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Svenska Kvinnors Vänsterförbund har
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bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor
under parollen: Mot krigspsykos, för
demokrati och för kvinnornas likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet
så att ett samarbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i vänsterriktning.

Då fick förbundet sitt
namn.

Förbundet

1914

nuvarande

vill verka för fullstän-

dig likstäIldhet mellan kvinnor

och

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

livet; för erkännande av och respekt
för kvinnornas värdighet i familj och
samhälle.

Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB
Borås 1976
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Stockholmskontor
Telefon 08/20 1419

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

Endast 16 organisationer har denna
status vilken innebär rätt att yttra sig
vid rådets sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen
eller skriftligen.
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men vi har post- och

telefonjour så du kan alltld
nå
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Ararat. Bireit Lundin ............ 14
KVINNGR I ANDRA LÄNDER:
Kuba. Gunilla Mgrberg........ 16
Chile. All. end eko mmittöns

på SKV och Vi Mänskor

oss.

Vi Mänskor-nurnmer

HA EN SKöN SOMMAN
OCH VAL MOTT I HUST
Valle, Louise, Bodil

SKV-resa

Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

ner medlemmar.

exualbrott sutredningen.
Hj ördis Leuin....................... 7
SKV-kvällar om tonår....... ..... Lz

studier, aktioner och vdlmata-

Allögatan 59, 501 02 Borås
Telefon 033/11 70 30

De-

mokratiska Världsförbund (KDV).
KDV hade 1969 anslutna organisationer i 90 Iänder med omkring 200 miljo-

S

hela tiden. Och så samlar vi
krafter och id6er för en höst av

Siuhäradsbygdens
Tryckeri AB

women's

Aktuellt, Från läsarna...... 4Fria aborten hotad i England.

Posten hämtar vi 1-2 gånger i
veckan och telefonvakt har vi

Ett modernt
civiltryckeri med
fotosättning, olfset,
boktryck, rotation,
bokbinderi och distribution.

Väniterförbund (Swedish

Ieft federation) till Kvinnornas

Ledare....

Månd-fred kl 10-14

$*I

framtidsarbetes grundval.
Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors
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Förbundet vill verka för samarbete
mellan kvinnor i alla länder och med
all kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt

.....
kuinnogrupp ...
Viehram. Kann Lent2..........

20
22
25

..................
Sicilien
Sydafrika, Brasilien ....... 2€_.27

LÄSBILAGA:

Sommartid, Iästid, Marie

............... 28
Nilsson...
Tove Ditlevsen.Katja
... 30
Waldön

Jag står här och stryker.

Novell av TiIIie O\sen..........
Recensioner..........................

För Indokinas kvinnor och
...............
barn.......

till

Uzbekistan

SKV planerar i höst tillsammans med Förbundet
Sverig+Sovjetunionen en resa till Moskva och
Uzbekistan med besök i Tasjkent, Samarkand
och Buchara.
Tid: 9-22 oktober. Antal deltagare: 30
Pns: ca 2.500:- I pnset ingår resor, h,otell i 7:a
kloss dubbelrum, ltelpension, studiebesök och
sightseeing. (Hotell i Moskua i turistkloss.)
Frågor odr prel. anmälan tas emot av SKV, tel.
M/20 37 56 eller Lennart Prottas, Förbundet Sverige-Sovjetunionen, tel. 08/44 06 02. Anmälningsavgift 200:-, insättes på SKV:s pg-konto 513 23-4.

Skriv på talongen "Resan till
Sista anmälningsdag 1/9.

Uzbekistan".
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Good bye Henry Kissinger
Kissinger är i Sverige, det är faktiskt omöjliet att inte skriva om besöket, fast man
vet att när detta läses ligger hans visit veckor tillbaka i tiden. Men det är viktigt
att hans fräckhet och otroliga cynism inte glöms.
I över tio år har svenska folket uttalat sin avsky för USA:s bestialiska framfa-rt
i Vietnam - en politik som under åratal drivits av Henry Kissinger.
"Jag ville bomba Hanoi in i nattens mörker' men kongressen lät mig -intg gQrq
det", uttatade han sig om julbombningarn a 1972, när verkligen en hel värld' i
Sverige från moderater till yttersta vänstern, ställde upp för Vietnam.
900 miljarder kronor kostade förödelsen i Vietnam USA, 14 miljarder utlovade
Nixon i samförstånd med sin utrikesminister i skadestånd titl Vietnams folk. Inte
ett öre har utbetalats och kommer tydligen inte att betalas om inte världsopinionen kan tvinga fram det. Vad spelar Paris-avtalet och löften för roll för Henry
Kissinger?
Myten om Vietnams påstådda brott mot Paris-avtalet plockades fram vid presskonferensen i Stockholm den 24 maj. Kissinger fällde en krokodiltår över de 50 000
amerikaner som stupat i Vietnam men glömde tala om att lika många omkommit
efter hemkomsten, till stor del i singelolyckor i trafiken och av knarlg dessutom
har en halv miljon knarkare hemförlovats till USA. Det lär knappast vara FNL
som försett dem med narkotika. Kissinger skulle kunna tänkas diskutera med
"Nord-Vietnam" när problemen lösts med de USA-soldater som försvunnit i kriget och stupade amerikanska soldaters kvarlevor skickats hem.
Vietnam förlorade mellan en och två mil.ioner i stupade. De har hundratusentals
invalider, föräldralösa barn, prostituerade att ta hand om och hjälpa. Deras industrier är förstördq stora delar av landet beräknas bli beboeligt om ungefär ett
hundra år. Förhållandena torde inte vara okända för Henry Kissihgerr men hans
kommentar var "Vietnam-ldälp nu är lite mycket begärt".
Han var nog fräck att förneka sin aktiva medverkan till Allendes fall i en av
världens blodigaste militärkupper, trots att hans roll är uppenbar för hela världen. Hur bakom tror han egentligen vi är i Sverige, när han offentligt serverar sina lögner?
Angående Angola hade vår'statsminister och Kissinger olika åsikter. Uppfattningen snarare kompletterar än skiljer sig från varann (enligt pressreferat)!
Kissinger uttalade också att USA håller sin skyddande hand över icke-allierade
stater. Där fick vi veta det, om vi nu tvivlat. Hans bekymmer över kommunisternas framgångar i ltalien och Frankrike känner vi till. På ett seminarium i Utrikespolitiskalnstitutets regi anklagade han S,ovjgtqniorlen för att "kompensera sina
inisslyckanden ( t ) genom framJtötar i periferill" - dvs Angolq men dylikt skulle
USA inte tolerera i framtiden.
Nederlag som i Vietnam, Angola och på Kuba har ju Kissinger fått vänia sig
vid och det kommer nog fler för honom eller hans efterträdare.
När man betraktar foton av konferensen och mottagningsceremonier med HK
kan man notera att ingen kvinna syntes - vi har inga tillräckligt prominenta,
tycks det.Det känns faktiskt skönt.
Lärdomarna från Kissingers besök är många, viktigast är att vi måste förstärka
vårt solidaritetsarbet€. Tlll hösten har vi en chans att få besök av vietnamesiska
kvinnor som skall berätta om läget. Senare får vi besök av angolesiska kamrater,
hoppas vi. Chllenska har vi mitt ibland oss. Vi kommer inte att sakna information
och vi kommer att begagna den för fortsatt arbete och tillsammans med kvinnorna i världen.

EP

Fanny Edelmann
på besök

Avvisa
Kissinger!

AktuBllt
Medelåldersgrupper

Det var den spontana reaktionen
när vi hörde att fredspristagaren
och krigsförbrytaren Henry Kissinger skulle besöka Sverige som
regeringens gäst. Men han kom
och vi

i SKV demonstrerade

hans besök och

mot
undertecknade

uppropet med huvudkravet Avvisa Kissinger.

tionen och på kvällen träffade
hon flera SKV:are hemma hos
Eva Palmaer.

Fanny Edelman kom nyligen
från Angola och Vietnam och berättade engagerat om segrarna
där och det enorma hjälpbehov
som finns i båda länderna. Hon

bad oss öka vårt arbete med Vietnam-insamlingen och påpekade
hur viktigt det är att Vietnam inte
glöms bort nu när angriparna
Iämnat landet. Också Angola be-

Ungefär 100 kvinnor i Köpenhamn har under de senaste åren
slutit sig till den grupp kvinnor
över 40 som startats i Kvinnohuset. Många av de lite äldre har
känt sig skrämda av Rödstrurnporna, men i dessa grupper har
de fururit en egen självständighet: "Vi måste hitta våra egna

Stockholm var vi drygt 13 000
som söndagen den 23 maj deltog
i demonstrationen,som gick till

sa på på torsdagskvällarna kl

mens främsta representant.

arrangeras av Föreningen Nordens Ungdomsrepresentanter på

USA-IMPERIALISMEN!

Ven den

ben, innan vi kan stå på dem." Om
någon i sommar besöker Köpenhamn och vili veta mer om grupperna för kvinnor över 40, så pas19.00-20.00. Då har dom öppet hus

i Kvinnohuset på Prinsessegade 7
L422 Köpenhamn K.
LS

I

Fanny Edelman, generalsekreterare i KDV, kom till Stockholm
på blixtvisit. Hon hann med att
göra besök på förbundsexpedi-

amerikanska ambassaden, där det
hölls tal och en resolution antogs.
Där vi fördömde Kissinger, han
som dirigerade julbombningarna
mot Hanoi 1972 och kuppen i Chile 1973. Han som hotade Kuba för
stödet till MPLA i Angola. Han
som talar om fred, men gör krig.
Som påstår sig förespråka demo-

krati, men är

USA-imperialis-

BEKÄMPA

GM

höver mycket stöd och hjälpaktioner planeras inom KDV.

GM

Nordiskt
mitjöläger
4-8

augusti.

Vill Du veta mer kontakta:
FNU, Vasagatan 52, lll20 Stockholm tel.

08/10 55 34.

Märta Tikkanen i Stockholm

Sista anmälninssdag 20 .iuli.
Atommarsch deä 7 aueu-sti
från Saxtorp mot Barsebäck

Den finländska författarinnan
Märta Tikkanen, mest känd för
sin senaste bok, "Män kan inte
våldtas" (se recension sid 4l)

om marschen skriv till: Giiteborgs
Miljöerupp, Landsvägsgatan l0 a,

till Stockholm en majsöndag
för att läsa ur sina böcker på
kom

Stadsteaterns författarsoar6. Ett

30-tal SKV:are från Uppsala,
Gävle och Stockholm träffade

henne dessförinnan hemma hos
Stockholmsdistriktets ordförande Margot Mårdh och hade två
timmars intressant och inspirerande diskussion.

Märta Tikkanen ville särskilt

framhåila, att hon egentligen inte
var ute för att skildra våldtäktsproblematiken enbart, fastän det
mest blivit den man diskuterat.
Att boken så läeligt kom i sarnband med förslaget till ny sexuallag i Sverige var dessutom en ren

tillfällighet.

Egentligen, sa Märta, ville jag
skildra hur en vanlig kvinna, som
levt i ett ganska vanligt äktenskap och känt sig förtryckt utan

att riktigt förstå varför, plötsliet

genom våldtäkten och dess följder
4

vaknar upp och börjar se sammanhangen. Och om hur hennes
barn blir offer för äktenskapets

misslyckande, som egentligen inte
beror på makarna utan på de roller de satts i.
Vi pratade också om första mil-

stolpen på väg till jämlikhet för
kvinnor och män socialismen

- medveten förkonflikt en
fattare och journalist (kvinna)
stäIls inför i sitt arbete. Medarbeoch den

ta i kommersiella damtidningar

eller inte? Våilja mellan att få ut
sitt budskap till en stor grupp el-

ler skriva i progressiva tidningar
för redan invigda? Sexuallagen
kom förstås också UPP liksom
skillnaderna i den finska, svenska

och danska kvinnokampen Ibland

oss fanns nämligen en dansk

kvinna, som jobbat med kvinnofrågor hemma i Danmark.
En annan bok av Märta Tikkanen, som också tar upp kvinnoförtryck är "Vem bryr sig om Doris Mihajlov?" som kom ut förra
året.
GM

kärnkraftverk. Vill Du veta mer

413

04 Göteborg Telefon:

tt26

031/

67.

till Barsebiick planeras Lörd. 7 aug. Intresserade
kontakta Margot Mårdh., tel. 08/
SKV-bussresa
31 58

76.

\b

?ts

Svea hovrätt fastställde nyligen
fortkörningsböterna för en manlig taxichaufför trots hans överklagande. Chauffören hade kört

för fort på väg till St Görans
var
sjukhus
- hans passagerare
Hon hade stor
en ung kvinna.
vid kappa på -sig och grät, så
jag trodde hon var gravid, sa
chauffören. Men hon skulle till ett
hus bredvid sjukhuset, sa hon när

vi kom fram.
Göteborg

[önsmqnsgårdens
Tobqk
Daggdroppegatan 2 - Tel. 54 4572

här fallet finns knappast någon
risk för åtal - vi har, guskelov,
hunnit alltför långt från det slags
fattigvård som presenteras på utstäIlningen som kallats Hamnapå

fattighuset.

Fattighuset är i det här fallet
den stora anstalten Gibraltar i

Göteborg, men det som visas har
nog på sin tid gällt de flesta liknande inrättningar i hela landet.

"[w sliJif #tÅ:W { qile dilÅ

ffilqW,tt{n#Å"

Det har dokumenterats i skrift,
icke minst i många böcker av Astrid Pettersson, men också på andra sätt. Jag tänker t ex på Astrid Lindgrens skildring av fattighuset i Emil i Lönneberga med
"kommandoran", föreståndarinnan, som åt opp maten för internerna, även åskådlieejord

i

TV.

Till Gibraltar, som dels var fat-

tighus, dels försörjningsinrättning för de ännu arbetsföra men
arbetslösa och de som stod i skuld

regler som å inrättningen äro an-

till fattigvården. TiII fattiehuset
kom framför allt åldringar men

undergå lämplig bestraffning."
Som iämplig bestraffning räk-

ibland hela familjer. Dessa fick
nu ingalunda fåfänga gå utan

nas exempelvis indragning av
sovlet under en tid av fem dagar, för grövre förseelser tillämpas strafflagen.
Detta var en av de tio ordnings-

regler för en fattigvård, som antogs 1900 och skulle tryckas med
tydlig stil och hängas upp i "hjongnstt rum.

Om denna regel alltjämt varit
gällande
den tycks ha va- som 1930
rit till omkring
frå- är det
gan om inte författarinnan
Astrid
Pettersson och fil.kand. Hjördis
Johansson, både från Göteborg,
grovt förbrutit sig mot den. De
har nämligen tagit sig orådet före
att i ord och bild visa upp vår fattigvård, inte som den var i äldre

tid utan långt in på 1900-talet.
Visserligen bygger deras utställ-

ning helt på fakta, men det vet

ju att i våra dagar obehagliga sanningar alltför lätt viftas
bort som lögn och förtal. Nå, i det
man

på historien

Jag råkar ta en titt i er tidning
och ser till min stora förvåning

föIjande med stora bokstäver:

till syster och ber
om huvudvärkstablett säger hon:
Är du gravid mitt barn?" Jag har
svårt att tro på historien. Våra

tonåringar har så lätt att vrida
och tolka saker på sitt sätt. Jag

på fattighuset
tagne, eller den som utsprider
rykten av vad namn och beskaffenhet det vara må, skall härför

Tror inte
"Om man går

Att hamna

"Den som talar illa om fattiggården, föreståndaren och hans
biträden, den som klandrar de
kläder, matvaror och ordnings-

ffinåm H#åsmrrntr

också kroppssjuka och sinnessjuka, ogifta mödrar, som blev

ammor, föräldraiösa barn och
sysselsattes på ett sätt som åskåd-

liggörs med arbetsklädda dockor i naturlig storlek och deras
arbetsmaterial som ull och bräder
till likkistor. Kvinnorna sattes
att karda, spinna, sticka och tvätta, männen till att hugga ved,
knacka makadam, laga skor och
fläta korgar samt som sagt att
snickra likkistor till de fattiga.
Männen fick en dagsersättning på
1.25 kr, per dag, kvinnorna först
I kr., senare 50 öre!
Utställningen, som startade på

Göteborgs Historiska Museum,

turnerar nu runt om i landet. Man
vill hoppas att den kommer till så

många platser som möjligt och ses
av så många människor som möj-

ligt, både av gamla som kanske
ännu minns dessa förhållanden
och av unga, som kanske inte ens
hört talas om dem. Det är en bitter brygd men häIsosam.
MPW

har inte den känslan att elever
drar sig för att besöka mig,
vilka problem det än gäller. Jag
kan långt ifrån lösa allas bekymmer, men ger vi oss tid och lyssnar så tror jag att vi kan göra

nytta. Vad sexualrådgivningen
beträffar så har den ökat och
vi ger råd i förebyggande syfte
för att slippa graviditeter och

abort, även graviditetstest kan
eleverna få utfört genom oss.
Vi skolsköterskor får genom

våra undersökningar en bra kon-

takt med eleverna. Vi kan också göra hembesök och träffa
hela familjen så snart vi ser att
en elev har svårigheter. Om en

elev exempelvis uteblir från lektionerna finns det alltid bakomliggande orsaker och då gäller
det att kontakta föräIdrarna. Den

elevvårdande verksamheten är

bra men det kan vara ett problem
om det blir för många som gör ut-

redning om samma elev. Splittringen på flera personer kan
åstadkomma att man stjälper
stället för att hjälpa.
Varma hälsningar
Anna Pettersson
Stockholm
VIETNAMESISK GRAFIK,

varor fr Kina, DRV, DFR Korea.
SOLIDARISK HANDEL
Kungsstensg 27. Tel 08/31 86 42
(Nära T-banan, Rådmansgatan)

i

Fria aborten

hotad i England

Ska klockan vridas ttllbaka? Det
undrar kvinnorna i England se-

dan parlamentet två gånger röstat

för en kraftig åtstramning av den
nu gällande abortlagen. (För att
ett lagförslag ska bli lag krävs
tre omröstningar i parlamentet.)
Sedan 1967 har England haft en
abortlag som i princip inneburit
fri abort under de tre första månaderna av graviditeten. Lagen
tillåter abort om två läkare bedömer att en fortsatt graviditet

innebär större risker för kvinnans
hälsa än en abort. Det är jämförelsen "större risker" som har
öppnat möjligheterna för de kvinnor som vill ha abort. En abort

under de tre första månaderna
anses av läkare mindre riskfylld
än en fullföljd graviditet.
När den lagen togs trodde de
engelska kvinnorna att de vunnit
att de nu kunde anen seger
- krafter
till andra vikvända sina
tiga frågor än den självklara rätten att avbryta en oönskad graviditet.

Men de hade fei.
Så fort lagen tagits började

konservativa krafterna

för återinföra

der

kä.r'rpa

förmyr,darskap
över kvinnorna. En stark och inflytelserik anti-abortrörelse växte fram med helhjärtat stöd från
den katolska kyrkan. De hävdade
att det aldrig varit lagstiftarnas
mening att införa fri abort under de tre första månaderna, att
lagen missbrukades.

av taxichaufförer som körde iväg
dem till dyra privatläkare. Men
när flygplatsen fick egna rådgiv-

ningsbyråer för abortsökande

försvann de historierna. Motståndarna tiII abort kom med ett eget
lagförslag. Det innebär att man
istället för att jämföra riskerna
mellan abort och fortsatt graviditet säger att kvinnan måste lida
stor risk för allvarlig skada om
hon ska få abort. Något som är
svårt att tolka och dessutom ökar
godtycket bland läkarna.
Dessutom vill man förbjuda ut-

ländska kvinnor att få abort i
England, förbjuda aborter över
20:e veckan och förbjuda all "ic-

keauktoriserad rådgivning" i
abortfrågor, vilket är nästan all
rådgivning idag.

ningen så har kvinnogrupperna,
vänsterorganisationerna och de

politiska partiernas

ungdoms-

organisationer mobiliserat sig för
att kämpa mot lagförslaget. Irlational Campaign som samordnar

för fri abort har
varken håIlit på så länge som
abortmotståndarna eller har så
kampanjerna

mycket pengar bakom sig som de,
men de har förhoppningar att
kunna stoppa lagförslaget. Både

Iabourpartiets konferens

och

fackföreningarnas kongress
krävde i september förra året

fri

abort.

till tvåIfabrikanter, att levande foster såldes för experiment

bor. Läkare tolkar den nuvarande
lagen olika. Det finns konservati-

mm. Trots att alla anklagelser
de kom med var falska så citerades boken flitigt i pressen och läs-

tes av parlamentsledamöterna.
Som ett argument mot abortlagen använder antiabortgruPPerna
också de utländska kvinnor som
kommer till England för att få

abort. "England abortcentrum i

världen" skrek rubrikerna

på

söndagstidningarna och sedan
följde varnande historier om hur
utländska kvinnor plockades upp
6

)

Lagförslaget har tagits två

Det är en förstärkning av den
nuvarande lagen, eftersom det
fortfarande är så att rätten till

des

Lager I
skyld: t
om den rJ'a

gånger av parlamentet, men före
den tredje och avgörande omröst-

För att piska upp stämningen
gav de ut en bok "Babys for
Burning" där de kom med så vilda påståenden som att foster sål-

Au Hjördis Leuin

abort är beroende på var man
va läkare på de statliga sjukhusen som gör allt vad de kan för att
förhindra aborter. Medan de dyra
privatläkarna nu som alltid utför
aborter om man har råd att betala.

När abortfrågan ska upp i parlamentet igen är inte bestämt. Det
kanske dröjer ännu något år. Och
under den tiden kan kravet på fri
abort växa sig starkare.
Anne-Marie Svedin
FrilansGruppen

-

Människors sexuella handIingar skall inte styras av någon viss moraluppfattning eller religiösa synpunkter, hävdar utredningen. Därför skall

begrepp som "tukt"
"otukt", "sedlighet"

och
och

"osedlighet" försvinna. Ingen
skall straffas för en sexuell
handling utan enbart för det
tvång som utövats mot en annan person sexuellt. I linje
med allmänna kriminalpolitiska strävanden rekommenderar utredningen också en
viss lindring i straffskalorna
för sexuella brott. Det är de
två huvudtankarna i utredningens betänkande.
Den de1 som uppmärksam-

mats mest är våldtäktsparagrafen, där man föreslår en
av sevärd strafflindring:
I den nuvarande lagen delar

man upp sexuellt våld i "våldtäkt' med fängelse i lägst två
högst tio år samt "våldförande"
med fängelse I högst fyra år. För
dessa brott kan endast män dömas.

Sexualbrottsutrednlngen, som tlllsattes l97l och som bestått av åtta män och en kvinna, överlämnade i februarl
i år sltt betänkande "Sexuella övergrepp" (SOU 1976:9).
Betänkandet har kritiserats starkt i massmedia, bl a för
en syn på sexualiteten som präglas av fördomar och
kvinnoförakt. Å andra sidan har vissa kritikers uttalanden tolkats som rop på strängare straff. Det är viktigt att
man inte hamnar I ett reaktionärt krav på vedergällning
utan istället granskar de värderingar som ligger bakom
motiveringarna för strafflindrlng. Det är där utredningen avslöjar en fördomsfull syn på förhållandet mellan
man och kvinna"

I
)

,t

som gör offret

$ till brottet

ia sexualbrottsutredningen
Utredningen föreslår att de
sexuella våldsbrotten skall delas upp i tre svårlghetsgrader:

"normalbrottet' skall kallas
"sexuellt tvång3 med fängelse i

minst sex månader högst fyra
år. För mindre allvarllga brott
kan böter utdömas, vilket är en
nyhet. Grövre brott skall även I
fortsättningen kallas "våld-

täkt" och straffas med fängelse i
lägst två högst tlo år. För att
dömas för våldtäkt skall gärningsmannen dock ha vlsat
"synnerllg hänsynslöshet eller
råhet" (sid l7).
Redan nu döms de flesta

till

kortare straff än två år. Ändringen innebär alltså att lagen
rättar sig efter praxis, det är
närmast "en teknisk översyn
av de nuvarande bestämmelserna" menar utredningen
(sid 17). Man menar också att
straffen för våldtäkt många
gånger framstår som "omotiverat stränga" (sid 135) jämfört med t ex svår misshandel
särskilt när kvinnan "av
allt att döma endast erhållit

obetydliga fysiska eller psykiska skador" (sid 135).
Utredningens förslag till
ändring av våldtäktsparagra-

fen har starkt kritiserats i
massmedia.

Kritiken har bl

a

gått ut på att utredningen ger
uttryck för en syn på sexualiteten som är präglad av fördomar och kvinnoförakt. A
andra sidan har vissa kritikers uttalanden tolkats som
rop på strängare straff för
sexualf örbrytare.

För att inte hamna i ett retill reaktionära krav på vedergäIlning måste man skilja melIan straffl,indnnge??. som sådan och motiuenngarna, Det
är i motiveringarna som bakomliggande värderingar avslöjar sig. Och det är i de skäl
som utredningen anger som
det finns anledning att hävda
att utredningen ger uttryck
för en fördomsfull inställning
till förhållandet mellan män
och kvinnor.Jag ska här ta
sonemang som leder

upp ett par exempel på sådana motiveringar.
Den tvingades handlande

före övergreppet

"Den tuingades handl,ande före öuergreppet kan motiuera
qtt giirningen hänförs till' den
l,indrigaste brottstAgen" t ex
i de "faLI dtir den som bliuit
föremå,|för öuergrepp mer el'-

ler mindre meduetet UPPmuntrat til,l seruel'la nörmanden" skriver man på sid 136.
"Den tvingades" - dvs offrets
"handlande före övergrepPet"
skall alltså bestämma i vilket
fack brottet skall

hamna:

våIdtäkt, sexuellt tvång eller

lindrigare fall. Jämför t ex
med en trafikförseelse: där

hänförs inte gärningen till en
Iindrigare brottstyp bara därför att föraren hänvisar till
dålig sikt!
Även när utredningen Presenterar sin "nyhet" - böter
hänvisas till "den tvingades
-handlande":
Sörslcr'lt i de fall

SKV-debatt om
nya sex-lagen
Innerstadsavdelningen av
SKV-Stodrholm ordnade den
'25 maj en debattkviill på Fältöversten om sexualbrottsutnedningen. Till mötet kom över
100 personer. Marla-Pia Boethlus, journalist på Expressen,
lnledde.

Våldtäkten är ett "dolt"
brott, bara 600-700 fall an-

mäls men den verkllga slffran
kan mycket väl vara 60 000 me-

nade hon.
redningen iir

i

Sexualbrottsutmånga stycken

bra men avsnltten om våId-

tiikt och koppleri iir

förödmiukande och diskrimlnerande för både män och kvlnnor,
ansåg Maria-Pla Många I publlken höll med henne och det

fanns ett stort intresse för en
temensam aktion. Maria-Pia
menade att man också måste
ändra praxis, eftersom det redan döms enligt lagförslaget.

Mötet antog också en protestskrivelse

till Justitiedep ar-

att en ny

utredning tlllsätts

tementet där man bl a kräver

där majoriteten är kvlnnor; att

proceduren vld pollsanmälan
med bl a rättsläkarundersöknlng förändras så att den lnte
bllr förnedrande för kvlnnan;
ett den dolda brottsllgheten I
,

fråga om våldtäkt undersöks;

att det utreds vllken hiiilp

man kan ge åt en kvlnna som
bllvtt våIdtagen; att man utreder påföljden av våldtiikt:
Man kräver också en översyn av kopplerlparagrafen.

Kvinnofront mot
utredningen?

SKV Stockholm är en av lnl-

dll den samverkan på bred front som f n planeras mellan kvlnnoorganisatlonerna. Syftet är att sprlda
lnformatlon och skapa oplnlon
mot sexualbrottsutrednlngen.
Många kräver att utrednlngen
skall rlvas upp. Också I Götcborg pågår llknande försök.
Kvlnnocentrum där planerar
dessutom att starta en våldtiatlvtagarna

täktsjour dlt kvlnnor som bllvlt våldtagna kan rlnga och
få råd och lriälp.

öuergreppet föregå,tts au petting kan böter framstå' sorn en

Iömplig på,föLid" (sid

136).

Som skäl för att frångå praxis

att alltid döma till

fängelseutredningen:
"Framförall,t dA öuergreppet
framstå,r sorn en engångsföreteelse diir offret f&r anses ha
del i ansuaret för hiindelseförtoppets utueckling bör påföLjden för gtirningsrnannen
kunna bestiimmas till. uillkorlig dom eller skUddstillsan.
Detta göller d,uen om brottet
inte hiinförs tiil denlindrigeste brottstypen (sid 135).
I inget av fallen anges något
skäI uarför "uppmuntran"
och "petting" skall anses som
lämpliga orsaker till strafflindring eller hänförande till
lindrigare brottstyp.

straff anger

Det sexuella spelets regler

I bilaga 3 "Några kriminolo-

giska synpunkter på sexualbrottslighet" av Knut Sveri
kan man hitta bakgrunden till

presituationsresonemanget.
När Sveri talar om "uppraggningsfall" menar han fall då
"gd,rningsrnan och, offer ha,r
knutit en kontakt innan brottet föröuades, rnen att de inte
ktinner uarandrq. så" util att det

Ofta är båda överens om en

fortsättning men ibland händer något annat:
"I de fal,I som.Ieder till" öuergrepp mot kuinnan h,ar parterna på något siitt missuppfattat uarandrus intentioner.
Det seruella spelets regl"er h.ar
inte följts" (sid 184).
Vad innebär då "det sexuella spelets regler"? Tydligen
att om en kvinna följer med en
man hem så skall hon ha samlag med honom. Visar hon att
hon inte vill det så tror han

att hon vill i alla fall och
känner sig "provocerad" att
"betvinga" henne (kvinnor
vill bli erövrade). Eller också
förstår han att hon inte vill
och våldtar henne av ilska eIler av "obetvinglig" lust. Båda dessa reaktioner anser utredningen att lagen skall ta
hänsyn till. Därmed lämnas
de kvinnor som är godtrogna
nog att tro på sexuell jämlikhet eller som helt enkelt söker
mänsklig kontakt utan samhällets skydd.

Hänsyn till gamla
fördomar

De här reglerna, sade Birgitta
Gustavi, sexualrådgivare och

utredningens enda kvinna i
en radiointervju, har varken
iir naturligt att kall,a dem be- mannen eller kvinnan bekanta. " Kontakten har dock stämt, utan det har "den kulknutits "friuilligt frå,n offrets tur vi har växt upp i" gjort.
sida. Hon föLjer med gör- (Vem har i sin tur skapat den
ningsmannen erempel,uis till kulturen?). Så länge det fakhans el,Ler hennes bostad eller tiskt händer, att kvinnor blir
uid nå,g on tid- tvingade eller upplever sig
hotellrum
- och,
punkt sker
ett seruel,lt när- tvingade eller övertalade till
mande frå.n g iirning sT nannens att ha ett samlag som de
sida sorn auuisas a'D offret, egentligen inte vill vara med
uarefter han tillgnper uåLd om, så borde de vara försiktieller hot om uåLd" (sid 183- gare och inte gå med okända
män hem. Kvinnorna måste
184).
Offren i gruppen "uppragg- vara medvetna om vilka risningsfall" är i regel 18-30 år ker de tar och känna sitt anoch Sveri tycker att det är svar, för än så länge finns det i
"mycket lätt förståeligt" att vårt samhälle fördomar om
"just denna åldersgrupp av att kvinnor inte har sexuella
kvinnor blir utsatta för över- behov över huvudtaget.
grepp som är sexuellt motiveI Birgitta Gustavis resonerade" (sid 184). De är ute för mang kommer den gamla
att träffa en karl och söker sig manliga inställningen till
därför till offentliga ställen. "allmänna" och "ti[åtna"

kvinnor fram. En kvinna som
inte håller sig hemma och inne betraktas som en "tillåten"
kvinna. Uppfattningen är en
kvarleva från den tid när "an-

ständiga" kvinnor

endast

vad innebär utre-dningens begrepp "nrer eller mindre med,uetet uppmuntra"? Hur ofta erkiinner män att de inte är uppmuntrade? iäd
är "seru"ella närmanden"? Är det att bjud,a på" kajfe? Kan ett -r"i,,
o_ckså innebära unrymunlyan enligt tesen "din rnun iuara, nej, nej mån
dina ögon suclr&r ja"? Äaen nedslagna ögon och bortuänd-btick kan
tolkas sorn upprnuntran: hon oill men törs inte uisa d.et.
och uem biir ansuaret för den "uppml.Lntran" och setuella upphetsning/ fntstration sorn rnön do,gligen utsötts för uia reklam, Löpiedtar,
ueckotidningar, pon?

uppträdde tillsammans med
förkläde. När nutidens kvinnor vägrar att bete sig som
forna tiders "anständiga"
är det sorgligt att den
kvinna och samtidigt vägrar övrigt
här
diskussionen
måste föras
att bete sig som forna tiders negativt: om rätten
att säga
kvinna
blir
män"ti[åtna"
nej.
nen förvirrade och ibland
Att kvinnor möjligen bör lyhänder det att de blir rasande.
da Gustavis råd för att slippa
När kvinnan erkänner sin bli illa tilltygade är en sak.
egen sexualitet kommer hon Men ytterligare en omstänockså att respekteras när hon dighet som gör att man inte
säger nej, tror Birgitta Gus- kan se på våldtäkt som endast
tavi. Männen kommer då att en fråga om missförstånd när
veta, att det är ett ärligt nej det gäller det sexuella spelets
och inte koketteri och utpress- regler är att det värsta våldet
ning.
faktiskt förekommer mellan
När skall den tiden kom- par som är "bekanta":
ma? Betänkandet och reak"Fullbordad uå,ldtiikt sker
tionen på dess förslag avslö- oftast då parterna kiinner
jar att sexuell jämlikhet långt uarandra, antingen genom att
ifrån råder i vårt samhälle. de h.ar triiffats omedelbart inGår ett lagförslag igenom som nan under sociq,lt accepterade
bygger på att hänsyn skall tas former eller dörför att de setill gamla fördomar, lär det dan liinge ör gifta eller bekansäkert dröja innan männen Iär tu med uarandra. Det ör hcir
sig förstå att nya regler gäller. de fgsiska skadorna på. offret
För att komma någonstans på blir störst."
väg så måste vi i stället låta
Detta tyder på att det sexmännen skylla sig själva och uella våldet ingår i ett störta sitt ansvar för att de inte re tvångssammanhang: manhänger med i utvecklingen nens anspråk på oinskränkt
utan lever kvar i artonhund- makt över kvinnan. Sådana
ratalets fördomar om kvin- här våIdtäktsfall anmäls
nors sexuella beteenden. För mycket sällan men de visar

den mest markanta bilden av

det mönster (mannen

som

överordnad och kvinnan som
underordnad) som är typiskt

för våra borgerliga parförhållanden. Mellan sådana
förhållanden och "normala"
är det endast fråga om en
gradskillnad. Följande utta-

lande av Sveri säger mycket:
"T|IL bilden. hör att må,nga
au dessa kuinnor siölua tgcks
meduerka till att bAgga upp
dqra seruella atmosfiirut, som

utlöser den brottsliga h,andhngut."
Varför gör de det? På vilket sätt gör de det? Är det ett
utslag av revolt eller av masochism?

Den övergipande frågan
gäller inte hur många fall

av sexuellt tvång som anmäls
och om straffet skall sänkas
eller inte, utan hur det sexuella mönstret i vårt samhälle
överhuvud taget ser ut.

Koppleri

Intresset för våldtäktsparagrafen har överskuggat kri-

tiken mot koppleriparagra-

fen. Även mot den finns mycket att invända.
Prostitution är lnte straffbarL
Däremot är det straffbart att
tjäna pengar på en annan männlskas prostltutlon. F n är tre

grader av kopplerl straffbart

Det lägsta straffet är böter'

som intar en ledande ställning

till

verksamheten." (Sid 126)
Om bordellchefen är snäll
mot sina prostituerade (vem
törs säga att han inte är det?)
skall endast han dömas och
dessutom behandlas synner-

ligen milt. Finns det så

en

för grovt kopple- bulvan med i spelet som kan
det högsta
rl fängelse- från två ttll sex år. krypa in i fängelse då och då
- nya lagförslaget ersätter så kan affärerna pågå tämliDet
tredelningen med ett enda stad- gen friktionsfritt och ostört
gande:
för den som tjänar de stora
"Den som yrkesmässigt främ- pengarna på verksamheten.
jar eller oti[börliet utnyttjar
Om nu utredningen säger
att annan har tillfälllga (icke sig vilja motarbeta den direktillfällig då?) sexuella förbin- ta bordellverksamheten så
delser mot betalning, dömes
småför koppleri ttll fängelse i högst befrämjar den däremot
prostitution,
privathemoch
fyra år." (sid 13) Med "otillbörligt" utnyttjade avses att maprostitution. Det är märkgärningsmannen "regelbundet Iigt och beklagligt att utreduppbär stora summar pengar ningen ser så milt på koppav en prostituerad" (Sid 126)
Ieriet, samtidigt som prostitutionen faktiskt ökar krafMotiveringen till ändringen är tigt. I stället för att komma
att den tidigare koppleripa- med förslag som skulle kunna
ragrafen riktade sig inte bara kväva verksamheten gör utmot prostitution och sutenö- redningen det lättare för den
rer utan också mot lösa för- att fortsätta. För den bristen
bindelser överhuvudtaget.
kan man emellertid inte anDen senare intentionen har klaga utredningen. Att ställa
inte utredningen men utgår sådana förslag har inte ingått
dock från att det "alltjämt i uppdraget.
skall vara förbjudet med borUtredningen vill underlätta
deller och annat yrkesmässigt tillvaron för de prostituerade
främjande av prostitution" och skydda de "assisterande"
(sid 19)
och "passiva" män som fakLagförslaget kommer att tiskt utgör den största delen
innebära att endast bordell- av männen kring de prostituedrift och annat yrkesmässigt rade. Den råe och hänsynslöse
främjande av prostitution halliken är inte så vanlig som
kommer att kunna drabbas man tror och honom går det
av koppleribestämmelsen.
att komma åt på andra sätt.
Dessutom kommer även så- Han är ofta brottsligt belastad
dana fall att kunna bedömas och att han åker fast är ofta
åtskilligt mildare än förut, en biprodukt av polisens aktiför utredningen anser att:
vitet i övrigt. De prostituerade
"Den kanske uiktigaste orn- skall ha rätt, menar utredstiindigheten uid b e stärnrnan- ningen, till ett normalt famildet au straff för koppleri ör jeliv och det kan de inte, om
f ö rh å1,1, an d et m ell an g tirnin g s - de inte kan leva ihop med en
rnannen och den eller de pros- man utan att han skall löpa
tituerade som d,r inbl.andade. risken att åka fast för kopp,Ä.r förhåll.andet gotttalar detIeri:
ta, om frihetsberöuande på.måste
följd anses erfoderl,ig, för att "den prostituera'de
kort fiingelsestraff öuen i fall kunna bidra till den ge'tnens&rrlrna hushå,l,lningen och.
dö, många, kuinnor iir inbl,anöuen i samma utströekning,
(sid
127)
dade."
Dessutom bör straffansva- sorn el,iest är uanligt kunna
ret "vara begränsat till den öuerliimna, pengar tiil den som
10

hon sammanbor med utan att
denne gör sig skaldig tiIL nö-

got straffbart." (sid

126)

Och självklart har utredningen rätt när den säger:
"Det iir inkonsekuent att lå.ta
en kuinna fritt f å uöLja om hon
uill, uara prostituerad men anse att h,on iir utsatt för öuergrepp så snart hon gör au med
sina pengar eller få,r minsta
LiUa, hjiilp i sin uerksamhet."
(sid 124)
Mindre konsekvent är resonemanget att ett traditionellt
familjeliv som bygger på monogami kan förenas med att
den ena parten lever i och på
polygami. Utredningen bekänner sig verkligen fullt ut
till teorin om den borgerliga
familjens samhörighet med
prostitutionen.
Det framstår som oerhört
nödvändigt att en diskussion
om samhällets attityder till
prostitutionen i sin helhet
snarast kommer igång. Framför allt bör "kundens" roll i
det hela undersökas.
Sexuellt umgänge
med barn
Den nuvarande åldersgränsen
15 år för heterosexuellt umgänge föreslås sänkt till 14 år.
I "ringa fall" kan även fjortonårsgränsen underskridas

utan att förhållandet blir
olagligt.

För "otukt med barn" skall
idag dömas till fängelse lägst
en månad, högst fyra år, vld
grövre brott högst åtta år. Utredningen föreslår en väsentlig

llndring: böter eller fängelse I
högst två år för sexuellt um-

gänge med barn. Om gärnlngen
bedöms som sexuellt tvång eller

våldtäkt är straffet hårdare:

minst sex månader, högst tio ån
l4-årsgränsen föreslås gälla
även homosexuella förhållanden (nu l8 år), för ungdomar
som befinner sig i vuxens vård
skall gränsen som hittills gå
vid 18 år, men även här kan un-

dantag göras för "rlnga fall"
för att möjlisgöra en nyanserad
bedömning.

Sofie Sager
den första kuinna
i Suerige som- anmiilde en manför

uåLdtiiktsförsök.

Äret ual

1848.

Om skandalen kring uå,ldtäktsmå,let och Sofie Sogers lia kan
man Lösa i Muj Olsens biografi:
R eu oltör mot dubbelmor al
Gränsen

för sexuellt inrik-

tade beröringar föreslås sänkt

från

15

ttll l0 år.

Motiveringen till ändringen
är dels att puberteten idag inträffar tidigare, vid 13 år, dels
att ungdomar debuterar sexuellt tidigare. Den nuvarande
begränsningen saknar förankring hos allmänheten, anser utredningen
dessutom
överensstämmer- den dåligt
med de möjligheter underåriga har att gifta sig liksom
med de riktlinjer som USSU
(Sexualutredningen) dragit
upp för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.
Enligt sexualbrottsutredningen kommer den absoluta
gränsen för sexuellt umgänge
att sättas så lågt som vid 12
år
och även på den gränsen
är -man beredd att tumma.
Utan att vilja hävda några
stränga förbudstankar måste man oundvikligen med tanke på den infantilisering av
barnen som pågår i vårt samhälle fråga vilka chanser de i
övrigt har att vara och behandlas som vuxna vid så tidig ålder som tolv år. Den sista tidens exploatering av
barnsexualitet i pornogra-

fiska skrifter inger

också

verklig oro för att den sänkta
åIdersgränsen kommer att utnyttjas av samvetslösa individer. Utredningen menar att
andra och betydelsefullare

faktorer än åldersgränser på-

ll skyldighet att svara. I de elva instanserna är det överallt,
utom i Socialstyrelsen och

te sexuella förhållanden skall
bli en kompensation för brist
på vuxenkontakter, trygghet,

gande män som skall behandIa utredningen. Bland de övri-

verkar sexuella handlingar.
Ja, ekonomiska faktorer gör
det i högsta grad. För att in-

värme, meningsfullt arbete,

möjligheter till utveckling etc
så måste hela samhället hjälpas åt för att tillhandahålla
dessa andra och betydelsefulla faktorer. Viktigt är att inte
hela bördan för ungdomarnas
sexuella liv faller på den enskilda familjen och speciellt
då modern. Det är hon som
går i den största oron för att

något skall hända

hennes

barn, särskilt döttrarna. Yrkesvägledning, sexualundervisning och preventivmedelrådgivning måste utökas och
barnen måste få del i familjens och samhällets angelägenheter så att inte sexuella
förhållanden blir ett tidsfördriv i stil med bingo eller flipperspel.

Utredningen innehåller också

en del andra förslag, bl a att
incest (sexuellt umgänge mellan släktingar) skall bli strafffritt liksom "blottande". Dessa
avsnitt bör också diskuteras
men det skulle föra för långt att
här gå in på den problematiken.

"Sexuella övergrepp" har
skickats ut på remiss till 43
olika instanser. Av dessa har

Skolöverstyrelsen, övervä-

ga 32 instanserna finns kvinnoförbunden (bl a SKV),
RFSU m fl. Remisstiden utgår
30 juni.
Sannolikt kommer många
av svaren åtminstone från de
32 instanserna att innehåIla en
hel del kritik av utredningens
ståillningstaganden Så myc-

ket viktigare är det att

så

många som möjligt av dessa
verkligen svarar.
Vid studiet av "Sexuella
övergrepp" slår det en hur nära förbundna de ekonomiska
frågorna är med de sexuella,
både när det gäller våldtäkt,
koppleri och åldersgränsen
för sexuellt umgänge. Ett ekonomiskt ojämlikt samhälle
kan inte ha en jämtik sexuaIitet. Det är därför oerhört
viktigt att de män som i övrigt anser sig vara radikala
blir medvetna om betydelsen
av kopplingen ekonomi-sexualitet. Samtidigt med arbetet för ekonomisk jämlikhet
måste en kamp föras mot fördomar och förtryck i sexuella
frågor. Riv upp utredningen!
Och framför allt: släpp loss
diskussionen i samlevnadoch sexualfrågor! Sex är också politik. o
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MORMUDRAR, Mt'DRAR, DU TTRAR
PA SKV-KVÄLLAR OM TONAR
SKV:s och Vi Mänskors projekt "Det friviiliga föräldraskapets sarnhälle" har fått mycket gensvar och mötts av
stort intresse. Proiektet syftar till att skapa motivation
till en förändrad könsroll, bland annat genom att ge ett
historiskt perspektiv på sex-samlevnads-könsrollsfrågor under det här seklet.
Vi mänskors generationsnummer och artikelserien om
den sexualpolitiska utvecklingen i Sverige samt ett antal
temamöten i SKV:s regi ingår bl a i projektet.
Med tre planerade temamöten, och ett som Uppsala
SKV-avdelning på eget initiativ anordnade har vi fölit
upp tonårsnumret Q/761 med temat: Hur motverkar vi
de falska idealen? Var hittar vi en positiv kvinnoidentitet?

kvinnovärlden. Rätten att ha
känslor, att ha relationer till
barnen. Det är farligt om den
biten skulle försvinna. Men
tyvärr finns bland den nya generationen kvinnor exempel
på flickor som anammat de
sämsta sidorna av mansrolIen. Stenhårda, elitinriktade,
avskärmade från känslor..

Målsättningen har varit att
lyfta fram frågorna i ljuset,
inte en strävan att kunna få
eller ge svar. Kvinnor ur olika
generationer mormödrar,
mödrar, döttrar - folk från
skolan, från fritidssektorn
m fl har träffats och diskuterat utifrån numret och frågeställningarna. Det blev tre
möten av helt olika karaktär.
I Stockholm ett "tonårsmorsmöte", i Göteborg ett "mormorsmöte" och i Lund ett
"ungdomsmöte".
Den här redogörelsen blir
repliker ur en bred och intres-

samhällsperspektiv kan vi
förklara den bristande moti-

sant debatt.

Stockholm
Tilt bokkaf6et Kuirmf olk
i Stockholm kom ett 80-tal
kvinnor, med en dominans av
tonårsmödrar, och några med
sina döttrar. En "ditsläpad"
av sin mamma som ansåg att
detta var en chans att öppna
den dialog som hon ansåg behövas för att lösa knutar melIan henne och dottern. Där
fanns kvinnor som tidigare
arbetat i kommersiella kvin-

notidningar typ Hennes,
några från mode-världen,

från skolan och från Vi mänskor.

Louise Wald6n, Katja Wal-

L2

d6n och Gunilla Myrberg som

alla arbetat med tonårsnum-

ret inledde.
Vi har saxat några repliker
ur diskussionen om hur mödrar överför sina värderingar
och förhållningssätt inom familjens ram till döttrarna.
man vara kompis
- Skall
eller
mamma med sina barn?
frågade en mamma.
En konstlad uppdelning.

- viktiga är att vara sig
Det
själv. Man lever ju med sina
barn
man kan ju inte inta

- gentemot dem.
en attityd
Ibland är det egentligen
- mamma,
genom mig, som
min
förmanar mina barn. Jag känner igen uttryck som "ska du
ut och ränna nu igen?" "stå

inte där och häng".
är det inte så att det
- Men
en modell för hur en
finns
mamma skall se ut och fungera. Och förs den modellen vidare, utan tillgång till impulser utifrån, så förblir modellen för modersrollen intakt genom generationerna.
Om vi vill få ett alternativ- till den gamla kvinnorollen
som är förtryckt och passiv,
så får det inte vtra den roll
som männen fått sig tilldelad.
Det finns mycket positivt i

Göteborg

Tilt Nordgå,rden i Göteborg
kom ungefär 30 kvinnor.

Många SKV:are och andra po-

Iitiskt medvetna kvinnor. De
menade att först i ett totalt
vationen hos många att plane-

ra sin framtid och sitt liv.
Finns inte alternativen, ar-

bete, och därmed ett ekonomiskt oberoende, barntillsyn
osv, möjligheter att forma en
identitet utanför en isolerad
familj - kan vi inte heller
räkna med att flickorna skall
stå på egna ben.
En annan reflexion var att:
Ungdomar som präglas i
ett- progressivt och solidariskt
klimat i hemmet, och som sedan kolliderar med ett hårt
konkurrenssamhälle, och en
skola som bygger på effektivitet och individuella prestationer, svävar mellan de här
ideologierna och har inte lätt
att få fotfäste.

TtIl Medeltidssalen i Folkets
h,us i Lund kom cirka 50 personer, de flesta ungdomar, både pojkar och flickor, som be-

rättade om skolan, kamrater
och den politiska verksamheten.

En flicka från en skola i
Kävlinge berättade vad tonårstjejer i allmänhet läser.
Upp till tretton läser man

I
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Frå,n temamötet på bokkafeet
KYINNFOLK i Stockholm. Foto

Ann Andrön

Starlet, Alexandra och Hen-

nes, och sedan går många

kor över

till

flic-

mammornas vec-

kotidningar. Tidningar som
domineras av ett falskt kvinnoideal där den förljuget romantiserade STORA KÄRLEKEN är lösningen på framtiden och livet. Hon berättade att i biblioteksrådet på
hennes skola stod striden mel-

lan Sigge Stark, Allersromaner och böcker, tidningar med
en

positiv och radikal kvinno-

syn.

En grupp KU-ungdomar

hade gjort ett gemensamt in-

läee om "Samhällstruktu-

rens inverkan på ungdomen",
med en marxistisk analys av
ungdomens situation. En

SYO-konsulent redogjorde
för en undersökning om ämne- och pryoval på högstadiet,

där valen helt fötjde traditionell a könsrollsmönster.

Anneli Ewers berättade om
sina erfarenheter från tiden
som redaktör på Hennes och
talade om hur viktigt det är
att våga bjuda på sig själv för
att få igång en dialog. Och de
flickor och mödrar som vågade "bjuda på sig själva" i Vi
Mänskors tonårsnummer har
tydligen lyckats med just det:
att sätta igång en dialog och
debatt både på ett personligt
och ett principiellt, samhälleIigt plan.

Bö

UPPSALA
Den 12 maj hade Uppsala
SKV-avdelning inbjudit en
grupp flickor på högstadiet
till en diskussion kring tema-

numret om tonårsflickor, 2/76.
Flickorna som förra året startade en socialistisk grundskoleförening i Uppsala ger också ut en tidning: Ogräset,
som bland annat tagit upp
kärnkraft, skoldemokratin indoktrinering i serlevärlden,
skogsarbetarstrejken m m.
Föreningen har dock inte haft
några större framgångar. Av
400 elever lyckades man engagera 10 stycken och tidningen
har motarbetats av skolledningen.
egen generation är
- Vår
nog
inte mer politiskt medveten än er och i skolan är
objektiviteten allenarådande,
berättade en av flickorna. Ett
gott tecken dr det kanske ändå att det är tjejer som varit
de drivande krafterna .. .
Diskussionen inleddes med
en fråga per brev från Märta
Tamm-Götlind, en av Vi mänskors äIdsta prenumeranter.
"Är sex livets enda värde för

ungdom? Vilt inte dagens

ungdom ha några barn?"
är det sant att man
- iVisst
inte
vår ålder tänker på att
bilda familj och skaffa barn.
Men Vi mänskor handlar ju
inte bara om sex, utan om en
massa andra saker som vi in-

tresserar oss för. De som är
intervjuade är ett tvärsnitt
av oss, menade flickorna.
Några repliker om att skaffa
barn:
Det är väl ett gott tecken
att- flickorna inte ser sin framtid som enbart mammor. önskan att skaffa barn kommer
nog så småningom.
som är lite
- Vi,viSKV:are
har ju inte skaffat
äldre,
oss barn, vi har fått barn. Vi
visste ju ingenting.
området är det an- På detidag.
Men det är
norlunda
fortfarande tjejerna som tar
ansvaret för preventivmedel.
Killarna vågar inte prata om
det. Det måste vi försöka
ändra på, menade en av flickorna. Om att ha barn:
är isolerade i vår roll
- Vi
som
uppfostrare och försöker

framstå som dygdemönster
istället för att våga vara oss
själva. Ledsna, förälskade,
rädda. Barnen borde ha fler
uppfostrare än enbart mamma.

När brydde du dig själv

- någon annans unge?
om
Det är svårt att dela med
- Om
ens barn vänder sig
sig.
till någon annan, känner man

sig otillräcklig, fast man vet
att det är fel.
Här borde väI vi som kalIar- oss socialister vara föregångare, bryta mönstren och
ta sig an alla barn som vi har
omkring oss i bostadsområden osv'
Lotta schtillerquist
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till na- processer som är förutsättning f ör
turhushållning men med modern att jordens invånare ska överleva.
teknik.
Id6erna bakom utställningen
Så kan man sammanfatta innehåltet i utställningen Ararat som bygger inte bara på det ekologispågår till den 25 juli på Moderna ka sambandet i naturen utan ockMuseet i Stockholm. På svenska så på ekonomi. Med ekonomi mebetyder Ararat: Alternativ Forsk- nar utställarna hushåIlning i bening i Arkitektur, Resurser, Konst märkelsen sparsamhet.
och Teknologi.
Vi känner igen mycket på utMålsättningen framgår av narn- ställningen. De gamla metoderna
net och utställningen går inte så som våra förfäder och förmödrar
mycket ut på att fästa uppmärk- utarbetade och förde vidare genesamheten på det som är skevt ration efter generation, har tagits
utan att ge konkreta åskådliga fram, dammats av och visas upp.
Metoder som var snåIa med reexempel på vad som händer i dag
inom alternativ teknik. Ararat surser, ekonomiska i ett naturavill ge besökarna impulser och in- hushåll. I det framväxande inspiration till att göra något sjdlva dustrisamhället slopades dessa
och dessutom sprida kunskaper metoder och nya infördes som
om de tekniska och ekologiska bättre var anpassade till det nya

Från penninghushållning
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BILDERNA TILL VÄNSTER:
o Kylskåpet ligger i en container
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bland en massa andra kapitalvaror, förr livslfuiga investeringar,
nu slit och släng.
o Formhuset som står ute på gården är bvggt på en visionär önskedröm. Byggt av rivningsvirkg
delvis soluppvärmt, okonventionellt ritat för att passa invånarnas behov. Vid tahnocken vajar
band med Christianias färger.
o Det är de fattiga i den ickesocialistiska delen av världen som

får betala kalaset.

:tss

tffen
systemet

pennin ghushållning.

Det fräscha
med Ararat är att
den kombinerar den moderna ti-

dens tekniska kunskaper med den

gamla tidens syn på naturens resurser.

Soluppvärmda hus

t ex, får

stort utrymme.
Man tittar inte bara på Ararat,

man gör också. Det finns två

verkstäder, en inne och en ute. där
man bland annat får pröva på att
väva, svarva, skära plåt, dreja och
snickra.
Den som varit i Köpenhamn och

besökt Christiania känner dess
ande sväva över utställningen.
Samma ekonomiska, tekniska och
mänskliga filosofi finns även där
i verkligheten!
- Gå
och se utställningen och ta
god

tid på er!
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Birgit Lundin
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BILDERNA TILL HOGER:
o Solenergi och energisnål uppvärmning av bostäder får stort

utrymme på utställningen. Här en
av de små modellerna
o Farfarsfars gamla hederliga
dynghög så okänd att den är en
nyhet för många besökare.

o Jeansklädd undersöker mormors trasmattväv. Ett vackert och

praktiskt sätt att återanvända
textil.

Det börjar bli tradition att vi ägnar Vi Mänskors sommarnummer åt kvinnornas
situation i andra länder. I jämförelse med det förtryck många utsätts för kan vår
plats i världen och i
egen kamp kännas exklusiv
- men den är ändå vår, på vår
historien. Men vår kamp är också solidaritetsarbetet med alla kvinnor som världen runt kämpar mot politiskt förtryck och könsförtryck. På de föliande sidorna
har vi samlat material från olika länder som vi fått från våra läsare. I ett samhätle fritt från utsugning och förtryck kan kvinnan bli fri och "bära halva himlen"
- innan dess bär hon halva kampen mot förtryckarna.
LW

KUBA:

Sensualismeniinns med
i revolutionen
Text och foto: Gunilla Myrberg

Historia
Kuba koloniserades omkring år 1500 och förblev
spansk koloni i 400 år. Den

ursprungliga indianbefolkningen utrotades och istället forslades slavar från Afrika till ön.I slutet av 1800talet besegrades Spanien

och landet styrdes av en
amerikansk militärguvernör. Även om Kuba formellt var självständigt var
det i praktiken en lydstat
till USA, som hade Kuba
till sockerskåI, bordell och
spelhåla. Folket led av
svält, sjukdomar och anal-

fabetism. 1959 besegrades
diktatorn Batistas arm6 av
Fidel Castros gerilla. Det
första fria landet I Amerlka utropades och den kubanska revolutionen lnleddes.

Hauanne, so min gamle rlngen diir. Inte minst på'uer-farbror
kar det instiill,ningen til'l' Sue'
oclt.fick ett drömrnan'
nges bistå,nd til'L Kuba, so'tn
de uttrgck i ögonen.
jag debatterats nu i uår. De borSloppy Joe's bar
g erl,ig a i nks dag ens utnke sut'
minns 1931 ...
sfc,ott uill,e auu eckl,a bistå'ndet,
Men sen stelnade h.an till moderaterna tgckte att det
kallt på mej.
jq, du får util, se om du
få,r röra dej fntt nu.MenCastro få,r du triiffa, förstås.
Och h,an å.tergick till att I'iisa
Suenska Dagbl,adet, den tidning sorn giuit honom hans
uppfattning om uärlden, inte
minst om Kuba, Vietnam och
q,ndr a Ld,nder, s om U S A -imp e och tror
rtalisterna trott
och

så,9

Ja,

sig ue,ra uärl,d|polis

öuer.

Äuen om hans sgn på, Kuba
inte tir ullmiin, så' ör det uikih,åg q,tt den
mesta inf ormation ui få'r kom-

tigt att kornma

mer från nahetsbarå'er

i

USA

från den öuriga uöstuärlden. Det gäIler förstå,s
el,Ler

också Angola och det kuban'
slco stödet till MPLA-rege-

skull,e stoppas helt och centern och, fol.kpartiet menqde

att Kuba nu har en så'hög eko-

nomisk standard att man kan
underhandl,a on1, auueckl'ing.

Socia,Ldemokrq'terna sorn
ge 70 mil'ioner i dr
- anså,g
att man så, små,ningorn kan gå,
öuer til,l annan form au sarnarbete,'tnen först niir den ekonomiska situationen pö, Kuba
aisar på" uaraktig förböttring.
VPK iir inte med i utnkesutskottet, rnen stöder naturligtuis ett ökqt bistå.nd. I riksdagen den 79 mai augiordes
btståndsfrå,gan genorn lottrnng och Kuba få,r nu 40 mili. i
stiillet för 70 och, få,r dörmed
qilstå, frå,n bl. a en antibiotikafabrik.
uiLL

Vi fem SKV:are landade i
mjukt varmt mörker klockan

mars-morgon i Havanna.
Madrid, där flygplatsen var full
6 en

Vi hade mellanlandat i

av civilgardister med kul-

sprutgevär, posterade melIan marknadsstånd fulla av

krimkrams.
I Havanna väntade oss våra
kamrater i FMC Federacion
Mujeres Cubanas
kubanska kvinnoförbundet, Eleonore, Maria och Magalys.
Under de två veckor vi tillbringade på Kuba kom vi att
träffa många fler kvinnor.
Alla tillhörde FMC och alla
hade uppgifter av olika slag.
De var beslutsamma och entusiastiska, varma och verklighetsnära.

Kvlnnan före
revolutionen
förtryckt och utnyttjad

I provinsen Oriente, just där
revolutionen började, träffade vi Elsa och Conchita, och
de berättade för oss hur kvinnorörelsen startat. Före revolutionen var kvinnorna
svårt diskiminerade, både

vad gällde kön, ras och ekono-

mi. Arbetarklassens kvinnor
hade bara två sätt att försör-

ja sig, ta plats som hembiträde i en rik familj eller prostituera sig. Eftersom arbetslösheten var stor bland männen
fanns det ännu mindre arbete
för kvinnorna, som alltså
blev beroende av männen,
som i sin tur knappt kunde
försörja en familj.
Men en del kvinnor från
överklassen, som fått utbildning, bildade kvinnoorganisationer, rösträttspartier, små
partipolitiska grupper.
Aren före revolutionen, när
underjordiska grupper växte
fram över hela Kuba, deltog

kvinnorna aktivt. Conchita,
som då arbetade på en sockerfabrik, berättar att hon i

hemlighet transporterade medicin från staden Santiago
till "andra fronten" i bergen
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FMC-kamrater i La Ywa

Sierra Maestre, där Fidel
Castro och medlemmarna av
26 juli-rörelsen hade sitt högkvarter. Hon fungerade ock-

så som kurir därifrån och
lämnade meddelanden titl
kamrater inne i stan. Kvinnorna hjälpte till med sjuk-

vård, att sy kläder och ordna
mat, men många av dem var
soldater. Mot slutet av kampen fanns en kvinnobataljon,
La Bagarlesa, som Fidel organiserade trots att de manliga kamraterna inte gillade
det. Männen fick sedan erkänna att kvinnorna kämpat med
stor framgång. En av kvinnokämparna från den tiden är
Vilma Espin, som nu är ordförande i FMC.
Genast efter revolutionen
gällde det att organisgra kvinnorna, och att ta hand om de
utslagna. På Kuba fanns omkring 70 000 prostituerade, efHatersom ön
- och särskilt
fungerat
som bordell
vanna
åt USA. Den 23
och spelhåIa
augusti 1960 bitdades så FMC,
där man förenade de revolutionära kvinnogrupperna. En
av initiativtagarna var Fidel
Castro.

FMC är idag en massorga-

nisation, där 80 Vo av alla
kvinnor över 14 år är anslutna.

Arbetet är inte alltid lätt.
- myten om mannens överlägsenhet
sitter
djupt rotad, också hos de män
som aktivt deltar i revolutioMachismo

nens bevarande. FMC arbetar
hela tiden för att förändra attityderna och man förstår att
man måste börja på daghemmen och i skolorna. På inter-

natskolorna får därför pojkar
och flickor göra samma saker,
i studierna och i det praktiska
arbetet i kök och med städning och klädvård.

Jos6 hade aldrig

gått I trappor
FMC-kvinnor på basplanet
träffade vi i Santa Clara, den
största staden i Las Villasprovinsen. EIua oc}:. Olga tog
oss med till Yaya, ett jordbrukskollektiv. Efter revolutionen nationaliserades storgodsen och lantarbetarna
blev ägare till den jord där
de förut varit slavar. Men
fortfarande fanns småbruk
kvar, som senare också de nationaliserades för att man
L7

Tre bil.der frå,n jordbrukskollektiuet La Yaya. Den stora flickan
på" nedersta bilden tir deluis Lärare, samtidigt som hon gar sista
klassen

i

skolan

skulle kunna driva jordbruket mer rationellt.
Ändå hade man aldrig någon tanke på att landsbefolkningen skulle behöva flytta.
På Kuba vill man ha en utjämning av levnadsstandar-

den mellan stad och land.
IstäIIet för att som i Sverige

Iåta glesbygden dö bort satsar
man på att bygga ut servicen
i byarna och förbättra levnadsvillkoren där.
I Yaya-kooperativet har
man mest boskapsskötsel och
mjölkproduktion. Fortfarande är det ont om mjölk på Kuba, och det är bara barn under tio år och äIdre över 55
som får full ranson. Jordbrukarna i Yaya har nu i ersättning för sin jord fått egna lägenheter, fullt möblerade och
med kylskåp och TV. Nu arbetar de i kooperativet och får
lön, bostaden är hyresfri.
När arbetarna pensioneras
vid 60 år får de bo kvar
utan kostnad. Familjen vi besökte har en fyra-rummare.
De har fyra barn, men bara ett
bor hemma nu. Mannen i huset berättade att han i början tyckte det var väldiet
jobbiet med trapporna
- husen var i tre våningar
- för
han hade aldrig gått i trappor

förr. I bohion (hyddan)

de

bodde förut var allt primitivt,

svårt att hålla rent. FMCkvinnorna i basgruppen arbetade just med anpassningen
för de omkring ettusen invånarna i Yaya. Också med
hälsovård, vaccinationskampanjer, socialt arbete och politisk skolning. En grupp har
hand om barnen efter skolan
ett slags fritidshem. När
familjerna flyttar in i lägenheterna behöver de hjälp med
att lära sig att sköta alla de
nya hjäIpmedlen.
En teatergrupp från Havan-

na har också varit med i arbetet. Talat med jordbrukarna
och deras familjer om problemen och svårigheten i att byta
miljö. Intrycken omsatte de i
pjäser, som sedan spelades
upp under stort jubel bland
publiken. I många av familjerna var föräldrarna inte gifta, eftersom de aldrig haft
tid eller råd att tänka på det.
Nu när de fick det så bra ville
de ordna bröllop. På ettårsdagen av Yayas grundande
arrangerades därför en stor
fest med kollektivt bröllop för
80 par. Tårtan var så stcr att
den fick köras in med traktor-

I samlingslokalen finns
flera fotoalbum. Där ser man
bilder av de gamla hyddorna
där familjerna förut levt. Ofta sov sju personer i en säng,
de hade inga bord och stolar
utan fick stå och äta. Bilderna sparas så att barnen ska
kunna se förändringarna och
i framtiden förstå vad revolutionen betytt. Att ha en historia är viktigt.
vagn.

Här skapas den
nya människan
i solidaritet

Margarito visade oss daghemmet, där hon har sin lilla pojke medan hon arbetar på
FMC:s kansli. Där fanns det
180 barn mellan L L/2 månad
och 6 år, uppdelade i åldersgrupper. Vistelsen är helt gratis, dessutom får barnen läkarvård. Från fem år börjar
språkträning och undervisning i enklare räkning. FödeIsedagar firas kollektivt. Barnen byter från sina egna kläder till daghemmets kläder,
kläderna tvättas centralt.
På Kuba har man på dessa
17 år efter revolutionen lyckats ordna daghemsplats för
55 000 barn. Här hemma, där
vi började planera daghem på

trettiotalet har vi fortfarande bara 60 000 platser. Inga

män arbetar på daghemmen.
- Vi är medvetna om det,
säger Margarita, men männen
behövs i det tunga arbetet.

Istället arbetar vi på att få

papporna att delta mer i barnens skötsel.
Daghemmet är målat i glada

färger och barnen är

också

glada och öppna. De har inte
särskilt gott om lekmaterial,
eftersom det är brist på sådana saker på Kuba. Men i uppfostran ingår också att lära sig

samsas. Man övar sig i
grupparbete, att hjälpa varandra, att låna ut saker. Också att få känsla för andra
människor, personalen berättar om andra länder och om
vikten av internationell solidaritet. Barnen får ha rollspel
för att lära sig att förändra
könsrollerna. Osökt kommer
jag att tänka på hur det är
hemma i Sverige när mammorna sitter kring sina barn

i sandlådan.
inte pojkens hink.
- Rör
Lämna
tillbaka flickans cykel

- du har en egen.

Svenskan som lnte
hem
Sonja jobbar på Radio Havanna, och hon har just varit
ute på mikrobrigad. Hon bor
i en lägenhet i ett före detta
kolonialhus, hon är med i en
kvarterskommitt6 för revolutionens försvar, där man svarar för hälsokontroller. På
kvällarna studerar hon, marxism och språk. Hon talar
spanska snabbt och med
många gester, men hon är
ganska blond. Sonja är svenska, dock helt kubaniserad.
Tillsammans med sin man,
som är chilenare, kom hon
från Chile efter kuppen.
Sonja längtar inte hem till
jo, till sin mamma
Sverige
och vännerna
och kanske
ibland efter årstidernas växlingar. Men Kuba är hennes
hem nu. Hon berättar om mikrobrigaderna. Man arbetar
med ett stort bostadsprogram
eftersom många bor ganska
dåtigt. På varje arbetsplats
tar man ut en gruppr som
skickas ut för att bygga hus.

vill flytta

På byggplatserna finns yrkes-

kunnigt folk som organiserar
arbetet.

trodde aldrig jag
- Jag
skulle
kunna bygga hus, säger Sonja, men jag murade
och rörde cement och knacka-

de puts. Visst var jag fuktansvärt trött på kvällen,
men det var en fantastiskt fin

tid av gemenskap och känsla

av att göra en insats. På jobbet tog kamraterna över mina uppgifter i form av viss
övertid. När husen är klara
delas lägenheterna ut efter
behov. Det finns stora bostadsområden, som byggts så

här, titt exempel Alamar

utanför Havanna. Där finns
poliklinik, skola, daghem och

ett par fabriker.
som är så fint med
- Det
Kuba,
säger Sonja, det är att

trots svåra problem

med
handelsblockader och ransonering, så finns här en beslutsam entusiasm och en glädje.
Musiken betyder mycket på
Kuba. Man arbetar hårt, men
man kan också koppla av och
umgås, dansa och sjunga.
Kuba är ett socialistiskt land,
men också ett sensuellt land.

LEVE DEN KUBANSKA
REVOLUTIONEN!
För den kubanska socialismen
gäller Värdighet gäller Glädje

gäller Skönhet Belleza Cuba har
förutsättningarna.

Om du vlll läsa mer

om Kuba:

Kuba-bulletinen "Kain-

nan

i reaolutionen"

Björklund, Dagbok från

Kuba

finns på

Suensk-Ku-

banska Föreningen, Bor
45065, 104 30 Stockholm.
TeI. 08/3195 30

som har mycket

annat

Ehrenpreis, Cuba

en

material

landsanalys
Wernström, Upproret

Castro, Historien ska

känna mig

Yglesias,

hand

I

fri-

revolutionens

VARNING för OIIe Läns-

bergs Kuba-bok
- reaktionär och fördomsfull.
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CHILE:

Ingen väg tillbaka
jör arbetarkvinnorna
Av Salvador Allende-kommitt6ns kvinnogrupp
Under regeringen Salvador
Allende lyckades man genom
en rad olika institutioner kanalisera kvinnans sociala och
politiska medverkan på olika
nivåer. Det är nödvändigt att
analysera hur arbetarkvinnan
för första gången uppskattades som mänsklig varelse och
samtidigt en produktionskraft att räkna med.
Man kan inte jämföra utvecklingen och befrielsen av
kvinnan med borgar- och
överklassens kvinnor som alltid haft tillgång till både utbildning och kulturliv gratis

genom ett

samhällssystem
som underhöll detta som en
exklusivitet för sin klass.
Det är väl känt vad militärkuppen den 11 september 1973
20

betydde för arbetarklassens
kvinnor. Vägen till utbildning,
utveckling och erövring av de
mest fundamentala rättigheter stängdes.
De positiva erfarenheterna

hon gjorde under Unidad Popular-regimens tre år har
dock gett henne tillbaka hen-

nes klassmedvetande

och

trots terror, fängelse, tortyr

och hunger står hon med beslutsamhet och mod emot fas-

cistregimen Pinochets inhumana våldsdåd.

Situatlonen under
Allende-regeringen
Allende-regeringen föreslog
19?2 inrättade av ett familjeministerium som skulle arbeta mot diskrimineringen av
kvinnorna i lagarna. Den hö-

gerdominerade nationalför-

samlingen gick emot förslaget

men regeringen drev ändå
igenom det och det underställdes direkt presidentämbetet. Dess uppgift blev att
skapa möjligheter för kvin-

norna att delta i det Produktiva arbetslivet och förbättra
familjernas levnadsvillkor.
Kvinnornas nationalsekretariat understödde inrättandet av dagh.em och Lekskolor.
Under åren 1970-73 utökades mödracentralernas verksamhetsområde. Från att ha
varit 800 blev de 2 000 och
fungerade i Chiles mest avlägsna områden. Där samordnades arbetet mellan mer än
en miljon kvinnor och möjliggjordes kvinnornas direk-

ta deltagande i den politiska, ringen spelade överklass- och
ekonomiska och sociala pro- borgarkvinnorna en väsentlig
roll eftersom de kände alla
cess som landet befann sig i.
När statskuppen kom hötl sina gamla privilegier hotade.
man på att förbereda en rad
I denna förbittrade klasslagar till familjens skydd och kamp spelade kvinnorna en
kvinnornas förberedelse för viktig ro1l. Deras klara ställarbetslivet.
ningstagande visade sig vid
Från allra första stund sa- parlamentsvalen i mars 1973,
boterades Allenderegimen av då antalet kvinnor som röstaen stor finansblockad som or- de för Unidad Popular steg
ganiserades av den chilenska från 30 Vo till 39 %.
överklassen och den ameriSituationen
kanska imperialismen.
Regeringen Allende för- efter kuppen
bättrade arbetarnas och me- Den 11 september 1973 störtades Salvador Allendes konstidelklassens levnadsstandard.
tutionella
regering av en miLönerna höjdes så att folk
verkligen fick råd att skaffa litärkupp som - förutom att
den var våldsam och blodig
sig det de behövde.
kastade
tillbaka arbetarDe ökade arbetstillfällena
nöd
klassen
i
värsta
som
den
sänkte arbetslöshetssiffrorna
från 7 % till 3,7 Vo, en siffra den någonsin befunnit sig i
som är godtagbar även av i- under Chiles historia.
Kvinnorna tar inte längre
Iänder. När arbetslösheten
någon
del i regeringens arbeminskade försvann tiggeriet
te.
Kvinnornas
nationalsekdessutom.
Chilenarnas hälsa i allmänhet retariat finns inte längre och
och mödrarnas och barnens i inte heller några andra orgasynnerhet var något som re- nisationer som övertagit sekgeringen tvingades ta itu med retariatets roll.
Fem procent av de rikaste i
omedelbart. Regeringen AtIende hade knappt haft mak- Chile som L972 fortfarande
ten i två månader förrän den fick 27 Vo av den församlade
organiserade en daglig utdel- bruttonationalinkornsten, fick
ning av nästan två miljoner 50 % av den 1974 och i slutet
liter mjölk till tre miljoner av 1975 fick de 60 % av den.
barn och 350 000 kvinnor. UtNationaltillgångarna återdelningen var helt gratis gick titl sina forna ägare,
och gällde alla barn under 15 jordreformen gick tillbaka.
år oberoende av vilken social- Prisstoppet avskaffades, lögrupp de tillhörde.
nerna frös man.
Under fyra månaders miliLäkarkontroll av havande
kvinnor, "hälsotåB€1", som- tärregim såg de fattiga famar- och semesterhem och miljerna sina löners verkliga
skollovskolonier var andra köpkraft sjunka med 40 Vo.
hälsovårdsreformer.
I dag finns det goda skäl att
Man satsade mycket på ut- anta att lönernas värde sjunbildnine och startade omfat- kit med 67 Vo.
tande alf abetiseringskamArbetslösheten är i genompanjer.

Ändringarna som genomfördes i Chile visade klart på
möjligheten att öppna en väg

tilt socialismen

något
som också underströks av imperialisternas och den chilen-

ska överklassens våldsamma
reaktioner.
I dessa aktiviteter mot rege-

snitt 26 Vo, i arbetardelarna

60 %.

En stor del av det chilenska
folket har inte mat för dagen.
Tusentals barn får bara mat
en gång om dagen i bästa fall.
Andra får livnära sig på en
kopp te utan socker och en bit
bröd. Tiggeri har blivit vanligt.

Kvinnorna i byarna och för-

samlingarnas kvinnor i fram-

för allt arbetarstadsdelarna i
Santiago och andra städer
runt om i landet arbetar i

hemlighet på att organisera
folkkök, där de ger barnen och
någon gång även vuxna ett
mål mat om dagen.

Idag kan omkring

400 000

barn i Chile inte börja skolan
lågstadiet
de har inga
-böcker,
- för
kläder
eller tillräckligt med mat.
Under åren L97y74 skar
staten ner sina anslag till allmän hälsovård, undervisnirrg
och social omsorg från ca37 Vo
till ca 10 % av nationalinkomsten.

Arbetarkvinnan, stadskvin-

nan, lantarbeterskan, stu-

dentskan, den intellektuella
kämpar idag för att återfå sina fundamentala rättigheter
inom alla sektorer av landets
liv. De har utvecklat en vidsträckt solidaritet med de politiska fångarna. Fler och fler
ansluter sig till den underjordiska kamprörelsen som växer dag från dag och där kvinnan spelar en viktig roll.
Vad den chilenska kvinnans
heroiska kamp betyder som
exempel uttrycks i ett brev
som kommit från ett chilenskt
fängelse: "... ni är utan tvekan de bästa kvinnorna i detta land. De som gör att hoppet
fortfarande lever. Ni är förlängningen av våra armar och
vårt blod, våra ofullbordade
drömmar och vår oavslutade

kamp...

tt

Den chilenska kvinnan fördubblar sina ansträngningar
för hon vet att segern är hennes och hon vet också vilken
roll hon kommer att spela i
det nya samhället.
Förenad med folket, med

dess massorganisationer och
omvärvd av den starka internationella solidariteten, går
den chilenska kvinnan mot seger i den fasta övertygelsen
att varken någon eller något
kan stoppa henne. o
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VIETNAM:

Ktrinnans frigörelse
Jorfisätte r efter belrielse n
",****:

Karin Lentz var med

på
den första svenska "turlst-

resan" till Vietnam i vintras. Hon kom hem fylld av
glädje och positiva intryck
från ett Vietnam där kvinnorna nu befäster den jämlikhet i samhället som de
fick under kampens år.

När vi flög in över Vietnam
hälsades vi välkomna till lan-

det av de vietnameser som var
våra medpassagerare. En var
fackf öreningsordförande från
f d SaiHo Chi Minhs stad

- ögongon. Han hade f ö god
kontakt med Mattias, 13 år,
och båda log blyga, pojkaktiga leenden mot varandra. Det

var deras

kommunikation.

Men den räckte. I Vietnam ser

ww

i",',"*rtu@,iif,r,"*'
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man ofta hur nära och naturligt generationerna lever med
varandra. En annan medpassagerare var läkare, som tidigare tjänstgjort i GuineaBissau och träffat Amilcar
Cabral. Anledningen till den
tjänstgöringen? Solidaritet.
Båda kände till det svenska
solidaritetsarbetet och många
vi talade med i Vietnam kände stor tacksamhet. Några var
dock lite ängsliga för att det
arbetet skulle avstanna.
Även om Vietnam har byggt
upp landet kontinuerligt under pågående krig måste den
stora återuppbyggnaden börja nu. Vi såg flera bostadsområden under uppförande
med skolor, daghem, restauranter och butiker, vägar
breddades och förbättrades, i
Hanoi byggdes även hotell,

Text:

Vietnam

Karin l,'entz
Foto:
Joachim Lentz
Christian Lentz

vid Ha Long-bukten byggdes
semesterorterna upp igen för
arbetarna, kraftverk byggs,
järnvägen mellan Hanoi och
Ho Chi Minhs Stad färdig-

ståills, broar, skolor, teatrar. . .
Det är nu stödet behövs. Två
ekonomiska system ska sammanj ämkas och en enorm förstörelse i södra delen helas;
skövlad skog och skövlade
risfält och så människorna:
föräIdralösa barn, krigsskadade, miljoner analfabeter
och i amerikanarnas spår:
prostituerade, drogmissbrukare, arbetslösa. De prostituerade har man redan tagit hand
om och erbjudit utbildning.
Vietnams Kvinnoförbund
angav som sin närmaste uppgift att sörja för södra delen
på alla sätt. Det har ju gjort
det tidigare också
senast
- Ho
gällde parollen under
Chi
Minh-kampanjen, de 55 dagarna befrielsen av Saigon
varade. "Allt och alla till fronten." Detta berörde kvinnorna
både direkt och indirekt, som
f ö under hela krigstiden.
Kvinnoförbundet lanserade
på 60-talet kvinnornas ansvarsområden för att besegra
aggressorerna och bygga socialismen; I'produktionen, familjen, fronten". Vietnams
kvinnors insatser mot fransmännen och amerikanarna är
välkända. Kvinnornas massdeltagande i folkets krig bidrog till att slå ut fienden.
Systrarna Trung som i spetsen för en här år 40 efter vår
tideräkning drev ut fienden
som kom norrifrån har haft
många efterfölj erskor.
Inte bara i den direkta kampen ökade kvinnornas delta-

ett nytt

samhälle.

Under Vietnams Arbetarpartis ledning har detta samhälle
förbättrats dag för dag och
har inneburit folkets, kvinnornas frigörelse. Ho Chi
Minh sade: 'Om inte kvinnorna är emanciperade har socialismen endast byggts till hätften!t tt
Kvinnoförbundet arbetar
med detta för ögonen och har
samhället, staten, institutioner och myndigheter på sin sida. Förbundet påpekar vikten
av att inte arbeta isolerat utan
tillsammans med partiet och

olika organisationer. Till
kvinnornas tre ansvarsområden läggs nu mottot: "Låt
oss se till att klara av både

Hamnarbeterska i Haiplwng

utgjorde de i norra
Vietnam endast 20 % av arbetare och tjänstemän, L972
redan 42 %. Kvinnor i ledande
ställning är fortfarande få.
I Nationalförsamlingen t ex
är 32 Vo kvinnor. Till alla andra uppgifter kommer det på
Kvinnoförbundet att utbilda
kvinnliga kadrer. Något annat
man medvetet eftersträvar är
att utbilda kvinnliga lärare i
tekniska ämnen för att på det
sättet uppmuntra flickor att
välja ett tekniskt yrke.
gande.

1960

Kvinnans frlgörelse
fortsätter
En fötjd av kriget blev alltså
att kvinnorna övertog män-

nens uppgifter i produktionen: på risfältet, i hamnen,
på byggplatsen, väg- och brobyggen osv. Vi såg många
kvinnor i arbete, i rörelse, ofta med något tungt arbete,
som vi skulle kalla manligt
arbete. Finns det risk för att
kvinnorna återgår till hemmet nu efter kriget? Den frågan har många ställt

och

Kvinnoförbundet har svarat:
"Kvinnorna kommer att utvecklas än mer när vi ska
bygga ett fredligt, oberoende, demokratiskt, återförenat,
blomstrande och starkt Vietnam. Augustirevolutionen gav

statens och familjens angelägenheter, Iåt oss sträva efter
att få jämställdhet med mannen". Man är mån om att påpeka att kvinnorna måste frigöra sig sjäIva och att männen
måste upplysas om kvinnans
situation och frigörelsekamp.
Både Le Duan
1:e partisekreterare
och-Kvinnoför-

bundet har- i olika skrifter
dragit upp riktlinjer för det
fortsatta arbetet, dels för
kvinnorna själva, dels för
Förbundet. Här har klart
framkommit att målet inte är
nått, att det återstår mycket,
även om kvinnorna nu har
samma sociala, ekonomiska
och politiska rättigheter som
männen. Då bör .man erinra
sig förhållandena före

-45
med analfabetism störst
hos kvinnor
månggifte,
barnäktenskap-,osv. Ute på
landsbygden innehar kvin-

norna en ledande ställning i
kooperativerna och även på
distrikts- och provinsnivå.
Kvinnorna utgör 60 % av jordbruksarbetarna, 60 % är kvinnor inom handeln, 52 Vo på
undervisningsområdet, men
deras deltagande bör ökas,
framföratlt på högre nivå, deras deltagande överhuvud bör
underlättas genom flera daghem, flera service-inrättningar.
23
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"Famlljens lycka beror
på samhällets lycka"
Le Duan har synpunkter på
familjen. Han tror sig veta att
många anser det vara icke-revolutionärt att tala om eller
tänka på familjen, som om det
vore av privat intresse. Tvärtoh, säger Le Duan: "Familjens lycka beror på sam-

häIlets lycka. Samhällets
framgång uttrycks i varje

medlems, varje familjs lycka.
Följaktligen måste partiet, regeringen och massorganisationerna sörja för varje familj, för kläder, mat, bostad,
utbildning etc."
Le Duan stannar inte vid familjen utan talar även om
kärleken, som inte är något
flyktigt, utan en varaktig
känsla, som baserar sig på
ömsesidig respekt och gemensamma ideal. Det finns ett
ordspråk i Vietnam som säger
"Ett lyckligt äkta par kan ösa
östra Sjön tom."
Lite av detta pratade vi om
när vi besökte Kvinnoförbundet i Hanoi, dvs två representanter, en matematikprofessor och en som var chef för
förbundets propagandaav-

delning.
De kom ut och mötte oss på
gatan och verkade uppriktigt
glada över att vi ville besöka
dem. De hade dukat fram th6

och cigarretter och medan vi
drack th6 utbytte vi hälsningar och presenterade oss. Vi
24

hade i förväg gett dem våra
frågor och de besvarades nu i
tur och ordning, ibland av den
ena, ibland av den andra. De
föll varandra i taldt, skrattade
och log och blev ibland väI-

Det ör kainrwr som sköter öuerskeppningen

:AERT'FL(DT

digt ivriga. Vilket hade tilt
följd att den lilla svensk-

danska kvinnogruppen också
blev lättad och sköt in flera
frågor. Vi fick väl i och för sig
inte reda på något som vi inte redan hade läst
det ÄR

svårt att fråga konkret
- men
var
ändå, när vi lämnade dem
vår grupp upprymd och alla
sa i munnen på varandra,
"Vilken fin och mjuk stämning, vilket lyckat och roligt
möte." Det var ett möte präglat av värme, innerlighet,
skämt och skratt
- de hade
berättat om sig personligen
och sina barn - sådant ger
närhet. Matematikprofessorn
t ex hade två barn och hon
tyckte nog att flickan var flitigare än pojken! "Vad sa nu
männen om att kvinnorna arbetade", undrade vi. "Ja, vad
vände hon sig
säger du"
tolk,
titt vår manlige

som

kvickt replikerade att han in-

te var gift tyvärr. Hon svarade

själv att männen nu fostrats
av partiet och var stolta över
annat hade det
kvinnorna
varit förr. En av dem hade varit medlem i partiet i många år och
när hon tog farväl tillade hon
det var som den
'comrads"

finaste utmärkelse.
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Tolv krinnor

bildar kollektiv
Partanna, Sicillen. Rester av en
stad I Bellcedalen, där jordbävnlngen för åtta år sen gJorde tlotusentals männlskor hemlösa. De
flesta bor ännu I baracker. Statens pengar tlll nya hus kom bort

Tolv kvlnnor I en llten lskall
i staden turas om att
sltta vld el-elementet. Nej inte

grannstaden där hon skall föda.
Men tolv namn flnns I alla fall på

visorer. Och en "god man" som
skall lösa konflikter, om de upp-

partilokal

tolv idag, tio. En är sjuk, en annan
ffälper sin syster på sJukhuset I

det papper som lämnats in tlll
stadens notarle av Paola, en av

dem.

I

oväntade 15000 som start-

kapital, får de veta. Nu kan man
köpa symaskiner, skaffa startmaterial. Det svåra verkar möjligt. Och de som samlats i det iskalla rummet går igenom de formaliteter som krävs för att få

på vägen.

t

Men egentligen tror de att de
kommer att klara det. Från Sverige, förmedlat av svenska Sicilienkommitt6n, kommer i dagarna

Tolv kvinnor som tänker bllda
ett kooperativ. Tänker sy, stlcka,
virka, göra konserver.
Det låter inte så märkligt men
det är det. De tolv, nästan alla
svartklädda som sig bör, är pionjärer. De är modiga, de riskerar
något. Kanske kan de vinna något. Inte bara egen inkomst utan
också ett eget värde. Här på västsicilien

är det revolutionärt att

tänka så. Här har kvinnan varit
osynlig tills alldeles nyss. Nu börjar systrar stöda varann, arbeta

för förändringar. Men visst kan

det vara farligt.
Några av dem har redan en inkomst. Vid sidan av barn och hushåll virkar dg, varenda ledig sekund, för de uppköpare som be-

talar struntsummor och säljer
dyrt till turister i Palermo. Nu

tänker de: vi i kooperativet kan få
hela vinsten. Men tänk om vi
misslyckas? Då står vi där, då
får vi aldrig sälja till "honom"

mer.

starta. En styrelse på fem. Två re-

står.

Och alla förstår sig redan på
pengar. De är vana att hushåIla,

hustrur till jordbruksarbetare,
byggnadsarbetare, småhandlare i
en landsända där arbetslösheten
är större och priserna minst lika

höga som

i resten

av ltalien.

De gör raskt kalkyler över vad
materialet till en jordgubbsmönstrad torgkasse går på, och
vad en sådan brukar kosta i Pa-

lermo. De diskuterar billiga lokalalternativ
en ljus och rym-

lig, ensligt- belägen

barack

utanför själva stan, eller den stora
kalla mötessalen i partilokalen?
Det blir den, man tror att maskiner och material nog är tryggare
för stöld och åverkan här i stan.
Men det är säkert också så att
man är rädd för annat, om man
håller till i den där avskilda ba-

racken. Det kunde

bli prat

om

"kvinnohus", det kunde bli oöns-

kad uppvaktning, och det vore

kanske otäckt att ensam gå den
långa vägen dit, och vem har
bil?
Virkade dukar, kassar med ap-

Taå"

kuinnor ur kooperatiuet

arbetsprouer

med"

plikationer

skall vi göra?
- vadman
De arbetsprover
tagit med
sig är konventionella saker, sedda med svenska ögon. Inte moderna, men heller inte så folkloristiska att de skulle kunna vara
moderna för det. Traditionen som
kanske finns någonstans är rubbad av damtidningarnas förslag. Man virkar små gulliga
korgar att ha bröllopskonfekt i.

Men hantverkskunnigheten finns
där, och den ekonomiska påhittig-

heten att ta tillvara. Det är kooperativets kapital,

De frågar oss: vad skulle vi

till Sverige?
Vi svarar att vi inte vet, men

kunna exportera

lovar att höra oss för med tänkbara försäljningskanaler, och lo-

var att skicka frågan vidare
det gör vi nu.
Vi säger till de tolv att vi är
amatörer själva, men att vi tror
att de skall försöka "leta tradition", försöka bygga på något
eget, sicilianskt, som kanske
kunde bli ett efterfrågat mångårigt "mode" som de grekiska
axelväskorna, de rumänska

skjortorna har blivit här. Kanske
skulle de kunna ta upp måttbeställningar från Sverige också.
Du som har kunskaper, tankar

och id6er om hur vi i Sverige
skulle kunna hjälpa kvinnokooperativet i Partanna, hör av dej
till oss så vidarebefordrar vi.

Kooperativet kommer igång i år,
och det är viktigt att de har en
efterfrågan i starten. o
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SYDAFRIKA:

BRASILIEN:

Svarta kvinnor

"De tortet

30 dagair

"onödiga bihang"
ttKvlnnor under apartheldtt, var
temat för en endagskonferens
som arrangerades I London den

aprtl av antlapartheidrörelsen I
England. Konferensen, som samlade ett hundratal deltagare från
24

såväl kvinnorörelser som an-

tiapartheidrörelsen, var ägnad att
sprlda kännedom om svarta kvlnnors llv och sltuatlon I det rasis-

tlska och fasclstiska Sydafrika
oclrn lnte minst, mana tlll soltdarlsk handling från systrar I alla
länder.

Gång på gång återkom man under konferensen till hur viktigt
det är att analysera den svarta
kvinnans situation i Sydafrika.

Endast genom att titta på hennes
liv, som är ett resultat av ras-,
klass- och könsförtryck, kan man

fullständigt förstå strukturen och
omfattningen av det djävulska
apartheidsystemet.

Kännetecknande för alla de
vittnesmål som gavs om förtrycket i Sydafrika var att man hela
tiden vävde samman de personliga erfarenheterna med politisk
analys.

Joyce Sikakane, f d politisk

fånge i Sydafrika, berättade om
sin uppväxt i det svarta slumområdet Soweto utanför Johannesburg, om hur hennes mor och andra svarta mödrar tvingades låsa

in sina små på morgonen med en

tallrik mannagryn, en mugg vatten och en potta för att ingen
barntillsyn fanns.
Vi turades om att kika ut

genom
det gallerförsedda

fönstret, det var det enda roliga vi hade, kom Joyce ihåg. När modern
kom hem efter ca 16 timmar ha-

de barnen ofta gråtit sig titl
sömns.

Dulcie September, också hon f d

politisk fånge, berättade om den

kvinnokamp som förs mot apartheid och som trots en allt starkare repression och mer utbredd

tortyr visar tecken på växande
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militans. Nyligen trotsade ett
hundratal kvinnor regeringen och

gick den långa vägen hem tiII
Majeng efter att ha tvångsförflyttats till ett avlägset och
ofruktsamt "homeland". Ett tiotal
av kvinnorna arresterades.

Konferensen markerade sitt
starka stöd till den nybildade
kvinnoorganisationen "South Af-

rican Black Women's Federation"
med Winnie Mandela och Fatima

Meer som initiativtagare. Fri-

hetskämpen Winnie Mandela har

nu äntligen efter 13 års bannlysning och husarrest brutit sin på-

tvingade tystnad.

Konferensdeltagarna såg det

som en viktig uppgift att rätta
den förvrängda bild av kvin-

till

nans situation i Sydafrika som
gavs under "Eminenta kvinnors
världskongress" i Sydafrika, organiserad av Sydafrikas väloljade PR-maskineri

i december. Där

fastslog Tini Vorster (gift med
Sydafrikas premiärminister) att
"hemmafrurollen är fortfarande
ett av de äldsta yrkena i världen"!

Sydafrikas svarta och progressiva kvinnor fördömde genast ar-

rangemanget som ett jippo.

Londonkonferensen kom till
bland annat som ett resultat av
den diskussion som skapades
kring Hilda Bernsteins (sydafrikansk kvinna i exil) bok "For
their triumphs and for their tears:
Women in apartheid South Afri-

ca." Här avslöjar författarinnan

hur icke vita kvinnor och barn be-

traktas som "överflödiga bi-

hang" och "icke produktiva enheter" och därför tvångsförflyttas
till avlägsna och obrukbara "holmelands", där t ex mer än hälften av alla barn dör innan fem år.
STUD SYDAFRIKAS

Sao Paulo är en modern storstad med över 7 mtU. lnvånare'
med ett skyskrapsfyllt centrum'

med banker och affärshus vld de
traftkfyllda avenyerna.
Till denna stad flyttar varje år

männlskor från Braslllens
landsbygd, på iaht efter arbete.
Bebyggelsen ökar på den kulllga
250 000

högslätten 10 mtl från havet.
I det stora ABC-områdef Santo

Andr6, San Bernardo och San
Gaetano llgger industrlerna tätt.
Här finns bland annat ett tlotal

bilindustrier som

sysselsätter

över 100|)fi) arbetare.

Genom lagstiftning sedan mtlitärkuppen 1964 har fackföreningar i egentllg bemärkelse förbjudtts. Strejker är förbiudna'

strejker betraktas som polltlska
brott liksom alla former av subverslv verksamhet, till vllket hör
dlstributlon av propagandama-

terlal med id6er som är oförenllga
med t'konstltutionen".
I lagen om den natlonella säkerheten nämns detta brott: sprldande av ld6er oförenllga med konstitutionen, med straff i form av
fängelse mellan 4 och 8 år.
Genom hemllga dekret har presldenten givtt poltsen möillghet

att arrestera misstänkta

perso-

ner, hålla dem lsolerade I 60 dagar och under denna tid brukar
förhör under tortyr äga rum' därefter tvingas den fängslade att

underteckna det "förhörsprotokoll" som upprättats under förhöret. Rättegång hålles så
småningom av mllltärdomstol.

I

ljuset av detta skall sltuatlo-

nen på arbetsmarknaden ses.

Jag vlll berätta om en kvinna
jag mötte i Sao Paulo.

KA]VIPANDE KVINNORI

BOJKOTTA SYDAFRIKAI
STUD

BEFRIELSENURELSENNAI
Lena Israelsson

Text och foto:
Anna Karin Karlsson
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På arbetet säges många upp,

1ö-

nerna har höjts och företaget ord-

nar uppsägning och nyanställning av människor, till de gamla
låga lönerna. Det är dagligen kö
av arbetslösa utanför GM:s grindar. På arbetet är det förbjudet
att vägra arbeta övertid, förbjudet att diskutera eller organisera
sig.

Uppkäftiea polisanmäls. Fackföreningen styrs av företaget, de
av arbetarna valda fackliga representanterna är personundersökta av polisen.

Var och en har en arbetsbok
"Carteria Profesional" i vilken
sena ankomster, olydnad, sjukdom noteras. Arbetsboken följer

sin ägare genom det yrkesverk-

samma livet.
På de flesta arbetsplatser finns

säkerhetsmän bland

de anställ-

da, betalda personer som har

till

uppgift att till företagsledningen
anmäla kamrater som kan miss-

tänkas utöva subversiv verksamhet.

Detta drabbade Maria,

31-

årig fabriksarbetare. Hon berät-

tade detta:

Vi arbetade i en grupp med arbetare i ett par fabriker, en politisk men obeväpnad, fredlig rö-

Vi hade en grupp för kvinnor. Vi hade tidigare anat att
relse.

polisen kunde ha spårat oss, men
ändå var vi inte beredda just då.

De kom hem till oss en kväll,
kulsprutebeväpnade civila poliser. Min man lyckades smita ut,
jag har inte sett honom sedan
dess. De tog min dotter som då
var 1 L/2 är, hon såg på när de
slog mig och min väninna och
förde bort oss. Min dotter fördes
till ett barnhem och hon var helt
chockad och grät och matvägrade

under 18 dagar, hade inte mina

föräldrar efter idogt

sökande

hittat henne hade hon kanske inte
överlevt.

Polisen tog under några dagar
över 1 000 personer, vänner och

till mig. Vi fördes till
ett fängelse och jag hamnade i en
cell med 3 personer, min väninna
fördes till ett annat ställe.
Efter 3 dagar började tortyren,
4 män förde ut mig och jag fick
kamrater

naken gå fram och tillbaka framför dem, de gav elchocker i brösten, öronen, fingrarna, de höll på
så hela dagen, de frågade efter
min make, efter vänner till mig,
vad de gjort, var de var. Sedan
fick jag vara ensam i en cell i 20
dagar, en dag kom de och hämtade mig igen, jag fick hänga i den
sk papegoj-stången i knävecken,

naken, med bundna händer. De
slog mig 3 män på en gång, gav
elchocker. De torterade mig 30
dagar i följd, en dag fick jag stå i
vatten och de droppar vatten över
huvudet, kallt vatten. Samtidigt
ger de elchocker i händer och

fötter, då förlorade jag nästan
medvetandet. Då frågade de
hela tiden efter något brev jag
inte kände till.
På min väninna sprayade de
saltsyra i ansiktet och repade med

en lancett över hela kroppen, de

slog henne över hela kroppen,
samtidigt hade hon öroninflammation, det rann var ur ett öra.
Under min sista tid som fånge

fick jag bo i ett hus, där jag
fritt fick röra mig, jag fick inte gå
ut, jag fick inte ta emot besök.

Efter L l/2 är släppte de mig.
Vilka som torterar?
Ett kort
leende ger hon mig, -sedan blir

ögonen mörka igen. "De är unga,
jag tror det är universitetsfolk, de
har ideal, de ser oss som en fara
för fosterlandet, de får bra betalt. Några är äldre, de vet vad
de gör. Man kan förstå dem kanske, de har fått en hård uppfost-

ran.

De är många. Det finns läkare
med under tortyren, det är läkarundersökning före tortyren och de

avbryter när vi inte tål mer, en
kamrat fördes till militärsjukhuset för vård, de vill inte att man

Fr&n

bostaÅ,sområ"det

ViIa pal-

rnares i Saa Pattlo. Bilden, har
ingen anknytning till intensjun.
ska dö.

Polisen stjäl allt man har. De
tog våra möbler, kläder, böcker,
allt. Jag hade inte mer än kläderna på kroppen när jag släpptes. Jag har arbetat sedan jag var

13 år och jag har inte kvar ett
papper på det. Det tog mig 10 må-

nader att ordna de legitimationshandlingar som behövs för att få

ett arbete.
Mina vänner från förr är försvunna. Jag vet inte var de finns,
de är rädda för att söka upp mig
kanske.

Jag har blivit rädd för att tala

med människor, vet inte vem jag
kan ha förtroende för.
Jag har i alla fall min dotter hos

mig nu, hon är fortfarande väl-

digt ängslig, jag försöker vara hos
henne så mycket som möjligt, men

jag måste försöka få tag på ett
arbete nu.
Trots det förtryck som råder, det

stora antal personer som är arresterade och den uppenbara risk
som råder för var och en som företager sig något i opposition mot
regeringen, har under 1975 en

för amnesti för politiska
fångar vuxit fram. Denna initierades av kvinnor, mestadels
mödrar till fängslade, där man
skall ha klart för sig att huvudden
len är arbetare eller studenter
som försökt diskutera facklig aktivitet, större yttrandefrihet etc.
Denna "Comit6 Feminina" för
amnesti för politiska fångar har
rörelse

under ledning av Teresinha Zer-

bini vunnit visst gehör utomlands
och i Frankrike förbereds en in-

formationskampanj. I detta arbe-

te bör även svenska kvinnor deltaga.
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Till de' .mest kanda hör tlq

+ä:;

o*htu''Gunborg-toi[+

kernall sk-ildrarhgr- detvar att

växa upp, i.Stoctrhotm,i'fattlg

borgerlie, intellektuelt miljö
orySinS sekelskiftet. ,,
Moa Martinsson viixte upp
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bröIlop,,oeh Ktrngens rosor.
Astrid Pettersson har i ,böckerna tivete trapp*,och Barnets börda berättat orn l.ant*
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TOVE DITLEVSEN
I

boken "Min 'nekrolog

og

andre skumle tanker* skriver
Tove Ditlevsen för säkerhets
skull sin egen:dödsruna: "Före
sin förtidiså död hann T D
skriva ett psr dussin böeker,
, varav de märkligaste är hennes minnen. I dessa bes-kriver
hon med'skoningstös uppriktighet de män, som hon delat,
bord och säng.med, och sitt
' ensamma,' givrnilda
hiärta.
Tyvärr förstod samtiden inte
att uppskatta denna ärliehet'
som tilt sist fiek till följd att
ingen man vågade så myeket
.som växla ett par ord med
henne på gatan, av rädsla'för
,att, åka,,in i nästa memoardel. ,,, Dödsfa$e! är en'stor

förlust för dansk litteratur,

och'i , dag kan man förvånas
över att denna geniala kvinna
aldrig tilldel ades Akademiens
pris eller blev rnedlem av denna församling.'r
, Tove Ditlevsen hittades död
den 8 mars 19-?6, och när hon
några dagar senare begravdes, blev hennes sis,ta färd
tvärs genom det :centrala
Köpenhamr,b förbi, de gator
dar ,hon vuxit'upp,r tnära hog
l

ett triqrlftåe. Många, många
köpenhamnäre kantade hennes vä9, kvinnorna k-om ut
från speceributikerna och tidninåsStånden. Det ,var dero*
Tove, de tog farviil av. Och de
nehrologer som sltrevs, var
långt mer entusiastiske än
hennesegert. , ',
Gång på gång berättades
' historien om. f$Ckan från Is*
tedgade, sorn,växte upp i ett
' hem, präglat av två mycket
'olika människor. Fadern,
so-eialist, läsande,, tänkande,
egtterande; :utan' fast erbete
från det åi Tove Ditlävsen
fyltde sju år, med åren alltmer
inåtvänå Modern: en glaö utåtriktad,, realistisk köpen-

,30 ' -'

,' '-, '

,

,

mycket troHgt Andra tyckte

hamnska. Tv-å,o-förenligå arvrl ,
som förenådes i fovei.oeh, två '
åro"*tis" ieioi, ro* iionhela,,
sitt liv tf*tl* stava'på utan att ,',
kunna ena del,

Ditlevs-en, men.iRnan'vi hann .
föibCreda den, kom budet om ,
hennes död.', Föigt som' en
chock, :rnen, sedan insåg, vii,
vad'kunde en intervju ha Sett
oss utöver vad:hon Själt redan '

i

sina aikterqch

från Istedgads. ,. ,,

'

.1, ,1,,,,

,,

'
i"u debuterade ,b* hntner'

Honberätta*,

,,

,,

varon var jag nära nog hudlöst

gätler rena äventyrsherättelser
, eller dikter, kan rnan inte skriva orn någonting sotn man inte
på ett eller annat sätt har känt
m€d uin egen kropp.
TiU slut blev boken antagen

,'

,

Iiga temat är fattign människors liv i storttaden. Den tlll-

förtrogen med, oeh om det inte

det

lcvalpeter långt därytöver;.Li*'
vet blev sto - för, fliekan,::

i alla fall en del av
hennes ångest Men det egent-

försvinner

,

io:

manCr. 'D-et: råekei,,' sorn, folo-

giafi."Meq Civqtvis: har

lar om en ung flieka som är
rädd för män, diirför att hon
,under sin bsrndom har utsatts
för ett sexuellt övergrepp. En
gång träffar hon mannen och
känner igen honom, och sedan

Inför det här numret hade vi
glånerit en intelvSu mi4 fävå

beraitat

att den var f,ör4iärv. Den hand-

,

,*v ett litet nyti och idealistiskt

förlagr där man inte var lik*
r-ädd,fiir att ta risker som på
de etablerade förlagen" Den
kom, ut l9{1. Och den blev en

, verklig

med diktsanrlin gen'Pigeslndo,
som kom ut p-å höstön $39:

framgång.

''

Dags för en ny tillvaro, för
Tove Ditlevsens del: en ny

Ilet låter så,enkelt, rqen,knnpen för att få ut dessa tunna

trqck man.
,Ebbe var sdll& romantlsk oeh
harias
lika infuess€rsd av litteratw
f;at'
;tdid;ff r*"" ttÄgko*iid
*""ga"men
som jag. Att han också vaf, fatI
barndomen och
tig belrymrade mig inte alls.
'Tidief på våren". Medan jag
Jag hade ju rdan fåtl uppleva
artetaAe fiir mitt uppelröllgval
att den,av mor så högt prisade
jag,hela tidcn på iakt efter innyFFerika ,mä1,. -Mltt--stor:g ,,,fögsörjningen inte var all den
Iyek* Bom en ung flicha krurde
n1olotgrn var *tt.de-i3te lllo, var
, ,gå och hoppas på. Vi slösade
på iakt gfter mig-,fl9" iag ver
inte hort någon tid och blev för
.e3vil 9eh gay mb rnlf' och dll
slut hittad* iqg 9n $dan ml*.', ' varandra,som det välsignade
regnet för en tiir.etande jord. Till
Ifan var redahtör för en tidmin stora glädie blev jag gra*r.*rt *ä- rr.*et"vne n""a"n,
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och han var trettioett år äIdre
Kärleken fiek migatt bryta ut
än jag. Jag ha& säkert inte bei sång, och min fiirläggare var
hövt grfta mig rned honom,för
överlycklig för att jg hann få
att komma mig fram i världenn
med ett par kär{eksdikter i min
uren delvaringen so.-q !nr{e ta;
nästa dilrtsamling som, just
Iat om för mig att en fliclra kunskulle så i tryck,
de bli någonting sr'egen kraft
Jas kallsde samlingen 'T,ille
,verdent. Det skulle ange att den
Hennes-'nästa bokn 'rMan har
stora världen var för slsämili#,'ärur*t*t'
- -- l:- r'r -.
mande oeh oövervinnlig för
l-iet" ibrt"g,'
ä'-;
mis, tlen bakom tlteln Iåg ock'..
så min garnla trängtan efter ett
Nagr" iOtl"s skyllde 'på p"ppersbristen. Landet vsr ockuenkelt liv med man, hem och
perat av tyskarna, så det lät,
barn, det vailtiga och normala.
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flarhorns?? trIan, gick ofta på
. krog md ,sina k,grqrateq, at@

jsg

L

:,

, f.er*d av min B€rson och mitt
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eiar- wärksarfiwrrio'd gssfi1., tätleaeig,,'i,
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ho:uet utt skrive., I,.g,g anserhörr'
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dgt;,tj,äna,tilt!',, f)1i':tror *tt''för
att, iäg är 'henneC mclr' s6,'hår
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,, , 'Jag arnmäde,he{Ep..De.upp;

,'lever;gtt,.'sea' t,.är,.+iktigt,,nu

:, .för:.

'.
:

.tidffi

,,tlag, , ,amw1adq', ,å11,e
ba.rned 'rnen i,rned.
*f ,,q,

ihe

*,,*ltrHffi}l

,

;hetfl, -v$ldls4$ultg,,6x€ffiefi,So$

b$ekCr:
;.nE' iä$,'ssrn rd$ s*[,:i
ldå. 'l$Astfu lt h.Eriltesl,,Sl k
.

sorn gtock ade' sig.'oth t**,t<trn,
de tröstas, när hon fiök se mig,
en :gråt jag kan:höiä, än id'äg;
;

lXon' ,:,blåste skirrande .l5uA:.
bubblor. Han, älskade' rlöielie;,
,älshade ljus,, älskade: fäigröAh:.
,musik,oCh r,njuke ttggt. IIon
biukade tigsa ,på golvet ;i ,sih
blå ' sparkd.räkt, :oeh' ,'ir :hän;,

:E:fter'en tid fick j,a.e jobb,på
eti nattkäf6,.,så';åg .kunde,:ve=
ra. , mCd , henng ,, på , , dågår.na,

,

octi, det var'bättrbl,',SÄen, .gig
h$it, slu{,:måste, jag,,iindå ta,'hennå,
att,heå*es,,händer.. toch,fötfei, tfll,,lhans, famrti , och ':lämbä:
biCt sudfiga. Hon ver.ett.unt,1 hgnng,,däf., ' i i :::: 'r:l' ir 'l'i'j
defvefk för,mig,.:.rn .dCt,,var',.. ,.,,'D,et, tog., läng,.$d att,,får ihop.., .
förI :l1t11nen, .undgi t,pdngar' till: hennes återres- a;,$,å..,,,
hön
osq,1,sörn;ieg
"in*e: .fickttämnä hq e., ,..fiClc,''hbn . :vetthCIppor :qg .iä$.,.,,'
till,. eå,.,dager$s när-.,hon, :ivai',, 'fi.ek t 'v:änte, ,Iän#e,,. ,När,, .hU* .''.'.
jäi

rycking

rbar.rkg, på, det, så
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åtta: måna.4er, Eamrn,aljrfäf
årbetaAe.,',,eller,,,,$ökte,,,.arb€te*

.

äntli$än',.. ., kornr,,,,,.'händdi ',,',iF.S., :,.,:l
..ig1en, henf;ie..'. Hon.hädä,,..
-om t,.knabpt
oCh' fili,S'ffiys rf*rsriskull'
:, ,. ån tSnåbib-t oCh nervöe'.gån$ 'soffi :,.r,
tliiitä ;..'.'lä*grö,.,r,,,, .,.uthålr,dadält,, i . ,gih,.,.f fr r; hön ' U*na*J ',siå:ifar;, . .
fukråv.rha$ iii,gitt avgk S,hirdv,I',.' ,.$a{r,rmgserr oeh'Häddli.eni bjs#,. r.l
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ååtrffitt

yiet ng'r..Jr hirrr' tröttsgrnaiä,.de.'
långa rdågatneig*,hui' sdiider',,
är'på., $å-", slitande
:

"Sfrlpdi+e!,

dana,,, dd'.8heltl-;. sörn,,,,barg

.,

$f,

II

oen, gsmle, marulert',s,otrt, bod'
frd på, baksidan,, ,sad€, ,G[,,gång
på sitt,, ,blids, ,sätfu, ,ttDu,, .shulle
när, rdu, tittar
I$', ffi$r"nrö*
gd.,.,f,1
på.,hgnn,s[.,,,.
A lx, rl, $,,,,i rffitt
js19,,,
tittade,,p å hen;
snsikte,,:,11ii 1,,
,J&gl,,,
ne?,,
äIsksde'' henne.i, 'D'iir
fanns. ,l kiirlekens , , ,alla 8är*

:

:*etåt. Döf ,vär'det' en a :stäIle.:
so*r f annsl $åt $*r'end a, sä ttet
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;ffl.iåå:*$fiä"äT'*å *å1,
rinnan'sorn,ver elalt. för under
atta Cesså.år-'här det ystatrsu,
fastrimitt el,enlitenpoj,;,

$r
.tii

ri

$

,

ningar.tt,,

H

dig? det,är inget.skäI,:ut rned,

dig,, dinrfeg{sri;,Jeg

vis$tä,qtti

Emily. .avslrgdde. det,,äten,.o'rn,.l ,,r,''$gf:,vag, förstr rned de ändr.ä

iagkorn ihågt

liän,saei'och
hon *nte'klängde och bönföll '
:det var,ett gtå4jefullt. ansiktti,,
r inte ett- bekimrat'eueilstiåmt:
jag,*isade, dem-;,
.,, ell€r oiöli$
för sent'tör Srnilv, Hon,lef in-,att- viIskulle stanna ,hemrne;, ,'te oftp, än mipqignästqnifl$
[dammä;'du serr sjuk,ut. S[arn-] ,:somrhennes bröder oeh sy3t:
ma, jäg,.,tiänner rnig 'dålig'- . ä; ;# :Hä;äääikö åiåtu -',
Mårnma, tiölrrltina är inte där:. tet oetr mörkt,, rnen lättrtirligt:,
idag, de, ii;.ri*a" Marnma,,vi:, när'hnn.vill, Du,naå.ste ha :sett
1ran intC,eå; det brann där ig-är:
,'det i,hennes baniornirnerr. du'
, talade om hennes: sällsynta
, komiika , begå+ning',, så,;, foit :
hcn. kornmer på en'scen.,Hgn
: lockär :publiken, 1g! ett' så,,in- .
aldrig,uppior;, iag.'tänker på ,"neiiigp skratt atf'.de ä,pplåde=,,
vfua 'gndra, när de varr en tre, .,,"*I,-tQh,
och inte i
fyra år, j itbrotten; lynnes*: vill'låta -applåderar
henne Eål , '
kasteh,, hoteg*i Plaven ;- och ' ,. Var kbmmer den iffån, den
jas måf ,plötslist' illa,' irag sät- där konredin?-Det fanns inget
ter ned strykjäinet.,'Vad var ' sådant,hos henne när hon korn
tillbaka tillrnig'den där åndra:
ffåfifåfrYWvdesådan , gången, efter,det r stt iag-h:ade
Den .,gamle' 'månnen söm : tvingats skicka, [ort,henne,
bodde, ,på ,balssidan $&d€ ,sr 'igen..Hoh hade bn rl;t,pappa,
Sång ,p'å sitt,,blidå,,sättl "Du ,nu'att $ra sis ilskai och jag"
skulle Ie mer':rnot Emily när
du tittar på,heinnet'. Vadfanns
-Utonr-rrär'
.ri lämnade hennä
i rnitt ansikle när jag tittade,, ''.på henne?,rJag älskade'henne". **f åä- iäi+i-u"ä'iiä"i äih
oss art hön
kärlekens alla bail ,

;*ffiT#

,

,

**1:j'

I

'

,

:

*å,ittf{-ii$ä;r;n'
uä'

?tl:ins
;;-*''

l

ffie

var.Så|

,

, ,'tKan 'du'r,iRte gä en ånnan
gång;' 'rnamrns; som i ' mqi:r

gon?"r brukade, ,,hon . frågat
I'gHf 'det bara en liten stund
du är borta.,Lovar.du?t' ,r'
''' Näi vi kbm,tillbaka var;31f"'
terdörrenr öppen och ltlochan
låg på golvet i,hallen. Hon, s,tel
oCh'våkeni',"Det vaf, inte bara
:en, Liten strlnd., Jäg, har inte
gråtit, Tre gånge$ ropade- jag

på,dig, bsra.,tre ,gånger' och
sedan"sprar-,rg jåg ner för:,att
,öppna,*öirenriå att du ku{t-,
de ..kbrnr,na,'fbrtare.' Iilockan
pratade ,'högf'', ' Jag , slä,qgde
i+åS, den, den, skrämde, mi€
,som'den piatade",
Hon sade,ati klockan Pratåide högf ,igen den kvällenrjag

'foi till sjukhuset,f{ir att få Su,san, Hon,var''w,av' sådän fgr
bei ,som ,man har i sambanö
med mässlingenn men hon' var

l

firllt rngdvetande hela den
vecka iag.,Vår:boita, och veckan ,ef1ei',, vi, hade-, ,kommit
herno när, hon rinte fick, konllnå
näia'den nia babyn eller'mis.
, ,Hön'blev,inte bra. Hon föib'lev rlragåi' rsom ett skelett,
viile, ir-rte'ätar', ochl, natt eftei
nått häde hon,'mardrö-ffinar,

\rid

r*ffi

**f*{tt**r
hir.barnen.,S,'fiedrf,tl!,',
,

ati' höras,,,odh. me*IanidEmden.:
j6l$
'mub,e11''ipAr,Nj'Ned"ti

..hon,

sig,undCn Hon,,åt, lite;lt,"',

I|r,,Mqträcktad'.elh. och'jag
.'''..'Hs#heniJättri'rkr,gppeq,Och liViig;

snnittai,,,'avr' Föi,ä1d;gtsi i,$-,irlt;r' ,när',,''$Qrt':flgddradg.. fö*6i,på
åiiär"äuäi.-Fy,;i t-iörmfläii'$+' -$krid,$'kor;r,,uär : tlön' stuiås.ade

,,f

'betygdlserll;t ,,,i ,'.- 1,,,1,-,, ,,.11 ,,,,,, ,,.1,
,.. Där, fänni ån,,spgn$,tig fHcka,l
ss'q' ffitid',-gfod''5666.,1 häne', hon for, frärn, över.kullen; män,
rned,,Emfly. IIenRes'' f-örjåildrar,
'kom ,aldEig.r
gä Hä:ein a v ar sne bbf överi
Wd. Ctt, EeCökiv'ar.i
hon $ortåi'r'D'e fl.l'ttådå 'henne' ..,, Ilpre,grämde,Sig f<ir sitt utj
i,
lsnnel-,'öqh',' rnörk',och
Nu när-deJ,är .föi,$e*tr (som
Stlt j.,,,{g.r,9*CtugAp'rrf ro[.qder $esnd.e''.
' om honr'skulle.,låta :rnig'hålla E
ily., förklarands'lDe,gillar
med. ,utliihdska, diäs, vid: en
i
r.'
6rrl fusnne .öchl, tiiiste., henae
tvchCr' om någon', tidpunkt dä, vafenda litenr flic. som iag,gör-med de andraf stii ilxl{..n*
,kar. skulle, ',våia eiler ,'tioddC,
,en knubbig
'eef jag upp, och,går tilt,hårure
,,hon. borde. varå
så' fbrt hon gnyr'ellei',röf,,sig
-blbnd kopia,av $hiftey Tenoporoligt. "Är du wkeni Emily? skrif*-, tTag mår, bra, Hur :rnår''' .Ie-,Iblånd',när det'-ringde tå.
Är det något'du vill ha?" Oclr{ 'babYn'. Om .jag s111oiver,lmitt. ddrrdn våi' rdet till henne;'nne'n,
svaret , är -alltidr detsa.rnmal .brev fint'.får jåg,.gn, stjäina,', ingqn ty,sktes homma och leka
huset-,etler vära,:bästa' väu
'Kfem.lt'Det blev,aldrtg någon, 'i,Kanske,rfö'rr
,stj{!na Vi , skrg+ ,'Varahnan.'
attrvi flyttade så
De övertalade mig, på,klinil , dag, biev,hon atdrie: tieh,,!ä'i rnlrckgt,.--.,'. '.,1"
' l','
pet,fanns en pojke som hon
hen ati skicka bort hennb,tiil eller, behålla,. utan, :b,ara' höra',
ett konvalescenthem på ,lan- deirl läias ; en gånå.."Vi här. Var smärtsamt förälskad i un-,
del, där rrfusrr kän'få, den $0r* hett äntcelt, inte: utrymrne.'så
der, två skolterminer. Måtens ,mat och ornvårdnad,' ni ,att barnen kån få ha,bers-onli-'' nader efteråt berättade hon
int'e kan klara att ge henne, :,ga' tillhörisheter-",' föiklarade' för,mig om hur hon hade taoeh så'får ni själv möjtighet de' tål:,nödigt'näi, vi,efter ett git släntai ur min portmonnä
att ägna er åt den nya baby-nt'. sådänt :diii. plottiiep, $önda gs*, föi att köpa Sodis, åt honom.'
Man skickar, fortfarande barn samtal,r. pläde'råde,,', f5o,,. h* "talrrits, tyckte han bäst om
till det där stället. Jag ser bil- rnyiket det, ikulle bbtvdaiför och' jag.köpte lite åt honom
der i skvallerspalterna på po- Emilt, som tyckte så mycket varenda dag, men han tyckte i
lerade qnga kvinnor som pla- 'brn ait sämta på'sakei;'att få alla fall bättre om Jennifer än
nerar tillställningar för att få lov att behållä sinå, brev och om mig, Varfö-r då, rnamma?"
t, , Den sortens fråga som det inihop pengar till det, eller som kort.,, '
-t
:
på
dansar
tillställningerna,
te finns något svar på.
,
eller målarpåskägg eller fyl* , Föf vage Ue*O*'l *ae hs;
'. Skolan vår ett' b-ekymmer
äter in*
ler iulstrumpor' för barnen.
för h-en+e. Hon var inte tatför
f$i-Hffi.å:
ä'ii
De här al*iie ;ason Ultå pa :r(De
fickr ägg söm'det itnn och,inte kviek i en värld därr'
barnen så jag vet inte om flictalforhet och kvickhet lätt
korna fortfarande har på sig av, till frukost eller röra med förväxlades, med förrnåga att,
klimpar-i, sade E-mily senåre,,,
de,där jättestora röda roset- jag':brukadC
ha dåt, i'munhen, Iära, flennes överarbetade och
terna och ser:häqjade ut varförtvivlade lärare :tyckte hon
annan söndag när föräldrar och,,, inte ,.sv-ä!ja.' Ingenting,
var, alltför samvetsgrann och
rbara,
gbtt,
får komma och hälsa på f'om :srnåkade någonsin
"Iångsam vid, inlärning", €n
'
naraetvartryekting.)'
,''
,'
inget annat aviserats" -*,scm
elev som alltid försökte ta
vi blev aviserade de första sex , Det tog oss åtta,måneder.,att igen:,oeh som var'alldeles för
få dem att släppå hernrhenfi€,, rnycket frånvarande.
veckoina. r
öch:'det
var bara,'det'faktum :
Jodå, det är ett taehert stälfrånvaatt
hon
d" randen
".Iag lät henne vara
Sick upp så få
rsjukdomen
le, gröna gräsmattor,och höga
,fastän
".r
trän och välkrattade bloms- :kilon hon hade gått nen.som' ibland var påhittad. Vilken
terängar. Högt utrpe på'bal- tive*y gåde ibciatassiitenien,' skillnad jämfört med hur bekongerna på varje, str.lga står
Jae biukade försöka hålta stämd jag är nu mot de andran
barnen, flickorna i sina röda om henne och kelå,med henne .: när,det gäIler närvaio. Jag arrosetter och vita klänrqngår, 'när hon hade hommit ilttUaka, bCtadb infb. Vi hade fått en
pojkarna i vita kostymer oeh, men hennes'kröpo',förblev: baby titt oChjåg vai:hemma i
jättelika röda,flugor. Föräld- stel,, s*h :efter en stund'diog vilket fall sorn helst. Ibland,
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när Susan hade blivit tillräCkUgt stoq brukade jae håtla
henne hemma från skolan
också, för att få ha dem alla

tillsammans.

Efr4v hade astma för

l

det
mesta, oeh hennes andhärntning, sträv och mödosåmr fyltde huset med ett märkvärdigt
fridfullt tjud. Jag brukade ta
fram de två gamla skänkspeglarna och hennes lådor

med samlingar till sängen.
Hon valde ut , pärlor och

enstaka örhängen, kapsyler
och snäckor, små stenar och
torkade blommor, gamla vykort och urklipp, allt möjliet
sådsnt som blivit över; sedan

brukade hon och Susan spela
Kungarike ..- de gjorde,i ord*
ning landskap och möbler oCh
spelade rsed'an upp seen€f;.
Def , vai 'bara de gångerna
det rådde rfridfull kamratskap
mellan henne oeh, Sr,rsan, Jag
har skyggat för det där,,hänsIan mellan'dern,,Com var som
jämvi*te*
ett' gifL den
mellan sårade'svåiå
kä:rs,lor och behov som jåg,fick försöka uppiätthåUa; roCh Som iag inte
klarade av under dessa tidi-

*iit;*

fanns, dut t orn*t*,

mellan del,andra också, ,var

oeh' en var, jd mänsklig,'hade
behövr.' ställder krav;,uppträd*,

de sårande, varlfordrande m.€n bara m#an Snrily och
Susan,r,nejr,:'Smily- gentemot

Susqn, fanrrs' den,' där tärande
förbittringen. Det verkar så
sjalvktart ytligt iett, :men,det

sj ätvkl.art. Sus4n,, åndra, barnet,' Susan, guldlockig
och knubbig, kviek.och talföi
och säkei;- i'sitf 'utseende och
sättr hade hon aLlt:det Emily
'iaknadCi: Sgsan .' vai'., ofiirmör
gen- .att motstå,,EmilyC dyigri *
,pa& .sQrm' hohr qd.an taP$ade
bort,ellef i.bla nd,klumpjg,t, h* ;
de , söndCr; sus ' berättqde
roliea,,hjstofier för ffäquq*n*,

är' inte

:

-

de,ocfi .hadä'jder,g,66' $oaa,6*
tor för a.t!$pp}ådeif ,medsn,
Emily'satttb,St..(för att s-i!,nere
E$gä- ii$- ig|,d*,$är var.l?rfn

ir-

IInn

morgon ringde hon mig
på ,arbetet och,gick ,knappt att

förstå,:genofir,gråten: DMamma,
jag, giorde: deL Jag vann, jag
vann, ,de ,klappade och klappade i häindema och ville,,inte låta

rnis går'"tt

den för Susan); Susan variba* ;,$krih'nu.' Den tid,en ri moder*

ia eti år efter Ernily i sin ty;

siska utvecklingr, trot$ de f.em
årens åldersskillnad.',' -, :'
Jäe äi eiad ftir, den tång.samrna .fysiska utvqqhlingen;
som eioide skillnaden större-,
mellbn henne: öch. , hennes'
jär-nnåriga, fastän'.hon' le'd, av
det.:Hon var alltför sårbar -för
den' fruktansvärdå: :värld,'. där,
ungdo'rnar tävlar, och stö'ltsej
iar'och'*isar. upp sig' dåir'''mån
ständ:igt mäter', sig',sjätrv-'med
alla andra, där,rnan ,ävundas,
"Om jag hade sådant kopparfårgat hå;t', "Om jgghade så-'
dan hy. * .r?, t16rr.:plåga.de.'sig
:

:

själt, tiiltäckli$,, föi'attr

hoh,

inte, såg ut',som ,andral'hon
hade ,.'nog av- 'b.säkeihe,fbn,
tvångät, att''väga,,orde*,iiinan

hon'ialgäe, av, att stäudi8.t' *- kynrra: gig *,våd.t{$$:g d.si,om,
,mig?:,utan,rstt. bähövälfå ..at$
öettaj upptöistorät råv. dei'skö.r
,

hinsstö $+ fs
.

.

.

siSI(

d.ddf,tei.ne,

no*rrie'' gäi hqt $ iH'e{t

.'

i,

r

j

,åii,"v.&,

såiåftåftri##$Frffi

' ,sk-apet har,jag,qästan bakom

,rnig,nu, när öronen inte är ens
bgfrå, utgn iständigt,rnåste bi'nas" att''':'lyssna,. efter barnet

:,
-som skiik-ei, ,sbm, ropår,r Vi
''sitter en stund beh jag,håller

,,fistbrn,,och.tittar,ut :över Cta;
den sonn liggsri;xbiedd i kö-1*
-,'möiker, med:,sins niuka stråk
',,av,'Htq.'l$ha'ö;,giliti andas rran
: 'oeh,.krypei,- närrnre, , .Iag bän
.hänom 'tillbäka titl sänåen,
,, han:soväi., $hoogdtg. Ett.lus;
tigt, örd,,, ätt . farniljeord, äivt
aV.,Emityr' uepf,qnnet,'av hen-'
:ne,för.att',säga: fiöst. , '
,l ,'Så' häi,'.och på andra viJ
. sätter hon,sin'präeCl, sägerfag
hög-t. ''Och'r'ycker 'tiil när, iaå
','säger,
dgt"' Vad .r-nenar.,'fag?
:Vad v 4e+'jag',bö{jade s-annJa
,ihop oc'h:''ttiisöIca,' göre'' $arn,m ngändC?t-,Ieg ,her' hun1,';'y-rit_r'{i$, de-ifiu svärda'upp-,
, xtåi.eri;..
Si-',Jag
t'ifite.,ihåg',därn'' hor,nt
,- merr
tEärsli-ilt

,,;g;,.gg.arbäiäde,,

.f

,*ry{åiff ffi
s

T.

hjätpa:fill att, varä rRor, 'hjätl .tunn och bl,yg,;6*tan'försvånn ; manfatta alltihop. Jae kom.
pa i hushållet,,$ oCh.handla, , ih iiidån.:Sedanj var det här, , rner aldrig dithän att jag skri-.,'
Hon blev tv,wtgen,att s-ätta'$in .,:'Srnitlr?:' $jiilvkontratlen, be; ,r ,v€f-t Hon var ett barn roån siil- , ,','
.prägfil på tillvaf,.o4'l$ismorg-,'., Säutknineenil det uppskåkan; ,, lsnrlog mot. Hennes far, läm. '
.iirar'r,5*1vt hysteriska;lCtt:för*, ,, de , oeh dräBandei' elownCrieti', ,, nadC,miginnan hon *är ett år.
,s'pSa,,hinna backa:matCäckai;,, lrollbundenhe-tenr,,'sedan, den , ilag ,vår tvungen att ärbeta .
:kamnna håi, ,**ru ieöhof ,öch,'' :tjutande och, stannpande 'p.ub" . ,börts under hennes fö:starsex , l
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Debension
Den 1 juli I97 6 öppnas en möjlighet för den som är anställd och är mellan 60 och 65 år
att kombinera deltidsarbete med delpension. Detta innebär att den som fyllt 60 år och
minskar sin arbetstid får delpension som kompensation för större delen av inkomstbortfallet. En förutsättning ar attman kan få ett deltidsarbete. Arbetsgivare och fackföreningar bör enligt riksdagens beslut ta ansvar för att man får fram erforderliga
deltidsarbeten.

Vem kan få delpension?
Delpension skall kunna utgå till anställd mellan 60 och 65 år.
En förutsättning är att man minskat sin arbetstid med i genomsnitt minst fem timmar i veckan och därefter har kvar ett
deltidsarbete som omfattar i genomsnitt minst l7 timmar per
arbetsvecka.

Man skall dessutom ha varit ute på arbetsmarknaden i en viss
omfattning. Man skall ha arbetat under minst fem av de
senaste tolv månaderna. Man måste också under minst tio år
från 45 års ålder ha haft pensionsgrundande inkomst av
anställning för ATP.

När kan man få delpension?
Den som uppfyller villkoren för rätt till delpension kan få
pension för högst tre månader före den månad ansökan
gjordes. Man kan få delpension från och med den månad man
fyller 60 år och längst till och med månaden före den man

fyller 65 år. Delpension kan utgå tidigast från den

1

juli

Värdesäker delpension
Delpensionen värdesäkras på samma sätt som folkpension och
ATP. Vidare räknas delpensionen som pensionsgrundande
inkomst av anställning för ATP. Älderspensionen från 65 år
minskas inte på grund av att man haft delpension.

Ansökan om delpension
Ansökan om delpension skall göras hos försäkringskassan.

Till ansökan skall man foga ett av arbetsgivaren utfärdat intyg
om inkomst och arbetsförhållanden såväl före som efter övergången till deltidsarbete. Om detta intyg inte kan utgöra till-

räcklig grund för att avgöra frågan om rätt till delpension har
kassan möjlighet att begära ett intyg från vederbörandes
fackliga organisation. Försäkringskassan lämnar närmare
upplysningar.

1976.

Hur stor blir delpensionen?
Delpensionen blir 65 procent av det inkomstbortfall som
uppstår vid övergången till deltidsarbetet. Vid beräkningen av
inkomstbortfallet får hänsyn inte tas till större belopp än vad
som motsvarar skillnaden mellan den sjukpenninggrundande
inkomsten före och efter övergången till deltidsarbetet.

Jämför man inkomsten efter övergången till deltidsarbetet
förut bör man observera beskattningens
inverkan. Den behållna inkomsten efter övergången beräknas
normalt bli 85-90 procent av den tidigare inkomsten
efter skatt.

Vill du veta mer?
Vi_på försäkringskassan står gärna

till tjänst nted ytterligare
infornration onr den rörliga pensionsåldern. Vi kan ocksa
hjälpa till med att räkna ut hur stor pensionen blir.

med den man hade
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Böcker om
barnens kultur
7. Banrt, litteratur,
s amh,iille ( antol,o gi)
2. Cl,aösson: Ett tu tre
( serualupplusning )
3. Lokrantz: Barnkläder
(hnndbok)
4, Nordlander: Suenska
barnuisor och barnrtm
(tuå,tusen nm och
ramsor)
5. Peterson: Seriernas

uörld (kritisk

granskning)
6. Tjukouskii: Från taå

fem år
(om barnens språ,k och
f antnsi)
7. Weinreich/Fnbert:
Dramatik för barn
Gidlunds
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Märta Tikkanen:
Män kan inte

våldtas rrwi
Myten om kvinnans dröm om att

Sylvia Plath:

Dikter

också
kvinnor 1är sig mycket av hennes

Treai
När Sylvia Plaths "Glaskupan"
kom ut på svenska L974 fick den
många läsare och kanske framför allt läsarinnor i vårt land. Nu
har Sylvia Plaths outtröttliga introduktör, Siv Arb, giort ett urval ur fyra av hennes diktsamlingar och själv tolkat dikterna
en bragd med tanke på Plaths
rika, musikaliska, mångtydiga
språk. Från att till en början ytterst sparsmakat ha valt och vrakat bland orden kom Sylvia
Plath in i en febrilt skapande
period några månader före sin
för tidiga död. Hon ger själv den
här karakteristiken i en intervju
1962: "Det som upptar mig just
nu är de oberäkneliga genetiska
effekterna av radioaktivt utfall,
och en dokumentär rapport om
den skrämmande, vansinniga,
allsmäktiga föreningen mellan
storföretagen och militären i
Amerika. Om detta har något inflytande på den poesi jag skriver? Ja, men från sidan så att
säga . . . Det bekymrar mig inte att

kapitlet ger en ytterligare di-

skor. Ändå når de förvånansvärt
långt, t o m till andra folk runtom

bli

våldtagen undersöds senast
av Ingmar Bergman i TV-serien

"Ansikte möt ansikte", där Liv
Ullman-Jenny i sin neuros kla-

gar över att inte kunna ge sig hän

i våldtäkten. Eller menar Berg-

man att Jenny själv är offer för
mansfascismens kvinnoförakt?
Där det går ut på att man får skylla sig själv om man klär sig utmanande, låter sig bli bjuden och
följer med på rummet. Märta Tikkanen tycker inte det. Hon menar
att varje kvinna
varje man
- och
måste få säga nej
när som helst.

-Också ångra sig i sista stund.
Visst kan det såra motparten,

men det måste vara bättre än att
bli förnedrad och hindra någon
annan från att förnedra. Men

Märta Tikkanen glömmer heller
inte bort mansrollen och hur det
fysiska övertaget påverkar den.
MT skulle kunna säga en del till
Ingmar Bergman och andra som

skildrar kvinnor. Men

bok, som inte bara är ett sätt att
vända på rollerna. Särskilt ststa
mension, som gör att boken blir
mer än ett debattinlägg. GM

dikter når relativt få männi-

i världen."

Sylvia Plath har givetvis rätt.

Det vore fel att påstå att hennes

dikter är lättåtkomliga. Att läsa

Angela Davis:
Sjåilvbioerafi

dem är ett uppfordrande äventyr.

Onödigt

att säga att hon ser

många livssituationer ur "kvinn-

Norstedts
Angela Davis sjäIvbiografi om en

kvinna, svart odr kommunist

och en bok som beskriver hur

-författarinnan

kommer fram äll
insikten om att den enda vägen

lig" synpunkt och att hon väljer
"kvinnliga" livssituationer och
ämnen: födandet,livet med spädbarn, mänskliga relationer. Det

viktiga är att hon gör det på ett
språk som kanske är det nya
språk vi ofta talar om. Hon bor
själv i sitt språk, det är fullödigt,
fullständigt beskrivande. Allra
märkvärdigast, nästan svindlan-

de,

blir det när hon skildrar

den förstelning som kanske är en
del av hennes sjukdom men också en teoretisk möjlighet för oss
alla. När hon avpersonifierar sig

själv, blir ett ting eller ett träd.
"Min fingerlängd blev klar som

glas. Jag började knoppas som en
gren i mars. En arm och ett ben,

en arm, ett ben. Från sten till
moln, så steg jag upp."
Det är skrämmande, upprörande. Men genom att gå mycket

långt bort, mot det ännu ofor-

mulerade och formulera det ökar
Sylvia Plath vår kunskap om
livet detta som kanske är poetens första
uppgift.

KW

Ulf Schönberg:

Hos kvinnoläkaren
Bonniers Uggleböcker
En enkel och bra bok om flera

vanliga frågor man kan ställa till
en gynekolog. Så att man kanske kan slippa onödig oro, onödiga telefonsamtal till sjukhus, där
det bara är upptaget. Schönberg
berättar om preventivmedel
menstruation, olika sjukdomar
och småkrämpor och beskriver
också hur vanliga undersökningar går till och hur man "ser ut
inuti". Dessutom har han en befriande fördomsfri inställning till
klimakteriet.
GM

att bekämpa rasism, utsugning
och kvinnoförtryck är att kämpa
för socialism. Hon berättar om sin
barndom

i

den hårt segregerade

Södern, om sin politiska utveck-

ALt AKTUEI

ling, sin flykt undan polisen och
om fängelsetiden. Också om kampanjen för hennes frigivning och

rättegången i januan

L974,
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då hon

frikändes av en helvit jury. Angela Davis berättar levande om

:iriJ
,::'N

.,ril
irt:i
al'tlil.

!i,ig

sig själv, men aldrig egocentriskt.
Hon sätter alltid sina egna upplevelser i relation till andra männi-

skor eller till samhället. Därför
blir boken en pglit"tsk självbiografr, som ger läsaren styrkaGM
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familjens försörjning. Och så är
det brännvinet, hemmens för-

Böcker

bannelse. Det är påfallande hur
gott om supiga och bråkiga karlar
det är i de kvinnliga proletärför-

fattarnas skitdringar, och inte

Kvinnor

dokumenterar
sin historia

På trettiotalet och framöver kom i
Iång rad de då nyetablerade unga

arbetarförfattarnas barndoms-

minnen från mer och mindre bist-

ra proletärmiljöer.

Kvinnliga

motsvarigheter var det däremot
ont om
Moa är egentligen det

enda lysande

undantaget.
Men nu, långt in på sjuttiotalet,
kommer de. Möjtigen sammanhänger detta med det just förflut-

na kvinnoåret och det förmodligen därmed sammanhängande väIvilliga ihtresset från förläggarna för kvinnliga skriben-

ter och deras upplevelser.
Jag har just läst tre av dem,

publicerade 19?5, plus en dansk
minnesbok från 1965 men först nu
i svensk dräkt.
De tre svenska böckerna skildrar visserligen olika öden, men
har ändå vissa släkttycken. De är
alla dokumentära, även namnen

på människor och platser är de
verkliga, och de är inte skrivna av
yrkesförfattare. De är alla skrivna
av kvinnor som velat berätta nå-

got om den miljö där de vuxit
opp och som de skildrat ibland
mest med hat, ibland mest med
kärlek.

Gemensamt är också att mödrarna intar en central plats i deras tillvaro.
Fäderna däremot är mer perifera, långa tider är de borta på

arbete,

i

Norrland i skogen, för

Tonårsböclserna
som vi lovade skriva om
i detta nummer har av
utrymmesskäl fått stå
över till nästa nummer.
Då kommer vi också att
ta upp litteratur som rör
skolan samt barnens och

familjens situation
Samt tips inför höstens
shrdiecirklar.. .
42

båra Moas * lika gott som om sega och hållfasta "käringar". (Har
det förresten gjorts någon social
undersökning av den saken, jag
menar manlig och kvinnlig syn på
alkoholen i arbetarhemmen?)

Gunda Sjögrens Abacka iir

Helga Bergvalls lungf'nt Slcör

skildrar liksom

Hungerpesten

samhällets bottenskikt. Men håir

är det inte

fattig-Norrland

som skildras utan

ett

fattig-

$tockholm som bara kan jämföras med Fogelströms första pro-

letärskildringar från

sarnma

stad. Men nu är tiden 1920-talet!
Till det yttre nog så idylliskt, ett
litet ruckel uppe på Söders höjder med småaffärer runt omkring
och svindlande utsikter. Någon

kanske minst pessimistisk. Vad
hon skildrar är en liten by långt
uppe i Västerbotten, en by som
försvann då Umeälven reglera-

nostalgi visas dock knappast
snart nog flyr Kerstin (huvudpersonen) och hennes mor, sjäIv
uppvuxen på landet, från den su-

försörjningsmöjligheterna karga men dock inte hopplösa. Familjen reder sig, inte minst tack
vare sin sammanhållning och
antyds det
- sin fast grundade

gård i Uppland. Kristina, modern,
trivs på gården trots de hårda

Denna trosvisshet utmynnar,
sedan Gunda kommit till Stockholm som hembiträde bland annat i en prästfamilj, i hennes anslutning till MRA eller Oxfordrörelsen. Här slutar boken som

och det unga blodet pockade.

des på 1950-talet. Familjen är stor,

religiösa tro.

nedskrivits efter en canceropera-

tion i New York med trjälp

av

Gerd Jonzon.

Linn6a Fjällstedts Hungerpesten, förlaed tilt södra Lappland
under hårda nybyggarår på

1890-

talet, behandlar liknande motiv
men är mycket annorlunda. Det
är bottenskilctet som skildras.
Och här grinar nöden emot en
utan försköning och det finns ingen trosvisshet som fuäIper. Det
kan ju tyckas att sjuttio, åttio år
är ett betryggande avstånd, men
enligt förordet upplevde författarinnan ungefär detsamma på
trettio och fyrtiotalen, då hon
fick bära ansvaret för sin famib.
Att mätta elva munnar kan vara
besvärligt nog i ett välfärdssamhälle men vad är det mot ett

nybygge i den lappländska ödemarken!
Hangerpesten är väl värd att
Iäsas och begrundas. Den berättar
enkelt och rakt, tyvärr försvåras dock läsningen
av
- liksom
på norrÅbacka
åv samtalen
landsdialekt. Som det här:

Va en' Jonas Natanele

(husfadern)

för kar egentligen?

Han ligg deve lappa borti Krut-

berge å dreck å ha livat mens
keringa å onga hana hall på fo

svält ihal.

pige och brutale fadern

till

en

arbetsvillkoren, men Kerstin
lyckas aldrig finna sig till rätta.
Arbetet var tungt, karlarna närgångna, skolgången nödtorftig,

tid fanns längtan till

All-

storstaden

med och efter åtskilliet kringirrande tog hon sie tiU slut dit.
Här återförenas nu mor och dotter, och det bildar det ljusa slutackordet. För bandet mellan dessa båda okuvliga kvinnor är det
bärande i boken, även om man

kanske främst fängslas av de
oförglömliga miljöskildringarna
från stockholmsslummen och
lantarbetarproletariatet.

Mina må,nga hem, Barn- och
angd,omså.r 1919-1938, är helt an-

norlunda. Den är skriven av yr-

kesförfattarinnan Elsa Gress,
enligt Klaus Rifberjg "Danmarks
enda arga unga man", och översatt av Brita Edfelt. Den skildrar

en originell

överklassfamiljs

vingliga väg utför, via allt enklare hem, men den gör det med
friska färger, levande humor och
en trots alla grä1 och slitningar
stark familjekänsla. Boken har
utgetts med stöd från Nordiska
ministerrådet, och den är väl värd
det.
MPW

Ilelga Bergvalh Jungfru skär.

(Lind.btuds,)
Llnnea Fjällstedtl Hungerpesten, (LTs förlag,)
Gunda Sjögren: Äbacka, (fdö
och lcultur,)
Elsa Gråsst Mlna många hem,
övers. från danskan av Brlta
EdfelL (Treai.)

Din |CA-handlare ärsin egen.
Och samtidigt en itv mfui$a.
Som konsumenthardu gädje av
atr lcA-handlarcn åir Sn eg6n

Som konsument hardu nWa av
afi |CA-handlalen är en av inånga
Varje vanlig vardag handlar över I miljon kunder
hos oss 4.500 ICA-handlare över hela landet.

Inför en helg många, många fler...

I

Det betyder en oerhörd mängd dagliga kontakter
mellan oss som arbetar i butikerna och kunderna/
konsumenterna. Det är då du som konsument
kan påverka handeln - påverka service, varuurval, priser och trivsel i butikerna. Genom hur

I

du handlar, vad du handlar, var du
vad du säger till oss i butiken.

handlar

och

Det är då vi ICA-handlare får reda på hur du som
konsument vill ha det. Och det är det som vi
sedan tar fasta på

Till

!

exempel när det gäller att bestämma varu-

urvalet

i butikerna. Till hjälp har vi vår egen

organisation, ICA-företagen med sina distributionscentraler. De är till för att förenkla och förbilliga butikernas inköp. Och for art se till att

kunderna och vi handlare får de varor alla vill ha.

Varuurvalet i varje butik formas genom samspelet
mellan kunderna, vi i butikerna och de köpmannaägda ICA-företagen.
Det ger konsumentinflytande i praktiken.
Samverkan mellan oss och våra ICA-företag
betyder också att vi kan hålla låga priser. Den ger

dessutom resurser för konsumentinformation
(ICA-kuriren är ett exempel). Och för en gedigen
utbildning av handlare och våra medarbetare.
Det är därför du har nytta av att var och en av oss
ICA-handlare är en av många inom ICA-rörelsen.

$ähklar omtanke om kundenra
Din ICA-handlare är sin egen. Han bör sjciltt det direkta ansuaret
för sin butik. Det gör honom och hans medarbetare extra måna otn
sina kunder. I en sådan butik är omtanken om hunden sjölaklar. Det
är dörför det är sö trealigt att handla i en lCA-butik.

Vill du ha närmare information om ICA-rörelsen

så tala

med någon av oss, som också kan anvisa kontakt med närmaste distributionscentral. Information kan också erhållas
från ICA-förbundet, Odengatan 69, 11322 Stockholm,
telefon 081226580.

lcA

45OO handlare i sanverlan

underlag för diskussioner under
ett helt år. "Ingen politisk/ekono-

Böcker

misk seger är värd besväret, om

Susanne Brggger3

Kärlekens vägar
och villovägar
Wahlström &Widstrand

Susanne Bragger ställer sig gärna

i stråIkastarljuset. Hon agerar ofta provokativt och lyckas reta
gallfebern på såväl beskyddare av
den borgerliga ideologin som på
"goda marxister". Som represen-

tant för kvinnorörelsen vrider
man sig i fasa när hon i TV-rutan klipper med sina mascara-

tyngda ögonfransar och talar om

"friheten" att klä sig som man
känner för, medan hon själv sitter som en symbol för konsum-

tionssamhällets uniformerade
mode. Hon gör det inte lätt för
sig och hon gör det inte lätt för
oss som faktiskt tycker att hon
har ett viktigt budskap heller.

Dock; vad Susanne Brogger gör
som privatperson bör inte få
skymma sikten för oss att ta det
hon skriver på allvar. Hennes senaste bok "Kärlekens vägar och
villovägar" är en lika viktig bok
som hennes förra "Fräls oss

ifrån

kärlek".

Jag ska bara kort ta upp tre ka-

pitel i boken som tillsammans
innehåller essensen i Susannes
ideologi.

ATT VILJA ELLER INTE VILJ
är ett tal till den medvetna kvinnan och en provokation mot den
politiskt aktiva kvinnan som kan
tala sig varm för den ekonomiska
revolutionen, men som inte vågar
bryta mot konventionerna det allra minsta i sin privata livsföring.
Om vi inte börjar bekämpa vår
egen rädsla för förändringar, kan
vi aldrig skapa ett annat samhälle
som är roligare och mer rättvist'
menar Susanne. Om vi inte börjar
ta oss själva, vår längtan och våra
drömmar på allvar så hjälPer

ingen ekonomisk revolution i
världen oss att växa framåtuppåt.

I titelkapitlet

KÄRLEKENS

VÄGAR OCH VILLOVÄGAR

försöker hon sig på att forma en
kärleksideologi. Det är ett snårigl

och lite väl långt kapitel, men

dess innehålI borde

kunna

fungera som stuöematerial och
44

den inte åtföljs av en adekvat
kärleksideologi, och en sådan
idealbildning uppstår inte automatiskt ur ekonomiska krafter",
säger hon. .. "Vad har vi för
GLÄDJE av att upphäva äganderätten till ting, om vi fortfa-

rande trycker varandra platta genom att upprätthålla äganderätten över människor . . . därför måste vi börja där äganderätten
KÄNNS starkast.. . för det är där
den förlamar oss mest".
Många undersökningar visar att
kvinnan ägnar nästan hela sin

tonårstid och en stor del av sitt
vuxna liv åt "kärlek" till man och
barn. En del kvinnor viger t o m
sina liv åt "kärleken". Är det då
inte en utomordentligt viktig fråga för kvinnokämpar att börja
syna kärleken i sömmarna och
analysera dess innehålt?

Slutligen kapitlet

INGEN-

MANSLAND som innehåller Su-

sannes vision. Ingenmansland
är det fruktbara tomrum där våra

nya medvetandeformer

fram.

växer

Där är ingen över eller under,
där är de patriarkaliska värde-

ringarna och institutionerna oanvändbara
för att någon har
- inte
tagit makten
över dem och framskapat en ny maktform utan därför att de där blir precis så onyttiga och destruktiva för ett helt

liv som de egentligen är. Men
ingenmansland kräver
inte
bara en ekonomisk revolution
utan också
inre käns- vår egenFör
lomässiga revolution.
den kan
bara kvinnorna gå i spetsen.
"När kvinnor slutar uppträda
på arenan i rollen som "den
andra", och i stället ställer sig
bredvid och säger "jag är", då
rämnar det patriarkaliska pansaret och verklig förvirring uppstår, som nästan ingen rhänniska

på jorden kan klara att leva med,

och som därför blir den centrifugerande kraften fram mot verkligt vara. För dem som har försökt

som inte dog av det
-detoch
ingen väg tillbaka." -

Elvi Sinervo:
Kamrat,
svik inte

Ordfront
Elvi Sinervo, som nu åir 64 år, är
Finlands främsta kvinnliga arbetarförfattare men hon är inte
mycket känd i Sverige. Några
fina dikter från hennes tid som
politisk fånge översattes av Elmer Diktonius på 40-talet men
först nu kommer det en bok. Tidigare har Vi publicerat två av
hennes romaner.

Elvi arresterades på sommaren
när Finland ställde upp på
Hitlers sida i anfallet mot Sovjetunionen. Hon sändes till fyra
års tukthus därför att hon varit
med och grundat Förbundet Fin1941

land-Sovjetunionen.
Det är inte sitt eget fängelseliv hon skildrar, det är en kamrat, Marja, som berättar. Marjas
man Väinö var kommunist, själv
var hon knappast aktiv i partiet.
Hon var ung, lycklig,levde för sin
man och sin lilla flicka, Pirkko.
Så kom vinterkriget, Vänö fick
fly och leva i skogarna - någon
Vägång kunde de träffas.

nö blev förrådd och skjuten,

Pirkko dör. En kamraf Martti,
döms till döden, en förrädare har

angett dem alla. Marja luras av

en alltför vänlig förhörsledare att
medge ett och annaL Man har lurat i henne en rad lögner om kamraterna. Hon blir den som sviker,
aningslös, okunnig, lurad blir hon

skyldig

till Marttis

död"

De politiska fångarna ser hen-

ne inte den första tiden" deras
förakt är utan gräns, men sakta
accepteras hon. Våren kommer,
ryktet sprider sig att Röda Arm6n är på väg. Hon är ensam,
man och barn är döda, men hon

lever vidare. Angesten och självföraktet släpper. Livet återvänder. Läs Elvi Sinervos bok, den
ger så mycket av ömhet och käns-

la i en outhärdligt vrång värld.

EP

finns

Gunllla Thorgren

BOKKAFECT KVINNFOLK

har

sommarläsningen. Böcker,

tidskrifter, skivor, affischer.

Vi

skickar mot postorder. Rekvirera
katalog
Heleneborgsgatan 46
117 32 Stockholm
Tel 08/69 7970

Bengt MartlnSonja Äkesson:
Vi ses. Brev
Rabön & Siögren

Två trasiga människor börjar en
brewäxling. Först som ett uppdrag för radion, sedan spontant

men så småningom med allt fastare planer på en publicering.

Blir det exhibitionistiskt? Det
är klart att heter den ena brev-

För oss alla som eilllar Sonja
Äkesson förstås
-hennes
- finnsi nu
dikter från 195?-1965
en
volym med titeln "En aärk att
any)assa" (Rab6n & Sjögren). Det
betyder att den innehåller d.ikter
från Situationer, Glasueranda,
Husfrid, Ute skiner solen. Fast
nog vore det fint att ha ollo Sonjas dikter i en volym, för oss alla
som liksom hon har "en värk att
Nu är det många man
saknar, trots allt.
anpassan'.

tW

skrivaren Sonja Åkesson kommer

hennes brev att rymma väsentlig-

heter, naket ärliga rapporter om
själstillstånd och situationer, som
samtidigt blir allmängiltiga. Allt

klart, nyanserat uttryckt.
Mer problematiskt är det då

med den andre författaren. Bengt
Martin är homosexuell, och det
har sin betydelse i det här sammanhanget eftersom hans författarskap just avhandlar hans homosexualitet och hans sexuella
förhållande till en vän, som br;rts

upp under just det år brevväxlingen varar, är ett huvudtema i boken. I Bengt Martins stil
finns en förskruvning, ett utlämnande i den hänsynslösa bikten
som
- någon gång kan verka

koketterande.

-

"Vi

ses" är en lärorik bok på
det sättet att man får veta mycket om författandets villkor, plåga och pris. Framför allt Sonja

Åkesson skildrar suveränt
vem
-ångeshade väntat sig ånnat?
- som är
ten, Iedan, oron och apatin
hennes arvedel och det pris hon

får betala för sitt författarskap.

Eva Adolfsson, Margot
Bengtsson, Maria BergomLarsson, Rosmari Eliasson,
Siv Holm, Sonja Levander,

Cecilia Modig, Hanna
Olsson, Marta Szebehely,
Monica Tegerstedt,
Kerstin Vinterhed

rM]Nl

ffiWER

Kvinnan i produktionen
och familjen, i psykologiska
teorier och terapeu tisk
praktik, i kvinnodrömmar
och frigörelsekamp.
Ca 35:- inkl moms
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KW

ddr kuhurcenlrum
önskar alla läsare en skön sommar! Vi har semestersfängt trån 15/7 men öppnar igen den
16/8

rag-utställ ni ngar- fil m- bi bliotekdi s kot e k- di a- o ch totose ri e r-s p rä k ku rser

Föred

Beställ vårt mänadsprogram!

ddr kulturcentrum
Mäster Samuelsgatan 71

tet. 08/21 29 58. 21 2964

Box 668
101 29 Stockholm
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Nytag-enbättre
bilförsälffing

Liksom tidigare kan hel-, halv- eller enbart

trafikförsäkring tecknas hos Folksam.
Den som har minst bonusklass 5 kan teckna
Folksams Skadekonto som är en lågprisftir-

From l juli 1976 träder en ny trafikskadelag i
kraft. Därmed ändras också bilförsäkringen.

säkring.

De viktigaste nyheterna år att'.
alla personskador - även på föraren - ersätts oberoende av skuldfrågan. Ersättningen
kan minskas endast i undantagsfall.
o skada på egendom utanför inblandat fordon
ersätts även om föraren inte varit vållande.
e kollisionsskada på eget fordon och transporterat gods ersätts av trafikförsäkringen endast
om motparten varit vållande.
(Det ökar behovet av vagnskadeförsäkring.)

r

7l

I

Försäkra
konsumentägt!
Du som inte är Folksam-försäI,:rad, försäkra
bilen i "ditt eget" företag. Enklast genom att
fylla i kupongen här nedan så kontaktar vi dig.

-alII-@il-I-E'tn

Folksam.

Kontakta mig i god tid innan nästkommande
huvudförfallodag som är
(framgår av försäkringsbrevet).

!

Sänd mig upplysningar om Folksams

säkring.

-l

bilför-

FOLKSAM
Marknadssektionen

Adress
Postnr och ort

Svarsftirsändelse
Kontonummer 2306
104 60 STOCKHOLM

