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Kvinnor i andra länder

och andra länders
kvinnor hos oss

SKV har alltid varit internationellt inriktat alltsedan starten 1914, strax före
första världskrigets utbrott. Nå, det är ju egentligen siälvklart för en organisation med freden på programmet. När Kvinnornas Demokratiska Världsförbund
(KDV) bildades av kvinnor ur motståndsrörelsen från hela världen 1945 och vi
snabbt blev medlemmar fick vi personliga kontakter med kvinnor på hela vår
jord. Vi träffade dem på konferenser och kongresser, vi sände delegationer till
fjärran och vi fick till vår stora glä{ie ta emot gäster här i Sverige. Gdster
som blev våra vänner och som lärde oss känna länder utanför vår egen vrå. Vi
har fått höra om de tusen svårigheter dessa kvinnor har och haft att kämpa mot,
en strid mest lysande exemplifierad av de vietnamesiska kvinnornas aktiva
kamp mot USA vid fronten, i industrierna, i sjukvården, i återuppbyggandet.
Kvinnor som varit slavarnas slavar, som de själva sade, kunde plötsligt ta ansvar och ta över männens arbete på alla områden.
I det här numret får vi träffa kvinnor från en rad länder på hemmaplan, så
att säga.
I många länder är kvinnornas situation så svår att tanken nästan svindlar.
Tänk på Sydafrika, Indien, delar av arabvärlden, där FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna eller det nya förslaget mot diskriminering av kvinnorna, som skall behandlas av FN:s generalförsamling i höst, knappast slagit genom.
I vår tid har vi emellertid fått bevittna hur fort kvinnornas situation kan förändras. Jag tänker givetvis på kvinnorna i de asiatiska sovjetrepublikerna, på
kvinnorna i Kina, Nordkorea, Kuba bland andra. Får kvinnorna bara chansen
går det snabbt.
Men hur ser andra länders kvinnor på oss? Vad tycker egentligen de 300 000
kvinnorna från Finland, Jugoslavien, Italien, Turkiet och andra länder, som
arbetar här, om sina svenska systrar? De har i allmänhet en betydligt sämre situation än vi själva. Det är huvudsakligen arbetarkvinnor som sliter i
dåligt betalda serviceyrken. Bland dem är aborter, missfall, könssjukdomar,
dödsfall vid förlossningar vanligare än bland svenskor. Dödligheten bland invandrarna är 43 % högre än bland svenskarna. Och arbetslösheten bland deras
ungdomar mer än dubbelt så hög som bland våra egna.
Enligt Helsingforsdokumentet skall invandrare ha samma rättigheter och
möjligheter som den egna befolkningen.
En del invandrarkvinnor har sökt sig till SKV. De hoppas att vi skall hiälpa
till att lösa en del av deras problem och - kanske framför allt - ge dem vänner
och kamrater. Vi hälsar dem varmt välkomna till SKV, till det gemensamma
arbetet för våra klassiska mål: fred, jämlikhet, barnens bästa.
E.P.
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Den vietnamesiska
kvinnans frigörelse
Text och bild:

Cecilia Molander

Sverige vill vi gärna föreställa oss Vietnam som ett
modelland. Det tilla outsägligt tappra landet som besegrat en många gånger övermäktig fiende genom sin revolutionära glöd och vi\ia till oberoende' tack vare att
man lyckats forma ett nytt samhälle och en ny människa. Verkligheten är naturligtvis långt mindre enkel,
Vietnam är fortfarande ett samhälle' som genomsyras av
sin historia och av generationers sätt att tänka och leva.

I

Om inte kvinnorna frigörs är
socialismen halv, förklarade
Ho Chi Minh för mer än trettio år sedan. Idag talar Le
Duan som är förstesekreterare i Vietnams arbetareparti
om kvinnans frigörelse i termer av hennes hängivenhet,

blygsamhet, offervilja
upphöjda ro11 som mor
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och
och

uppfostrare av den nya generationen, den nya socialistiska
människan. Lien, min vän på
Kvinnoförbundet, försöker få
mig att förstå, hon säger:
är inte genom er mi- Detfeministiska
kamp vi
Iitanta
skall uppnå våra syften utan
genom arbete. När vi visat att
vi kan lika mycket som män-

nen, då kommer vi också att
få den ro11 som vi viII ha och
är värda.
På gator och arbetsPlatser
talar scenerna ofta för sig
själva. En man, chaufför
(-statusyrke) sitter och röker medan tre kvinnor skYfflar grus från flaket På hans
lastbil. En man, förman, sitter
på huk och röker medan ett
arbetslag kvinnor gjuter betong. En man, ingenjör, och en
annan man, ingenjör, sitter
och diskuterar arbetsPlaner
medan en kvinna, ingenjör,
kopierar de ritningar männen
behöver. Tidigt På morgonen
hundratals kvinnor På marknaden, enstaka män. Sent På
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eftermiddagen hundratals

kvinnor på marknaden, enstaka män.
Och alla dessa kvinnor som
bär, tusentals, unga och gamIa, friska och sjukliga, med

ok och tungt lastade korgar,
alltid i rörelse eller de som
står böjda i gyttjan på risfälten, de vittnar om strävsamt

kvinnoliv.
Samtidigt talar siffrorna för
sig själva. Kvinnorna erövrar
den ena näringslivsbranschen
efter den andra. Börjar på låg
nivå, klättrar uppåt. Antalet
kvinnor på förtroendeposter

ökar stadigt, särskilt

på

Iandsbygden och bland de
unga.

I Vietnam bygger det sociaIistiska samhället på familjen.
Är inte familjerna hela och
Iyckliga är samhället inte helt
och lyckligt, säger Le Duan.
Familjen kan vara en kärnfamilj, men ofta är den större.
Gamla som bor ensamma betraktas ofta med stort medlidande, och hur många kvinnor kan inte på lika villkor
som männen delta

i arbetsli-

vet därför att deras mödrar

stäIler upp som hushållerska
och barnvakt. För närvarande har inte mer än en fjärdedel av norra Vietnams barn
under sex år plats i daghem
eller förskola. Att praktiskt
taget alla kvinnor i arbetsför
åIder ändå arbetar beror helt
och håIlet på mor- och farmödrar.

Tåm som är kvinna och biträdande chef för ett jordbrukskooperativ säger:
Det största framsteget
- det
gäller kvinnors ställ- Att förstå en annan kultur
när
ning har åstadkommits genom
att kvinna och man blivit jämställda på det politiska planet
och i och med att så många

kvinnor nu kan delta i produktionen. Vår ställning har
ändrats radikalt både i familjen och i samhäIlet. De
hinder som trots det fortfarande står i vår väg är för det
första att familjen innebär en
alltför stor arbetsbörda för de
flesta kvinnor, för det andra
de bristande ekonomiska resurserna när det gäller att
bygga ut daghem så mycket
som behövs och till slut de
ekonomiska problem som
nästan alla familjer har.
Tåm är ung och stark och
fullständigt klar över sin egen
kapacitet. När hon säger att
hon är jämstäIld menar hon
det trots att det är hon som
har huvudansvaret för familjen vid sidan av sin funktion
på kooperativet. Huvudansvaret inte på så vis att hennes man inte hjälper henne,
de försöker så gott det går att
dela upp arbetsbördorna rättvist, men hon är mor och det
är mot henne som anklagelserna kommer att riktas om
deras barn inte är välartade.

Som västerländsk och svensk

kvinna står jag till att börja
med ganska oförstående inför
den vietnamesiska kvinnans
frigörelse, känner mig lite
Iurad. Jag anser mig vara
progressiv, jag har erfarenhe-

ter från kvinnorörelsen hemma och jag hade stora förväntningar när jag kom hit.
Men här kan jag med mina
egna ögon ti1l att börja med
inte se annat än ett massivt
utnyttjande av kvinnor som
arbetskraft. Det obegripliga
är dessutom att arbetskraften
inte tycks betrakta sig själv
som exploaterad, tvärtom, att

arbeta mer än männen är en
seger och för övrigt är kvinnor av naturen mer arbetssamma än män. . . Jag har
svårt att se det som ett led i
frigörelsen att kvinnorna till
exempel inom byggbranschen
alltmer övertar de smutsigaste och sämst betalda jobben
och jag blir inte särskilt imponerad när jag får höra förklaringen till att aIIa förskol-

lärare är kvinnor
man:

av

en

Det är inte alls underligt,
för- det är ju så att kvinnor är
bättre lämpade för att upp-

fostra barn. De har en naturlig
fallenhet för det. Men visst
finns det män inom det här
området. Vi har till exempel
en mängd framstående män
som sysslar med forskning om

barnets utveckling och de
flesta lärarna på förskoleseminariet är för övrigt män.
När jag mera systematiskt
börjar fråga kvinnor om de

uppfattar sig själva som jämstäIlda i samhället visar det
sig att vare sig de är direktörer i en statlig firma och tjänar bra eller sjukvårdsbiträde och ligger lägst på löneskalan anser de att jämställdheten inom deras arbetsgrupp är
absolut. Man arbetar som ett
Iag och alla deltar i de beslut
som skall fattas av laget. Så
här uttryckte sig Vang, som är
anstäIld vid en statlig myndighet om den saken:
AlIa på mitt arbete, kvin-

- och män oberoende av vad
nor

de Bör, från direktören som

är man, vicedirektören som är
kvinna ända till städerskorna,
är vi precis lika mycket värda. Skillnaden är bara de faktiska arbetsuppgifterna.
Jämställdheten i familjen
verkar däremot inte riktigt lika självklar. Ofta är det kvinnan som har hand om familjens ekonomi, men mannen
tjänar mer. Svaren jag får tyder på att graden av intresse för frågan om kvinnans
ställning framförallt i hemmet har att göra med graden
av politiskt medvetande och
engagemang. En kvinna som
är partimedlem är oftast mer
angelägen än sin mindre po-

litiskt

engagerade medsyster
om att framhålla att i hennes
familj fördelas hushållsplikterna rättvist mellan alla
familjemedlemmar och att
hennes man också hjälper till
med barnen.
De militantare kvinnosakskvinnorna lyser totalt med sin
frånvaro och jag inser så småningom att jag helt enkelt inte
kan använda mig av mina
svenska mallar när jag försö-

ker bedöma den vietnamesis-

ka kvinnans situation.
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Jag

inser att jag måste utgå helt
och hållet från hennes egna
förutsättningar, de historiska
och ekonomiska. Jag inser att
revolution och skapandet av
en ny människa i ett samhälle som var feodalt till för trettio år sedan är en lång procedur och att två generationer
inte är mycket i ett sådant
sammanhang. Jag börjar också att förstå vad det innebär
att leva i ett land som blivit

fattigt och

underutvecklat
genom kolonisation och krig.
Jag känner mig till slut gan-

ska ödmjuk inför vad som
gjorts trots nästan omöjliga
förutsättningar.

dessa kvinnor som bär,
tusentals, unga och gamla,
friska, sjukliga, med ok och
tungt lastade korgar, alltid i
rörelse, eller de som står böida i gyttjan på risfälten' de
vittnar om ett strävsamt kvinnoliv. Samtidigt talar siffrorna för sig själva. Kvinnorna erövrar den ena näringslivsbranschen efter den andra. Börjar på låg nivå, klättrar uppåt".

"Alla

Förr och nu
Steget mellan den vietnamesiska kvinnan som för hundra
år sedan låg vid sin härska-

det inte heller skett något generationsbyte.

Frigörelse på
vietnamesiska villkor
Den vietnamesiska kvinnan
ne därför att hon inte fött har genom revolutionen fått
honom någon manlig arvinge samma rättigheter som maneller hon som trä1ade på risfältet medan hennes sjuårige nen. För dem har hon kämpat,
man knäppte apelsinkärnor men inte sin egen kamp utan
på sin lärare och överhuvud kampen för nationell frihet.
taget aldrig skulle komma att När jag frågar vad kriget fakbry sig om henne, han kunde tiskt betytt för kvinnans friju ta sig unga vackra konku- görelse förklarar Lien:
biner när han började intresdet
sera sig för kvinnor, steget
- Man kan inte säga att
mellan dem och deras nutida är tack vare kriget vi utvecksystrar är större än steget Iats, men man måste säga att
mellan artonhundratalets och kriget tvingat oss att gå framnittonhundratalets svenska åt snabbare än vad vi hade
kvinna.
gjort i normala fall. Hade
Den vietnamesiska kvinnan inte vi tagit huvudansvaret
har ett värde idag och hon är för produktionen när våra
ekonomiskt oberoende. Förr män var inkallade, hade vi invar mannen absol,ut härskare te kunnat vinna kriget. Vi
i familjen. Juridiskt var det visste det och det gjorde att vi
bara han som hade rättighe- övervann oss sjäIva, var starter. Kvinnan var en handels- ka och modiga.
vara och en dyrbar sådan. Den
För att kvinnorna skall frifattige hade ofta inte råd med göra sig från sin traditionella
en hustru. Den rike ägde roll och de gamla tänkesätten
många. Därför att kvinnan krävs mycket arbete både av
var köpt av sin mans familj kvinnan sjäIv och av samhälvar det hennes skyldighet att let. Det krävs väl utbildade
stanna och tjäna hans föräId- kadrer för att upplysa henne
om barnbegr änsningsmetoder,
rar även om hon blev änka.
innebörden
En sak som inte förändrats om hygien och om
I
av
socialism.
norra
Vietär det faktum att det finns så
få kvinnor på de viktigaste nam kan alla kvinnor under
posterna i samhället, men fyrtio och de flesta över läsa
svaret är att alla som sitter på och skriva, men få har fortsådana poster tillhör en äld- farande högre utbildning än
re generation, de första revo- sju års skola och utbildningslutionärerna. Kvinnorna i nivån hos de kvinnliga kadrer
den generationen har aldrig som har huvudansvaret för
lyckats ta igen vad de förlorat att upplysa och dra med sig
före revolutionen, men när de kvinnor är ofta tillräcklig. Det
nya generationerna skall ta problemet kommer gång på
över ansvaret för samhället gång upp till debatt. Men ockdå kommer också aIIt fler så utbildning kräver ekonokvinnor att vara med, säger miska resurser och i ett skede
man mig. Att antalet kvinn- där hela samhället samtidigt
liga ministrar i den nya "åter- skall ta igen vad det förlorat
förenade" regeringen är under kriget blir prioriteringmindre än i den första talar arna svåra att göra och bitarman inte om, men samtidigt na av den stora kakan små.
är det lätt att konstatera att
Jag inser hur mycket mer
res fötter och med tårar och
böner försökte beveka honom att inte förskjuta hen-

själviskt vi kämpar i Sverige
även om vi kanske säger oss
göra det i socialismens namn.
Jag förstår och tvingas acceptera att vår materiella
standard med hushåIlsapparater, djupfryst mat och konfektionssydda kläder trots

allt utgör mycket av

den

grund vi bygger vår frigörelse
på. När vi ställer krav vet vi
också att den materiella basen
för att uppfylla våra krav faktiskt finns även om vi möter
motstånd.
Den vietnamesiska kvinnan
vet att det dröjer länge innan
hennes materiella standard
blir så hög att hon kan använda den som redskap i sin frigörelse och det accepterar hon
mer eller mindre medvetet
och söker i stället andra vägar. Hon gör sig oumbärlig
genom sitt arbete och sina insatser i samhället, och för det
åtnjuter hon alla kvarvarande feodala id6er till trots en
aktning i samhäIlet och en
självaktning som är bra mycket större än vår. Den vietnamesiska kvinnans väg mot frigörelse förstår jag inte alltid,
men jag har lärt mig acceptera att jag inte gör det och att

jag skall vara försiktig med
att döma. Betraktar jag hennes frigörelse som en myt har

hon lika stor rätt att betrakta min som en myt, och jag
tror att hennes förutsättningar är lika stora som mina, kanske större.
I

Cecilia Molander har
bott i Vietnam i nära två
år. Snart kommer hon
med en bok om sina intryck från den tiden.
Ananas från Vietnam
SOLIDARISK
HANDEL

Kungsstensgatan 27. TeI.08/31 86 42
(Närg. T-banan, Rådmansgatan)
Oppet: vardagar 14-18,
lördagar 11-14

Indisk bt-kvinnas

vardag

Indiens 264 miljoner kvinnor lever under
"{$r!1vck._De utgör l/7 av världens kvinnor.
80 ?o av dem bor i bYar.
fA*ivct et skär genom alla kaster och klasser.
, Ktrinnan får jobben som blir över,
',,,.kt' å betalas lägre än mannen och

I

det,,är e:rl religiös'föreställning att

,;kvihuan är mannen underlägsen:
:,*iänn,en är,himlen, kvinnan är iorden.
u;r6:'m&;;ö:Å

betraktas väns{ep hand som oren'
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Foto oeh text:

Ann Andr6n-Karlström

Bilderna är del av-.den foto-utställning om indiskä'kvinnsr' Sorn diStribueras genom tffi,ograficentrum. Bilderna är tagna i delstaten Gujarat, under Tyresö U-lands och Fredsförenings studieresa iul*nyåt
I9?5. Se också Vi mänskor 2/752 "Kvinna utan ansikte - den indiska
bykvinnan" av Ulla Torpe.

Hon stiger upp varje mor-

gon klockan

5.

Hon lagar frukost åt hela
famifien, ofta omkring 10 personer.

Hon hämtar vatten i tunga
mässingkrus, många gånger
varje dag.
Hon städar och sopar hemmet; det är kvinnans plikt att
hålla rent.
Hon tvättar allas tvätt med
tvål och klappträ.
Hon plockar ris eller torkar
kodynga till elden.
Hon arbetar på fälten eller
vid spinnmaskinen 6_8 timmar varje dag.
Hon går aldrig och handlar
för det gör mannen. Bara
ibland besöker hon templet.
Dock inte under menstruationen.

Hon går sällan bort. Träffar
andra kvinnor bara då hon
hämtar vatten vid brunnen.
Hon slutar sin arbetsdag vid
l0-tiden på kvällen.
Får hon aldrig någon hiälp?

Jo, av

äldsta dottern.

De nakna ansiktena

i l(abul blir fler
Afghanistan är ett uland med
en spädbarnsdödlighet på nära 50 % och en läkartäthet
på 1 per 22000 inv. 90 Vo av
befolkningen bor på landsbygden. Religion är islam i en
sträng variant. Politiska
partier saknas (förutom det
styrande).
reste jag i lanSommaren
jag efteråt minns
Det -73
det.
tydligast
är kvinnorna.
Svarta, djupt beslöjade, som
flockar av spöken vandrade
de längs Herats gator. Obeslöjade visade de sig endast
för de män, som tillhörde familjen eller var nära släkt.
Koranen säger att Allah begåvat könen med olika företräden och att kvinnans värde är hälften av mannens.
Kvinnorna tror, liksom männen, på Allah och koranen, så
Finner sig i
de finner sig.
att redan som -12-åringar använda sin slöja, "tjaderi". Fin-

10
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annat problem för lä- Ett
rarna
var att om nu äktenskapet blev av, skulle det arrangeras av föräldrarna. De skul1e troligen inte få träffa bruden förrän på bröllopsdagen.
Med ivriga ögon talade lärarna om vad de hört om Europa. De frågade gång på gång
om det var sant att ogifta kunde leva som gifta och om man
verkligen kunde tala fritt med
kvinnor. De sa, att de längtade
mycket efter kvinnor.
Kvinnor att samtala med, att
arbeta med, ja, bara att få se
kvinnor.
I Herat träffade jag senare
några kvinnor. En var mycket
frispråkig. Hon frågade ut
mig (med brodern, som tolk
och i närvaro av familjens övriga kvinnor) om preventivmedel. Hon berättade att de vanligaste preventivmedel hon

studenter (de kvinnliga var
svåra att nå). De sa att inom
universitetsområdet kunde
män och kvinnor tala fritt
med varann, men ej utanför.
Arrangerade äktenskap var

tamponger.

nomadkvinnorna de enda,
som av tradition verkade ha
en viss frihet. De bar färgrika
broderade kläder, men inga
slöjor. De följde männen på
vandringarna och kunde ta

kände till var tygtrasor och

vi reste med bussen
ner sig i att bli bortgifta i mot
- När
Kabul,
blev vi varnade
de första tonåren, kanske med
liderliga
för
huvudstadens
en 60-årig gubbe eller med någon, som redan har tre fruar
(koranens rekommendation
är: högst 4.)
I Herat fanns en kvinna som
alltid gick obeslöjad. Hon var
sjuksköterska. Naturligtvis sa
männen om henne att hon troIigen var en hora.
I Obeh, en liten by 100 km.
öster om Herat, såg vi inga
kvinnor alls. Men vi bjöds på
middag av ett par skollärare,
som sa att de var kommunisDe var bekymrade; de
ter.
ville-gifta sig men trodde inte
de skulle få råd. En hustru
kostar 3 000-6 000 kr. - Arsinkomsten per person, i medeltal, är 500 kr. Många män
får aldrig råd att gifta sig.

oo

fruntimmer. En statstjänsteman sa sig ha blivit utsatt för
de mest upprörande förslag
från sina kvinnliga arbetskamrater. Många Iångskäggiga mullahas (präster) från
Kandahar mumlade instämmande (?). Senare frågade
mullorna tjänstemannen om
inte jag var nån sorts utländsk
jag log ju och pratade
hora
män än min egen.
med andra
I Kabul fanns nakna kvinnoansikten. Inte så många och
de bars mest av mycket unga
kvinnor med dyra västerIändska kläder. Men ändå här fick kvinnor arbeta och
studera. Vid universitetet
pratade vi med några manliga

-vanliga

även bland dem. De sa

också att de flesta av studenterna var överklassbarn.
I de byar vi senare passera-

de i Centralafghanistan,

På

väg genom Hindu-Kushs
berg, såg vi inga kvinnor.

Männen i tehusen sa att kvinnorna var i hemmen. - Men
på fälten såg vi här och där
enstaka kvinnor. De var obeslöjade, men vände bort sina
När vi frågade en
ansikten.
- hon
brukade bära
kvinna, om
slöja, visade hon fram sina
händer. Hon var fattig och hade inte råd att köpa en slöja.
Än mindre bära en, hon måste
hjälpa till på fälten.
Av de kvinnor vi mötte var

tillfällighetsarbeten i städerna. De var också de enda kvinnor, som själva tog kontakt
med oss.
- Men även bland
dem såg vi kvinnor, som vände
bort ansiktet eller bar slöja.
Nomaderna är också fattigast

bland de fattiga, så

deras

kvinnokultur lär väl ingen bry
sig om.

Men mörkret

i Afghani-

- är inte kompakt. De nakstan

i Kabul blir fler
och när de afghanska kvinnorna reser sig en gång, blir
nog deras frigörelse av bitter
nödvändighet fullständigare
än vår. !

na ansiktena

Text och bild:
Anita Axelsson
.. . några rader ur Koranen

tt...gn

kvinnornas Sura.
-rättskaffens
kvinna -ska vara lydig, tystlåten och förtegen. Mot dem av edra

kvinnor, som begår skändligheter, skolen I tillkalla fyra
vittnen bland eder. Vittnen
dessa, så kvarhållen kvinnorna inomhus, tills döden tager
dem, eller Gud bereder dem
någon annan utväg..."
ur Kons Sura; t'Edra hustrur äro som en åker för eder,
besöken alltså eder åker efter
behag, men uträtten också
något för egen räkning. Frukten Gud och veten att I skolen
möta honom.tt
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Antonia i Angol,a:

Om allt föråindras
kommer jag väl också
att få det annorlunda
Elisabet Hedborg har nyligen kommit hem från en resa
i Angola. Av de många kvinnor hon träffat där berättar
här en arbeterska och en medicinstuderande om kvinnans situation drygt ett år efter befrielsen från de portugisiska kolonisatörerna. OMA är Angolas kvinnoförbund, systerorganisation till SKV.
Pulqueria Antonia Marcelino,
bokbinderska på Regral:

28,

Jag började arbeta här på
-Regral
redan 1966. Då var jag

Iärling i bokbinderi och

än
som det. Jag

idag räknas jag
gillar mitt arbete, men jag
skulle önska att man kunde få
lära sig något nytt och flytta
runt på arbetsplatsen. Som
det är nu så får man vara 1ärling i evighet. Det borde vara
så att man lär varandra.
Här på Regral finns det faktiskt en del fördomar mot

kvinnor. Det finns sådana
motsättningar mellan oss arbetare. Om jag till exempel

skulle få en annan typ av arbete eller mera lön för att jag

kan jobbet bättre än de som
kommer Dyå, ja, då svarar de
mig: - Jaså, du vill tjäna
mer pengar än din man? Det
tycker jag verkligen är att
nedvärdera kvinnan. Jag jobbar ju här och min man han
har sitt arbete, han gör inte
mitt jobb här.
DaghemskamPen
också i Angola
Jag har tre barn, det yngsta

-

t2

är ett år och det äldsta fem. Ni
kan ju själva tänka er att det
inte är så lätt att arbeta 8 L/2
timme varje dag med barnen
ensamma hemma. På lunchen

springer jag hem och istället
för att äta så får jag sköta om

barnen. Här på Regral får jag
ingen erkänsla för att jag lämnar mina barn ensamma om
dagarna för att komma hit och
jobba. Jag har ingen möjlighet
att ge dem ordentlig vård och
omtanke. Det bästa vore förstås om jag kunde placera
dem på ett daghem, men det
vet jag inte hur det ska gå. De
få daghem som finns tar bara
hand om föräIdralösa barn.
Det här med daghem är faktiskt en del av den kamP vi
måste föra här i Angola. De
säger ju att "Kampen fortsätter och segern är säker", men
jag vet faktiskt inte hur säker
seger man kan förutse just när
det gäIler daghemsfrågan.
Men jag är optimistisk.
Nu har jag helt nyligen valts
in i fackkommissionen här på
Regral, och det är jag mycket
glad över. För jag är ju arbetare och inom facket kan jag
bättre föra vår kamp.

Text och bild:
Elisabet Hedborg
Det viktigaste man kan göra

för kvinnorna på arbetsplat-

serna är att se till att inte arbetarna delas upp i två klasser, en med män och en med
kvinnor. Vi utför ju alla samma arbete och i kampen får
det inte vara motsättningar
mellan oss arbetare. Alltså får
vi inte fortsätta att som nu
alltid räkna kvinnorna till de
lägsta kategorierna.
Inom den f ackkommission
som arbetarna här på Regral
nyligen valt har var och en av
de sex medlemmarna sin speciella uppgift. Jag har t ex
hand om finanserna. Vi får väl
se om vi lyckas ändra på något
det viktiga är att man inte
-bara
pratar utan handlar också. Det är praktiken som är
inte teorierna.
det viktiga
Vi har ju -redan socialismen
i sikte här i landet och jag vill
gärna att vi ska få socialism.
Då kommer inga borgare att
finnas kvar och inga basar
heller - vi kommer att vara
Iika allihop. Och om allt förändras så kommer jag väI
också att få det annorlunda
hemma, på jobbet, ja, över
-huvud
taget.
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Den nye mannen? Från en by

Ana Maria Jos6 de Silva, 26
år, småskolelärarinna, medicinstuderande, MPLA-militant, koordinatör för OMAsektionen i Bairro Operario:
Det finns flera OMA-avdel-ningar
i vår bairro. OMA-avdelningarna består av kvinnor, som anmäler sig som
sympatisörer till MPLA. Vissa

kamrater avdelas sedan för
att syssla med information,
andra med alfabetisering eller sjukvård. Varje vecka har
vi gemensamma möten för
alla kvinnor som arbetar med
detta. Vi deltar också i möten
för hela folket, och så har vi
kuiturverksamhet med musik, sång och teater. På kvälIarna undervisar kamrater
från OMA på olika kvällskurser, tex i alfabetiseringen.
Vi har också en sömnadskurs

och en grupp som besöker patienter på sjukhusen.

i

östra Angola i provinsen Mexico.

Den politiska
utbildningen är basen
Vi har haft stora svårigheter
med den politiska undervisningen av våra medlemmar.

Ett problem är att av alla dem
som börjar på de politiska
kurserna är det mycket få som
slutför dem. Vi vet att den

politiska utbildningen

är
basen för all annan verksamhet och därför måste vi ta itu

med den trots att våra möjligheter är begränsade. Vi har
också stor brist på kadrer,
vi skulle behöva specialutbildade kamrater både på socialhjälps- och sjukvårdsområdet. Men vi har kamrater som
går på socialhögskolan och
när de är klara kommer arbetet på det området att förbättras.

Många av de kvinnor som
under det andra befrielse-

kriget ingick i folkmilisen arbetade mest med militära frågor, och de gick sedan inte in
i OMA. Många kvinnor klarar heller inte av att engagera
sig så hårt. Vi har stora problem med livsmedelsförsörjningen och det leder till att
det är kvinnorna som måste
köa för att få mat. När det
så blir dags att gå på OMAmöte är de för trötta för att
gå. En viktig orsak till att det
är svårt att mobilisera kvinnorna är förstås att de av tradition ska ta hand om barnen
och hemmet och är mycket
bundna. Kvinnorna har svårt
att lämna barnen ensamma på
kvällarna och kan därför inte
delta i möten.
Själv har jag varit medlem i
OMA under två år. Det som
behövs bäst här är ett daghem
men f n har vi inte mat och
personal för det. I
13

Text: Katta Nordenfalk
Foto: Betty Skawonius

Maria i P ortugal:

Man gör
ingen revolution
med blommor
Den 25 april 19?4 störtades den gamla fascistregimen i
Portugal. Det var MFA - de väpnade styrkornas rörelse
som befriade landet från ett 48-årigt långt förtryck.
-Militärernas
gevär riktades inte längre mot folket' I
mynningarna lös istället tusentals röda nejlikor. Blo_mmätt som folket hälsade sina befriare med och som blev
symbolen för revolutionen.
Demokratiska fri- och rättigheter infördes. Fackföresom under fascismen tvingats föra en delningsrörelsen,
"underjordisk
kamp, kunde på nytt organisera arbevis
tarna i strejker och fabriksockupationer. Censuren avskaffades. Dom fattiga lantarbetarna i söder avsatte
storgodsherrarna och bildade iordbrukskooperationer.
"Jorden åt dem som brukar den", blev mottot.
I städerna gick hyresgäster samman i bostadskommissioner som ockuperade tomma hus och delade ut bostäder till bostadslösa och fattiga från slummen.
Färggranna väggmålningar, affischer och klotter berättade om den nyvunna friheten och kampen för demokrati och socialism.
Idag har nejlikorna börjat vissna. Den röda färgen har
fått ett oroande inslag av brunt.
Det första fria valet som hölls
på tvåårsdagen av revolutionen visade en oroande svängning åt höger. Hus och gator
har tvättats rena från den revolutionära kampen. Polisen
skjuter åter på strejkande arbetare och fängelserna fYlls
återigen av politiska fångar
från vänstern, medan den fas-

cistiska polisens agenter
släpps fria. Genom ekono-

miska sabotage och bojkotter
av bland annat jordbrukskooperativens produkter är arbetslösheten och svälten i landet större än någonsin. Detta
trots att jordreformen i sig
varit mycket framgångsrik
L4

I

cia d'Oliveira Leite och Maria

de Lourdes Macheda är två

kvinnor som var och en på sitt
sätt kämpar för kvinnans
frigöreise. Naterica, som är
hemarbetande fyrbarnsmamma, tycker att kvinnokamp är
detsamma som klasskamp.
Det är arbetarklassens kvinnor som är mest förtryckta.
Hon kan inte känna någon solidaritet med borgarklassens
kvinnor. Medan Maria, som är
internationell sekreterare i
kvinnoorganisationen MDM,
ser kvinnokampen som en
viktig del av klasskampen.

Natercia:
" Jag kan inte känna någon

Ni

solidaritet med kvinnor

ry

Klockan fem på morgonen
den 25 april 1974 sträckte Natercia d'Oliveira Leite som

F;

som inte arbetar.tt

vanligt ut handen och knäPPte
på kristallmottagaren. Hon
brukade vakna av sig själv vid
den tiden. Någon väckarklocka hade familjen inte råd med,
men det spelade heller inte så
stor roll. Natercia var sin egen
väckarklocka. För att hålla
reda på tiden så att mannen
som är byggnadssnickare inte
med ökad produktion och skulle komma för sent titl jobbet, brukade hon lyssna på
50 000 nya arbetstillfällen.
dom tidiga morgonnyheternått
inte
Men varorna har
fram till städerna och man har na. Hon sträckte sig försiktigt
förhindrat kollektiven att dis- så att hennes fyra döttrar
tribuera varorna den officiel- som tåg i samma säng inte
Ia vägen. Inflationen äter skulle vakna.
Men denna morgon kom
upp industriarbetarnas välförtjänta löneförhöjningar. inga nyheter. Istället spelades
Många är rädda för att Portu- musik. Men inte den vanliga
skvalmusiken utan politiska
gal ska bli ett nytt Chile.
Men än är revolutionen inte sånger. Sånger som var fördöd. Jordreformen och na- bjudna under fascismen. Det
tionaliseringarna av ban- var första gången Natercia
kerna och arbetarkontrollen hörde "Grandola", sången om
det enade folket i staden med
är stadsfästa i grundlagen.
För många kvinnor har än- samma namn, spelas i radion.
Drygt fyra timmar tidigare'
då revolutionen inneburit
Natercia och hennes familj
då
Naterbörjan till en ny frihet.
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Natercia och hennes två äldsta döttrar, Maria Jos6 och Fernanda Emmanuela, utanför bostaden.

ännu 1åg och sov, hade militärkuppen, som störtade den
gamla fascistregimen, börjat.
Grandola var signalen till revolutionen.
Natercia berättar om kuppen och vad den betytt för
henne. Om befrielsen hon
känt den där morgonen för
drygt två år sedan. Om hur
hon engagerade sig politiskt.
Deltog i demonstrationer, delade ut flygblad och gick på
möten. Hur hennes man hade
försökt hindra henne. Han ansåg att hennes plats var i hemmet. Politiken skulle hon lämna till männen. En gång hade
han med våld försökt släpa
hem henne från en demonstration, men då hade hon tagit plakatet med hammaren
och skäran till hjälp och gjort

fri. Bokstavligt.
kunde inte förstå
- Jag
jag skulle finna mej i
varför
att b1i förtryckt hemma när
sig

förtrycket äntligen höll på att
upphöra ute i samhället. När
han hotade med att slänga ut
mej från hemmet, sa jag åt honom att packa istället.
nu har vi flyttat ihop
- Men
igen,
fortsätter Natercia. Fattiga människor har inte råd
att skilja sig. Vi är inte gifta
så något underhåIl kunde jag
inte räkna med. Jag har aldrig velat gifta mej. Jag är inte
religiös och jag tror inte att
det är genom äktenskap man
tjänar kärleken och lyckan.
Men vi har det bättre med
varann nu. Han har lugnat
sig.

Natercia bor med sin familj

i ett slumskjul på en bakgård i
Lissabon. Det regnar ute och
fukten tränger in geno'n tegelväggarna som nödtorftigt
tätats med pappkartong. Natercia har lagt tidningar på
jordgolvet för att suga upp
den värsta vätan. Två sängar,
en pinnstol och ett av sockerlådor ihopsnickrat bord utgör
möbleringen. På väggen
hänger mannens såg. Han har
gått arbetslös dom sista två
månaderna.
På sätt och vis har vi fått
- sämre
det
nu än vi hade det
innan kuppen, säger Natercia.
Maten har blivit så dyr att vi
ibland inte har råd med det
allra nödvändigaste. Min
äldsta dotter har varit hemma
från skolan en längre tid bara
för att vi inte har råd att skaf15

lT

fa skolböckerna hon behöver. upp. Medan madamerna är
Häromdagen fick jag ett brev ute och shoppar och dricker
från rektorn där han hotade vin hos varandra. Många
med att jag skulle få böta tvingas lämna bort sina barn
100-250 escudos om inte flic- för att borgarkärringarna inte
kan kom till skolan. Men hur kan ta hand om sina egna.
Natercia blir arg när jag för
ska jag kunna göra det när jag
inte ens kan betala dom 80 kvinnokampen på tal. För
escudos som böckerna kostar? henne är det detsamma som
Natercia tänder en gasol- klasskamp. Hon kan inte känlampa. På bordet ligger ovikta na någon solidaritet med
kuvert och små färgbilder kvinnor som inte arbetar.
med motiv ur människans Själv har hon slitit i hela sitt
historia. Ett jobb som Nater- liv för att överleva. Hennes
cia skaffade sig när hon och två äldsta döttrar 12 och 11 år
mannen flyttade isär. För tu- måste hjätpa henne med kusen färdigvikta, ihopklistrade verten för att dom ska komma
kuvert med tre färgbilder i upp i nödvändiga tusen kuvarje tjänar hon 65 escudos. vert om dan.
När vi tar farväl visar NaDet är det familjen lever På
nu. Medan vi suttit och pra- tercia oss på sina närmsta
tat har yngsta dottern vaknat. grannar. Till höger ett flott
Hon är två år och jämngam- nybyggt våningshotell, där
mal med revolutionen. Grå- välklädda kvinnor trippar ut
tande och hostande kryper genom entr6dörren som hålls
upp av en vaktmästare. Tilt
hon upp i mammas knä.
Jag hoppas att mina barn
- slippa
leva i samma fatska

tigdom och förnedring, som
jag själv tvingats göra, säger

hon medan hon

försöker
trösta den minsta. Det är det
kampen gälIer. Det är vi fattiga kvinnor som är värst förtryckta. Borgarklassens kvinnor och överklassens lever
gott på sina män. Dom behöver inte jobba. IstäIlet suger
dom ut oss fattiga som billig
arbetskraft i hemmen. Hembiträdena är en av dom mest
förtryckta grupperna i samhället. Dom har inga reglerade arbetstider. Måste alltid
finnas till hands och passa

vänster en kyrkogård.
bor vi inträngda
- Härfascisterna
och dömellan
den, skrattar Natercia.

runs liv.tt

våna mej om det rör sig om en

gör ingen revolution
- Man
blommor.
med
gör
ingen re- Man omheller
halva befolkvolution
ningen utestängs på grund av
att dom råkar vara födda

kvinnor. Ordet är Maria
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Det finns ingen statistik

av- naturliga skäl på hur
likhet så länge mannen många
illega1a aborter som
enligt lagen fortfarande genomförs
i landet, säger Mabestämmer fritt över hust- ria. Men det skulle inte för-

t o m november.

IIU

om aborter dom hjätpt till
att utföra. En handling som
bestraffas med långvariga
fängelsestraff både för den
som utfört aborten och den
som genomgått den.

Kulturhuset är fyllt av en jätteutställning som. ger en bild.av..Sverige i
6b;l;; uu åthunäradet -"vår kulturhistoria. kbnst. musik. litteratu^r.
i.kåif n-roi .n bakgrund av politiska och sociala händelser. Pågår
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mycket skulle förändras, men
machismon, det portugisiska
kvinnoförtrycket som har
sina rötter djupt nere i katolska och fascistiska föreställningar, lever fortfarande
starkt kvar både hos män och
kvinnor.
Vi träffar Maria i MDM:s
(Movimento Democrätico de
Mulheres) lokaler i ett hYreshus i centrala Lissabon.
MDM är en partiPolitiskt
obunden kvinnoorganisation,
men många sympatiserar med
kommunisterna. I ett angränsande rum pågår en debatt om
fria aborter. Man diskuterar
ett TV-program som väckt
stor uppståndelse där anonyma sjuksköterskor vittnat

Maria:
"Man kan inte tala om iäm-

@

6sd

Lourdes Machedas. Hon vet
vad hon talar om. Maria har
länge varit med och kämpat
för kvinnans frigörelse. När
kuppen kom trodde hon att
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abort per nyfött barn. Här i
Portugal har kvinnan inte ens
rätt till abort om det är fara
för hennes eget liv. Vi driver
abortfrågan men det är svårt i
ett katolskt land där abort
jämförs med mord. Någon
preventivmedelsrådgivning
existerar heller inte. Det finns
visserligen p-piller. Men dels

är dom väldigt dyra.

DeIs

känner få tilt det.
Maria har varit med i MDM
sedan starten 1969. Under fascismen tvingades dom föra en
underjordisk kamp. Medlemmar värvades genom hemliga
samtal i hem och på arbetsplatser. Flygblad stencilerades i källarlokaler och klistrades upp nattetid. 1973 blev Maria tagen på bar gärning en

natt när hon höll på att klistra
upp ett plakat på en husvägg.
Hon fördes till arresten. I cellen bredvid satt några prostituerade. Prostitutionen hade
plötsligt blivit olaglig för att
renlevnaden inte skulle ifrågasättas i polisstaten. Men det
var bara för syns skull. I allmänhet släpptes gatflickorna
i god tid innan kvällens kommers började.
Men Maria släppte dom inte.
Hon fördes till det beryktade
Caxias-fängelset, där fascistregimen förvarade politiskt oliktänkande. En månads isoleringsstraff blev påföljden för hennes nattarbete.
För att inte bli tokig skurade
Maria cellen tre gånger om
dan och broderade fängelselakan. Böcker var förbjudna,
men Marias oskyldiga kvinnosysselsättningar ansågs inte som farliga.

kan det vara en
- Ibland
fördel
att v -^"ä kvinna, säger
Maria och ler sarkastiskt åt
minnet. Jag tycker att vi ska

vara rädda om och stolta över
vår kvinnokultur. Men den får
inte användas emot oss. Vårt

arbete är lika viktigt

som

Maria de Lourdes Macheda, internationell sekreterare

anstä1ls. Skulle en kvinna
trots mannens nekande lyckas
få en anställning är det tillräcklig orsak för skilsmässa.

kvinna får inte an- Enpreventivmedel
vända
utan
mannens godkännande. TiII
helt nyligen fick en kvinna inte resa utomlands utan skriftligt intyg från mannen.
Mannen har också rätt
att- bestraffa kvinnan om hon

männens.

inte är "överens" med honom.

sidan stannar männen aldrig
Iänge på ett sånt jobb. Dom
blir befordrade. Man kan inte
tala om någon likalönprincip
när man samtidigt håller lönerna nere i dom typiska
kvinnoyrkena, tycker Maria.

misshandeln.

Maria är kontorist på en Ren misshandel är visserlifabrik. Hon har samma lön gen förbjuden, men för att det
som sina manliga kolleger. ska gå att bevisa fordras att
Det är ovanligt, men å andra ett utomstående vittne åsett

Det är så mycket

som

måste
förändras innan man
överhuvudtaget kan börja taIa om jämlikhet mellan könen,
fortsätter hon. Enligt familjeIagstiftningen, som är en gammal kvarleva från fascismen,
bestämmer mannen fortfarande fritt över sin hustrus liv.
Så kan han t ex förbjuda- henne att förvärvsarbeta.
Dom flesta arbetsgivare fordrar skriftligt

godkännande

från mannen innan en kvinna

har all rätt över
- Mannen
barnen
och familjens ekonomi. Mannen.. . Mannen. . .
Maria talar med glöd om aIIa orättvisor och förnedringar kvinnor utsätts för. Det är
en äkta vrede hon visar. Inte
mot männen. Dom är en produkt av samhället dom med.
För att det ska bli någon ändring måste kvinnorna medvetandegöras om det förtryck dom utsätts för, bli aktiva samhällsmedborgare som
kräver sin rätt. Kvinnans frigörelse är också mannens.
Kvinnokampen är en del av
klasskampen. Kvinnan kan
aldrig bli frigjord under kapitalismen. Men det kan heller
aldrig bli någon verklig socia-

i

MDM.

lism utan kvinnans frigörelse,
menar hon.
tycker att det är far- Vi
ligt
att isolera kvinnokampen. Därför går vi sällan ut
med egna manifestationer i
MDM, fortsätter Maria. Vi ser
på vår organisation i första
hand som en genomslussport.
Många kvinnor är rädda för
att själva ta något initiativ.
Men hit vågar dom komma.
Att följa med en väninna till
ett kvinnomöte verkar inte
så farligt. Dom kan ta med sig
barnen och mannen behöver
inte få reda på det. Det gäller
att väcka den vrede som finns,
sedan fortsätter många i byalag eller i olika politiska organisationer. Vi försöker också
att få kvinnorna på arbetsplatserna att bli fackligt aktiva. Vi var med och startade
sjuksköterskornas organisation. Därför är det inte så viktigt hur stor vår organisation
är. Huvudsakenär att vi når ut.
Mötet i det angränsande
rummet är slut. Det går inte
att hålla på så länge eftersom
dom flesta måste hem och laga middag till männen.
MDM:s verksamhet är i stort
sett hänvisad till tider som
inte inkräktar på kvinnornas
hushållsarbete. Kvällsmöten
är sällsynta och dåligt besök-

ta. !
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När Spaniens kvinnor i juni går till val får de äntligen
tillfälle att tala - och deras röster kommer att väga tungt
i den spanska politiken. Den spanska kvinnan har lärt

en historia och ett idag som giort hensig av historien
ne medveten om- att frigörelsen inte kommer av sig siälv

den är något man kämpar sig till.
- Och
och aktivt, i fysisk närkamp
de kämpar
- direkt
mot diskriminerande lagar och
med polisen, de kämpar

mot allt det förtryck som det spanska samhällets struktur lagt på deras möjligheter.
Nu går kvinnorna till attack mot det förgångna - de
ha
vill ha skolor för sina barn, gratis och åt alla ! de vill
daghem och bra sådana, de kräver byggplanering,
elektricitet och vatten i allas hem.
De kämpar med beslutsamhet och styrka . . . med en
knuten näve mot framtiden !
De kvinnoorganisationer som

har växt fram samlar i huvud-

sak kvinnor från textil- och
metall, men också andra yrkeskategorier, kvinnliga studenter och ett ökande antal
hemmafruar.
Under Internationella kuinnoå,ret 1976 gick många organisationer samman i en enhetsfront, i vilken också katolska kvinnoföreningar ingick. Man undvek skillnader
i ideologi och kampprogram
samt beteckningar som "feminism", "politisk verksamhet" eller "revolutionär rörelse". Detta för att kunna enas
på samma bas och föra fram
primärkraven i ett program
som i korthet innebär:
total jämställdhet mellan
-män
och kvinnor på arbets18

platserna, inom social förvaltning och den offentliga
sektorn,

eliminering av de diskri-minerande,
uråldriga Iagar
som gäller för kvinnan

granskning

revidering
-av de "myter" och
som, speciellt

inom undervisningen, framställer kvinnan som ett "objekt"

skilsmässa
- fri
fri
- Idagabort
är kvinnorörelsen detad i framför allt två fronter:
dels de som menar att kvinno-

kampen inte kan ses isolerad i
demokr atiseringsproces sen.
Man menar att genom "dubbel
militarism" uppnås målen
snabbare och att likhetstecknet mellan man och kvinna,

sida vid sida, i politik

USCBACTöP -DE LA HUJER

och

klasskamp är en självklarhet.
Den andra fronten ansluter
sig titl IV:e Internationalen
och menar att "mannen är
kvinnans fiende". Den gruppen talar om kvinnan som en
exploaterad klass
- förutbeoch förstämd för utsugning
tryck.
Gruppen ger ut tidskriften
VINDICACION FEMINISTA
under redaktion av Carmen
Alcade och Lidia Falcdn.
Den katalanska kvinnoorganisationen Associacio Catalana de La Dona bildades i
maj 1976 efter en stor kongress i Katalonien. (K. utgör
de fyra nordöstra provinserna
i Spanien)
Efter kongressen "Las
primeras journadas por la liberacion de la mujer" växte
den katalanska föreningen
var man 4 000
snabbt
- i maj
ingår man som en
och idag
-politisk faktor i Assamblea de
Catalufra.
Under trettiotalet var Katalonien en självständig, sociaIistisk stat som hade genom-

fört arbetskollektiv i fabrikerna i Barcelona och jordbrukskooperativ på landsbygden. 17 000 kvinnor var då
organiserade i den anarkosyndikalistiska organisatio-

nen Mujeres Libres.
Den kvinnolagstiftning som
genomfördes var en av de
mest radikala som vi haft i
Europa och dessa lagar
vill Associacio Catalana återinföra.

'%,

Sex års fängelse

för otrohet

När Moria Angeles Munoz,en
kvinna i trettioårsåldern, årrklagades av sin man för otrohet och när mannens föräldrar krävde vårdnaden om den

%
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sexåriga dottern

Yolanda,
vägrade Maria att lämna ifrån
sig flickan.
Hon stämdes inför domstol

med hot om fängelse. Påföljden varierar från sex månader till sex års fängelse.
Maria Angeles' fall är bara
ett exempel av många, många
där en föråldrad lagstiftning
klämmer kvinnan och barnen
mellan kyrka, f amilj etraditioner och den av lagen omhuldade "machoismen".
Marias fall kom att intensi-

fiera kvinnokampen under

f-!'

u

ffiffitr

llff,"å*:"T:Y'*-r'll*:1 &#t
&m !ffiflffij&

Äf*ts
äL
Å4il r 8*

\"Fe'd%-r'
kamp i Barcelona. En solida- 4
ritetsaktion med 6 000 kvinnor #
på Rambras skingrades med
skottlossning av polisen. Två
dagar ,"rr"rä stängde 60 kvin- Från demonstrationen för Maria Angeles. På plakatet står: "Jag har
.roi i.r sig i en k'rka i Marias också varit otrogen".
kvarter som en solidaritetsmanifestation.
När de kom ut inte tänkte lämna platsen själv sade utanför rådhuset:
efter några dygn mötte många utanför rådhuset förrån Ma- "Kamrater, tack ska ni ha.
kvinnor upp och tågade ge- ria kom ut och tillsammans Min kamp fortsätter !"
nom kvarteret med slagord med sin advokat förklarade
Ockupationen gjorde
och banderoller. Några kvin- vad som beslutats. Slagornor hade fäst en skylt på den skallade, "ned åed mig medveten
bröstet med texten: "jag är machoism€fl", "bort med de I somras var Motor Iberica i
också otrogen"
lagarna",
strejk
- en modig ut- diskriminerande
- en verkstadsindustri
maning.
"jämställdhet och frihet för i Barcelonas
utkant. Strejken
När polisen tillkallades kvinnan" "Yolanda hos sin varade i fyra månader och det
drogs demonstrationen sam- mor", "solidaritet med Maria mest uppmärksammade var
man
de kvinnor som hade Angeles" och "kvinnan låter kvinnornas insats. Under
barn -med sig uppmanades att sig inte nöja med reformer"
sommaren beslöt de strej- kande
lämna tåget
de andra stod tre dagar efter det nya och
arbetarnas hustrur att
- ropade "enhet, mycket kritiserade refoimförkvar stilla och
själva gå aktivt ut i kampen.
enhet
!". Polisen slaget röstats igenom i Cortes.
Trehundra kvinnor och
- solidaritet
drog sig
tillbaka och höll sig Vi stod där i fyra, fem tim- många barn ockuperade St.
på avstånd. Demonstrations- mar. Maria kom ut och med- Andreu-kyrkan och där höll
tåget gick vidare till Marias delade att hennes advokat de ut under en månad innan
bostad där man höll ett stort inte fått vara med under för- polisen efter upprepade förutomhusmöte för att orga- handlingarna
sök lyckades driva ut dem
- att ingenting
nisera den fortsatta kampen. definitivt beslutats
att man med tårgas och batonger.
Man beslutade att manifes- skulle ta upp fallet- igen om
Den här kyrkoockupationen
tera utanför rådhuset följan- några veckor. När jag läm- förändrade konkret många
de dag. Där inne skulle Maria nade Barcelona två månader
kvinnors situation och
yttra sig om sina skäl att inte senare förhalades fortfaran- deras medvetenhet. De höjde
flesta
lämna ifrån sig sin dotter.
de ärendet och det är ännu av kvinnorna kände tidigare
Vi var där och vi var idag inte klart.
inte till något annat än hemmånga ! Vi meddelade att vi
Och som Maria Angeles mets fyra väggar och de upp19
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täckte nu att deras tillvaro var
möjlig att förändr:a.
I kyrkan levde de ett kollektivt liv, man fördelade matlag,
man organiserade kurser i oli-

ka ämnen och man diskuterade kvinnans roll i klasskampen. Så här säger några

av dem idag:
"Nö.r ui började ockupationen hade ui ingenting med

oss, ui uil,Le inte att pol,isen
skulle misstdnka oss. Nor
ui uiil uar diir så" regnade

solidariteten öuer oss. Hade
det bara uarit frå.ga orn rna,drasser och filtar hade ui
kunnat håIla ut ett år.
I kErkan delade ui allt. En
zigenerska kom tiIL oss med
en peseta, och en gammal
dam gau oss 3 000 pesetas
det uar hela hennes pension.
Och en kuinna gau oss fem

bulj ongtd.rning ar, Iitet spagetti och enLöktill en soppa.
Det uar en obruten kedja au
solidaritet son1, al.drig tog

slut.
Vi \LöLL möte uarje dag diir ui

f ör del,ad e matl"ag ning en,

std,dningen och. barnpass-

ningen..."

"Jag gick med ndr dom korn,
och. sade att aLLa kuinnorna
skulle saml.as för att se on1,
ui kunde h.jtilpa uå,ra md,n
på nå,got sätt. Jag trodde
inte att det skulLe ta sd
må"nga dagar, n'Len Gud gau
mig kraft att orka. Och ntir
ui ockuperade kurkan fick
jag höra miissor så, att det
rticker i tre å,r ..."

"Jag h,ar tuå, barn. Förr

kdnde jag mig så ensam så"
att jag uille ha ett barn till,
men då uille inte min rnan.
Men nu nd.r h,an ltar sett mig
sri kampl"gsten sd uill h.an
plötsligt att ui ska ha fler
barn. Han tror uisst att jug
ska gå, med i stadsgerillan
och ttinker uiil att btista siittet att bromsa mig är ett
barn. MEN JAG AR BEREDD ATT GÄ MED BAR-

antalet yrkesverksamma kvinnor i Spanien endasf
fram, tilt 1980 beräknas siffrnn stiga till ZZ To.
Under många år har den spanska kvinnan förtryckts av
Kyrkan, Falangen och den omhuldade ttmachoism€n".
En föråldrad lagstiftning har plaeerat henne i centrum för
1962 var
13,5 To

*
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En spansk kvinna är diskriminerad på arbetsplatserna
få av dem får någonsin möilighet'att utnyttia en yrkes-utbitrdnins
* de daghem som finns är för få och för dyra.
En spansk kvinna måste ha sin mans tillstånd för att söka
r * t e :- för att begärn passr oeh för att få resa utom-

l t
t:Silsmässa
tion'1
--itlrrA*,

**irt*"*" i;;" - *"i talar o* "r"nara-

separationen fortsätter mannens :totala dominans
han kan stämma henne för otrohet, vilöver kvinnan
ket i Spanien -faller under strafflagen (siälv kan han däremot leva tillsammans med en annan kvinna) n- vårdnaden
om barnen tillfaller automatiskt mannen när de fyllt sex år.
A b o r t är förbiuden i strafflag€n' även vid medicinsk indikation. AII försälining av och information om preventivrnedel är förbjuden i la5 Man räknar med att över en halv
miljon kvinnor årligen genomgår en ahort - med allvarliga
fysiska och psykiska fölider.
Den ökade industrialiseringen har medfört större behov
av kvinnlig arbetskraft i produktionen -mell fortfarande är
den spanska kvinnan, speciellt om hon iir $ft" utnyttiad
på arbetsplatsen. Något soclalt skydd existerar knappåst.
20

]VET PÄ ARMEN VARTHELST DET KRÄYS AV
MIG!
Vå.ra md,n må,ste också lcira

nytt... min n1.an
fick stiida och. ta h.and om
uåra barn, göra iordning
sig mgcket

mat och. tutitta kliider.
Efter ockupationen har jag

kiint mig son'L ett Liiet
barn... jag har upptiickt

så. många nAa saker, och jag
tiinker på, ett h.elt annat stitt.
Jag uet a,tt det finns olika
partier, Tnen jag h,ar inte
besttimt mig för något a1)
dem iin. Vad jag tdnker
göra, det iir att gå, tiIL stads-

delsföreningen, det blir

första steget för mig ..."

Idag går man ut i manifestationer för fria preventivme-

del. Helt nyligen stoppades en

demonstration i Madrid där
tusentals kvinnor delade ut
flygblad och broschyrer med
allmän information och upplysning. Kvinnorna krävde att
man ska "stoppa sex-smusslet" och för detta riskerar de
åtal och böter.
Inför valet i sommar, de förfyrtio år, är kvinnan en
betydande maktfaktor. Men
inför den förvirrand.e blandningen av partier och koalitioner i den spanska valpropagandan är det svårt att finna någon form att på ett konkret sätt föra fram ett program för kvinnokampen.
I den Congress som efter vaIet ska ge riktlinjer för det
spanska samhällets utveckling verkar möjligheterna små.
I en intervju med partiledare för 36 olika partier avslöjas att endast fem av dem tar
upp kvinnoproblem.
Av dessa är en kvinna som
levt i exil under många år,
och två av dem är ledare för
vänsterpartier som knappast
kommer att legaliseras och
stäIla upp i valen.
Om kvinnan vill uppnå sina
måste hon själv gemå1
- dådem
!r
nomföra
sta på

I

LASBILAGA

Att läsa är så mycket. Hämta kunskap. Ha roligt. Li[ra

sig något om andra. Liira sig något om sig själv. Försvinna

bort i dagdrömmar. Vakna till insikt om verkligheten.

[,

I

Läsning kan vara passiv konsumtion. Läsning kan vara
aktiv handling. På de föIjande sidorna får du lite lästips
inför sommaren: lite kunskap, Iite förströelse, lite dagdrömmeri, lite uppvaknande . . . VäIj sjåilv. Vi börjar med
en presentation av Sonja Åkessons samlade dikter
solrl
- sig
faktiskt innehråller allt det här. Dikter att bära med
i
vardagen... Vi hade planerat att årets t'Läsbilageporträtt" skulle handla om sonja men nu blir det i stället
ett minnesporträtt. Det känns -tomt * ill€r samtidigt är
tomrummet fyllt av hennes närvaro, allt det hon lämnat
kvar åt oss i sina verk.

En värk

död, men döden finns långt inne

att anpassa
Sonja Åkesson dog den_ 5 mqi 1977. Hon blev Sl ar
gammal. Hennes vänner berättar att hon in i det sista,
trots tröttheten, var aktiv, tog del. IIon visste att hon inte
hade mycket tid på sig och hon ville ordna upp allt, så
långt hon orkade. Inför döden som inför livet var hon
känsloriko osentimental och klarsynt.
En av hennes sista uppgifter var att ordna sin litterära
kvarlåtenskap. För ett par år sedan utkom hennes sarnla*
de dikter.^Hon hann också redigera sina prosatexter före
sin bortgång.
"En väik att'anpassa" kallade

Sonja Åkesscrn det band som innehåller hennes dikter från 1957

till 1965. (Man kornmer att tänka
på boktiteln till den unge Karl
Marx skrifter: "En värld att vin*

na.l')

När hon funderade på vad hon
skulle ta med, berättar hon i förordet, rnötte hon Göran Sonnevi
som sa: "Jag tycker man ska stå
för det man gjort." Så alla dikter
kom med, utom en, som hon karakteriseiade sorn "ordsvammel'1
Man hade glömt, märker man
när man läser hennes dikter nu,
att det dröjde ganska länge innan
Sonja Åkesson blev "vår" Sonja.
En hel del är
tycker $tån fllI1

S0-talistiska-ordfynd, lyckade
fsrrnuleringar, fragment. Men

visst finns redan här Sonja Åkes*
sons skärpta iakttagelse, hennes
förmåga att ta in hela verkligheten men bara uttrycka de detaljer,
som lyfter fram.den till en levan-

bild.
' Jåg menar inte att
de och originell

:

hon,v:ille

vara originell; men det fanns inom henne en sådan iädita för banaliteter oCh schablbnei, för trAt*

ta och slappa uttryCk ått hon gick
mycket iångt för att få orden att
återfå sin verkan.,Hon var givetvis, som vi, tvungen att använda
de ord som finns, men det var i

hennes såmmanställningar som

något hände. tlon plockade dCrn
och satte dem samman så att de
måste btå upp i våra'ögon, sinnen

och känslbr.

:

Liv är motsats titl förstelning,

i

livet. På den smala eggen av insikt balanserar de flesta diktare
sin verksamhet. Det kan förefalla som om Sonja betalade'sin insikt orimligt dyit., Som om hon
levde sitt liv alldeles skyddslöst;
som om dikterna vär det enda
sky.dd hon kunde by-gga upp kring
sin ailtför stora öppenhet.
Som många som vuxit,upp på
låndet låter hon också naturen
uttrycka skräcken: llHemligt"
väntar i glåintan med stygga ögon,
den ondsinte igelkotten flås.

,
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lBergstopparaas förvirrade
'fotk med svår andedräkt
de dunkta tunnlarnas ruvande

sFeJare"
som ,tror sig vara

rned redan

i

:

seende ,finns
debutsamlingen "Si-

tuationerl'! 195?- Ändå är det rätt
myeket i denna tidiga poesi som
inte nödvändigtvis behöver vara
skrivet av Sonja Äkesson.

Men, redan i "Glasverandan',
finns,'nidvisor, som är'ty*
piskt Åkessonska, med den plöts1959,

liga brytningenn sorn en pisksnärt.

Prydligt halsband. Vacker tsss.

, Svansen full av föriilskelse.
ju bara lekar'nafsa,lite
. ViII
kring de rara benenl

är våil nästan bara valp
under ragsen,
:

Detaljerna blir allt konkretare,
fiån vaidaeens nedspill-
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Den har inget hem.
Ingen viil ha den.. '
Gud vilt inte ha den.
Det kan lnfe vara annat än Prnt
ati Gud,vilt ha den,
Men den lever. :
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Den måste ha sitt,
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':ntt tiv ätt ånverka" heter samlingen av dikter från 19S6*1974,,
ur diktsamlingarna 'rJag bor ,i
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1966, I'Prisn', 19,68, I'Ljuva
sextital"r lg?0, "Dödens ungar",
19?3, och 'osagan om Siv', 1974.
I dern finns he4qes prosalyrik

Sverige",
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med men,in-te rena prosastycken,
undantag för uppsatsen,q'Jag

med.

$,$F

boriSverigel'; ,

q

,,

Hon visär alltmer sin egenart i
ett språk som är en blandning av

fräckhet, desberation, resigna-

tion, rnotsägelser, ofta förrädiskt
insåtta i ombonad hemmiljö.
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Vi dallrsr $om aladåber, min
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man oeh jag.

Vi gräver olustigt i varann.
Vi tuggar sönder varann'
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Jag lever'ett lugnt
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:Vi trummar mot bordsskivor,
Vl tuggar sönder nagelrötter.
Vi Cuckar.
(Vi tåI lnte höra varandras
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Hemms, hos oss
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'Ofta önskar, jag att jCS vore död
(vad sfta jag levo för, plågas
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Hennes uppräkningar blir,alltrner

suggestiva besvärjelser,,:kring

svenskt sommårliv, svenskt pensionärsliv, svenskt, hernmafruliv,

svenskt helgliv. flon,rropår om

hj,älp men alla gåi bara omkrine

.

'i.,

;lffiii#j;:T:fu
pinnstbln,! '

"äåå:

,

Pi44rtoln står palt i,alla,väder.
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och bastkorgar och bs.ttiner
och paraplyer oeh handskar

o;1ffi;gfnsa r*heten

erasJaletter sch shinnvästar
och nylonrockqr och por-tfölier,
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uPPKnrtrcr, pöpprcr-

Festliga måinnlslror behöver

inte sprit för Ctt trivas
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ATT LEKÅ MED.

,,#;J;_-..;;;.
$åffi-i*ff#x;t$

,

Modlös ända ut

i nästippen Stlrrar mot
gråfönstret $måregn

inj,nn,,,ttoor,rnn

Grubbla inte Siv
Sitt bara stilla stolen

på

hjätplösa liv (småningorn svalnår vi, ja/ Sker det snabbt eller
sker det långsamt? / det finns alltid metoder att rå på,oss.) Intrycken från,.Jernverket finns oekså
med i dikten om mammån som

satt i en travers och,sparkade och
läste Kalle Anka, .ltn en, gåRS,
konstaterar hon hrlr vi talarlhelt
förbi varandra: dikterskan, taxi..
ehauffören, f ackordf örandenr, ar:
betaren. 'I den ,fragrnentteknik,

som hon behärskar suveränt, lå*
ter hon rnånga tillvaror pågå samr-,
tidist i Ugpbehdll, Hön köper en'.

ffiifä*. l
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Ingen att lita

p-å

utom eig själv $tS självl
Aclr just den rättat

Man är taeksam för att Sonja
dikter finns samlade:
Rär man läser dem i sin helhet
,står det verkligen klart hur unikt,
,starkt och koncentrerat hennes
verk blev. Vad hon givit oss, att
ideqtifiera oss med, att härnta
styrka ur. Hur mycket hon vågaÄkessons,

;l*#**äiädi*
till

fler än,de'redan fräIsta
varför' finns då inga,som helst

nå ut,

upplysn-ingar om Sonja Äkesson

TryygS uittsr,jag,på svansen.

. fry.'g.sltter,iaH på tryg'gfl

har en skön rundning.

;

öi:äåb
r,

för att - inbillar man sig
nå
största möjliga förenkling
-och avskalning
runt dessa ensliga
vandringar oeh intryck:

sandvikens
Jernverk 1969 Iåter hon smältan
växa ut till en symbol. för våra

meningsful'lare

TR,öc

I "Sagan om Siv", 19?{, använde
Sonja Åkesson det japanska versmåttet haiku. Det är ett forme-llt

grepp

.
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önskaf ias att Jas vore
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vart, ,hur gammal hon var t ex

1967. Ihför den prosautgåva, som
Blaneias, hoppås man att förläået
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ett fö-r* iltrer efterord?,Det är inte
trikgiltigt.när hon föddes, var. hon
växte, upp, när hon flyttäderoch
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Anais Nin:
Dagbok 1931-34,
1$34-39
Treui

1975,1976

När Anais Nin var elva år och
far, en berömd pianist'
}ämnade familjen, började hon
skriva dagbok. Den lär omfatta
150 delar * 15 000 maskinskrivna
hennes

sidor. 1966 började dagbokenpubliceras i USA. Två avsnitt, de som
behandlar åren 1931*34 och 1934-

39, har utkommit i utmärkt
svensk översättning av

nander.

Britt Are-

För Anais Nin är dagboken ett

:

opium, den enda säkra tiltflykten

i ett liv, där alla är trolösa och

hon tvingas spela så många roller:
förtjuserskans, den uppmuntrande, glada, livgivande. Dagboken
är det enda ställe där hon kan vara sig själv och sann. Men hindrar

den henne att leva sitt eget liv,
skriva de böcker hon borde? Det
anser hennes psykoanalytiker och
hennes vänner, bland dem Henry
Miller.
Man läser hennes Dagbok alltmer gripen. På alla dess 320 sidor
står nästan inget -:- jo, en rnening

politiska

situationen
om den
-under
dessa ödesår, då fascisrnen
oclr nazismen ruitär upp. Ändå

är den ständigt närvarande i denna lilla klick av intellektuella och
konstnärer, som träffas i Paris'
Alla är lika intensivt besatta av

den livsformulering som deras
verk äi. Men Anåis Nins sjäIvpå-

tagna uppgift är en annan: "Vad
jag har att säga är verkligen skilt

från konstnären och konSten, Det
är kvinnan som måste tala.'n
Visst kan det bli egocentriskt,

på gränsen till pjollrighet. Men
näi hon arbetai sig fram mot klimax, den långa sekvens däi hon
berättar om förlossningerr av sitt
döda barn, segrar hon. [Iennes
metod har vunnit. Så förtätat har
musklernas smärta, själens för*
tvivlån och intellektets :bittra
klarsyn aldrig återgivits. Hennes
ord blir gittiga för andra, dagboken är inte längre privat utan
fungerar så att vi i e n mänrriska
speglar -: djupt -"; oss andra.
,Den andra delen av Dagboken
har en ånnan ton av klanhet och
insikt. Anais Nin har accepterat
sin ovanlighet och sitt, unika öde."
Hon citerar Novalis : 1'Det poetiska

livet är det enda absoluta, den enaa veit<tlgåeten." Hon,är veiksåm

:,,',*'1..,,'',,
24

som psykoanalytiker i New York,
flyttar åter till Paris och knyter
an till den bohemkrets hon läm-

nat, bor på en husbåt. Hon saknar
New Yorks berusande storlek och

"elektriska rytm"

t*htil

i

Paris intimi-

en livsuppgift, nästan

till

en

skön konst har Anais Nin format
sitt engagemang i andra. En vän

karakteriserar hennes liv:
"Du sätter upp alla sorters hinder
i din väg, de är alla hinder, loek,
inskränkningar, du uppoffrar dig
föi alla du älskar, du tjänar dem
och det hindrar dig från att explo*
dera" Du har dränkt din styrka.
Du klavbinder och blockerar dig
sjä1v."

"ärrni,

svårär: "Det är inte förenligt med att varä kvinna; Inorn
alla dessa gränser och inskränk*

ningar eör jag vad jag till."
Den ärlighet, som finns. i dagboken, behöver inte gälla männi*

s,korna eller ens relat-ionbrna till
dem. Men den är nödvändig i frå'
ga om foirnen.lDen måste absolut
sant och exakt uttrycka den käns-

la, stämning, nyans, sofil'Anais
$ilin vill fånga.
För att funtta uppnå denna
"sannhetrn har Anais Nin format

sig själv till en myt, en dröm, en
Under skalet av fulländning,
nästan förkonstling, kan ho:r leva

rit,

sitt inre liv som också är andras
, i frihet, intuitivt, öppet för flö-

det av stämningar och känslor.

Hon liknar sig vid staden Fez,
däf huaens yttreäi ånonyrnt, oansentigt men vars inre öPPnar sig
som ön,oöverskådlig, rik labYrint
av rnosaik, utsrnycknihgar, parfY-

mer. Det märkliga är att hennes
formfulländade skal inte fungerar som en skärrn utan som en

spegel. Drömrnens spegel, där

hennes vänner kan gå in och se sig

själva sännåre och ärligare.

Häri ligger också Anais Nins

livshåIlning: "Jag anser det riktigt
att ge sitt liv så mycket mening
som möjligt. Jag titlhör t ex inte
någon av de potitiska röreLserna,
sorn jag tycker är fullå av fanatism och orättvisa, men när jag
står inför en individ handlar jag
demokratiskt och mänskligt. Jag
gör varje enskild människa rätt*
visa. Jag bortser från klasstillhö*
ri.ghet och ägodelar. Det är deras
själsliga värde, deras mänskliga
egenskaper $öm jag betygar rnin
aktning, och deras behov i den
mån jag kan tillfredsställa dem.
Om vi alla handlade tillsammans
så,sotrn jag handlar enskilt skulle
det inte finnas några krig eller

någon fattiedom. Jåg har gjort
mig personligen ansvårig för var*

je människas öde som kommer i
min väg."
Men det politiska 30-talet tvingår henne att revidera sig, Årtiondet laddas alltmer mot den stcra
katastrnfen. Den spanska inbör*
deskriget lämnar inte konstnärerna utanför.

'=A;-;- N;;'ivingas ta ställnins
til} psykoanalys och till Inår*
xismt repre*enterad av den vilt
bohemiske irländskindianske peruänen och revolutionären Gonzalo. Hon överger, åtminstone titt*
fälligt, den begränsning hon gjort

till sin: l

I'Jig är inte omedveten om det
:

v
tl

f.i

i,

politiska drama som pågår, men
jag har inte valt någon sida därför att all sorts politik förefaller

mig rutten i kärnan och bygger på
ekonomi, inte på humanitet. Värl-

inte att bota, utom genom det vi
kunde ge individuellt. Jag litade
inte på någon rör'else, något system. Men nu pågår dramat, och
Spanien blöder trågiskt, och jag
känner mig frestad att :engagerå
dens lidande gick i mina ögon

min lajalitet.?'Hon ger Gonzalo en
tryckpress 1 solrt han inte anhjälper till att sprida
vänder
flygblad,-, går på möten, tar emot

flyktingar.

,Många går in i Anais Nins spegel, En av dem är Lawience Dur-

ielt. Han skriver tiil hbnnb: "Jag
har alltid retat rnig på kvinntiga
författare hittills" Jag kände att
deras måttstock var en manlig

måttstock: och att jämföras med
män utföll

till

deras nackdel. Vad
jag tror du håller på att göra är
att skapa en ny Konst: om du så

vill en ny känslighet..," Oeh
Anais Nin svarar: "Att skriva

som kvinna. Jag blir allt medvetnare om detta. Allt som händer i
det riktiga skötet, inte i det sköte
som mannen skapat som ersättning. Egendomligt att jag skulle

utforska detta sköte av verklig-t
kött när jag av alla kvinnor ver*
kar vara den mest idealiserade,

rörelse, rnen också fisken som rör

nerar mig,"
-

f8r Ääais irfin är livet

dröm, som hon förverkligat

en
ge-

Kw.

Bonniers

Kärleken är alltså huvudtemat
i Anna Wahlgrens noveller., En

Samtidigt som jag läste 'Ma*
gick serien "Kåirlekn' i Dagens Nyåeter oeh det berikade
läsningen sv boken. "Maken"
handlar om Martina och Gustav
och den konflikt som uppstår niir
honvill utveckla sig själv,leva ett
eget liv med egna vänner oeh också ett liv med Gustav. Medan hcn
vilt gifta sig, ha ett konventionellt
kenn'

'sliter i eller uthärdar med

delklassmiljö, där personerna
förfogar över allt det materiella
goda sorn våi eivilisation eibjuder: bilar, villa, sommarhus, alla

förhållande och allJid varå "bara
vi två". "Men jag lilskar ju dej",
säger Gustav. "Det kan väl inte
jag hjäilpa", säger Martina,
Ibland kunde det kännas sorn

bekvämligheter. Deras samtal och
reaktioner är säkert ganska exakt
avlyssnade. I Anna Wahlgrens

om drygt 400 sidor var

ganska
många, men för att få fram turerna i den segsUtna konflilrten var

tolkning blir de nästan outhärd*

ligt tragiska därför att dessa
människor och deras liv fram-

i

foster-

Maken

en resignation som liknar kärlekens motsatsl icke-liv. De flesta
av novellerna utspelas i en me-

j"

sig i detta vatten, som i
vattnet'

Gunhritt Sundströrn:

'

terna,' förnedrande och förned*

j,,

ler snarare en flod, ett vatten i

F örfattarförlaget

rade,

liI

till slut inte är privat, individuell' utan
denna labyrint, som

skapa ett annat sköte, som fasci*

pä med männen därnere, och
kärnpa för att hiälpa honom att

och absolut närvåro, meh för det
mesta ett band, som de båda par-

,.

hållen i hennes poetiska, personli*
ga värld. För att också vara med
om föivandlingen. Man går ut ur

mänsklig, kvinnlig, rned en känsla
av förnyelse, en vilja till öppenhet
och rörelse. Anais Nin är ingen
återvändsgränd utan en kätla. El-

en myt, en drörn. Och det är denna

kärtek som någon gång är extas

i,

dem ! Hon befriade många i sitt
liv. Samma effekt har hon på läsaren som till en början är mot*
vittig. Det går inte att välja ut delar av n-enne, partier ur hennes
dagbok, att sympatisera med.
Liksorn hon öppnar hela sitt jag,
tvingas läsaren att gå in hel och

nedstigning i det riktiga skötet"
att locka ner män i det, att käm-

Anna Wahlgren:

Kärleksberättelser

norn att beröra andra, beröras av

står som så meningslösa, avsiktslösa. Samtidiet hejdas ens medkänsla av irritation: kunde dom
här människorna inte vidgC sina
horisonter en aning utanför den

alltför lilla kretsen?
Man förstår inte riktigt Anna
Wahlgrens avsikt. Menar hon
verkligen att kärleken är den allt
avgörande fqktorn i våra liv, att
vår "lycka" och "olyck4nl hänger
egnå,

på den, vår glädje och sorg? Eller

vill hon g€ oss en bild av hur

det fungerar olm man tillåter kärleksbegreppet att helt strukturera

sitt liv? Låt vara att "Kärlek'n i
vidaste, bemärkelse', sorn säffr-

de kanske nödvändiga. Eftersom

jag inte har erfarenhet av det akademiska livet g'orde beskrirrning-

lingsbegrepp för de känslor .söm
binder människa till människa är
kanske den viktigaste
en vilrtig

; ingredieise:t
i vårt liv.

Men

även så tycker jag att Anna Wahlgren begränsar och renodlar begieppet, åIltför mycket näi hon

gör "kärleken" liktvdigt med förhållandet rnellan man och kvinna. /lr det inte på den felsYnenn
så kiaftiet trppmuntrad i vår kultur, sorn ,atltför mycket sorg beror,, jå föds ui? Är det detta Apna

Wahlgren velat visa; har hon lYc-

kats.

: IL W.:

arna därifrån mig emellanåt lite

trött. Men jag grllade boken i
alla fall. Oeh skulle vilja citera

01of Lagererantz ur hans tankar
om kärlek:
"T Var har kärleken i vår värld
sina rötter? Är kärleken den ideala myten för våra västerländska
bland,ekonornier? De på den stora
kärleken instäIlda ser inte medrnänniskorna, utan söker,blott en

enda. Ndr denna'enda fupnits,

sluter men sig inom farniljen, lef farniljens egoism, konsurne-

ver

iar.n'
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Elsa Gress:
och fråir+tins

;:fJl-i

Dcn kända danska kulturskribenten Elsa Gress har nu givit ut

fortsättningen på sina barndomsminnen, Minamånga hern. Boken,
som omfattar mer än 300 sidor, är
rn-indre en personlig memoarbok
än en samiing minnesbilder från

"student och

Var inte
rädd för
Virginia
\[Ioolf

ockupationsår',

Virgina Woolf, engelsk förf.' 188?-

1938-1948" som undertiteln lyder.

i$4f.-it t"ilåa*=*åa
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Boken börjar med skildringen
av vandringar i ett mörknande
Europa där unga Elsa ållt starkare upplever den hotande nazismen och det allf närmare andra
världskriget. Och när kriget väl

kommit,och Danmark ockuperats
finner den unga studentskan sin
självklara plats i motståndsrörelsen. Personliga sorger drabbar
henne:,den'äiskade brodern Palle

härdar inte ut utän tar sitt liv,
varyq ftirsvinner'

mäTfi-å:lr

Men El'sa, äristark, ho-n öv-erle*

ver., Genorn ett arv-,'har hon,korn;
mit över,en' lägenhet,,den är liten
rnen stor nog",för att rYmma ett
växlande 'antal bohemerrt föi;

iisåre-sju-tomanet bl a'Mrs Dal*

gl'thtusg"'
fantasibiografisn'l0rlandoo,-1$28' På
svenska har utkommit: Mot fyren'
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Men vad, har en fiirfattarinna

nistisk'stridsskrift skrivits med så
gott'humör .. och aldrig, en lärdomsrapporL Läs t ex när Virgrnia Woolf går till biblioteket och

l.,

som

slår upp referensordet "Women"!
Vireiniå Woolf vai känslig, öp-

liv bröt sjukdomen

Viiginia Woolf att, säga,oss?

"Mot fyrerr"

ige-

nom. Hon visste när den nalkades,

nes omvärld

re orkade eller ville gå igenom

åldrad,e.

kriget förefaller,oss

* det var strax efter
andra världskrigets utbrotl Virginia Woolf hörde titl de intellektuella som tidigt och häftigt tagrt
parti mot fascismen i Suropa, nu
tycktes det onda segra, ofrånkom-

Ändå undgår, man inte- att gripas åv Mrs Ramsay och tillflykten
till fyren som aldrig blev av.,Kan-

sjukdomqn

,på revolutionen

"

för, en allmän,mäns-klig fr,igörelse

å

'

språk. Varje, ord *erkar nyfött,
det är sorn om hon med,oändtig

-un$_fiiq.forh$11an*'

för att revoluti-olera
.fiiihåltandet *4lFl kön_en.
Den: kärnpen rnåste böEja redan
i'dag:,-"föi ait skapa de revoiu*

,

ti'cnära'förutsältningarna,,öch för
,*. sry1d,- frir påda
,,,kö-qen s... sarntidi g,å f iigörel se inom

,'', pl!,,,strapa

de' materieila' förutsättningarna,,

nr'

hop-'plöst

ske beror det på Virginia Woo-lfs

åfitrffi:::::s
gchjör'en

verk framstår
Virginia Vfoolf som en mycket ärlig människa.IWitt i estetiken, 1ärdornen och begränsningen finns
oekså en moralisk och social sida
hos Virginia Woolf. FIon är nära
att knäckas av den omgivande
verklUheten, ändå vill hon med
måttet av sina krafter leva i denn
tolka den och hjälpa fram förändringarna. Orn ach om igen drev
hon sig själv mycket långt i sina
försökt att beskriva verkligheten
på ett nytt sätt och beredde på så
väg vägen för nya livsrrppfattningar. Det är där, tror jag, som
yg.*"t" Woolf fortfarande aneår

för:

siorr, kände hon att hon inte läng-

-

I dessa och andra

kaos. Denna kvinnotyp och hen* överklassens Eng.
land före och efter första världs*

de fysiska tecknen var tydliga.
$ista gången hon märkte att hon
på nytt var på väg in i en depres-

åHf"T,l;l

människorna.

till

exempel
, Det är berättelsen om MrsRamsay som styr en förvimad, plågad
nrake, en upprorisk barnskara och
ett oändligt antal vä44er, Med en
styrka, förklädd till mildhet, årrangerar hon romanser, safiunanför älskande, skapar ordning ur

pen för människor och intryck
men oclrså lätt uttröttad, Långa
perioder av sitt liv kämpade hon
på gränsen till sjätsligohälsa. Hon
visste det sjdlv, några gånger i
hennes

varsarnhet outtröttligt ansträngt
sig för a'tt finna det rätta ordet för
att måIa nJ{anser, relationer melIan människor
endast indirekt

,
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vande. Djingis Khan på 1?00-talet

våldtäkt,
det yttersta

ser

beviset på
den manliga
segrarfilosofin
"Jag skrev den här bokenr därför
att jag iir en kvinna som ändrat
åstkt om valdtäktr * så slutar ett

personligt uttalande 8v Susan
Brownmiller med vilket hennes
bok VÅLDTA,KT b,örjar. Det är

Asainst Our Will. Men,
?9omen and Bape från

19?5

$om nui något förk-ortad kommit I
svensk översättning av M-onica

Forsen

Sedan 1968 har Susan Brownmillei skrivit artiklar om våld*
tåkt. Hon trodde sig veta vad

våldtäkt vatr, men inte förrän hösten 19?0 när hon först under ett
offentligt mö-te och sedan många
tivättar och eftermiddaeåi hörde
kvinnor berätta om våldtäkter,
de utsatts föi konfronterades
hon med sin egen skräCk, och

insåg att hennes tidigare förträngning av den varit en intel-

lektuell föiCvarsmekanism. Hon
skrivbr:'"Någonting viktigt' och
skrämmande hade utlämnats i
rnin uppfo-stran - ett sätt att se
på de manlig-kv-innliga relatior
neina, på sex, på styrka och
måkt"'. Varj'e begången våldtäkt
blir ett, medvetet hot, som kvin.

nor känner och tvingas leva rned'
' I boken, som närmast äi en heltäckande studie av våidtäktens
historia, psykologr, sociologi och
kriminologi kommer författarin*
nan i iiutet fram till att våldtäkt
icke är ett brott, som begås av
impulsiv, okontrollerbar , lust,
utan en avsiktlig våldshandling i
syfte att förnedra! av en som vill
visa att han äi segrare' Hon fin*

nCr det därför angeläget att vi i
våi kultur blir uppmärksamma
på den ideologi där mänrten oeh i
synnerhet d€ unga Poikarna UPPmuntiås till aggressionshand,lingar. I tcapitlet'nMyten om våld-

täktshjälten" :visar hon hur
genorn tidsåldrarnå erövring,
hjältedåd ochr uttryck för kärlek
i händ rnedrvåld mot
åått hand]Den
iomerska skalden
[vinnoi.

Övi*ius uttrycker sitt gillande av
våldtäkt när han sj,unger kärlelov om sabinsksrnas bortrö*

,kens
,i..

i,rt

':: '

,",

'

i sin ph-rndringsfilosofi kvin-

Eet, Bangladesh 19?1 och Vietnarn. Boken är full av ohYggliga

nan som krigarens lovliga bYte;
I Chretien de Trayes riddarromantiska levnadsreglei vanärar

exempel på stympade, misshand-

av en annan riddare, då kan han

rnen. Byar namnges' där varenda
kvinna drabbats. I Vietnam bYge-

gör vad han vill.

"pojkarnas sexuella rekreation". I
hytter bakom skynken fick vietnarnesiska :kvinnor sin enda ut-

man inte en ensam tärna eller
jungfru men orn hon beiedsagas

d.uellera, segra och damen är
hans egendom, rned vilken han
"Populariteten hos de allmänt
förekommande böeker,' filmer
och sångetr som skildrar våld mot
kvinnor och glorifierar den rnaR
som utöver våldet är så väl instal-

lerad i tåi kultur att en helrbok
kunde ägnas åt ämnet", skl'iver
Susan Brownmilier. "Skräckens
hjälte i viktorianskrtid'o - är den
benämning en :manlig rektor vid
University College i London kal-

'lar Jack ,Uppskäiaren, näi'han i
populära filmer överfaller och
mördar,kvinnor.
Våtdtiikf,är en bok, som är svår

att läsa, Ideligen måste ,mån
maktlös och uppgiven lägga den
ifrån sig. De första avsnitten be*
handlar våldtäkt i krig - första
världskriget, andra världskri-

lande och mördade kvinnor,

På

gruppvåldtäkt och massvåldtäkt. "Hora för Hitlers trupper"
får en ung flicka tatuerat på ar-

de USA-arm6n bordeller för
komitmöjlighet. Från Bangladesh rapporteras att 200000 bengaliska kvinnor våldtagits av

pakistanska soldater under nio*

månadeiikonflikten. Tusentals

av de våldtagna kvinnorna hade
blivit gravida. Och enligt tradi-

tionen kunde ingen muselrnan ta
tillbaka en kvinna, sr,lm hade blivit rörd åv en rnan, inte ens om det
skett rned våld. En raPPort om
detta nedströks av New York Times till fyra rader. Och så har all

rapportering om våld mot kvin*

noi nedtystats, skamligstämPlats
och dolts. 1.9?1 är första gången
i :histo-rien som internationella
hjälporganisationer tar uPP pro-

Maria-Pia Boethiusl
Skylla'$ig själv
om våIdtäkt

*.loo

Maria*Pia Boethius hade förra

året en upprnärksammad serie om

VaHtakt i Expressen' Fen fick ett
stort gensvar hos läsekretsen vAtatAm är mycket vanligare och
en mycket mer hotande

iealitet än

de flesta vill låtsas om. Den har
boken bygger bl a på de kontakter
hon fick i samband med sin artikelserie. Den är värm, nära, lättläst och samtidigt en mycket

skarp protest mot den liberala
våtatamsfilosofi som bl a den
förra sexualbrnttsutredningen
var ett uttryck för- Hon sätter
också in våldtäkten i dess större
såmrnanhang: sorn toppen på det

isberg av latent kvinnohat som
blir möjligt i ett samhälle där de
ivå konens världar hålls så åtskilda att de blir främmande för
varandia. Hennes bok är viktig

inte bara i våldtäktsdebatten utan
också som en beekrivning av
mekanismer.
kvinnoförtryekets
'

:

l ',

Llry

blernet våldtäkt

i krig.

,,

,

'Författarinnan ' hävdar som
sin ,övertygelse att orsaken är
kvinnoföiakt, som blir en innebo*
ende beståndsdel i varje institution, där männen såsorn i militärlivet hålls åtskilda från kvinnor
och med vapnens hjäIp är där för
att segra, visa styrka. Hon visar
också hur i alla krig, revolutioner,
upplopp 'våIdtäkterna ökar och
blir ett krig, d v s mot kv.innor
oberoende av vilket folk det gäller. Feter Arnett, vietnamkorrespondent för Associated Press
rapporterar dock att Vietcong och
de, nordvietnamesiska arrnöerna

sällan beeick våldfäkt, vilket Arnett tror beror på att kvinnorna
där var med och kämpade som
jämlikar med männen.

De flesta kvinnor som blivit
i krig eller fred tiger.
De gömmer sin förnedring, att
blottlägga den blir för dem yttervåldtagna,

ligare en kränkning, 1973 råpporterade FBI att kanske högst var
5:e, förmodligen endast var 10:de

ty dem' trodde,'inte polisen
på. Kvinnåns nästå iförödnjukel;
se är nämligen att misstänkligeöras av polisrnännen, Bnligt rnyterna blif en ärbar kvinna inte våld-

dan,

tagen och man ägnar stor rnöda
åt att närgånget granska hennes
privatliv, något som inte drabbar
den som blivit bestulen eller rånad. Sndast: 51 Vo uy de anmälda

gärningsmännen grips och 76'lo av
dessa åtalas. Av de åtalade läggs
målet ner i 47 Vo av fallen. Om man
ånser straffen för vå']dtäkt
stränga så är det försvinnande få
av gärningsmännen som nås av
straff, Susan' Brownmiller visar
också orsakernå till detta, hur la:
gar, domstolar och bedörnningar
dominenas äv manlig förståelse

för manliga reaktioner.
Det är viktigt att komma ihåg
att även om Brownmiller eJter
flerårigt studium av det förtryck,
som får sitt yttersta uttryck i hru-

talt våld ser kvinnoförakt som
orsaken, så är det inte en bok
som ropar på hämnd och straff.

fall anrnäldes. Antalet anmälda
fall i USA var 19?3 255 000. Av

Författarinnan analyserar våra
värdeiingar och blottlägger med
förfärande skärpa, hur vi genom

Nio kvinnor,
nio liv

ofta äi så svår att beskriva och
förklara. Den är skriven av nio
medlemrnar i Grupp 8:s lokalgrupp Aurora
några har varit
- andra
länge i gruppen,
har kommit in rätt nyligen.'Istället för att

dessa sorferades 15 % genast un-

P risma,

kollektivt skriva om

grup-,
pens arbete har de valt att arbeta
så att var och en skriver om sig

själv, sitt liv, sitt förhållande till
gruppen, ibland i dagboksform,

Så glad jag blev

niir jae.läste den
här boken. Den lyckas förmedla
den känsla och styrka sorn kan
finnas i en kvinnogrupp men som

ibland i dikter eller sorn reflektioner. Sedan har man tillsammans, med kritik och självkritik,
ställt samman boken. På så sätt
speglas gruppens arbete g-enom
nio olika livsöden, nio olika
temperament. Själva arbetsformen kan tas sorn ett exempel på
gruppens sätt att arbeta: var och
en får vara heia sig själv, hela sitt
jag i gruppen och ändå är alla till*
sarnmans en helhet. Genomde olika "kapitlen" går som en underström det som är en av kvinnorörelsens svåraste målsättningar: det privata är också politik,
den jag är och det jag gör är ett
och detsamma. Det är inga tilträttalagda historier om kvinnors
frigörelse utan ärliga berättelser
om hur svårt växandet är, hur
ofta bakslagen kommer i rnen

den rnansd.orrrjnarrs som får bre ut

sig, upbmuntrar ungå pojl(ar tiu

,aggressivitet rsarntidigt som kvinnor blir passiva åskådare, paraly*

ierade, mottagare. sorn inte kah
göra motstånd, Kvinnor kan och
får inte slåss. De uppfostras till
att gråta; skaffa sig en man titl
beskydd, ge sig, låta sig våldtas.

Men kvinno.r kån slåss, säger

Susan Browrrmiller. Kvinnor kan
göra frarngångsriktr motstånd, om
de får lära sig det redanfrån bör;
jan i stället för att skrämmas till

att alltid vara rädda. Väsentligast av allt är dock att ändra
männens attityder, Fruta ned på
skildiingaina av det brutala våldet, sorn gör oss okänsliga för off-

rens lidanden, upp-höra med vår
utbieddå beundran föi den see-

rande unge mannen, Ingemar
Stenrnark, Björn Borg, och i stället rikta vår uppmärksarnhet mot
en värld av mänskliga proble-m,
kvinnors, barns värld. Där har
mannen mycket att lära och så
kan vi få en värld utan våldtäkt.
Det är Susan Brownmillers budskap till oss.
Barbro Lassebro

också cm hur rnan tillsammans

med andra växer sig starkare i
konflikterna. Trots att så myc-

ket handlar om det svåra och om
srnärtan är tonfallet i boken fyllt
av styrka, hoppfullhet, livsglädje,

Aurora är
gudinna.

morgonrodnadens

LW

Märta Tikkanen:
Vem bryr sig om
Doris Mihailov
Söderströrns
Den här boken blev inte lika

omskriven sorn Märta Tik-

kanens senaste "Män kan inte

våldtas". Men den är oerhört
stark och viktig, i vissa stycken

blir identifieringen så

stark
att den blir plågsam.
Doris är ensam mor, Hennes

liv berättas genom

samtal

melian den "Iyckade" yrkeskvinnan Carla och Doris förtryckare mannen sorn är far
- barn. Boken är en
till hennei
skarp kritik mot läkarnas för-

akt för sina patienter, men

oekså mot oss alla när vi sviker den som behöver oss.

f1.'

W

0 forna

När dagen vänder
Jag är ute för att bryta

tystnader

eller far
Du har ingen egen identitet
bara de gamlas som ditt

men min egen tystnad

är inte avslutad
så länge jag ser mig om

{dn

och invävd i myten
om det beståetde herraväIdet
förlamas tanken
och handen emeker och lagar
sönderf allande befolkningar
så låinge iir

YAYA

'

Siv Arb

Kära Vänner. ni på vår tidningsredaktion!
IIar just mit aönna tänkvärda bok, tycker att ni tar in min
recension i Vi mänskor.
Kanske någon av er täst boken. Jag får den inte ur tankarnå.
--

behöver påminna, bti påminda om forna fattigår, om
orättvisornar mest mot kvinnorna.
LäSS märke till bibelns inställning i Slosebokgt.
Visst blir man upprörd, säger iäklar anamm& !
Ja så händer inget mer för mig. Annat än denna recension.

vt

för att ha berövat

Ruth Larsson:
En trollpacka skall
Du icke låta leva

många andra olyckliga kvinnor

för bilan.
miste huvudet
'kvinnor

vidriga häxprocesserna $om
värst i vårt land. När man läst
Ruth Larssons bok, är man helt
taeen av den skamfläck som vid-

tåäer den tidens såväl Präster som
höea ämbetsmän.
Att aet också ibland den fatti-

gå, oskolade allmogen förekom
både vidskepelse oCh tro På så
kallade övernaturliga ting är däremot inte så märkvärdigf.
De stackars kvinnorna benämn-

da trollpackor gick kvalfulla lidanden titlmötes. I den tidens

hemika fängelsehålor, där de tortärades, beskylldes för gmgänge

med hin onde själv,

ja titl

och

med att håIla bröllob med honorn,
Vi får i Ruth Larssons välskrivna bok rned historiefakta bakom
nröta många förföljda, förtvivlade kvinno-r. HClgs i Pilarna' Bärts

från Kirrinsön, Rangela På Lsr'
Kårin Jo-ens med flera..
, Qch stCgkars Anna i Hclsta beskylldes

,av
.

. , .: : : :''

1O

Sören murmästare

. ..

,:

honom hans

rnandom, varför Anna såväl som

Tre Böcker
I slutet på 1600-talet Pågick de

, ,'. ' ,"' i '. 't 1:', '', ,'
t,,.' '.',t

.

'

orkade håIla
Några
emot, andra orkade inte, utan erkände i sin hjälplöshet. Galgen
eller bilan blev deras slut.

Ruth Larssons medkänsla
med dessa olyckliga ,kvinnor är
inte att ta miste på. Hon låter en
dödsdömd kvinna säga: "Medan
jag hopkrupen väntade På hugget
sökte jag genam mitt nedfallande
håi

fått behålIa, än en

som iae

gång skymta solen"l.

Men lyckligtvis kom lJrban

16?4 och framhöll orimligheterna i dessa beskYllningar
mot kvinnorna. Hån fick också
så småningom gehör för sjn kloka
uppfattning. Det måste ha varit
den största lättnad för f,attig'

Hjärne år

folket. r

käätlfrt*o till eget tiinkande
ursäktq hon är städhlädd
"...
t'
just
nu.,.

och lämnar plats för det outtalade
rnen,jag rör mig långsamt
ut ur det kornBakta motståndet
och'när dagen vändei
ansluter ja8 mis till det

kommande.

rlktm-ärke

ständigt ett bud en hiätp ingen

"

varje morgon isande väntan
rummets konturer viker

läsare

tiders hemmadotter

som offrade allt hela ditt liv
för att gå tillhanda gammal mor

,

Rutfr Lariion skildrar i sin bok

häibeskyllningarna i Bohuslän,
hennes barndoms landskap, men
de fruktansvärda beskyllning-ar-

ns pågick i fierå landskaP. t'
De 'nfornstoia darn'vi besjungei
i vfu,så kallade nationalsång var
rnte fattigfolkets.

iru*. zulsson

.

:.. täg

bara vem som har skickat

dis, .. "
Ständigt förtryckt och fysiskt
jagad

"Hånta min sked! Sätt inte fatet

där!t'

:

Visade du retlighet reagerade de
gqqla med gråt

" ... äi bara tlll besvär.., vlll
bara en sak - dö.. . "

Minuten efteråt v,ar det glömt:

t'Skaka min kudde * tror du det
var grannen som stnl
potatisen?"
En liten förkrympt värld där

alla krymps blir förlamade
där talet går kring små dukar en
gräddskål två ägg
där det aldrig utvecklas där det

torkar boft...
Ar du gammal är du till besvär
är du,meningslös olönsam
Kan du inte t*iäna och inte
tjäna pengar
ställs du utanför
Vad är vi för system?

Man behöver inte vara

industriarbetare

för att få en sociallstisk lnsikt
* hur många industriarbetare
har den?
En insikt tillkämpad under
många år

utanför gemenskapen med den

i

egne klassen

ständig kamp med den
kan hli en bra hörnsten för det
socialistiska samhället
tro mig, jag vet
Jag tänker mig inte ut på gatan
för att slamra med tomma
kastruller * som en ehilensk
mumie
jag tänker inte sticka med
etatskassan

med ritningar eller i läkarroek
jag stätler mi$ gärna I ett hörn
och liiser högt ur komrnunismens
,' ABCrbok,

eller gXäver en kaltal. ".

Kcrln Lenta

Missfall
Vår kärlek hade burit frukt

trodde jag
lllan sa så tiil mig (experterna)
Jag började knoppas och se

framåt

Två kvinnobilder
motbild och mytbild

det e.iorde ont o det var skönt
och mqn vande sig
o förberedde sig andlieit o

"kostligt"
Så en dag
blev jag så rädd
JaS blödde lite

Här ska skrapas, $a man till mig
Det går så fort
Man stack mig med vassa nålar
Där jag låg med värk o
kallsvettades

Man slog mig i huv'et
o så trodde man jag var ur spelet
*-"rj:å tyckte hela tiden jas var
Jag hörde hur de prata med
v&rann

en måssa strunt
som om jag inte fanns där

tu

ä#;"

plötsligr att det var

Den ruttna frukten var borttagen
Kvar var bara en metallisk värk
efter deras instrument
Detta m. el. utan mitt medgivande
lltren

jag brydde mig inte

Den dagen sov jag bort
så nerdrogad jag var
Orkade knappt öppna ögonen
för att se min älskade på besök
Och idag
har jag bara en tom mage kvar
Och man tyeker
att jag inte ska vara lerlsen

förrän jag haft tre missfall
för det är så vanligt det här

Om nu min älskade inte vlll
att vi gör ett nytt barn
kommer då min tomhetskänsla
att växa?
Eller om jag blir havande igen

kommer rädslan att vara med rnig
hela tiden!
Man måst€ vara stark,

när man är kvinna!

Kerstin $vensson

Kvinnan på bilden t.v.: Hon är klädd i den kubanska fackföreningströjan. Den klibbar runt den svettiea kroppen, Hrn har deltagit i det

tunga arbetet med socketskörden. Se på hennes ansikte
det är fyllt
av den tillfredsstäIlelse man kan känna efter en dags hårt- arbete. Hennes ansikte utstrålar siälvtillit. Självtillit därför att revolutionen har
gett henne utbildning, arbete och därmed en plats i samhällel Självtiltit därför att hon vet att den kubanska revolutionen inte är möjlig
utan henne
kvinnan. Att det är just hon som har vunnit mest på
revolutionen.Kvinnan på hilden t.h.: Håret är blåtonat" munnen förföriskt röd.
Hon är omgiven av en skimrande blomsterbukett. SjäIvmedvetet strålar hon mot oss se på mej, är jag inte läcker, kom och ta mej ! Jag blir
till genom att du- ser på mej !
En reklarnbroschyr från ett av våra vanligaste varuhus? Jag öppnar
kortet och läserr "Kuhanska kvinnoförbundet. Denna 8:e mars förstärks vårt beslut att tillsammans marschera i den antiimperialistiska
kampen för en framtid i frihet, soeialt framsteg och fred för alla
världens nationer.'
Se på bilden igen. Vilken kamp

vitl detta kvinnoobjekt föra? Ftytta
över texten till den första bilden och den får genast en helt ann&n
innebörd: solidaritet, socialism. Detta kort som jag fick till den 8:e mars
i år flck mej gtt tiinka på ett samtal jag hade med en kamrat i det kubanska kvinnoförbundet (FMC) $ommaren f974. FMC skulte på hösten
ha kongress och överallt där jag rest i landet hade jag sett enorrna
affischtavlor med reklam för kvinnokongressen. Kvinnorna som visades var den västerländska modepressens urklippsdoeka: långbent, mager, förförisk" "Tror du den kubanska kvinnan identifierar sej med de
här bilderna", frågade jag min kamraL Hon log generat och sa med en
viss uppglvenhet; t'Det är inte vi på FMC som har framställt de här bilderna, det är killarrra i partiets ideologiska front".
Mannens projektioner av kvinnan, som passivt könsobjekt, är tyvärr
en vanlig bild i många socialistiska länder. Det är viktigt att vi sona
sociali*ter analyaerar dessa bilders betydelse och bakomliggande
strukturer. Det måste vara en del av vår solidaritet med kvinnorna i
desss länder oeh en del av vår egen kvinnokamp.

','

Nordiska kvinnor
Under helgen 6-8 maj samlades

ett hundratal kvinnor från samt-

liga de fem nordiska länderna till
en konferens i Kungälv. "Kvinnan och framtident' var temat och

arrangör Nordens folkliga akademi.

Ngnne Koch., författare och an-

ställd vid det Kungliga biblioteket i Köpenhamn som fackreferent i feminologi, kvinnoforskning, höIl ett inledningsanförande över de möjligheter vi har att
välja mellan olika värdenormsystem inför det framtida sam-

i Kungälv
och

ganisationer,
kvinnoorganisationerna å sin sida behöver
kvinnor i de traditionella mansorganisationerna för att föra fram
sina krav. Kvinnoorganisationerna representerar dessutom en
viktig motmakt i förhållande till
männens traditionella makt."
I mindre grupper diskuterade vi
livligt det mesta som angår oss
människor från födelsen till döden; etik och livskvalitet, bostadsplanering, näringsfrågor,
ekologi, kultur, utbiidning och ar-

Till det kommande grupparbe-

bete...
Och på söndagen lyckades vi
trots skillnader i politiska åsikter
ena oss kring en*resolution.

desätter bl a rnanliga ledare, ett
auktoritärt politiskt system, kon-

Det var slående hur olika utgångspunkter och arbetssätt vi
har både inom och mellan Iän-

hä1let.

tet gav hon oss som exempel hur
ett patriarkaliskt samhälle vär-

servativa värderingar,

social

olikhet, dygd högre än lycka, konkurrens, dubbelmoral (strängare
för kvinnor) och krig. Ett mat-

riarkaliskt samhälle

däremot

värderar kvinnliga ledare, demo-

krati, progressivitet, ingen so-

cial olikhet, lycka högre än dygd,
samarbete, ingen dubbelmoral
och fred. Och som avslutning
undrade Nynne Koch om det inte
vore möjligt att etablera ett kvinnosamhälle som kan hålla manssamhället i schack, en kvinnokultur som kan mildra den teknokratiska manskulturen.

Torild Skard. talman/kvinna i
till vår tidi-

Norges motsvarighet

gare andra kammare, var konfe-

rensens andra huvudtalare. Hen-

nes föredrag "Kvinnor och makt"
gav oss en fin påminnelse om att

det faktiskt är män som besitter
makten i samhället på aIIa områden; i arbetslivet, inom ekonomin, i organisationerna och i politiken. Torild framhöll också hur
viktigt det är att vi kvinnor arbetar både i kvinnoorganisationer
och mansdominerade organisa-

tioner. "Frågan ställs ibland om
kvinnorna politiskt sett först och
främst ska gå in i och arbeta i de
mansdominerade organisationer-

na, eller om de ska etablera och
verka i egna kvinnoorganisationer. Det är krävande, men jag kan
inte förstå annat än att svaret

måste bli ett både/och. Kvinnor
i de mansdominerade organisationerna har inga möjligheter att
göra ett skickligt kvinnojobb om
de inte har stöd i egna kvinnoor32

derna. De norska kvinnorna har

inför Stortingsvalet t977 enats
över parti- och organisations-

gränser om följande huvudkrav:
minst 50 % kvinnor i folkvalda
församlingar; reeil möjlighet för
alla kvinnor tiII ekonomisk själv-

ständighet och avlönat arbete;
till ut-

ekonomiska möjligheter

bildning, motsvarande

9-årig

sko1a.

I Danmark framstår skofeministerna som den just nu livaktigaste rörelsen. Som gkofeminister

anser de att när balansen mellan
människan och naturen är förryckt, så hänger det sarnman med
att förhållandet mellan kvinnor
och män är det. Manssamhället
bär ansvar för den ekonomiska
krisen, menar de, men ser i kvin-

norna en möjlighet att avvärja en

katastrof.
Rigmor Olivegård Land6n

Till de nordiska regeringarna och FN-organen.

i Kungälv.
Vi krd'uer ren luft och rent
som deltar på konferensen uatten. Stopp för aLL utbugg"Kuinnan och framtiden" på nad au atomkraften.
Nuuarande form för UNord"ens folktiga akademi i
Resolution antagen

Vi, öuer

90

Kungdlu d.en
talar:

nordiska

6_.8

kuinnor

maj 7977,ut- "hjiilp" d'r styrd au I-l'dnder-

nas ekonom.iska intressen och'

vi iir för solidaritet bland ar Lönsantma inuesteringar för
aIIa kuinnor i kd.nslor och. de rika lctnderna.
hanrl.Iing, och för ett ngtt so.m- Matuarubristen beror inte på
LtiiLIe dd.r kuinnliga uiirden tir öuerbefoLkningen utan på en

f örh.iirskande.

skeu fördelning au tillgångar-

Vi uitt stoppa utarmningen na och att den biista matjorau niirmiljön genom att å"ter- den i TJ-Icinderna anud.nds tiIL
föra prod.uktion och reproduk- att odla "cash-crops" som t et
kaffe, tö, bomull för export,
tiua funktioner tiLI den.
Vi uiLI ta uara på de mänsk- och att den btista matjorden i
Liga och materiella resurser l-Lcinderna anud.nds till att
sont finns i nd.rmitjön. Barnen odla f oder för köttproduktioskall uara en naturlig del och. nen.
tillgö.ng i niirmiljön. Ftider och. Vi kriiuer att de nordiska
mödrar skal.L ha Lika rätt och Lcinderna skall gå' in för en
LikcL ptikt titt omsorgen om snubb lösning och genomförcLnde au den nga ekonomiska
barnen.
Varje enskild kuinna och ud'rldsordningen.
Vi krduer att all form au Um.an skal| h.a rtitt,plikt ocLt reeLLa nöjligLr.eter att deLta i be- hitilp skalL ske på lokalbeslutsprocesserna. Ledarfunk- f oLkningens uillkor. Bef olkningen skall siäLu uara med
tionerna skalt rotera.
vi kriiuer riitt och. reell möj- och utforma och Leda projekIigltet för uar enskild. kuinna ten. Kuittnorna skall. h.a del i
och nlan till aulönat arbete, beslutsprocesserna.
Vi kriiuer ser timmars aulönad 50"/n au U-hirilpen öronmiirkes för kuinnorna.
arbetsdag för aLLa.
Vi stöder intentionerna i
Det d"r nödutindigt med ett
ekologiskt leunadssd.tt med HeLsingfors-autal.et. Nei tiLL
å.teranucindning och h'uslt'åLl- upprustning,
VI KRAVER ATT MÄN
ning au markeis resurser samt
måtsiittninsen att försökauara SKALL VARA SOLIDARISsjtiluförsörjande i nörmtt'jön. KA MED KVIIVNORI

BOLIDEN PLANERAR MILJOMORD
PÄ OSTERLEN
men motståndet -växer !
Projekt Kambrium

det betyder

att multinationella- Boliden vill
bryta skiffer för att utvinna mineraler och uran på ett stort område i östra Skåne, från Andrarum i norr till Smedstorp i söder. Precis som

i

Ranstad

i

GA MED
Den

30

I KFFK!

november

1976

bildades

den nationella "Kommitt6n
för folkomröstning om kärn-

kraften", KFFK. I den ingår ett
15-ta1 riksorganisationer, bl a
Miljöförbundet, SKV, VPK,
Fältbiologerna, Energigruppernas kontaktorgan (EKO).

I

kommitt6ns plattform

kopplas kravet på folkomröst-

ning med ett NEJ till kärn-

Väs-

tergötland hotas här värdefull
jordbruksbyed med natursköna
områden att förvandlas till ett
månlandskap med väldiga kratrar. Moderater och socialdemokrater i Tomelilla kommun, som
stöder projektet, försöker som

surser som JA-sidan (som
backas upp av den kapitalstar-

lan naturvårdare och arbetare.

kampanjer före omröstningen.

kraften. Kommitt6n kräver att
två klara alternativ, ett JA och
ett NEJ, ställs mot varandra i
en omröstning. NEJ-sidan
måste försäkras iika stora re-

ka kärnkraftsindustrin) till

vanligt skapa motsättningar mel-

Det behövs jobb på österlen, allt-

Lokalkommitt6er av KFFK
har bildats eller är under bil-

så måste naturen offras, grundvattennivån sänkas, åkermark

dande på följande platser:

och skogsmark förstöras. Nu

kommer inte de här jobben i för-

sta hand skåningarna tilt

del.

Dessutom riskerar en stor grupp

lantbrukare att bli arbetslösa.
Svavlet efter en framtida brytning kan skada fruktodlingarna
och därmed stäIla ytterligare ett
stort antai människor utan inkomstmöjligheter.

Visst behövs det arbetstillfäIlen
på österlen, men de måste skapas
på den bofasta befolkningens villkor. Basnäring som fiske, fruktodling, livsmedelsproduktion kan

byggas upp. Mindre industrier
som inte förstör miljön går också
att ordna. Om viljan finns och

till kortsiktiför några få.
12 000 människor har hittills

man inte enbart ser
ga profitintressen

skrivit på protestlistor, av

dem

bor 8 000 i Tomelilla kommun. Om

det säger

socialdemokraternas

förtroendevalde Helge Person att
"såna där listor kan man väl få
vem som helst att skriva på". Jaa
som helst, antingen man
-borvem
på Osterlen eller någon annanstans, är säkert beredd att
kämpa mot det hotade miljömordet. Man kan få kontakt med aktionsgruppen genom Göran Gustafson, österlens naturvårdsförening, Tunnbindarg. 8, Tomelilla, tel. 0417/L26 04 eller Kerstin
Melin, Onslunda 17,273 00 Tome-

lilla, tel. 0417 /30406.
Gunilla Myrberg

BESTÄLL
AFFISCHUTSTALLNING!
Aiternativt Samhälle och

en

vid Konstfackskolan i
Stockholm har tillsammans
framställt en affischutställgrupp

ning om

"Energiförsörjning

utan kiirnkraft". Utställningen består av 10 affischer i tvåfärg med text. Tillsammans
ger bilderna en redovisning
av de viktigaste skälen mot

kärnkrafts- och

högenergisamhället och presenterar de

existerande formerna för alternativa, miljövänliga ener-

ten. Formatet på affischerna är
65 x 90 cm. Varje affisch är
gjord så att den fungerar också
separat. Kostnaden för utstäliningen är 90 kronor inkl. emballage och frakt. Den kan beställas från Per Kågeson, Häl-

singegatan 14-16

Stockholm, tel.
88 78 39

D,

lf3

23
08/33 54 83.

- 9. En presen-

tation av utställningens innehålt kan också bestäIlas på
samma adress.

atompolis framför ett kärnkraftverk i steril miljö. STOP-

PA

KÄRNKRAFTEN

FOLKOMRöSTNING lyder
texten. Bilden är gjord av
Christer Themptander. Af-

fischen kostar 1:50 från KFFK
och kan säljas för 3:-.
Kontaktperson för KFFK är
Bill Forsberg, Sommarstigen
18, 150 24 Rönninge.

LAS
MILJöTIDNINGEN!

giformer via sol, vind, vat-

Postgiro

Borlänge, Borås (Sjömarken),
GävIe, Göteborg, Kalmar,
Karlstad, Knivsta, Stockholm,
Sollefteå, Södertälje, Oskarshamn, Umeå (Holmsund),
Uppsala, Västerås och örebro.
KFFK har nu beslutat framställa en trefärgsaffisch i A3format föreställande en svensk

Vill du följa med i miljödebatten kan du prenumerera på
Miljöförbundets nystartade
tidning Miljötidningen, som
bl a ersätter den nu nedlagda
Miljöbulletinen.

MiIjötidningen bevakar

miijödebatten och Presenterar

alternativa energikällor. Pre-

numerationspriset för 8 nr/är
är 32 kr, lösnummerpriset 4 kr.
Adressen är Miljötidningen,
Box 2020,75002 Uppsala. Telefonnummer 018/1155 50. Post-

giro

14 57 85

-2.
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Vad händer med
sexualbrottsutredningen?
Den nya sexualbrottsutredningen
bestående av Ulf K. Nordenson

(ordf.) Gunilia Andr6 (c) Eva

Hjelmström (vpk) Bengt Mårtensson, Turid Ström (s) och Stina
Svegland (f ) har antagit namnet
" 1977 års sexualbrottskommitt6."
Hittills har kommitt6n. för att få
den saken ur världen, främst ägnat sig åt de frågor som i det tidigare förslaget ej kritiserades: frågan om de homosexuellas rättsliga likställighet med heterosexuella, samt om en särskild straffbestämmelse skall finnas för incest.

I dessa frågor är den nya kommitt6n enig med den gamia utredning-

ens förslag och en promemoria

till ändring i brottsi form av ett deibetänkande överlämnats till deparmed förslag

balken har
,#n;i:i

tementet.

Massteater om kärnkraften
Kärnkraften är vår tids kanske

viktigaste fråga. Man säger oss att
det är en så tekniskt komplicerad
fråga att det bara är experter som
förstår att ta ansvar för den. Men
vem vill leva i ett samhälle som vi
inte själva är bemyndigade att
förstå

?

Det är bakgrunden till den
grupp som i februari i år började

att arbeta med en demonstration

mot kärnkraften. Den bildades
som en liten projektgrupp, enbart för den här demonstrationen. De ville att alla skulle kunna
vara med. Att den skulle vara poalla skulle arbeta framåt,
sitiv
emot -något: Ett samhälle i ekologisk balans. Många skulle kunna

vara med att utforma innehållet.
Så bestämde de sig för att göra
massteater. Arbetsgrupper bilda-

för att planera detta massspektakel, som kom att kallas

des

Ekopositivet. Eftersom ingen har

någon erfarenhet av massteater
det är första gången något sådant

i Sverige - tog de konsom har artakt med Chris Torch,
betat med Living Theater i New
händer
York.

Allt arbete och ansvar i de oiika
grupperna har varit decentraliserat och helt ideellt.

I korthet består spelet av livsprocessioner som i ett konsumtionssamhälle möter den stora katastrofen, och de 350 aktörerna
dör i en ohygglig scen. Så vaknar
människorna och växer sig star34

ka, spelet övergår så i en fest med

gemensamma aktiviteter till
gIädj efylld folkmusik.
Så här såg det ut i Stockholm, i Göteborg var det lite an-

norlunda. Eftersom det är människor på platsen som spelar och

skriver manus, så

förändras

strukturen från ort tiII ort.
För att sprida fakta i sakfrågan

samordnade arbetsgruppen för
Ekopositivet olika miljögrupper
och organisationer som runt om i
city spred sitt material.

I Göteborg, där man spelade
upp den 14 maj, hade man loc-

kat mellan 300 och 400 och att delta
i spelet som sågs av 8 000 åskådare.
I Stockholm den sista maj, sågs
ungefär lika många skådespelare
av 4 000 människor.
Det som för mig kanske kändes mest spännande var att så
många tillsammans uttryckte sin

åsikt över ett så övergripande

Frågan om hur våldsbrotten

skall utredas befinner sig ännu i
diskussionens allra första stadi-

um. Sannolikt kommer

betydligt grundligare undersökning än vad den tidigare utredningen nöjde sig med.

Apropå de krav som kanslihusuppvaktningen ställde, att kvinnor

som utsatts för sexuella över-

grepp skall ha rätt till psykologhjälp och till ett vettigare rättegångsförfarande, så planerar
RFSU en försöksverksamhet vars

huvudsyfte är att erbjuda hjälp åt
kvinnor som upplever rädsla och
ångest efter övergrepp och inför

polisförhör och rättegång.

avstånd från debatten, sådan den
förs idag. Man visade genom den

Jag har anledning att hopPas
att få uppleva fler liknande initiativ, ur Ekopositivet har det
växt fram en arbetsgrupp, som
planerar att så småningom resa
runt även på mindre orter runt
om i landet. Thomas Frantz6n

HJL
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problem, samtidigt som man tog
här formen för demonstration att
det finns ett levande alternativ.
Att så många, tillsammans, visar att de delar ansvaret för vad
som händer med vår jord.

dock

kommitten att söka få till stånd en

o

KVINNOHISTORIA

a
o

KVINNOROLL.

KVINNOKAMP

Studierna ger samma behörighet
som våra allmänna kurser. Stu-

dier på heltid. Andra projekt finns
också.

Kontakta Jakobsbergs folkhögskola, Box 161 175 23 Järfälla
07581304 44

KF-bojkott av
herrtidningar?
Våld, skräck och pornografi i

masskulturen debatterades på en
konferens den l7 mai i Stockholm
ordnad av Kooperativa förbundet. Huvudfrågan gällde om det

strider mot tryckfriheten att bedriva bojkott mot s k herrtidningar.
De flesta är för bojkott, bl a alla
kvinnoförbund (utom moderaternas) och Sveriges Författarför-

bund. Journalistförbundet däremot är emot. Utslagsrösten kom

från

Tidningsutgivarföreningen,

som hävdade att återförsäljare
har rätt att vägra sälja våId och
porr. Konsumföreningarna är
återförsäljare och det finns för
dem inga hinder att sätta i gång

När gågubbarna
blev gågummor. . .
Natten till den 8 mars cyklade
tjugofem kvinnor ut i Göteborg,

klättrade upp på sina cyklar och
förändrade med enkla handgrepp
200 Gå-gubbar till Gå-Gummor.

Men helt riktigt ändrade man

bara ena sidan av skylten och använde reflekterande material så
att trafiksäkerheten inte minska-

en bojkott.

des.

Debatten var i stort positiv till
kritiken mot de s k herrtidningarna, även om ett och annat inlägg

hansson

gav Mirre Hofsten och mig goda
tillfällen att gå hårt åt både de
ekonomiska intressena och de

ideologiska fördomarna bakom de
kvinnobilder som framförs i dessa

tidningar.
Som vanligt hade ingen av herrpressens verkiigt ansvariga infunnit sig. De män som representerade FlB-Aktuellt och Lektyr verkade både generade och
aningslösa inför det de håller på
med. För att klara tidningarna

Men skyltexperten Fritjof Jo-

vid Gatukontoret tyckte
inte om aktionen. Han sa: Hur
vägmärken ska se ut är fastställt i
författningen och det ska inga

sig konsumeras av män. C G Boe-

thius klargjorde den analysen i
sitt föredrag om kvinnosynen i

manssamhäilet.

Det är möjliet att KF sätter
igång en bojkott mot "herrtidningarna". Ett sådant initiativ
kan förhoppningsvis leda

till

kontorets gubbar med stegar ut
på stan för att återställa den man-

liga ordningen.

Och den ordningen innebär att
Tradet enligt svenska staten
- finns
fiksäkerhetsverket
inte
- Det finns
några kvinnor i Sverige.
bara små barn, älgtjurar och män,

men inga kvinnor, om man ska
döma efter vägskyltarna, skriver
Gå-Gummeaktivisterna i Göteborg, som lovar komma igen.
GM

M
Arbetartidningen Ny Dag vpk:s tidning utkommer
onsdagar och fredagar. Prenumerera på tel: 0815200 95 eller
skicka talongen till: Ny Dag, Box 361, 101 24 Stockholm

tr

110:-

en

Namn

debatt om den sexsyn som råder

Adress

och till att flera tidningar ifrågasätts.

saker.
Och senare på dan sändes Gatu-

Ifyllug-itiden
W

ekonomiskt, menade de, så måste

de använda sig av omslag som
säljer bra och det gör kvinnokroppen. Deras inlägg tydde på
att de fortfarande vägrar fatta
vad kritiken egentligen går ut på:
att det inte är flick- och sexbilderna i sig vi vänder oss mot utan
det budskap de förmedlar: att
kvinnor är passiva ting som iåter

kvinnoaktivister ändra på. Skyltar är inga leksaker, det är dyra

helår, D 60:- halvår, D

35:- kvartal

Postnr, adress

Hjördis Levin

35

Många kom
till temamötena

historien tidigare funnits mödrar
som levt så isolerat med sina barn
som vi ! Förr i världen delade man

Vi Mänskors temamöten kring2/77, ATT VARA MOR ATT VARA BARN I SVERIGE IDAG, har varit mycket
välbesökta. Hittills har vi hållit temamöten i Stockholm'
Luleå, Umeå och Lycksele. SKV-avdelningen i Stockholms innerstad har dessutom fortsatt att ordna egna
ternamöten kring 3O-årsnumret, boendenumret, barnnumret, bl a i Stockholms förorter. Ett initiativ som vi
hoppas ska tas upp av fler SKV-avdelningar. I stället
för att referera de olika temamötena har vi valt att publicera en rapport från en grupp som bildades på temamötet i Umeå. De bestämde sig för att fortsätta träffas och
prata om de här sakerna. Här är ett axplock repliker från
deras första möte, nedtecknat av en av deltagarna.

ler på den här ensamma barnuppfostraren i kärnfamiljen! Det här
beroendet som barnen kan utveckla i dag har de väI aldrig tidigare fått en chans att utveckla.
Lotta: Jamen är det inte så att
vi håller på att skydda våra barn
från svåra situationer så mycket
vi kan? Precis så som våra mammor gjorde och som vi kritiserat

Vi började med att prata om vå-

ra graviditeter och förlossningar,
och kom snart in på de besvikel-

ser och negativa upplevelser vi
fått, blandade med all den elädje
det är att få barn. De flesta av oss
upplevde det som väIdigt jobbigt

att få barn, det var så mycket

man inte vetat om som följde med

det här att ha barn. Varför är vi
så oförberedda?

Katja: Vi i vår tid är uppfostrade ohistoriskt när det gäller barnafödande. Vi är uppfostrade ef-

ter en lyckomyt. Livet

måste

fungera bra och allt ska vara

så

effektivt. Och så kommer då
barnen och hindrar oss från effektiviteten, och vi blir olyckliga.
Här sitter vi alla och talar om hur
jobbiga kriser har utvecklat oss,
men att kriser kunde vara något
bra, det har ingen lärt oss. Vi har
aldrig fått lära oss att kriser är en
del av livet, vi har uppfostrats till

att kriser är något man måste

skydda sig mot. Det or jobbigt att

skaffa sig yrke och att ha familj

och barn. Det är svårt att kombi-

nera det. Men vi får ju inte vara
så försiktiga att vi inte vågar leva.
Sorger, bekymmer, svåra förlossningar och sådant hör ju till livet
också.

Lotta: Jag känner så väl igen
det här med att vara uppfostrad
utan historia. Att det finns kriser
i livet är något jag måst lära mig
själv. Jag har trott att livet skulle
vara lyckligt och bekYmmersfritt,
och jag har skytt aIIt som varit
jobbigt. Men om någon hade berättat för mig att livet är jobbigt'
36

ju på barnen på ett helt

hade jag kanske klarat mina förs-

ta kriser bättre.

Våra mödrar

vill inte

spräcka

lyckomyten, vill inte tala om svårigheter och misslyckanden. Och
det hänger förmodligen ihop med
att de ser kriserna som självförvållade, d v s att de som individer har misslyckats. Att liknande
kriser drabbar nästan alla människor har de inte insett. Och hur
ska de kunna det, när de aldrig
pratar med varandra om saker. ..
Katja: Jag tycker det är hemskt
att se, runt omkring mig, hur man
skyddar sig mot sådant som är

svårt. Man stänger in sig i den lilinget
farligt ska få hända. Och så talar
man om att allt är så bra så. När
sedan katastroferna kommer till
de här människorna, går de ju un-

la "lyckliga" famiijen där

der.

Jag vill lära mig ett förhålltill livet, där det är naturligt med död och iiv.
Annika: Det har väl aldrig i
ningssätt

annat
sätt, man hjälptes åt och gav varandra del av erfarenheter.
Vilka enorma krav vi i dag stäI-

dem för?

Vi rustar inte våra barn särskilt väl för de smällar, som de
kommer att få senare i livet.

Eua: Jag brukar trösta mig med
det här, att min Frida lär sig något av våra svåra stunder, när hon
och jag ryker ihop.
Vi pratar om hur pass möjligt
det är för oss, som är uppfostrade till att stänga aggressioner och

konflikter inne, att uppfostra
våra barn till motsatsen. Att
skapa barn som är självständiga

och någoriunda förberedda på det

tuffa vuxenlivet.
Barnets självständighet måste
hänga intimt ihop med mammans.
Självständighet för barnet kan
nog inte komma förrän vi själva
frigjort oss ordentligt. Det betyder då att vi måste jobba hårt
med dels vår egen personliga frigörelse, dels med politiskt arbete t ex för bättre boendemiljöer
och fler och bättre daghem.
Vi, som satt och pratade den här

kvällen, funderade förstås kring
väldigt mycket annat också, men
det här med vår egen uppfostran
tyckte vi var något värdefullt att
ta fasta på för att göra det iättare

för såväl

oss själva som

barn.

för våra

Annika Melin

nlrum

KVINNAN I DDR

en broschyr med nya informationer om familjefrågor och
kvinnans ställning i ett socialistiskt samhälle
kostnadsfritt från

ddr kulrurcenlrum

Upplandsgatan 32, Box 668, 101 29 Stockholm
Tel. 08/34 78 12 - 13

Vi har semesterstängt 1617-1418

1977

För Indokinas
kvinnor och barn

Postgiro

51323-4

På de tre månader som gått sedan vi började koncentrera vår insamling på uppgiften att inreda vårt vietnamesiska systerförbunds kvinnocentrum i Hanoi har det redan infiutit drygt 20 000 kronor. Det är

storartat !
Tack ska ni ha alla ni som så helhjärtat ställt upp. Det blir en lång
redovisningslista den här gången. Under sommarmånaderna måste
man naturligtvis räkna med en viss avmattning
är alltid så
- det ju
men i höst tar vi i med nya krafter. För det behövs
mycket än
innan vi klarat den här uppgiften
Nu till redovisningen.

Transport

Emilia Sundberg, Porjus
Barbro BJ.omberg, Billdal
Anny Ohman, Porjus

354 053:78

Anonym givare
Lisa Berthelsen, EriksmåIa
Dolores Greiff, Kisa
Suomi Liljegren, Göteborg
Mats Skoglund, Saltsjö-Boo
Mary öd6n, Nacka
Gunhild Larsson, Porjus

Till Emilia

Minne
Sthlm

Sundbergs

Liga Kuylenstierna,

25:.-

25:170:-

25:45:-

50:25:50:30:25:,115:-

BirgittaVictorsson,Göteborg 50:-

30:Margareta Frizell, Lund
Maria Bergom-Larsson, Solna 50:100:Ingrid Moström, MöIndal
Gulli Köhler, Örebro

25:20:Dick Lundqvist, Gnesta
20:Ulla Warnqvist, Hägersten
Hjalmar Lindzen, Sundbyberg 25:50:Sonja Johansson, Vaxholm
Annika Johansson, Linköping 20:Anna o David Johanesson.
Hisings Backa

Annika Baude, Bromma

B. Johansson, Karlskoga
Kerstin Juneberg, Spånga
Astrid Andersson, Sthlm
Seija Jansson, Bandhagen

A. Wollin, Göteborg

Gun-Britt Karlssom, Kumla

Ulla Larsson, V:a

Frölunda

30:30:20:50:30:20:50:100:-

50:-

Margareta Carlsson, Saltsjö-Boo 20:,-

Britt-Inger Eklund, Lycksele 20:Dagny Hellqvist, Stockholm 50:Hillevi österberg o Mats Skoglund
50:Saltsjöbaden
,c,_
Vera Högqvist, Knivsta
20:K. Sinha, Degeberga

Britt-MarieWallin,Stockholm 100:-

50:40:50:Ada Jonsson, Fränsta
30:Birgitta Nilsson, Lerum
Eva Gustafsson, Uppl.Väsby 25:M-A Johansson, Hisings Backa 50:25:S. M. Rubesson, Varberg
25:Annerösli, Huddinge
15:Erik Johansson. Mölndal
Karin Alatalo, Farsta
Tyra Westerlund, Farsta

Greta Serrafalk, Brottby
Monica Lindqvist, Stockholm
Inger Nordstrand, Tibro
Britt-inger Broman, Nässjö
Fini Smålan, Sthlm

10:25:50:100:20:Birgitta Johansson, Sturefors 100:Lilian Andersson, Göteborg 50:-

Susanne Jansson, Stockholm
Henny Bager, Stockholm
Judit Lukacs, Stockholm
Eva Björklund, Stockholm
Agneta Cloarec, Bromma
Susanne Jacobsson, Sthlm
Britta öberg, Saltsjö-Boo
Berta Degerfalk, Slagnäs
E. Hjalmarsson, Uppsala

Karin Petersen, Gagnef

Margareta Rydhagen, Lund

Maria Jonsson, Solna
Margita Dahlström, Vårby
Ase Lidbeck, Bromma
Betsy Källström, Uppsala,
Till Erik Hellerströms minne

Birgit östman,

Solna
Siv Marklund, Piteå

Eva Thoren, Stockholm
Myril Malmström, Spånga
Kerstin Äresund, örbyhus
M. Sandberg, Stockholm
Kerstin Lundgren o.
UIf Törnerud, Lund
Ann Mari Lundström, Tyresö
Karin Mossberg, Sundsvall
Helena Engström, Göteborg
Karin Torhall, Falun

Lilian Hult6n, Göteborg
Karin Björk, Solna

Anna-Clara Wallin, Bromma
Vilma Gustafsson, Hägersten
Milda Lindberg, Sundbyberg
Alette Lindgren, Kiruna
Svea Nilsson, Vällingby
S. Classon, Täby
Hanna Segerholm, Solna
Rosa Rydström, Bromma
Rodny öhman, Enskede
Folke Lindberg, Skärholmen
Siv Wass, Farsta

Astrid Lund, Enskede
Birgit Pettersson, Lindesberg
Karin Lentz, Äkarp
Eva Johansson, Partille

Annica Persson
J. o E. Larsson, Göteborg

Britt Kling, Johanneshov

Signe Johansson, Huddinge
Harnells, /\Jvsjö
B. Engdahl, Stockholm
K. Olkinnova, Enskede
Alice Sandell, Göteborg
Agneta Udin, Stockholm
Anna-Stina Sammerstedt
Iris Andersson, Hägersten
Gunnel Beckman, Solna

50:25:100:-

50:20:50:50:25:20:-

100:-

20:25:60:50:25:-

100:-

25:10:15:25:-

150:-

50:50:50:15:50:100:-

20:10:25:-

100:-

20:-

100:-

25:-

45:-

50:50:25:15:15:30:100:-

25:25:-

200:-

50:25:25:20:15:15:50:20:25:-

100:-

Majbritt Inghe, Stockholm

50:-

Hilma öberg, Johanneshov

30:-

Rosa Linde, Göteborg

10:25:50:20:25:-

50:Marianne Mathlein, Solna
20:Kerstin Koch, Göteborg
20:Margit Palmaer, örebro
20:G. Bergman, Uppsala
EIma Gustavsson, Johanneshov 100:100:P. Westman, Bandhagen
25:Emma Wallgren, Båtskärsnäs
25:Wivi Karlsson, Arboga
Tuulikki Koivunen-Bylund, Bro 100:Brita Larsson, Vårby

Ruth Davidsson, Solna
Karin Berglund, Karlstad
Anna Bernhard, Skärblacka
Carola Birgersson, Fluskvarna
Stina Wretling, Arbrå
Ragnar Ottosson, Västervik
Olga Nordberg, Karlstad
Helga Ek, Spånga
Sally Södc.rqvist, Stockholm

Britt-Marie Ekoff, Karlskrona
Greta Segersson, Göteborg

Ulla o. Nils Nilsson, Heby
A. Brockman, Göteborg
Ann-Marie Palm, Skövde
G. Olsson, Göteborg

K. Sahlström, Göteborg
Marianne Ohlsson, Göteborg
A-M Gedda, Nyköping
Lisbet Schultz, Uppsala
Agnes

Brix, LuIeå

Eivor Marklund, Kiruna
Anna Eriksson, Uppsala
Dagmar Beckman, MaImö
Gunilla Petren, Styrsö
Carin Mannheimer, Göteborg
Ingela Larsson, Mölnlycke
Anna-Lisa Ogemar, Karlstad
Suzanne Osten, Stockholm
Ulla Gustafsson, Uppsala
Ebba Isaksson, Västervik
M. Tamm-Götlind, Uppsala
Eva Rosell, Uppsala
Louise Lapidus-Verbell, Solna
Marianne Hofsten, Bromma

5:-

25:-

250:-

20:25:25:25:50:25:25:25:30:25:20:50:25:20:-

100:-

25:-

100:-

30:50:50:20:-

100:-

30:20:25:50:25:-

100:-

Maj Hansson, Göteborg
Axei Bellrot, Johanneshov

100:-

Anonym givare, Norrköping
Sonja Petersson, Partille
Iris Leja, Stockholm
Ingrid Ask, Malmö
Hörnfeldt, Eskilstuna
Sally Streng, Eskilstuna
Ottilia Fredriksson, Ramvik
Gunnel Lindh, Uppsala
Brita Johansson, Halmstad
Ingrid Boström, Kopparberg

200:-

30:25.30:Rosmari Eliasson, Stenhamra
20:Nanna Helin. Båtskärsnäs
50:Agneta Sundberg, Hägersten
Sonja o Vilhelm Borg, Göteborg 50:Kristina Nilsson, Lund

Kålltorps SKV-avd, Göteborg
Eva Danielsson, Johanneshov
Ann-Mari Storck, Solna
Gunilla Palmstierna-Weiss
Stockholm
Margareta Bensing, Bromma
Siri Söderstedt, Malmberget

K. Kullenberg, Göteborg
Alice Söderman, Solna
Elin o. Karl Forsberg, Kiruna
Elsa Andersson, Domsjö

25:25:25:20:2q.40:20:50:40:-

200:45:-

50:-

50:50:20:30:25:20:15:37

H. Alfredsson, Sjuntorp
Marianne Wrctt', Sigtuna
Kvinnorna vid AW läromedel,
Stockholm
Helga Henschen, Sundbyberg
Allan Ostcrberg, Hofors

AIma Ylipriri. Suttajärvi
Linnea o Gustaf Johansson,
Parti

l

lc

Mölndals

SKV-avd.

Katrin Dolk o. Leif Kir6n,
Enskede

Anna Britta Samuelsson,
Västru SKV-avd, Göteborg
Main-rö

Edit Hribinette, V:a Frölunda

Brit Hcdman,

205:-

30:15:15:-

100:-

75:-

300:-

25:-

Härnösand

Ingrid Hillborg,

25:20:-

Solle'ntuna

Ann Lillicjerti-r, Lund

Ch. Janssor-r-Rviander, Sthlrn

Ulla Brodon', Karlstad
Ann-Mari Storck, Solna

250:-

50:-

100:-

50:35:50:-

100:-

50:-

Dagmar, Blonrnra
ing Mari Bäckströr'n, Sthln-t
Lillan Nilsson, Väröbacka
Eva Alcxanderssot't, Rin-rbo

100:-

Cecilia Molandcr, Täby
Anna Pctterss()Ir, Avesta
Gunborg Kihlmatr, Hägersten

100:-

Thyra Nor-dstrtjn-r, Vällingby

Asta Pclss()n, Täb\Suomi Liljeglen, Giiteborg

50:50:35:50:30:-

100:-

25:JU:-

Eva Roscll, Uppsala
Maja Bol1ing, Götcborg
Lea Bäck, Uppl.Väsby
Irja Strand, Falsta
Nann5' Siiclcrkvist, Luleå
Märtar Hermansson, Sthhn

Sundbyber1
Norsborg
Gleta Lo}rccl, Bromma

Mirre Hcrfsten,
D. Been,

50:150:-

30:20:50:50:25:50:20:-

Seved Hr:r'modsstit-t,

Kristi

an

stad

Agnetii Leijor-rhulvucl, Växjö
Katalina Perssor-i, Morgongåva
Chris Bjiirknran, Stockhohn
Blsa Nystliinr, Johanneshov
Christina l'urne, Solna
Ma1' Leijon, Stockholm

Ingrid Ci'ricoto, Järfälla

I Mostli)m, Miilndai

Stockl'roLm
Brita Blcnrbelg, Soina
Aasr Bang, Skellefteå
M. Krillnran, Hallsberg
B. Wcttin,

50:10:25:-

l0:-

25:100:100:100:-

Ingcgcrcl Bcrntssott,
25:V:a Fr'<iluncla
Kir-stcn Pctssot't, Hisings Backa 25:Helga Wiendl, Hisings Backa 25:Pitcir-Munksuncls SKV-avd. 300:25:Certhalirra Giiransson, Gävle
400:K. Eliksson, Stockl'roln-r

20:60:Hilclt'garcl l,ieclholn-r,Enskede 25:15:Gulli Mellbcrg, Hio

KarinHcnrikssot't,Riinninge 100:-

OCh

LENINGRAD

Vi flyger också till

JAPAN
OST- och SYDOSTASIEN
Närmaste vägen går via Moskva

Allt ller flyger också
från Stockholm till:
OSLO, AMSTERDAM

och xöperuHAMN
MED AEROFLOT

---E(-

soviet oirlines

Tel.08/21 02

14,

21 70 0Z

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

Glommclsträsk
Hanua Pel-ssot-t, Stcickhohn
Hillevi Svcclberg, Sthhn
Elsa Ask, Bt'onrnra
Lcna Cilip, Kisa
Morrit'rr St't'l'rrtttlt'l'-Jrtnsson,

ör'cbro
Evir Letrtrstliim, Uttran
K. Lindhe, Halnrstad
Birgrtta Palnre, Giitcborg

Rut Hillalp, Johautreshov
Ann Mar-i Axt'tci, Härnösand

Karin Gisslön, Uppl.Väsby
S. Alvidssor-r, Götcborg
Ul I a Varnq'"'ist, Hä gerste'tr

Ingcla Meurling, Göteborg

Ingrid Sahlön, Johattneshov
Gunborg Linclberg, Göteborg
S:t Gcirans SKV-avd. Sthlm
Harriet Engmatr, Göteborg
Annika Ccclerlund, Enskede
Kcrstin Andcrssotr, Lund
Gunbolg Bergntatt, Sthlrn
Sonja G}'zander, Johanneshov
l,iscn Hellgrett, Botttan, Handen
Lillie Bjcit'nstratrd, Sthhn
Gun Hii.ilund, V:a Frölunda

Kerstin Larssot't, Göteborg
Inger Lundberg, Billdal
Eu'a Lindgren-Molin, Lund
Anneli Lat-rclstrijnt, Uppsala

Elik
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Jol-ranssor-r, Möh-rdal

Billdal

100:-

Essie Ästlirnr, Ljusclal
S. Wallsl.eitr, Linköping

är inte bara MOSKVA

Bosso Erikssor-r, Äkarp

Margareta Jitt-tssott, Vällit-rgby
Inglid Gustafsstlrt, Lund
Lill1' Andcrsson, Alafors

25:'Väster-haningc
Ingalill Nilsson, Mah'nberget 50:-

Jenn1, Rt'iinnströnt,

Hans Malmborg, Göteborg
Ulla Hårde, Malmö
Christina Zachrisson, Täby
Elisabeth Bclfrerge, [,und
Hclener Chesnoff, Tierp
Birgitta Qvarscll, Stenhamra

Kristinir

30:-

Margit Westelbcrg

Spånga
Linnea .Iorrsstlt.t, Girtc'borg
John Mirzin, Miilt'rdal
Ar-rrra Karlsson, Huddinge

100:-

I. Moström, Mölndai
Estcr Linclmark, Vlirrniis

100:-

25:30:Elvy Jrillestrrv-Borg,Göteborg 50:-

Soniir Sigvnrclsson,

25:-

Katja Walden, Stockholrn

100:-

25:-

100:-

25:-

20:50:-

500:-

20:-

100:-

50:100:-

50:50:50:15:-

100:-

25:25:30:10:25:-

500:-

30:50:50:25:25:20:20:50:50:20:20:1<'

15:-

ELnren,

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

100:-

Sonj a l'iscl-rer', Udclevalla
Grupp 8, Helsir-rgborg

25:25:50:25:-

135:-

25:-

Olga Wikdahl, Kiruna
Nordens I'olkl. Akademi

i Kungäilv

Guniller Lundah)., Sthirn

Hans Stland, Stockholrn
Disa Wennbclg, Lulcå
Sonja Linclströn-r

Britt-Marie Mild, Hägersten
A. Stenstliinr, Lutrd

Harrict Scott, Borås

C. Gillglen, \/irrb1'
Ada Jt.,nsson, Ft'änsta
Osby Kvinnocilkel,
Killebelg
Stina Flamnritrströnt, Enskede
Maria Rudbcrg, Borås

Emma Hellson, StockhoLrn

Lilian Hullir-r, Giite'borg

Fam. J<inssotr, Umeå
Birgit o Hilcling Andersson,

Johanncshov

Balbr-o Helnrelin, Stockhohn
Sonia Pettet'ssor.t, Partillc
Anna Erikssoti, Uppsala
Eva Lundqvist, Gnesta
EllS' Nilsson, Malnrö
Raenhild Ahler-r, Stl'ihn

Majvor Miiki, Kaut'tisvaara
Birgitta Elilcnström, Sthhr-r
Son ja Ch'anbcrg, Luleir
Anita Hellbcrg, Steukullen
Ul1 Ellcnrark, Sthlm
Anna-Lisir Ogctnar, Karlstad

30:50:50:20:25:50:100:100:-

70:50:-

160:-

50:25:25:-

100:-

25:25:25:25:.-

50:15:20:20:.-

50:50:50:25:20:20:-

AstlidTorstctrsson,Göteborg 200:50:Edith Wcnnsten, Uddevalla

Sonja Borg, Giitcborg, insatnl. 150:20:Gr-eta Ber-gstliim, Ektorp
Fridcbolg Liiti-rbcrg, ins. 1 tnaj 710:85
Wendla Broström, Södertälje 15:gm. Mia Ems}reinter,
1880:Stockholnr bössinsaml.
Y4 463'S3
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SKV-lokal i Stockholm
SKV Stockholm Innerstaden

tänker försöka skaffa sig en lokal,
som skulle bli en träffpunkt i stan.
Vi skulle ha försäljning och studiecirklar, möten och arbetsplats.

Vi börjar med att bygga UPP en
fond titl insats - vill Du bidra så
sätt in en slant på pg. 60 14 32 - 8,

SKV Innerstaden

Stockholm.

Märk talongen "lokalfonden".
Styrelsen SKV Stockholm
Innerstaden

En ensam kvinna är bara en
slav, men 1000 systrar kan
ställa krav.

i korthet följande historia.

ljöd sången när Gotlands nystartade. SKV-avdelning höll sitt

första årsmöte den 8 rnaj. Margot
Mårc1h, som kommit från Stockholm för att berätta orn SKV:s arbete, ackompanjerade till gitarr.
Den fina banderollen, som visades i Vi mänskor l/77 prydde väggen: ett kollektivarbete som kunde tolkas som symbolen för det
gemensamma arbete avdelningen

söker sig fram

till.

I samma anda valdes en kollektiv styrelse, där arbetsuppgifterr-ra fördelades på många

händer och ansvaret delades av
många. Sammankallande styrelsemedlem blev Helene Jacobsson.
Man vill också jobba i arbetsgrupper med olika områden.
Man rapporterade om det ar-

bete som hittills gjorts, sedan
star-ten i januari. Bl a har avd.
ordnat föreställningar av pjäsen
"Solen, månen och myllan" och
inbjudit ca 300 dagmammor och

barn

till

dem.

Ett nytt "Källingeläger" (kvinnoläger) planeras till 13-20 augusti. Även ett SKV-läger diskuterades

till

september.

Margot Mårdh berättade om sina erfarenheter från det praktiska SKV-arbetet, bl a om Uppsalaavdelningen, som forskar i Upplandskvinnornas historia. Hon fö-

reslog också att Gotlandsavd.
kunde ta kontakt med äldre
kvinnor
- en kontakt som man

ännu saknar
ner vad
- och teckna
de har att berätta.
Kanske kunde
SKV sedan ge ut det som en liten

skrift.

Olika praktiska frågor diskuterades därefter. Hur ska daghemsfrågan drivas, hur når man
sjukhuspersonalen, hur får vi
med oss äldre kvinnor och deras
erf arenheter? Pengar rnåste
skaffas fram: man diskuterade
tidningsförsäljning och ev. försäljning av saker man själv till-

verkade. En egen SKV-lokal skul-

le göra det lättare att nå andra

människor.
Diskussionerna kommer säkert
att fortsätta och vad de än kommer att besluta önskar vi dem lyc-

ka till

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har

".

!

MM

bildades Föreningen $'risinnade Kvinnor
under parollenl &Iat krigspsykos, för
demokrati och fö: kvinnornas likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet
så att ett samarbete blev möfligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i vänsterriktning.

Då fick förbundet sitt
nämn.

Förbundet

19Xd

nuvarande

vill verka för fullstän*

dig likställdhet. mellan kvinnor

och

män och för kvinnornas deltagande i
full utsträckning på alla områden av
det ekanomiska, sociala och politiska
livet; för erkännande av sch respekt
för kvinnornas värdighet i familj och
samhäIle.

Förbundet vill verka för samarbete
mellan kvinnor i alta länder och med
all kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, aitt
framtidsarbetes grundval.
Är f946 ansiöts Svenska Kvinnors

Vänsterförbund (Swedish women's

left federation) till Kvinnornas De-

mokratiska Världsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i 90 länder med omkring 2ffi miljoner medlemmar.

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 skriftiigen.

sKVavdel*
ningar
Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
TeI.

0563

/80232,

Eskilstuna
Ingegärd Barkin
Verdandigatan ?
633 52 Eskilstuna
Tel 016/399 18
Giiteborg
Evy Andr6n
Barytongatan 4
42L38 V:a Frölunda
Tel. 031/ 47 40 02
Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
56100 Huskvarna
Tel. 036/13 74 55
Luleå
Disa Wennberg
Smedkroken 7
95139 Luleå
Tel. 0920 /29437
Lund
Guri Tambs Lycke
Sunnanväg 18 M
22226 Lund
Tel. 046/14 34 70

Flteå*Munksund

Siri Aldrin

Strandvägen

5

94100 Piteå

'1"
l:l
Stiövde

/37276

Karin Sandelin
Mariestadsvägen
541 00 Skövde
Tel. 0500 /t70 59

75

Stockholm
Margot Mårdh
Valhallavägen 57
L1422 Stockholm
Tel. 08/3158 76
Uppsala

Karin Hammar$tröm
Täljstensvägen 4 E
!lz.+0.Yy.q*l?.
Tet. 918/11S011
Gotland

H;;;acobsson

Broe Norrlanda
62A 24 Dalhem
Tel. 04981390 6S

På platser som inte har någon
SKV-avdelning kan du vända
dig direkt till förbundet.
SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERF'öEBUND
Box 3120, 103 62 Sthlm
Tel: 08/11 49 61

Månd-fred kl 10-14

Medlemsavgift 20 kr per år
Postgiro 51323-4
39

ilyabestämmelsel
lötetsättnlng uld
skadot I arbetet
gäller ltån lfull lgTT
Den nya arbetsskadeförsäkringen gäller om man råkar ut för olycksfall i arbetet
eller på väg till eller från arbetet. Den gäller också vid annan skadlig inverkan i
arbetet (arbetssjukdom). Bl a kan vissa smittosamma sjukdomar räknas som
arbetsskada.

stor ersåttning

Arbetsskadelörsäkringen
gäller

Hur

O

löntagare

Om man blir sjuk på grund

O

egenföretagare och uppdragstagare om de är
bosatta i Sverige och inte
har begärt utträde ur ATP
studerande, om utbildningen medfiir särskild

O

- både fast och

tillftilligt anställda

risk för arbetsskada

tår man?
av arbetsskada får man under
de lorsta 90 dagarna sjukpenning och andra förmåner som
vid "vanlig" sjukdom. Efter
den 90:e dagen får man
ersättning ftir hela den
inkomst man går miste om.
Den högsta årsinkomst som
ersätts är fn 80 200 kr.

"Elsättning

vid
Fråga elter broschyren
ska-da i arbetef hos lörcäkringskassan
eller hos lacket.

K
T

FÖRSAKRINGSKASSAN

Anmäl arbetsskada

till arbelsgiuaren

Arbetsgi varen / uppd ragsgiva-

ren ska anmäla skadan till
försäkringskassan.
Studerande som är örsäkrade
ska göra anmälan till rektor
eller skolledningen.

