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Ndrig mera krig
Efter varje krig har de pinade och sörjande efterlevande satt sitt hopp till denna
paroll. Och likafullt
det dröjer inte länge förrän rustningarna är i full gång.
Tämligen aningslöst förvandlas de krigströtta och plågade medborgarna till lojala skattebetalare som är med och stöder upprustningen.
I min tidiga barndom talades det om 18?0-71 års fransk-tyska krig som det sista kriget (att det pågick koloniala krig och balkankrig räknades liksom inte).
Min mamma brukade säga att ännu våren 1914 kunde ingen föreställa sig att
civiliserade människor skulle skiuta på varandra.
Den första pacifistiska fredsrörelsen ryggade tillbaka från att se maktspelet
och vinstintressena bakom krigen. Men det gäller i själva verket att lösa konflikter som är högst reella.
Den internationella arbetarrörelsen har insett detta och talat mer om antimilitarism än om pacifism. För att citera det norska Arbeidernes Leksikon,
1931: antimilitarism i marxistisk mening innebär en medveten och systematisk
kamp mot varje imperialistiskt krig, mot allt nationellt och socialt förtryck och
mot militarismen som det viktigaste redskapet för detta förtryck.
I våra tider har vi upplevt de koloniala befrielsekrigen, som få kan fördöma
med pacifistiska paroller. De traditionella fredsorganisationernas brist på politiskt ställningstagande och brist på analys har fjärmat dem från många av oss.
Alla realistiska fredsarbetare är medvetna om att verkliga intressemotsättningar finns och att vi måste finna nya lösningar.
I FN:s arkiv ligger många konstruktiva förslag begravda, förslag till konfliktlösningar som tar med i räkningen att olika sociala och ekonomiska system
måste kunna existera sida vid sida. Men det tycks som om FN arbetade i ett lufttomt rum utan nämnvärd kontakt med sina uppdragsgivare, jordens miljarder
invånare. De nås inte ens av verklig information om det som sagts i FN:s dokument om mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och nedrustningsförslag.
Vårt eget parlament arbetar efter samma modell som FN. Talen inför riksdagens öde sal når oss knappast. När debatterna sänds via TVn på dagtid arbetar
svenska folket. Hur många vet egentligen vad försvaret kostar?
Miljarderna rullar till rustningar, vad får arbetet för freden kosta? Fredsarbetet bedrivs av relativt små föreningar, i bästa fall med en eller en halv anställd funktionär. Resten av arbetet utförs av frivilliga krafter som endast har
kvällstimmarna till förfogande eller av pensionärer som alltjämt har lite ork
kvar och kanske minnen av krigets fasor.
Fredsarbetet och konfliktforskningen kräver mer än axelklappar och allmän
sympati om det skall ha effekt. Det behövs enormt med frivilligt arbete, men
det fordras också pengar och dem har vi rätt att kräva av regeringen.
SKV är och förblir en fredsorganisation. I förbundets målsättning heter det
bland annat:
"Förbundet vill verka för fred, allt framtidsarbetes grundval - mot kriget och
dess orsakerr" Och vidare: "Förbundet kräver förbud mot kärnvapen, bakteriologiska och kemiska vapen och kräver att alla befintliga lager av sådana vapen
omedelbart förstörs. Förbundet vill verka för allmän och total avrustning."
E.P.

Samling
Det här numret handlar om kvinnors medansvar när det gäIler krig och fred.
Det är den största frågan av alla, och vi påstår inte att vi kan ge något svar. Men vi
tror, som Eva Moberg och de andra medarbetarna i numret, att kvinnorna på bred front
måste gå in i debatten och i de olika aktionerna för nedrustning och avspänning.
Det heter totalförsvar numera också i
svenskt språkbruk, ett erkännande i all stillhet av att det moderna kriget är totalt. Ett
betänkande från beredningen för det fortsatta
arbetet om kvinnan i försvaret, "Kvinnan och
försvarets yrken", SOU 1977:26 (bäst att få med
allt) var 1977 ute på remiss. Partiernas kvinnoorganisationer och andra mera etablerade
delar av kvinnorörelsen avgav sina yttranden.
Den övriga kvinnodebatten rörde sig som van-

ligt mest om daghem och rätten till vår

egen

kropp.
Men förutsättningen för att vi ska ha barn
att sköta om och en kropp att trivas med är

onekligen att det inte blir krig. Totalkrig.
l{.r det bara mot sexualbrottsutredningar vi
kan enas, från,vänster till höger? Eller möjligen också mot neutronbomben?
Fram till 1950-talet var svenska kvinnor
energiskt med i de internationella fredsrörelserna; en kort historisk översikt av detta är
med i numret.
Den nya socialistiskt-feministiska kvinnorörelsen har tills vidare kämpat på andra
frontavsnitt. Men som Ulla Torpe hävdar i
sin artikel på sid. 21-28, allt vad den hittills
arbetat för leder i sin konsekvens fram till
ett kraftfullt deltagande i kampen mot teknologiskt våId och mot krig.

I fanborgen på denna sida har Kjersti
Scheen samlat symboler för kvinnokamp,
klasskamp, antimilitaristislc kamp och kamp
mot kärnkraftssamhället. Det är samling som
behövs.

Harriet Clayhills
redaktör för detta nummer
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Det är fruktansvärt bråttom!
Ingenting har ändrats sedan juli 1975, då jag på Kvinnotribunalen
vid FN-konferensen i Mexico City höll det tal som här publiceras på nytt. Det har bara blivit ännu mera ont om tid, ännu
mera brådskande att få ett stopp på rustningarna. Snart sagt vad
som helst är värt att pröva hellre än denna utbredda apati, lik-

Siltighet och resignation.
Vad man skulle önska är att kvinnorörelser världen över kunde
enas om ett oförskräckt, solidariskt och uthålligt handlingsprogräh, med omfattande strejker, massmöten, sittstrejker, demonstrationer, okonventionella punktaktioner av alla slag utom våldshandlingar. Män skulle vara mer än vdlkomna att delta, men
vänta på dem kan vi inte längre.
Eva Moberg
Jag förundrar rnej öuer att inte kuinnorna i
uörlden i ursinnig förbittring uiinder sej mot
de förberedelser för jordklotets utpl&ning sorn
den uita mansdominerade kulturen har Lett
fram till. 400 000 forskare och tekniker, sorn så
gott som all,a tir miin, sysslor oaubrutet med
att ytterl,igare förböttra dödskapaciteten i
kiirnuapensystemen.
Män har stgrt uörldens öden fram till denna dag, och det stå.r klart för en uqr att detta stgre h.ar fört oss tiil augry"ndens brant. Att
söja detta ör inte ett uttryck för nå,got hat mot
mtin, det tir endast ett konstaterande au faktum. Under årtusendena h.ar mönnen fört krig
mot uarandra medan kutnnorna d.gnat sej dt

att föra liuet utdure. Den

Liusbeuarande

uppgiften h.ar ansetts au Lägre uikt än förmå.gan att döda. Detta har kallats att försuara
kuinnor och barn. Men kuinnor och barn h,ar
uanl,igen lidit Lika rnycket som männen au kriget.

Jag tror att uid roten tiLL denna katastrofala
utueckling Ligger fördelningen au uppgifter
och utirden efter kön.Kuinnan har få,tt uå,rden
och kiirleken och Liusbeuarandet på sin lott,
meda,n md,nnen fått eröuring och. samhöLl.sbugge på, sin Lott. Att må.nga, kuinnor aldrig fått
't)e,re sej kiirlek eller möjlighet att uårda sina
barn, och att må.nga md.n aldrig få,tt del i nå,gon makt eller eröur-tng det iindrar inte denna
huu udp rincip . E r öu ring, kuu and e o ch. b e sittning
har uarit ledmotiuet i mannens stitt att handskas med bå.de kuinnorna, med andra Liinder
och. med naturen sjiilu. Nör det ena könet ska
suara för kiirleken, och det andra för beslutsfattandet, så, må,ste resultatet tiLL slut bli förödande för aLLa. Det ör denna sida au rna,nLigheten som måste förändras. Mtinnen mö,ste

omskolas

för

ner,

bå,de

till en nA respekt och uarsamh.et inkuinnor och. barn och andra natio-

för naturens

Lagar och Liuet sjtil.ut.
nedrustning d,r enkuinnofråga,inte
diirför att kuinnor au naturen tir mer passiua
och känslosamma iin md,n, utan just diirför att
ui har fått nog au att uara det, medan Liuets
sjtilua eristens hotas au det stgrande könet.
Freden h.ör ih.op med kuinnosaken, inte för att
kuinnor cir biittre miinniskor önmiin,utan diirför att mtin inte är biittre mtinniskor d,n kuinnor. Vi h.ar fått nog au talet om h.ögh.eten i
uå,r uppgift att uå,rda Liuet, medan dödens
krafter sitter i h.ögsiitet.Kng iir möjliga bland
annat just au det skiilet att ui har nöjt oss
med att beuara liuet, och. öuerlå,tit styret å.t
männen. Fred iir rnöjlig bara om ui förklarar
att uå,rt tåLamod tir slut och tar u&r sjtiluklara del au aLLt beslutsfattande, och. om ui
underltittar för miinnen att niirma sej de liusb eu arande funktionerna.
I en utopisk framtid niir samh.öLlet inte stgrs
au ensidigt utuecklade mrin betjiinade au ensidigt utuecklade kuinnor, utan au h.el.a rntinnislcor au bå,da könen, så kan de mtin som fortfarande tgcker om att sltiss, få" Ieka krig på
siir skilda au g riinsade Lekplats er.
Men föriindringen a,u könens roller ör en
process som kommer att kräuaLå,ng tid, och. det
d.r nu fruktansuört bråttom. I morgon, el.l.er
nösta &r, el,Ler om tio år, kan h.eluetet braka
Löst. Det iir diirför soln kapprustningen och.
spridningen au ktirnuapen öuer uiirlden tir den
utan jd,mföre.Lse uiktigaste frå"gan. Den angår
aLIa på, joden, för tiuen orn "be,ra" en el,Ier tuå,
utirldsdelar utplå,nas i kärnuapenkriget sd
kommer sjtilua l,tuets kiilla att uara förgiftad
för alltid på hela uå,rt klot. n

Fred

och.
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IJrbanKarl,sson,Vpk,talade på, tördagen inför en fullsatt kongressal,.Han mottog kraftiga applåder
meddelanden: Den suenska regenngen stå,r samfäl.It bakom deklarationen mot
N eutronbomben o c h suenska utirnpliktiga soldater har beslutat uttala en protest mot bomben.

för följande

Systrar, kamrater

-

kämpa mot Neutronbomben!

En världsangelägenhet
En viktig och fantastisk händelse ägde rum
helgdagarna 18-19 mars, i Amsterdam. Då
samlades vi, kvinnor, män och massor av ungdomar från hela Europa, från Sovjet, USA och
Canada, till ett massmöte och demonstration
mot Neutronbomben.
Uppslutningen var total: 30 länder hade på
inbjudan av den holländska kommitt6n skickat
mellan l_.20 delegater för att tala och deltaga
i lördagens kongress. Där talades om Neutronbombens fysiska och medicinska konsekvenser, om den internationella politiska situationen och vilka moraliska aspekter som förekomsten av Neutronbomben väcker.
På Palm-söndagen drog den största demonstrationen någonsin mot Neutronbomben genom Amsterdams gator. Då protesterade drygt
50 000 människor med musik, protestrop och
banderoller. Samtidigt räknade man tiII 1,1
miljoner underskrifter på den namnlista som
cirkulerat sedan hösten 77 !

tande kärnvapen. Den skall genom kraftig
neutronstrålning döda mönniskor och' spara'

Det brådskar
Vad är Neutronbomben och varför är det så
viktigt att alla engagerar sig i kampen mot
den? En enkel beskrivning i tidskriften "Fred
och.solidaritet" ger klart besked: Neutronbomben är en kombination av en vanlig atombomb och en vätebomb, alltså ett massförin-

mans med sin holländske man Guus är aktiv i
en av arbetsgrupperna.
Det var tio kommunister som började p g a

bgggnader...
När man gjort sig av med den infödda befolkningen i en stad med denna'slutgiltiga lösning', kan fienden promenera in och bara ta
över den i fullt brukbart skick.
Fastän neutronbomben kan fällas från luften är den i första hand avsedd att avfyras
mot målområdet som kanonprojektil eller robot, ett faktum som gör användandet mycket
enklare än för vanliga kärnvapen.
President Carter har sagt ja, NATO-1änderna tvekar... Vår protest är livsiktig.

Vi vill få med alla

Inte sedan 1923 har någon SAK mött ett sådant
gensvar i Holland, som denna röre1se mot
Neutronbomben. (D å gäIlde det Hollands en-

i Indonesien - 1,3 milj. namn).
telefonerat, stått på
Vi har skrivit brev,
- varje vecka, demonstrerat, delat ut listor
torg
på arbetsplatserna och information i skolorna,
berättar Kerstin Sabel-Thelin som tillsamgagemang

starkt personligt engagemang. Man ringde
runt tilt alla politiska partier (i Holland ett
Forts. på sid.
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Öuerst, mrs Pauline Rosen frdn U.S. Peace Council: Vi ska kiimpa mot Mr Carter och Neutronbomben lika hårt
som ui kömpade mot Vietnam-knget. En ng stark rörelse uörer fram öuen i USA.
Nere t u, Kerstin Sabel-Th"elin, som i Amsterdam tog uöl h,and om den suenska delegationen: proteströrelsen
mot Neutronbomben bggger i Holland på, ett starkt personligt engagernang öuer alla partipolitiska griinser.
Nere t h, mötets iildsta deltagare, fru B. Monasch, TS dr: Jag har uartt engagerad miljö- och fredsaktiuist sedan
jag uar 25 år, då, min man mördades au tgskarna i 2:a uörldskriget.
Affischen: Konstnörer från hela uörlden engagerar sig nu i kampen mot Neutronbomben. Här ör ett danskt bidrag till den affisch-utstöllning sorn fanns i Kongresshallen i Amsterdam. Ingenting från Suenge!

Text och foto:
Ann Andr6n-Karlström

Du, om bomben kommer
Du kanske inte dör med en gång.
Du kanske dör dagen efter.
Du kanske dör först på den tredje dagen.
Du kanske bara mår illa först.
Du får utslag.
Du kastar upp.
Du kan inte behålla födan.

Du kan inte kontrollera din avföring.
Du grips av apati
Du lägger dig och väntar på döden.
Du kanske dör efter en vecka.
Du har otur om det blir två.

Du får ett helvete om du överlever.
Du kan överleva med svåra smärtor om
du befinner dig två kilometer från nedslaget.
Du kan visst få barn.
Du vet att dina barn föds förgäves.
Du vet att dina barnbarn föds förgäves.
Du vet att dina barnbarnsbarn föds förgäves.
Du kan skada din avkomma
åtta generationer.

Men du.

Du kanske har en chans ännu
om du protesterar.

Teckning Helga Henschen

Eva Palmaer

Freden får inga löpsedlar
-

men arbetet för att mobilisera fredskrafterna pågår oavbrutet

Ofta har fredsarbetet varit Ändå vet vi alla att vi var
trögt, men under de senaste uselt rustade både under föråren tycks fredsfrågan äntli- sta och andra världskriget och
gen ha aktualiserats. Man ändå undgick att dragas in.
Under andra världskriget
kan fråga sig varför först nu,
ty hotet om ett nytt världsom- hotades vi tre gånger av nafattande krig har vilat över ziinvasion. Samtliga gånger
stoppades planerna av Sovoss i trettio år.
jetunionen, vilket också på
Kanske är det så, att sin tid erkändes av den svenUSA:s planer på att tillverka ska regeringen.
neutronbomben (idealvaPnet
som utplånar människorna Vem tjänar på
och låter industrin och bo- rustningarna?
städerna vara nära nog intakJa, det är många det. Här
ta) har väckt många i väst till kommer
några siffror från
besinning. Bomben är ju sPe- USA för 1976. Av 169 USAciellt tänkt för EuroPa. De bolag, som levererar vapen till
enorma rustningskostnaderna Pentagon
NATO, gjorde
skrämmer också. 350 miljar- 164 vinsteroch
på
50-200 Vo, tre
der dollar årligen angavs vid mer än 500 7o och ett drygt
Geneve
NGO-konferensen i
2 000 Vo.Yapentillverkning och
helt nyligen.
vapenexport, det är lukrativt
I Sverige betalar vi drYgt det, och där hänger vi med så
30 miljoner per dag för för- gott vi kan.
svaret(-15daghem).
Rustning sindustrin ger inte
som det brukar sögos,
arbete
gör
försvara
för
att
vi
Det
vår neutralitet, säger rege- den stjö\. jobben istöIlet geringen antingen den är social- non1, att dessa industrier iir så'
demokratisk eller borgerlig. kapitalkriiuande.
8

Enligt rapport återgiven av
senator Edward K ennedgskulle de av Carter föreslagna 128
dollarmiljarderna till Penta-

gons budget kunna ge detame1357 000 jobb
inom
användes
de
om
nästa år,

rikanska folket

den civila sektorn.

Helsingfors-avtalet
Den europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975
kom tiII på sovjetiskt initiativ:

första försöket gjordes redan
på 50-talet.1972-75 fördes intensiva förhandlingar innan
slutdokumenten undertecknades den 1 augusti 1975 av 33
europeiska stater (samtliga
utom Albanien) samt USA
och Canada.
Där fastställs de nuvarande
gränserna i Europa
- endast
genom förhandlingar skall de
kunna ändras.
Det kånske allra viktigaste
med detta dokument är, att vi
med det äntligen fått ett
fredsfördrag efter andra
världskriget.

Målet är "ett slutiigt

ge-

nomförande av allmän och
fullständig nedrustning under
noggrann och effektiv internationell kontroll".

flera talare, men också att vi
inte får glömma de så kallade
konventionella vapnen. Cirka
80 % av världens rustningskostnader går dock

till

dem

de exporteras inte minst

Fredsmanifestationer
Under det senaste året har
SKV varit representerat på
tre omfattande fredsmanifestationer. Först var det Fredsdagen i Warszawa i maj 1977.
Sedan De Nordiska Fredsdagarna i Malmö i höstas och
slutligen Svensk Folkriksdag
för nedrustning i januari i år.
Folkriksdagen är den största svenska samling kring
fredsfrågan som förekommit
på mycket länge.
Som inbjudare stod en rad
paraplyorganisationer : Sveri-

ges Fredsråd, Svenska FNförbundet, Svenska Fredskommitt6n, Svenska Ekumeniska Nämnden, ABF,
Sveriges Ungdornsorganisationers Landsråd, Sveriges

Kristna Ungdomsråd, SAC.
37 riksorganisationer delto g,
bI a Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, SKV, Hem och
SamhäIIe, Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen.
Dessutom var ett hundratal
lokala organisationer representerade. Vid öppnandet talade Karin Söder från regeringen, Sven Andersson frän
riksdagen och Inga Thorsson,
vår representant i FN:s nedrustningskommission.
Karin Söder betonade Sveriges relativt stora inflytande
på nedrustningsfrågan och
ansåg att det inte rådde någon
motsättning mellan vårt
fredsarbete och våra enorma
rustningskostnader. Vår alliansfria utrikespolitik kräver
ett starkt försvar.
(I detta fick hon dock inget
gensvar hos Folkriksdagen,
som två dagar senare uttalade sig för en årlig 5-procentig minskning av försvarsutgifterna).

Sveriges avståndstagande

från neutronbomben och alla
övriga kärnvapen framhölls av

till u-

Iänderna.

Vi fick av bl a Inga Thorsatt Sverige tillsammans med övriga nordiska länder har föreslagit en
djupgående FN-studie anson veta,

gående problemet att överföra resurser från militär till civil verksamhet i samband
med nedrustning.
En överraskning, men en po-

sitiv sådan bl

a

för

oss

i

SKV,

som till Folkriksdagen lämnat
in en motion om att den borde
ställa sig bakom ett krav på

just en sådan utredning.

Motioner och beslut
Ett tjugotal motioner hade

inkommit till folkriksdagen

och de fördelades på fyra arbetsgrupper.

SKV hemställde i en motion
att svenska regeringen måtte

utreda vad dagens rustningskostnader motsvaras av om
de skulle användas för förbättring av vår socialvård m m
och att regeringen måtte utreda hur rustningsindustrin
skall omvandlas till fredlig industri, så att inte arbetslösheten ökar utan istället arbete
beredes åt fler människor.
Sista dagen framlades arbetsgruppernas yttranden till
motionerna. I allmänhet bifölls de.
Ett viktigt krav var att
svenska regeringen omedelbart bör anslå medel tiII de

frivilliga

test mot neutronbomben riktad till president Carter. SKV
hörde till dem som motionerat
om detta.

organisationernas
fredsarbete och sprida information inför SSD, FN:s extra
session för nedrustning i maj
1978. Vidare bör sven-juni
ska regeringen bland annat vid
SSD förklara Sverige berett
att minska sina rustningskostnader med 5 % ärligen. Sverige bör också avstå från att utveckla ett nytt svenskt stridsflygplan.
Vidare antogs en kraftig pro-

Mobilisera fredskrafterna

!

NGO-konferensen i Geneve
ägde alltså rum 27 februari2 mars i år. Ordförande var

nobelfredspristagaren

Sean

Mac Bride och i ledningen satt

bland annat KDV:s generalsekreterare Fanny Edelman.

Bland inledningstalarna återfanns Olof Palme. Ca 750 deIegater från hela världen deltog. Det finns ingen möjlighet
att här redogöra för aIla rapporter, förslag och beslut. Jag
skall endast beröra en enda
fråga: Hur skall man nå ut till
människorna?
Maj 1978 skall b1i en fredsmånad. En samling av fredskrafterna för att stödja FNsessionen behövs. Man kan
tänka sig fredsmarscher, utställningar, kampanjer mot
nya vapen, debattmöten om
rustningsindustrins omstä11-

ning titl fredliga

ändamå1,

mm.

Vi bör också kräva bättre
information av press, radio
TV, och gå in för att samarbetet mellan statliga och icke-

statliga organisationer förbättras. Ett krav är också att
1980 av FN skall förklaras för
nedrustningens år.
Massmedias intresse för
fredsfrågor är nästan obefintligt. Folkriksdagen refererades med några förströdda rader. NGO-konferensen har jag
inte sett eller hört något om
någonstans. Andra länder är
väl inte bättre än vi. Det enda
hoppet vi har för närvarande
tycks vara den socialistiska
världen med sina otaliga nedrustningsförslag till FN och sin
breda publicitet av fredspolitiken.
Ett viktigt faktum får vi inte
glömma. I den socialistiska
världen finns det ingen som
tjänar pengar på rustningar
ett förhållande som torde vara mycket betydelsefullt. I
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En översikt av kvinnornas insats i fredsrörelserna
Harriet Clayhills
Den organiserade
fredsrörelsen
är ett barn av 1800-talets ut-

vecklingsoptimism i den västerländska expansionens tecken. De vita herrefolken ansågs göra oavbrutna kulturella och sedliga framsteg.
Utanför den vita världen
skakade vilda fotkslag fortfarande sina spjut och assegaier,
men de arm6er som Europa
osjäIviskt skickade ut skulle
inom kort pacificera dem och
ge dem del av civilisationens
välsignelser.
Ett-citat från det upprop
som 7:de världsfredskongressen i Haag 1896 skickade ut:
Visst kommer det f ortfaran'
de att uppstå, mtssförstå'nd
och tuister inom den mtinskLiga familjens olika grupper,
rnen rnan skal,L Löra sig att utjcimna dem utan blodsutgiu'
telse, tack 1)are sedernas för'
iidling och, tiII fölid diirau de
int ernationell.a institutio nernas fuLl.komning.
Det var många kvinnor med
i denna idealistiskt trosvissa
fredsrörelse. De bars ofta av
varm religiositet.

Svenska föreningar
Suerpska freds- och skilie-

domsföreningen grundades
1883. S u ertg

e

s kui,nnlig a freds-

förening startades 1898 och
10

samlade året därpå in 228 000
underskrifter till stöd för den
första Haag-konferensen.
Redan 1884 hade dock Suen-

slco kuinnoföreningen för
fosterlandets försuar dragit i BånB, och den lyckades
få ihop en massa pengar till
inköp av mark vid Boden,

mausergevär till skytterörelsen, ett aeroplan (12 000 kr)
m m. Mot detta polemiserade
Emilia Broom6 på sitt milda
vis i en broschyr, som citeras
på motstående sida.

ttNed med vapnentt
kom ut 1889 och gjorde sensation. Den var en självbiografisk skildring av författarinnan Bertha Don Suttner
(1843-1914), dotter till en österrikisk f ältmarskalk. Heroisering av kriget hade präglat hennes uppfostran, men
verkligheten gjorde henne tiII
lidelsefull pacifist.
Flickorna uil.ka iu icke slcoh.iimta sin
Ia draga ut- i fölt
historiska Liirdom- ur al,Ideles
sarnrna, böcker som de, uilka
iiro ausedda att bibringu gossarna krtgstukt, och, på, sti
stitt uppstår hos denkut'nnliga
ungdomen sa,n1,ma uppf attning, uilken upplöser sig i
auund öuer att icke f& tåga
med ut i ftilt och i beund'
ran f ör militiirståndet.

Antimilitarism
som någonting annat än pacifism började utvecklas av arbetarrörelsen i många länder.
I nödfall skulle internationell
generalstrejk stoppa utsugarnas rövartåg.

Miss Priscilla Hannah Peckouer: mot sl"aueriet, för nAkterh,et och goda seder, en aI)
må.nga kuiikar-kuinnor i den
tidiga fredsrörelsen.

Första världskriget
krossade illusionerna både
ifråga om de bildade klassernas kulturella standard och

ifråga om arbetarPartiernas
internationella solidaritet.

(S9cs.rcse(Sr.Sefs.;rsucslsrc$edsrQrcs.rcsr(Sir<S'r<S'r.SJcsprsrstrst Strst Srcsr<Srcsrfse.St csrrcsr6ers'rrst SfS,

Lika visst som en högre värdesättning av människolivet, stigande
aktning för den svagares rätt och ökad vördnad för kristendomens
kärleksbud visat sig mäktiga att ur samhällslivet utplåna siälvhämnden, fejderna man mot man, familj mot familj' stam mot stam,
visst skall också den dag randas, då
landskap mot landskap
- lika och
de smärre korporationerna finna
nationeina liksom individerna
det sig värdigare att för ordnandet av sina inbördes förhållanden
hellre vädja till förnuftet och rätten än till den råa styrkan.
Om kvinnorna med hela makten av sitt inflytande som mödrar
stöda fredens sak, är dess seger viss. Med sin medfödda avsky för
våldsdåd, sin naturliga medkänsla med allt som lider, är också
kvinnan framför mannen skickad att väcka, vårda och värna fredstanken hos folken.
Hon skulle därigenom ock på det värdigaste sätt fullfölja den
kulturuppgift, som speciellt är hennes: den att göra mildhet, godhet
och kärlek till ledande makter inom mänskligheten.
Vad som i vårt land kanske mer än något annat för kvinnorna så att
säga undanskymt fredssträvandet och kommit dem att förhålla sig
likgiltiga eller fientliga gentemot detsamma, är den försvarsrörelse, i
vilken de på senare år tagit en så livlig del.
De ha i denna sett det högsta uttrycket för sin kärlek till fosterlandet, och i dess främjande det bästa medlet att värna sitt folks frihet.
Blir det dem blott klart, hur lätt denna försvarsrörelse får tycke av
krigsagitation, samt hur mycket säkrare och fullständigare fredsrörelsen skall låta dem vinna det måI, till vilket försvarsrörelsen synts
dem vara den genaste vägen
då skola de förvisso ock inse, att kvinnans rätta värnplikt

- ett älskat fosterland är att utså fredstanken ej att öka dess
mot
ära
då
förråd av mordredskap i att hon gör mest för fosterlandets
- eidem
hon i sina söners bröst ingjuter en nationalstolthet, som kommer
att mindre akta sina bröder inom andra nationer
hon sörjer för att de, när det gäller stora och ädla kultur- utan dåsåsom
fredssträvandet, ej må höra till de efterblivnas
uppgifter,
skara, utan till dem, som gå i spetsen..
Emilia Broom6
EmiLia Broomö, f Lothingius 1866, d 1925. Socialt och. kommunal"politiskt
uerksam i Stockh,ol,m. Ordförande 1902-06 i den första röstriittsföreningen,
i Frisinnade Kuinnor 7974-20, i Sueriges kuinnliga fredsförening 1898-1911.
VU för Suenska fredsförbundet 1911-18. 1914-18 Ledamot au den Lagberedning som förng ade den suenska iiktenskapsl.ag stiftningen.
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Yart går du? Tänk på

1914.

"B;rril,<,adeilrJilu" oss"' 1e40)'

Mot krigspsglcos, för demokrati och för kuinnornas Lik-

sttillighet.
I92l utvidgades föreningen
till ett riksförbund.
1931 ombildades Frisinnade

kvinnors riksförbund tiII

Svenska kvinnors vänsterförbund. Det innebar bl a
samarbete med socialdemokratiska kvinnor.

Elin Wägner
var den medlem som framför
andra formulerade slagkraftiga paroller, bl a 1924:
Miinskligheten bör utrota
kriget innan kriget utrotar
mänskligheten.
1935

[x

ställde sig SKV bakom

det upprop, vilket citeras på
sidan t.h.

Krigets orsaker
ägnas förvånansvärt lite analys av dessa tappra och intelligenta kvinnor. Något av det
metafysiska gott-ont-resone-

randet från

fredsrörelsens

första dagar vilar fortfarande över deras appeller, fast de

börjat ägna sociala orättvi-

Rubrik och teckning ur Röda Röster nr 5, 1922.

Orygglig neutralitet

Datum var det året 7 mars,

krävde

en söndag.

F

öreningen frisinnade

kuinnor efter världskrigets
utbrott 31 augusti 1914. Och
dessutom:

Ful,l,följande au arbetet på
ett rtittstillstånd mellan folken som gör sl.ut på den rå"dande internationella o,na,rkin.

Det fanns under kriget en
fredsopposition i alla länder,
dels religiös-humanistisk,
dels socialistisk. 1915 samlades kvinnor från många nationer på initiativ av amerikanskan Jane Addams till en
kongress i Haag, som ledde
till bildandet av Internatio'

nella Kuinnoförbundet för

Fred och FriheL

1915 ordnade socialistiska
kvinnor på sin internationelIa dag stora möten i de neutrala'länderna: i Schweiz, i
Holland och i Skandinavien.
t2

"Morgonbris" skrev:

För oss arbetarekuinnor i

Suerige torde ingen giirning
mera kunna, befiista samhörighetsktinslan med öuriga
u tirl.d en s ku inn op r oL et ari at iin
det, att ui samlas på,kuinnodagen i ett gemensamt rop på,
freden.

Föreningen frisinnade

kvinnor

hade bildats i mars 1914. Bakgrunden var den också i Sve-

rige nationalistiskt

upphet-

sade stämningen med bondetå9, insamling tiII pansarbåt
o s v.

En del liberalradikala
kvinnor ville då sätta in "ett

försvar för de humanitära och
kulturella ideal, vilka det annalkande och snart utbrutna världskriget hotade att slå

i spillror" (Ada Nilsson i

sor och motsättningar större
uppmärksamhet.
Inom den radikala arbetarrörelsen såg också kvinnorna
krigets orsaker i ekonomiska

intressemotsättningar, som
kunde lösas endast genom
en övergång till socialistisk
samverkan.

Fascismen
ryckte fram i Europa och satte
fart på rustningarna. Konjunkturerna blev bättre, arbetslösheten sjönk och det
gladde många.
I denna desperata situation
sökte kvinnor ur många läger

nya former för samarbete.
1933, året för Hitlers makt-

tillträde, bildades Kuinnor-

nas ud.rldskommittö mot krig
och fascisrn, som fick avdelningar också i Norden.
Det skapade i varje fall ett
nätverk, som gjorde nytta under de år av krig och ockupation som fötjde.

Kvinnornas vapenlosa
uppror mot kriget
Under de senaste åren har krigshotet ständigt gjort nya framstötar
och för var gång ryckt närmare. Vi blev lovade nedrustning och
har fått vara med om upprustning. Krigets språk och anspråk har
blivit alltmera utmanande, dess motståndare alltmer undfallande.
Denna ödesdigra utveckling har hittills i stort sett ägt rum utan
vare sig bistånd eller motstånd från kvinnornas sida. Men den har
nu nått en punkt, då de måste besluta sig för endera. Krigsmaskineriet har utvecklats till en tekniskt fulländad massdödare som går rätt
på befolkningen tvärs över fronter, flottor och fästningar. Det tvingar
därför med nödvändighet befolkningen att ikläda sig skyddsutrustning och göra jorden till en fästning, uppåt sluten mot himlen.

Kvinnor, sammanslut er, kräv av männen att de besinnar vart det
bär med mänskligheten. De bästa och klokaste av dem ser det och försöker vända utvecklingen. Stöd dem, fordra att få hjälpa dem.
Men när ni kräver av dem att lägga ner vapen, låt dem då samtidigt förstå att ni ämnar lägga ner edra: Att ni vägrar gå in i krigsmaskineriet, vägrar källar- och gasmaskdisciplin !

Kvinnor, säg att ni icke tror på gasmasker, källare och andra
skyddsvapen. Säg att ni ryggar tillbaka för det omänskliga i tanken
att somliga skall uttagas till räddning och andra utlämnas att förgås.
Säg att ni icke vill prisgivas med edra barn åt gift och eld utanför
överfyllda skyddsrum, men heller icke räddas på andras bekostnad för att sen stiga ut i en ödelagd värld.
Elin Wägner
"Tidevarvet" nr 18, 1935
Artikeln utmgnnade i ett förslag tiLL so,mmonkallandet au en kuinnoförsamling som skul,l.e föra tanken uidare. Detta spriingde förbundets

grtinser och utmgnnade i "september-röreLsen", som på nå.gra ueckor
samLade 20 000 kuinnors underskrifter och sedan sände en deLegation
tiLL FN : s g eneral,f örsaml.ing .

ELin Wägner, 1882-1949, en a.D sin tids skickligaste journal.ister. Också,
hennes första böcker (NorrtullsLigan 1908,Pennskaftet 1910) uar journalistiskt håLlna samtidsskil,dringar. Med Äsa-Hanna 7918 tog h.on upp en kuinnohistorisk Linje, kul"minerande i debattboken Viicharkl.ocka 1941.
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sdttnr,ngarna ud,rte. Största
delen o.u pressen misstiinkLiggjorde oss, eller bara teg.
Men ui mötte också, förstå"else både 1949 och 7950, då, ui
efter V tirldsfr e dskongr e s s en i
Stockholm samlade under-

skrifter på,

nH;

"Stockhol'msaP-

Vi gxck i
grupper, i arbetarkuarteren
pell,en" mot bomben.

på, Söder och på,Kungsholmen

NEJ tilt atornvapen!
Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund
bildades i Paris i november
1945 på grundval av förhopp-

ningar från krigsåren om
samarbete och ny förståelse

över gränser och andra gamla
skiljelinjer. 250 delegater mötte från 39länder. Kvinnor från
motstånds- och frihetsrörelserna var i majoritet. De krävde bl a att Förenta Nationerna
skulle få kontroll över atombomben.

Kvinnor, mödrar, systrar !
Vi ud,djar till er att kömPa för
att FN beslutar om begriins'

ning au rustningarna och för'
bud mot atomuaPen.
Vilken kuinna uiII att hennes make skall dödas för att
göra nå.gra miliardiirer rikare? Vilken rnor uill ge sin sons
Liu för att imPerialisterna
skall tillskc.,nsa sig nYa uin-

ster? (Appell fr&n KDV

8

n'Lars 1948)

hade under krigsåren fört en
tynande tillvaro. Mest aktiv
var Radikala gruppen i Stockholm, som tom bildade riksförbund. Detta skickade hös1
ten 1945 en representant til1
Paris och återuPPlivade därefter SKV:s verksamhet med
sikte på anslutning titl KDV.
Detta genomfördes sommaren
1946 och innebar en radikalisering av förbundet. En del
äIdre medlemmar gick ur' andra kom med: bland dem för
första gången kommunister.
Arbetet för freden togs in i
måIs ättningspara graf en.
L4

den vidgades med förskräckande hastighet. Det avspegIade sig också i KDV:s utveckling, vilket Honorine Hermelin kommenterade i den artikel som citeras På sidan t h.

Protesterna mot
atombomen
präglade 1950-talet. SKV tog
redan 1949 initiativ till en vädjan till FN om nedrustning
och förbud mot A-bomben,
som undertecknades av

Svensk atombomb?
Om detta rasade en strid som
Lllla Lindström har skildrat
i sina memoarer. Det var ingen "kvinnofråga", men majoriteten av motståndarna var
kvinnor.
Inga Thorsson var ordförande i det socialdemokratiska
kvinnoförbundet, vars motstånd spelade en stor ro11 för
stridens utgång.

Den nya kvinnorörelsen
har talat mer om antiimpe-

rialism än om nedrustning.

Men är det ena egentligen nå-

Klyftan öst-väst
hade redan börjat skYmta, och

sKv

framföral,l,t. En del kuinnor
uille tqla med sin man innan
de skreu på,- andrahade egna
åsikter. Mitt dgstraste minne
ör kuinnan sorn inte uiII ta
stå,ndpunkt diirför att "det
blir som Gud bestiimmer".
Det hjiilpte inte att jag På'stod,
att Gud har gett oss hitirna
och hjtirta för att ui ska göra
nå,got uettigt på denna iord.

55 435

svenska kvinnor. Valborg

Svensson var en av dem som
samlade in dessa namn.

D& uar det kal'l'u kriget
ett- faktum, sd,ger hon, mot'

got hinder för det andra? I
PAX nr 6 L977. skrev Britt
Arenander bI a:
Det ör som jag ser det inte

omöjtigt att förena sol'idaritet
med tredie uiirl'den med en
kamp mot det egna' I'andets
milittirapp arat och mt'l,ita'ristiska tiinkande. Tud'rtom, det
ör ett siitt a,tt stödia de förtryckta l,iinderna, sorn iu stiin'
digt Ltotas och utsiitts för de
industrialiserade ländernas
uaPenalsenal
och krig sindoktrinerade rna'n-

förkrossande

tiga medborgare, och sonl'
tuingas anslå, storq' del,ar a'u
sin nationalbudget tiII försuarsd,ndamå'L
- medel son1,
skulle kunna anuiindas På' ett
konstruktiut sätt.
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samarbete

En id6 sprang fram i Paris, i fredens år 1945, som hette Kvinnornas
bä*äx"ätistä världsförbuåd. Det var erfareåheterna av krig och ockupation som gav franska kvinnor mod att tro jag föreställer mig
- sett detsamma unungefär så här: Kvinnorna i alla länder måste ha
der de år som gått; vad de sett måste ofrånkomligt driva dem till att
hålla ihop, driva dem till ett samarbete över alla gränser för att komma över tröskeln till ett nytt historiens skede, där något liknande
det som nu hänt är en omöjlighet.
Det blev inte som man trott och väntat, att alla kvinnor i alla länder
lystrade. SåS de inte iden? Eller ägde de inte modet?

Det är tydligt att de som snabbast lystrade var kvinnorna från de
länder som lidlt bittrast under krig ocli ockupation; Frankrikes kvinnor, Belgiens, Sovjetunionens, Jugoslaviens, ftanehs, Kinas, och vidare de ind_eit_rycllta f-olkens,'Det
exefrpe-lv-p de sto-ra negerorganisationernas och Indiäns kvinnor.
föiefaller emellertid' .o-"om lvckligare lottade länder såg med misstro att dessa slutit sig till. "Och
fåmtOr allt,- tycks 4-u_t, rö" -utt _r_ned misstro aniiuinitts_en är So"ietunionens kvinnor. Diktatur är alltid diktatur, vqle sig den uppträder
under det ena eller andra namnet, menar och säger man.

Till detta kan endast svaras: Vi måste dock lära att skilja på revolution och kontrarevolution. Det kan hända att det har sinbelvqgtse, med andra ord sitt a_nsvar, g1lJi upprepar gårlg_lara slagorileller
om vi söker urskilja vad dessa båda mölsatler verli.liggn inn-ebär. Ansvaret blir störst isådana tider, då en revolutionsrörälses första heta
hänförelse sjunkit tillbaka, medan den oöverskådlist-långa och invecklade stiiden med kontrarev_olutionen går- vidäre, hötande att
pressa revolutionens levande ande till döds
i alla länder.

-

Därför borde vi kunn_a päga-till oss siälva och varandra av h_iärtans
grund i S!öd inte, gitd , intä kontrarevolutionen. Utan samarbeta
Samarbeta
sanialbeta
så långt det förunnas oss och är möjligt,
med dem som vet vad det kostar ått resa sig upp mot dessa förtryt-
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karmakter, vilka långtifrån att höra det föiflutna till, alltjämt tillväxer i makt och styika.
Honorine Hermelin
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Honorine Hermelin, 7886-1977. Arbetade för friare skolformer, kuinnofrigöring, fred.ssak
- al.l.t kombinerat i uerksa,mheten uid. kuinnli,ga med.borb"rnigikol.an på Fogel,stad,. Hon uar rektor för skolan 192541. Med i red.akil,on"i för "Tid.euarluet" 1923-26.
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Mi.inchenöverenskommelsen 1938 måste ha

varit ett hårt slag för er. Det är svårt att för-

sona sig med tanken att Chamberlain och Da-

tilI föga för Hitler och Mussolinis
krav på "frihet åt sudettyskarna", och som
blev början på ditt lands sönderstyckning. En
smal remsa var ju vad som blev kvar av Tjec-

Iadier, föll

koslovakien sedan Techenområdet och Södra
Slovakien tillföll Polen och Ungern.
Här hos oss kan vi läsa om Mtinchenöverenskommelsen som "ett exempel på en eftergiftspolitik som inte lönade sig", men nog tycker man att Hitlers ambitioner var så fullständigt glasklara 1938 att västmakterna borde förstått att Hitler inte skulle nöja sig med sudetområdet. Kanske gav det västmakterna en
tidsfrist för att kunna rusta, men kan det
ursäkta att de sålde er 20 år gamla statsbildning?
Och sedan, bara ett år senare marscherade
tyska trupper in i resterna av ert land och protektoratet Böhmen-Mähren upprättades, och
von Neurat blev till en början riksprotektor.
Han lyckades inte kväsa ert motstånd, men
tyvärr ersattes han av Heydrich och av vad du
berättade för mig förstår jag att han måste ha
varit en ohyggligt skoningslös bödel.
Jag har läst senare att han till och med var
fruktad av Hitler. Var det inte så att han första dagen han kom till Prag lät avrätta alla
prominenta personer, folk med obekväma politiska åsikter, militärer som sedan månader
suttit i fängelse. Kanske ligger fascismen inte
i så öppen dager nu, metoderna är inte lika öppet redovisade, men jag kan ändå inte undgå
att dra paralleller till de otaliga försöken att
mörda de svarta revolutionära ledarna.
Andra världskriget är slut. Tänk att det
egentliga fredsfördraget undertecknades så
sent som 1975. Jag hoppas också att det är en
garanti för fred i Europa. Jag blir osäker
ibland när jag ser den nyfascistiska rörelsen
som växer sig allt starkare, när jag hör om
de västtyska imperialistiska intressena i Västafrika, och när man märker hur Västtyskland
på så kort tid blivit en urstark ekonomisk
maktfaktor.
Kära Emilie ! Jag har inte riktigt upphört
att förvåna mig över dig. Jag trodde att sådana fasor och ohyggligheter som du varit med
om skapar bittra och förgrämda människor.
Därför blev jag så glad över att du kunnat
behålla så mycket livsglädje och beslutsamhet.
För mig står du för mod, kamp och kärlek
och när vi möttes så gav du också mig en del
av den känslan.

Foto: Jaroslav Barton
Tolk: Rickard Ornstein

Så Srck det
Emilie Rochova var en av de
kvinnor som efter kriget kom
tillbaka titl sin fullständigt
ödelagda by. över 200 kvinnor
hade tyskarna forslat bort till
Auschwitz och Ravenbriick. 88

i lägren.
Emilies man var en av dem
som stupade för det nazistiska
av dem dog

avrättningskommandot och
hennes åttaåriga dotter mördades på väg till koncentra-

tionslägret i Lodz i Polen.
Den 9 juni 1942 på kvällen
stormade SS-trupper Lidice
för andra gången.
De hade varit där en gång
förut: den 4 samma månad, då
de gjorde husundersökning
och förde bort 15 personer ur
två familjer, vars söner tidigare hade varit officerare i
den tjeckiska arm6n och som
nu utan grund misstänktes
vara delaktiga i attentatet mot
"riksprotektor" Heydrich.
Dem glömmer man ald- berättar
rig,
Emilie. De slog
- allt vi
sönder och samman
ägde och dagarna efteråt
minns jag att vi inte ens lagade mat.
När de kom tillbaka den 9
samlade de ihop 173 män, alla
som då var hemma i byn, och

förde ner dem i källaren i
Horaks bondgård. På morgo-

nen den 10 juni fördes de alla
upp i trädgården. Där ställdes

de upp mot en madrasserad
vägg och sköts ner av avrättningskommandot.
Kvinnorna och barnen hade
två timmar tidigare transporterats till Kladno, 7 km därifrån och fått order om att ta
med alla pengar, värdesaker
och sparbanksböcker.
väntade i dödens vän- Vikan
trum,
man säga, på rättegången som de lovat oss, och

allt vi ägde hade vi blivit

tvungna att lägga i stora korgar som så småningom blev
fyllda med våra ägodelar. På
den tiden var det inte så vanIigt att man hade en arm-

till

bandsklocka, men örringar
hade de flesta småflickorna.
Min flicka ville inte lämna ifrån sig sina. ..
Det blev ingen rättegång. På

några få timmar, med nazis-

tisk effektivitet och nogg-

rannhet hade barnen gått ige-

nom rasundersökning

och

kvinnorna förklarats medskyldiga tiII attentatet.
som var ljushåriga och
- De
hade
blå ögon, fick en eller an-

nan anmärkning i sina papper. Ingen visste vad detta innebar. Mitt barn hade svarta
ögon och efter pappa var hon
ljushårig, så jag kom strax ut
igen.

När våra barn fick höra
att- vi skulle till Tyskland

skrek de att de skulle med och
sprang och gömde sig bakom
gymnastikredskapen i gymnastiksalen där vi var. Det tog
en lång stund innan det blev
lugnt i salen.
Vi lämnade våra flickor
ti1l- pojkarna och de lovade att
ta hand om dem. En pojke som
hette Josef tog hand om min
flicka, och hans mamma och

jag tänkte hela tiden när vi
var i Tyskland att de två bar-

nen skulle gifta sig med
varandra efter kriget
- men
dom kom aldrig tillbaka.
Våra barn upplevde alltså

en- fruktansvärd resa

till Lodz
i Polen. Dit transporterades
också judar från hela Europa
och där väntade våra barn på

lägerchefens återkomst från
sin semester och det var han
som avslutade detta med våra
barn.
Med en fruktansvärd samvetsgrannhet fortsatte SSkommandot sitt verk. Det avslutades med att byn sattes i
brand. Det som inte var
brännbart, kyrkan, värdshu-

set, skolan mm raserades
totalt och sten efter sten forslades bort.
MåIet var att radera ut
ce

från kartan.

Lidi-

Det var straffet för likvideringen av Heydrich. Han hade
kommit till Prag i maj 1941för
att råda bot mot missförhållandena i protektoratet Böhmen-Mähren.

Studenterna hade varit

oförskämda nog att demonstrera på gatorna och arbetarna
hade maskat i industrin så att
produktionen sjunkit och det
väIvilliga samarbete mellan
Tyskland och Tjeckoslova-

kien som Hitler väntat

sig

hade inte infunnit sig under
von Neurats ledning.

Heydrich var fruktad och
hatad. Han kallades Hitlers
"Blonde Bestie" och var den i
gruppen kring Himmler som
organiserade utrotningsmaskineriet som resulterade i ca
6 miljoner judars död.
Han försökte undergräva .
motståndsviljan i landet med
kraftiga materiella fördelar

till arbetarna och skoningslösa repressalieaktioner mot

dem som inte var samarbetsvilliga. Han lyckades delvis,
och blev en viktig måltavla
för motståndsrörelsen.
Två f d tjeckiska soldater,
utbildade i England återvände till landet och lyckades efter långa förberedelser i samarbete med den inhemska
motståndsrörelsen planera
och genomföra attentatet mot
Heydrich.
Den svaga misstanken att
det bland Lidices befolkning
funnits två unga officerare
som flytt till England var skäl
nog att utväIja byn till måIför
ockupationsmaktens vedergäIlningsaktion.
I dag lever Lidice igen, uppbyggt på en av höjderna mot
den ödsliga dal där den gamla
byn låg. Där ligger rader av
prydliga enfamiljshus och i ett
av dem bor Emilie:
fick vi bo
- Den första tiden
i SS-barackerna
i Kladno vilket ju var en fruktansvärd
början för oss, men regeringen
Iovade oss nya hus och det löftet har de hållit. Vi har våra
hus
är
- menfl många av oss
ensamma.
Bö
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Till verkligheten föddes jag
i Finland. då Hitlerarm6n

1941

stod utanför Moskva och vaniiga människor måste ha varit
mycket, mycket rädda. TiIt
medvetande föddes jag under
bordet i Finland där jag satt
ihopkrupen och hörde karIarna i oändliga timmar tala
av sig Kriget. Morsan stod bakom dörren och knöt näven

innan hon bar in kaffet till
karlarna, som fast dom överlevt alia blivit mer eller mindre fördärvade av kriget. Hon
var fredsvän som morfar före
det fick han fänhenne
- och så
gelse för
hon hade lärt
- sina
åsikter.
sig tiga med
Hon lärde oss barn sin mening bakvänt fram: "Du får
aldrig sikta på någon människa med gevär." Brorsorna
bröt mot det där På sitt vis

och sköt efter kråkor med
luftgevär. Aldsta brorsan,
som nog är kommunist, blev

Under Finlands "fortsättningskrig" f94l-45 flyttade många karelska
familjer tillbaka till de krigshäriade områdena i öster. Bild ur ett krigstida bildverk "Detta är Finland".

så kallad fredssoldat, FN-soldat i Kongo.
Morsans läxa blev inpräntad fel. fast hon menat rätt.
Jag blev rädd för att sikta rätt
i mål i livet heit enkelt fast
jag med tiden fått ett vapen
som inte spred blod - Pennan.

Jag måste våga stå rak

Jag har en vän, en kvinna,
talar stora ting med.
Det största hotet mot mänskligheten ser hon i miljöförstöringen och utsvältandet av usom jag

länderna. Det största hotet jag

talar om är kriget. Bara vi
hinner stoppa det, så kan vi i
fred arbeta på de stora förändringarna som ska rädda
alla. Sådant talar vi om.
Ett tag var jag så rädd för
kriget att jag såg RåIambsoss
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hovsvägen ligga i ruiner när
jag var på väg till och från
mitt arbete på den Stora Tidningsdraken. Jag förstod inte
vad det berodde på då och
undrade om andra i vårt fredliga land gick och bar På så
akut skräck, sådana krigssYner.
I kvinnorörelsen lärde jag
mig förstå historiska samband och till sist också att jag
måste ge mig själv en historia.

Nu vill jag rikta mitt vapen
rätt och då vet jag att det måste riktas mot militarism,
kärnvapen, förintelse. Men
jag har ännu inte krupit fram
under bordet. Jag måste våga
krypa fram och stå rak och
äntligen vara morsans rätta,
verkliga dotter.
Och min kamrat och jag vi

förstår inte ännu att vi är
vuxna kvinnor för Iängesen
och att vi måste öppet stå

för vår skräck och våra drömmar genom praktiskt arbete
DU, varje vardag. Vi vet ju
vad saken gäller. Det gäIler
överlevandet och mer än så
livet.- Visjälva
borde alla se till att inga
barn någonsin mer tvingas föprivat
das i rädsla
- varken
som hotar narädsla eller den
tioner.
Anna-Lisa Bäckman

KVINNOI(AMP
för fred mot kris
i{r tiden mogen för en samlad och bred kvinnokamp för fred och
mot krig? Hur knyter vi i så fall den kampen till våra före-

gående erfarenheter inom kvinnorörelsen? Hur kommer den kampen att se ut?
Jag tror att vårt bittra nuläge är uppenbart för oss alla, dess
utslags- oeh våldsmekanismer ligger naknare än nånsin.
Jag tror att tidpunkten är inne då vi måste koncentrera vår
samlade kunskap inom kvinnorörelsen både av teori och praktik,
både av analys och av kamp till ett gemensamt angrepp mot
våldet i olika former.
Jag tror att det angreppet måste spridas över många och vida
områden, att vi måste gå utöver våra egna kompetensområden.
Våldets kedja har många länkar. Vi måste undersöka varje länk.

Ulla Torpe
70-talets kvinnorörelse
Begreppet kvinnorörelse får
här stå för hela den samlade
kvinnokamp som förts de senaste tio åren, den rörelse som
har sina rötter i 60-talets stora genombrott för kvinnofrågor vilka i sin tur också sjäIvklart har rötter bakåt.
Vi måste utgå från vår tioåriga kamp och undersöka om
vi kan inlemma fredsfrågan
inom de ramar vi har skapat,

kanske rentav utmana oss
själva genom att påstå att den
frågan just nu är avgörande
för kvinnorörelsens framtid.
Jag vill till en början peka
på några viktiga bitar i denna sjuttiotalets kvinnorörelse
från vilka vi möjligen kan uteå om vi vill bana väg för
fred- och miljöfrågor. För att
komma åt den första biten
måste jag göra en snabbskiss
över programmet de första
åren.

Så länge det gällde kvinnors
situation var det ganska lätt
och okomplicerat att lägga ett
program för den nya kvinnorörelsen. Visst mötte vi motstånd i vårt krav på fri abort
men vi ströp dock abortutredningens förs1ag på ganska
kort tid. Idag har vi fri abort.
Men fortfarande preventivmedel med för kvinnor högst
diskutabla verkningar.

Visst blev socialstyrelsens
representanter heligt förbannade när vi i en debatt på
Stadsmuseet krävde smärtlindring vid förlossning men
inom loppet av några år kom
kravet upp i riksdagen. I dag
har vi denna rätt i aIIa fall
på papperet.
Kampen för bra daghem åt
alla barn är nu så legitim att
ingen skulle tro oss om vi berättade om alla öppna konservativa motdrag i slutet på

sextiotalet. Idag slåss vi mot
dom dolda.
Att rätten till arbete är samma illusion idag som igår vill
även arbetsgivarna dölja och
sexuell exploatering av kvinnan konstateras med avsky av
samma män som på företagens representationskonto sätter upp porrklubbsbesök och
s k finprostitution.
Vad jag menar är att den
viktiga striden för reformer i
vårt samhälle applåderas på
Ijusa dagen även om man sätter ut krokbenet om natten,
att vi lärde oss mycket om
dessa krokbensmekanisner
under våra första år och att vi
inte minst därav drog viktiga
slutsatser, nämligen att kvinnoreformer alltid kommer att

undergrävas i ett politiskt
system med vinst som viktigaste styrmedel och ett patriarkalt missbruk av makten.
2l

När vi krävde att med ett
marxistiskt snitt få öppna

historien för insyn och se inte
bara kapitalismens födelse
och utveckling utan också hur
det specifika kvinnoförtryck,
som funnits sedan urminnes,
i detta system inlemmades
och utnyttjades, då mattades
applåderna. Och då vi ville
försöka beskriva det framtida
samhälle, som också kvinnorna kunde acceptera som ett
samhälle med mänskligt ansikte och med en alternativ
ekonomi och teknologi, ett
samhälle där reformerna ingick i förutsättningarna och
inte bara hängde löst som nu,
då angreps vi från alla håll
av dogmatiskt fastlås-ta även
kvinnor i vår egen rörelse.
Det är viktigt att minnas de

angreppen nu tio år senare då
kvinnokampens 1ångsiktiga

perspektiv kommit för att
stanna, därför att de förmodligen fördröjde och också

hindrade en inträngande teoretisk debatt om det framtida samhälle som kvinnorna
kunde acceptera.
Jag tror personligen att den
radikala kvinnorörelsen idag
kommit precis till den punkt
då vi måste knyta an till en
debatt om vad vi vill ha istälIet för det människo- och sPeciellt kvinnoförnedrande sam-

hällssystem vi idag ser så gott

som utan förklädnad jämfört
med för tio år sedan.
Tar vi inte det avgörande
steget, vidgar vi inte vårt
kompetensområde, kliver vi
inte över gränser som hittills
utmätts åt oss så kommer
männen definitivt att lägga
beslag på områden, resonemang och aktioner som rör
ekonomi och teknologi.

Kraven som nu ställs

på

kvinnorörelsen att ta upp frågan om fred och miljö och mot
krig och militarism på sitt
program sammanfaller helt
och håIlet med detta gränsöverskridande.
Idag ser vi länkarna ännu
mera blottade i hela kedjan, vi
ser ännu grövre exempel på
hur vinstraseriet föder rikedom för få och fattigdom för
många och med våldet som efterbörd drar över världen och
vi lyssnar till en kör av röster
ur olika läger som ber, förmanar eller kräver av oss att
slå in på nya vägar.
De nya kvinnorörelsens
långsiktiga mål är alltså en av
de viktiga bitar som talar för
att vi har resurser att inlemma freds- och miliöfrågan i
vårt program.

Den andra biten kräver en

återblick över begrePPet
kvinnokultur, hur det vuxit
fram och vad det står för.

Kvinnokulturen

När föreningen Kvinnokultur i oktober 1977 ordnade

Kvinnokulturfestivalen blev
det en stimulans utan motstycke i vårt hårdnande poli-

tiska klimat. De fullsatta
kamrarna i Gamla Riksdags-

huset, de intensiva kommentarerna, publikens entusiasm,
de medverkandes generositet
en förhoppning föddes där
-och
då att kvinnokulturen
kunde bli ett mäktigt avstamP
för kamp inte bara för de specifika kvinnofrågorna utan
också inom nya domäner.
Hur kvinnokulturen kan utnyttjas kan vi förstå inte
minst genom den klargörande
utredning av begreppet kvinnokultur som Harriet ClaYhills och Louise Wald6n gjort
i "Vi mänskors" oktobernummer 1977.
Harriet Clayhills menar att
kvinnors böjelse för att vårda,
bevara och återbruka inte

Iängre behöver förankras i
kvinnors natur. Genom att
forska om kvinnors arbetsinsatser och kulturformer i förindustriella samhäIlsformer
ser vi att det är kvinnors arbete vi skall utgå från och inte

någon mystisk egenart, då vi

- sig att återbruka. Att
lärde
man genom att fungera i en

Jag tror att precis den formuleringen klargör sambandet mellan det som begreppet
kvinnokultur står för och det
framtidens samhälle som vi
försökt göra synligt under en
lång följd av år. Och jag är
ganska övertygad om att det
är i skärningspunkten mellan
dessa båda vi kan börja vår
freds- och miliökamp mot
krig och militarism.

tränade upp psykologisk blick

Feminismen

privata handlingar istället för
samhälleliga förhållningssätt
blev de osynliga och ofarliga.
Blev de synliga skulle de bli
farliga, en utmaning mot hela
vårt samhällssystem. Att baka eget bröd var kanske inte
nödvändigt
kämpa
- men attvar
mot matförgiftningen
det.
Att ha en egen kryddträdgård
var trevligt
men man måste också ta -upp kampen mot
kalhyggen och miljöförstöring. Att upplevelsen av det
egna barnet ledde vidare till
en världsomfattande kamp
mot ett destruktivt samhälls-

få stor betydelse är feminis-

bedömer vår starka drift att
omhänderta andra.
Louise Wald6n skriver:
" ... att man genom att ta
hand om det levande barn,
djur, växter
1är sig -en större aktsamhet. Att man i tillvaratagandet av naturens resurser
bär, svamp, blad

människodominerad värld

intuition, lyhördhet inför Ett tredje inslag i kvinnokamkänslor. När allt detta blev pen som haft och kommer att

system."
Jag upprepar en av Louises

formuleringar: om kvinnornas privata handlingar blev
synliga skulle de bli farliga, en
utmaning mot hela vårt samhällssystem.

men. Kvinnokulturbegreppet
kan naturligtvis härledas ur
det delvis häftiga mötet mellan svensk kvinnorörelse och
amerikansk feminism. Sedan

början av sjuttiotalet

har

denna systerskapsideologi varit ett av de skarpaste instrumenten då det gäIIt att öppna

våra ögon för patriarkala förhållningssätt och kvinnoförtryckets mekanismer.
I boken "Nio kvinnor Nio
liv" visar Aurora, en lokalgrupp inom grupp 8, på en för
kvinnor fungerande kampform. Alla kan i gruppen ta
upp sina personliga sorger,
svårigheter för att så tillsammans få konturer på proble-

men och omformulera dem

till

politiskt synliga mönster mot
vilka de sedan tillsammans
kan kämpa. Eftersom det också är nya kampformer vi söker och inte bara nya sam-

hällsvisioner är boken
värdefu11
läge.

i

så

dagens förlamade

Att föra

en

politisk kamp

som Aurora gör utifrån en så

uttalat feministisk modell
kräver att ha stadiga fötter
i jorden när angreppen blåser. Det har Aurora. Av dem
kan vi lära att en grupp, en

sammansvetsad grupp, många
sammansvetsade grupper, är

nödvändiga. Ensamma är vi
aldrig starka i vad som förestår.

Det finns en fara i feminismen. Kampen mot manssamhället kan glida över till att bli
enbart en konflikt med de enskilda männen. Jag tror för

att återknyta till freds-- och
miljökampen
att där kom- en
mer den in som
reglerande
faktor i kvinnorörelsen.

På det här sättet kan vi kanske konstatera att på samma
gång som kvinnorörelsen kan

tillföra freds- och miljörö-

relsen vitaliserande inslag så
kan denna i sin tur ge förnyelse och stadga åt oss.

Det teknologiska våldet
I det föIjande viII jag försöka

visa hur nödvändigt det är för

oss att ta det gränsöverskridande steget ut mot områden
utanför kvinnorörelsens domäner.
Det är omöjligt att förneka
att vi här i västvärlden lever i
ett högeffektivt, högteknologiskt samhäIle som leder mot
ött alltmer upptrapPat våld.
Det naknaste och mest
handgripliga våIdet är kriget.
Krigets förutsättning men
också i förIängningen en av
dess orsaker är hela den mi-

litärindustriella aPParaten.
Utifrån kärnvapen har man
konstruerat kärnreaktorn
som gett oss kärnkraften och
därmed hotet mot framtiden.

Det högteknologiska sociala
system som har krig som sin

fortsättning och kärnkraften
som sitt resultat innebär också ett våld mot naturen, i form

av förgiftning av iord
skog, vatten och

luft

och

och där-

med av mat och människooch diurfoster, i form av kalhuggning med därmed sam-

manhängande jorderosion och
angrepp av skadeinsekter och
i form av en industriteknologi

som titlåts växa och föröda

både energi och mänskliga resurser.

I och med att vi beskriver
våldet så här, alltså som ett
och odelbart, men möjligt att
se i dess olika beståndsdelar,
inser vi bättre varför varje
kamp för fred måste förenas
med kampen för miljön och
för bevarandet av den. Det
militära våldet och våldet mot
miljön utgår från eller kittas
samman av samma tYP av
våld, nämligen det teknologiska våldet.

Kriget

Det går att börja varsomhelst

i kedjan. AlIa länkar griper in
i varandra. Teknologin har
satts i den ekonomiska titl-

växtens tjänst på ett så effektivt sätt hos oss att vi verkar
vara inne i en vansinnesspiral som leder mot upptraPPat
våtd. Någon besinning tYcks
inte givas trots aIIa varnande
röster. Bara kriget kan bli det
drastiska avbrott som krävs,
kriget kan också nedbringa

världens befolkning tiII

en

lämplig siffra, kriget kan skapa nya behov för en världsindustri på väg mot fiasko. Man
satsar därför så hårt på att
finansiera ny krigsforskning
och ny krigsteknik att alla
andra behov sätts åt sidan.
TiII och med kravet på vinst
får vika. Det är staten som fi-

nansierar även de privata företagens forskning och utveckling då det gäIler krigsteknik.
I den mån vi accepterar att
ingå i en fredsrörelse måste
vi på samma sätt som i kvinnofrågorna arbeta med korta
och långa mål. Att kriget är
det teknologiska våIdets slutstation gör att vi måste kräva en helt annan användning
av teknologin, sätta in den i
vår framtidsvision - det är
det långa målet. Men det korta
måIet måste bli att göra snabba punktinsatser. Avslöjanden exempelvis. Vi har Maj
Wechselmans utmärkta exempel att gå efter. Hennes film
om Viggen chockerade och
väckte opinion. Låt oss använda filmen, teatern, musiken, Iitteraturen för våra syften

!

Vi kan ta ett exempel från
vår egen krigsindustris vanvett för att veta vad vi har
att kämpa mot.
Den militära industrin kon-

struerar just eller ämnar konstruera ett lätt och ett tungt
attackplan, kallade B3LA och
A20. Vad innebär detta?
1. VäIdiga kostnader. Ex. Viggen kostade 100 miljoner.
B3LA kommer att kosta mer.
2. Försvarsindustrin binds vid
en enda kund och behöver bara houa med arbetslöshet för

I

I

i
I

att få fortsätta med sin smutsiga hantering. På så sätt blir
det industrin som fattar militära beslut, inte riksdagen.
Demokratin satt ur spel på ett
drastiskt sätt !
3. Driftskostnaderna är enorma. För B3lA-planet är de
5 000 per flygtimme, för 420
är de 10 000 per flygtimme.
4. Förekomsten av attackplanen är i sig konfliktskapande.
Vi når långt ner i Europa med
dem och därför ses vi som
ett hot. Det går inte ihop med
vår neutralitet.
Det här är bara några exempel. Alva Myrdal, Maj-Britt

Theorin och andra kan ge
oss ännu fler. Som kvinnor
har vi liten insyn i det militära vansinnet. Att våra chanser skulle bli större genom att
kräva kvinnlig värnplikt o s v
är naturligtvis verklighets-

främmande. Jämställdhet på
militärernas villkor är väI det
minsta vi vill ha.
Till en början kan vi väI instämma i de krav, som bl a
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och SKV har
Iagt fram och som en lång rad

organisationer ställde

sig

bakom vid Svensk folkriksdag för nedrustning i januari i
kraven på omstäI1ning
år

-

I

från rustningsindustri titl
fredlig produktion, kraven på
att Sverige inte skall bygga

nya militärflygplan,

och

framförallt kravet: STOPPA
NEUTRONBOMBEN.

Kärnkraften

Ur kriget föddes kärnkraften. Den utvecklades ur den
militära konstruktionen av

kärnvapen. Det talas om fredlig användning av kärnkraften. Det talet är dubbeltungat. Får världen utbyggd kärnkraft får vi framtida risker av
gigantiska mått.
hur
När uranet tar slut
utnyttjar vi då våra-kärnkraftverk?
Om ingen vill ha vårt radioaktiva avfall arbetarna i La
är idag
Nague i Frankrike
direkt avvisande - hur arrangerar vi upparbetningen
av det?
Hur slutförvarar man ett

avfall som är radioaktivt i
tusentals år? På havets botten? I fjäIlens hå1or?
Vad tar vi oss till i händelse
av krig? Kärnkraften och det
högteknologiska samhäIlssystem där kärnkraften hör
sitt inhemma kan
- med leda
till
byggda våldsmönster

just samma krig som är förödande för innehav av kärn-

kraftsanläggningar av olika
slag. En fabrik för upparbet-

ning kan haverera

med

sprängladdningar av endast en
handgranats styrka, för att ta
ett exempel. Vad händer då
med alla våra kärnkraftsaggregat vid ett modernt krig med
dess raffinerade vapen? Men
det är kanske då vi väntas
välsigna neutronbomben som
bara dödar människor, inte
byggnader. Det finns en logik
även för bödlar.
Vad händer, när gränserna
stängs, med uranet som måste anrikas t ex i England eller
med avfallet som måste uPParbetas t ex i Frankrike. Tänk
bara om transporter med avfallet fastnar vid gränsen, hotade av bI a terroraktioner.
Tanken svindlar. Dock varken svindlar eller rör sig tankarna annat än trögt hos de
ivrigaste kärnkraftsf öresPråkarna. Fantasin vad beträffar
framtiden har helt avstannat.
Gösta Agrenius, kraftverkschef, samlar nu motståndarna
mot motståndet under ett pa-

raply. Han kallar alla som
kämpar mot kärnkraft för
'osakliga' och 'oansvariga'.
Han kommer inte att bli utan
stöd vare sig från stat eller

kapital.
Den radioaktiva stråIningen
som vid en olycka kan läcka ut
påverkar generna hos våra
foster. Skall vi överlåta våra
barns framtid åt förblindade
teknologer och förstummade
politiker? Måste vi inte organisera kvinnornas motstånd
redan idag?
Det är inte en tillfällighet
att Eva Moherg - hon som
stod för sextiotalets genombrott för kvinnofrågari - på
DN:s ledarsida ständigt återkommer tiII kärnkraftens
vanvett. Ar det inte dags att
äntligen backa upp hennes sega angrepp mot blindhetens
och förstumningens förespråkare?
25

Stordriften

Det finns inga enkla samband

Inom jordbruket

måste

stordriftsformen lita till en
allt större tillförsel av kemis-

mellan teknikens utveckling
och hela det sociala nät där vi ka produkter, fenoxisyror,
befinner oss, men de har på- och måste också använda allt
verkat varandra ömsesidigt fler tekniska hjälpmedel som
så länge nu att vi börjar se slukar energi och ersätter
resultatet. En teknisk upp- mänsklig arbetskraft. Fenfinning som exempelvis för- noxisyrorna är ett hot mot
bränningsmotorn, leder titl vår mat och mot våra foster,
bilismen som i sin tur med- både djur- och människofosverkar tiII en helt annan so- ter drabbas. Stordriften i sig
cial organisation, en ny livs- själv är ett hot mot vår landsstil, en särskild sorts bosätt- bygd, vår gamla folkkultur.
ning, en ny typ av konsum- Jorden sugs ut, byarna läggs
tion etc. Denna livsstil kräver ner utöver landet, hela län avi sin tur produktion i större folkas och gammal kultur, inte
skala vilket leder till allt färre minst kvinnokultur, tynar
bort.
och större företag.
Dessutom är Sveriges åkerIdag har vi på det sättet fått
3 miljoner hektar
något som Schumacher i "Li- jord
tet är vackert - en ekonomi utsatt- för en vildsint spekusom om människor betydde Iation. På femton år har 15 000
något" kallar för "en monster- hektar jord om året upphört
ekonomi.... som måste be- att brukas av ägaren, d v s blitecknas som den verkliga or- vit arrenderad mark. Vi har
saken till krig och det är få- idag 40 procent åkerjord som
fängt att försöka lägga grun- är arrenderad. Två tredjededen tiII fred utan att avlägsna lar av den arrenderade marken ägs av trottoarbönder,
den först."
De gigantiska enheterna, d v s sådana som inte själva
menar Schumacher, har så brukar jorden utan har den
många nedbrytande inslag för som ekonomisk säkerhet. Här
människan att hon på kort tid har vi en av förklaringarna
bryts ner moraliskt, fysiskt till att matpriserna stiger.

och psykiskt.

Detta angår kvinnorna ända

ner i våra tunna portmonnäer

!

Inom skogsbruket har tekniken försett oss med de s k
processorerna, stora maskiner för skogsavverkning, ytterst energikrävande, som
dessutom för att löna sig måste sluka stora arealer skog på
samma skifte. Dessa kalhyggen som t ex i norra Värm-

land och i stora delar

av

Norrland skapar massarbetslöshet besprutas med fennoxisyror för att inte lövslyet
skall ta över hyggena. Rapporter strömmar in om cancerfall, svåra hjärtmuskelförlamningar och fosterskador. Barn tiII mödrar som har
varit i kontakt med fennoxisyror under tidig graviditet
föds med ryggmärgsbrock.
Solveig Ternström har tillsammans med Torsby miljögrupp uppvaktat statsminister Fälldin i den här saken.
Monica Nilsson i Teckoma-

torp visar hur gifterna som

sprids från ortens industri har
liknande verkningar på kvinnornas foster. Kvinnor i Dalarna protesterar mot kalhyggen och besprutning av skog.

Måste

vi inte ställa

oss

mänsklighetens överlevande
men just därför är det en viktig, ja en livsviktig fråga för

bak-

om alla dessa rop, det är ofta

förtvivlade rop, det gäller
missbildade barn, det gäller

kvinnorörelsen. Kvinnorna
värnar livet i sina kroppar,

missfallsutsatta kvinnor, det

gäller tvivelaktig dyr mat?
Måste vi inte steg för steg belysa orsakerna, se hur kriget'

föder och vårdar barn sen
vets början.

Ii'

Äi kampen för friska foster
mindre viktig än för förloss-

kärnkraften, den teknologiska
gigantismen med gifter i släptåg hänger ihop och bildar ett
mönster, hur det hotar vår
framtid lika väl som vår vanliga vardag, hur det spolierar
vår trygghet, vår arbetsglädje, vår längtan att föda barn.
Hur det krossar våra barn !

ningshjälp och för sexuell
frihet?

Ar inte kravet på giftfri
mat, giftfri storstadsmiliö'

giftfria arbetsplatser lika viktigt som kravet på rätten till

arbete och bra daghem åt alla barn?

Det är inte en kvinnofråga,
invänder många. Nej, det är
verkligen en fråga för hela

i

Inom industrin ser vi just
dagarna hur de stora bjäs-
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sarna och storbolagen, exem-

pelvis Gränges, Uddeholm,
Rönnskärsverken,

Svenska

Kullagerf abriken, NCD-Norrlands cellulosabolag vacklar
och hotar att falla och dra
med sig tusen och åter tusen
in i arbetslöshet och sorg.
Varje vecka ropas på nya tekniska uppfinningar som skall
rädda de energislukande,
giftframkallande, miljöovänliga företagen att överleva. Vi
sitter i ett ekonomiskt skruvstäd och en del av räddningen
beräknas vara sammanslagningar mot ännu större produktionsenheter, ännu grövre
mekanisering, ännu mer rationalisering, dv s maskinerna skall inta människornas

plats. Vi ser ingen utväg ur
detta tekno-ekonomiska diIemma, vi stirrar förlamade
på TV-Rapport och TV-Aktuellt som ger oss evigt 'objektiva' intervjuer med överslätande direktörer och ursinniga eller vanmäktiga ar-

Inför 8O-talet:
Vi måste höja

vära röster

betare.

'$fu)

r

Vi måste förankra våra
drömmar i alla dem som redan finns, både de sakliga och
faktaspäckade som exempelvis Miljörörelsens alternativa
kallad
energiplan
- Malte
och de skimrande
och ännu så
länge konturlösa som vi själva går och bär på. Man ropar
idag efter tekniska uppfinningar, s k innovationer,
skrev jag nyss. Istället borde
vi hjälpa till med att ropa på
social förnyelse, baserad på
en teknologi som utvecklar
smådrift. En teknik för människor och inte för monster.
Till sådant krävs faktaförankring, analysskärpa, men
lika mycket behöver vi fantasi, konstnärlig lyhördhet, skapande visioner.
Man skulle förse vanliga
människor, säger Aldous

Skalt vi slå oss till ro med
vanmakten? Skall vi accePtera en utveckling som leder
bort från aIIt vad kvinnor
stått för i aIIa tider? Från
attt det positiva som ligger i
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en

människodominerad

värld", "att visa lyhördhet för
känslor" för att återknvta till
Louise Wald6ns beskrivning
av vad kvinnokultur är. Skall
vi avhända oss en chans att

'i'^..i;i"ffi*.#ä
t.'il;1,',':ir$)ålfl;.'it:r.

.

försöka se hela det stora sammanhanget,
- göra snabba och

skarpa p,rntntinsatser

looc,,fnm

'-,Ärio

och
hrrooq rriq'n-

Huxley, med medel att utföra
Iönsamt och i sig självt meningsfullt arbete och vinna
oberoende av bossar, bli sin
egen arbetsgivare, eller medlemmar av en självstyrande
kooperativ grupp som arbetar för sitt uppehälle och för
en lokal marknad. Detta i sin
tur skulle resultera i en fortgående decentralisering av
befolkningen, av tiIIgången
på mark, av ägande av produktionsmedlen, av den politiska och ekonomiska makten,
ett mänskligt tillfredsstä1lande liv för alltfler människor, ett större mått av självstyrande demokrati och en
välsignad frihet från enfaldiga mönster i underhålInings- och konsumtionsbranschen.

I vår kamp mot krig och
militarism, för fred och miliö
måste

vi lyssna till de röster

som redan finns, som funnits. Men det viktigaste är nu
att vi höier våra egna... !

Dödens budget
och livets
En ekonomisk
översikt av Håkan Wiberg, forskarassistent vid Institutet för freds- och konfliktforskning,
Lund.
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I demonstrationståget på sid.
22-23 ingår foton av Ann Andrön-Karlström och Birgitta Lag er str öm, kvinnokamp-symboler

från många håll och omslaget
till boken "Nio kuinnor nio Liu".

På sid 24-25 ingår vinjetter av
Kerstin Abram-Nilsson, ett antikärnkraftkort tecknat av Marie

Flaksten och ett foto av Gunnar
Smolianski.
På sid 28-29 ingår en banderoll

från miijöaktion i Torsby, två

teckningar av Atti J oh.ansson och
ett foto frän Reportagebild.
På sid. 28 en teckning av Kjersti
Scheen.

Idag spenderar världens stater
bortåt 2 000 000 000 000 kr per år
för krigsförberedelser. Detta
är klart mera än vad de två
miljarder människor, som ut-

gör den fattigare häIften av
världens folk, totalt har att
leva på.

Det är ungefär 25 gånger
mer än vad världen lade ut på
militärutgifter år 1900. Ingen
vet hur man mäter den "säkerhet" som militärbudgeterna påstås finansiera - men
att
det är ett tryggt antagande
världen inte har blivit 25 gånger säkrare att leva i under
vårt århundrade. För allt vi
vet (och det skall genast påpekas att forskningen möter
stora svårigheter) förhåiler
det sig tvärtom. Det finns ett
klart samband mellan kapprustningar och krigsutbrott,
och det mesta tyder på att det
snarare är kapprustningarna
som orsakar krigen, än fruktan för krigen som driver på
kapprustningarna.
Dessa militärutgifter är vår
mest iögonenfallande typ av
överkonsumtion. De är dubbelt dödliga, både genom att

undandra resurser från att
bevara liv och genom att vara
resurser för att utsläcka liv.
Och detta sker i en värid
vars resurser också i övrigt
används på ett obalanserat
sätt.

Ojämnt fördelade
tillgångar
Bruttovärldsinkomsten per
capita ligger omkring 3000 kr.
Med andra ord: väriden i sin
helhet producerar en total
mängd varor och tjänster, privata eller offentliga, som har
ett marknadsvärde omkring
10 billioner kronor. Detta är
vad som för närvarande finns
att leva på för jordens 4 miljarder innevånare.
Men ett sådant genomsnitt
säger ingenting alls om hur
människorna i världen faktiskt lever.
De rikaste länclerna i Nord-

amerika, Nordeuropa

och

Mellanöstern lever på mer än
10 gånger så stor fot som detta
genomsnitt
de länder i
- och
väriden, som
bebos av den
fattigaste häIften av världens

folk, lever på hälften av ge-

"I kärnvapenutvecklingens skugga måste vi ändå komma ihåg, att alla de miljoner mänskor som har dödats efter är-

dra världskriget, har dödats med konventionella vapen. Nästan alla konflikter har förekommit i fattiga länder, men
vapnen som använts har kommit från de
rika ländernatt.

Maj Britt Theorin vid Ismunkonferens
mars 1978.

i

Dubrovnik,

rrKvinnor, uppmuntra från ))Jag vill hävda att det hos
denna dag era män

till ett så-

dant mod, att de törs avstå

från att kriga, att de vågar arbeta inte för en militariserad
värld utan för en fredlig
värld.t!

svenska flygstaben idag finns
samma glada naiva skaparlust som för 17 år sedan, när
forskningen för Viggen under
ett antal år camouflerades
under andra anslag.!!

Betty williams i Nobel-#rTttrfi1?

nomsnittet eller ännu betYdligt mindre.
Därtill kommer att tillgångarna är mycket ojämnt fördelade inom länderna
- och
åtminstone inom kapitalistiska länder gäller det, att ju
fattigare landet i sin helhet är,
desto mera ojämnt är inkomsterna fördelade. Som Gunnar
Adler-Karlsson har påpekat,
utgör den nuvarande standardtillväxten i de rika Iänderna ett mycket större tryck
på jordens resurser än den nuvarande befolkningstillväxten i de fattiga länderna.
För tre-fyrahundra år sedan
var världens tillgångar betydligt jämnare fördelade mellan
Iänderna än nu, såvitt vi kan
bedöma. Hur har ojämnheten
uppstått?
En typ av teorier säger att
det framförallt beror på inre
faktorer: somliga länder har
haft tillgångar (natur, samhällsorganisation, kulturella
värderingar o s v) som andra
Iänder har saknat, och därför
har somliga länder kommit in
i onda cirklar och andra i goda
cirklar. Denna typ av teori är
särskilt populär i Europa och
Nordamerika.

Maj Wechselmann i DN

Vad betyder den ojämna
fördelningen
Som många har påpekat, är
bruttonationalprodukten Per
innevånare ett dåligt sätt att
mäta i vilken grad människors fundamentala behov
blir tillfredsställda. Det räcker med att se på några av de
fattigaste socialistiska Iänderna för att bli klar över, att
sådana grundläggande behov

som mat, bostäder, kläder,

hälsovård och utbildning kan
tillfredsställas för befolkningens stora massor redan
vid en mycket blygsam nationalinkomst om nämligen
detta göres titl högsta mål-

sättning och man

anpassar

politiken och ekonomin därefter.

Ett bättre sätt att

mäta

människors betingelser är att
se efter. hur stor deras förväntade livslängd är, eller hur
stor risk det är för att deras
barn skall dö i späd ålder. Här
finner vi chockartade skillnader mellan ca 70 år i de rikaste länderna och ca 30 år i
de fattigaste, resPektive en
spädbarnsdödtighet På 1 % i
de rikaste länderna och 10-20
% i de fattigaste.
För att öka livslängden med
ett år i de fattigaste länderna
En annan typ av teori ser räcker det om genomsnittsinorsakerna i yttre faktorer som komsten ökar med ungefär 100
utsugning och imPerialism. kr, medan det behövs en ökSomliga länder har berikat sig ning med åtskilliga tusen kromed de titlgångar som de tagit nor för att åstadkomma
från andra länder genom samma sak i de rikaste Iänplundring eller handel. Denna derna.
Det vill säga: i stora delar av
teori iir populär i östeuropa
världen har vi en så enorm
och i Tredje världen.
30
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underkonsumtion, att redan
en liten konsumtionsökning
räddar många liv. Och vi har
en lika enorm överkonsumtion i våra delar av världen;
våra grundläggande behov är
redan så väl täckta, att ytterligare konsumtion inte hjäIper oss nämnvärt att överleva
typer av konsum-tionmånga
har snarare motsatt verkan.
Med andra ord: den nYtta

vi

skulle kunna göra genom att
avskaffa en del av överkonsumtionen, för att reparera
underkonsumtion i andra deIar av världen, är oerhört
mycket större än den skada vi
skulle lida av att avstå från
den.

Om de 2 billionerna
rustningar blev

till

omdisponerade . . .
Låt oss så återvända till vår
farligaste överkonsumtion, de
årliga 2 billionerna till rustningar. Vi kan grovt uppskatta vad det skulle betYda om
dessa pengar, som nu användas till krigsförberedelser i
den rika världen (NATO och
Warszawapakten står tillsammans för 70 %) i stället blev
använda till att täcka grundläggande behov i den fattiga
världen. Det skulle öka genomsnittsinkomsten där med
1000 kr, dvs fördubbla den,
och det skulle leda till att livslängden skulle öka med omkring tio år, respektive till att
enbart spädbarnsdödligheten
skulle sjunka med mellan en
och två millioner om året.

De rika länderna visar givetvis inga tecken till en så-

dan omprioritering. Deras
rustningskostnader är ungefär femton gånger så stora

som det samlade u-landsbiståndet. Sverige är i sammanhanget ett ovanligt progressivt land: vi spenderar "bara"
mellan tre och fyra gånger så
mycket på rustningar som på
bistånd. (A andra sidan är det
bara USA och Sovjet samt
Israel och Saudiarabien som
spenderar flera kronor per innevånare på rustningar än vi
gör.)

Utan särskilda

åtgärder
skulle en nedskärning av militärbudgeten (normalt 10 %
av statsbudgeterna) inte gå
till u-hjälp, utan snarare till

skattesänkningar, till omställning av produktionen och
till ökad social trygghet för
det egna landets befolkning,
i proportioner som skulle
variera betydligt mellan t ex
USA, Sverige och Sovjet.

Men sådana åtgärder är
möj1iga. Man har t ex dis-

kuterat införandet av

en

ståndsarbetet redan

den

"rustningsskatt" på 5 eller 10
7o, som skulle gå till FN för bilägre siffran skulle räcka till
för att mångdubbla FN:s budget.

Just för att en sådan öuerföring au medel inte skulle ske
automatiskt, iir det angeliiget
att krauet på, nedrustning
kopplas med krauet på ökat
utuecklingsbistånd.

Låt oss ge några konkreta exempel på militära kostnader av
olika storleksordning för att se efter vad dessa skulle kunna
användas till - vilket ger en ur global synpunkt mera realistisk uppfattning om priset för denna överkonsumtion:

Världens rust-

ningskostnader per

till
ungefär

och skulle kunna
användas till

2 000 000

Höja livslängden hos
halva världen med 10 år.

uppgår

Pengar som nu
används till:

(i milj. kr)

år

USA:s rustnings-

kostnader

600 000

Sovjets rustnings-

kostnader

400 000

Världens kostnader för

militär forskning

150 000

Sveriges rustnings-

kostnader

12 000

USA:s nyaste hangar-

Betala alla u-länders
skulder på mindre än
två år.
Höj a ievnads standarden
i Indien med mer än
häIften.
Fördubbla världens

skolväsen.

En kärnvapenubåt

2 000

Tredubbla Ghanas
utvecklingsprogram.

En svensk Näcken-ubåt

90

Ett modernt attackplan

50

själva, sina sexuella upplevelser

och sin livssituation. "Några
ord till min älskade - om du
orkar lyssna" är en varm, generös
och mångskiftande bok.
Ca 4o= inkl. moms PRISMA

Fyrdubbla FN:s budget.
Betala Mexikos -

8 000

400

Så uppmanade Grupp 8 i sin
tidning Kvinnobulletinen. Och
kvinnor skrev. Om förväntan och
besvikelser, om wång och förnedring, om lust och lidelse.
Ett rikt urval av bidragen finns nu
samlade i denna bok. Kvinnor
med olika bakgrund och erfarenheter, unga och gamla kvinnor
berättar öppenhjärtigt om sig

produktiva forskning.

fartyg

Ett av USA:s B 1bombplan

"Systrar!
Nu är det dags för boken
om vår sexualitet. Skriv! "

Betala Tanzanias
socialdepartement
under ett år.
öka UNESCO:s budget
med en tredjedel.
Betala Haitis sjukvård
under två år.

Vi Mänskors
generationsserie
finns nu till "paketpris" 32 kr.
Omfattar 6 temanummer. De ägnas mormödrar, mödrar, döttrar,

barn och män och kommer packade
i kartong. Beställ från Vi Mänskor,
Box 1320. 103 62 Sthlm.
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Fru Presidentskan Diron souer.
Hennes uuckre hu'uud kasta"r' fram och åter på" kudden,.
Den höga rena pawlarl iir rgnkad,
Liipparna öppnas och slutes so?71 om det fanrts
för Lite Luft i rummet.
HeLa kroppen iir sptind, h'iinderna fl,addrar öuer td"cket.
Fru Preside'ntskan drömmer en ond dröm:
Kommer en Liten flicka och en Liten poike
skrikande, gratande
springande på en tindlös udg.
Jagade.

Presidentskan strd"cker i sömn,en sina armar mot barnen
och ropar: Kom til'L mig ktira barn, kom får iag h'itil'pa.
Men ntir barnen kommer nd,rmare ser hon nå,got fasansful.Lt;
flickan brinner.
Stora köttstucken pd' fl,ickan håLler på att förkolna,
d.et iir snart bara ett h.alut barn kuar.
Hon står inte ut med sanen, urå,l"ar ut i luften
kom och hitilp
FIN/VS HAR I/VGE]V HJALP ?
HeLa tiden
pojken skriker, skriker, gråtar. kuider,
pekar skrtickslagen på sin sgster.
BIir i clrömrnen outhd.rdl,igt för Presidentskan stå framför
dessa barn,
dessutom ett infernaliskt oud,sen - och I'ukten,
gör hrcnne illamående.
Gråter ut sin uanmakt i sömnen,
kastar h.uuudet i förtuiul'an fram och åter på kudden.
Den egna smiirtan ud'cker henne.
Reser sig på armbå'gen, ser på' sin n1'a'n.
Det cir tur, td,nker hon, att det inte tir du som för krig i uiirl'den.
Det skulle iag aldrig tillåta.
Au Ann Andrön-K arlström
Foto Reportagebild

F
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Kvinnor och militarism
Vill vi ha kvinnlig värnpliktl i{r det ett jämlikhetskrav att kvinnor
skall kunna bli militärbefäl? Kan vi påverka den militära apparaten, om vi går in i den, eller kommer den tvärtom att påverka oss?
Politiska beslut i dessa frågor är att vänta. I november 1977 avgav
bl a partiernas kvinnoorganisationer yttranden över betänkandet
från "beredningen för det fortsatta arbetet om kvinna i försvaret",
SOU 1977 225.
Viktiga frågor för alla kvinnor, skulle man tycka. Men debatten
har lyst med sin frånvaro. Ändå förhåller sig kvinnor på många
olika sätt till det militära, ja den enskilda kvinnan kan känna sig
allvarligt kluven när hon ska ta ställning: fred, ja, men genom att
?
stöda försvaret, eller
Tidskrifterna PAX -och "Hertha" har nyligen tagit upp de här
frågorna i specialnummer, och vi vill gärna föra debatten vidare.
På de följande sidorna har vi intervjutat lottor, fredrikor och
åttor.

Lottorna
pärlor på krigets stråt?
Lotta Svärd-organisationerna har

sitt namn efter den tappra marketenterska, som besjungs av Runeberg i "Fänkrik Ståls sägner":
En piirla uar hon på. krigets stråt
ocLt en d.kta

pdrla också

och nå.got tålde ltort skrattas åt
men n'Lera hedras iindå,.
De första lottakårerna bildades
i Finland efter inbördeskriget där

("frihetskriget", föredrar SLK att
kalla konflikten i sin officiella

uppbyggnad och en officiell plats
i republikens försvarssystem.

Lotta Svärd-förbundet var upp-

deiat i distrikt på samma sätt som

skyddskårerna. Dess mål var en-

ligt stadgarna "att väcka och be-

fästa skyddskårstanken och hjälpa skyddskårsorganisationen att

skydda religionen, hemmet

och

fäderneslandet".
1943

hade förbundet

144 313

akti-

va medlemmar. Det upplöstes i

historia).
Under striderna i januari-maj
1918 hade det uppstått frivilliga
sanitets- och förplägnadsgrupper till stöd för de vita trupperna. De fortsatte sedan sin verksamhet i samverkan med de s k
skyddskårerna (frivilliga bered-

i november 1944 enligt
21:a artil<ein i Finlands fredsav-

ta Svärd-organisation, samtidigt
som skyddskårerna fick en fast

stående armö.

skaps- och milisförband). l92L
bildades en landsomfattande Lot-

rörelsen och uppnådde som mest
110 000 meulemmar år 1945. 1943
hade man bildat Riksförbundet
Sveriges lottakårer. Sedan dess
har lottorna fått allt flera uppgifter i totalförsvaret. 1974, vid
deras femtioårsjubileum, kallade

Olof Palme i ett hyllningstal lottarörelsen för en folkrörelse.
I Danmark och Norge har lottaorganisationer bildats efter andra
världskriget.

statsråd

tal med Sovjet.
Den soenslco Lottarörelsen går
tillbaka till de landsstormskvin-

noföreningar, sorrr inspirerade av
Finland kom i stånd 1924. De gick
1931 samman i ett Centralförbund. Sedan 1937 har Lotta-organisationen samarbete med vår

Under beredskapsåren växte

H:et

Lottorna idag

Det finns

58 000
580

lottor i

Sverige,

kårer och 24 förbund, alla organiserade i Riksförbundet Sveriges Lottakårer

fördelade på

(SLK). "Sveriges största kvinnliga opoiitiska organisation
en
folkrörelse" kallar de sig i- sina
raffinerat layoutade värvningsbroschyrer. Ändå har medlems33

antalet minskat stadigt under den
senaste tioårsperioden, med ett

framför allt inom Arm6n, Ma-

tvåtusen medlemmar om året.
avgång i viss mån,
- Naturlig
säger
Ch.ristine Barke, vice ord-

grundkurs skriver den nya lottan
under ett tidsbegränsat avtal

rörelsen under beredskapsåren
faller nu ifrån av åldersskäi. Men
också yngre, aktiva lottor slutar.
De tycker det är ett alltför krävande engagemang för dubbelarbetande kvinnor. Vi försöker
anpassa oss till den situationen,
dra in på själva föreningsarbetet
inom kårerna och satsa på våra
att sprida förhuvuduppgifter
svarsupplysning- och fullgöra de
uppgifter vi åtagit oss för total-

och iängre
större förpliktelser

rinen och Flygvapnet och leds där

av militärer. Efter

genomsnittligt bortfall på cirka

blir som A-Iotta krigsplacerad i en viss befattning. (Man kan välja mellan AA-avtalet innebär
och B-avtal
med försvaret, och

förande i SLK:s överstyrelse. Många av de som strömmade till

försvaret.

Man försöker också värva nya
medlemmar på ett målmedvetet
sätt, med en ny och fräsch "image". Bort med bilden av strumpstickande. samhällsbevarande
i högre medel-

överklasskvinnor

åldern! Fram för fräscha, tuffa

unga tjejer som idkar fysisk träning och glatt och emanciperat

drar sitt strå till försvarsstack-

ken ! Eller som det sägs i tidningen Lottanytt, nr 5/77:"För att lottaprofilen ska vara tilltalande för

dagens och morgondagens kvin-

na måste den vara anpassad i
takt med tiden" och "Marknadsföringen av SLK måste bli bättre ! Ta hjälp av fackkunnigt folk.
Det blir måhända dyrt, men det
Iönar sig..."
Broschyren "Varför är inte du
lotta?" verkar alldeles tYdligt
gjord av "fackkunnigt folk". En
frisk och vacker och skrattande
tonårsflicka på omslaget, massor av attraktiva bilder inuti som
alla utstrålar styrka, glädje och
kvinnogemenskap (några av dem

skulle nästan lika gärna kunna
vara hämtade från ett rePortage

om exempelvis Femölägret).
Texten spelar på samma tema:
...

"så verkade det lite sPännan-

de. Och i jämlikhetens

namn

bör ju jag också bidra till försvaret precis som killarna får göra."
"Jag antar att vi levde På samma

sätt som killarna när dom gör
Iumpen. Fast vi hade mYcket roligare. Vilka kompisar jag fick."
"Försvaret är alldeles för viktigt
för att skötas av män". Och så

vidare. Med undantag för den lite
barnsligt hurtiga tonen verkar det
väldigt tilltalande. Säkert fungerar det bra som propagånda

-

avslutad

utbildning). Det finns en rad olika arbeten att väija mellan

-

stabs- och

expeditionstjänst,
sambandstjänst, stridsledningstjänst, sjukvårdstjänst, underrättelsetj änst, förplägnadstj änst,
rned mera, med mera.
Riksförbundets högsta beskYd-

dare är Prinsessan Chri'stina.

Omslaget

på en

värvningsbro-

schyr för SLK.

Riksförbundets ordförande är
den kända moderatkvinnan Margareth.a af Ugglas.

Rikslottachefen heter Alice

T r oll.

kanske särskilt på unga flickor
som letar efter alternativ till alla

hoppiösa tjejschabloner

som

prackas på dem från andra håll.
Jag har till och med hört kvinnor
från vänstern hävda att lottarörelsen är något progressivt, nå-

got medvetandegörande. Ett sätt
för kvinnor att komma samman,

stärka sina kroppar och sitt sjäIvförtroende, träna sig i att umgås
med kvinnor i aila åldrar (just
samarbetet mellan kvinnor ur olika generationer tycks vara något
som fungerar bra).
Då frågar man sig bara
styr-

gemenskap
vilket ändamåI? Lot-

ka, sjäivförtroende,
till vad? Till

tarörelsen är ingen kvinnorörelse.
Den är en del av försvaret, krigsmakten, samhällets våldsappa-

rat. Lottornas uppgift är inte att
nej visst. Istället
slåss och döda
är de till för att- hjälpa sina manliga kolleger att slåss och döda
desto effektivare genom att avlas-

ta dem så många icke-stridande

funktioner som möjligt.
Det kan vara svårt att se något
särskilt progressivt i det.
Lottorna får statsbidrag. Budgetåret 1975-76 uppgick det tiII
5,7 miljoner kronor. De får också
bidrag från AMS - 70 000 kronor under samma period - och
pengar från andra fonder, där-

ibland Kronprinsessan Margarethas Landstormsfond. För övrigt
finansieras verksamireten av
medlemsavgifter, gåvor, lotterier,
basarer och dylikt.

Utbildning av nya lottor sker

e

-W achtm ei st er

.

I listan över styrelseledamöter

och hedersledamöter hittar man
ytterligt få son-namn
- däremot
en rad adliga, eller adligt klingande efternamn, typ Berg uonLinde,
Ulfheim, uon Gerber, StåLhq.mre,

ännu en Wachtmeister, Hå'rd af
Segerstad, osv.

Ändå förnekar lottorna sjäIva

bestämt att de skulle vara en rörelse för överklasskvinnor.

ingen socialgrupps- Vi har
över våra medlemmar,
statistik
säger Christina Barke. Men
varje sommar utbildar vi cirka 900
unga flickor i våra läger, och deras yrken spänner över hela fäItet.

Där finns ingen social snedrekrytering. Om det möjligen fanns
det för trettio-fyrtio år sedan vilket jag inte tror, det finns inga

fakta som stöder en sån teori - så
är det då helt borta nu.
Politiskt då har inte rörel- av borgerli- en
stor övervikt
sen
ga kvinnor?
Vi är politiskt helt neutrala
- tar
inte reda på medlemmaroch
nas politiska sympatier. Så den
frågan går inte att besvara.
Har ni samarbete med någon
- av
kvinnorörelsen? Och disdel
kuterar ni nånsin kvinnofrågor
t ex på era utbildningsläger?

Privat diskuterar naturligt- lottorna
många olika saker
vis
sinsemellan. Men vi tar aldrig

upp sådana frågor på programmet. Och vi har inget samarbete
med kvinnorörelsen, mer än att vi
då och då kan bli ombedda att
hålla föredrag för olika kvinnoorganisationer. Lena persson

FBF: Ansvaret för
totalförsvaret skall vara
lika för män och kvinnor
Endast j ämställdhetsfrågor

drivs av Fredrika-BremerHarriet Clauhills redouisar hiir
ett samtal med Birgitta Wistrand,
ordförande för Fredrika Bremerförbundet, och. Vera Nordin, re-

daktör för
"Hertha".

f örbundets tidning

FBF h.ar sedan starten 1884
haft j ömsttiLLdhet meLIan
kuinnor och mtin som ett
mål för sitt arbete. Förbundet Lr.ar
alltid h.aft ett inslag au manliga
medlemmar, idag ca 800 au totalt
ca 8 000. Just nu finns det inga

i stgrelsen, men redaktionskommittön har tuå" manliga medlemmar. Förbundet har medlemmar från alla politiska partier,
liksom partilösa. Det finns inte
uppgifter om h.ur de partianslutna fördel,ar sig på oLika riktningmön

ar.

FBF diskuterar i enlighet med
stadgar och handlingsprogram
inte frågan om Sverige skall ha
ett försvar eller inte, utan kräver

jämställdhet inom det försvar
som landet nu en gång har.

Lojalitet mot förbundets
linje går mycket väl att förena
med ett personligt ställningstagande i försvarsfrågan, säger
Birgitta Wistrand, ordförande i
FBF.

Ju fler medlemmar som har

en- genomtänkt politisk

åskåd-

ning, dess bättre. Men den ska
de kämpa för inom partierna och
andra lämpliga organisationer.
Förbundets uppgift är att koncentrera sig på de övergripande

jämställdhetsfrågorna. Så har det
varit sedan starten 1884.

Förbundet.

I

handlingsprogrammet

av

1976

heter det under rubriken Försvar:
"Det medborgerliga ansvaret för

totalförsvaret (militärt försvar,
civilförsvar, ekonomiskt försvar
och psykologiskt försvar) skall
vara lika för män och kvinnor.
FBF vill därför att vid uttagning till utbildning hänsyn tas endast tilI individens förutsättningar att fylla sin uppgift."
hållning är helt i sam- Denna
med förbundets tradition,
klang
understryker Birgitta Wistrand.
Kvinnor bör på alla områden
-ta sin
del av ansvaret liksom av
rättigheterna. Sverige har ett försvar, och då bör vi dela På försvarsbördan också.

i konsten att
- Jämställdhet
o s v. .. känns det aldrig
döda
nödvändigt för dig att diskutera
jämstäIldhet tilt uad?
diskussio-

Ja visst, men den
- kan
drivas utanför förbundet.
nen
Eller jämställdhet i vilket
samhälle?

har kämpat för jäm- FBFmellan
kvinnor och män
ställdhet
i snart hundra år, samhället har
förändrats under denna tid - och
då har också våra krav tagit nY
form. Men själva kravet behövs

fortfarande. Fortfarande saknas
jämställdhet på alla områden:
Sverige präglas fortfarande av
kraftig manlig majoritet På stYrelsenivå, i fackföreningsledningen, i riksdagen. Ser vi ut i
världen gäIler det samma i aIIa
länder, i alla system.
det finns väI sYstem i
- Men
kvinnorna inte ens kan
vilka

önska jämlikhet? BIir något bättre om kvinnor är med i fascistiska regimers topporgan, hemliga
polis o s v?
En förvrängd frågeställ-

ning. Vi delar självklart de allmänt demokratiska värderingar

som finns i vårt samhälle. Fascistregimer sysslar vi inte med !

Om kvinnor blir jämställda så

förändras också systemen. Våra
erfarenheter, våra intressen, våra prioriteringar har hittills aldrig fått styra utvecklingen. Själva
grundvalen för FBF:s jämställdhetsarbete är förvissningen om,

att det kvinnor har att komma
med är en kraft som kan förändra samhället i en fredligare, mera human riktning.
Tror du alltså att något skulle -hända med riksdagens behandIing av försvarsanslagen, om där
efter nästa val fanns en kvinnlig
majoritet? Idag är det ändå inget
partis kvinnor som har programfäst någon omstörtande verksam-

het på detta område?
skulie gå gradvis, men
- ärDet
jag
övertygad om att prioriteringarna skulle förändras, fördelningen av medlen bli en annan.

Kvinnor ser nu en gång samhällsfrågorna med en helhetssyn på
människan och kanske mer uppbyggande.

Debatt i "Hertha"
Vera Nordin instämmer livligt i
detta. Hon är idag redaktör för
"Hertha", FBF:s traditionsrika
tidning, och hon har för sin personliga del ett starkt engagemang

i freds- och

försvarsfrågorna.

nr 4 L977 stälide
"Försvar
- Kärnva-

Med "Hertha"
hon frågan:
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stråk av fredskamp i förbundets
historia, från Fredrika Bremers

appell med förslag tiil ett internationellt fredsförbund 1854, över
Ellen Keu mfl tiII Barbro AIuing. Samtidigt har vi alltid haft

försvarsvänliga medlemmar. Se-

nast under 50-talet fördes en

het debatt i FBF och i "Hertha"
om en väsentlig försvarsfråga,
Sveriges förhållande tiil atombomben. Debatten nästan spräck-

till detta foto i "Hertha" mr 4,1977, påpekas att kvinnor i
USA idag utbildas tillsammans med män som soldater och att där finns
kvinnliga generaler. "Sverige släpper bara in kvinnor i frivilligorganisationerna
000 är lottor, bilkårister, blå stjärnor och rödakors- 140
finrrs i civilförsvaret och 12 000 kvinnor är kontorister,
samariter. 30.000
kökspersonal och sjuksystrar i det militära försvaret. Vill vi ha det anSom bildtext

norlunda?"

är det jämstäIld- Pred - Olika
synpunkter
hetsfrågor?"
pen

fördes fram på ett sätt som gjorde
att många utomstående (bland

dem intervjuaren) har uppfattat

helheten som egendomligt kluven.
Vera Nordin kommenterar:
Vilken tänkande och kännanman eller kvinna
de människa
måste inte -idag känna sig klu-ven i försvarsfrågan? Kan någon

ret. Världen skulle se annorlunda
ut med lika många kvinnor som
män i politiska och militära beslutande församlingar.

Vilken har då medlemmarnas
reakl:rn på det här "Hertha"numret varit?

Många har varit
över
att- tidningen, för att citera en

glada

are dels arbeta för kvinnans jämställdhet med mannen inom det

insändare, har "tagit upp fredsfrågorna sorn väsentliga kvinnofrågor." Andra har tyckt att numret gått för mycket emot handlingsprogrammet, varit för paci-.
fistiskt. Jag iiar redovisat debatten i "Hertha'n nr 5-6 1977 och nr
1 1978, påpekar Vera Nordin.

anser jag att kvinnorna måste vara med och bestämmd om försva-

hållning, säger Birgitförbundets
ta Wistrand. Det finns ett starkt

föreställa sig ett kärnvapenkrig
mellan stormakterna? Med det
här Hertha-numret ville jag just
peka på svårigheten att som FBF-

miiitära yrkesområdet, dels privatpolitiskt arbeta för fred. Ändå

Visst ska vi ha diskussion om

-

te förbundet - men bara nästan. Vi gick vidare med den oförändrade måisättningen, att det i
sådana frågor gäller för medlemmarna att ta ställning och
kämpa för sin åsikt utanför förbundet. Vårt arbete gäller som
Det blev
sagt jämställdheten.
- på
resultatet också när vi
senaste årsmöte diskuterade en motion,
som krävde mera stöd för freds-

frågor från förbundets sida. En
eventueli omarbetning av handlingsprogrammet blir aktuell nästa år, och detta förbereds bl a genom diskussioner i kretsarna. Det
finns demokratiska möjiigheter
att förändra förbundets linje,
men innan detta är gjort måste
stadgar och handlingsprogram
givetvis respekteras.

Militarismen är rovdrift
Alla medlemmar i FBF kan givetvis som enskilda medborgare
arbeta för sina personliga åsikter. Det gör de också. Det gäller

också Vera Nordin. Och som
privatperson har hon uppenbart
en djup skräck för krig och militarism. Hon är orolig för att
kvinnor, om de engageras på
olika nivåer i försvaret, inte ska
klara att påverka den starka
apparaten utan snarare bli påverkade av den.
starkaste

är det
- Militarismen
för manssamhäilets
uttrycket

rovdrift. Vi har sett att män kan

göra vad som helst för att få makt,

Att AKTUEIL
TITTERATUR
(^^.t}lturcirkeln
\-/

T

de bekämpar varandra men hålIer framförallt de vapenlösa och

maktlösa kvinnorna nere. De
våldtar med sina krigshandlingar
av olika slag inte bara enskilda
kvinnor, utan hela länder. Alla
kvinnor måste tänka igenom dessa frågor och på något sätt, i något sammanhang ta ställning till

i'"'ä3?ä.?'o"'

dem.

TeL

Se "Hertlta" nr 4 1977,

2o 5015

nr 5-6

7977,

nr 1 7978.

8:or:

Det finns en
gräns för ickevåld
I oktober

7976 antog

Grupp
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allmän värnplikt, och några and-

gruppe'rna det första gemensam-

ra alternativ är inte realistiska

koncentrerar sig på aktuella dagskrau inom det suenska samhiillets
ram: kuinnors rtitt tiU arbete,

fred och emot krig. Krig är ett

ma

handlingsprogrammet. Det

krauet på barnoTnsorg, protester

mot kuinno-exploateringen i porr-

industrin, bostadsfrågan o s u.
Ingenting om suensk upprustning
och kuinnans uppgifter i försuaret. Sådana frågor h.ar inte heller
u tickt intr e s s e i K uinnobulletinen
eller, så uitt ui uet, i de olika
gruppernas interna diskussioner.
Följande synpunkter kom fram,
ntir Lena O I s s o n i Göteborg för

Vi

md.nskors riikning h.ade ett
samtal med tuå åttor ddr.

Det är svårt att få tag på den

allmänna inställningen bland åttorna när det gäller frågorna om
kvinniig värnplikt, utformningen
av Sveriges försvar o s v.
Vanliga svar är "vi har inte

hunnit debattera det", "det är
kanske svårt att enas i dom frågorna", "själv är jag inte så insatt".

Inger och Kerstin ärbåda
aktiva i Grupp 8 Göteborg. De har

båda synpunkter på hur

det

svenska försvaret skall se ut, och
på förslagen om kvinnlig värnplikt. Båda anser att det behövs
en debatt.
Inger är 28 år, sjuksköterska och

sammanboende

utan

barn. Hon

har tidigare arbetat i ett vänsterparti under tre år, och kom in i
Grupp 8

-76.

Försvar?

idag. Men jag är naturligtvis för

idiotiskt manligt påfund !
N{atriarkaten var kanske mer
fredliga, fast vi får väl aldrig veta säkert. Men vi vet hur det är nu
i alla fall; män krigar och bestämmer, medlar och myglar.

Kvinnor i försvaret?
Om vi fick kvinnlig värnplikt,
-så tror
jag att många tjejer skulle
vägra. Även om jag nog inte skulIe vägra sjäIv. Jag

tror att kvinn-

lig värnplikt skulle kunna inne-

bära en demokratisering av försvaret. Soldatrörelsen skulle få
jag tror instort stöd i tjejerna
te att tjejer skulle-tolerera den
hierarki som råder i det militära
nu. Killarna skulle också få hjälp
att komma bort från konkurrensen och prestationskraven.

Men det är klart, i l8-årsåldern
är väl varken tjejer eller kiilar så
medvetna. Jag vet inte vilken å1der som skulle vara bra för militärtjänst. . .

Våld/icke-våld?
Vi stöder ju befrielserörelser i
-Iänder
där folket blivit tvingat att

till vapen. Det är svårt att möta våid med icke-våld, nästan
ta

omöjIigt.

vi måste vara beredda
på att vapen kan behövas, och
Jag tror

kunskaper om vapen. Om det blev
inbördeskrig; om klassmotsätt-

ningarna hårdnar, om kapitalet
tar tili vapen mot folket.
Kvinnor har alltid stått när-

- barnen, skyddat dem och vaatt vi behöver ett för- mare
-svarJag tror
- ett folkförsvar. Det är far- rit starka. Vi har kanske större
ligare med en yrkesarm6 än med

repspekt för liv än vad män oftast

har. Freden är fortfarande en viktig fråga - men den bör inte enbart vara en kvinnofråga. Inte
heller tror jag att vi kan vara helt

pacifistiska idag.

Hur skall vi arbeta?
vill jag inte ha värnplikt
-alls,Helst
men det kan behövas. Folket
måste kunna försvara sej. Men det

viktigaste är att förhindra krig !
Inte genom fullständig pacifism,
men genom att driva demokratiska frågor, kvinnofrågor, allas
rätt till arbete. . . Att arbeta med
medvetandehöjning ! Vi måste
också visa solidaritet rned andra

kämpande kvinnor, med eller
utan vapen.
De här frågorna måste diskuteras i Grupp 8 ! Men vi bör inte ta
ställning förrän efter en djup de-

batt. Vi är många som är osäkra

på vad vi tycker, för att vi inte har
pratat om detta. Kanske är vi ock-

så osäkra

för att många av oss

vuxit fram ur vänsterrörelsen, för
att vi är socialister med många olika åsikter. Men jag tror nog att
övervägande delen av Grupp 8:s
medlemmar är mot kvinnlig värn-

plikt.

Vi måste arbeta på så många
plan som möjligt. Jag tror att

kvinnorörelsen, miljörörelsen och
facket är de viktigaste grupperna
just nu. Ju fler krav vi ställer, ju

fler förändringar får vi mot ett
mänskligare samhälle.

Kerstin år
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år, arbetsterapeut

och ensamstående. Hon gick med i
Grupp 8
och har inte jobbat

-75, politisk
i någon annan

grupp.

Försvar?
Nej, skrota försvaret ! Det bästa
-vore
att alla jobbade för avrust37

ning. I vårt samhälle

är militären

en reaktionär kraft som kan
komma att riktas mot arbetare

och utomparlamentarisk kamP.
Jag tror inte att militärmakten

kan demokratiseras. Hierarkin

bygger ju på uppdelningen kanon-

mat/generaler, i grunden.

Kvinnor i försvaret?
Nej, hade vi kvinnlig värnplikt
-så skulle
jag vägra, och uppmana
alla tjejer att vägra. Jag uppmanar
naturligtvis också killar att vägra.
Om kvinnor kommer in i försvaret, så skulle det förmodligen bli
inom områden som är förlängningar av kvinnorollen
-vård och
service. Men måste vi in, så ska vi
också få lära oss skjuta

!

Alltihop är ju också en ekono-

misk fråga. Vi har bättre användning för de pengarna.
Kvinnlig värnplikt kan bli ett
sätt att spara AMS-pengar i kris-

tje-

tider.
jer bort ur statistiken, och får en
kort utbildning. Men jag tror att
tjejer i den åldern kan bli lika skaSå kommer en del unga

forts. frå.n sid

dade som killarna; jag tror inte de
är mindre auktoritetsbundna eller
att de skulle opponera sej mer.
SjäIv ska jag på civilförsvarsut-

bildning snart, men jag vet inte
riktigt hur jag ska göra. Radiokommunikation kan ju vara bra
att ha. . .

Våld/icke-våld?

Vi bör protestera mot krig

och

våId, nu t ex mot neutronbomben
på samma sätt som SKV och andra på sin tid protesterade mot
atombomben. Men vi vill inte ha

fred

till varje pris -

befrielserö-

relser måste stödjas. Där är den
väpnade kampen riktig.
Det är svårt! jag tror på ickevåld så långt som möjligt. Men det
kommer en gräns där det kanske
inte räcker till. I en väpnad revolution, i befrielsekamp måste också kvinnor kunna hantera vapen.
Men det kan vi säkert lära oss när
den dagen kommer.

Hur skall vi arbeta?
Jag tror att de flesta i

6

20-tal), och fick redan från början ett positivt
från högern.
gensvar från alla
- utomfått
en bred uppslutNu har man verkligen
ning med kyrkliga samfund, freds- och fackföreningsrörelser, kvinnoorganisationer, ungdoms- och miljöaktivister, politiker' vetenskapsmän. Man vill inkludera alla och man är
på god väg att lyckas.
Lia Gorter, Kvinnorörelsen: - I juli då vi
hörde att president Carter talade for bomben
samlades vi alla till ett protestmöte utanför
Amerikanska Ambassaden. Under två dagar
gick vi med listor och samlade namnunderskrifter. Så började det. Nu har Stoppa-bomblistorna över 1 miljon namn !
kontakt med svenska KRO, säger
- Vitesöker
Riet, skulptör i Amsterdam. Både i
Joop
Holland och många andra länder deltar allt
fler konstnärer aktivt i proteströrelsen genom
sin konst. Fackföreningen i Holland genomförde i höstas en demonstration och samlade på
3-4 timmar ihop 6 000 namn.
Mrs. Pauline Rosen, U. S Peace Council:
kommer från USA och det är det lan-detJag
och dess president som har uppmuntrat
Neutronbomben.
skrek de cirka 15 000 personer som
- Buuuu
samlats i den jättelika demonstrationshade
Ja, buu är rätta ordet, ropade Mrs
hallen.
- Vi
är en ständigt växande grupp i
RoseJr.
- håller
med er ! n
USA som

GruPP
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här i Göteborg, där jag känner lä-

get, är emot kvinnlig värnplikt,
mot neutronbomben och rust-

ningsindustrin. Jag tror att vi kan
enas om fredsarbete och upplysningsarbete i sådana frågor.

Kvinnlig värnplikt är ju ingen

jämlikhetsfråga, som t ex folkpartiet vill få oss att tro.
Vi bör ta vara på det fina i kvin-

värna och vårda om
norollen
- att Men
vi måste se till
Iiv och barn.
att män också tar ansvar för liv
och barn!

Att vi i Grupp 8 inte tidigare
diskuterat fredsfrågor - det tror
jag har flera skäl. Dels är många
av oss yngre, vi har aldrig upplevt
krig, aldrig tvingats ta stäIlning
direkt. Dels är vi en ung organisation. Det är många frågor vi
måste ta ställning till, särskilt som
vi inte längre känner oss som en

till vänstern. Vi kan och måste ta ställning,
vara kritiska, utarbeta egna teolillasysterorganisation

rier om samhället och om samhällsförändring.

Protesterna mot Neutronbomben
har kommit i gång också i Sverige
Svenska Freds- och Skiljedomsförenin-

gen har bl a vädjat till fackförening{na
öch fått stöd för en protestskrivelse. Den
som själv vill samla namn under -en protest mot Neutronbomben och ett krav på
svensk nedrustning, kan rekvirera listor
från föreningen, Kungsgt. 55' 111 22 Sthlm.

Svenska Fredskommitt6n har tryckt
upp protestkort, m-ed färdie t"TJ.och adråiserade tiII president Carter. 40 öre pr l!
från Fredskommitt6n, Drottninggatan 18
IV, 111 51 Sthlm.
Vidare har Sveriges Socialdemokratiska
Kvinnoförbund stencilerade listor, på vilka man kan samla namn under ett uttalande, där det bI a heter:
Förbundet kriiuer att utuecklingen a1)
N eutronbomen f örbiuds ocll den f örklaras

ua,ra ett uapen, 'uars skapande tir sn Utterst fl,agrant kränkni?g ay internationel-

könubntioners nnåL och mening. Förbundet uöntar sig också att suenska regg-ringen snarast g", uttryck åt ett stiillni,igstagande mot Neutronbomen, som
suenska folket reda'n tagit.

la

Kvinnoförbundets adress är Box

fll

83 Sthlm.

1317'

Ar 8 mars en röd dag?
Låt mig kort påminna om da-

För alla som hittills varit med om
att fira dagen under dess långa historia har dess förbindelse med
arbetarrörelsen under olika perioder stått klar. 1975 gav emel-

lertid Förenta Nationerna dagen
sin välsignelse, och detta har på
en del håll tolkats så, att kvinnor

från alla läger nu ska samlas
kring vad som uppfattas som
"opolitiska", gemensamma kvin-

nofrågor. 9 mars skrev Svenska
Dagbladet, som en kommentar

till

att Blå hallen för festen föregående kväll döpts om till Röda halIen:

Emellertid ör kuinnodagen,
FN:s internationella
kuinnoå.r, allt annat tin en intern
angel.ögenltet för radikala ucinstergrupper. Dtiremot kan det
al.Itsedan

kring 8 mars uara uört erinra om

att både Marr

Engels på, sin
tid uisade ringa förståelse för ansatser inom denproletöra kui,nnorörel,sen att föra fram specielLa
kuinnokrau.

liten utställning om på bokkaf6et
KVINNFOLK i Stockholm.

Upptakten kan dateras till den
kongress, som socialistiska kvinnor från 130 länder höll i Köpenhamn 26-27 augusti 1910, i anslut-

ning till andra Internationalens
kongress. På förslag av bl a Clara
Zetkin beslöt man dra i gång en
internationell dag till stöd för
kuinnlig röstrtitt...

Under första världskriget
till kraven på

kopplades dagen

fred, med särskilt stora möten i
Schweiz och Skandinavien 7 mars
1915.

1917 bröt det ut brödkravaller
och kvinnodemonstrationer i St

KHISTIANIÄ 7 I'IÄflS

19,15

och.

Vidare har Fredrika-BremerFörbundet anslutit sig till 8 mars
som en kampdag för bättre villkor
för kvinnorna. På denna dag i år
gjorde förbundet tre uppvaktningar i regeringen med dessa
krav: att makeprövningen inom
studiemedelsystemet avskaffas,
att reklamskatten på extra namn i
telefonkatalogen tas bort, och
sjukpenningen och ATP-förmånerna för hemarbetande med
vårdansvar höjs. Dagens Nyheter
kommenterade:

Kursöndringen tir ett resultat
au att FIV i samband med internationellq kuinnoåret för sökte fiIa bort den social.istiska prtigel.n

på 8 mars. Så nu tir FredrikaBremer-Förbundet med i kören som
stöLler krau.

Dagens historia
är fortfarande alltför litet känd,
något liknande skulle aldrig kunna hända med I maj. Och så har
vi ju den eviga Frågan: hur långt

har vi gemensrmma kvinnoin-

tressen, var kommer den punkt
där medlen att nå målet blir olika,
jag kanske rentav målen?
Jag tror vi behöver en debatt
om den fortsatta utfor:mningen av
dagen.

gens historia, som vi i år gjorde en

IFOLKETS HUS

gare möten.

8 mars

1945 samlades

ett par

tusen kvinnor från 20 krigförande

till konferens i Albert
Hall. Efter att Kvinnornas Demokratiska Världsförbund bildades i
Paris i november 1945, tog sedan
dess medlemsorganisationer upp
nationer

Internationella kvinnodagen på
nytt bland dem Svenska Kvin-

nors -Vänsterförbund i Sverige.
1972 ordnade Grupp 8 och SKV
för första gången gemensamma

möten och

demonstrationer.
Parollerna har varit många sedan
dess, men det har hela tiden, mycket tydligt, gällt internationell solidaritet
- och : både klasskamp
och kvinnokamp.

jämställdhetskrav? Låt

SOCIALISTISI{A KVINNM
hRÄVA

StIilPÄHHIETI
hiil

kvinnorna i koncentrationslägren
försökte markera dagen genom
att sinnsemelian berätta om tidi-

ViU vi fortsätta med detta?
Eller tror vi på den stora
harmonin med "matematiska"

STOHTI'IUTE

alru LrNtffsåil

Under kriget låg alla större armen det
rangemang nere
finns vittnesmåI om att t o m

oss

disku-

tera den saken'rnder året fram till
nästa Internationella kvinnodas.

Harrtet Cl.auhills

wrsree

APPELL AV

ALEXANDBA I{OLTINAY
BEPSESENTANTEN FUR
OPPOSITIONEN

DEN RYShA

"

IEVE IIEN

SEEERNII{A

sflÄrrs}tENsNh\Atilr
En av sju "löpsedlar" om kvinnodagens historia, gjorda av Ir6ne

Lundholm för KVINNFOLI(

Petersburg

8

mars

(23

februari en-

ligt gamla kalendern. Det blev en
del av upptakten tiII februarirevolutionen).
Efter kriget splittrades arbetarrörelsen

i socialdemokratiska

och

kommunistiska partiet. III Internationalen, den kommunistiska
(Komintern), reorganiserade ett
internationellt kvinnosekretariat
under Clara Zetkin.
Frå.n oclt. med 1922 är 8 mars fast
datum för kuinnodagen,enligt be-

slut på andra

kommunistiska
kvinnokonferensen (se Röda Rös-

L922). Fram till andra
världskriget var dagen en kom-

ter nr 5,

munistisk partidag.

Studera
kvinnohistorien

!

5/9-21/1278 anordnas

en grundläggande kurs i KVINNOHISTORIA,
KVINNOLITTERATUR mm. för dem

som vill ta aktiv del i KVINNOKAMPEN. Kursen berättigar till

statliga studiestöd.
Prospekt och upplysningar från
MALUNGS FOLKHÖGSKOLA,
78200 Malung. Tel. 0280/100 32,
127 41

KVINNFOLK

Vi för debattböcker,

skönlittera-

tur, skivor, affischer, kort m m av
betydelse för kvinnokampen. Vi
skickar gärna per post.
Hefeneborgsg 46 117 32 Sthlm
Tel. 08/69 79 70
Måndag 19-21.30 ofta program.
Tisdag onsdag, torsdag, fredag
13-18. Lördag 11-16.
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Rapporter om S rnars
8, Arbetets kvinnor, SKV och Lesbisk Front samman om att arrangera öppet hus 5 mars
som ett led i karnpar\ien mot kvinnoarbetslöshet. Samma organisationer ordnade också en demonstration 8 mars,

I Stockholm gick Grupp

som samlade2200 deltagare, och en dundrande fest efteråt

i Blå hallen i Stadshuset. Också ute i landet har det

varit livlig aktivitet kring kvinnodagen.

Kvinnodagen behövs för
att- visa solidaritet med kvinnor över alla gränser, solidaritet nned de kvinnor som
står i den allra främsta fronten mot fascism och imPerialism.

paroller. I det andra tåget gick
Nyfeministene, Brad og Roser,

Köpenhamn:
Möten men ingen
demonstration

Från Köpenhamn rapporteras till
oss att Kvinnohuset är ifull gång

med att flytta

på den

nya

adressen, Gothersgade 37, finns

redan bI a bokkaf6et. Det blir

Lesbisk bevegelse, Oslo Kvinnesaksforening och Oslo 'faglige

kvinnebevegelse.
Polariseringen är alltså som vanligt öppen och energisk i Norge !

Så uttalade sig Agnes Wennberg, ordförande i SKV Norrbotten, i Norrskensflamman inför årets internationeila kvinnodag. Ett uttalande helt i dagens

ungefär samma uppläggning som
förr, samma grupper som jobbar.
Men 8 mars-mötet hölls i de gamla
nedslitna lokalerna, plus att det
var fest med musik och dans i

Helsingfors:
Liten demonstration, stor fest
En tidig morgonstund får jag tag
i Birgitta Boucht i telefon och ber

tradition.

Saltlagret.

Förhandlingarna om demonstration på internationella kvinnodagen bröt tyvärr samman,

fors. Det gör hon, samtidigt som
hon säger adjö till avtågande famil

Från hela landet har pressklip-

pen om dagen strömmat in till Vi
Mänskors redaktion. Det har varit

stor aktivitet inte bara kring

8

mars. utan under hela den kampanjvecka mot kvinnlig arbetslös-

het som i anknytning till dagen
ordnades av SKV och Grupp 8 i
samarbete.

I

Skellefteå finns det en nybil-

dad sex kvinnor stark SKV-gruPP
som ordnade stor fest med tal av

Eivor Marklund och musik av en
grupp tjejer som kallar sig Dot-

terbolaget.

I örebro hade

en rad organisationer gått samman om en apPell
mot kvinnoarbetslösheten. Lördag
10 mars var det fest i A-huset,

arrangerad av Chile-kommitten,

bokkaf6et Halva Himlen, VPK/
KU, Förbundet Kommunist och
Kommunistiska Arbetarförbundet. Huvudtalaren var Gun Forsberg, sekreterare på verkstadsklubben pl LM Ericsson. Det var
också musik, fiim och aktiviter
för barnen.

I Visby ordnade SKV:s Gotlandsavdelning en festival +-5
mars för att förbereda Internationella kvinnodagen. Mottot var
"Kvinnokultur på Gotland" och

mest på grund av fackföreningar-

nas och andra hårt politiskt inriktade gruppers motstånd mot de
lesbiska kvinnornas paroll "Lesbisk kamp er kvindekamp

kvindekamp er lesbisk kamP".

Och helire än att ha splittrade tåg
lät man bli att gå alls. Till nästa år

ska Rsdstrsmperne börja för-

handla i god tid och särskilt med
kvinnoor ganisationerna.

Oslo:

Stora men splittrade
demonstrationer.
var en livlig kvinnodag i
-år,Det
berättar Kjersti Scheen i telefon från Oslo, aldrig har det
varit så stora och så många demonstrationer! Det tycker jag är
viktigare än att visa en enig front.
Det gjorde vi nämligen inte. På
en del orter hade 8 mars
- komi ett
mitt6n lyckats förena alla
tåg, på andra ställen gick det två,

ja tre, mer eller mindre socialistiskt eller feministiskt betonade.
Kjersti är tecknare och journalist, bl a i Friheten, huvudorgan
för Norges Kommunistiska Parti.

ut genom dörren.
gången feministerna
- Första
hade
en demonstration på internationella kvinnodagen var i fjol,
och nu gjorde vi om det. En
marsch från Riksdagshuset till
Stortorget och möte där. Vi var
ungefär hundra stycken.
(Jag ser för mitt inre öga den
liila tappra skaran i skuggan av
det enorma Riksdagshuset, traskande längs den breda, trafikdånande Mannerheimvägen, stående på stora öde torget vid Storkyrkan... Det krävs fortfarande

pionjäranda

i Finland för

den

kombination av kvinnokamp och
klasskamp, som de här feministerna står för.)
kvällen var det fest i Ar- Påvänners
lokal, ordnad av
betets
oss i samarbete med Unionen.
(

Finlands äldsta kvinnosaksorga-

nisation, bildad 1892, med medlemmar av olika politisk färg.)
Det är första gången vi för-

- ett sådant samarbete och resökt
sultatet blev intressant. Feministerna och Unionen stod för var sin
avdelning av programmet och i
vårt fanns förstås en socialistisk

analys. Också bakom Gerd Söderholms inslag om häxor, som av-

Här i Oslo gick Kvinnefor-

häxdans.
till arbete var ett hu- Rätten
för dagen också här, och
vudtema
det ska vi föra vidare På olika möten och konferenser.

organisation i Norge, Norsk Kvinneforbund.

tillsammans med Kvinnebundet

konstnär. Det fanns också en ut-

alltför lång historia att
- iEn
telefon. Vi hade i alla fall
dra
kommit fram till gemensamma

ställning om kvinnoarbete- kvinnokultur på Gotland.

jemedlemmar och själv är på väg

Hon är medlem av SKV:s syster-

man hade åstadkommit ett Program som var en hel revY med
bitar ur Jösses flickor, Disa Nilssons visor, musik av Röda Bönor
och Sveriges enda kvinnliga troll-

henne berätta om 8 mars i Heising-

fronten.
"maoisterna"
- Med
gick
det till?

???

! Hur

slutades med en verkiigt stilig

att ni orkar?
- Tänk
Det kan ha sina fördelar att
- mötas av låtsad tolerans.
inte

Man

blir så arg att man mdste

orka.
Så önskar

vi varandra fortsatt
uthållighet och säger adjö för den
här gången.
H:et
Reykjavik:
Möte med rödstrumporna

Många runt om i världen tror
att- vi kvinnor på Island nått långt

eftersom vi hade en stor kvinnodag här för två år sen. Men det
det var en
var ingen kampdag

frufridag

-

!

Det säger Suaua Gudmundsdottir och Ingebiörg Gudmundsdottir, Rödstrumpor

i

Reykjavik.

Det var den 25 november 1975 som
25.000 kvinnor samlades på torget

i Reykjavik. Världspressen bevar FN;s kvinnoår.

vakade, det

överallt såg man bilder av kvin-

nomassorna på Island. Färre bilder visade demonstrationen som

Rödstrumporna ordnade på gatan
intill, där fanns krav på arbete åt

alla,

da

ghem-kvinnokamp.

Från början var kvennafrei-da-

gen Rödstrumpornas initiativ.
Det skulle bli en kampdag för
kvinnornas rätt till anstäIlnings-

trygghet, förkortad

Kvinnoprojekt vid

arbetstid,

daghem. Men när de borgerliga

kvinnorna kom med i arbetet
vattnades kraven ur. TilI slut blev
det en frufridag, männen stannade hemma hos barnen och frun
fick åka till Reykjavik och vara
med på torgmötet. Rödstrumpor-

na menar, att vad de lärde

av

kvinnodagen är att de aldrig mer
ska gå med på tvärpolitiska ak-

tioner av de här slaget.

Men jag träffade också Adalhei-

dur Bjarnfreidsdottir, fackföre-

ningsordf. Som sa, att visst ligger
det mycket i vad Rödstrumporna

säger. Men ändå tror hon att kvinnorna lärde sig, att de själva måste

ställa krav. Fast hon säger som
Rödstrumporna, att det inte hänt
något konkret på de två år som

gått. Fortfarande är barnledigheten bara tre månader, fortfarande
har kvinnorna på fiskerifabrikerna inte anställningstrygghet och
fortfarande finns det inte alls tillräckligt med daghem. Kampen går
vidare på Island, det märktes på
Rödstrumpornas möte på 8 marskväIlen som var välbesökt.
GM

Jakobsbergs Folkhögskola
Kvinnoförtrycket, har det alltid
funnits?

Hur ser det ut idag och vad gör

vi åt det?
Detta är frågor som 13 tjejer

(20-43 år !) arbetar med i ett projekt på Jakobsbergs Folkhögskola
i Järfälla. Skolan är en av dem
som har uppmärksammat intresset för och behovet av kvinnoin-

riktade kurser.
Kursen var upplagd på
kor men utökades till 34.

17

vec-

Arbetssättet är att man integre-

rar kvinnomaterial i

svenska,

litteratur, historia och samhäIlskunskap, samt studerar feminis-;
och psykologi i
tisk engelska

form av medvetandeträning.
Praktiskt arbete: Mödrainter-

vjuer; 8-mars arbeten; Finns
Kvinnospråk? Matriarkat?, kvin-

nointervjuer och antiporraktioner.
Den som

vill veta mer om pro-

jektet kan vända sig till Jakobsbergs Folkhögskola, Box 161,
L1523 Järfälla 1.

Hurskavi örebygga
en nybostadsbrist och stoppa
orättvisorna i boendet?
Bostadskooperationen har förslag till lösningar. Vi erbjuder organisationslivet ett
diskussionsmaterial i bostadsfrågan. Var med
i debatten och diskutera de fakta som vi har
sammanställt iden här broschyren.
Beställ materialet och kalla till möte.

Till HSB:s Riksförbund, Informationssektionen, Fack, 10420 Stockholm
Vi vill ha bostadskooperationens debatt-

material gratis!
Nam n:

Adress:
Postn r/Postadress:

HSB/ Riksbyggen, Bostadskooperat ionen
4l

hIÅALUdUGSKULLORTA
Äeen
errervEM

svERlGE?

ov Morir Pqulsen

Stockholm

KUNGSBROBAREN
Kungsgatan 82

Vällagad mat, Gott katle
Göteborg

Lönsmonsgårdens
Tobok
Daggdroppegatan 2 - Tel. 54 4572

KJAILA]{DERS

MÅHRI

Författare och ensemble

Marit Paulsen har skrivit en

pjäs om kvinnoupproret 1977 mot
hormoslyrbesprutning av skogen
i Yttermalung, och en ensemble
från Stadsteatern i Stockholm har

deltagit i den slutliga utformningen. Erna Tauro har skrivit
musik och varit med om att arbeta
fram texten till de elva sångerna i
pjäsen. "Vi mänskor" gick i tryck
före premiären, men vi vill citera
Marits formulering av de erfarenheter som Malungskullorna gjorde
genom kampen.

"De flesta människor känner
ångest inför "framtiden". . . ar-

betslöshet, resursbrist och gifter.. . Vi blir rädda. . . och handlingsförlamade. Systemet blir oss
övermäktigt, vi känner oss små
och obetydliga: Inte kan lilla jag
göra något.

DET VAR PRECIS VAD VI

KUNDE.Visst fick vi stryk. . . vi kunde ju
inte förhindra bolaget att bespruta våra skogar... ändå så vann vi
en seger.
En seger som ingen kan ta ifrån
OSS.

till

Er lfönrt
Odelbergev 22
121 63 Johannerhov
Tel 08/59 03 35

Vi tog oss över rädslan för överheten och för att göra bort sig, vi
höll ihop och vi gav oss inte.
Vi skaffade oss styrka och medvetande gemensamt. Kunskapen
övergick till djup i n s i kt om livets villkor. MALUNGSKUL-

LORNA handlar om kvinnor i
skogsbygden. .. men den kunde
lika gärna handla om industriar-

-AER(DFL(IT

betare elier stadsbor i uppror mot
de övergrepp som sker i lönsam-

hetens namn mot livets yttersta
existens.

Trots motgångar och faktisk
förlust, så kvarstår känslan av

glädje."

VOLGA KRYSS
2-16 iuli
Priser frän kr 2 950:Rekvirera broschyr om sommarens Volga-kryssning från

FÖRBUNDET SVERIGE-SOVJETUNIONEN
Katarinavägen 20,116 43 Stockholm.Tel.08l44 06 00

är inte bara MOSKVA
OCh

LENINGRAD

Vi llyger också till

JAPAN
OST- och SYDOSTASIEN
Närmagte vägen går via Morkva

Allt fler llyger också
lrån Stockholm till:
OSLO, AMSTERDAM
OCh KöPENHAMN
MED AEROFLOT

Jag är intresserad av kryssning på Volga. Sänd mig Broschyren!

Namn: ......
Adress:

Postadress: ......

Tel:08/21 02

14,

21 70 07

Besöksadress: Sveavägen 20
Postadress: Box 400 07,
103 41 Stockholm

SKV.
nytt

PLO-kvinnor
pa DesoK
o

I

..1

i Sverige

räknat
Lagom till 8 mars
- noga
kom Khatisdagen den 7 mars

- kvinnodija Abu Ali från PLO:s
förbund till Sverige på inbjudan
av SKV. l0 mars kom ytterligare

Fr v Disa Wennberg, SKV-Luleå, Khadija Abu Ali, Rima Salem och
Agnes Wennberg, SKV-Luleå. Foto: Pär Grönlund

Ramu Salem och Fatima Barnawi. Det var ett länge planerat besök som förverkligades. SKV hade
fått bidrag till detta av SIDA.
Kh a d i j a hade ett fullspäckat
program i Stockholm: besök på
riksdagen, LO, SIDA, kontakter
med olika kvinnoorganisationer

Iära oss mycket om de svåra förhållanden det palestinska folket
lever under.
För de palestinska kvinnorna,
berättade Khadija, kom det nationella medvetandet före kvinnomedvetenheten. Kvinnorna
har spelat en viktig roil i palestiniernas kamp. Eftersom de palestinska kvinnorna förväntas inta en passiv och undanskymd roli
hade de stora möjligheter att arbeta som kurirer, gömma flyktingar, samla pengar. Kvinnorna

två kvinnor direkt från Beirut:

ili

il

dr

ll
,;l

{l
\,

och med de organisationer och

grupper, som arbetar för PLO i
Sverige. På 8 mars-festen i Blå
Hallen framförde hon hälsningar
från de palestinska kvinnorna.

Rimu Salem
och Fatima Barniawi på
ett välbesökt offentligt möte i
11

marstalade

ABF-huset.

Dagen därpå for Khadija och
Rima vidare till Luleå där Luleå
SKV-avdelning höll ett offentligt

möte på lördagseftermiddagen.

Samma dag deitog de också i ett
öppet hus-evenemang som Luleå
Kvinnogrupp ordnat i anslutning
till 8 mars. På söndagen fick de
tillfälle att se lite av Norrland
med bl a besök på Norrbottens
Järnverk.
På måndagen var det dags för

Göteborg, där de bl a träffade
Eva Ståhl, som arbetat i de palestinska lägren. Också där var det
ett matat program med besök på
bl a Länsarbetsnämnden och

med ett offentligt möte med
många frågor och livlig diskussion. Sverigeturn6n avslutades
med ett möte i Lund varpå de for
vidare till Köpenhamn. I alla de
städer de besökte fick de också
tillfälle att se daghem, bostadsområden och sociala institutioner.

De var belåtna med de svenska kontakter de fick och vi fick

misstänktes inte

för att

syssla

arabiska stater bättre än med
andra men vi kan inte sälja oss
själva, vår revolution och vår
frigörelse. Samtidigt måste vi inse

att vi inte är i vårt eget land och

att vi ibland måste lägga våra liv
i händerna på människor som inte är helt med oss.
Stödet från de socialistiska
länderna och från främst de kommunistiska partierna i Europa är
en stor hjälp. Khadija nämnde

speciellt det italienska kommunistpartiets stora insatser och de
svenska läkarnas arbete

i lägren.

med politik. Genom det nationelIa engagemanget väcktes också
deras självkänsla som människor
och de har blivit alltmer medvetna om sin situation som kvinnor.

de progressiva krafterna i Israel.
Hon talade också om hur svårt
det var att föra ut en nyanserad

den: skolör, hushållsarbete, sjukhar man
vård, textilarbete
- bl aför
palei lägren verkstäder

ligt tillsammans.
Khadija själv var psykoiog in-

Idag arbetar kvinnorna aktivt
inom PLO. De har ansvar för traditionellt kvinnliga arbetsområ-

stinskt broderi. Men de deltar
i den militära utbildning-

också

en för att kunna försvara de civila
Iägren mot attacker.

Fortfarande arbetar man hårt

kridå vissa läger belägrades månader utan vattenförsörjning och elektricitet.
Många barn drabbades av svåra
med följdverkningarna efter

get i Libanon

1976

uttorkningssj ukdomar, andra

förlorade hela sin familj. AIla
dessa barn försöker man nu ta
hand om. Man arbetar också
med att bygga upp daghem och
skolor i lägren. När vi frågade
vilket stöd de fick svarade Khadija:
Vi kan samarbeta med vissa

-

Man får också alltmer stöd från

information och hon underströk
att palestiniernas mål var att
skapa en demokratisk stat där
folk av oiika ursprung och med
olika religioner kunde leva frednan hon och hennes man på heltid började arbete för PLO. Hon

arbetar nu halvtid inom PLO:s
informationsbyrå. Den andra
halvtiden ägnar hon åt det palestinska filminstitutet. Hittills har
man producerat 25 dokumentärfilmer om den palestinska kampen, om folkets historia och om
folklore. Hon rekommenderade
framför ailt en 5S-minuters spelfilm gjord av två progressiva amerikanska judar, "Revolution and
then victory".
Vi hoppas att de tre PLO-kvinnornas besök ska bli upptakten

till ett närmare samarbete mellan
de paiestinska och de svenska
kvinnorna.
43

Rapport från en nybildad
SKV-avd. i Ostergötland
En avdelning av SKV har bildats
i östergötland. Upprinnelsen tiII
detta är kvinnohistoria i sig. Motala-Vadstena kvinnogruPP bildades 1973, från början som stu-

diecirkel. Några kvinnor från
Birgittas sjukhus, Vadstena, med

Margit Jonsson i spetsen startade
med endast den sanna ilskan över
alla orättvisor i samhället, den

stora ojämlikheten mellan män

och kvinnor. Gruppen växte, även

tjejer från andra delar av kommunen kände ett behov att träffas, få stöd av varandra och Protestera mot dom stora orättvisorna på arbetsmarknaden, i daghemsfrågan och när det gäller
boendeformerna i kommunen.
Det blev utställningar och även
tidningar. Tre tidningar är hittills

gjorda, där alla som ville fick
chansen att skriva och bidra med

l-

på Fogelstad. Om man kunde få
igång nån sorts fortsättning På
den id6n! Att kunna ge kvinnor

chansen gå en veckas kurs På nån
folkhögskola. Med stor hjälP av

alster. Ett slitgöra, men ack så lärorikt. I samlad trupp gick vi sen

Kajsa Vallgårda som var lärare
på Äsa, kunde det genomföras.

ut i Motala och Vadstena för att
sälja tidningen. Många både roliga och underliga kommentarer
fick vi höra. Det kändes skönt att
vi var flera. Inte alltid så lätt att

nen.
Men det är väI också det enklas-

Hon fungerade också som kursledare med hjälp av Margit och
Aase Bang. 23 kvinnor samlades
alltså en vecka och tog upp såna
ämnen som: Kvinnans historia,
att jobba politiskt och fackligt, att
studera som vuxen, invandrarkvinnornas problem.
Äh, vilken härlig vecka. Vi var

gruppen.

Moody Bang, 73 år, en kämpe av
den gamla fina sorten var äIdst.
För min del var det första kontak-

jämt känna sig så morsk, när det
för det mesta vinklas till att vi endast gick till attack emot Man-

åtta kvinnor från Motala-Vadstena kvinnogrupp på första
årets kurs. Det kom kvinnor från
hela landet, tom från Norge.

te argumentet att ta till. Flera tjejer har fått knuffen genom kvinnogruppen att börja jobba fackligt och politiskt. På sista åren
har vi märkt att även garvade politiker känner respekt för kvinno-

ten med kvinnor från SKV. Ett
gäng härliga tjejer från Göteborg var med. Dom berättade om
sitt jobb i SKV. Vi från kvinnogruppen blev verkligen imPone-

En av de fina aktiviteterna är
Asa-kurserna, som startades

1976.

Margit Jonsson hade många

gånger berättat för oss om sin tid

Mtit varje I[y D.g
med öppna ögon

rade. Det som var en id6 från bör-

jan har blivit som Margit sade:

-

"Ringarna på vattnet".

Nu har även ett Äsa kvinnoförbund bildats. Den tredje kursen blir i sommar, och Inger Andersson från Katrineholm, som
dragit det stora lasset sen 1977
skall verkligen ha en eloge. Att intresset är stort för dessa kurser,
har vi fått bevis på redan. Flera
av oss tjejer från kvinnogruPpen hade mer och mer börjat fundera på om vi inte skulle försöka

få igång en SKV-avdelning även
här i Motala-Vadstena med omnejd. Vi fick hit till oss Valborg
Svensson från Stockholm. Det
mötet var väI besökt. Vilken
kvinna. Man kände sig uPPIYft efter att fått höra henne berätta om
SKVs historia.
Planerna gick vidare. Det första

mötet hölls hemma hos Lola. Hennes kök var fullsatt till sista plats
och allt vad stolar som fanns både

Prenumerero pö tfY

ll[G

hos henne och grannen gick åt.

Flera kvinnor utanför kvinno-

i

Aöstartidningen Ny Dag - vpk:s tidning - utkommer onsdagar och
fredagar. Prenumerora på tel: O8lS2 OO 95 eller skicka talongen till: Ny

även Boxholm.

Det andra mötet som hölls val-

de styrelsen. Ordförande blev Elsy Söderberg från LinköPing.
Dom närmaste planerna är nu att
få ihop pengar för att skicka Elsy tilt kongressen den 22-23 april.

D4, Box 361, 101 24 Stockholm

O lrl():- helår, fl 75:- halvår

D 40:-

kvartal

Namn
Adrcrs

I Postnr- adrecs
l---l-----44
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gruppen var också intresserade
både från Linköping, Motala och

Mqi-Britt Björlund

För Indokinas

Postgiro

kvinnor och barn

51323-4

I denna tidning finner ni ett inbetalningskort för kvinnocentret i Hanoi.
Använd det för dess ändamål !
I Dokument utifrån visade TV 2 den 2l mars en schweizisk film
från Vietnam "Vietnam 30 månader efter 3O-åriga kriget". Kanske såg
ni den? Den gav oss en påminnelse om de enorma svårigheter som
detta tappra folk brottas med på en jord förstörd och förgiftad av
USA:s bombningar. Man fick se hur de med enkla hackor och spadar
mycken armkraft
luckrar upp jorden på de fält som en gång
-gavoch
rika skördar men nu-liknar månlandskap. Mest är det unga människor, pojkar och flickor. Vid rasterna sitter de i grupp, äter sin enkla,
snålt tilltagna kost och
- sjunger ! kvinnoförbundets politiska, soDet centrum för det vietnamesiska
ciala och kulturella verksamhet som vi nu via vår insamling skall
skaffa inredning till kommer att få en stor betydelse för de unga
generationerna i Vietnam. Huset finns där redan
- allt det andra som
behövs måste vi skaffa pengar till.
Alltså, använd det här bilagda inbetalningskortet, tala med släkt,
vänner och andra och få dem att vara med i insamlingen !
Och nu till redovisningen, som den här gången inte är så lång.

Vi Mänskor -

Transport
416 857:13
bössinsamling
1 115:Anna Pettersson, Avesta
20
K. Bylin, Johanneshov
50:Ninni Rydsjö, Stockholm
50:Berit Engdahl, Stockholm
40:A-M Axner, Härnösand
40:I(irsten Persson, Hisings Backa 25:Gunilla Blom, Griteborg
50:Pat Marino o. Sven Hultman,
Stockholm
100:Bjurslätts SKV-avd., Gciteborg 100:Gunilla Dahlman, Göteborg 30:Rosa Wiendl, Deje
25:.Elise Mellgren, Frösön
50:U-gruppen i Göteborg
37:.I. Palmlund, Älvsjö
15:Bergman,
Johanneshov
50:LL
Ärsta SKV-avd.. Stockholm 200:Hellqvist, Stockholm
50:Gun-Britt Karlsson, Kumla
50:Karl Nilsson, Höör
25:Joan Aberg, Uppsala
10:May Ståhl, Norsborg
50:C.ertrud Gidlund, Stockholm 50:Föreningen Kollektivhemmet
Landeryd, Linköping
300:Erikka Berg, Vilhelmina, insamI.400 :gm Mia Emsheimer, Stockholm

Elsa Holmström, Mölndal
Lene Rosenqvist, Lund
Summa kronor

15:-

100:419 904:13

Alexandra Kollontay!
Kära Kamrat!
Allra käraste vän!
Brev i urval

kvinnotidningen
för mänskor

gidlunds

,w
{

till

rIi

:ii

Under besöket i Ukraina kommer turisterna
att ständigt förnimma Intourists omsorg och
hjälp.
Intourist beställer åt turisterna rum på komfortabla hotell, skaffar bilar och guider för
rundturer i staden, teaterbiljetter och bokar
plats på samtliga transportmedel.

SOVJETU

Vi är övertygade om att Ni länge kommer
att minnas det Ni sett i Ukraina. Ni kommer
att minnas de ukrainska floderna, de väldi-

ga vattenkraften och martinugnarna, äppelträdgårdarna och stepperna, de gamla

men samtidigt evigt unga ukrainska städerna, de ukrainska sångerna och danserna och
slutligen invånarna själva, gästvänliga, omedelbara och spirituella.

ENS TU RTSTBYRÄ
INTOU R IST
N ION

Sergelsgatan 21,11157 Stockholm, telefon 08/2L59

34

Sänd mig närmare upplysningar:
Namn
Adress
Postadress ...........,.
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DROUZHBA
- en åretrunt-

Nt

J"
'tiq

kurort där solen
och mineraluattnet botar
Dig!
Hälsoresor också
för folk med
tunn plånbok!
Kurorten ligger nära Varna, i en gammal park
längst in i en vik, en svag bris drar inåt land.
Maj-oktober är det 19-27 grader och 9 timmar sol om dan. Aven nov., mars-april ger
solen en attraktiv och hälsosam solbränna.
Vattnet i Svarta havet är på sommaren 18-25

grader varmt. Det finns varma källor nära
stranden med 42-46 gradigt mineralvatten
(magnesium och kalcium).

ny vattenkuranstalt
Hotell Varna
Anläggningen-är byggd av svenska ABV. Hotellet har sammanlagt 791 bäddar. Där finns
inom- och utomhusbassänger med mineralvatten, restauranger, festsalar, bar, nattklubb
hårfrisör, samt 4 konferenssalar med filmprojektorer och installationer för simultantolkning.
Avdelningen för vattenbehandling har rum för
strålnings- och elektroterapi, undervattensmassage, solarium, 3 bastur, gymnastik- och
sj

ukgymnastikutrustning.

ningsstörningar, fetma, diabetes gikt, 7) kroniska gynekologiska problem och sterilitet.
Behandlingen avser inte sjuka som behöver

klinisk vård. På hotell Varna finns anläggningar tör följande behandlingar: vattenbehandling (bad, massage) inandning (mineralvatten,

hvasvatten, honung

med medicin),

sjuk-

gymnastik (ultraviolett strålning elektroterapi)
rörelseterapi (gymnastik, massage).
B) Semesterprogram "håll dig i form". Alla
gäster på hotell Varna kan vara med i dessa
förebyggande program. Efter en medicinsk
u ndersökn i ng föreskriver hotellets vattenläkare
en eller två timmars behandling per dag semesterfirarna har gott om tid att njuta av
Drouzhbas förströelser. Det finns: 1. Bantningskur med individuell diet, gymnastik, klimatisk kur, bastu, massage, sport och lekar
samt gammal och modern dans, 2. Motionsprogram: fysiska och mentala aktiviteter, mus-

Hotell Varna har ett komplett medicinskt
serviceprogram.

A) Kombinerad klimatisk terapi, hydro- och
sjukgymnastik speciellt för: 1) kroniska, icke

specifierade sjukdomar i andningsområdet
och lungorna,2) f unktionella rubbningar i centrala nervsystemet, 3) organiska störningr i
perifera nervsystemet,

5) högt resp. lågt blocktryck, 6) ämnesomsätt-

4) ledgångsreumatism,

kelstärkande övningar, förnuftig diet, kulturell
förströelse. 3. Avslappning från nervös och
mental överspänning genom Manager-Toursprogram: sport och motionsaktiviteter, spel
och tävlingar, gammal och modern dans, kulturell förströelse och utflykter.
Optimal klimatisk och vattenbehandling 14 dagar.
21 dagar. Semesterprogram

-

BALKAN

TOURIST

BUTGARISKA TU RISTBYRÅN
Kungsgatan 30 111 35 Stockholm Tel. 10 29

68

11 51 91

TEMARESOR
TItt DDR
Specialprogram för många intressen. hobbies och kunskapsområden:

arkitektur:
Forntid, gotik, barock
- berömda konstgallerier och muepoker

arkitektur från olika
konsthantverk

-

$verxka Kvihnor*, :t/lih$terföibund :hår
i,korthet, fä$artde histofi:ä. t$l4,,bilda*
*äs,,ffiråningä;, .,frf siilnan+,,,,Nvklnoi
under parotlen:, Msi krigspsykä*' f{r
demel<r,nti,och f{ir. kvinnorn*s }ikstäl*
Ii$+t:, $Sr ui+iågades. f,iinbundet
sår ati ett: s*marbeie hli+',mt$:ti# mU*lan alla kvinnor som önskade en sam.

fian:tidsarbetes,erundval.,,, :,.

Är f946 ånstöts Svenska Kvinnors
vän$tåitå'ib ild :($#edish wome#*

r

Iuftr:feder,atio.n),

Då,,,fie*r . förbrrndet

sitt,

lru*aralrde

nefnn. I ,. ,, :t ,.. ,, ': , i. , ,,:.
S'önbundet,, vili, :+eihe, för.,futlståin-

dig likstätldhet mellan kvinnor

ii

- Silminnen av

bermann-orglar
framstående musiker - musikfestspel
- Brecht och hans
teater etc.

, ,:,
nu tillerkänts
, $pV har
(iidfgår€

föi

f:l

FN:s ekonomiska och sociala råd,
Snda*t, tS organib,ationer har denn*
statu$,vilken.inuebäf råitt utt yttra sig

vid .r*dets, sämm*nträden ech ått
framlägga egnå förslag muntligen
€Ilbf sltfiftligen., ,'I:':;':,:::,:.: ,, ,, ,,,

iti. a*tr

samhälle.
::

,$öf,bun åf :viil *€it(a:för, ,**m*rbe,te

Litteratur:

ssffi

Goethe/Schiller
- det klassiska Weimar
berömda biblio-

S$d$I!. ,,,i
äin$äry,

-

,

-kulturhistoria (östersjökusten
Berlin
Spreewald etc.)
-minnesplatser
-Nationella
(Potsdam Buchenwald

Arybjörby

S$$'1trn**s
Siri Aldrin

Ellen Eriksson
Box 414

Karin Sandelin

Naturkunskap:

633 52 Eskilstuna
Tel 0161399 18

havet

Hobbies:
Porslin
- numismatik
väg etc.

-

järn-

Tel. 0500/l?0
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Gotlnnd

Stockholm

Anette
Vikström

Margot Mårdh

Giiteborg

Uppsala

Trädgårdsodling (juli, augusti/

Evy Andr6n
Barytongatan 4
4Af $S V:a Frölunda

S+fin Hamrnarström

och rådgivning hos

DDR

Turistbyrå

Vasagatan 19
- Box 197
101 22 Stockholm
Tel. 08/11 82 40
telex 19614

-

,

Rutegatan

TeI.

129

0i|114? 40 02

Jenny Linds väg
Uppsala
Tel. 018/40 34 93

ts*$

,

,

?2,åserurn
TeL 0{54/å$1 s.0

29fl

?e1.09å0/2${37

Lund
SKV-Lund,

Box

1?

?52 50

Bagarmossen

,Fl

Ltdeå
Eisa l$cnnberg
Smedkr+ken ?
951SS ["uleå

Jordbruk (juni/juli)

Information, prog ramförslag

,

$onia,Karissan

,Mariestadsvägen ?S,
54100 Skövde

62f 00 Visby

september)
Biodling (augusti)

,,

gid.Nilsron

Munkgntan,S,,

Valhallavägen 57
t1422 Stockholrn
Tel. 08/31 58 76

Utställningar:

Iil*slc$ern*,

Karlsharnn

Skövde

-

,::r,,

SSIffi,Huskvarna
Tet,0s6/rs?4s5

{gqbjörby

Ingegärd Barkin
Verdandigatan ?

botanik

d,

TeI.0563/8023?

680 5e

Eskilstuna

-

,

Strandväeen 5
94100 Fiteå
Tel" 0$I1/$?* f4,.,

Sachsenhausen)

Ornitologi

swN$!is: ,KYII!{N0$$

VäNSTEBFöBBT,JND
Box 3120, 103 62 Sthtm
Tel: 08/ll 49 6l
lllånd--fred kl 10-14
Medlemsavgift 20 kr per år
Fostglro 5 13 23-4

,

Historia, kulturhistoria:
Martin Luther
historia
- tysk regional
svensk historia

:

,konsulxtiv
,hetie ,det Ä) hos,

status,,I

utsträikning.

fsi,kvinf}afnås i+srdi$et. ii

Se-

.ner,rnedl*mm*r-:

och

kvinnorrr+-s,deltagande i
p,ä :afu
,,ornr*åen *+
ået,äxänrirnista, saCieta. äeh . pqfitiika
rnän: *ah,

till , Kvinn*rnas

mokrhtiskä l|ärld$föfbund ( KDV).
KDV hade 196 anslutna organisat'ianen i 90länder,rned nmkring ä00 miljo'

liveq,föi, eikåhnånde,,**,cCh res*H

Musik och teater:
Johann Sebastian Bach

tek

rnellän kvinno* i.alla lånder .och med,
all kra,ft, deltag* i *trävandcna, ati :*pp*
nå pch befä$t*. en, +araktig ,fred,, åtit

håillsr,rtv-eekling,,,i', +äffter{lktnins.

Konst, konsthistoria

seer

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

1208

3å1S5

Lund

Göteborg

Nyheter vorie vecko

TOTAL MODUL-TV

O. L:s Textil

Philip Carlgson Radlo o TV

Emågatan 29

-

Begarmossen

Tel. 48 03 47

-FÄRGhos
H

usargatan 24, Göteborg.

Tel. 031/11 15 86
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ICA-handlarens
butikslag jobbar for dig

Vi ICA-handlare har landets populäraste butiker. Men så finns där också allt man
vill ha. Den personliga omtanken, som följer med egen butik. Våra låga priser, som
beror på att vi ICA-handlare är Sveriges största matinköpare. Vilket också betyder
att vi kan hålla hög kvalitet! Och sist men inte minst viktigt: Bra service och goda råd
från duktiga medarbetare. Välkommen in till oss! Vi jobbar för dig.

ta

Mer för pengarna hos din ICA-handlare.

