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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har

Nr I 1976 Arg. 28
VI MÄNSKOR
Adolf Fredriks Kyrkogata

i korthet följande historia.

bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor
under parollen: Mot krigspsykos, för
demokrati och för kvinnornas likställighet. Ar 1931 utvidgades förbundet
så att ett samarbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i vänsterriktning.
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Tel: 08/20 37 56

Månd-fred kl 10-14
Redaktör
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Vivan Nyström

för kvinnornas värdighet i familj
samhälle.

Månd-fred kl 10-14

Medlemsavgift 20 kr per år
Postsiro 5 13 23 - 4

Innehåll
Ledare....
Från läsarna
Aktuellt..

3
4
5

Kärlek utan barn

en samhälisfara?- Hjördis Leuin

Claahills
KVINNOR I AFRIKA:
Harriet

8

till
13

Zambta: Jämlika kvinnor ser
män som överhuvuden.

......

L7

Botswana: Jag behövdes inte

......,

framtidsarbetes grundval.
Ar 1946 anslöts Svenska Kvinnors

VäÅterförbund (Swedish

women's

left federation) till Kvinnornas

22

Skivor 24
... 30
Turister i Vietnam

Böcker, Tidskrifter,

För Indokinas kvinnor
............... 31
och barn.
Omslag efter sida ur tidningen
Brand 2 april 1910

NAR VI ÄR TILLRÄCKLIGT

MANGA OMBUD för Vt mänskor
skall vi samlas till konferens för att
förbättra spridningen av den. BLI

De-

mokratiska Världsförbund (KDV).
KDV hade 1969 anslutna organisationer i 90 länder med omkring 200 miljoner medlemmar,

KDV har nu tillerkänts konsulativ
I (tidigare hette det A) hos
FN:s ekonomiska och sociala råd.
status

Endast 16 organisationer har denna
status vilken innebär rätt att yttra sig
vid rådets sammanträden och att

framlägga egna förslag muntligen

"USA måste bidra till
att läka krigets sär

SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFöRBUND
Box 3120, 103 62 Sthlm
Tel: 08/20 37 56

1åglön Marie Nilsson............

och

Förbundet vill verka för samarbete
melian kvinnor i alla länder och med
all kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt

eller skriftlieen.

Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB
Borås 1976

Judit Lukacs

och

Iivet; för erkännande av och respekt

Ansvarig utgivare
VALBORG SVENSSON
Layout Birgit Lundin
Annonser Erik Winnå
Utkommer med 6 nr per år
Prenumeration 20 kr helår
Postgiro 5 13 23 - 4

Waldön

vill verka för fullstän-

män och för kvinnornas deltagande i
full utsträckning på alla områden av
det ekonomiska, sociala och politiska

Bodil österlund
Gunilla Myrberg

Louise

nuvarande

dig likställdhet mellan kvinnor

Katja Wald6n
Harriet Clayhills

Tanzania: Från jordbruk

1914

I paris-avtalets 21:a artikel förbinder sig usA att bidra
till återuppbyggnaden av Indokina och att läka krigets
Indokinas folk på att detta löfte skall
sår. Ännr
"a"tä.
infrias.
usA har inte gett upp sin aggressiva politik mot Indokinas länder. De söker nu med aIIa tillgängliga medel
att sabotera återuppbyggnaden och vi måste nu, som vi

gjort så många gånger tidigare, ge uttryck.för vår avsky
iÅfor USA:s åff" fOr6rytelser i Indokina. Vi måste hävda
att det är usA:s skyldighet att ersätta de stora materiella skadorna och det mänskliga lidande de åsamkat
Indokinas folk. Vasastadens samarbetskommitt6 för
återuppbyggnad i Indokina har inlett en kampanj för att
sprid; inlormation om USA:s förptiktg]se1 som stadgas
i'paris-avtalet och att väcka opinion för kravet: "uSA
måste bidra titl att läka krigets sår". Samarbetskommitt6n distribuerar nu en fotdei med information som också
innehåller en namninsamlingslista.
Foldern kan Du skicka efter från:
"Följ Paris-avtalet", Box 100 54, 100 55 Stockholm 10.
Läi den, spriC den och samla namnunderskrifter bland
vänner och arbetskamrater. USA:s aggressiva politik mot
de Indokinesiska länderna tar sig nu nya former sedan
deras militära krigföring misslyckats. vilka metoder
usA än använder sig av i sitt syfte att behärska så måste
de mötas av samma kraftfulla världsopinion som under
den tid då USA militärt angrep Indokinas folk'

OMBUD!

---

Kvinnodekaden
har börjat
Världsaktionsplanen från Mexlcokonferensen utges nu av Delegatlonen för
jämställdhet och kan beställas från SKV. Vi bör studera den och utnyttja
den.

Där vimlar av förslag ttll åtgärder, som vi ställer oss helt posltlva tlll. Alldeles särskilt är vi intresserade av hur man här i Sverlge kommer att agera.
Hur tänker man sig t ex att förverkliga $ 206: "Internatlonella organlsationer
både statliga och icke-statliga
öka sin informatlon om kvlnnor och
-därmed
- . bör
. genom att utnyttja massmedia, audiosammanhängande frågor.
visuella hjälpmedel, skrifter, broschyrer, planscher och llknande".
Kommer förslagsvis Kulturrådet att få ökade anslag för att stödja obe-

roende kvinnotidningar, som redan arbetar med lnformatlon om och tlll
kvinnor, typ Vi Mänskor? Kommer kvinnoorganisatlonerna att få ekonomiskt stöd i likhet med de politiska partlerna?
Kvinnoåret är slut, men ttll de gnölare och ofta dJupt okunnlga krltlker,
som trycker lite här och där, säger vl: vlsst är kvlnnoåret slut men FN:s
kvinnodekad
knappt börjat. Akta er. Kvinnoåret var endast
- 10 år - viharhåller
starten och resultaten
är lnte dållga. Mer än 4 000
oss till Sverige
speciella möten har hållits,
ca 150 kurser och -konferenser, ca 450 studlecirklar, mer än 120 temaveckor, lördagsforum, utställnlngar och debatter.
Atminstone 600 organisationer, lnstitutioner, myndlgheter har organlserat
någon aktivitet, osv. Allt enligt Delegationen för jämställdhet. 1980 skall
det göras en översyn av halva dekadens resultat i världsformat. Jag tror att
KDV, som tagit initiativet till kvinnoåret, kan vara stolta över resultaten
hittills. Aldrig har ett internationellt år uppmärksammats som detta, men så
handlar det också om halva mänskligheten. Vi är säkra på att I mars I år där
fredsfrågan skall dominera, kommer att få större anslutnlng än någonsln
över hela världen. Säkerligen har mil.ioner kvinnor först 1975 överhuvudtaget
hört talas om internationella kvinnodagen.
t

De unga väljarna går åt höger
en halv mlljon röstar för första
- mer än
gången. Särskilt stark är moderaternas
framgångar vld unlverslteten, där
de ökar med 12 7o. Arbetarpartlerna har Sått ttllbaka I ungefär motsvarande grad. Allt enligt Slfo. Vad i herrans namn har hänt? Jag tror att förklaringen är ganska enkel. De senaste åren har som bekant antalet unlversltetsstuderande minskat kraftlgt. De som tagit slna examlna efter mycket sllt,
hemska indexreglerade lån och ekonomiska uppoffrlngar, får lnga jobb. Deras öde avskräcker givetvis ungdomar från fattlga hem att studera. De som
bor hemma gratis hos mamma och pappa eller får pengar hemlfrån klarar
sig nog, som de alltid gJort över hela den kapitalistlska världen. Det här är
mycket oroande
skall vi ha ttllbaka bildningsmonopolet?

-

I

Vi Mänskor har fått många läsare och nyå prenumeranter
och möts med
entusiasm var man kommer. Men upplagan måste höJas. Vl- kör I medvlnd,
det gäller bara att fånga upp den. Att sprida vårt språkrör Vt Mänskor
är inte svårt. Varje SKV:are kan alldeles säkert skaffa en ny prenumerant,
bara det skulle hiälpa en hel del. Alltså:
FRAM FöR FLER PRENUMERANTER, BÄTTRE LöSNUMMEN,FURSALJNING, FLER SKV:AREI

EP

Vad menar Anne Lid6n?

Det handlar inte om könsroller utan om kvinnoförtryckt

Barnen är tydligen kvinnans och
mannen kan dra åt häcklefjäil.
Jag blev ganska förvånad när
jag läste Anne Lid6ns artikei i Vi
mänskor nr 4/75. Jar har aldrig

Ja, Birgit, du har fattat artikeln
fel om du tror att den går ut på
att den traditionella kvinnosek-

läst tidskriften förr och köpte den
för nyfikenhetens skull, men jag

Från läsarna

blev lite besviken. Dels på den
första samtalsartikeln (Männens
samhälle och kvinnornas familjer
eller . . .) där det togs upp för
många saker som man bara snud-

Vi Mänskor är en tidning där man
minst av allt väntar sig att finna

okänsliga och ytliga artiklar, och
Katja Wald6ns recension av Erica Jongs bok Rodd att flaga gjorde mig därför verkligen besviken.
För mig är det ofattbart hur man
som medveten kvinna kan reagera så snett på en ärlig och sökande bok. "Något större allmänt intresse har den inte och något inläeg i kvinnodebatten är den inte", konstaterar K.W. auktoritärt.

Man får nästan det intrycket att

hon bara har läst den dumma
baksides- och fliktexten och sensationshungriga artiklar om boken.

Hur illa man än tycker om det

sätt på vilket boken har haussats

upp måste man väl ändå se till
vad som står i den, och det står
förbanne mig inte att "den enda
tänkbara frigörelsen och utlevelsen är den sexuella", utan bokens
budskap är precis det omvända.
författarinnan
Hjältinnan
- och
"helt programmeär förvisso
-rad av det västerländskt-ameri-

kanska kvinnoidealet och dess
som vi alla är. Det
samhälle"
- hon
ändå har kunnat
fina är ju att

skriva en så öppen bok.
Jag vill inte hävd a att Rddd att
flasa är ett mästerverk i världslitteraturen. Men den innehåller

många fina iakttagelser

om

n-ränskliga kontaktproblem, om
de skuldkänslor och mindervär-

deskomplex, beroende av män
osv. son-r vi kvinnor har att kämpa med. Orn vi som har kommit
en bit på väg avfärdar en kvinna
sorn Isadora Wing så är det illa

ställt med kvinnosolidariteten.
Vad beträff ar bokens sexuella
inslag så känns det genant att be-

höva påpeka att sexualiteten är
en viktig del av våra liv, som vi
alit för länge har överlåtit åt männen att skildra.
Stina Hammarström

4

torn skall bevaras, att kvinnorna
ska ha makten över barnen och
männen uteslutas. Du läser istäIlet in dina egna tankegångar om

hur barnen skall växa upp och
drar felaktiga slutsatser av vad
jag skrivit. I ingressen påpekar
jag att frågan om barnens upp-

dar vid, dels på referatet från ös-

växt och männens nya fadersroll

där smink, mode och en bild på en
halvnaken tjej verkar vara acceptabelt bara för att det är DDR,
och dels och framför allt blev jag

te tas upp utifrån kvinnostånd-

tage.

självklarhet att det är just modern som ska ieva med barnet under dess 20-åriga uppväxt. Det är

tersjöveckans kvinnokonferens

besviken på Anne Lid6ns repor-

I den patriarkaliska familjen

har mannen makten. Nu måste vi

sträva efter matriarkatet eller i
varje fall efter kvinnans makt
inom den traditionella kvinnosektorn. Så fattade jag AL:s artikel och jag hoppas att jag fattat
fel.

Vad ska det vara att stå efter makt inom den traditionella kvin-

nosektorn? Ska vi behålla en
mans- och en kvinnosektor och
sträva efter makten i den senare?
Jag anser att vi ska sträva efter
ett avskaffande av könsrollerna,
efter en lika fördelning av arbete

och barnkontakt, mot färdiga
mallar för vad som är kvinnligt

respektive manligt. Men den mål-

sättningen kan man aldrig propsa på makt inom en bestämd sek-

tor. Att föda barn handlar inte

enbart om att vara gravid och att
föda fram barnet, det handlar
också om de cirka tjugo kommande åren då man ska leva tillsammans med barnet. Förutsättningarna för att det ska fungera
bra är definitivt större om barnplaneringen var gemensam än om
det bara var kvinnans sak.
Och en sak till: Det är inte aIIs
löjliet att männen ska andas vid

kvinnornas fö,'lossningar, som
AL skriver. Jag har i somras fött
barn, och min man deltog i för-

lossningsarbetet och stödde mej
efter bästa förmåga. Han hjälPte
mej hålia rytmen och att finna
tillbaka till den när smärtan blev
för stark. Jag fann det inte alls
löjligt - tvärtom, jag hade inte
velat vara utan den hjälPen.
Birgit Lönn

är viktiga ämnen, men att de mås-

punkten "kvinnans

rätt till

sin

egen kropp" om man inte ska
hamna i ett idealistiskt könsrollstänkande som ieder fei.
Du utgår t ex från att det är en

det inte och inte heller att just
föräidrarna skall ha huvudansvaret. Hur barnen ska växa upp
måste diskuteras utifrån vad som
är bäst för barnen, utifrån en
barnstfutdpunkt. Numera är det
väldigt vanligt att diskussionen
förs utifrån föräldrarnas "rätt
till barn", och frågan blir en privat familjefråga.
En förutsättning för den politiska kampen för barnens rättigheter är att barnafödandet blir
fritt från partriarkaliskt förtryck, att kvinnan kan föda barnet utan att det blir till en konflikt för hennes arbete eller kärleksförhållande. Då blir inte heller barnets sociala och känslomässiga trygghet i livet beroende
på moderns trygghet eller föräldrarnas kärleksförhå11ande.
Vi måste utgå från att det endast är kuinnan som är havande
och just i egenskap av havande
kvinnor har vi en gemensam styrka att kräva förbättringar av förIossningstekniker och BB. Att tala om havande föräldrar och att
framställa det som "radikalt" att
just pappan ska andas är exempel
på iciealistiskt könsrollstänkande.

Frigör dig från könsrollstänkandet och undersök det patriarkaliska systemet, kvinnoförtrycket och kvinnokampen. Då kom-

mer du att upptäcka skillnaden
mellan kvinnans biologiska ro11
och kvinnoförtryckets påtvingade sociala kvinnoroll, som bl a
innebär att den biologiska rollen
Anne Lidön
styr våra liv.

Broderi
och

politik o o
Aktuellt

o

Den 3 november förra året skulle

utställningen "Palestina lever" ha

öppnats

i SIDA:s U-FORUM i

Stockhoim. Anne Liden och Anni'
ka Rosenberg i Svensk-arabiska
kvinnogruppen hade sedan iång
tid jobbat med att samla mate-

rial för att kunna visa den sPeciella palestinska broderikultu-

ren och sprida kännedom om den
palestinska kvinnans historia. Utställningen skulle handla om broderiverkstäderna i flyktinglägren
och om det palestinska samhället
före 1948. Den arabiska kvinnan,.

brukar ofta felaktigt framstäl-

KVINNFOLK
under våren

Bokcaf6t KVINNFOLK startade i
Stockholm 8 november förra året

och hålier tills vidare öppet tre
eftermiddagar i veckan, onsdag
och fredae kl. L2-19, lördag kl.
12-16. KVINNFOLK drivs av en
fristående grupp om fem personer.

Ibland på

måndagskvällarna

KVINNFOLKS
preliminära vårprogram:
16-28 feb Stickutställning
16

feb Sticka fritt-afton. Prat och

praktik

23 feb Vadå handarbete?

Är bro-

deri politik? Anne Lid6n och Ulla
Wikander inieder.
8 mars öppet hus i anslutning till
internationella kvinnoda gen.

frågningar har kommit in också

mars Är mansrollen fascistisk?
Roger Fjällström inleder.
gör det själv. Kom
5 april Poesi
och läs egna -och andras dikter.
26 april Kvinnans stäIlning i SPanien. Birgitta Gustafson inleder.
28 april-22 mai KVINNFOLKS
vårsalong. Kvinnor skildrar kvinnors verklighet och visioner. Må-

Stockholm

Alla kvinnor välkomna med bi-

hålls öppna möten och av dem
som

hittills hållits kan

nämnas

en Moa-afton då Eva Palmaer berättade om "Moa Martinsson som

jag kände henne".
Intresset för bokcaf6t har varit
uppmuntrande stort. Många för-

från kvinnogrupper utanför

22

leri, grafik, teckning,

Hos KVINNFOLK finns fackoch debattböcker, skönlitteratur,
barn- och ungdomsböcker, affischer, vykort, tidskrifter, småskrifter och grammofonskivor.

drag senast 8 april.

KVINNFOLK säljer också per
postorder. Skicka gärna efter lagerkatalog gratis.
KVINNFOLK hjälper gärna till
med förslag till studiecirklar, paket för bokbord och liknande. Vid

Programmen börjar
kan 19.

köp av minst tio böcker och vid
bokbord lämnas 10 procents rabatt.

KVINNFOLK finns på Heleneborgsgatan 46, LI7 32 Stockholm,
tel 08/69 7970.

skuiptur.

l? maj Språket som maktmedel.
Hur gör vi språket till vårt? Birgit Lundin inleder.
31 mqi Violetta Parra och annan
sång från Chile.

i

regel kloc-

Bröd och rosor
Ett bokcaf6 öppnades också till
jul i Göteborg. Det heter "Bröd
och rosor" och ligger på Haga

Nygata

13,

Göteborg.

Ännu ingen telefon eller fasta tider. "Bröd och rosor" drivs av en
förening med en kärntruPP av
Grupp 8-tjejer.

las som passiv och kulturlös. Nu
skulle gruppen visa den rätta bi1den, hur de palestinska kvinnorna trots de miserabla förhållandena i lägren lyckas bevara sin

kultur. Och om hur de på många
andra sätt deltar i befrielsekampen.

Men SIDA stoppade utstäIlningen kväIlen innan den skulle
öppnas. Man bröt kontraktet och
menade att utställarna gått emot
U-forums regler. UtstäIIningen
stoppades av politiska skäl och
det uppstod en mycket egendom-

lig diskussion. Trots att man På
SIDA tidigare sagt att U-forum
skulle vara "en bikupa, där det
ska surra av diskussion" så ville
man plötsligt stoppa något som
kunde väcka debatt.
Svensk-arabiska kvinno-

gruppen har nu besvärat sig hos

regeringen över vad som hänt. En
del av utställningen visades ett
par dagar i november hos Kvinnfolk i Stockholm, men nu ligger

allt nedpackat i lådor. I vår

ska

den dock ställas ut på Maneten

i

Göteborg och man underhandlar

med Kulturhuset i Stockholm.
Och från många håll i landet har
man hört av sig och är intresserad av utställningen. Det är ett
fantastiskt fint material, underbart vackra broderier på kläder
och andra nyttoföremåI, konst,
smycken, 91as, kuddar, dukar.

Svensk-arabiska kvinnogruP-

pen kan nås c/o Rosenberg, Grev-

gatan

17, LL4 53

Stockholm.
G.M.
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ska handla om
VART LAND
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SVERIGE
Den kan handla om det
svenska iandskapet, om
den historia vi sjäiva
minns. Den kan handla
om oss som nu lever och
arbetar i Sverige, vare
sig vi är födda här eller
flyttat hit. Den kan
handla om Sverige i ett
större sammanhang: de
rnultinationella företag€D, monopoliseringen,
stormakternas spel. Den
kan handla om trångsynt byråkrati, miss-

tänksamhet, ensamhet,
klassförtryck.

ntaj-

boken)

Skicka ditt bidrag

över ingången till den väldiga
kvinnoutställningen som fram till
jul fyllde Konstakademin vid
Kongens Nytorv mitt i Köpenhamn hängde den danska flaggan.
I det vita korset läste vi texten

Kuinderne baerer den halue
lintntel på deras skttldre. På gården pulserade

"Den måste ge en bild av
Sverige som gör det lättare för oss att förstå
varandra och vår verklighet
- vår historia och
vår framtid"
(TJr uppropet orn 7

Korrst i Köpenharnn

till

Ordfront,
Fack,

tes

tändes och siäck-

- skulpterat rött
ett stort

hjärta.

Två grupper kvinnliga konstnärer har gjort utställningen som
har sitt ursprung i Kvinnofestivalen i Köpenhamn L974. Då träffades den första kärnan i det som
nu är "Kvinnokonstgruppen XX"
(dubbel-x:et betecknar de kvinnliga könskromosomerna) kring
konsttältet i Faelledparken och
beslöt att fortsätta arbeta tiilsammans. Sedan september det året
har gruppen bestått av cirka 40
tjejer, mest konstnärer och konst-

BIDRAGEN MASTE
VARA INNE
SENAST l MARS 1976

över masochismens eld" häckla-

de kyrkans dubbelmoral både vad

gäller kärlek och pengar. Ett in-

fernaliskt kontorslandskap gestaltade KAOS i det teknokra-

tiska manssamhället; ett par minuter i det rummet med blinkan-

sig på kroppen.

fär samtidigt och så slog sig de

suartuitt.

samlingsPunkt var
i entr6n och
där började också gruppen "Rejsnings" svit på sju utställningsrum
som var den mer genomarbetade
delen av utställningen. I det första
rummet som visade en kyrkogård
gravsattes bokstavligen de gamla
kvinnomyterna. Ett kyrkorum
"där skuld, synd, förlåtelse steks

som kallar sig "Rejsning" ville

noreras. Fotort och teckningar utont omslags-

örslag må.ste uara i

En viktig

det stora bokbordet

de lampor, ringande

det sig att en annan rnindre grupp

f

svåröverskådlie.

studerande men också några
konsthistoriker. I våras visade

32 Stockholm
Publicerade bidrag ho104

i ett gemensamt
försök att uttrycka sin syn på
våra könsroller och vår situation i
dag. Men bristen på samlande
grepp för övrigt gjorde denna jätteutställning både ojämn och
dessa konstnärer

stälia ut på Konstakademin unge-

två grupperna ihop.

"Att låta tingen växa ur öppenhet och tillit, att avskaffa inbör-

des konkurrens har varit vårt
första mål" står som rubrik till
katalogens förord. Viljan att acceptera varandra, att låta var och
en stå för sina idder har enat alla

telefoner,

vilseledande speglar och våldsamt oväsen fick det att knottra

Någon politisk analYs eller
till kvinnokamPen i
dag hittade jag inte På utställningen. Den röda tråden var viljan att hitta nya uttrYckssätt, ett

kommentar

för den nYa medvetenheten. Och arbetet går vidare;
formspråk

ett centrum för kvinnokonst i
Köpenhamn är nästa mål.

Anna Lena Lindberg

Temamöte om medelåldern

PLO
i Stockholm
PLO, den palestinska befrielse-

rörelsens huvudorganisation, har

öppnat informationskontor På
Tulegatan 49 i Stockholm. Kontoret har ingen officiell karaktär,
eftersom den svenska regeringen

bara erkänner regeringar eller
rörelser som kontrollerar ett
visst område diplomatiskt. Från
palestinskt håll hade man begärt
att få bli erkänd som diplomatisk

representant, men det gick UD inte med på.
PLO kämpar för att uPPrätta
det palestinska folkets nationella
rättigheter, säger Daoud Kalouti,

som leder kontorets arbete. Vår
kamp riktar sig mot sionismen,

den ideologi som förespråkar att

Palestina ska vara en enbart ju-

disk stat. där vårt folk, Palesti-

nierna, saknar både hemortsrätt
och medborgerliga rättigheter.

När 4/75 av Vi mänskor kom ut i
september med bl a artiklarna

"Kärleken som

begränsning",
"Männens samhälle och kvinnornas familjer eller...?" 6-timmars
arbetsdag", tyckte vi i SKV:s
Stockholmsdistrikt att vi borde
följa upp det intresse och den respons som numret fick.
Vi bjöd in Gunilla Thorgren,

ning tili kvinnorörelsen, i deras
bokhandel-samlingslokal här i
Stockholm. Tillsammans med
dom som medverkade i "medelåIdersnumret", har vi inbjudit våra prenumeranter och medlemmar, men också utlyst mötet för

4:an. Vi blev ett femtontal kvinnor

mat än tidigare. Och vi hoppas på
en spännande och stimulerande
dialog mellan medarbetarna i Vi

författarinna till en av artiklarhä, och prenumeranter på Vi
mänskor till ett "snack" utifrån
på mötet, och det blev ett mycket
fint möte. Där fanns inget "mötestryck" med ordförande, sekreterare och protokoll. Nej, istället en
fritt flödande och befriande dialog mellan kvinnor i olika åldrar.
Nu, när jag skriver detta, plane-

rar vi för fullt nästa temamöte.
Temat blir "Medelålders kvinnor
- myterna och verkligheten",

senast, då arresterades han av is-

raeliska polisen.
samlades

många av det palestinska folkets

vänner på PlO-kontoret för att
önska lycka till med informationsarbetet, och man kunde enas

om att opinionen

jar

svänga åt

det går

i

Sverige bör-

rätt håIl, även om

långsamt.

G.M.

Hildur Lönnström
td.nker på, att Hildur Lönnström ltimnut oss. Under

Det iir med sorg ocll saknad ui

Vad händer
efter Mexiko?
Det kan du få veta om du läser
Världsaktionsplanen som antogs
på mötet. Den innehåller visionära målsättningar för att främja
kvinnornas stäIlning i samhället,
i arbetslivet och i privatlivet.
Det är en bra utgångspunkt för
det konkreta arbete som behövs
för att nå de mål som ställs uPP i
planen. Den är värd att studera.
Du kan rekvirera Väridsaktions-

planen till portokostnad ifrån
SKV, Box

3120, 103 62

Stockholm.

mänskor och läsarna; mellan
kvinnor i medelåldern; och i ett
större perspektiv mellan kvinnor
ur olika generationer.
Också nästa nummer, 2/76: Ton-

årsutirlden, kommer att följas
upp av liknande temamöten i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
B.U.

arbete och politisk uerksanah.et också" innebd.r solidaritet
i handling med dem som bd"r
de tgngsta bördorna i kamPen
för fred och. social. rtittuisa.
Som hon gladdes å,t det uietnamesiska f olkets seg er !
En au hennes nara udnner
skreu tiLL oss:

sitt hemland för fyra år

På öppningsdagen

allmänheten.
Temamötet blir i lite större for-

md.nniskorna. Och det uar så"
sjii|ukl.art för henne att freds-

Kaoluti är svensk medborgare,

född i Jerusalem. Han är bosatt i
Sverige sedan flera år. Han be-

sökte

alltså utifrån 5/6-75. Vi anordnar

det tillsammans med Kvinnfolk,
en grupp kvinnor med anknyt-

många år uar hon uå.rt fasta
ankare i Porjus, och Lade ner
ett stort arbete för uår tidning. För de som föLier redouisningen i uår tidning öuer
SKV;s Vietnaminsamling d.r
hennes nalrLn uiilbekant: uarje
må,nad kom det bidrag från
h.enne och frå,n andra som h.on
inspirerat.
Hildur uar tiLL sitt kgnne en
mgcket uerlcsam, modig och
uarrn manniska. FöLjaktl,igen
bleu hennes liu en enda lö'ng
arbetsdag för det hon sttill'de
högst: kampen för freden ocltr'
f ör ett biittre och liusare Liu å't

"Med Hildur h'ar en ePok
försuunnit frå"n Porjus. Som
en au de första lcom hon hit
med sina förtiLdrar. Det d"r
må,nga Porjusbor som kommer att sakna henne. Hcir i
Porjus har de all'tid gått till"
Hildur med sina bekgmmer
och. alltid har hon hiiilPt så,
macket hon förmå"tt... Jag
skulle önska att iug kunde
fortsiitta kampen dtir hon slutade. Det uet jag att jag inte
kan men jag Louar'att göra det
jag förmår. För uad Hil'dur
har gjort det kan iag aldrig
glömma..."
Det iir inte bara i Porjus
man kd"nner så. Hil'dur Lönnström Isommer att leua i minnet h,os må,nga många ou oss
som

i

henne mötte en md'nni-

ska au oseduanl.ig resning och

osiiiluiskhet.

V.S.

Den här artikeln är en av
tre om den sexualpolitiska
utvecklingen i Sverige fram

till idag. Den ingår i Vi
Mänskors serie "Det frivilliga föräldraskapets sam-

Hiördis Levin och Harriet Glayhills
0m sexualdebatten och dubbelmoralen

i Suerige 1880 - l9ll:

hälle". Hjördis Levin doktorerar på abortens och

preventivmedlens historia.
Harriet Clayhills, journalist
och fil kand., forskar i nyare kvinnohistoria.

"Kärlek utan harn"
samhällsjara?
-en
"Derföre borde hvarje äkta
par, som en gång fått blicken
öppnad för detta
förhållande, anse det som en
helig pligt, ja den heligaste
av alla pligter, att icke
obetänksamt öka sin familj

utöver2eller3barn.t'
- Ur föredraget "Några ord

om samhällsolyckornas
viktigaste orsak och
botemedel, med särskilt
Afseende på dryckenskapen",
hållet 1880 av sedermera
professorn i nationalekonomi
Knut Wicksell.

Det var de s k nymalthusianska tankegångarna Knut Wicksell genom detta föredrag pre-

senterade

för svensk publik.

Det kom i tryck samma år.
Wicksell hävdade att dryckenskapen berodde på fattigdomen, som i sin tur borde be-

kämpas bl

a

genom barnbe-

gränsning.

Idag tycker vi inte att dessa
synpunkter är särskilt upphetsande, men i det oscarianska Sverige väckte de sensation och förargelse. Wicksell
var vid denna tid fii kand i
Uppsala och 29 år gammal.
Han varnades av universitetsmyndigheterna för att ha
spritt omoraliska Iäror och
8

han blev givetvis utfrusen
från umgängeslivet i staden.

Wicksell hade därmed inlett

sin hedersamma bana

som

förargelsekiippa för de samhällsbevarande bland sina
landsmän. Den skulle senare
medföra bl a två månaders
fängeise 1909 för medverkan i
skriften "Tronen, svärdet, al-

taret och

penningpåsen".
Wicksell hade ett ovanligt civilkurage som präglade också hans privatliv. Han levde i
celibat till 38 års ålder hellre
än att gå till prostituerade.
När han slutligen fann en värdig livsledsagerska, juristen
Anna Bugge ( aktiv inom
freds- och kvinnorörelsen)
ja, då ingick de två samvetsäktenskap heilre än att godta
den tidens vigselformulär och
det förödmjukande omyndighetstillstånd, som äktenskap
då medförde för kvinnan. I
Nordisk familjebok står det
att de "förenades" 1889.
Nymalthusianerna var farligare för det borgerliga samhällets institutioner än de tidigare anhängarna av den
engelska nationalekonomen

Robert Malthus. Han hade
med stor kallsinnighet häv-

dat, att nöd och elände var ett
av försynens medel att begränsa en befolkningstillväxt,
som de tillgängliga närings-

medlen inte kunde bära. Socialhjäip gjorde därför bara
ont värre. Avhållsamhet och
sena äktenskap var botemedlet; särskilt borde man
hos de fattiga klasserna inpränta, att försörjningsplikten för barnen uteslutande
åtåg föräldrarna.
Nymalthusianerna såg annorlunda på uppkomsten av
den sociala nöden och ville inte predika sexuell avhållsamhet. De gick däremot in för
preventiva medel och metoder. I England började försöken att sprida upplysning
om födelsekontroll redan på
1820-talet, men först på 1870talet nådde de resultat och då
bland den övre medelklassen.

"I forntiden förde

tvåbarnssystemet Grekland
och Rom mot undergången.
Det torde göra detsamma med
våra folk, därest det blir
allmän folksed."
Professor P.E. Fahlbeck i
artikel om Nymalthusianism,
Nordisk Familiebok 1914.

När Knut Wicksell höjde sin
röst för barnbegränsning, höIl
Sverige på att utvecklas från
agrarland titl industrisamhäile. ?O-talet brukar betecknas

borgerliga hantverkare

Frida Stöenhoff (18651942) författarnamn Ha-

rold Gote. Feminist och för-

fattare, förespråkare för
kiirlekens skiljande från
barnalstringen och kritiserade h.årt familjeinstititutionen och det ekonomiska beroendet inom den.

och

köpmän samt en begynnande
tjänstemannaklass bildade
ett mellanskikt i samhäIlet.
En första generation av en ny
slags lägre medelklass började märkas: de handlare och
småföretagare, köpmän och
industriledare, som fått sin
chans genom näringsfriheten
och industrialiseringen. Men
ännu hade detta skikt inte
börjat tränga undan den gamla konservativa överklassen,
som höll hårt på sina maktpositioner.
En viktig del av detta samhälles ideologiska överbyggnad utgjordes av den victorianska sexualmoralen, fysiskt manifesterad i kungaparet Sophia och Oscar.
Enligt denna moralsyn
skuile sexuellt samliv förekomma endast inom äktenskapet och ha som enda uppgift att avla barn. (Jmfr prästen hos Albert Engström,

som visar fram sin talrika

som det industriella genombrottets tid, men ännu var det
långt fram tills industrin kunde försörja alla de mänskor
som tvingades att bryta upp
från sin hembygd och söka sin
utkomst i de större städerna.
Många drog tili städerna
och fabrikerna. över en miljon emigrerade till Amerika,
på landsbygden växte lantarbetarproletariatet.
Levnadsförhållandena var
dåliga överlag antingen man
var statare, industriarbetare,
gruvarbetare, s ågverksarbetare eller tjänade hos herrskapen. Arbetstiden var lång, födan knapp, smuts och ohyra
orkade man inte håIla från Iivet och aIlt detta skapade stora risker för lungsot och engelska sjukan plus en hög spädbarnsdödlighet
i synnerhet
- utomäktenbland de många
skapiiga barnen. Dessutom
fick de fattiga höra att deras
nöd berodde på lättja, spritmissbruk och siöseri.
Välbeställda bönder, små-

barnaskara för en kollega och
säger: "Jag försäkrar kära
bror, intet av dem är tillkommet i köttslig lusta. . .")
Födelsekontroll genom preventivmedel skulle, hävdas
från detta håll, leda till lösaktighet och ett "djuriskt" leverne. Det asketiska draget i
kristendomen var infogat i ett
strävsamhetsideal, som var
typiskt för medelklassen,
men som aldrig hade efterlevts av vare sig aristokratin
eller underklassen. Idealet var
puritanskt, något som överallt
har hört samman med det inledande skedet av kapitalismen, då det gällde att samla
medel, "ackumulera kapital".
Kombinationen av moraliska och ekonomiska argument ledde till resonemang
sådana som att sädesvätskan
borde "sparas", och "sublimeras" i idogt arbete. Barn- och
ungdomssexualitet utmålades
i de hemskaste färger. Men det
var i sin ordning att gifta bort
tonårsflickor med betydligt
äldre män !

"Full sexuell tillfredsställelse
uppnås bara när han kan ge
sig helhjärtat hän åt

njutningen, vilket han inte
vågar göra tillsammans
med t ex sin väluppfostrade
hustru. Följaktligen
kommer hans behov av ett
mindre upphöjt föremåI, en
moraliskt underlägsen
kvinna - -tt
( Sigmund Freud i
"Contribution to the
psychology of lovet'

Den viktorianska

moralen
fungerade som bekant inte i
praktiken. "Dubbelmoralen"
blev allt vanligare: medelklassens män hade sexuella

förbindelser både innan de
gifte sig och vid sidan av hustrun, oftast med kvinnor ur

de lägre skikten.
Det fanns ju ett kvinnoöverskott som tvingats in till städerna och fick ta sig fram som
sömmerskor, bodmamseller,

uppasserskor, pigor osv.
Dessa kvinnors dåliga lön och
oskyddade ställning gjorde
dem till ett lätt byte för män
ur medei- och överklassen.
Många män drevs till lösa förbindelser genom att kostnaderna för att skaffa sig hem
och hustru var höga och aIItså något som måste vänta tills
de skapat sig en "stäIlning".
Dubbelmoralen försvarades dessutom ofta genom hän-

visningar till mannens obetvingliga könsdrift. Det var en
naturkraft som måste få utlopp. Kvinnan däremot kunde behärska sig, för hon antogs ha en svag, ja så gott som
obefintlig sexualitet.
Det ingick i denna tankegång att hustrun betraktades

som en "helig"

modersge-

stalt, en hemmets ängel som
skuile skyddas från att ta del i
den stenhårda konkurrensens
värld, som var mannens. Den
skyddade hustrun på sin piedestal var också ett bevis för
att mannen nått framgångar

ha inte bara barnbegränsning,
men också en ny sexualmoral.

De ville ha rätt till sexuell
tillfredsstäilelse och slippa

väIja mellan celibat och prostitution. De ville avskaffa den
orenlighet som dolde sig bakom det borgerliga äktenskapets snygga fasad. De viile få
ekonomiska möjligheter att
gifta sig i någorlunda ung ål-

der (äktenskapsfrekvensen
hade varit i stadigt sjunkande
sedan 1835), men också kunna
leva i fria förhåIlanden, baserade på parternas ömsesidiga kärlek och sympati.

Anna Bugge (1862-1928).
Jur kand. ordförande i
Norsk kuinnesakforening,
hd.u d a d

Deltog

e likal

i

ö

n

sprincip e n.

fredsrörelsen

och.

röstrii.ttsrörelsen.

i sitt arbete (och arbete var

medelklassidealet nummer
ett ).

fick ödesdigra följder och blev ett
Dubbelmoralen

verkligt samhällsprobiem. De
ogifta mödrarna behandlades
hårt och gick ofta under. De
utomäktenskapliga barn som
överlevde vanvård och sjukdomar kom sällan loss från
bottenskiktet i samhäilet.
Könssjukdomarna spreds
enormt och trängde in i de
borgerliga hemmen. Unga
hustrur smittades av sina syfilissjuka män och födde smittade barn.

Allt detta var bakgrunden
till, att Knut Wicksell och de

andra nymalthusianerna ville

i januari i år av

några
kvinnor som deltog t den ttdlga kvinnorörelsen, intervjuade
av Hjördis Levin:
"I den egentliga rösträttsrörelsen var preventivfrågan inte

Sagt

statstj änst.

"Det absolut viktigaste som
hänt sedan jag var ung (född

1900) är

preventivmedlen.

Numera beh.öuer det bara fö-

rätten gick hand i hand med
dem som arbetade för kvinnornas rätt till utbildning och
tjänster och där togs inte Pre-

fertila tid var preventivmedel

ventivfrågan upp." Greta Wie-

l-

selgren, student L920, skrev
om kvinnors behörighet till

något aktuellt ämne". Märta
Tamm-Götlind. aktiv i rösträttsrörelsen från 1905.

"De som arbetade för röst-

10

Och dessa ideal stod i växekonomiska
teorier, t ex åsikten att nyinvesteringar och konsumtion
var lika viktiga faktorer i en
expanderande kapitalistisk
ekonomi som kapitaiackumulationen. Därför passade nymalthusianernas sexualmoral bättre in i ett dynamiskt
kapitalistiskt samhälle än den
puritanska synen, som var en
kvarleva från kapitalismens
inledningsskede. Detta krav
på en sexualmoral kunde också förenas med medkänslan
för de fattigaste inom arbetarklassen och deras barnskaror.
Som bekant diskuterades moralfrågorna och äktenskaPet
som institution livligt i tidens
litteratur, med Ibsen, Björnsson och Strindberg i sPetsen.
Också kvinnliga författare
började blanda sig i debatten,
t ex Amalie Skram i Norge

elverkan med

das önskade barn och ungdo-

men kan öppet visa sina ömhetskänslor. Under hela min

i lag förbjudna."

Sigrid Hultare, f d telegrafanstäild, aktiv i rösträttsrörelsen.

"Hun havde anset sig for hans
Ejendom og set paa sit
Egteskab i alt Fald
med Respekt; och det havde
liksom holdt sammen paa
hende, men nu! Hun folte sig
som en Kvinde, der af Magelighedshensyn vrelger at leve
af Skjsgeri."
Amalie Skram i Constance
Ring, 1885

och Victoria Benedictsson i
Sverige.

Frågan om

barnbegräns-

ning, som Malthus hade tagit
upp enbart på grund av den
hotande överbefolkningen,
hade visat sig oupplösligt
sammanvävd med kvinnofrågan.

I reformarbetet ingick också

kampen för gift kvinnas äganderätt och myndighet. En sådan reform var av intresse

både för kapitalets rörlighet
och för att befria de gifta
kvinnorna från deras beroende av sina män. I det borger-

Iiga skiktet gällde arv

och

egendom, för de fattiga kvinnorna gällde det främst rätten

till

deras egen arbetsförtjänst.
Hur förhöll sig kvinnorörelsens olika grenar till sexual-

debatten?

Ett visst krav på uppröjning

i det moraliska träsket kom
från den religiöst präglade

Federationen, bildad 1878 för
att bekämpa den reglementerade prostitutionen. Federationen accepterade den tradi-

tionella sexualmoralen och

kunde därför förena religiösa
personer, anständigt gifta
konservativa kvinnor och radikala ogifta kvinnor som hade medkänsla med de prostituerade. Läkarna Ada NiIsson, Karolina Widerström,
Alma Sundquist och Julia
Kinberg tog tidigt upp kravet
på allmän sexualupplysning.
Den borgerliga kvinnorörelsen som sådan var försiktig i sexualdebatten och talade inte högt om födelsekontroll genom preventivmedel.

organisationsfrågorna framstod som de viktigaste i klasskampen. SAP bildades 1889,
LO 1898. Arbetsgivarsidan
svarade bl a genom att 1902
bilda SAF. Den hårda kampen
på arbetsplatserna med lönekrav, strejker, lockouter och
förhandlingar kulminerade
1909 i storstrejken. Den blev
ett svårt bakslag för arbetarklassen, men organisations-

arbetet fortsattes med

seg

energi.

Sveriges befolkning

UPP-

till ca fem och en halv
miljoner, men födelsetalen
gick nu

Knut Wicksell 1851-1926
nymalthusian, iurig förespråkare för barnbegrönsning och ngkterltet. Publicerade skrifter och satt
ftingslad. Professor i nationalekonomi.

De frågor som drevs mest var

rätten till utbildning och arbete för ogifta kvinnor samt
äganderätt och myndighet för
gifta kvinnor. Mot underklassens kvinnor intog dessa damer en omhändertagande attyd: de ville skydda dem från
att bli prostituerade och i
stället göra dem till duktiga
tjänarinnor och liknande.
Den socialdemokratiska arbetarröreIsen, som startade
på 1880-talet, visade tiII att
börja med inte något större
intresse för nymalthusianismen utan hävdade att en rättvisare fördelning skulle lösa
försörjningsfrågorna. Arbetarrörelsen kämpade för nykterhet och folkbildning, men

hötl på att sjunka. Trettio år
av propaganda för födelsekontroli hade trots allt medfört vissa resultat. Industrin
hade ökat sin andel av sYsselsättningen, men de arbetande
människornas levnadsstan-

dard hade inte stigit nämnvärt.

Nymalthusianismen var

fortfarande aktuell.

Under storstrejken

lutionära elementen.
Deras ledargestalt var Hinke Bergegren, som hade ute-

kratiska ungdomar drivit

antimilitaristisk propaganda
samtidigt som de gärna ville
störta "tjyvsamhälIet" med

våld. Sedan 1904 ledde Hinke
tidningen "Brand" och agiterade i den mot både partiet
och kapitalismen.
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Hans "unghinkar" hade tillsammans med socialdemo-

KI. 8.00 torsdagen den 12 lebruari startar

50 80

e-

1

6

oskuld

vid ingången av äktenskapet. Straff för "lönskaläge". Lag om barnamord,
uppsåtligt eller icke uppsåtligt belagt med dödsstraff.
1759-1778 avrättades
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personer för barnamord.

Barnamordplakatet
(gav kvinnor möjlighet att
föda sina barn anonymt).
1778-79-års riksdag. Dödsstraffet för ouppsåtligt
barnamord slopades.
1778

1845 Kvinnor fick lika arvsrätt med män.

Reglementeringen

1847

(prostituerades anmäl-

ningsplikt för hälsokontroll) införd i Stockholm.
1848 En kvinna (Sophie
Sager) stämmer för första
gången en man för våldtäkt.
1858 Oeift
25 år.

kvinna myndig

vid

Dödsstraffet för uppsåtligt barnamord slopas.
1861

hade

den socialdemokratiska ledningen drivit en återhållsam
taktik och på olika sätt stävjat de anarkistiska och revo-

slutits ur SAP redan

Lag om kyrkiig vigsel.

1734

Krav på kvinnans

f873 Föreningen för gift
kvinnas äganderätt.

1875 Föreskrifter om den
reglementerade prostitu-

tionen i Sverige.

1E80 Knut Wicksell talar
om födelsekontroll genom

preventivmedel.

Ogift kvinna myndig

1884

vid

21 år.

1884

Fredrika Bremerför-

bundet bildas.
1887 Sedlighetsfrågan dis-

kuteras

i

Verdandi. Hinke

Bergegren framträder.
1889 SAP bildas.
1892 Stockholms allmänna
kvinnoklubb bildas.
1898 LO bildas.
1902 Storstrejk tre dagar för

rösträtt.
1902

SAF bildas.

1903 Reglementeringskom-

mitt6n tillsättes.

190?J)g Ny äktenskaps-

lag. Rätt att ingå borger-

ligt äktenskap.
1909

Storstrejk

1910 32.3

av svenska folket

arbetar i industri och hant-

verk

(14,6 1870, 21,0 1890).

1910

"Kärlek utan barn".

19l0-11 Preventivlagen
(förbud att sprida kunskap
om preventivmedel).

sådan stark appell till många
kvinnor inom rörelsen.
När man studerar nymalthusianernas budskap, slår det

en dock hur litet det ställs i
samband med kvinnans frivilliga moderskap. Först och
främst är det de arvshygieniska skälen som åberopas.
Men nymalthusianerna erkände i varje faII kvinnans
rätt till en egen sexualitet.
Våren 1910 hölI Hinke sitt
föredrag "Kärlek utan barn"
i Folkets Hus. Han uppmanade åhörarna att använda
preventivmedel och föda färre
barn åt slavsamhället. Det
blev remarkabla rabaldermöten och Hinke fick åtal på
halsen.

De samhällsbevarande ele-

menten rörde på sig ända därhän att justitieministern lade

fram ett förslag om ändring
av 18 kap. 13 $ i strafflagen
för att i fortsättningen kunna

"Med få ord kan sägas att
proletariatet är försvunnet
i samma stund som
konceptionen allmänt har
blivit en handling av
reflekterande vilja och

kritiskt

omdömett.

Frida St6enhoff i "Humanitet
och barnalstring" 1906

Både ungsocialister och
socialdemokratiska ungdomar hade vid denna tid blivit
ivriga nymalthusianer. Många
socialdemokratiska kvinnokiubbar inbjöd den femininistiska förf attarinnan och
nymalthusianen Frida Steenhoff som talare. Det fanns
också en falang socialdemokratiska kvinnor som var
starkt emot hela riktningen
Hinke-Frida, dels av Principiellt avståndstagande från
anarkismen, dels av ett slags
gammalmoralisk instäilning.
Tili dem hörde Kata Daiström.

Socialdemokratins Iedning
förhöIl sig kallsinnig till hela
frågan om barnbegränsning

till att den fascinerande talaren Hinke hade
och det bidrog
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hindra liknande tilltag.

"Ja, jag anser för min del, att
ingen läkare har skyldighet
att någonsin meddela
upplysning om användandet
av dylika medel, ej ens i de
fall där en kvinna lider av
en sjukdom, som skulle göra
graviditeten livsfarlig."
Baptistledaren Jakob
Byström citerar ett
läkaruttalande i
riksdagsdebatten 1910.

TilI den officiella motiveringen för lagförslaget hörde
oro för folkminskning, försvagning av försvaret och den
allmänna moraliska uPPlösningen.

Lagen antogs utan votering
andra
kammaren blev det i varje fall
diskussion innan den antogs
med 110 röster mot 96. CarI
Lindhagen frågade t ex, om
avsikten var att reservera
preventivmedlen för överklassen, eftersom lagen inte
förbjöd användning, men väl
upplysning om sådana medel?

i första kammaren. I

Den nya lagen

stadgade

straff för den som offentligt
utställde, kringförde eller

gjorde reklam för preventiv-

medel, ja också för försälining
av sådana, men användningen

i och för sig förbjöds alltså
inte uttryckligen.

Preventivlagen uppmunt-

rade

till

mycket smussel, men

åtlyddes aldrig i praktiken.
Uppmärksamheten kring dess
tillkomst väckte ännu större
intresse för frågan, en ökad
medvetenhet. De svenska födelsetalen sjönk raskt och

nådde 1934 ett bottenläge (Iägst
i hela världen). Som sexualpo-

litisk åtgärd var lagen ett uppenbart misslyckande. Den
kunde inte stoppa uppkomsten

av en ny sexualmoral
stod i bättre samklang

som

med

den föränderliga ekonomiska
strukturen än den viktorianska Men lagen bidrog tiII att
sexualupplysningen länge
kom att ligga på en Iåg nivå.
När nativiteten minskade,
trots att preventivmedel var
svåråtkomliga, skedde det
till det höga priset av en omfattande abortverksamhet. n

Tanzania:

Frän jordbruk tiil läglön

pä västerländskt manör
Text och foto: Marie Nilsson
Sommaren 1975 åkte jag och
min kiile för att besöka en vän
som arbetar i Tanzania. Ett
frapperande intryck från den
resan var mäns och kvinnors
olika sysselsättningar, ibland
uppfattade jag det som oiika
världar. När jag åkte buss genom iandet, kunde jag över
fälten se långa rader av kvinnor komma gående med plåt-

Y.e',1

t&^-

dunkar eller vattenkrus på
huvudena. Antingen på väg
att hämta vatten eller på hemväg med tung last. Eller med

grönsakstyngda korgar på
till eiler från marknaden,
med ett spädbarn uppknutet
på ryggen. Kvinnor som arbetade med hackor på fälten elIer i "chamban" - trädgården. För det mesta kvinnor
med tunga bördor och hårt arbete. Men förstås också kvinnor som förmodligen inte behövde slita så mycket eiler
väg
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Männen arbetade förstås
också men enligt vad jag
tyckte inte med lika tungt arbete och inte lika ofta som
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kvinnorna. Och i många andra
sysselsättningar. Skräddare,
bankpersonal, chaufförer,
reparatörer, mekaniker, alla
höga befattningar; det mesta
lönearbetet hade manliga innehavare. På landsbygden var
Iönearbete inte så vanligt
och ofta satt männen i skug-

gan under ett träd eller

de

drack öI på baren eller hemma
hos varandra. Jag såg nästan
aldrig män och kvinnor till13

Tsnzania, Ett, land som är
drygt dubbett aå stort som
Sverige med eirha.,l4 miljoner invånare. ll'lder Vägt:

europas

trnperialiCaitka,
strävanden i stutet Cv 180S-,
talet tog Tyiklå*A [ontrot-

len över tansantlkar,,som
landet då hette. Eft+i,för$is
världskriget erhöll Engtand

Tanganiiträ Com manAat
under Nationeras Förbund.
I december l9S? blev Tangnnyika err sjäivstil"aig t*puhlik med Julius Nr.eieie
som president Namnet Tanzania är från I9S4 efier
unionen mellan Taqganyi*
ka och ön Zanzibar.
TAI\IU är det enda parti

sorn tittåts på fastlandet*

{A|lu har en kvinnoorga-

nisationrUWT, och en ung.r

domsorganisation, TYL.
"ArushadeklCraiionen" utstakade 196? principerna för
Tanzanias politik, Grundtankarna är att viktigCie
produktlonsmedel bör äSas

av folket och att tandet i
största möjliga mån ska lita

till

egna resurser. President
Nyerere hrukar tala om af*
iihans*.,: :söbisliäffi .,,,iö*,,, e*,
tåg. fiir,,lf;Caäani $..fuik.::,,;.,1,.,
.
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sammans. Män promenerade
med män, ibland hand i hand.
Kvinnor umgicks med andra

kvinnor.
Jag blev förvånad över att
på kvällar se kvinnor sitta ute
på pubar och dricka öl som
riktiga karlar. Men det åtskilda mönstret var detsamma.

Kvinnobord och mansbord,

med få undantag. Det var inte

ovanligt att någon hade ett
spädbarn med sig. Men jag
kunde nästan aldrig bli klok
på vem som var mamman, ef-

tersom kvinnorna turades om
att ha barnet i knät och sköta
om det.
Vi bemöttes med vänlighet
och respekt. I synnerhet min
kille. Jo, alla var också vän-

liga mot mig men respeken
fanns inte alltid med. Eller

rättare, jag respekterades som
person med lägre social status. På restauranger serverades maten först till överhuvudet. Ett mönster där det i
alla fall finns konsekvens,
fjärran från våra "ridderliga"
restaurangman6r. När vi blev
presenterade eller presenterade oss för nya personer, före-

trädesvis män, hälsade de
alltid först på min kille och
ibland inte alls på mig.
över huvud fördes samtal i

första hand mellan män. Sånt
kändes ju lite snopet, att inte
självklart få vara med. Fast
liknande händer ju också i

vårt frigjorda land, fastän
jag inte upPfattar det lika
starkt.

Vi bodde i Bykoba,

större gemenskap med männen än med kvinnorna. Det
här förstärktes förstås av att
den vän som vi besökte var
man och umgicks med andra
män. Eftersom vi stannade
kort tid och inte heller kunde språket fick vi mest ytliga
kontakter.
Vi behandlades som gäster
och blev uppassade, skam till
sägandes kändes det inte obekvämt. Från början var det
stört omöjligt att vi skulle utföra någon syssla med efterhand fick vi lite större befogenheter i köket. Jag fick också möjlighet att lära känna
två av tjejerna lite, men någon
djupare kontakt fick vi aldrig.
Dels var det språksvårigheter, dels upprätthöIl de en distans till mig och dels kom jag
ju från en annan planet. Så de
berättelser om dem, som följer, blir förstås en subjektiv
skildring från mig, byggd utifrån samtal, mina iakttagelser
och mina värderingar.

Aoria, ogift mamma
Aoria,20 är. Hon har en dotter
pä 2l/2 år som kallas Happy.
Aoria är inte gift. När jae
träffade henne arbetade hon
sorn fångvaktare på fängelsets kvinnoavdelning i Bukoba.

Där fanns cirka 30 kvinnor
att "vakta", de flesta avtjänade straff för att de sysslat med

hembränning. (På
fängelse fanns cirka

som

iigger vid Viktoriasjön i nordvästra Tanzania. I "vårt" hus
bodde två SIDA-anstäIlda
killar. Där fanns också några
tanzanianska tjejer i 20-årsåldern, en bodde permanent
tiilsammans med en av killarflä, de andra kom och gick.

Värre var då att det som
jag är van att göra hemma,
diskutera, arbeta med, syssla

med på fritid, i

kusliga var att jag kände

Tanzania
sammanföIl med vad männen
sysslade med. Plötsligt levde
jag i en rnansvärid och det

samma

800

man-

liga fångar.) En del kvinnor
hade sina barn med sig i
fängelset och ibland ingick
också barnpassning i Aorias
arbetsuppgifter.
Aoria har flyttat till Bukoba från Karagwedistriktet,
som ligger strax bredvid. Där
gick hon i missionsskola under en tid som i princip motsvarar vår gamla folkskola.
Hon har kunskaper i knackig
engelska. Sedan Aoria slutade

skolan har hon försörjt sig
själv. Eftersom hon har barn
är hon tvingad att skaffa för-

de lagar mat och får kunskap
i näringslära, de ägnar tid till
handarbete, gör korgar, dukar

och band. Ibland har de studiemöten, fast ännu har de inte talat så mycket om utbiidning eller familjeplanering.
(UWT har framställt en affisch om familjeplanering.
Den föreställer en gravid
kvinna med ett spädbarn På
ryggen och ett litet större barn
vid fötterna och den var försedd med texten: Den kvinnan borde pianera sin familj.
Jag såg affischen upphängd
på flera olika ställen.) Däremot hade gruppen diskuterat
avskaffandet av brudpris, det
finns också på partiets Program. Unga flickor är inte alls
vänligt inställda till att fungera som handelsvaror, att bli
utbytta mot ett antal kreatur.
Många gånger är det deras
föräldrar som då kan bestämma giftermålspartner. Unga
kvinnor talar också mycket
mer om sex än vad deras möd-

rar gjort. UWT arbetar i

Aorias uak,tuniform har kort kiol,
uilket ennars iir förbiudet utom
på sön- och h.elgdagar.

sörjning. Hon har för Cet mesta arbetat i olika familjer, fast
hon tycker inte sådant arbete
är så bra. På fängelset tjänar
hon drygt 400 shilling i månaden. Eftersom hon int,e är fast
anställd så får hon daglön och
summan varierar lite'. Lönen
ligger strax ovanför minimilönen i Tanzania. Som alla
statligt anställda har hon också fri bostad, ett litet hus utan
badrum. Så hon kommer till

"vårt" hus, som är

ganska

luxuöst, och tvättar. Ändå är
Aorias Iön inte hög, hon har ju
också sin dotter att försörja.
Aoria är medlem i UWT enhet för Tanzanias kvinnor.
När hon arbetar hos staten
blir hon automatiskt medlem.
Gruppen i Bukoba som hon
deltar i är ny och inte så stor.
Medlemmarna träffas en eller
två gånger i veckan. På mötena får kvinnorna lära sig sY,

många byar och många kvinnor har anslutit sig frivilligt.

Daghem är en ganska sä11synt företeelse. När kvinnan
har jordbruksarbete, kan barnen alltid finnas i närheten,
när de blir större får de själva delta i arbetet. Eller större
syskon tar hand om Yngre.
Men Aoria kan inte ta HaPPY
med sig till arbetet. Ibland
kan någon av hennes vänninnor, som flyttat hem till
någon kille och sköter hushållet åt honom mot mat och
sexuell uppställning, se efter
Happy på dagarna. Ibland får
Happy åka till mormor, när
barnpassningen inte kan tösas på annat sätt. Aoria talar
om en kurs för utbildning till
förskollärare, som hon gärna
skulle vilja gå.
Trots att ogifta mödrar inte
är ovanliga, har de inget vidare anseende och i synnerhet

inte på

äktenskapsmarknaden. För en tid sen kom en lag,
som erkänner ogift kvinna
rätt till 30 dagars ledighet vid

barnafödsel. Hon kan alltså
inte längre avskedas för att
hon får barn. Lagförslaget
följdes av en hätsk tidningsdebatt, där många insändare
gav uttryck för inställningen att kvinnan bär ansvaret
när hon blir med barn, med
andra ord inga goda kvinnor
föder barn utan att vara gifta.
UWT 1är ha intagit en reaktionär inställning tiII lagförslaget med argumentet att endast prostituerade beter sig
så.

Aoria tycker inte det

är

svårt att vara ensamstående

mamma. Happy kan vara oerhört jobbig mellan varven,

hon kan nästan tjata ihjä1
Aoria. Men Aoria vill gärna

ha ytterligare två barn, de bör
komma med cirka fyra års

mellanrum. Då kan barnen
hjälpa henne och varandra
med tillsyn.

Pernina läser
kontorskurs
Pernina är 18 år. Hon är född
i Rwanda, ett litet grannland i
väst. På grund av stammotsättningar där i samband med
självständigheten flydde hon,
i likhet med många andra, till
Tanzania och bodde i flyktingläger. Hon har också gått i
missionsskola men hon kan
ingen engelska. När skolan efter sex år var avslutad. stannade Pernina hemma hos familjen och hjälpte till i arbetet
där. Ibland åkte hon till Bukoba för att besöka någon eller

några väninnor.
Vid ett besök träffade hon
Tom, en australiensare som
arbetade med ett biståndsprojekt. Tycke uppstod och på
Toms initiativ slog de sina påsar ihop. Det vill säga Pernina bodde under veckorna tillsammans med Tom i hans
husvagn och ansvarade för
hushållet medan Tom ansvarade för inkomsterna.

När Tom åker tillbaka tiII
Australien, han har fru och
barn där, blir Pernina ensam,
såvida de inte har separerat
innan dess. Det här är en osä-
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Ett uälbekant mönstct,

Pernina skrattar mot sin ucininna
Leonida, som uönder ryggen till.

ker och tidsbegränsad försörjning för Perninas del,
men arbetstillfällen för ogifta

kvinnor finns det ont om liksom avlönade arbeten för

kvinnor över huvud

tagei.
Och Pernina hade ju ingen utbiidning så hon får ta vad som
bjuds, såvida hon inte vill gif-

ta sig för att bli försörjd genom tillgång till eget jordbruk
att arbeta i.
Under den tid som vi träffades började Pernina utbilda sig. Hon läste en kontorskurs med ämnena maskinskrivning, kontorsrutiner och
bokföring. Det var ett privat

företag som organiserade
kursen, så det kostade pengar
att delta och Tom betalade
kursavgiften. Pernina får
inga inkomster under den tid
som kursen varar, så hon
måste ännu ett tag vara ekonomiskt beroende för sitt
uppehälle av Tom eller någon
annan.

Pernina verkar vara mycket
ambitiös i vad hon än sysslar
med. Med samma outtröttlighet som hon lagar mat och
diskar, passar upp och är till
Iags, tar hon itu med läxorna
till kursen. KväII efter kväll
sitter hon över böckerna och
lär sig den engelska kontorsterminologin.
16

Varken Aorias eller Perninas situ-ationer stämmer något vidare med det traditionella mönstret. Tidigare ägde
klanen jord. När en man skulle gifta sig, tilldelades han av
klanen för sitt hushåll tillfäilig brukningsrätt till ett visst
stycke jord. Kvinnan flyttade
till hans klan. Mannen byggde
hus till kvinnan och hon odlade jorden, mestadels ettåriga grödor, för att försörja sig
och sina barn. Fick hon överskott från jordbruket, kunde
hon i huvudsak själv råda
över detta. Förutom arbetet i
"chamban" ansvarade hon för
barnskötsel, hushåIlet och de
produkter som behövdes där.
Mannen har odlat fleråriga
växter och tagit hand om boskapen.

Kvinnan har betraktats som
omyndig och har inte haft politisk medbestämmanderätt.
De tio procent av befolkningen som levt i städer har
haft andra sysselsättningar,
men såvitt jae förstått har
kvinnorna befunnit sig i samma politiska underläge där.
Nu är Tanzania en stat med
socialistisk politik och mycket
i samhällsstrukturen håIler
på att förändras. Teoretiskt
har kvinnor lika rättigheter
som män. (Arushadeklarationen betecknar visserligen
människan som en manlig
person, men det är väl ett
språkligt misstag?) Den patriarkala traditionen är dock
stark. Männen betalar fortfarande brudpris för hustrun eller hustrurna, det är inte
ovanligt med flera. Männen
passas upp av kvinnorna, de
har ett ljusårs försprång i erfarenheter av politisk aktivitet. Pojkar skickas i större utsträckning än flickor tiII skoIor och utbildning.
Nya satsningar styrs också
utav gamla värderingar. När

..

staten satsar på jordbruksut-

bildning för rationella jordbruk, är det männen som får
utbildningen, trots att kvinnorna varit de som alltid arbetat med jordbruk. (Är det
kanske vårt västerländska bistånd som med värderingar
"hjälpt" tilt här?) Kvinnorna
får lättnader i sina arbetsuppgifter, till exempel genom sto-

ra vattenprojekt, så att de
skall få tid över till andra sysselsättningar. Däremot har

oftast nya

sysselsättningar

iyst med sin frånvaro.
På andra områden finns en
utvecklin€l soln verkar positiv
för en förändring av kvinnans
situation. AIla barn ska gå i
skola och det är i synnerhet
kvinnor som deltar i vuxenutbildningen. Utbildningen kan
bli en viktig faktor för kvinnorna, de får möjlighet tiit
kunskap och därmed möjlighet

till

delaktighet

i det sam-

hällsliv de tidigare varit och

fortfarande är

utestängda
ifrån.
Aoria och Pernina har tagit
steget ut ur jordbrukarsamhället och lämnat både den
trygghet och de krav som de
sociala rollerna där utstakade. Och på det sättet är de inte vidare representativa för
hur flertalet kvinnor i Tanzania har det nu. Båda tänker
sig kvinnoyrken, och det är
vad som finns till buds för
dem. Och där tycker jag att
jag börjar skönja ett mönster
som samhällsomvandlingen
pekar mot, ett inte helt obekant mönster. Mannen blir familjeförsörjaren och enligt
den rollen måste han ha högre
lön än kvinnan. De kvinnoyrken som finns bygger på en
del av kvinnans tidigare uppgifter; vårdande och fostrande yrken med sämre lön. Precis sorn hos oss. tr

Där finns en varm gemenskap som växer ur

att man arbetar till-

sammans och vet att
man behövs.

Det är riskabelt att

romantisera bilden
av
starka, säkra, ' stolta

kvinnor. De är också
arbetsfiur, utan ut-

bildning, slitna av
många förlossningatr. . . Men det är vi

som har rinnande vatten och två barn som
verkar tröttare, modlösare, osäkrare, mer

slitna.

Visst har vi mycket
att lära ut men också

mycket att lära.

Zambia:

Jämlika kvinnor ser
män som överhuvuden
Text och foto: Louise Wald6n
Den stora katedralen i Kasama i norra Zarnbia är fuli av
människor. Nya kommer hela
tiden, rör sig i takt med trummorna och den rytmiska musiken. Det är ärkebiskopens
första mässa efter en två månaders resa till USA, Kanada, Europa. När själva mässan
är över berättar han om sin
resa för församlingen. Han talar länge på bemba, det lokala
språket. Men ibland kommer
ord vi förstår: 14th of July,
two, twenty-four. . . Alla räkneord, datum, tid är engelska
därför att bemba saknar sådana ord. Det Iär vara samma
sak med många afrikanska
språk.

Där i katedralen i Kasama
anar jag hur svårt det är att
"förstå" en annan kultur.
Språket är vårt verktyg för att

förtjänsterna
tur.

i min egen kul-

beskriva verkiigheten, men
det språk vi har formar också vår bild av verkligheten.
Min västerländska begreppsvärld bygger ju på angivelser
av klockslag, ordningsföIjd,
mått. Hur ser världen rrt utan

Resa mellan kulturer
Vi är ett tjugotal kvinnor från
kvinnoorganisationer i Sverige, Norge, Darimark, Finland, inbjudna av respektive

räkneord?

det internationella kvinnoårets tecken. Vi är grundligt

Jag ser Zarnbia genom mina svenska glasögon, mäter
med min kulturs mått, förbryllas, förvirras, är en främling. Jag iär mig en hel del om
Zarnbia men jag 1är mi'g
också mycket om Sverige. Ser
tydligare särdragen, felen,

lands biståndsorgan till en två
veckors studieresa i Zambia, i

förberedda, har haft ett ge-

mensamt seminarium om
Zarnbia, har försetts med

mycket material för inläsning.

Förväntansfulla stiger vi av
flygplanet i Lusaka, huttrar
litet i den 16-gradiga luften
L7
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graders värmebölja hemma.
Jag tycker jag vet rätt mycket om Zarnbta, samtidigt som
jag bestämt mig för att vara
utan förutfattade meningar.

När vi stiger ombord på plaCtrnb*skru,,deChar.**rltr.,i tt*' net för att åka hem är jag
nlnsCsmiåde f iir' f o.lhgTuF-nei från, osäkrare på vad jag vet men
nori' och söder. Def 'flnas,ett, ?{}*t*l mer medveten om mina förolikC, stamntar:,-::,o4h'',,,ett' S0;taI:
därs,pråk; inddadb.i'i 4, hnjtlld l}r'l domar. De två veckorna
gjort
resa
en
har
vi
emellan
per",De-flesta stqgrmqrna har,maF
rilineäiå tradittr'oner. ' ; ', ; ,' ", :- , ' inte bara i rum utan i tid och
. Zämbiåi ,ödå' oCh' livsnerv.'.är kulturer.
ks,pparn ;'dgn.är,en: av: *ff[fl6p,
Först Lusaka, huvudstaden.
tre största', :hopperlrr,odil*enter' Bankpalats
och hotell, regekoppaf*'
upptiiclrte,
Cecit Rhodes.,
och affärer.
ringsbyggnader
tillgångarna i slutet rå$ rl8$O-talef,,
Med vå14, hot oeh"fals-ka löften, Fortfarande befinner vi oss i
den västerländska kulturen,
underkuvades,de vlktisa*t'e'slqln*
rnarna. F,iån t88$ till.1$S$.stod len- om än lite annorlunda än
661 ;,kallat,l\lord-Rhodesia ; i hemma. Ätminstone så länge
olika former under brltfiskt lnfly- vi rör oss på de få gatorna i
tande, Sedan nationaltst-partiet
den lilla stadskärnan. Sedan
UFIIP vunnit valen 1964 utrepades
breder staden ut sig i oändliden' självständisar republlhen ga "squatters", halv-slumomZambia,24'oktober sarnlina' åC
Med kopparn korn penning: råden, ofta utan vatten, avhushållningen sorn bröt ner det lopp, el. Flykten från landstraditionella samhällets siälvhu*- bygden är ett allmänt problem i Afrika. I Zanbia bor
håltning" Den bästa arbetskrafte'r
rekr;rlslades till gruvorna, jord* 40'/,, av befolkningen i eller
bruket utarmades, f gruvorna nära städer (i Sverige 80%).
uppstord en fackligt ceh,.politiskt
De förbrukar 90'/o av tillgångmedveten arbetaiktass sbm lS48, arna medan den övriga bebitdade den 'första *frilranska folkningen får dela på de återfaekföreningen för'gr:1rvarhetgge*,
stående l0'/r,. Lusaka är en av
I den nye republiken blev en* Afrikas
snabbast växande
gelska det officiella språket och
städer. 1959 hade den 70 000 in6 000 , engelsmän stannade kvar
vid tiden för
vånare, 1963
inom förvaltningen.
l

120 000,
självständigheten
nu 300 000. Av dessa bor ca
och utbildntngsmässigå,'språk*
150 000 i "squatters". Männiliga kulturella. Den sammanhål- skor kommer till stan i hopP
lande kraften är president l(aun- om att få jobb, bygger sig ett
da, ordförande i det nurnera enda
tillåtna partiet UhIIP, Kvinnorna hus av tiilgängligt material,
är organiserade i pCraplysrg*ni. plötsligt är det ett helt bo:

Det är alltså ett lan-d rned enor-

ma motsättningar,

elronomiska

sationen Women's Brigade, vars
ordfärande iir mrs Karrkasa.

Offieielt ideologi är Kaundas

ten utmaning mot
'humanism-,
kornmunism oeh kapitaHsm'. I
humanismen ingår bl a "Patriotism"r 'respekt för auktorlteteC'
och'människan i centr-um'l:
Också utrikespolitiskt har man
ett kiinsHgt läge' omgiven av vita
rasistregimer i söder, de soeialistiska tanzania oeh Mocarnhique i
nordöst, det USA*stödda f,aire I
norr och Angola i väster, är dessutom beroende av sina grannaf;s
hamnar för kopp.grexpo-rtgn.
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stadsområde med tiotusentals
invånare. I en "squatter" vi
besökte fanns det tolv offentIiga vattenkranar för 40 000
människor. Husen står tätt På
varann, det kryllar av barn,
trasiga, smutsiga, nyfikna,
men inte aggressiva eller tiggande. Männen är ofta arbetslösa, alkoholismen (öl) är ett
stort problerh samtidigt
som ölförsäljningen är en viktig inkomstkä11a för staten.
Kvinnorna lagar maten på
öppna eldar utanför husen,

ibland ser man ansatser till
odling i den torra och näringsfattiga jorden. Efter mörkrets

inbrott klockan sex vittnar

bara dessa små eldar om att
här bor människor. Regeringens och enskilda organisationers försök att sanera eller
bygga nytt hinner inte ikapp
nya squatters föds över en
-natt.
Kolonialmaktens sätt
att lösa problemet vill man inte ta till i ett fritt Zambia:

att förbjuda inflyttning tilI
städerna om man inte har ar-

bete.

Men detta är inte "vårt" Lusaka. Vi åker på studiebesök i
en bekväm buss med vår upp-

vaktning av ett tiotal praktfulla och kraftfulla kvinnor
från Womens' Brigade och
UNIP, politiskt aktiva, anställda inom partiet elier förvaltningen. Sedan återvänder vi till "vårt" Lusaka och
äter engelska biffar, serverade av butlers. Våra dagar är
fyllda av visiter och studiebesök, inramade i det engelska
protokollets regler för hur
man uppför sig.
Efter några dagar far vi vidare till Kitwe. en centralort i
Kopparbältet. Här bor den
välbeställda delen av Zarnbias arbetare i prydliga bostadsområden med raka gator. Ingenjörerna och experterna från Sydafrika, USA
och Europa bor i egna villaområden med bungalows. I
Lusaka, den politiska maktens center, upplevde man ändå att makten låg hos zambi-

anerna, även om formerna
smakade England. Här, i den
ekonomiska maktens centrum, känner man en kolonial
atmosf

är, med

markerade

gränser mellan raserna och
klart uttryckta rasfördomar
även hos skandinaviska experter. Upplevelsen avspeglar
verkligheten: politiskt är landet självständigt men ekonomiskt är man beroende av och
uppknuten till väst.
I Kitwe skiljs vi åt och reser
i fem smågrupper ut tili olika

delar av landet. Långt borta
från den ekonomiska och Politiska maktens centrum möter vi en annan tid. en annan
kultur.

Matrilineära familier
De flesta stammar i Zambia
är matrilineära, dvs barnen
tillhör moderns släkt och
morbrodern, inte fadern, är
mannen i familjen. Ofta är de
också matrilokala, dvs mannen flyttar till hustruns by
ibiand flyttar han sedan till-

tili sin egen by (där han
är morbror) medan hustrun

baka

och barnen stannar kvar. Den

politiska makten ligger

hos

männen, men kvinnans stäI1ning är stark och döttrar är en

tillgång i familjen. Kvinnan
står för det mesta av arbetet,
sköter jorden och har ansvar

Kvinnan är inte för sig och sina barns försörjning beroende
av mannen.
Det är väl troligt att mycket
av detta nu luckras upp, men
fortfarande bor trots allt 60 %
av befolkningen på landsbygden och "tribalism", stamtänkande, är en viktig faktor i politiken.
Den zambiska kvinnan i det
traditionella samhället: med
fötterna stadigt på jorden, änsvarig för produktionen, centralgestalt i barnens och familjens liv. Inte undra på att de
utstrålar styrka, kraft, glädje.
Eftersom vi var kvinnor kom
vi in i kvinnornas värld På ett
sätt som män kanske inte hade gjort. När vi kom dröjde
det inte länge förrän någon

tagit fram trummorua och
dansen började. Vi mottogs
som systrar, vi dansade tillJor- sammans, vi sjöng. De små

Kollisioner
Lusaka med det politiska och
administrativa livet efter den
engelska kolonialmaktens
modeller. Det industrialiserade KopparbäItet. Och den stora landsbygden som lever som
för 100 år sedan . . . Sida vid sida lever olika produktionssätt, ekonomiska system, traditioner, värderingar, familjeformer. Nej inte sida vid sida. De koliiderar med varandra. Och det är det västerländska, kapitalistiska och patriarkala systemet som tycks

sitta med trumfkorten. Till

kvinnans nackdel.

Jämlik i samhället underdånig i familjen
I Zambia är kvinnan jäm-

stäIld i samhället men underdånig mannen i familjen,

för familjens försörjning.
den ägs kollektivt men i en del
stammar kan kvinnorna

barnen fanns alltid med, På
ryggen eller vid bröstet. Där

fick vi lära oss. Ett motsägelsefullt påstående i våra öron

också äga saker.

f

lunda mot hos oss: här fick
männen först alla politiska
och juridiska rättigheter medan kvinnorna bit för bit
kämpat sig till dem, först pä

I det traditionella

äkten-

skapet bestämmer föräldrarna giftermåIet med hänsyn

till

byns, stammens och ättens

behov. Familjen utgör en pro-

duktions- och konsumtionsenhet, barnafödandet är äktenskapets måI. Paret är en
del av byns gemenskap och
barnen är hela samhällets angelägenhet. Sexualmoral och
födelsekontroll upprätthåI1s
genom tabun: det äktenskap-

liga samlivet får inte återupptas så länge kvinnan ammar.
På så sätt förhindras alltför
täta graviditeter och man får
en garanti för att barnet är
avvänjt innan nästa barn
föds. Polygami är tillåtet för
männen. men har kanske en
annan innebörd än vi normalt
lägger i det. Dels är det ett sätt
att ta hand om "kvinnoöverskottet", dels kan det vara ett
tecken på mannens lösa an-

knytning till familjen. Kvinnan och barnen bor ju kvar i
sin by, mannen kan ha familjer i olika byar men bor inte
med flera hustrur samtidigt.

anns en varm gemenskaP
som jag tror växer ur att man
arbetar tilisammans och att

man vet att man behövs, ja är

oersättlig.
Det finns en risk för att romantisera bilden av säkra,
starka, stolta kvinnor när
man som jag är uppfödd med
en bild av kvinnan som svag
och i behov av beskydd och Iever i en kultur där kvinnorna
antingen går på knäna i försöken att förena dom förväntningarna med självförsörjande och sjäIvständighet, eller
lever avskurna från varandra,
från produktionen och resten
av samhället i små isolerade
bostadsceller. Visst är den
vanliga bilden av u-landskvinnan också sann: att hon
är ett arbetsdjur, att hon slits
ner av för många förlossning-

år, att hon saknar utbildning. . . Men det är vi, som har
rinnande vatten och maskiner
och l-2 barn, som verkan
tröttare, modlösare, osäkrare,
mer slitna. . . Visst har vi
mycket att lära ut men kanske
har vi också mycket att lära.

men bakgrunden är så annor-

det privaträttsliga planet
(rätt till egendom etc), sedan

på det politiska planet (rösträtt) och samhälleliga planet
(rätt tiil arbete, utbildning
etc). Därav också en del av
förklaringen till att den tidiga
kvinnorörelsen var borgerlig: det var ju deras män som
hade rättigheterna medan arbetarklassens män och aLLa
kvinnor var utestängda.
I Zambia saknade både män

och kvinnor politiska

och

samhälleliga rättigheter under kolonialtiden (även om
kvinnorna var mer diskriminerade än männen). Kampen
gällde det vita förtrycket, inte den svarte mannens eventuella förtryck av den svarta
kvinnan. När Zarnbta blev
fritt fick män och kvinnor
sant tidigt samma rättigheter,
politiskt, utbildningsmässigt,
oå arbetsmarknaden. For19

mellt finns alltså rättigheterna.

Den officiella attityd vi
mötte var i korthet: här i

Zarnbta finns ingen diskriminering på grund av ras eller
kön. Vi behöver ingen "kvinnokamp" av neurotisk västerländsk modell, där kvinnorna bara försöker bli som
männen. Våra za.mbiska kvinnor är stolta över att vara
kvinnor och mödrar och vill
att mannen ska vara kvinnans
överhuvud. Men i politiken
och samhäilet vill vi vara
jämställda, och det är vi.
Men på vilka villkor, undrar jag med min svenska erfarenhet, när kvinnorna fortsättningsvis ska bära hela ansvaret för hem och familj och
därtill uppfostras tiII att se
mannen som sin herre, låt vara inom familjen.
Därtill kommer att familjeplanering heller inte är något
för Zarnbia. Vi behöver barn
för att befolka vårt glesbefolkade land, sade mr Mfula, åflsvarig för familje"pianering"
i Kitwe. Vi vili ha familje"spridning": att kvinnan föder ett barn vartannat år i
stället för ett varje år. Det är
inte hos oss som i vissa Iänder i Buropa där det är förbjudet att föda mer än två
barn, sa han allvarligt. Inte
heller är våra kvinnor som de
karriärsugna västerländska
som inte vill vara mödrar.
Preventivmedel finns dock,
för gifta kvinnor, med mannens skriftiiga tillstånd
även om man inte precis propagerar för det. De ogifta
kvinnorna behöver inga det
skulle uppmuntra "immorality", omoral. Någon barnledighet finns inte annat än för
parlamentsledamöter. En
fackföreningspamp vi talade
med ansåg ett sådant krav
omöjligt: eftersom de zambiska mödrarna föder barn vart
och vartannat år skulle de ju
aldrig hinna arbeta. Men mrs
Kankasa, vår ständiga ledare,
ordförande i Women's Bri20
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Felntiring cir ett stort probl.em i Zambia. Småbarnsdödliglleten.upp-

skattas tiII minst 15 7o (uissa ansåg den bätudligt högre). Ett scirskilt
ministerium h.ar h.and om niiringspropagandan. Bland deras affisch.er
fanns denna.

gade, medlem i UNIPs centralkommitt6 och regeringsledamot, ansåg att de gifta
kvinnorna skulle ha rätt till 3
månaders ledighet. Inte de
ogifta, naturligtvis, det skulle
uppmuntra "immorality".
De ogifta mödrarna ses alltså med oblida ögon, samtidigt
som moderskapet hyllas. Och
samtidigt som männens "po-

lygama inställning" är ett er-

känt problem ända upp

på
de överger sina

högsta nivå:
familjer och bildar nya eiler
avlar barn lite varstans. Någon underhållsplikt för fadern existerar inte. efter
vad jag lyckades få fram. Entigt folkräkningen 1969 är
200 000 kvinnor familjeförsörjare mot 650 000 män, dvs 1/4
av familjerna har ensamstående mödrar.
Kvinnorna själva tycktes inte dela den officiella uppfatt-

ningen. Mrs Kankasa hade

barn, det yngsta
ett halvår gammalt, och hen-

visserligen
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i ålder 35-40 år hade ofta 8-10
barn. Bland de något yngre
kvinnorna tycktes 4,-5 barn
vara vanligt och de ännu yngre talade om 2-3 barn. Detta
gäIler de utbildade, yrkesarnes generatiolrskamrater

betande kvinnorna.

Patriarkatet på

frammarsch
Vad som tycks ske i Zarnbia
iiksom i flera andra afrikanska stater är att kvinnans stäIl-

ning snarast förstimras, åtminstone i förhållande till det
matrilineära arvet (det finns
också patriarkala stammar).
Orsakerna är fler a: koloni-

almakten

administratörer
och missionärer
- överförde
sina patriarkaia
attityder,
satsade på pojkarna och männen i fråga om skolor, utbildning, yrken, utan att ta hänsyn till de lokala traditionerna. Alltfler arbeten blir LönecLrbeten och där är det främst
männen som får jobb: 347 500
män och 25 000 kvinnor har löarbete n. U r b a"nis e ring en, inflyttningen till städerna, innebär att den gamla stamgemenskapen bryts sönder och
ne

vårt familjemönster

med

"kärleksäktenskap" och kärnfamiljer blir allt vanligare.
Den ekonomiska makten förskjuts allt mer till männen.
Hemmafruar blir vanligare.
Kvinnan blir för sin och sina
barns försörjning beroende av
mannen, det sociala trygghetsnätet som byns gemenskap innebar försvinner.

I Zarnbia pågår ett intensivt
arbete för att sprida upplysning om näringslära, hygien,
barnavård, sömnad etc. Detta
arbete inriktar sig ensidigt på
kvinnorna, vilket är naturligt,
eftersom. de traditionellt har
huvudansvaret för dessa områden. Men när detta befästs i
en officiell familjepolitik att
gälla aIIa kvinnor, städernas
kvinnor, de utbildade, de yrkesarbetande då blir jag
skeptisk.
Arbetsfördelningen i ett
traditionellt jordbrukssamhälle sker efter könsmönster.
Män och kvinnor har olika
uppgifter men bägge är viktiga för produktionen och fa-

miljens försörjning. överför
man dessa arbetsuppgifter i
ett industrialiserat samhälle
riskerar man att iiksom hos
oss skapa två världar: en produktiv, samhällelig för männen och en reproduktiv, privat
för kvinnorna där vissa altmänmänskliga behov betraktas som speciellt "kvinnliga":
vårdande, känslor, omsorg
etc.

Medan kvinnan definieras

i

första hand som maka och
mor, präglas attityden tilI
mannen av en blandning av
underdånighet och moderligt
överseende. Vid en hushållsskola vi besökte (med det enda daghem vi såg) sade mrs
Kankasa i sitt tal till eleverna: "Kvinnan ska vara såsom
blomman som biet söker sig
till", "om vi lär oss vårda våra
män väl kanske de stannar
hos oss till ålderdomen", "vi
vet ju att männen aldrig blir
vuxna". På samma skola talade man stolt om att man hade
gott rykte för att utbilda bra
hustrur, att 2/3 av flickorna
biev gifta direkt efter skolan.
På ett möte med fackföreningsrepresentanter berätta-

de vi om vår föräldraför-

säkring och möttes av resans
längsta och gladaste garv:
något så befängt som att
mannen skulle ha ledigt när
hustrun födde barn! Premiär-

"Vi kuinnor får aldrig un-

derskatta en man dcirför att
ui råkar inneha höga poster
i partiet eller regeringen. Vi
iir kuinnor och miinnen iir
hentmets öuerhuuud. Vissa
kuinnor går t o m till sådan

öuerdrift att de ber sinc'
miin tuiitta barnblöjor. Detta iir fel oclt kuinnor som
gör så må.ste sluta, diirför
att detta iir ett tecken på
dö"Iiga hu.strur".

Mrs Kankasa. Iedamot au
regeringen och partiets
centralkommittö, uid ett
officiellt möte i Ndola, enList referat i Dailg MaiI.

ministern, som talade varmt
om jämställdheten, sade i en
bisats att så långt som till
hemkunskap i skolan för pojkarna, det kan vi ändå inte
tänka oss att gå.
Då återstår frågan: hur reell
är den jämställdheten om det
innebär att kvinnan till sin tidigare livsuppgift som moder
och hustru ska lägga lönearbete och poiitiskt ansvar i
ett industrialiserat och urbaniserat samhälle? Den gången
vi befann oss där ledde det
rakt in i en privatiserad kvinnoroll. Siffrorna talar sitt
språk: kvinnorna är i klar minoritet i utbildning, lönearbete, politik: det sitter 117 män
och 7 kvinnor i parlamentet.

Kvinnokraft
hur länge?

-

Här någonstans känner jag att
bilden ändå blir onyanserad.
Med mig hem i bagaget, tullfritt och utan övervikt, har jag
så mycket glädje och styrka.
Så mycket kvinnokraft. Alla
de kvinnor vi mött. Och ändå: finns det någon "zambisk
kvinna"? Vem skulle hon vara? Mrs Kankasa, med makt
inom regering och parti? Clarå, självständig journalist i
jeanskostym? Ester Banda,
kvinnomedveten partisekreterare i Kasama? Den anonyma kvinnan i Lusakas squatters? Den lika anonvma kvin-

nan som hackar svedjebruket

utanför byns stråhyddor?
Räknat i antal är det de två

senare, räknat i inflytande de
tre första. Gapen är så enorma, i kultur, utbildning, förut-

sättningar.
Mina svenska glasögon får
mig kanske att övertydligt se
vissa mönster som jag känner
igen. Ä andra sidan kan jag
inte bedöma hur stark kvinnokulturen är. Om den kan stå
emot krafterna från ett patri-

arkalt, industrialiserat sys-

tem. Om den kan lyckas med
det vi inte klarat: att ge kvinnan en plats i samhället i sin
egen rätt, utan att behöva väija mellan att stöpas i mannens
form eller bli privategendom.
Det finns ju heller inte något
sanktionerat kvinnoförtryck
av den typ som finns i t ex de
islamska länderna. Kvinnotraditionen är stark.
Men jag tror ändå inte jag

överskattat de krafter som
finns för att försvaga ställningen för majoriteten av
kvinnor. (En iiten grupp kla-

rar sig alltid, de som kan betala andra för att fylla kvinnorollen). Och jag tror att det
behövs en vaksamhet och
medvetenhet om utvecklingen inte bara hos våra zar.";.ibiska systrar utan också hos
oss. Inte minst bland de kvinnor, som arbetar inom biståndsorganen och med ulandsfrågor, så att de styr bidrag och hjälp i en riktning
som stärker kvinnornas ställning. En kamp som på sina
håIl redan böriat. I
Litteratur:

Zambia

ett griinsf aII.
Verdandidebatt.
Sd.g mig, Josephine, Frå.gor

och suar ur Zambia Mails
ådg iu ning s sp alt. P risma
Boserup: Kuinna i u-Iand.
r

R&S.
Women's Rights in Zambia.
Rapport från Mindolo Ecuntenical Centre 7970.
Vi Mtinskor 4/74,2/75
Rapport från SIDA, olika

nummer

2L

Botswana:

Jag behövde,s inte
knäckte
mig
-det
-

ur en SlDA-hustrus dagbok

av Judit Lukåcs
I

december 1974 åkte jae

tiil ut mig själv. Vad fanns

Botswana. Jag skulle börja ett
nytt liv. Min man hade fått en
tjänst på svenska ambassadens biståndskontor i Gaboroåe, Botswanas huvudstad.
Jag skulle följa med som hans

fru och arbeta som frilans-

journalist.
Nu, ett år senare, är jag tillbaka i Sverige. Jag klarade
inte det livet.
"Du gav aldrig Botswana en
chans, du hade dömt ut landet
och dina möjligheter i förtid",
fick jag senare höra. Kanske
är det sant. Men det var inte
bristen på kunskap elier intresse som slutligen knäckte
mig. Det var min insikt om
att jag inte behövdes, att mina
artiklar bara var tidsfördriv
Iiksom hemmafruarnas kafferep och syjuntor. Ekonomiskt
sett behövde jag inte bidra till
familjens försörjning. Min
man tjänade lika mycket som
vi tillsammans hade gjort i
Sverige brutto. . .
Dessutom bodde vi betydligt billigare och kunde utan
vidare lägga undan en slant
varje månad. Journalistiskt
sett var det ingen som hade
frågat efter mina artiklar från
Botswana, det var ju jag som
hade ringt runt och prånglat
22

det då

för andra än själviska behov
tiil mina skriverier? Inga alls.

En annan sak som var svår
var de svartas förväntningar
på oss vita. Alla vita hamnar
automatiskt i den rika över-

klassen
- och kan ingenting
göra åt det.
Hur känner sig de där småkillarna som hänger runt
affären och vill bära ens kassar som är fulla med mat? Hur
känner de sig när jag avböjer
och säger att jag vill bära
själv, präglad av min svenska
uppfostran att klara mig
själv. Ser de att jag är plågad
av att behöva väIja mellan det
svenska i mig och vetskaPen
om att de kanske behöver den
där pengen de får för att bära
varorna till bilen?
Hur ska de unga nationalistiska, självständiga svarta,
som ser så förebrående på
mig, kunna veta att jag inte är
engelsk och kolonialist, att jag
inte vill vara någon inkräktare i deras land?
För att ge en glimt av hur
jag kände mig har jag tagit

några korta stycken ur

de

dagboksanteckningar som jag
förde från två månader före
avresan och de första sex månaderna i landet.

Dikt tillägnad
SIDA-administratörer
Jag har ett eget namn

ett eget yrke

en egen identitet
och därför

vill jag inte höra
om u-ländernas
sj älvständighetsproblem
om deras födslovåndor
och behov av hjälp
så länge

människorna omkring mig
inte erkänner mig
med mitt eget namn

mitt eget yrke
min egen identitet

judit 1974-07-07
Den här dikten skrev jag

på en

förberedelsekurs i

Uppsala, där man trots flera påpekanden inte ändrade deltagarlistan så att också de medföljande fruarna

fick egna yrken och egna

Att detta bara var en
början insåg jag inte förrän
jag kom ner till Botswana,
namn.

där jag genomgående fick

min mans namn.

28/12

(fem dagar efter

ankomsten)

Reagerar öuer hur utilordnat
allt iir hiir. Vtinner och. bekanta finns redan, ma.n bl.ir bjuden på" små" lunch,er, åker öuer
och hcilsar på hos uarandra,
har fester i suenskkolonin, de
r e g elbundna sh.opping r e s orna
tiLI Sg dafrika. Motsu arigheter
tiIL aLLt detta fanns ucil också
i Suerige, men dtir kunde man

ibland brgta sig ut ur pa.rhgsterin, det gick an att uara
för sig sjtilu ett tag, att Lcitta
sitt hjcirta för någon som
absolut inte skulle kunna föra
det uidare.

Hiir cir gruppen sci liten.

Varenda kotte uet redan uem
jag iir, uad jag gjort och uart
jag hör. Det uisste dom stikert
redan innan jag kom ner.

3/r-75

Jag kiinner mig Larig och
skuldtsngd. Lyrig för att jas
gå"r

upp ncir jag uill, för att jag

har ett stort hus, barnflicka/

tjd.nare, f ör att jag h.ar bil, råd

att köpa uad jag uill utan att
ens behöua tdnka på. uad det
kostar.
Skamsen för att jag hiir Ieuer ett Liu som jag i Suerige

föraktar, för att jag inte ens
utrcittar någ ot nyttigt.
Gå,ns pd gå,ng uill jag sticka
hiirifrån. Tgcker inte att jag
har htir att göra.
Botsuana har ganska ngligen öuergå.tt tiU metersEstemet. ALIa uerkar ha lite suårt
o"tt rd,kna på, det nga siittet.
lgår lLjtil.pte jag en flicka att
klippa tiLL en plastduk åt mig.
Vi hade riktigt roligt, kom till
slut på att man klipper rakast
om man föIjer mönstret på
duken.

Ett ögonblick au jiimlikhet
sedan åter blicken au un-derdå.nighet,
underltig senhet

från h.ennes sida.
På gatorna stirrar killarna
på mig och på, andra tjejer på,
semma scitt de gjort i alla å.r.
Men hcir uå,gar jag inte blicka

hatiskt tillbaka på. dom, rtidd

för att bli klassad som rasist.
Ur brev 3/l-75
Hur suårt cir det inte att plötsLigt slcingas in i detta Liu, som
man (- jag) i Suerige föraktar, att plötsl,igt bli fru som tir
hemma och passar upp (uad
annat i sgsslolösheten), att
plötslist bli öuerklass. Ändå
trodde jag att jag uar förberedd.

Hade l"iist, snackat, kd,mpat
och agiterat för riitten att uara

mif.nniska och inte bihang
först och frtimst.
Hur Lcitt faller man inte in i
de gaml.a ouanorna? Hur Liitt
blir m&n inte förtryckare?
Trcidgå.rdskillen cir lat
ui

sparkar honom. Vi agerar- den
goda feen
hemhjtil.pen
- ger
en ertra säng
och oss sjtilua
gott samuete.
Jcimlikheten, j timsttilldh.ejag
ten, jcimspelheten fattas
- inkommer alltid att uara uit
för de suarta. Och troligen
också "frrL" inför md"nnen.
Med de andra suenskarna
talar m&n uiider, SIDA-projekt, f örmå"ner, saker som inte
fungerar och slcuall.rar på.uarann. Man kan också skiilla pd

afrikanerna eller andra inhemskl, personer man har att

göra med.

Att inte ha ett gemensamt
SPRÄK iir ruskigt. Inte kan
jag uttrgcka uad jag ktinner i
djupet au min sjcil på. engel- begcira au
ska. Hur ska jag då

suårt det uar att ha en fru som
inte hade arbete. Så mgcket
hade han prioriterat h.enne.
Jag undrar hur fruns slcildring q.u liuet i Kenga Lrade
uarit.

Ur brev i januari:
Ntir ui bad uå,r trtidsårdskil-

le att grtiua upp

ndgra
"sdnger" gjorde han dom försd.nkta med en liten uall runtom. Vi tgckte att det uar helt
galet och gjorde om all.tihopa
tiLL upphöjda stingar, som ui
uar uana uid frå,n Suerige.

iVtr ntir ui planterat

och

uattnat mcirker ui skillnaden.
De suenska btiddarna lUfter
bara upp fröna högre upp mot
solen, torkar ut jorden mera,
och nd.r man uattnar rinner
jorden bara bort.
Och ui som tgckte att han
uar dum och bortkommen.
4/3

Igår, ncir jag uar på, utbild-

ningsministeriet, sade en högre tjcinsteman tiLI mig, att h.on

aldrig trodde att setswanen
(Botswanas språ.k) skulle
komma att öuerta engelskans

plats pd sekundd"rskolniuå,n
och i den högre utbildning, Iika lite som i administrationen. Enligt h.enne kan inte
setsusanen anpassas till ett

förstår dom och tutirtom.

modernt samh.älle, det finns
t er inga klockbestd"mningar i
setsusanan, det finns inte hel,Ler ett tekniskt språk.
Men om rntn uiIL? Visst
må.ste det gå att iindra ett
språk? Jag börjar tro att det
tir uiljan som fattas.

8/L

4/3

suarta. jag möter (med
mgcket mindre skolutbildning) att de ska tala så, jag

de

Det tir inte landet, det är inte Borde skriua en massa breu
miinniskorna, det iir inte job- tiLL en massa miinniskor om
bet
hur det är. och titt en massa
- det cir alltihop - kanske andra
framför allt situationen.Karlför att få. komma oclt
Gösta Widstrand har skriuit interujua.
en hel bok om hur det uar ntir Och ti\ informationsminishan jobbade som erpert i Kö- teriet !ör att få jobb
nya. Inte förrtin pd den allra Men inte fan har jag ork
sista sidan sd.ger han att han EIIer lust
också borde h.a skriuit om hur ELLer uilja
23

Claudie Broyelle: HALVA
HIMLEN. Om kvinnan i dagens Kina. Gidlunds

Böcker
Tre böcker som det borde
skrivas mycket om
Inte bara i Vi Mänskor utan överalit. Därför att de berör så grundläggande villkor
Den första är

i vårt samhälle.

Rita Liljeström: Samhället
och barns utveckling. Liber
Det är faktiskt en offentlig utred-

ning, SOU 1975:31, Rapport från
Barnmiljöutredningen. Låt det
inte avskräcka er. Språket är enkelt och glasklart, exemplen hämtade från vardagslivet. Den handIar om våra barn och det dubbla
budskap vi ger dem: var solidavar konrisk, känslig, samlad
- splittrad.
kurrenskraftig, hård,
De't handiar naturligtvis innerst
om vilket samhälle vi håller på

att skapa, vilken människosyn vi

överför till nästa generation. Som
jämförelse och kontrast använder
Rita L. Kina, den syn på barnen
och den konsekventa uppfostran
som finns där. Hon ställer deras
människosyn mot vår kvinnosyn

och manssyn. Jämförelsen utfaller inte

till vår fördel.

heter den andra boken. Så här är
kapitelrubrikerna:

Arbetet f örtindrar kuinnorna

sont. f ö r lindrar arb
So

ciali

se

etet
ri'ng au lru shå.IL s arb

et

et

och det är vad de
sista sida
- Den
första delen av
själva gjort.
boken är ett teoretiskt diskussionsmaterial med följande huvudrubriker:
Så hd.r tcinker den nga kuinnorörelsen o Det finns tuö" ucirldar C
By-clgstenar tiIL en teori för kuinnoarbete o Erotik iir också politik

lrnr qrbetar den nAa kuinno-

ocialisering au ntoder srollen
Den kinesi.ska familjen: en na
bcrs /ör kollektiuet
En cliskussion om serualiteten i
Kina.

o

Det är en bok som berörde mig,
inte minst för att Claudie Broyelle hela tiden drar paralleller med
vår egen kultur, jämför och re-

ren 1975, den sommar de skrev bo*
ken: "Tala om vad du vet". Framför allt Birgittas dikter berörde
mej väldigt starkt: klargörande
och befriande. Hela boken är ge-

S

flekterar. Hon bygger på egna
intryck från en 6-veckors resa i
Kina, på mycket inläst material
och på erfarenheter av kvinnokampen. Efter att ha läst den är
det åtskiliigt man vill diskutera
som man tidigare tagit för självklart i vår egen kvinnosituation.

Sci

röreIsen.

Sedan följer en avdelning med
Caritas dikter från 1963-1975, "I
kvinnominne", och en avdelning
med Birgittas dikter från somma-

nomsyrad av en stark kvinno-

medvetenhet i den nya kvinnorörelsens anda. Den är utgiven av

det lilla nya kooperativa förlaget

"Boklaget" i Finland. Den kan

bl a beställas från Kvinnfolk, HeIeneborgsgatan 46, lI7 32 Stockho1m.

Birgitta Boucht/Carita Ny-

ström: DENNA VÄRLD ÄR
VÄR. Handbok i systerskap.

Boklaget
"Förena praktiken, teorin

och

poesin!" utropar de på omslagets

Som sagt: de här tre böckerna
vore värda varsin mässa, men i

brist på utrymme vill jag bara säga: Läs dom. Inspireras av dom.
Prata med varandra om dom. Vi
behöver en kamp med positiva

förtecken.

LW

lntourist
PÅ DEN STORA RYSKA
FLODEN VOLGA:
Intourist föresl,år en angentim och intressant
krEssning på den stora rgska fl.oden Volga,
mångbesjungen i folksånger och sagor, i
konsten och. litteraturen, ouppl.ösligt förbunden med det rgska folkets historia.
10 dagar ombord på ett modernt fartag på

Volgas lugna uatten son'L flater

r-Intourists
I

genorn

smaragdgröna skogar, iindlösa stepper och
f rukttr d"dg år d ar. N i f ör d a s g enon"L S ou j etunio'
nens största turistområden och får se grandio'

I
Informationsbyrå

Sergelsgatan
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11157 Stockh.olm, telef on

08/21 59 34

Sänd mig närmare upplysningar:
Namn
Adress....
Postadress..............

sa bgggnadsprojekt.

historiska arkitektoniska minne smärkena,
konsten och liuet i Soujetunionen kommer att

De

lömna outplånliga intrgck oclt berika Ert ue-

tande om Souj etunionen,
Ni få.r uara med om:
bad och uil.a pd sol"iga sandstrd'nder

picknick utd natursköna striinder
fiske
f olkså.ng och. folkdans
matrcitter från det nationella ryska köket
musik och dans på kud.llarna i salonger
och. på akterdiick
of örglömlig

Volga

a möten med folket'utefter

Lisbeth Borger-Bendegard:
öppet brev om kvlnnor och
sprit. Forum
Den kvinnliga alkohoiismen hår

ökat kraftigt. Särskiit tydligt är
det i de yngre årgångarna, där
flickorna nu dricker nästan lika
mycket och lika tidigt som pojkarna. Men tabut kring kvinnoalkoholismen är fortfarande starkt,
skammen tung för dem som fast-

nat. Ett försök att bryta ett hål

i

hemlighetsmakeriet och öppna

till

diskussion gör journalisten Lisbeth Borger-Bendegard
en väg

med denna bok. Hon har intervjuat ett tiotal kvinnor i olika
åldrar, från tonåringar till sextio-

åringar, iäkare, kuratorer och
skolfolk. Hon redogör för be-

handlingen vid Mariapolikliniken,
Karolinska sjukhuset och Pettersbergsgården, ett terapeutiskt
samhälle, och ger slutligen anvisning om vart man kan vända
sig för hjälp.
Visserligen går "öppet brev . . ."

inte så långt under ytan, framför
allt saknar man ett försök att sätta in drickandet i ett socialt och
politiskt sammanhang. Men för-

fattaren säger själv att det inte

har varit hennes syfte: "Några
lösningar kan jag inte komma
med. Man måste ju erkänna problemet innan man försöker lösa

det. Jag vill visa att problemet
finns." Kan hennes bok bidra till
att några känner igen sig, kan få
bukt med sina skamkänslor och
söka hjälp tidigare är redan myc-

Dahl skrivit ytterligare

några

självbiografiska böcker, men då

skriver hon i jagform.

Gunborgböckerna omspänner
tiden från Tora Dahls tillblivelse tili hennes studentexamen.
Tora Dahl är född 1886 och hon
växte alltså upp omkring sekel-

skiftet. Hon skildrar klarsynt

de viktorianska värderingar, som

ket vunnet. En annan sak är att
vi snart borde ta den diskussion
om alkoholismen och spriten i

låg till grund för hennes uppfostran. Med ett osvikligt minne
tecknar hon berättelser från

både

barndomen: oförrätter, besvikelser, förväntningar, glädjeämnen,

vårt samhälle, vad gälier

män och kvinnor. som hennes bok
vill initiera till.
K. W.

Tora Dahl: Gunborgböckerna
Tiden
Förra året gav Tidens förlag ut
Tora Dahls självbiografiska romanserie i ny pocketupplaga. I
serien om Gunborg finns böckerna "Fosterbarn", "Långt bort här-

ifrån", "I främmande
"Dörrar

land",

som öppnas"r "Besynner-

iiga värld", "Inte riktig kärlek",
"Sommar och vinter" och ". .. när
du kommer ut i livet. . . ". De utgavs första gången mellan åren
1954

och 1966. Dessutom har Tora

upptäckter och rädsla
lande

till kamrater

och

i förhål-

till vuxen-

världen. Det gör hon så levande
att jag erinrat mig många likheter, trots att min uppväxt ligger

år senare i tiden.
Tora Dahl beskriver barnets
hj äiplöshet till föräldraauktoriteternas krav, vilka naturligtvis
har stöd av samhället. Men hon
60

fördömer inte, hon skildrar människor som lever i och under ett
hårt klassamhälle, pekar på orsakssammanhang.

Hon vägrade

att låta sig själv kuvas, den motsägelsefulla omvärlden blev istället den grund varifrån hon öm-

o glöm inte förnya prenumerationen på

vi mänskor

o värva minst en prenumerant
o sälj lösnummer

o stöd sKv
DET BEHOVS FöR ATT VI SKALL KUNNA GE UT
VAR OBER,OENDE KVINNOTIDNING
OBEROENDE KVINNOTIDNINGAR BEHOVS
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som ödmjukt, ömsom trotsigt
sökte sig fram till att bli en ung,
självständigt tänkande kvinna.
Samtidigt är Gunborgböckerna,
genom skildringen av kvinnors
sociala levnadsvillkor

för

80-90

år sedan, en utmärkt bit kvinnohistoria.

Tora Dahl är skicklig förfat-

tare. Böckerna är förutom mångsidigheten också spännande och

lättillgängiiga. Den negativa kritiken går till Tidens förlag, stilen

i

pocketutgåvan är ack, så liten.
Gunborgböckerna har också något att ge till kvinnor med trötta

ögon'

Marie Nilsson

Knut Jahnsson. - De kommer
båda från trista fast mycket olika
miljöer. Toras mor var fattig,
ogift men fruktansvärt konventionell och småborgerlig, med hela
sin ambition inställd på att dot-

tern skulle göra karriär. Knut
kommer från en välbärgad, känslokall, borgerlig miljö, med en do-

minerande far och en nedtryckt
mor. Det är inte bara kärleksbrevens hetta som griper läsaren, det
är också denna upplevelse man
får av en tid fytld av småaktighet, skrymteri och otrolig förljugenhet, men där man genom två

unga, obstinata människor förstår hur' fördomar och missförhållanden är dömda till undergång.

Tora Dahl: Sömngångare
Tiden
Tora Dahls Sömngångare är en
fortsättning på hennes självbiografi. Även Gunborgserien var givetvis sjäIvbiografisk men här
sätts namn och data ut. Kanske
för att tiden nu gått så att få av
de agerande inte längre lever.
Sömngå.ngare bygger mycket på
breven melian henne och hennes

kamrat och älskade genom livet,

E.P.

samhällskriti-

ken". Av det begriper jag bara att
man i så fall måste stäIla måttliga krav både på sinnlighet och På

samhällskritik. Karin Struck har
proletär bakgrund, Iitteraturvetenskaplig utbildning och radikala litterära ambitioner. Hon har
ett komplicerat kärleksförhålIande med en icke namngiven men
tydligen väletablerad manlig författare. Hennes bok har närmast
dagbokskaraktär och varvar minnen, ideologiska reflexioner,
drömmar, fragment av extas och
vånda. Men alltsammans förblir

skärvor och kryptiska antYd-

ningar, giltiga som riktmärken i
en privat utvecklingsprocess, men
oförlöst otydliga och irriterande
pretentiösa som litteratur.

PAN
Karin Struck är en ung västtysk
författare. Hennes debutbok,

"Klasskärlek", har tydligen väckt
stor uppståndelse i hemlandet.

Den har fått fiera litteraturpris
och tryckts i jätteupplagor. Lars
Gustafsson menar att det är en

atdetpratas
oln
Fönstre

Kan du ha minsta intresse av kultur utan att regelbundet läsa Fönstret?
Kan du gå i en studiecirkel utan att vara prenu-

merant? För bara 18 kr för hela 16 nummer?
Knappast.

Det är svårt att vara med i snacket om du inte har
läst Fönstret. Det är ju självklart att du ska ha en

tidning som tar upp allt som angår just dig. Den
är oumbärlig om du har minsta intresse av människan i folkrörelserna.
Finner du något som är snett, skriv om det i Fönstret. Kan du läsa en annan tidning utan att läsa

kritik eller beröm av Fönstret? Det är svårt. Gör
slag i saken på momangen om du inte redan gjort

LN

Sylvia Plath: Glaskupan
Treui
är det år då
Sommaren 1955
- detdöms
titl dömakarna Rosenberg
den för spioneri, McCarthyismen
blommar och Eisenhower är pre-
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PRENUMERERA!
Sänds till:
Fönstret, Box 11044, 100 61 Stockholm.
Jag vill prenumerera på Fönstret tills vidare.
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Person nummer

Obs Skicka inte pengar förrän du fått inbetal'
ningskort
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ler sinnligheten i

Karin Struck: Klasskärlek

Detsägs

det.

"underbart ievande bok... en
generationsbok... hon återstäl-

sident. På allra sista tiden har
epoken börjat kommersiellt utnyttjas och omges av en genomförfalskad nostaigi.
Hur 50-talet upplevdes av en
hyperkänslig tonåring beskriver
Sylvia Plath i "Glaskupan',. Den
kom ut 1963 i USA och blev "en
hel generationsbibel"; nu har den

översatts tili svenska.
Huvudpersonens öde följer tätt
Sylvia Plaths eget, tragiska. Efter en kort, hektiskt upphaussad

period av framgång följer motgångar eller snarare normal likgiltighet, som varken Sylvia plath
eller hennes alter ego Esther
Greenwood orkar med. "Glaskupan" består av två märktigt disparata delar. Den första klarögt
journalistisk, mycket kvick, den
andra omvärvd av dödsaningar

men samtidigt klart analyserande sjukdomens förlopp. på ett

fruktansvärt sätt förutspår Sylvia
Plath sitt eget öde.
Det finns en överhettning, en
hård spänd obeveklighet i boken
som kan bli plågsam, trots att

Sylvia Plath hela tiden behåller
sin konstnärliga distans

till

stof-

fet. Men det bär emot att lägga

lit-

terärt kritiska synpunkter på
i så hög grad
är ett mänskligt dokument och
just i den egenskapen har mycket att ge sina läsare.
KW
"Glaskupan", som

Edita Morris: Svälten
Gidlunds
Suiilten är namnet på den roman
Edita Morris, svenskfödd författare med internationella förankringar och välbekant för Vi Män-

skors läsare, nu senast givit ut.
Och om svält handlar den, men
inte om en enstaka individs sväit

som Hamsums berömda Sult,
utan om den världssvält som
många länder redan prövat på och
som nu hotar oss alla.
Boken är liten tiil formatet men
stor till sin vision
den skräckvi-

sion som alltfler människor
upplever i våra dagar. Handlingen är
förlagd till 1990-talet och utspeias
på en tidigare blomstrande bygd,
numera allt snabbare växande
ökenområde. Byarna är begravda
i sand och nästan alla dess invånare är döda. Men alltjämt lever en handfull människor kvar:
ett trngt par och deras lille son.

som blivit ett uppsvällt monster
en förutvarande lärare och några

utsvultna gamlingar. Det är om
dessa människor och deras för-

sök att överleva som berättelsen
handlar. Med kuslig precision visas hur människor bryts ner till
de urtidsvarelser de en gång varit.
Viljan att fortleva yttrar sig inte
bara i en glupande längtan efter
något att äta utan också i en uppflammande sexualdrift samt till
sist i den okuvliga moderskärle-

ken.

Edita Morris tvekar inte

om

vem som bär ansvaret: "All denna
världens profithajar som av pro-

fitbegär. . . skapat våra ödeland.
våra ofruktbara siätter. . !"
Det enda hoppet är "de länder

som är så medvetna om den hastighet med vilken människan rusar mot sin undergång att de har
satt ett drastiskt stopp för ansvarslöst handlande".
Låt oss följa dessa progressiva

länders exempel, utropar för-

fattarinnan till sist, låt oss förena
oss med dem som planerar och
verkar för fortbestånd för uppbyggnad, för annan jordfördelnlng.

MPW

Din
ICA-handlale

bryrsigom
Yaddutycken
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Alice Lyttkens: Kvinnan söker sin väg
Bonniers
Nu har tredje och sista delen av

Alice Lvttkens serie om

den

svenska kvinnans historia kom-

mit. Den börjar med 1840-talet och
går fram några decennier i vår

tid. Liksom i tidigare volymer varvar hon skildringen av
den historiska utvecklingen med
porträtt av enskilda kvinnor, i
den här volymen bl a Fredrika
Bremer, Sophie Sager, Maria
Sandel, Ellen Key, Elin Wägner. Det är en laddad tid ur
kvinnosynpunkt: industrialismen utvecklas, det kvinniiga slavarbetet växer, statarhustrur och torparkvinnor lever
i elände, den viktorianska dubbelmoralen om kvinnan blomstrar. Samtidigt kämpar kvinnorna
för rösträtt, rätt till arbete, ffiYtrdighet. Kampen för preventivegen

medel och en annan sexualmoral
tar fart. Men trots att kampen
på många håll bär frukt i lagar
och rättigheter fortsätter kvinnan
att diskrimineras och det kvinnliga att nedvärderas. Lyttkens
slutar boken med en id6 om att vi

skuile ha "en eller ett par inflytelserika män, som vi hade förr och
som kunde föra vår talan. Varför
män frågar någon. För att mannens röst fortfarande hörs bättre

än vår, den associerar till profeter, apostlar och Herren Kristus
själv"'. Det är en överrumplande
slutsats. Som om någon bad kapi-

IITIIII
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intervjuerna,
kommentarerna som du inte finner i monopolpressen
hittar du i vpk:s tidning
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Utkommer varje onsdag

och fredag. Ring och prenumerera 08/52 00 95 eller
031 /12 76 07.

III-I

Tidskrifter

svarta. Om nu Alice Lyttkens i tre
volymer dokumenterat manssam-

hällets brott mot kvinnorna och

kvinnornas styrka att försöka

förändra verkligheten borde
den rimliga slutsatsen bli att vi
faktiskt måste lita på vår egen
kraft, att vi måste leda vår egen
kamp. Visst finns det män som är

solidariska i den
kraven måste formuleras av

kampen, men

förtryckta.

de

LW

Kvinnobulletinen
handlar bl a om 6-timmarsdebatten

Hertha

I
I

r

6/75

är ett temanummer om kvinno-

kultur

R,ödhättan nr

5

utgiven av Arbetets kvinnor)'
handlar om "Kvinnan i arbe(

tarrörelsens barndom"
Ordets Makt 2:75/76

har "Våld" som tema
Pockettidningen R:s
Moa Martinsson
fortsätter att komma i nyutgåva
på Askild och Kärnekull. Senaste
titlar i serien är "Kvinnorna på
Kummelsjö", en historisk roman
från 1860-talet, samt "Arm6n vid
horisonten", en samling berättei-

ser från f attig-Sverige

under

1900-ta1et.

LW

Kerstin Lokrantz: Nya enkla
kläder för barn och vuxna
Prisma

senaste nur-r-urrer har följande tenta:
4/75: Vatl iir en politiker?

5/75 ).'TlIi slut erkänner rnan vad
som helst". Olrr att vara anhållen
och häktad i Sverige 1975.
6/75: Det handlar orr pengar. Om
brist på pengar och pengars brister.

Kvinnoliv och Lilith
heter två nya kvinnotidningar,
varandra rätt oiika.

Kuinnoliu har startats av

Larsson som sammanhållande

Kerstin Lokrantz har tidigare givit ut en bok om "Enkla kläder

HUINNRIHMR

man kan sy sjä1v". Nu kommer en

fortsättning. Hon utgår från vardags- och arbetskläder i olika
kulturer: samedräkten, prärieskjorta, algerisk klänning, Parkas
etc och förenkiar dem till mönster
som alla (sägs det) kan sy. Det
viktigaste är funktionen och enkelheten. Hon berättar också kul-

östusiilislru
lllusEst

turhistoriskt om kläderna och
deras tradition. Det är roligt och
inspirerande läsning som får

$GPPf]|0Uult]l|

LW

KulturHuset

-

en mötesplats

Kulturhuset vill vara en tummelplats för ickekommersiella kulturaktiviteter.
Sedan starten den 15 oktober 1974 till den 15 oktober 1975 besöktes huset av ca 2,5 miljoner människor'
Välkommen du också att möta kulturupplevelser och nya människor

i

lfulturHuset
Sergels Torg 3

15

kvinnor i Göteborg, med Birgitta

skaparlusten att vakna.

flÅsEIuMPEtll
Reportagen,

I
I

talisterna föra arbetarnas talan,
eller de vita erövra friheten åt de

*

0811411 20

kraft och främste medarbetare.
Men i fortsättningen är det me-

ningen att läsarna ska stå för det
mesta materiaiet. Tidningen påminner lite om Sirene i tonfall
och uppläggning. Första numret
(som är på 32 sidor och kostar 3
kr) innehåller bl a intervju med
Ann-Britt Ryde (från Tjejclown
och Kvinnfolk), bilder av Käthe
Kollwitz och en Mitt Livs Novell.
Adressen

till Kuinnoliu år Espe-

rantoplatsen 9, 411 19 Göteborg.
Lilith är ett "kulturmagasin
för kvinnor" som främst tänker
koncentrera sig på ämnena Kvin-

nor och konst och Kvinnor och
sex. Det första numret Q-2/75,
pris 4 kr) domineras av iesbiskt
material. Monica Sjöö skriver om

De lesbiska kvinnorna och urtidshistorien samt om Den nya
kvinnokonsten. "Stina" berättar
om sin upplevelse av att vara les-

bisk kvinna. Andra artikiar

handlar om Robin Morgan och

Sylvia Plath. Adressen till Lilith
år c/o Charlotta Sandell, Ringarstigen 3, 16152 Bromma.

Skivor
Jösses

flickor på skiva
från Jösses flickor

Sångerna

(plus ett par nya som skrivits för
att föra fram materialet i tiden)
finns nu på skiva utgiven av Yrkestrubadurernas förening ( YTF )
/Kvinnokultur. En del av låtarna

Bruksteatern
- Muslkteatergruppen Oktober:
Modern
Oktoberförlaget
I ett tidigare nr arr Vi Mänskor
presenteras Brechts "Modern", i
samband med Boråsteaterns uppsättning. Dom som först spelade
"Modern" på scen i Sverige var
två fria Maimögrupp€r, Bruks-

teatern och Musikteatergruppen

Oktober. Deras föreställning

börjar bli kända nu: Befrielsen är
nära t ex. Det är sånger att gläd-

finns numera tillgänglig i en skivversion. Av naturliga skäl har
man koncentrerat sig till pjäsens
sånger. Brecht skrev "Modern" i

ning.

Hanns Eisler och den innehålier
några av Brechts politiskt klaras-

jas åt och stärkas av.
Sjunger gör ensemblen från
Stockholms stadsteaters uppsättLW

mycket nära samarbete

te och skarpaste

med

sångtexter:

Norge med gruppen Antmandens
Dstre. Sångerna handlar om arbetet, barnen, aborterna, männen,

"Lappen och rocken". "Visa att
sjungas i fängelset", "Kommunismens |gyl', "lfryandets lov", 'lp"volutionärens lov", "Dialektikens
lov". Den stora förtjänsten med

ten som har en annan analys

na iätt åtkomliga. Även om gestaltningen kanske lite onödigt
mycket har prägeln av respekt-

Reis Kjerringa

heter en ny kvinnoskiva från

framtiden. Texternas politiska
innehåll präglas av att gruppen
sympatiserar med Kvinnofronän

Nyfeministerna.
Glädjande nog är den musikaIiska kvaliteten hög, men tyvärr
gör den ständigt konkreta verk-

skivan är att den gör dom sånger-

full och anonym teatermusik.

LN

Iighetsbeskrivningen skivan en
aning opersonlig.
BL

KVINNAN I SOCIALISMEN
är inte bara MOSKVA
OCh

LENINGRAD

Vi flyger också till

en broschyr som allsidigt informerar om DDR-kvinnan i dagens

samhälle

KVINNAN IDDR
en lätthanterlig utställning (30 blad) kan erhåilas gratis från

JAPAN
OST- och SYDOSTASIEN

ddr kulturcentrum

Närmaste vägen går via Moskva

Mäster Samuelsg. 71, Box 668
101 29 Stockholm, tel. 21 29 58

Allt fler flyger också
från Stockholm till:

OSLO, AMSTERDAM
OCh I(öPENHAMN
MED AEROFLOT

Specialresor med
flyg, båt och tåg
Res til! Sovjetunlonen
Stuoera ert eget verksarnhetsom råde

Vi specialsyr resan med hänsyn
önskemål om tid och plats

VIETNAMESISK GRAFIK.
lr Kina, DRV, DFR Korea.

varor

SOLIDARISK HANDEL
Kungsstensg 27. Tel 08/31 86 42
(Nära T-banan, Rådmansgatan)

Förbundet

fet

08/21 02 14, 21 7O 07
Besöksadress: Sergels torg 6,
Postadress: Box 400 07,
103 41 Stockhorm

Sverige-Sovjetunionen
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm
Tet. 44 06 00

[önsmqnsgårdens
Tobok
Daggdroppegatan 2

- Tel.

54 4572
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Turister i Uietnam
Vietnam har tagit emot de första
västerländska turisterna efter
krigsslutet. 31 svenskar och danskar flög vid jultid via Moskva-

Taschkent-Karachi-C alcutta
Hanoi för att stanna til1 den 7
januari. Gruppen kallades för tu-

till

i borgeriiga massmedia uppf attats

ristdelegation, som sedan

som egendomligt: antingen rör
det sig om turister eller om delegationer. Då förknippar man förmodligen begreppet turist med
badstrand-sprit-håll-i-gång. Men
turister är några som gör en resa
(enligt ordbok) och Vietnam Tourist gav begreppet turistresa en
annan, ny innebörd och för människan mera hedrande. Det blev
en resa som €lav sociala, ekonomiska, politiska och kulturella inblickar i det vietnamesiska samhället med besök på historiska
och revolutionsmus6er, kulturella och historiska minnesmärken,

utställningar, skolor, sjukhus,

jordbrukskooperativ, besök hos
minoriteter och bad i Stilla Havet.

Programmets ramar var fastIagda med några dagar i Hanoi,
Hoa Binh där vi bodde i de för

minoriteten typiska pålhusen,
Haiphong med rundvandring i
hamnen som sjöd av liv, Do Son,
kurorten, Hong Gai, staden i kolgruvedistriktet vid den natursköna Ha Long-bukten, där en gång
drakmodern landade och spottade ut alla tänderna som blev till

stora klippblock som skydd för

inkräktare.

Ytterligare besök kunde stoppas in i programmet tack vare
stort tillmötesgående från vietnamesernas sida: partikontakter,

möten med skådespelare, med
Kvinnoförbundet, besök på arbetsplatser där vi pratade med
arbetarna o s v.

Det var inte enbart guider och
VietnamTourist som gärna ställde upp. Även andra visade stor
beredvillighet. T ex utbildningsministeriet, dit några av oss gick
oanmälda för att ta reda på hur
man handskats med 95 7o analf.a30

betism 1945 och läget nu. Vi hälsades välkomna tillbaka ett par
timmar senare för att över en
kopp th6 få utförlig information
med siffror och statistik.

Uppna dörrar
Ingen onödig byråkrati, ingen
formalism

på

bara, du
- knacka
blir insläppt
och efteråt tackar

tidigare i norra är det viktigt att
solidaritetsarbetet förstärks.
är i behov av teknisk
kunskap i alla former. Konkreta saker nämns också som papper
att trycka skolböcker på - det
prioriteras
demonstrationsmateriel för -undervisningen, tält,

Vietnam

sovsäckar m m.

Norra delen har byggts upp,

d v s man har byggt upp och åter

man dig för ditt visade intresse!
Det kan gälla utbildningsministe-

byggt upp efter bomangrepp.
Bron till Hanoi har i likhet med

bjöd oss stiga på och erbjöd oss
hjälpa till att med en stor hacka

Nu kan man våga bygga den mera
permanent.

riet eller det lilla nudelbageriet,
som vi stannade till vid på en
kvällspromenad. Flickorna där

i fina strimlor.
öppna dörrar tyder på säkerhet
och avsaknad av rädsla. Och det
kan det vietnamesiska folket
verkligen ha anledning visa säkerhet och självförtroende -efter
att fysiskt och psykiskt ha slagit
ut USA-imperialismen. För räddär
sla hade Vietnam inte tid
- och
fanns i stället mod, tapperhet
skära degen

uthållighet. Detta finns kvar i
dagens Vietnam och det kommer

att behövas länge än
uppbyggnaden.

inför åter-

Vietnam är ett utvecklings-

land, som haft fred och frihet endast sedan den 1 maj 1975. Vietnam har p g a ihållande krig under decennier hindrats utveckla
Iandets naturresurser och landet
är fortfarande fattigt och behöver
hjälp och stöd. Ändå har man i
norra delen byggt ett socialistiskt
samhäIle, där människan verkar
vara i centrum. Man har också hela tiden förberett sig för att freden en dag skulle komma. Skolorna har i stort fungerat, kulturen
har utvecklats, man har gjort arkeologiska utgrävningar, mine-

ralutvinningen har pågått och
t o m sakta ökat, samtidigt som
det sörjdes för hjälp och stöd till
landsmännen i söder. Varje familj
skickade av sin ranson ris till södern t ex.

För att nu spåren och såren ef-

ter kriget ska kunna sopas bort
lika energiskt i södra delen som

flera andra broar bombats flera
gånger men snabbt byggts upp
igen, provisoriskt men hållbart.

Det första intrycket man får
fritt när man vandrar runt
i Hanoi är inte att detta-har varit
en bombad stad. Direkta bombspår är sällsynta. Hanoiborna har
med hjälp av folk från landsbygden byggt upp och reparerat husen så att de passar in i miljön.
Men man talade om att bygga ett
nytt Hanoi vid sidan av det gamla,
som var för trångt och smått. Ho
Chi Minhs paroll hade man i min-

net: "Vi ska bygga vårt land tio
gånger vackrare."

Säkerligen kommer mycket att

förbli provisorium länge.

Det

finns många områden att bygga

vidare på och otåligheten är stor.

Man vill gå fram på många linjer
samtidigt.
I en följande artikel vill jag gärna ge ytterligare exempel på återden omfatuppbyggnaden
- hur hur
tonviktar många områden,
ten nu måste läggas på södra delen av landet. hur man försöker ta
hänsyn till helheten; man bygger

inte upp några delar på andras
bekostnad och framför allt inte På

människans bekostnad.
Jag vill sedan också förmedla
den stämning som rådde vid det
samtal vi hade med SKV:s systerorganisation och vad vi talade om.
Redan nu kan jag framföra häls-

ningar från de kamrater vi träffade!

Karin Lentz

För Indokinas
kvinnor och barn

\

Postgiro
513 23-4
Ett varmt tack tili alla goda givare. vi hoppas att ni och många
många flera under det nya året kommer att haiminnet de stora behöv
av stöd som våra vänner i vietnam har. De arbetar hårt för att bygga
upp sitt land och varje krona är välkommen och blir använa rc;i'ät
göra livet bättre och ljr,rsare för deras barn. Så egeniligen är det en
gåva att få vara med och hjälpa till.
som här följer inleder vi med en lång lista från por. Den_redovisning
jus
i Norrbotten till minnet av Hildur Lönnström. Gänom alla åren
har hon stött vår insamling, pugk_t]igt varje månad kom hennes bidrag

det sista den 16 oktober i fjol. Hur högt skattad hon var får man ett
-begrepp
om av listan över alla dem i hennes omgivning som velat hedra

hennes minne på detta fina sätt.
Och nu till redovisningen:

fransport

313 101:58

Till Hildur Lönnströms minne
Viiy och Tor............

Ka11c........
Sundström
Teresia Isaksson
Johan Edholm.....
Erika Blyberg
Majken o. Gunnar öqvist
Elin Jonsson ..............
Anna Pettersson........
Agnes Johansson
Anna Johansson........
Ragnar Lindberg
Hulda Grundstrcim
Fam. Svanborg, Carlsson,

100:-

50:-

50:30:30:25:25:20:25:25:25:25:20:Sven o. Anrra Erii<sson ............. 50:Bertil o. Gunl--ritt Lindbere...... 100:-Birgt'r o. Majken Edholm
Leon Granströrn
50:Ada Pettersson..........
15:Edith Frisk ........
25:Inga Larsson.............
25:Maria Danieisson
20:Siri Sar-rdman.............
30:-

Marin o. Dagny Lidström....... 100:-

Lilly Nordmark...........

10:50:20:Linda Fredriksson .................... 15:Tant Vilsson, Margit, Marta...... 50:Karin o Fritz Dahlgren
30:Karl-Erik Isaksson
.. 30:Per-Erik Isaksson
30:Ida Vennberg.............
10:Knut o. Svea Olsson................. 30:Märta o. Edgar Granström ....... 50:Henna o. Hjalmar öhman......... 50:Hilma o Magnus Nilsson........... 20:Maggi Nilsson
10:Rune Nilsson.............
10:Bengt Nilsson
10:Familjen Ulf Oldberg ............... 50:Judith o. Erik Arvidsson
50:Erika Marklund
15:Thana o. Ivan Pohjanen
15:Gre'ta o. Lars Ylipää, Pajala..... 15:Margoth Sommeli
15:Marianne Falk .........
15:Hulda, Lisa, Tore
25:Irene o. Pojkarna
50:Britt o. Hampus
50:-

Pohjanen
Jor-rsson.............

Robert
Essie

Karin o. Lars Fröbom.....

öhman
Uppsala....
Anny

Kerstir-r o. May Lönnström,

50:-

100:100:-

Valborg Svensson, Spånga........ 25:Bojan Viklund, Porjus
25
Norrbotten SKV-distrikt .......... 100:Kr 2 040:-

25:50:50:25:20:25:15:10:30:10:-

50:20:10:50:20:15:50:-

370:100:-

25:25:20:-

100:-

övriga givare:

Edith Wennsten, Uddevalla....... 25:Greta Englund, Skärhoimen..... 100:Markettu Tiuraniemi,

Stockholm

30:-

200:-

20:-

Hildegard Liedholm, Älvsjö...... 10:-

Nanna Helin, Båtskärsnäs ........ 20:Enry Sjögren, örebro
25:Davida Nils6n, Luleå
30:Hildur Lönnström, Porjus ........ 50:Anny Ohman, Porjus
100:Harriet Engman, Göteborg ....... 25:Jenny Brännström,
Glommersträsk ..........
20:Mary Jonsson, Västerås ............ 50:Mölndals SKV-avd.
75:Bjurslätts SKV-avd. Götebore . 150:Dagmar Beckman, Malnrö ........ 50:Maria Muhr, Solna........
18:Nora Lindqvist, NorrtäIje......... 50:Louise Waldön, Solna
20:M. Wall, Johanneshov ............... 25:Rosa Wie.ndl, Deje.....
100:Edith Lundberg, Luleå
10:Inger Nordvall, Rimbo
20:Sonja Granberg, Luleå
25:-

B-L Lindqvist, Växjö
Karin Björk, Solna

25:15:Ulla Widerberg, Huddinge ........ 50;Marianne Nvbers.

örnsköldsvik .............
Nadja Wiking, Ljungby....
Gunilla Petren, Styrsö

25:50:25:Vera Karlsson, Solna
20:Anna Lindberg, Norrköping ..... 10:Monica Larsson, Skellefteå....... 50:E. Jensen, Kramfors
10:-

Kvinnogrupp€n,
Skelleftehamn............
100:Piteå-Munksunds SKV-avd. ..... 200:Eva Rosell, Uppsala..
50:Gudrun Eriksson, Kolsva
25:Jane Sandkvist, Malmö
25:-

25:25:25:20:20:-

50:50:25:25:-

200:-

25:50:15:15:25:25:25:-

5:-25:-i

50:20:25:15:-

100:-

25:10:10:40:25:25:-

l5:-
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Konsum
-ettsHiI

dlai

I(onsumoch I)om us!
--

Även om man är "konsumtrosen" händer
det väl att man köper småsakär som frukt,
läsk och tidningar - på annat håll. Men
egentligen är det en dålig affiår. Dels får
du ofta betala högre priser och dels får
du ingen återbäring. Men "många
bäckar små. . ." som du vet - de här
småsakerna blin ganska stora utgifter
på ett år. Och varför avstå lrån den
återbäringen !
Både du själv och din förening tjänar
faktiskt på att du är köptrogen i stort
som i smått !

