse.
Bruno

Ingemann:

Nu kommer bølgen. Da EDBteknologiens
epokegørende muligheder blev udbasuneret, medførte det en veritabel syndflod af publikationer. Nu kommer bøgerne
om den anden af de snilde
teknologier: bioteknologien.
Morten vistgård har skrevet
om, hvad vi skal med den —

bioteknologien. For der er
tale om valg af forskellige
anvendelsesmuligheder.
Morten Kvistgård har haft
god udsigt fra sin arbejdsplads på DtH, hvor projekt
Pegasus harhaft til huse. Pegasus er det første teknologivurderingsprojekt om bioteknologi. Fra denne udsigt
har han kunnetse, at opblød-

ningen i retningslinierne for
anvendelsen af gensplejsning
er sket i takt med, at den

kommercielle interesse er
blevet øget. Hvilke produkter er det så, der skal satses
på? Er det gensplejset afløbsrens eller bio-læbestifter? Er
det præparater til forebyggelse af diarré hos sødmælkskalve? Er det tobak,
majs og soyabønner forædlet
af Monsanta og Eli Lilly,
forædlet til bedre at kunne
modstå sprøjtemidler fra
Monsanta og Eli Lilly?
Lige nu bør debatten dre-

Udstil-

jes, mener forfatteren. Væk

lingshåndbogen,
Teknisk
Forlag, København 1986,

fra hvad bioteknologien kan

128 sider.

teknologien skal brugestil.
Som det er nu, ligger ho-
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brugestil, hen mod hvad bio-
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vedvægten på produktion af
produkter, der kan afsættes i
den vestlige verden. Hvad er
ideen i at lave hurtigere og
billigere landbrugsprodukter
til EF-lagrene?
Morten vistgårds bog er
en nyttig oversigt over bioteknologiens stade i Danmark og i udlandet. Den er
godt struktureretoglige til at
gå til. Den handler om,
hvilke muligheder vi kan og
skal vælge inden for bioteknologien. Om valget og om
målet.

Fiskeristatistik
Fisk og matematik. For en
hurtig betragtning er det to
for hinanden fremmede områder. Ved nærmere eftersyn
er brugen af matematiske
modeller i fiskeriet til bl.a.
regulering af fangster meget
udbredt. I bogen gennemgås
og diskuteres én-arts- og
fler-arts modeller. Så langt er
detlet at følge med i de matematiske udtryk for fiskeriet. Nordsø-modellen er en
stor og kompliceret model,

Morten Kvistgaard: Bioteknologi— hvad skal vi med den?
Teknisk Forlag, 1986. 100
sider. Kr. 98,-.
HP

Atomkrigen
dokumenteret
Ambio er et overordentligt
seriøst tidsskrift, der udgives
af Det kgl. svenske Videnskabernes Akademi. I 1983
udgav Ambio et temanummer om atomkrigen og dens
følger. Dette temanummer er
i let modificeret form udgivet
af forlaget Ask. Nyskrevne
artikler er bl.a. »Atombombens fædre«, » Radioaktivitet

og atombomber«, » Basalbiologiske virkninger«. Tilføjelsen af disse artikler betyder, at bogen kan anvendes

til undervisningsformål, f.
eks. i gymnasiet.

dertager hensyntil, at der er
mange slags fisk i havet, og
at de lever af at æde hinanden. I et par afsnit antydes
Nordsø-modellens kompleksitet og det demonstreres, at
kendskabet til de biologiske
forhold fiskene imellem er
utilstrækkeligt. Derfor er faren at putte en masse mate-

matik på fiskenes liv med
hinanden i havet, at det kan

give indtryk af, at fiskerimodellerne er eksakte videnskabelige beskrivelser af forholdene. Netop problemstillingen matematisk model og
virkelighed behandles i det
afsluttende kapitel. Bogen er
til undervisningsbrug og ledsages af et videobånd på 22
min. Båndet introducerertil
bogens emner.
Bent Zimmermann Nielsen:
Matematiske Fiskerimodeller, Systime 1986, 77 sider.
OD

blive klogere. Det bliver man

også.
I de nærmestfølgende år er
det mikroorganismer, det
drejer sig om i den industrielle udnyttelse af gensplejsning. Men »Den nøje skelnen
mellem mikroorganismer på
den ene side og dyr og planter
på den anden side er ikke
mere helt holdbar«.

Dette gælder specielt, når
landbruget for alvor tager
gensplejsning i anvendelse.
Det gælder også ved patentering. Som det er nu, er det
kun mikroorganismer, der

kan patenteres. Det passer
med industriens interesser.
Men det forudsætter, at det

kun er egenskaber, der er
overført i mikroorganismer,

der kan patenteres. Det er
usandsynligt, at naturen og
industrien i al fremtid skulle
lade sig hæmme af patentloven. I hvert fald naturen er
for længst gået over optugtelsen og har brudt artsbarriererne.
Arvemassen udvikler sig.
Dele af arvemassen er slæbt
med fra endog meget fjerne
forfædre. I menneskets arvemasse indgår et element,
der er fælles med bananfluen! »Der er biologisk set
større lighed mellem generaler og kålhovedet, end man

sommetider tror«.

Konsekvenser

for mennesker og natur.
Oversat og bearbejdet af
Claus Jensen, Ole Jørgensen
og Peter Touborg. Forlaget

Ask. Sider: 175. Pris: kr.
158,-.
HP
Naturkampen nr. 40/1986

Naturen, industrien

og optugtelsen
Gensplejsningens ikke særlig grå eminence Ebba Lund
har skrevet en veloplagt bog
om gensplejsning. Angiveligt for at vi alle sammen skal

Det er kun, når man har

mulighed for at kombinere
mange forskellige data og
ved hjælp af computer behandle disse data, at »forebyggende social kontrol kan
blive en realitet«, står der i
Free Association Books nyeste udgivelse.
Der står også, at politiet
har vanskeligheder med at
drage skillelinien mellem
kriminelle handlinger og politiske handlinger. Og at
denneskillelinie bliver stadig
vanskeligere at sætte.
Eksempler på dette skred
er resumeret i gennemgangen af minearbejderstrejken
1984-85. Og erfaringerne
med skjolde, plastic-kugler,
vandkanoner,

forskellige

gasarter egnede til at sprede
folkemængder med m.v. er
beskrevet i afsnittet om »Riot
Technology«.
Moderne politi-teknologi

Ebba Lund: Gensplejsning.

øges. Effekten er, at de lo-

Forlaget Hekla. Sider: 165.

kale politi-enheder indrulleres i en national politistyrke,
der varetager den politiske
kontrol.

Pris: kr. 138,-.

HP

Frank Barnaby m. fl.: Efter
atomkrigen.

lice National Computercentre« i nordenden af London.
Herer f. eks. oplagret oplysninger om Englands 33
mill. biler. En betjent på patrulje kan på et øjeblik få
disse oplysninger ud i patruljevognen. Og lænkningen
går selvsagt også den anden
vej. Betjentens notesbog bliver til computerbærbare data, der øjeblikkelig er tilgængelige overalt i politiverdenen.

Computeren og
betjenten
Nårder er adskillige typer af
sikkerhedsalarmer og pigtråd
omkring en bygning, må der
være noget at skjule. Det er
der også. Stedet er: »The Po-

TechnoCop.
New
Police
Technologies. SkrevetafBri-

tish Society for Responsibility in Science. Udgivet af
Free Association Books. 26
Freegrove Road, London
N7. 112 sider.
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Altså sandsynlighed, ”var? Det betyder velnogetsom er
lig sandheden. Men helt så sandt som sandheden er det
ikke, når derkun ertale om sandsynlighed. Deterligesom lidtsynd, nar vipa grund afde radende konjunkturer ikke har radtil den rigtige sandhed, men m: najes
med sandsynlighedskalkyler. De er ikke rigtigt palidelige.
Specielt er de megetforskellige for og efter. Tagnu f.eks.
Harrisburg. Før da var det vældigt usandsynligt, at det
som hzendte i Harrisburg skulle hzende. Men siden gik
sandsynligheden helt op i 100%.
Så det blev næsten sandt, at det som hændte, at det

hændte.

Men hvis det, derhzendte iHarrisburg, virkelig hzendte,

så ersandsynlighedenfor, at detskulle ske en gangtil så
ufattelig lille, at man på en måde kan sige, at det var

godt, det der skete i Harrisburg, hvis det skete, for s:

kan vi vere nzesten sikrepa, at detikke skerigen. Ihvert

fald ikke i Harrisburg. Og i hvert fald ikke ps samme
tidspunkt som sidste gang. Risikoen for dette erforsvindendelille.

fra Tage Danielsons monolog om sandhed og sandsynlighed
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