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Det här numret är ungefär en månad försenat. Det var
förra numret också. Och nästa nummer kommer att bli
det. Orsakerna är många: vi har flyttat till nya lokaler,
vi har haft personalombyten, varit sjuka m m. Vi hoppas ni har överseende
vi iobbar hårt på att komma i
kapp. Och sätta igång -med alla spännande nummer vi
planerat till nästa år: om vad arbete är, om sexualitet'
om alternativ miljö och alternativ energi
- allt sett ur
kvinnoperspektiv.
Vi kämpar på hoppas ni fölier med.

-
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SKEPPSKOLLEKTIV
Ai du kvinna m. soc. grundsyn? Vill du arbeta praktiskt, studera och finansiera ett projekt kollektivt?
Vill du möta annan kultur/natur? Vi är 7 kv., I män Q748 år), 3 barn som äger ett skepp tillsammans. (Se DN:s artikel i "På sta'n'26/YLl9 1978).
Äi du intresserad? Svar till "Långfärdsseglare under flera
år". Denna tidnings kontor.

--

Vi har rätt titt kunskap
SKV är en fredsorganisation samtidigt som den är en kamporganisation för
jämställdhet mellan man och kvinna. Inför hotet om första världskriget, 1914,
och innan kvinnorna i Sverige fått rösträtt bildades SKV. Freden och jämställdheten var huvudproblem från början. Vi är alltså inte en fredsorganisation d ä r f ö r att vi är en kvinnoorganisation. Den eviga frågan 'varför skall
kvinnoorganisationen' speciellt ägna sig åt fredsfrågan angår oss strängt taget
inte. Men alla de som vill kämpa för freden och jämställdheten hör hemma
hos oss. Sedan är det naturligtvis riktigt som Harriet Clayhills och UIla Torpe
framhåller i vi mänskors fredsnummer Q/78) att en fördjupad analys av jämställdheten rimligtvis för till socialism och fredsfrågans slutliga lösning.
I sommar och i höst har i Sverige pågått en fredsdebatt i pressen. Man kunde oekså säga en krigsdebatt, för till stor del gäller debatten kritik av krigsmaktens ineffektivitet. Mera sällan ställer man frågan om total avrustning respektive börjande nedrustning. Detta har dock krävts i otaliga resolutioner under
årtionden, senast här hemma på Fclkriksdagen i vintras, då man krävde 5 procent årlig minskning av militärutgifterna i Sverige.
Neutronbomben satte oss alla i rörelse, men när Carter tills vidare la den på
is lugnade sig opinionen. Det har den ingen anledning till, bomben är i realiteten redan utexperimenterad och man är i full gång med att tillverka uppställningsanordningar i Västtyskland.
enligt Kurt Waldheim den
FNs stora extra session för nedrustning i juni
viktigaste i nedrustningsförhandlingarnas långa -historia i FN - har det inte
talats mycket om i svenska massmedia. Den pågick i mer än en månad, 126 stater deltog. Några bindande beslut fattades inte, hur skulle det vara möjligt?
Aldrig tidigare har dock nedrustningen diskuterats så utförligt och i så stor
skala. Avskyn och rädslan för kärnvapen ekar genom hela slutdokumentet.
Thorbjörn Fälldin tog också eftertryckligt avstånd från neutronvapnet i sitt
tal, men var tog sedan indignationen vägen? Inte spåras den i slutdeklarationen. Men även de s.k. konventionella vapnen som svarar för 80 procent av
rustningskostnaderna ägnades stor uppmärksamhet.
Det nordiska förslaget om en djupgående studie om sambandet mellan nedrustning och utveckling godtogs dock. Samtidigt med extrasessionen sammanträdde Nato och beslöt bl a att öka rustningskostnaderna med tre procent per
år vilket väl får betraktas som ett försök att förstöra intrycket av extrasessionens arbete för nedrustning.
I $ 101 av slutdeklarationen sägs att största möjliga publicitet skall ges åt
slutdeklarationen som också innehåller ett handlingsprogram.
Vad har gjorts i Sverige? På UD svarar man att någon översättning av slutdokumentet inte finns, någon spridning tycks följaktligen inte vara överhängande. Vad gör TV, vad gör radio, vad gör pressen? Extrasessionen var förvisso ingen hundraprocentig seger för fredskrafterna, men vi har rätt att kräva
på svenska
en ordentlig dokumentation och redogörelse för vad som hänt
t.o.m.

-

SKV har krävt att en procent av Sveriges rustningskostnader, 145 miljarär, skall användas till fredsarbete. UD kunde få en procent av dessa
pengar, d v s 1,4 miljoner för att möjliggöra tryckning och spridning av FN:s
der/

nedrustnin gsmaterial.
Vi har rätt att få v e t a vad som händer på detta livsavgörande område. Vi behöver kunskap och material för att kunna arbeta för freden. Från officiellt
håll framhålls ideligen att man vill ha hjälp från de icke statliga organisationerna, från folkdjupen bevars. Giv oss medel och möjlighet.
E.P.

flyttar därifrån.
Det finns många likheter

som har råd

melian Norsborg och Pilängen
men också skillnader. Viktiga
skillnader.

förortsliv"
(skriven av Margareta
Schwartz och Suzanne Sjöqvist, foton Lars Nyberg, Gidlunds föriag) skildrar ett
Norsborg som stämmer väl
med den bild vi har av livet i
de nya förorterna. Huvudpersonen presenteras så här:
"Gun-Britt är en ensamstående, heltidsarbetande, Iågavlönad fyrbarnsmamma i en
databyggd förortsstad, 20 tunnelbanestationer från Stockholms City, i slutstationen
Norsborg".
Trots att datorn byggde husen tätt och sjuvåningshusen

"Kvinnoliv
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rymmer många

"Norsborg är en tiei på 23"
"Förorter är inte bara trafikseparerade. De är könsseparerade också. Det är precis som i olika delar av det

ut just när vi förberedde en
artikel om en annan förort,

är sådana som har barn. Män
är sådana som har jobb.
Norsborg ser ut som ett
kvinnoland. Det är stort som
Halmstad, ett enkönat Halmstad. Tänk att gå på promenad i Halmstad och bara möta
unga mammor. Inte en enda
gammal dam med virkade
vantar, inte en enda fyrtiofemåring med högt hårfäste,
knappt en jäktad trettioåring,
för också han är lite för gam-

nare, medelåldern

svenska samhäIIslivet, bara så
tydligt och naket här: kvinnor

maI.

Tänk om du bara, oupphörligt, träffade en tjugotreårig
kvinna tätt följd av en femåring med napp".
Så står det i boken "KvinFörortsliv". Den kom
noliv

-
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Pilängen utanför Landskrona.

Det finns många paralleller mellan Norsborg och Pilängen. De har 6-7 000 invå-

d.r låg, barnen och invandrarna många.
Det är kvinnoland och barn-

land. Lyhörda

3-rumslägen-

heter i mer eller mindre höga hus är den vanligaste 1ägenhetstypen. MiIjön är ouppvuxen, lekplatserna få, flyttningarna många.
Pilängen och Norsborg skiljer sig inte mycket från de
flesta svenska förorter som
snabbproducerades

i 60-talets

bostadsbrist och strukturrationalisering.
Många bor där men få lever
där männen är på arbetet,
- kan flyr tiII fritidshus
de som
och släktingar på helgerna, de

lägenheter

där väggarna är så tunna att
man deltar i grannens vardagsliv är isolering och ensamhet nyckelord. De stora
vakthundarna och de dubbla
Iåsen är vanliga i Norsborg.
Rädslan är stor och störst är
rädslan för andra människor.
De båda journalisterna har
sökt upp Gun-Britts grannar
i huset, dem hon sjäIv inte
känner. Där finns förtidspensionärer, arbetslösa, invandrare, ungdomar. Men den vanligaste invånaren i Norsborg
är den ensamma mamman:
"Den nya förorten är rik på
ensamma mammor. De är fattiga. De flyttas dit när de biir
ensamma eller också blir de
ensamma där. Där får de en
enda funktion, att vara mamma. Det är ett tungt liv, och
svårt att ändra på för villkoren är stenhårda. Jobb, det
betyder ett evigt tunnelbaneåkande, att lämna barn innan
det ljusnar och att hämta dem
sedan det blivit mörkt. Jobb
förutsätter att någon tar hand
om barnen. Men vem gör det
när kön till daghem är 6 000
barn lång och de svarta dagmammorna kostar 1500 i månaden. Det blir inte tal om att
jobba. Bli hemma, säger so-

cialen, så tar vi hand om er
allihop, kvinnor och barn. Så

enkelt är det att kIä av en
kvinna alla hennes livsroller
tills hon bara har en kvar:

mammarollen".
Men det finns naturligtvis
också de som trivs i Norsborg,
som vill bo kvar, bekvämt,
modernt, nära naturen. Som
protesterar mot den bild boken ger av den plats där de
bor.
Det finns al,ltid människor
som iikt tåliga växter slår rot
och gör det bästa av de livsbetingelser som finns. Men
de kan inte vara måttstocken.
Frågan måste vara: vad ger
miljön för chans till de mindre
tåliga, de mindre starka?
De materielia behoven är
tillgodosedda i Norsborg. Det
datorn inte räknade ut har
affärsmännen tagit hand om.
Men vilken dator och viiken
affärsman kalkylerar med behov som gemenskap?
"Gun-Britt ser hur det är,
inte hur det kunde vara.'Visst
vet jag hur andra har det',
invänder hon, 'jag vet att
många har det sämre än jag'
Så säger hon, hjärntvättad
av Sverige, när hon egentligen borde bli arg över att så
många har det bättre än hon."

Varför blir inte Gun-Britt

arg?

Varför protesterar inte hon
och hennes grannar? Författarna menar att isoleringen är
inbyggd i miljön, trots att
husbyggarna avdelat "särskilda utrymmen för knytning
av förtroliga band".
"Varför skulle en gemensam mantalsskrivningsadress
vara en särskild grogrund för
innerlig vänskap?"
Alldeles uppenbart är det
inte det. Men det kan vara en

grogrund för

gemensam

kamp. Därför är det viktigt att
tala om Pilängen. Kanske är

Norsborg typiskt. I vilket fall
är Pilängen rätt unikt. Hur

skulle Gun-Britt ha det om

hon bott

i

Pilängen?

\$.\"$
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Piläng*r:

ttMan måste vara
många för att kämpa"
Om ensamhet och isolering är

nyckelord

i Norsborg är

ge-

menskap och kamp nyckelord
i Pilängen. Där ordnar man

gårdsfester och studiecirklar,

man har tvingat fram lekskola
och aktivitetslägenheter, ansIa

gstavlor och telefonkiosker.

Fast för några år sedan var
det inte alls så. Då kände man

inte varandra, då gick kvinnorna i Pilängen som GunBritt i Norsborg.

Vad är skillnaden?
Skillnaden heter bI a Lene
och Ingegerd.
I Pilängen pågår sedan fyra
år ett "samhällsarbete", som
så sakteliga börjar ge resultat.
Men resuitatet har kanske inte blivit vad kommunen tänkt
sig. Istället för att bli snälla
och fogliga medborgare har

invånarna blivit aktiva och
börjat ställa krav. . .
Det började 1973 med att en
grupp praktikanter från So-

cialhögskolan i Lund kartlade
Pilängen. Människorna hade
blivit passiva och orkade inte
själva ta itu med sina problem. Istället krävde de att
myndigheterna och "samhället" skulle ordna upp si-

tuationen samtidigt som

de

hade en mycket negativ inställning tiil myndigheterna.
I området fanns många problem, inom familjen, på arbetet, spritmissbruk, vandalisering av husen, stor omfiyttning. Socialarbetarna fungerade bara som "hjäIpgummor" utan chans att påverka
samhället runtomkring. Studenterna ifrågasatte det konventionella sociala arbetet
och skissade på nya id6er. Sociala centralnämndens ordförande, Evert Persson (s), i
Landskrona blev intresserad.
Han lyckades få kommunen
att satsa på en försöksverksamhet. Målet skulle vara att
"få befolkningen engagerad
och i stånd att själv uttala behov och önskemåI". Två samSveriges förhällsarbetare
sta

- Lene Rosenanstälides,

- och Ingegerd Ivarsson.
kvist

De understäIldes en "ledningsgrupp" som bestod av 24
representanter för myndigsocialheter och föreningar
vård, polis, bibliotek, -bostadsföretaget Landskronahem
m fI. Varken Lene eller Ingegerd var socialarbetare i vanlig mening och det anser de
sjäIva vara ett plus: de hade
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Lene Rosenkvist och Ingegerd lvarsi Pilängen. Foto: Olle Myrberg.

Tablå över torsdagsträffarnas aktiviteter under första året. Ur rapporten "Vad
händer i Pilängen?"

ingen gammal yrkesroll som
de måste klä av. Ingegerd var
fritidsledare och Lene från
början lärare, men hade också
arbetat med socialt utslagna,
bl a i Köpenhamn.
Sommaren 1974 startade de.
En lägenhet i området blev
kontor och samlingsplats. För
att få kontakt med folk satte
de sig vid sandlådan och via
barnen lärde de känna mammorna. Kvinnor och barn "bor
mest" och det blev mammorna som blev projektets stöttepelare och kärntruppen i de
många aktiviteter som skulle

fötts. Vi tog initiativet till den
första utfärden men allt det
andra är invånarnas eget verk.
Vi har bara varit till praktisk
hjälp, skött vissa kontakter
t ex.
Pilängsborna har organiserat utflykter och gemensamma fester, teaterbesök och

son, samhällsarbetarna

komma.

början fanns där en
- Från
skepticism, säger Ingesund
gerd. Praktiken måste visa
vem och vad vi jobbade för,
att vi inte var nån sorts Polis
eller ville bygga upp ett kontrollsystem åt myndigheterna.
Först ordnade vi tillsammans
med invånarna en utfärd och
sen en gårdsfest. Så inbjöd vi
aIIa som ville att komma och
se bilder från gårdsfesten. Det
blev upptakten till "torsdagsträffarna". Varje torsdag är del
öppet hus i våra lokaler. Det

har blivit en naturlig träff-

punkt för många hemmagående, framför allt kvinnor med
barn. Ur torsdagsträffarna
har många id6er och aktioner
6

studiecirklar,

barnpassning

och utstäIlningar, gjort flygblad och kvarterstidningen
"Silverblomman". Men man
har också genomfört en rad
utåtriktade aktioner. Listan
är vid det här laget rätt lång:
o vintern 74-:15: Namninsamlingsaktion för att PiIängsprojektet skulle fortsätta
och samhällsarbetarnas anställning förlängas. Ursprungligen skulle projektet
bara vara 1 år.500 skrev under
listorna och man lyckades få

Fakta

ll

projektet förlängt ett halvår.
Sedan dess har man fått kämpa sig till ett halvår i taget
och nu är projektet åter i fara. Nyckelpersoner i den politiska striden kring Pilängs-

projektet har varit Evert

Persson (s), sociala centralnämndens ordförande, som

hela tiden stött

projektet,
Bengt öhrvik (s), kommunalråd som intagit en vacklande
hållning och Albert Lindkvist (s) med den dubbla positionen av kommunfullmäktiges ordförande och direktör
i Landskronahem, det kommunala bostadsföretag som
äger husen i Pilängen. Han
har dribblat frågan mellan sina två roller och på så sätt
förhalat olika beslut.
o april 75 "torsdagsgruppen"
skriver på eget bevåg remiss-

Pilängen:
I

IIIlIrt-rt\,I

o ca 6 000 människor bor i det nybyggda området
o en tredjedel av dessa är under 15 år
o 83 Vo är under 45 år
o 695 barn i åldern 7-12 är
o skolan rymmer 530 elever
o var fjärde invånare är invandrare
o tillgången på daghemsplatser är mindre än i övriga
Landskrona
o kvinnornas andel av arbetslösheten är 78 %
o 50 7o av kvinnorna är hemma på dagtid
o 50 Vo av alla hushåll berörs av flyttning under ett år

ffi
ffi*
Torsdagsträff: barn, kaffe, papper, diskussioner...

svar på kommunens förslag

till förskoleplanering. PiIängen hör till de barnrikaste
områdena men har ovanligt
dåliet med barntillsynen.
Resultatet blir i sinom tid en

Iekskola.

hyresgä stföreningens styrelse
och ombudsmän som inte gil-

lade Pilängskvinnornas metoder.

Jag har blivit medveten
- hur
om
samhället fungerar,
säger Anette Sörensen, fyr-

barnsmamma. Att man är
väIdigt liten och att man måste vara många tillsammans
för att kämpa. Utan samhällsarbetarna hade vi aldrig kommit så här långt. Det är bra att
de är så neutrala. De kollar
oss aldrig, de är inte som de
flesta myndighetspersoner.
na demonstrerade med barnen
har lärt mig att inte
hos Albert Lindkvist, gav ut
- Jag
på
lita
myndigheter, säger
egen information om händelLil Vinberg, som ledde milserna i skriften "Missbrukade
människor luras till isolering" jöaktionen. Förut trodde jag
uppvaktade Camilla Odhnoff t ex att giftbesprutning inte
och till slut, när tålamodet tröt, var farligt för det fanns väl
JO-anmälde man kommunen. nån som såg till sånt. Men vårt
I augusti 1977 får man igenom exempel och miljökampen
sina krav, men först våren runt om - vi bor ju nära Teckomatorp har lärt mig hur
1978 får man tillgång till 1ädet är. Jag- trodde också hygenheterna.
resgästföreningen arbetade
O hösten 77 startar man en för oss. Nu vet jag hur det förkampanj mot Landskrona- håller sig och jag har förstått
hems besprutning med växt- att det är politik vi sysslar
gift av buskarna bakom hu- med. Men det är jobbigt att bli
set. Det blev en hård match medveten. Och det går inte
där en nybildad miljögrupp att låta känslorna ta övertom måste polisanmäla handen.
Landskronahem.
LiI har sjäIv suttit i hyresMen aktionerna har också gästföreningen och i kontaktIett till konflikter, bl a med kommitten.
o våren 76. Pilängsborna
kräver att få fyra aktivitetsIägenheter för att ha träffpunkter i området. Det blir
upptakten till en lång kamp.
Trots att kommunfullmäktige
anslagit pengar i budgeten
hände ingenting. Pilängsbor-

Och [Illa Nilsson, som har
två barn, säger: Nu har äntligen barnen fått en fast punkt.
Och jag har fått kraft att börja
läsa.

Trots allt viII ingen av de
här kvinnorna flytta.
fått en sån
- Nej, vi har här,
sammanhållning
men om
projektet läggs ner så undrar
jag om vi orkar fortsätta. För
det tar lång tid innan vi orkar jobba vidare själva, så
länge det är så här stor omflyttning i området. Men samtidigt kom dråpslaget mot alla
Pilängsprojektet ska utvärderas före årets slut, tvärtemot vad man tidigare planerat. Dessutom består utvärderingsgruppen enbart av politiker och tjänstemän, alla
män. Ingen från området eIler någon av samhäIlsarbetarna är med. Föräldrar och
personal har därför protesterat och det har också sociala
centralnämnden och SKTF,

som är samhällsarbetarnas
fackliga organisation. Man
kräver att ingen utvärdering
görs före mars 79, att den ska

göras av en vetenskaplig institution och att projektet

också i fortsättningen

ska

handläggas av sociala centralnämnden, vilket kommunsty-

relsen

vill ändra på.

Barnen

n

parkerade eller aktiverade?
"Det måste göras NU! För våra barn växer
upp i denna kontaktiösa rniljö och blir förstörda. Situationen blir värre och värre".
Så skriver några Pilängsbor i skriften "Missbrukande människor luras tiil isolering" där
man sammanfattar sin kamp för bl a de fyra

aktivitetslä genheterna.
I Norsborg gör Svenska Bostäder också något för barnen. Aven om man inte satsat på
daghem har man dock inköpt en större kvantitet olikfärgade plastkulor som placerats i en
lokai i Norsborgs servicehus. Där kan man
parkera sina barn för 3 kr per period. "Betalning erlägges efter p-tidens utgång mot
kvitto vid utlämningsdisken".
Barnen är många i de nya förorterna men
platsen för dem liten. Både stiärtrummet och
hiärterummet.

Materialet om Pilängen har samlats och

skrivits av Gunilla Myrberg, Inga-Lisa
Sangregorio och Louise Wald6n. Fotografier från Norsborg: Lars Nyberg. Fotografier från Pilängen: studio anders
hilding, amatörfoton, Olle Myrberg.
Vill ni veta mer om Pilängsprojektet,
skriv till Samhällsarbetarna, Pilängsprojektet, Silvergården 4 4,26143 Landskrona.

I PiIängen har många aktioner handlat just om barnen.

Ett av

"torsdagsgruppens"
första initiativ vår att ordna
barntillsyn och lektimmar,
som man turades om att passa. Idag har man öppet hus
varje eftermiddag i två av de
fyra aktivitetslägenheter man
lyckats få fram. Det spontana
remissvaret på kommunens
förskoleplan har resulterat i
en ny lekstuga. När man krävde att det skulle finnas aktiviteter för barnen under sommaren svarade kommunen att
det var så få barn hemma så
att det inte var någon id6 ätt
satsa pengar på det. Då gick
invånarna ut och tog reda på
verkligheten: 2/3 av barnen
var hemma under hela juli oeh
augusti, 200 barn vistades
utomhus på dagen. Man kunde lägga fakta bakom sina
krav på förbättringar. Tillsammans med barnen har
man också ordnat utflykter,
badresor, teaterbesök. Men
mammorna (och några pappor) har inte varit ensamma
om att skapa opinion.
Barnen har varit med på
uppvaktningar hos kommunen, på demonstrationer, som
medarbetare i kvarterstidningen Silverblomman. S å
här skriver Tommy,12 är:
TilL

fullmtiktise

Jag tycker Ni bestd.mmer för
mycket. Ni kan dela med er,
Lite i aIIa faLL. Det iir må.nga
ungdomar som behöuer desscr
Itigenheterna! För att dom sitter i trapporna el.l.er i ktillaren och sniffar för att dom
ingenting ltar att göra! Sri ca

uill nog ha dessa
Iiigenheterna så ui tgcker ni
kunde dela med er. Ni gubbar
som bara sitter i en stol och
tdnker på" er sjtilua!
ADJÖ !

500 personer

KVINNOLIV-FöRORTSLIV

är utgiven av Gidlunds förlag.

Den finns
kostar ca

i bokhandeln och

50

kronor.

Invandrarna

-

främlingskap eller möte?
Det bor många invandrare i
de nya förorterna. Misstron
och motsättningarna mellan

dem och svenskarna förstärks
i lågkonjunktur och arbetslöshet. Sara är zigenerska i Norsborg. Hon förbryter sig stän-

digt fast hon inte vet om det.
Som t ex när hon tar den vita
tvättkorgen från lägenheten
och kör sin tvätt hem i den
vita trådkorg som hör till
tvättstugan. "Det är då hon
gör sig skyldig till förortsbrott och folket i förorten kan
inte riktigt förklara det men
de tar illa upp. Hur skulle

det se ut om alla gjorde så?"
Oftast går man vägen att
ringa till socialbyrån och be
dom ingripa eiler förklara. I
Pilängen ledde missförstånd i
tvättstugan till att man ordnade en invandrarträff där
man lärde känna varandra.
Träffen ledde också till en cirkel med svenska för invandrare. Och just biand invandrarkvinnorna är glädjen stor
för att de och deras barn fått

kontakt med svenskarna

samtidigt som

svenskarna

förlorat många fördomar.

:

$
;itr.

\$

BeslutSfattarna Det är långt till myndigheterna, till dem som
fattar beslut över den miljö där man bor men
som själva bor och arbetar någon helt annanstans. Långt nog i Pilängen och ännu längre
i Norsborg. "Gun-Britt går omkring i lägenheten. Medan hon röker en ny cigarett införs
MBL, medbestämmandelagen. Och samtidigt
med att hon och Rune bar in den nya frysboxen
i sovrummet där den skall stå i hörnet bredvid deras sängar planläggs det nya svenska
sparsamhället inne i kanslihuset".
Det kan vara långt nog att komma ti1l kommunalhuset i Landskrona när bussarna bara
tar en barnvagn i taget.. . Så därför har mammorna tvingat kommunens representanter ut
till sig, där de fått sitta i gräset eftersom de efterlysta parksofforna fortfarande inte kommit.
För kommungubbar har ju inte barn att släpa
på, så de har ju lättare att flytta på sig. Och så
har de ju ofta bil. . . Mammorna i Pilängen har
lärt sig tala till myndigheterna. De skriver remissvar, lämnar sina barn hos kommunfullmäktige, åker in på sammanträden. Och när
man börjar kalla kommunfullmäktiges ordförande Arvid och Sociala centralnämndens
Evert så är det lättare att fatta att strukturer
är befolkade av människor och att beslut fattas av personer. Och att protester inte behöver
vara skrivna som statliga utredningar...
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långt borta eller nära?
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serar sig. Samhällsarbetarnas

kvinnor farliga?
Vi blev så glada när vi fick höra om kvinnorna i Pilängen.
Efter alla nedslående rapporter om hur människorna
de flesta kvinnor
det i de nya förorterna kom äntli- har
gen ett exempel på
sammanhållning, gemenskap, kamp.
Vi visste att de fått kämpa hårt för varje förändring
men de har lyckats driva igenom det ena efter det andra.
Trots att det funnits hårt motstånd inom kommunen,
Landskronahem, hyresgästföreningen. Vi tyckte kvinnorna i Pilängen var ett exempel och ett föredöme. Idag
har motståndet hårdnat. Just nu pågår en häftig strid
kring Pilängen. Men om motståndet är hårt är också stödet starkt och stödet finns också mitt bland motståndarna. T. ex. hos sociala centralnämnden... Inga-Lisa Sangregorio gjorde de här reflektionerna när hon fick höra
om Pilängs-kampen på SKV:s boendeseminarium i Svalöv:

De flesta kvinnorna i Pilängen har ingen yrkesutbildning

och inget jobb. De har fött
barn tidigt och är nu bundna
av barntillsyn och av en traditionell arbetsfördelning i
hemmet: maten ska stå på
bordet när mannen kommer
hem. Från början försvarade
de flesta av dem denna rollfördelning och var ointresserade av daghem, av att söka
eget jobb osv.

Men när kvinnorna kom
samman förändrades de
snabbt. De biev medvetna

om att det finns ett samhäIle
behöver kunna känna sig nyttig
utanf ör familjen också", säger
en av dem. De började intressera sig för sitt bostadsområde, och de började ställa krav.
De började kort sagt bli obekväma.
Reaktionerna lät inte vänta på sig, och de kom från
flera håll. Från politikerna,
från de etablerade organisa-

utanför hemmet. "Man

tionerna och från de egna
männen. Det hände att karlarna förbjöd kvinnorna att gå
på kurser och möten ("Du har

ju så bra här hemma") elIer att de anklagade dem för
det

att ha blivit

kommunister.

Männen började delta i

verksamheten, även om deras
funktion från början var tvivelaktig. Var de där för att de
var intresserade eller som
övervakare? Men det finns
också män som har insett att
de egentligen sitter i samma
båt som kvinnorna, i ett samhälle där även männens ställning i arbetslivet är allt mer
hotad.
Pilängsprojektet kan lära

oss flera saker. En är den
egentligen självklara att kvinnors kamp i stor utsträckning

måste föras i bostadsområdena, och att kampen i bostadsområdena i särskilt hög grad

är kvinnornas kamp. Det är i
bostadsområdena som kvinnorna finns, och de hemarbetande kvinnorna har viktiga
förutsättningar för att kunna
föra en framgångsrik kamp:
de har mer tid ån männen,
och de har kunskaper om områdenas brister och möjligheter.
Men så länge var och en sitter isolerad i sin lilla bur kan
kampen aldrig börja. Det
krävs gemensamma lokaler,
och det krävs att man organi-

uppgift kan aldrig vara att
"leda" kampen: den måste utgå från människorna själva
och deras erfarenheter och

behov. Men samhällsarbetarna kan verka som en katalysator eller en tändande gnista.
Förhållandet till de etablerade organisationerna är ett
känsligt kapitel, i Pilängen
som på andra håll. Man skulle
önska att de organisationer
som i dag är "etablerade" inte så fuilkomligt hade glömt
sina egna kampår. Kan det
vara så svårt att förstå att när
en grupp förtryckta människor äntligen börjar resa sig

och kämpa tillsammans

så

måste de få göra det på sina
egna uillkor? Att tillsammans
skaffa en lokal och ordna
barnverksamhet år inte samma sak som att låta Unga örnar göra det. Det förefaller
mer sannolikt att människor
så småningom inser att det
också är nödvändigt att eå
samman i större grupper och
kämpa inte bara på det lokala planet utan också på riksplanet om de får tid på sig att
själva upptäcka detta än om
de på ett alltför tidigt stadium
tvingas in i organisationsformer som de inte själva har
valt och som inte passar dem.
Något är under alla förhållanden farligt med Pilängsprojektet, det är tydligt. Brita
Äkerman
som i "Familjen
som växte-ur sitt hem" skildrat kvinnors boendesituation
på trettiotalet
sammanfattade det så här -på SKV Lunds
seminarium i Svalöv:
o Kvinnor är farliga
o Självtyckande människor
är farliga
O Arbete utanför de etablerade organisationerna är

farligt

O Nya grepp

inom skola och
socialvård är farliga
o Skymtar av vänsterradikalism är farligt.
Tillsammans blir allt detta
mycket farligt.
Inga-Lisa Sangregorio
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;{r samhätlsarbete

na att själva ta itu med sina
problem, att förändra "nedifrån". Försöken med sam-

samhåillsfarligt?

Lene och Ingegerd, samhällsarbetarna i Pilängen, har
spelat en viktig roll i pilängsbornas kamp. Det är bl a för
en fortsättning av deras anställningar man nu slåss. Men
vad är då "samhällsarbete"? I en nyutkommen bok,
"Samförstånd eller konflikf" redogörs för några av de
samhällsprojekt som pågår i Sverige. Mycket av det som
sägs i boken är giltigt också för andra konflikter mellan
"gräsrötter" och beslutsfattare.
"Oftast är det den sociala
verklighet som samhäIlsarbetarna möter som utgör det
främsta hindret för mobilisering och social förändring.
Det visar sig att de männi-

skor som har störst anledning
att resa krav på förändringar
är de som är mest passiva.
Hur kommer det sig? Varför
reser inte de som har sämst
ställt krav som hörs ? Varf ör
är man så tyst? Orsakerna till
detta är många. Grundläggande är dock koncentrationen av ägande och kapital
vilket medfört en allt snabbare omflyttning av arbetskraft
inom landet.. .

Idag ökar uppbrotten och
rotlösheten i samhället, vilket

gör människorna mer sårbara
och mottagliga för kommersiell exploatering. Betecknande för 'utvecklingen' idag är
den ökande klyftan mellan
över- och undersysselsatta.
Eller, för att tala klarspråk,
det är ett aIIt större antal

människor som helt ställs

utanför arbetsmarknaden och
som därigenom blir bidragsmottagare på livstid, och de
som förvärvsarbetar pressas å
sin sida allt hårdare. Segregationen mellan barnen, de'högproduktiva'och de äldre ökar.
Passiviteten är begriplig då
den i det närmaste blivit ett
rationellt beteende utifrån en
livssituation som alltfler människor befinner sig i idag".
T2

Så står det i en nyutkommen bok. "Samförstånd eller
konflikt? Om samhällsarbete
inom socialvården" (Libers
förlag). Huvudförfattare är
Stefan Wahlberg, Karl-Erik
Lundgren och Hans Mattson.
Boken är resultatet av en utredning gjord på uppdrag av
Socialstyrelsen.

Förr var gemenskap och
kamp vanliga i bostadsområdena. Idag är det typiska passivitet och likgiltighet.

Vad

beror det på?

Omflyttningarna,

lösheten, rotlösheten

är några viktiga
Människor saknar

arbets-

i miljön

orsaker.
kunskap

om varandra och om den fysiska miljön. Maktlöshetskänslan förstärks genom den
koncentration och centralisering som det svenska samhälLet genomgått de senaste årtiondena. Från 1968 till 1975
har kommunernas antal minskat från 868 till 278. Antalet
politiska förtroendeuppdrag
minskade under samma tid
från 105 000 till 41 962. Det förefaller som om "aIIt färre bestämmer i de stora avgörande
frågorna medan alltfier får
inflytande över de mindre betydelsefulla frågorna."
Det är mot den bakgrunden
samhällsarbetet växt fram. I
stället för att hjälpa "uppifrån" som den traditionella
socialhjälpen ska samhällsarbetaren aktivera människor-

hällsarbete har ökat de senaste åren. 1971 redovisades 7
försök, 1976 114 försök, mest i
storstäderna. Göteborg toppar listan med 16, därefter
kommer Stockholm med 13.
3/4 av försöken pågår i förorter byggda på 1960-70-talet,
den resterande l/4 anttngen i
saneringsområden från sekelskiftet eller i förorter från
40-50-tai.
SamhäIlsarbetaren har en
besvärlig mellanställning.
Han är "varken fågel eller
fisk. Dels är han en myndighetsrepresentant, dels förväntas han stödja de berörda
grupperna." Aktiveringen av

befoikningen får inte gå
"emot poiitiskt fattade beslut" samtidigt som han ska
hjälpa människor att formulera sina verkiiga behov
som ibland kan hamna i konflikt med "politiskt fattade
beslut". Kritiken mot samhällsarbetet kommer från flera håll: det har kritiserats f ör
att innebära en social ned-

rustning, ökning av den sociala kontrollen, ett sätt att
passivisera genom trivsel och
skapa illusioner om det sociaIa arbetets möjligheter.
"Denna kritik bygger dock

på en mängd antaganden och
förutsättningar vilka mer verkar att utgå från en övergripande teori om samhäIlet än
utifrån studier av hur det ser
ut i verkligheten och hur samhällsarbetet utvecklats i praktiken", menar författarna.
"SamhäIlsarbetets främsta
värde kan i bästa fali vara ett
led i en demokratiseringsprocess, genom vilken maktlösa
grupper kan få mer inflytande
över sin situation. Samtidigt
kan kunskaper erhållas om
hur de demokratiska processerna faktiskt fungerar och
hur de sociala förändringsprocesserna nedifrån kan gå
till." Men kritiken kommer
också från de etablerade folk-
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kan det också betyda det arbete människor lägger ned på att påverka sin närrniljö och göra sina verk"Samhällsarbete"
liga behov hörda? -Hur upplever man då talet om demokrati och medinflytande när man möts med batonger eller indragna
anslag? Tecknirrg av Stig Danielsson från rivningen av Mullvaden.

rörelserna och organisationerna som menar att kraven
ska kanaliseras via dem. Författarna håller med om att
"socialvårdens samhällsarbete endast kan och bör

komplettera folkrörelserna
och frivilliga organisationers
arbete. Att mobilisera och

organisera maktlösa grupper
måste i första hand vara en
uppgift för facket, folkrörelserna samt andra intresseorganisationer". Problemet
idag, menar man, är att "rörelserna i allt högre grad blivit bärare av maktens ansvar,

där den lokala styrkan och

det ideella engagemanget urholkats till förmån för växande byråkrati och centralisering. Utvecklingen tycks där-

igenom ha begränsat utrymmet för folkligt direktinflytande och för aktioner
'nerifrån'..

. Vad folkrörel-

serna behöver tycks vara ett
bättre stöd från folket".
Det är intressant att notera
att representanter för LO och
TCO i bokens förord starkt tar
avstånd från "rapportens
grundhållning vad gäller beskrivning och diskussion av
samhällsutvecklingen i Sverige samt folkrörelsernas utveckling och arbete".
Pilängsprojektet, som f ö
presenteras i boken, är inte
ensamt om att ha hamnat i
konflikt med samhällets etablerade organisationer. Det gäller de flesta av de samhällsprojekt som presenteras i boken. Det är samma konflikt
som man känner igen från aImarna, Mullvaden, Kungstorget, byalagen. Konflikten
mellan "gräsrotsperspektivet" och "uppifrånperspektivet". Vem ska definiera problemen och föreslå lösningar-

na? Med Per Holmbergs ord:
är det socialvårdens tjänstemän som ska formulera vad
som anses vara sociala problem? Eller är det dom som
har de sociala problemen?
I "Samförstånd eller konflikt" menar författarna att
gräsrotsarbetet på sikt kan
"medverka till en ökad demo*
kratisering och en utjämning
av de sociala och poiitiska
villkoren". Men för att maktIösa grupper ska börja ta del
i samhället måste de utgå från
sin egen situation: börja beskriva den
sig som
- inte se
isolerad individ
börja tala
-börja ifrågamed varandra
sätta
börja arbeta tillsammans - skaffa sig kunskaper
om verkligheten.
Kvar står olöst frågan hur
dialogen mellan gräsrötterna och dagens beslutsfattare
ska börja.
LW
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Jag heter Harri Miekkalinna.
Jag har suttit inspärrad i
fängelser. Sju eller åtta år.
Jag minns inte. Jag ska berätta om ett brev. Det öppnade
några fönster i min kropp.
Genom dom såg jag ANDRA
fängelser, annan ofrihet; OCH
nån slags väg ut. . .
Vad hade vi för utrustning?
Jo, våldet och sveket och brottet. Redan i barnfängelserna.
Det GLORIFIERAS där, att
vara starkast och BÄST. . . att
göra det tuffaste brottet. DET

var vår utrustning. Gemenskap? Det som står i dom re-
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Illustration: Stig Danielsson

Det

förlängda fängelset
Om några är avvikare bevisar det att vi andra är normala. Om några sitter i fängelse är vi andra fria. Om vi
koncentrerar oss hårt på olikheterna slipper vi se likheterna. Harri Miekkalinna skriver om när han satt i isoleringscell på Hall och brevväxlade med Mildred som bodde i betongförorten Guldringen utanför Norrköping.
T4

volutionära skrifterna. Teorier. Men VERKLIG gemenskap. Det hade vi aldrig lärt
oss. Vi VET att den är viktig;
det har alla dom här strejkerna visat oss. Men DEN
kunskapen är så väldigt ny.
När det verkligen gäller, då
orkar den inte besegra det
gamla skrot som vi bär på:
Att segra, KONKURRERA. . .
Att ensam ENSAM är stark !
AIlt sånt där har vi lärt; allt
det som SPLITTRAR gemensamt liv. Det kunde vi. Redan i våra hem. I pluggena,
på gatorna, i biograferna.. .
i cellerna. Kilroy. John Wayne. StåImannen. DÄR HAR
DU VÄRA LÄRARE ! Alla är
män. Farliga hårda hänsynslösa män. Som vi länge har
FöRSöKT att leva upp till . . .
Det är inte konstigt att gemenskap är nåt främmande.
Dessutom: Hur ska man lära
sej det i små CELLER? Att
Ieva tillsammans alltså? Vi
präglas ju bara med ensamhet och våld. Då blir ensamhet
och våld det enda man lär sej.
Då blir det andra nåt främmande.

.

.

Främmande? Vad

jag menar'med det? Jag menar det som är utanför cellen. .. utanför mej själv och
cellen. Första tiden HATADE

jag cellen; hela

fängelset
skrämde mej. Men människan
är väldigt anpassbar. Till näs-

tan vad som helst. ..

Jag fick in en rulle med

affischer; jag satte upp dom

på väggarna. Jag fick in en ra-

dio; musiken dämpade vak-

ternas steg. . . plus mina egna

tankar. På nätterna fick jag
Chloral, så att jag kunde sova... TiIl slut fick jag en TV;
jag satt och glodde på den
jämt. Mest när jag mådde taskigt. Man glömmer för en
stund... till slut nästan helt
och hållet. Gradvis blir man
främmande för livet därute.
Träden, bilarna, människorna; jag glömde dem. . . BIev
KOMPIS med min cell . . . Jag
hade TAPETSERAT ofriheten med balla lysande affischer; i örona hade jag soft

music... i blodet Chloral.
TilI slut blev det riktigt BEHAGLIGT att leva så där.

Det fanns nån slags trygghet i
ofriheten.
Inte ens vakterna skrämde
mej längre. Dom kom in med
käk tre gånger om dan... Så
jag riktigt LÄNGTADE efter
dom ibland. Precis som en av
Pavlovs betingade jyckar.
Precis DÄ kom det där brevet. Det som liksom fick mej
att begripa det bättre. Det
kom från en annan fånge. Hon
heter Mildred. Mildred sitter
inspärrad i ett ANNAT slags
fängelse. Ett höghus i GuIdringen. I Norrköping. Ett sånt

vis är du friare än jag. Där inne är det ingenting som LURAR dej att tro att du är fri.
Jag har svårt för att sova. Då
går jag omkring i rummet. Talar för mej sjäIv. Precis som
du. Ibland TAR jag på mej
sjäIv. Känner på min kropp.
Den känns så overklig. Precis
så känns det. Jag är INGENTING ALLS sen Kurt dog. Jo.
Ibland lever jag. Då är jag
RÄDD... Kurt? Jag tror att
han nånstans beslöt sej för att
dö. Det var fabriken som dödade honom.
Jag brukar tala TILL MEJ
SJÄLV precis såhär som jag
skriver nu. Det brukar hjätpa
Iite. Just medan jag pratar.
Jag glömmer verkligheten.
Tiden. Mej själv... mitt slutna rum. MIN cell. Jag har
aldrig använt det ordet förr.
Nu kommer skräcken rusande. Jag slutar för den här
gången. SÄDÄR skrev Mildred. På något sätt var hon Iikadan som jag; henn€s LIV
var likadant som mitt. Fast
hon hade hajat nånting mera
än jag. Hon visade upp det för
mej ... Det FöRLÄNGDA
fängelset, skrev hon, där är
jag också en fånge. Kurt, han
sa så ibiand. Det förlängda
fängelset. Ibland. När han ha-

där betongghetto... Fast de druckit. Han sa så om
Mildred var född i Norrland. FABRIKEN. Jag begrep det

På en liten gård. Är 1911. Hon
växte upp där. Hon brukade
jorden där. Tillsammans med
sin man. Tills dom var medelålders. För tie år sen. . . Då
var det inte lönsamt längre.
Med små jordbruk. Dom fick
sälja. Flytta. TiIl en plats med
industrier. Där Kurt kunde
få jobb. Där jag fick lära mej
att vara hemma. Onödig. Sa
Mildred. Ensam i ett höghus

inte förrän nu. När du berättade om DITT fängelse. Då
begrep jag det bättre. När du

skrev om din deportering
till den där isoleringscellen.

Harri. Det är samma sak att
skickas bort. Från sin jord.
TiII nån främmande plats.
För på gården, där KANDE
VI gemenskap med djuren,
plogen, åkrarna: DOM VA

SOM DELAR AV VÄRA
på nie våningar. Ensam KROPPAR. . . Kurt, han uppbland massor av KVIN- Ievde aldrig fabriken så; inte
NOR. Jag stod å såg dom gå jag det här höghuset heller. I
därnere. Från fönstret. Inga början hatade jag det. På

män. Vart jag än såg så inga
män. Bara ensamma kvinnor
som jag. Fast yngre. Bärande
på kassar och barn. ALLTID
dessa kassar.

Harri, skrev hon, på sätt och

samma sätt som du din cell.

Då gjorde jag som du...

BöRJADE TAPETSERA
MIN ENSAMHET. Med fotografier på gården i Norrland.
Med spetsar som jag knypp-

lar. Med drömmar... fast inte framåt. Som du. JAG HAR
MIN FRAMTID BAKOM
MEJ.

Jag tar Valium. Då gråter
jag. . . Harri. Vi har likadana
tapeter. När du berättade om
dina så såg jag mej plötsligt

omkring. Begrep det som
Kurt sa DET FöRLÄNGDA
FÄNGELSET. Plötsiigt var

jag inte ensam längre. . . Det
var DIT vi kom. Tillsammans.
Mildred och jag. Att ofriheten inte var total. Att frihet
INTE var nåt geografiskt fenomen på en karta. Med fång-

enskapen INNANFöR en
mur. med friheten så utan
tveksamhet där ute. Vi kom
på att vi behövdes. Båda två.

För att ANDRA skulle KÄNNA SEJ friare.
Då när dom läste om cellerna i Aftonbladet. Medan
tunnelbanetåget susar mot
fabriken. Medan verkligheten BAKOM Lux-annonsen
slår dom på käften. Lite grann
friare. Det räcker. För att hålIa hjulen rullande. Vi kom på
att man skriver alldeles för
mycket om Kumla, Långholmen, HalI; alldeles för lite om
den vanligaste ofriheten. . .
arbetarens ofrihet och Mildred-människans ofrihet. Fast
Mildred har rest sej opp. Hon
jobbar. På fabrik. Jag har så
mycket att berätta, skrev hon.
I det nästan sista brevet. Men
det är inte lätt må du tro. Idag
var det nära att jag gick min
väg. Men jag har bestämt mej.
Jag tänker stanna kvar. Jag
har gått ut ur mitt fängelse.
Min stolthet. den som blev
kvar på gården i Norrland,
har på något underligt sätt
hunnit ikapp mej.
r

KVINNFOLK

Vi för debattböcker,

skönlittera-

tur, skivor, affischer, kort m m av
betydelse för kvinnokampen. Vi
skickar gärna per post.
Heleneborgsg 46 117 32 Sthlm
Tel. 08/69 79 70
Måndag 19-21.30 ofta program.
Tisdag onsdag, torsdag, fredag
13-18. Lördag 1 1-16.
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I(anariefågeln
eller
Ja, men du är ju
så stark.

o.

En sedelärande berättelse
av Inga-Lisa Sangregorio
Vi vet att de sociala problemen koncentreras i de
nya förorterna. Där samlas
ensamma mödrar, arbetslösa, invandrare, socialfall.

Människor som på olika
sätt hamnar utanför det

"vanliga" samhället av
svenskar i kärnfamiljer

med fast arbete. Det är lätt
att förklara problemen på
det sättet. Och på så sätt
komma ifrån den miljö där
dessa människor lever. Men
ekvationen är nu sådan att
de som bäst skulle behöva

en mänsklig mitjö är
som utsätts

för den

de

hår-

daste. Därför tycker vi att
det är viktigt att publicera
Inga-Lisas upplevelse från
sin förort. Inga-Lisa är
gift, välutbildad, svensk

och stark. Men inte till-

räckligt stark för isoleringen...

"Förr i tiden brukade gruvarbetarna ha med sig kanariefåglar
ner i gruvgångarna. När en kanariefågel dog var det en varningssignal: halten av f arliga gaser
hade blivit för hög.
Många av människorna i Christiania är som kanariefåglarna: de
är känsligare än andra, kanske
svagare än andra, och slås därför
ut på ett tidigare stadium. Men om

andra människor tog varning av
i stället för att

deras reaktioner
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fördöma dem skulle

vi

kanske

kunna ändra samhällsutvecklingen innan det är för sent."
Den som sa det här var en person som definitivt inte verkade
höra till de svaga och utslagna
men som valt att leva med dem i
Christiania i Köpenhamn.
Jag hör själv till de människor
som omvärlden gärna definierar
som starka och säkra. "Ja men du
är så aktiv"." Ja men du klarar dig
alltid". "Ja men dina upplevelser
räknas inte, för du är så privilegierad." Precis som om en människa var likadan hela tiden, utan
att påverkas av omständigheterna.

Jag kan hålla med om att jag
inte är någon kanariefågel. Men
jag vet hur kort avståndet kan
vara mellan den punkt där kanariefåglarna dör och den där även
oxarna ramlar omkull. Och hur
snabbt den tämligen samlade person som handlägger ärenden och
skriver debattartiklar och deltar i

sammanträden kan förvandlas till
någon som mist allt sitt självför-

troende och all sin balans och
knappt orkar ta de enklaste in-

itiativ. Men å andra sidan också,
vilket möjligen är en mer upp-

bygglig tanke, hur snabbt den som
sjavar omkring i morgonrock och
ser sig sjäIv som en hopplös figur i
en hopplös värld kan ta upp kampen igen.
*

När vi diskuterade det här numret
av Vi Mänskor kom vi bland annat
att prata om hur människor

påverkas av sin situation. Exakt

vilka situationer som får människor att bryta samman eller gå
under varierar naturligtvis från
människa

till

människa, men jag

tror att ett ganska säkert recept är
att förbereda någon för ett visst

sätt att leva och sedan hindra honom eller henne från att leva på
det sättet. Det är ju just det som
hänt många av vår generations
kvinnor. Det var vi som fick utbilda oss, det var vi som skulle bli
de nya kvinnorna
och plötsligt
- med
satt vi där ensamma
en baby
i någon förort, "bundna på heltid i
en deltidsmiljö", som Rita Lilje-

ström uttryckt det. En svensk

kvinna i dag, åtminstone en medelklasskvinna, kan planera sina
studier och i viss mån sitt yrkesliv
länge hon inte har barn. Hon
-kansåockså
bestämma om och när
hon vill ha barn. Men där upphör
plötsligt alla möjligheter att planera. Om och när barnet ska få
daghemsplats ligger i guds och

kommunalgubbarnas händer. När

barnet fötts är det slumpen
godtycket som styr ens liv.

och

Aldrig har jag känt det starkare
än när jag hösten 1970 kom tillbaka till Sverige efter att ha bott
utomlands ett par år. Paolo, mitt
yngsta barn, hade nyss fyllt fyra.
Vi hade anmält till kommunen
att vi skulle vara borta i två år,
och även om jag självfallet inte
väntade mig att hitta en tom daghemsplats åt Paolo så fick jag
verkligen en chock när jag fick
beskedet att han aldrig rner skulle

få någon plats. Det fanns nämli-

gen bara plats

för dem som kom-

mit in som spädbarn. Den som
flyttat eller av någon anledning

)

ramiat ur kön fick skylla sig själv.
Det var en situation som jag inte

(!

klarade av psykiskt. Inte ett
ögonblick kunde jag ju inbilla mig

att det var bra för mitt barn att

han och jag skulle gå och nöta på

varandra hela dagen. Jag hatade

kre

och förbannade det samhälle som

hade lurat mig så, som kunnat
kosta på mig en lång och dyr utbildning men sen handgripiigt

hindrade mig från
den.

att utnyttja

Samtidigt gick jag länge omkring med en känsia av oerhörd
ensamhet och av tvivel på mitt

eget omdöme. Långt senare läste
jag Laings böcker om schizofreni
och om hur den schizofrene ofta
växt upp i en familj som gav motstridiga budskap och som förne-

kade barnets upplevelser och
ogiltigförklarade dem så att det
till slut inte vågar lita på sitt eget

omdöme i något avseende. Kan
inte kvinnor också reagera på liknancie sätt om de drabbas av sådana motstridiga budskap? Ä ena
sidan hela den officiella myten

om;ämiikhet, bort meci föråldra-

de könsroiler, skrota gamia

gade attityder

--

förle-

och å andra si-

dan verklighe.ten, sådan den fak-

tiskt drabbar

oss.

F

Vi somlämnades
med elektrisk köksutrustning och ensamhet
.ilr den tekniska utvecklingen utvecklingen betytt förenkling av ett tungt och tidskräen självständig kraft eller vande
arbete. SamhäIlet har
styrs den av samhället och i så
heia
tiden
kollektiva
fall hur? Påverkar männi- lösningar påförordat
tvättandet.

skors behov företagens inriktning eller är det företagens inriktning som styr människors behov? De frågorna
ställer Tarja Cronberg
och Inga-Lisa Sangregorio i en utredning beställd av Sekretariatet för

Trots

detta har tvättandet alltmer
blivit en privataffär. Hur kom

det sig?

framtidsstudier och Styrelsen

Det var under den perioden jag
i Grupp 8, och jag tror
det hjälpte mig att så småningom
få lite perspektiv på rnin situation. Där fick jag kontakt med fler
som delade min verklighetsuppfattning. Det var inte längre bara
;ag som såg att kejsaren var
gick med

naken.

Nu, i efterhand, hlr jag svårt att
se att rnin objektiva situation

egentiigen motiverade

depression jag gled

den

in i. Men hur

jag kände mig då glömmer jag
aldrig, och jag känner en enorm

soiidaritet med den konstiga
människa jag då var eller snarare
biev, fastän hon var så olik mig
sådan jag helst rrill vara och oftast

för teknisk utveckling. Den
heter "fnnanför
den
egna tröskeln"
oeh

handlar bl a om de sociala och
politiska konsekvenserna av
de senaste decenniernas tekniska utveckling. I stället för
att som de flesta utredningar
utgå från ett "rnakroperspektiv" och tala om det totala antalet energitimmar i samhäIlet utgår de från ett rnikroperspektiv, hur den tekniska utvecklingen avspeglar sig för
den enskilda människan. Två
av de områden de tar upp och
granskar är tvätten och inkö-

pen.

är.

Det behövs så lite för att man

ska ligga där och flämta.

Få områden är så väl kartiagda som tvättanCet. Och tvekiöst har just där den tekniska

När man började bygga kollektiva tvättstugor för att utnyttja tvättmaskiner byggde
man efter modell av ett qarnmalt tvättbeteencle: glesa
stortvättar, bykar. Det gjorde
att tvättstugorna inte fyllde
hushållens verkliga behov. I
början på 50-talet tvättades
fortfarande 70 % av tvätten
för hand. Trots att både hushåilen och de statliga utredningarna hävdat att små fasiighetstvättstr-rgor är den form
som passar hushåIlen bäst har
centraltvättarna blivit ailt1n
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fler. Det påverkas bl a av att lånegivningsregler och byggandet av käIlarlösa hus försvårade inrättandet av fastighetstvättstugor. De långa avstånden, de långa intervaller-

na mellan tvättiderna,

be-

gränsningen av tvättiden till
vissa av dygnets timmar bidrog till att alltfler hushåll av
bekvämlighetsskäl skaffade
egen tvättmaskin, trots att det
är det dyraste alternativet.
Samtidigt har tvättandet
förändrats: medan det förr
gjordes av kvinnor ur lägre
socialgrupper görs det nu av
kvinnor i alla socialgrupper
och i någon mån av män.
Tvätten har också blivit något
som går att pressa in i vardagsrutinen också för yrkesarbetande, men om den totala
tidsåtgången minskat vet man
inte: vi tvättar oftare nu och
har fler kläder.
Resultatet av "tvättutveckIingen" är "en dubblering av
utrustningen med både en individuell och kollektiv utrustning". Tvättmaskinsf abrikanterna har rimligen vunnit På
det men har vi? "Hur mycket
färre maskiner, hur mycket
mindre bostadsutrymme, hur
mycket mindre energi skulle
ha behövts om man från början inrättat de koliektiva
tvättstugorna på ett sätt som
gjorde det onödigt för varje
hushåIl att skaffa egen tvättmaskin?" Och hur mycket
mer av gemenskap hade vi
vunnit?
Ifråga om inköpen har utvecklingen gått i motsatt riktning, mot större enheter. Annu på 40-talet var 200-250
hushåll tillräckligt underlag
18

för en mindre livsmedelsbutik. I mitten på 60-talet hade
kraven stigit till 1 000-1200
hushåll. Idag är det ännu högre.

1960-72 minskade antalet
butiksenheter i landet med ca
13 450. I Stockholms län försvann I/4 av livsmedelsbuti-

kerna bara mellan 1968 och
1972. ökade krav på lönsamhet och effektivitet har drivit
fram handelns strukturrationalisering. Men det har också

inneburit nya krav på

den

som handlar. Den ideale, rationelle konsumenten ska idag

1) ha bil,2) ha tillräckligt med
förvaringsutrymmen, 3) kunna planera en veckas näringsriktiga måltider i förväg. Hur
stämmer det med verklighe-

ten?

1970 hade mindre än hälften
av hushållen i Stockholm bii,

drygt hälften i

Göteborgsoch Malmö-områdena och 2/3
i övriga landet. 1975 fanns det
400 000 billösa hushåll med
mer än 500 m till närmaste

fullsorterade butik. Om aIIa
hushåIl skulle ha bil skulle

bilbeståndet öka från 1,8 milj.
till 3 milj. Bara i Stockholm
skulle det innebära en ökning
med 300 000 bilar. Dessutom är
det så att även i bil-hushåIlen
har mannen bilen medan
kvinnan handlar. Hårdast
drabbar det här pensionärer
och billösa småbarnshusmödrar.
Beträff ande förvaringen
har tillgången titl kyl och frys
visserligen ökat men antalet

ventilerade skafferier

matkällare har minskat.
hade
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och

1971

% av hushållen kapa-

citet att lagra mindre än en

halv veckas färskvarubehov.
26 % hade kapacitet för en
veckas behov.

Huruvida tidsåtgången för
inköp minskat är osäkert. En
amerikansk undersökning visar att den amerikanska husmodern idag ägnar en hel arbetsdag per vecka åt inköp
mot 2 timmar för hennes medsyster på 20-talet.
Också inom detta område
har utvecklingen inneburit att
antalet kontakttillfällen i närmiljön drastiskt minskat.

Slutintrycket är att konsumenterna förlorat mer än de
vunnit. Deras enda möjlighet
har varit att anpassa sig till
utvecklingen "och den anpassningen har varit svårare
ju mindre resurser hushåIlet
har".
Samhället har inte önskat
den här utvecklingen men heller inte kunnat bromsa den. I
stäIlet har man fått gå in som
"hj älpgumma" med stödåtgärder för att motverka

de

värsta olägenheterna.
Naturligtvis är den här utvecklingen del av ett större
sammanhang. Den tekniska
utvecklingen har förändrat
själva produktionsprocessen:
stora arbetsplatser, långtgående arbetsdelning, utarmning av arbetets innehåll, svå-

righeter att överblicka och
påverka sin situation. Inom
boendet "har detta kommit
tili uttryck i urbanisering, ut-

byggnad av stora bostadsområden och långa arbetsresor".
Den ökade fritiden har ätits
upp av "transportverkligheten". Den del av fritiden som
är "fri" förläggs alltmer utan-

il
a:

niska utvecklingen" eller är

det våra behov som ska styra
den? Idag domineras alla tekniska yrken av män. lir det

deras verklighetsuppfattning
som ska forma kvinnors liv?
LW

"Innanför den egna trös-

för bostadsområdena. Medan
bostäderna blivit allt större
och bättre utrustade har närmiljön utarmats. Det finns
alltfärre anledningar att vistas utanför den egna bostaden. "Funktioner som tidigare
fanns på fastighetsnivå
(tvättstugor) eller på kvartersnivå (områdestvättstugor,
livsmedelsbutiker) har försvunnit och dels ersatts med
större enheter på längre avstånd (livsmedelshallar) dels
med utökad teknisk utrustning i den egna bostaden.
Hushållsarbete är numera så
gott som det enda arbete som
utförs i bostadsområdena och
borde teoretiskt sett kunna
"utgöra grunden för den gemenskap i boendet som efterlyses i debatten". Men hushåIlsarbetet har bevarat sin
privata karaktär.

görs det alltmer på

Dessutom

"fritiden"
vilken ytterligare minskat tiden för att skapa aktiva när-

ställa de materiella behoven.
Ett skäl kan vara att de ickemateriella behoven är svåra
att mäta: "det är lättare att
räkna antalet personer per
rum än antalet kontaktlösa
per bostadsområde". Men inriktningen på de materiella
behoven har lett till att vi skapat en struktur som är progran
merad för detta och inte "tar
in" andra behov. När behoven
då är tillfredställda skapar
man "alternativa sätt att titlfredställa redan tillfredstäil-

da behov".
I framtiden, säger författarhä, måste vi finna metoder
där den tekniska utvecklingen
relateras tilt sociala, ekonomiska, politiska konsekvenser:

"Vi menar att det i framtiden borde vara möjligt att
styra den tekniska utvecklingen mot en mer socialt
orienterad teknik. En robust

teknik som lämpar sig för och
miljöer.
tål kollektivt bruk borde, i
En tänkbar förklaring är att motsats till den teknik som tas
de förändringar som skett i fram idag, kunna bli till nytta
hushållsstrukturen över även för den del av mänsklig60 % av hushållen idag består
heten som inte tillhör värlav I-Q personer
inte
av- dens överklass".
- av bosatt spår i planeringen
Det är roligt och stimulestadsområdena. Avsikten med rande att iäsa "Innanför den
många förbättringar av bo- egna tr'öskeln". Det "köksperstaden tycks ha varit att fa- spektiv" som författarna valt
miljen med mindre arbetsin- gör det extra lätt som kvinna
sats ska kunna leva på unge- att identifiera sig. Den är som
fär samma sätt som tidigare gjord för diskussioner i kvingenerationers familjer.
nogrupper. Teknik och kvinSamtidigt som utvecklingen nor brukar annars betraktas
inom boendet lett till ökat ut- som varandras motsatser. Här
rymme och bättre utrustning blir det abstrakta begreppet
har den också inneburit en "teknisk utveckling" begripökad privatisering.
ligt. Det handlar om oss, vår
"Utvecklingen" har främst vardag, vårt sätt att leva. Ska
varit inriktad på att tillfreds- det bestämmas av "den tek-

keln" kan beställas kostnadsfritt från
Sekretariatet för framtidsstudier, Fack, 103 10 Stock-

holm
eller STU, lnformationssektionen, F'ack, 100 72 Stockholm

trlustrationer:
Lilian Lindblad-Domec

NY BOKSERIE

KYINNA I
IJ-LANT)
produceras av SIDA i samarbete med Nordiska afrikainstitutet

Hittills har utkommit:

l. Anita Jacobson-Widdine.
Försörjerskan.
Kvinna i Kongo.

90 s. Ca 20:50.

Zenebework Tadesse.
Kvinna i Etiopien.
72 s. Ca l7:-.

3. Cecilia Molander.

Kvinna i Vietnam,
144 s. Ca 20:-50.

Böckerna kan köpas i bokhandeln eller beställas direkt

från Nordiska afrikainstitutet.

Nordiska

afrikainstitutet
Box 2126
50 02 U PPSA LA
tfn: 0l 8/ I 5 54 80
7
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Katja Wald6n:

GOD BOSTAD-vad ärdet?
Trångboddheten och bostadsbristen var problemet. l{nnu
långt in på 30-talet bodde de
flesta svenskar, i städerna och
på landsbygden, trångt. I ett
rum och kök skull'e familjer
om 6-8-10 medlemmar samsas, ibland också inackorderingar. Det var utan undantag
de fattigaste som bodde så.
Det är mot den bakgrunden
som arbetarregeringens l:ostadspolitik måste ses. När
den kom till makten 1932 ingick ett kraftigt ökat bostadsbyggande, både som måI och
som medel att häva kris och
arbetslöshet.
Hur skuile standardhöjningen ske? 1930 hade Stockholm haft en stor "funkisutställning". Man tog fasta på
den funktionalistiska id6n att
särskilja behoven och skapa
rum och inredning ut från
dem. från "funktionerna".
Kök och badrum funktionsstuderades. Man analyserade
och mätte. Man började samia

mått och normer och

iägga
något som med

ihop dem tili
tiden fick namnet "Ciod "bostad". Denna norlnsalnling,
som var ett siags minimikrav,
kopplade till den statliga 1ånegivningen, blev den understa
gränsen f<jr de lägenheter som
byggdes.
När rnan väI fått funktioner-

na klarlagda och

normerna
faststiillda började man systernatiskt höja kraven. Förutom
trångboddheten, som skulle
byggas bort, ville man r:ckså
höja iägenheternas hlzgieniska och tekniska standard.
Först bestärndes att ingen
skuile få liega i köket, sen att
både kök och vardagsrum
skulle vara sängtria och so20

vandet fcirsiggå i

speciella

sovrum. På 4O-talet blev den

normala standardlägenheten
två rum och kök, på 5O-talet

tre rum, nu är det tre eller fyra.
Och enligt de här normerna
att ingen skall ligga i kök och
()t,
vardagsrum är bara l0 av
befolkningen-trångbodd i dag.

Varför gick det snett?

Detta ser ju ut som ett lysande
Boendestandarden
ökade faktiskt kraftigt på tre,
fyra årtionden. Ingen bodde
Iängre trångt och alla kunde få
iägenheter på 70-talet. Varför
är vi då inte nöjda?
Den kritik som började
forrnulera sig och som kulminerade i debatten kring Skärholmen 1968, pekade på clrag i

resultat.

rrtvecklingen som lett tili
trots att
olyckliga resultat
målsättningen varit- den bästa.
Den nya byggteknik som utvecklades, framför allt efter
andra världskriget, fordrade
att man byggde rationeiit, tätt
och framför allt snabbt. Nivåskillnaderna piattades ut och
husen byggdes tätt intill varandra, trots funktionalismens
budskap om sol och grönska.
Grönskan biev taggiga buskar

och taniga, nypianterade träd.

Byggeiementen var hårt standardiseracle. Anclra faktorer
kom till; det helhjärtade accepterandet av bilen, de nya
inköpsstrukturer sclnr importerades från {"lSA; snabbköp,
köpcentra.
Resul"tatet vet.ri: de förorter
av monotoni och tristess sotn
idag kritiseras, ganska nyanslöst, och fördöms.
Detta gälier bostadsområdena, men har sin tiilärnpning
också på lägenheterna, i hög-

husen iikaväl som i radhus och
friliggande hus.
i dag - 1978 - inriktas den
planeringen på att
långsiktiga
varje hushåll ska kunna få en
bostad med kök och vardagsrum, ett rum för varje barn
och ett rum för föräldrarna/

föräldern.

EnpersonshushåIl
bör ha minst 2 r o k. Enrumslägenheter bör successivt avskaffas.
Låginkomstutredningen införde ett nytt begrepp, "överkonsumtion". Med det avsågs

mer än ett rum per boende,
kök och vardagsrum oräkna-

de. Enligt den definitionen är

drygt 22 % av befolkningen
"överkonsumerande" en

tredubbling sedan 1960.
Trångboddhet och utrustningsstandard behöver inte
iängre mätas, eftersom dessa
behov är tillfredsstäilda (1974
bodde 93 "tr', av befolkningen i
moderna lägenheter).

Vad mäter vi i dag?

Statistiska Centralbyrån

(SCB) har försökt hitta nya
"indikatorer"
att mäta: "extrautrustning"

och särskilj ande

(diskmaskin, tvättmaskin,

f.rys), mediautrustning (tv,

daglig tidning). Man har också
försökt få fram iner okonven-

tioneila indikatorer

som

grannkontakter, boendeser-

vice,

fiyttningsbenägenhet.

Men materialet blev oöverskådligt och man sijkte få
tram Iner entydiga faktorer
som sedan kunde sammanstäilas till nya rnått. Så konstruerades ett "gott boenrie"*
begrepp på tre nivåer:
1. Rymlig och nrodern bostad:
ej trångbodd, ej i avsaknaci av

de f asta utrustningdetaljer

Vi bygger lägenheter där möbleringen är bestämd från början: här ska man

som ska ingå
stad.

i

en modern bo-

2. Rymlig och modern bostad
med komplett extra- och mediautrustning: ovanstående *

tvättmaskin, diskmaskin, frys,
daglig tidning, tv, telefon.
3. Rymlig och modern bostad
med komplett extra- och mediautrustning samt dessutom
fritidsbostad.
83,3 o/r, av befolkningen åtnjöt standard 1 år 1974, l4,l ,/o
svarade mot alternativ 2 och
7,I'/r,nådde upp till alternativ
o

J.

Men det finns anledning att
ställa sig kritisk tili de här kri-

terierna. Det är vad Ingalisa
Sangregorio gör i den artikel
(att bo I/7D ur vilken de här
siffrorna är hämtade.
Hon visar hur vi ganska för-

såtligt förs fram mot

se på TV,

vissa

konklusioner av detta räknande och mätande av frysboxar och diskmaskiner. av
mediautrustning och fritidsbostäder. Alternativ 3 blir.
vare sig vi vill eller ej, det eftersträvansvärda. Inte nog
med att det innebär en katastrof ur resurs- och energisparandesynpunkt, som vi
hellre borde försöka undvika
än eftersträva. Det 1ämnar
dessutom stora kategorier av
befolkningen utanför
lika
- penöde och utanför som de
sionärer, förtidspensionärer,
arbetslösa och ensamstående
mödrar som finns kvar i bostadsområdet när de fritidsboende lämnat det över veckändan. Eller för den delen de
hemmafruar och barn som

här ska lnan sova, här ska man äta

..

finns kvar när de arbetande
männen åkt

till

sina arbeten.

Vad borde vi mäta i stället?
Man kunde, föresiår Ingalisa
Sangregorio, utgå från olika
gruppers behov. Hur skulle
planerandet se ut om vi i stället tog till utgångspunkt kvinnans rätt att delta i arbetslivet? Barnets rätt till trygghet?
Aidres rätt till umgänge och
omväxling? Detta är förvisso
svårare att mäta
skulie
- men
kunna ge ett annat
byggande
som resultat.
Man kan också gå direkt på
problemet genom att bygga
modeller ut från andra id6er
än de vanliga. Det är vad en
grupp på Konstfack har gjort.
Projektet presenteras på nästa
sida.
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80'talets
boende

Sju eiever från Möbler och Inredning på Konstfackskolan i
Stockholm arbetade under
vintern 77 odn våren 78 med ett
projekt, "Bostaden". På vår-

utstäilningen visade de den
hyreslägenhet som blev resultatet av deras studier och erfarenheter.

Deras utgångspunkter skiljer sig från de gängse. De riktade sig mot den utarmning
som har ägt rum inom bostadsbyggandet. Hur byggnadsteknik och ekonomi styr
planritningarna i alitför hög
grad. Att hyreshuset får stå
tillbaka för det slösaktiga villabyggandet..
De ville
o göra en lägenhet som var

... konstfackarnas lägenhet bygger på möjligheten att använda rummen på olika
sätt, att möblera efter dens behov som bor i lägenheten. Foto: Johanna Hald.

o rita möbler som fungerar i
ett samspel mellan människorna och rummet: lätta,
hållbara och icke utrymmeskrävande.

li- o ett bostadsbyggande som
ka attraktiv som ett friligska fungera i ett ekologiskt
gande hus
därför att hysamhäIle.
är mer
reshusbyggandet

ekonomiskt för samhäilet.
o göra en lägenhet som kan
anpassas till varierande

hushållstyper och som inte

är lika starkt uppbunden
till kärnfamiljen som de lägenheter som byggs i dag

o ta fasta

på det känsLomässiga värdet av lägenheten
inte iåta sig begränsas av
normer och ekonomiska ramar.
o göra en planlösning som ger
möjlighet titl ett öppet, äktivt levnadssätt. Därför ett
minimum av mellanväggar
mellan de gemensamma utrymmena: kök, matrum,
allrum.
o också skapa mer skyddade,
slutna rum för sömn och arbete
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De började med diskussioner omkring det tema de valt.
Därefter studerade de bostäder och möbler genom tiderna. Först arbetade de med en
hyreslägenhet i Solna, men
märkte att de bands för hårt
av redan låsta förutsättningar. I stäIlet övergick de till att,
med sina kunskaper och diskussioner som grund, utarbeta en lägenhet i ritning och
modeil, som kunde vara ett aIternativ till dagens bostadsbyggande.
De byggde sedan upp lägenheten i full skala för att kunna
arbeta vidare som ett rumslaboratorium. I den studerades rumsupplevelse, funktion,
rummens inbördes placering,

dagsljuset i lägenheten, handikappanpassning, färger och
belysning.
TilI projektets utförande
fick de 8 000 kr från Riksbyggen. Skolan stäIlde upp med
material. Byggforskningen
gav pengar till ett seminarium
under utställningen. Stöd och
intresse från hela skolan upplevde de starkt under de veckor de färdigstäilde lägenheten i Vita Havet.

Vad som sedan hände
Vad de sju framför allt tyckte
sig ha lärt var erfarenheterna
av de praktiska svårigheterna när man går från teori, ritningar, till praktik, utförande.
Kontakten med Riksbyggen
har fortsatt. Gruppen håIler

nu på att sammanställa ett
fylligare material till ett kompendium. Lägenheten kom-

mer
kanske att förverkli- Vi mänskor
gas i- en framtid.
hoppas få anledning att åter-

komma. Detta är ett experiment i boende för alla som är
intresserade av andra ut-

Utrymmet i det högre planet kan
utnyttjas för värmelagring.
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Uppvärmning:
Kaminen är en uppfinning av Hugo Larsson. Den avger lika mycket värme som fem kakelugnar
och värmer upp hela lägenheten.

Värmen cirkulerar i luftkuddar
längs taket och förs sedan nedåt
mot golvet. Kaminen kan eldas
med spillved och t o m med tidningar, behöver ej passning.

GrG

Handikapptänkande:

Kök och badrum är tilltagna så
att en rullstolsbunden kan röra

EIJTRE

sig på ytorna. Nivåskillnaden kan

7

-^RNENs
ALLRUM
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överbryggas med en ramp.
T"..^Ffllu3

Flexibilitet:
Så som lägenheten är utformad är

dess användning inte knuten till
kärnfamiljen utan kan användas
av olika typer av hushåll: två pensionärer, ett kollektiv etc. Denna

förärldring i f amiljestrukturen
kommer antagligen att accentueras under 80-talet.

3RUM & KÖK 95M'

Detta är några av de problem som specialstuderats
och där Konstfackeleverna sökt nya lösningar.

Kontakt med elementen:

Ljuset:
Lägenheten är orienterad

ras barn njuta samma förmåner
som husägare: kontakt med jord

i nordsydlig riktning. Fönstren konstruerade så att de släpper in
mesta möjliga ljus (burspråk).
I köket är det dagsljus på alla

Odlingsrummet på balkongen
har inte bara med trivsel och
nyttighet att göra. Det är ett försök att låta hyresgästerna och de-

och växande. Samma resonemang

ligger också bakom uppvärmningen i kamin och det gemensamma badet i entr6olanet.

arbetsytor.

Miljövänlighet:

är ej vattenspolade
utan multrum-toaletter. Också
det organiska avf allet går direkt ned till multrumförvaring
i bottenplanet. Soporna sorteras.
Toaletterna

gångspunkter än dem vi har i
dag. Kort skulle de kunna uttryckas så: Att utgå från människans behov att ta hänsvn

till miljön.

-

Diskussionen
Under det tre kvällar långa
seminariet med fackfolk och

specialister

dock

hade

många av de "tunga" instanserna inte låtit sig representeras
kom invändningar
fram. De gällde framför allt
utrymmet. 92mz ansågs vara

Omväxling:
Detta är stimulerande, ja viktigt,
kanske främst för barnen. Nivåskillnaden mellan det försänkta
vardagsrummet och lägenhetens
övriga yta är 25 cm. Härigenom
skiljs utrymmena åt utan väggar.

en alldeles för stor och dyrbar
yta för två, ev fler personer.
Men de villor och radhus som
i dag prioriteras har i allmänhet mycket större yta; därtill

kommer det uterum som dess
invånare kan disponera.

Vidare diskuterades fin-

rumstanken. Det svenska folket tycks obotligt fäst vid finrummet. lir det tänkbart att
de kan göra avkall på den avskildhet som finrummet innebär och tillåta det slitage som
Iägenhetens öppenhet inne-

Gemenskap:

Flera anordningar är gemensamma för hyresgästerna. Så finns i
entrdplanet badrum, frys, verkstäder, förråd, multrumanläggning. Därför finns i badrummet

inte badkar utan bara dusch.
Detta gör att badrummet blir
rymligt nog för en rullstolsbunden. Dock kan badkar installeras.

Energisparande och
resurstänkande:
Det ekologiska tänkandet är mar-

kerat i uppvärmningen genom
sol- och vindkraft, genom sopsorteringen och den egna odling-

en. Energisparande förverkligas

genom kaminen.

bär? Skulle det bli den vanliga
visan att lägenheten vänder
sig tiII de redan upplysta, att

dess Iösningar ligger på en nivå som är ovanför huvudet på
"vanligt folk"? Eller kan man
ändra på folks vanor?
En mer "sociologiskt" inriktad forskning på det här området efterlystes. Det finns inte i dag. Vad som verkligen
behövs i dag
smålägenheter

- som flyttar
för ungdomar
berördes också. I
- Katja Wald6n

hemifrån
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gått från att samhället är 2015 är ett samhälle av dagens typ, där det inte skett några
genomgripande ekonomiska förändringar.
Tillväxten har fortsatt, om än inte så snabbt
som man brukat räkna med i prognoserna,
och Sverige år 2015 har dubbelt så stor produktion av varor och tjänster som idag, trots
att befolkningen inte ökat. Tack vare att energin utnSrttjas effektir,'are än i dag har e'ergiförbrukningen "bara" ökat med 35 procent.
Det är' utgångspunkter som för'n'isso tåi att
angripas och det är författarna medvetna om.
Motivet för att väija dem är inte ett stäliningstagancie vare sig för eller emot samhälisförändringar utan i stället en önskan att renodia debatten, med andra ord en önskan otf.
slippa föro en diskussion om genomgripande
samhtillsföriindringar samtidigt med dislcussionen om framtida energisgstem. Om man
på det sättet kan nå alla dem som skrämts
att acceptera kärnkraften med hotet om att de
annars skulle mista jobben, bo i jordhåior
och tvätta för hand i kallt vatten så kan det
vara en bra metod. En övergång till förnybara
energikällor förutsätter inte nolltillväxt, det är
en viktig slutsats av studien, och en fortsatt
ökning av produktion och energianvändning
kan ske helt utan kärnkraft. Däremot skulle
det självklart bU iättare att införa ett energisystem som ersätter oljan om samhällsutvecklingen samtidigt inriktades mot en lägre energianr'ändning.

Teknik och samhälle

Uran-Sverige och Sol-Sverige är alltså sam*
hälien som liknar varandra i vissa avseenden: c1e har lika stor befolkning,lika stor varuoch tjänsteproduktion och iika stor energiförbrukning. Ändå är skillnaderna mellan dessa
båda samhäIlen avsevärda, och de skillnaderna är inte bara tekniska utan också sociala.
Människors sätt att leva tillsammans kommer
att vara annorlunda i Uran-Sverige än i Sol*
Sverige.

Uran-Sverige är inte bara bridreaktorer,
urangruvor och upparbetningsanläggningar
utan också ett samhäIle där avståndet vuxit

mellan experter och lekmän, mellan producenter och konsumenter. Om allt klaffar och
inga katastrofer inträffar kan konsumenten
säkert få det ganska bekvämt i Uran-Sverige:
han får all energi han behöver från två hål i
väggen utan att behöva bekymra sig om vad
som finns på andra sidan. Men denna bekvämlighet har sitt pris: det finns knappast
utrymme för delaktighet och medansvar, och
ett beteende som indivuduell sparsamhet kan
närmast komma att ses som en okontrollerad
störning och ett hot.
Sol-Sverige åter är inte bara vindsnurror,
solceller och energiskogar utan också ett samhälle som ställer större krav på samarbete och
medansvar på det lokala planet. Där UranSverige främst behöver en teknokratisk elit
av högt kvalificerade specialister behöver Sol-

Sverige naturligtvis också specialister men
dessutom många brett utbildade personer som
kan anpassa lokala energikällor titt lokala
förhållanden.
Kärnkraftens risker nämns knappast i den
här bokeri. När Uran-Sverige frarnstår sorn
något oacceptabelt
det gör det, trots
- och
den formellt, objektiva
framställningen
är
det inte främst på grund av riskerna- för
reaktorhaverier eller plutoniumstölder utan
på grund av de sociala och politiska förändringar som ett sådant samhälle skulle medföra.
Vaiet av energisystem är inte bara en fråga
om teknik utan också om vilken typ a\i sanlhälle och vilka sociala relationer vi vill ha i
framtiden.

En kombination av hlixtlås och snälltåg
Framtiden bestäms av besiut som fattas i dag

i stor utsträckning bestäms den också
-av men
beslut som fattats redan tidigare. Dem kan
vi inte påverka, men vi kan anlysera dem

och lära oss någonting av dem och kräva att
de ändras, även om det skulle betyda ekonomiska förluster på kort sikt.
Det enligt min mening intressantaste avsnittet i "SOL eller URAN" är eu genomgång
av hur de institutionelia ramarna kring vår
nuvarande energiförscirjning vuxit fram och
hur de nu obönhörligt leder i riktning mot
Uran-Sverige om ingenting görs för att hejcia
den utvecklingen. Redan gjorda investeringar, kraftföretagens planer och intressen, distributionssystemets uppbyggnad
aIIt pekar
på "att vi redan är på väg, och-att rörelseriktningerr är bort från snarare än mot ett
Sol-Sverige".
F'ramtideno det visar denna genomgång, bestäms oftast inte genom stora, politiskt förankrade beslut, utan genom en lång rad små
beslut
väl så ofta icke-beslut
som
- ellerleder
tiilsammans
till en situation där- alternativen i praktiken försvunnit. "En kombination av blixtlås och snälltåg", som författarna träffande uttrycker det.

Vad kan man göra?
I dag talar ju även de flesta av kärnkraftens
förespråkare om kärnkraften som en parentes. "En kort parentes", tili och med. Men
"SOL eller URAN" visar skrämmande tydligt
att det inte kommer att bli något slut på den
parentesen om ingenting görs för att vrida
utvecklingen i en annan riktning. Att inte
fatta några ytterligare beslut gynnar automatiskt uraniinjen, säger författarna. Det krävs
inte bara forsknings- och utvecklingsarbete
kring de förnybara energikällorna utan också
en förändring av energisektorns organisation
och den maktstruktur den representerar.
Här skulle de fackliga organisationerna
kunna spela en viktig ro11, om de eller rät- så tratare sagt deras ledare - inte vore
giskt uppbundna till kraftindustrins nuvarande struktur och så förblindade av kortsiktiga

hänsyn till den så kallade sysselsättningen.
I dag fungerar de fackliga organisationerna
i praktiken som en del av det institutionella
system som obönhörligt drar oss i riktning

mot uranlinjen.
Därför är det viktigt att vi bevakar vad våra fackliga organisationer säger och gör i energipolitiken. TCO, min egen fackliga organisation, har t ex en energipolitisk arbetsgrupp
som består av nio män. "Min" representant
(jag tillhör Statstjänstemannaförbundet) är
en avdelningsdirektör i Vattenfall! Denna
grupp har nyligen färdigställt ett studiematerial i energifrågor som är så tendentiöst och
lögnaktigt att man häpnar. Detta material ska
förbereda deltagarna för ett kongressbeslut
1979. Det är därför viktigt att dessa mäns fördomar inte får stå oemotsagda och framstå
som urir åsikt i energifrågan.
AIla opinionsmätningar visar att kvinnor är
mer negativa till kärnkraft än män. En del
hävdar att det beror på att kvinnorna är okunniga och vidskepliga och inte begriper sig på
teknikens välsignelser: "Kvinnornas irrationalitet har under seklernas lopp mobiliserats
oräkneliga gånger för att med menadkulten
försöka stoppa mänsklighetens framåtskridande", skriver t ex en man vid namn Mike
Ericson i tidskriften Kärnkraft och utveckling.
Andra finner det mer sannolikt att kvinnor
genom sitt sätt att leva och framför allt genom
sin närhet till barnen tenderar att bli mer
angelägna om att skydda det levande än
att till varje pris öka bruttonationalprodukten.

Hur det än må vara med detta finns

det,

som "SOL och URAN" visar, utomordentligt
starka rationella skäI för kvinnornas skep-

sis inför kärnkraftens välsignelser. Det är
viktigt att vi låter våra åsikter få uttryck
i handling och inte överlämnar åt teknokra-

terna att forma framtidens samhälle. Ett sätt
tror jag kan vara att ta upp de här frågorna
i fackliga sammanhang. Gå med i studiecirklarna i energifrågor! Kräv att det ensidiga studiematerialet kompletteras med annat
materiaM"Sol eller URAN" är utgiven av
det statliga sekretariatet för framtidsstudier
och kan alltså inte avfärdas utan vidare.)
Följ organisationens uttalanden i energipoli-

tiska frågor och protestera när det är motiverat! Hjälp till att hindra att många små och
till synes oskyldiga beslut fattas som tillsammans obönhörligt leder tiII Uran-Sverige!
Inga-Lisa Sangregorio
SOL eller URAN
- att välja energiframtid
Författare Måns Lönnroth, Thomas B Joh.ansson och Peter Steen,Liber Förlag/Sekretariatet för framtidsstudier, ca 40 kr
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foto: Cecilia Borggård

Nljuk energi,
fred och socialism
Många tycker att det är svårt att sätta sig in i
energifrågor. det mesta som skrivs och sägs i vårt
1a4d berör delfrågor, hur många aggregat som ska
laddas eller inte laddas, vårt beroende av olja etc.
Det är viktiga frågor men de måste passas samman

för att bli verkligt meningsfulia.
En av dem som har satt samman fakta på ett
begripligt sätt och beskrivit en helhetsbild är den
amerikanske forskaren Amory Lovins. Till skillnad
från de flesta svenska politiker och experter är han
övertygad om att det inte går att kombinera kärnkraft med alternativa energikällor. Det är två helt
olika sätt att förhålla sig till framtiden och vi måste
välja det ena eller det andra.
I boken "Mjuk energi" beskriver Lovins två olika
framtidsmöjligheter. Han kallar dem för "den mjuka
vägen" och "den hårda vägen" och han förespråkar
den första.

Den hårda vägen är en direkt fortsättning

på

dagens situation, snabb utbyggnad av centraliserade
och avancerade teknologier för att snabbt öka tillförseln av energi, främst elektricitet. Kärnkraften är

central.

Den mjuka vägen kombinerar kraftiga satsningar
på effektivitet och besparingar med en snabb ut-

byggnad av förnyelsebara energikällor som sol, vind
och biomassa. Centralt för den mjuka vägen är att
man anpassar mängden producerad energi till användarnas behov av energi.

Att värma upp en bostad ett tiotal grader med
hjälp av kärnkraft sorn svarar mot miljardtals grader kailar Lovins för "att skära smör med motorsåg".
Han aviivar också myten om att kärnkraften är
billig, och han har övertygat många amerikanska po-

litiker, men ännu inga svenska. Arbetslöshet och inflation är biverkningar av kärnkraftssamhället. Ett
samhälle med centraliserad och avancerad teknologi
är sårbart, kärnkraftsanläggningarna måste skyddas mot sabotage och strejker, ett enda misstag kan
stänga av ett helt land.

Alternativa, decentraiiserade energisystem

som

den mjuka vägen innebär är ofarliga, demokratiska
och inte sårbara för stora regioner.
Likheten mellan Amory Lovins och Hartvig Sretra

är att de båda har en helhetssyn på energifrågan
utifrån ett ekologiskt perspektiv. Skillnaden dem
emellan är att Lovins framför allt 1ägger moraliska
aspekter på sina slutsatser medan Setra drar klara

politiska konsekvenser.
Med sin bok "Ekologi och socialism", som efter
fyra år äntligen översatts till svenskä, bidrar Seetra
på ett välgörande sätt till den svenska debatten.
Boken är norsk, beskriver norska förhållanden,
men det mesta är användbart även för svenskar.
Han kallar sig ekosocialist och går

till

storms både

mot kapitalister och mot ortodoxa marxister.
Att kapitalismen har överlevt, säger han, beror på
dess förmåga att dämpa fysisk nöd och socialt missnöje med hjälp av ökande resursförbruknirig. Utan
det ständiga slöseriet skulle kapitalismen ha tvingats
säkra profiterna på ett mera traditionellt sätt: genom
att suga ut arbetarklassen. Detta skulle ha lett till en
revolution enligt klassiskt marxistiskt mönster.
Satra kritiserar de bokstavstrogna marxisterna
för att hänga sig fast vid artonhundratalet och vid
tron på ohämmad tillväxt. När Marx levde fanns inte
ordet ekologi, miijöförstöring var ett okänt begrepp.
Enligt Setra måste vi bygga vidare på socialismen,
den är nödvändi€t men inte tillräcklig för att skapa ett
samhälle som kan överleva.
I ekologin finner han svaret på varför den socialistiska revolutionen har låtit vänta på sig.
Marx sa att all politik i sista hand är ekonomi. En
ekosocialist säger att all politik växer fram ur ekologiska sammanhang och menar att det inte finns någon motsättning mellan de två uttrycken, eftersom
ekonomi betyder förnuftig hushållning med knappa
resurser.

I "Ekoiogi och socialism", som till ganska stor del
bygger på Georg Borgströms tankegångar från 60talet, ingår också en genomgång av ekologiska
grundbegrepp. Boken är lättläst och bör kunna hjä1pa till att få fart på den svenska energidebatten.
Eva Thibaud
Amory Lovins: Mjuk Energi (Askild & Kärnekull)
Hartvig Sretra: Ekologi och socialism (Forum)

Stormen
Varför ringlar köerna utanför Dramaten kvarteret runt för att få se "Stormen". Dramatens
"totalsatsning" om kärnkraften? Knappast för
att det var bra teater det var de flesta tea- det vara för att ämterkritiker eniga om. Kan
net är så angeläget? Så här skriver ett par insändare i Dagens Nyheters Stormendebatt:
"Kan inte statens vattenfallsverk och strålningsbyråer och energikommissioner och allt
vad det är ens ge en närhet av sanningen i
kärnkraftfrågan så tycker jag det är förbannat
just att statens skådespelare försöker göra
det".
"Nu väntar jag på en Orkan, för att där få
uppleva diskussionen om hur vi påverkar våra
folkvalda att lyssna på oss och göra som vi
vill . . . Jag måste få lära mig, få självförtroende nog att kunna diskutera och utbyta erfarenheter med andra om hur jag kan påverka beslutsf attandet".
När människor går emot kärnkraften handlar
det om att de vill vara med och påverka sin
framtid, forma samhället, välja livsform. Det
handlar om kvalitativa värden. Är det ett historiskt steg mot verklig demokrati där människor aktivt påverkar samhällsutvecklingen och
tekniken? Är köerna utanför Dramaten ett
synligt uttryck för det?
27

"auuiipna.s". Hon hävdar däremot, att konsekvensen av allt den verkat för borde vara ett

Apropos
Vi mänskors fredsnummer
"f)et här numret handlar om kvinnors medansvar när det gäller krig och fred. Det än den

största frågan av alla, och vi påstår inte att vi
kan ge något svar."
Så iniedde jag min presentation av Vi Mänskor nr 2,1978: numret inbjöd till debatt. Och vi
har fått intressanta reaktioner. De häftigaste
kommentarerna har utlösts av ULLa Torpes ar*
tikel "Kuin,nokantp för fred mot krig.". Både
Karin Mcin.s.sorr (i Ny l)ag 24.5.78) och Mettd
Htigg (i Aftonbladet 15.6. 78) har läst den som
om UT skulle. mena, att den radikala kvinnorörelsen nu ska lägga ner vad den hittills arbetat med för att starta nån slags ny fristående
miljii- och kvinnokamp.
Undertecknad påstår att detta är att läsa UT
som fan läste bibeln. Det framgår enligt min
mening kiart, att UT ingalunda vill att kvinnokampen vare sig skall "d,ndra inriktnin.g" eller

vidgat engagemang också i miljö- och
fredsfrågor.
MH anser tydligen att saken redan är klar:
"D en del, at; kuinnorörelsert sortr tagit stii[ning för social,ismen har alltid Celtagit i det stora fredsarbetet." (-kamper mot imperialism,
kapitalism, rasisrn, utsugning och förtryck).
Det gäller att fördjupa kampen och gå vidare.
Just det. Men fler än de redan väckta
måste med. Det finns många kvinor som ännu
inte klart kopplat det privata och det politiska,
som är p å v ä g att se samlnanhangen.
KM efterlyser "en uettig analgs att krigets
och uåIdets orsaker".
Denna fråga har filosofer, poiitiker, ekonomer och kvinnoorganisationer syssiat med i
hundratals år, och det är riktigt att vårt nummer inte gav det slutgiltiga svaret. I den historiska översikten påpekade jag dock, att de
första pacifistiska kvinnorörelserna hävdade
kvinnans speciella utvaldhet till fredsarbetet
utifrån en närmast mystisk tro på kvinnans
godhet etc, men att arbetarrörelsens kvinnor
och senare r'år tids nya kvinnorörelse alltid
har räknat med sociala och ekonomiska sammanhang.
Enligt min mening ingår detta också i UTs
resonemang. När MH anklagar henne för bioIogisrn, är' det bl. a på grundval av förvanskade citat från en annan artikel av undertecknad.

Ett tilirättaläggande av detta har Monica
Lundquist gett i Aftonbladet 7.8.78 tack för
-

det

!

Vi pubiicerar här ett läsarbrev som tar upp
ett konstruktiv debatt. F,Ler är välkomna.
Harriet Clayhills

Kvinnokamp fredskamp
- allians?
motsättning eller
I "vi mänskors" fredsnummer
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2/78) belyses fre.dsfrågor
och kvinnoröreise på många
sätt. Många aspekter behandIas och olika synpunkter
framförs. Men vad jag saknar
är en verklig analys varför

kvinnorörelsen skall syssla

med freden. Sedan länge har
det funnits en koppling mellan
kvinnor och fred och mellan
fredsrörelse och kvinnorörelse. Men vari består detta samband? Det räcker inte med att
vagt antyda att kvinnan står
närmare livet och barnen. vår28

till vuxna arbetare i produktionen. Detta gäller inte

dar och värnar. Även om kvinnan, i positiv mening, står för
många känsiomässiga värden

hov

att analysera hennes situation
i teoretiska termer.
Ett sätt att närma sig problemet är att knyta an till
marxistisk teori när det gäller
produktion och reproduktion.
Som väl är känt är kvinnan
huvudsakiigen knuten till reproduktionen dvs till att föda,
uppfostra och sköta barn och
tiII att ge service när det gäller
mat och andra elementära be-

kvinnornas förvärvsarbete. I
traditionell marxistisk teori
har alltid produktionen ansetts som det viktigaste området. I och med den nya kvinnorörelsen har mån61a nya
teorier om reproduktionens
betydelse kommit fram. Bl a
finns det de som vill kalla reproduktionen (eller delar av
den) för produktion av liv och
det kan kanske ge en antydan

är det ju fortfarande möjligt

bara i hemmet utan slår också

igenom utanför hemmet i

om förskjutningen i perspektivet.
Det är kanske inte så självklart, att produktionen av ting
kommer först, är viktigast eiIer nödvändigtvis är det område som man tar som utgångspunkt för en politisk analys
med materialistiska anspråk.
Produktionen av liv är ju ändå
förutsättningen för produktionen av ting.
Om man fortsätter den ovan
skisserade teorin (som i första
hand måste ses som ett utkast,
ett försök att ifrågasätta etablerade teorier) så framgår det
också klart att det är genom
sin samhäileiiga ställning,
som producenter av liv, till

skillnad från männen som
producenter av ting, som
kvinnan står närmare iivet.
Det är ailtså inte fråga om något mystiskt biologiskt sam-

band eller några rnystiska
blodsband. Att en individuell
kvinna föder ett barn är i och
för sig ett biologiskt faktum,
men att kvinnor som grupp
föder barn under vissa sociala och ekonomiska villkor och

framförallt med vissa för-

väntningar på sig sjäIva som
mödrar är naturligttvis ett
samhälleligt fenomen och har
att göra med politiska ideolo-

gier.

sorn är avgörande utan det
samhällssystem det förhåller

sig

till.

Jag menar att det gör en viktig skillnad för ens ställningstagande i kvinnopolitiska frågor om man allmänt pratar om
kvinnan som värnare av livet,
eiler om man tar sin utgångspunkt i resonemang liknande
dem jag skisserat ovan. Freden blir då ett kvinnokrav på

samma sätt som fri abort, säkra och gratis preventivmedel,
bra gynekoiogisk vård, kvinnans rätt till sexualitet på egna villkor, rivs det har att göra
med kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Att
kämpa för kvinnans rätt tiil
sin egen sexualitet på egna
villkor liksom s k personiiga
frågor och problem som berör
vardagslivet biir då lika ';iktigt som att kämpa för freden
eftersom det är två sidor av
samma sak. I öststaterna där
fredsrörelsen sedan iänge är
förankrad i den officiella
kvinnorörelsen är däremot
förhåIIanden när det gäller

abort och preventivmedel liksom sexualuppiysning dåliga i
de flesta stater vrlket främst
drabbar kvjnnorna. Att kämpa

för kontroll över sin

egen

kropp måste här vara väI så
viktigt som att ens avkomma
inte biir napalmbombad elier

Som producent av liv har
kvinnan en nyckeifunktion i nedskjuten i strid.
Crsakerna ti1l krig är nasamhäilet. I dagens svenska
samhälie klagas det över att turiigtvis rnånga. Det finns
kvinnan inte föder tiiiräckiigt samhälleliga motsättnin gar av
många barn utan att man är många slag. Men en grundberedd att ändra och förbättra läggande sådan är den som går
kvinnans vilikor när det gäller rneilan män och kvinnor. Så
barntillsyn, ekonomi och möj- iänge clen inte är löst tror jag
iigheter till ett fullvärdigt so- inte någon fred är möjlig. Så
ciait liv också utanför hem- länge kvinnorna civs hälften
met. Vi lever alltså i ett sam- av jordens befolkning har mychäile där kvinnan har föga in- ket liten möjlighet att hävda
flytande ijver sitt eget iiv och sina erfarenheter i det poiitisöver samhället i övrigt. Man ka iivet, i sina "privata" förskulle alltså i och för sig kun- hållanrien och i samhället i övna tänka sig ett samhälle där rigt kan det inte b1i någon
kvinnorna på grund av sin verklig fred. Meci detta rnenar
viktiga funktion har en helt jag inte att kvinnor i och för
annan dvs mycket starkare so- sig är rnen fr:edsinriktade än
cial ställning. Dei är återigen män utan a+"t det alitid kominte födandet, ,let bioiogiska mer att finnas starka motsätt-

ningar i samhällen där stora
grupper är utestängda från ett
reellt samhälleligt inflytande.
Den här analysen är också
viktig när det gäIler kvinnorörelsens utveckiing. Det finns
rnånga exempel i historien på
hur kvinnorörelen nästan gått
under eller avtagit i styrka
därför att man lyckats kanaiisera kvinnorörelsens totala
krav på en enda fråga tex rösträtten eller på andra förtryckta grupper t ex de svarta,
barn, arbetare, sjuka, gamla,
u-iandsbef olkningen etc.
I några artiklar i fredsnumret av vi mänskor framhåIler
rnan faran från feminismen.
Oavsett vad man anser om och
menar med feminism så förefaller den mig att vara så pass
lite förankrad i den svenska
kvinnorörelsen så att den kan
knappast utgöra någon "fara".
Vad som däremot kan vara en
fara är att kvinnors rätt att
kämpa för sina egna krav på
sina egna villkor tycks vara så
iite förankrad i dagens svenska samhälIe.
Samtidigt som det är viktigt
att kämpa för konkreta fredskrav t ex mot neutronbomben
och mot upprustningen,
måste det vara viktigt att föra
fram andra krav som utgår
från kvinnans egen situation
och sker på hennes viilkor.
Ingrid Primander
''SÄNGF]N I.ÖDER SEGER''
Onr musik i Vietnam av Strlidarisk
haniiel
64 sidor * Ilikt rllLrstrerad
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;fI;,1"9u" lösning. Kvinnor vill inte

Gerd" Branfeäbq+g

Egalias döttfqf '

-.r:;',,;6tt som män. De ska naturligtvis
.

,:

'i.

Det är viktigt att gång på gång påpeka att det inte är ombytta roiler

kaliska samhället måste man gö-

ra något absurt. Vända på allt, in
i minsta detalj, skriva om det med
ombytta förtecken. Och då finner
man att det hela är förtvivlat

kvinnorna i kvinnorörelsen eftersträvar. Inte desto mindre känner
man sig frestad att önska sig till

Iandet Egalia, som den norska
författaren Gerd Brantenberg beskriver i sin bok "Egalias döttrar".
Kvinnorna har makten i det
landet, men en makt i baians
med naturen, det ska understrykas. Man skulle gärna vilja

uppleva hur det skulle kännas att
ha allt och aila på sin sida, alla
krafter i samhället som tjänade

kvinnorna, där "människor" heter "kvinniskor", där ordet "man"

heter "dam", där röda gubbar vid
övergångstäilena är röda kvinnor,
för att bara nämna några saker.
Det är en noga genomarbetad
och genomtänkt bok. Någon kan
30

Iösa samhällsproblemen på kvinnovis, utifrån sina villkor. Hur
når man dit? För att påpeka det
absurda i det nuvarande patriar-

ja, just förtvivlat lustigt, det
sorn i vanliga fail betraktas som
allmängiltigt, när männen har

N*,
Nrr'
,I,i.. ,:\Yi..'

.\::':ji:

$::;
.

\i:

,,"-!' ,.*.ts
.

.,

.t*

Yr

\,,,i..,\ . t \

.l::i:.iii

rtns$ä!s:::i.r:::

makten. Då, eiler rättare nu är det
som bekant inte det minsta lustigt
eller skrattretande.

Gerd Brantenberg har lyckats
med en svår sak. Hon skriver med

distans, men värmen finns där
och sympatierna ligger ändå hos
invända just att det inte anger

kvinnorna/åtminstone mina !/.
I Egalia är det männen som har
låglöneyrken, som passar barn,

blem med ombytta roller, där
kvinnorna tar över hela maktap' paraten och hierarkin. Nej, det är

pyntar sig, som lider i för spetsiga
skor och i PH. Även de maktha-

någon lösning på kvinnornas pro-

som har papiljotter i skägget, som
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Farum

Eesistei:
Kvinnokarnp och
litteratur i USA och
Sverige

Rubön & Siögren

fil dr i germanska sPråk
och litteraturhistoria samt hitr
Förf,, är

professor föi kvinnostudiekurser
vid University of Minnesot'a. Den
första delen av boken handlar om
kvinnorörelsen och ferninistisk
liffitik i USA. Den andra halvan
handlar om rnotsvarande företeelser i Sverige. Ett kapitel ägnas

"en feministisk kritik av Tora
Dahls Gunborg-serie". Det är
faktiskt rätt intressant att läsa
en på en gång utomstående och
rätt insatt persons syn på våra
svenska förhållanden och vår

kvinnolitteratur.

LIV

vande kvinnorna har språket i sin
tjänst, givetvis: det heter fru Gud,

i stället för behärska,
Lucia blir svordomen...När en
ung pojke vilt bli sjökvinna får vi
befruska

oss ett känt mönster serverat, fast
tvärtom. Han uppmanas sluta lä*
sa så många äventyrsböcker om
kvinnors stordåd och läsa en ungpojksroman i stället. "Dessutom

är det ingen riktig man som

vill

gå

skulle det bli av
till sjöss. VadttJa,
menr" svarar
barnen?tt

pojken, lnde flesta sjökvinnor jag
känner har barn." * "Js, det är
ju en helt annan sak. En mor kan
ju aldrig bli som en far för sina
barn." Och i bakgrunden står systern och retar honom: "Ha, ha, en
man kan väl inte bli sjökvinna
heller."
-Vi-iar
följa direktör Bram och
hennes familj i olika skeenden,
bl a på en dråplig debutbal, där
pojkarna får dansa inför kvinnorna, som är mer eller mindre intresserade. De står mest i klungor

ELse

1

.

är!"

Lwndgren

' .

.

Mrs Dalloway är förtjusande: älsklig, lätt och liviig. Den dag i hennes liv, i början på 20-talet, som
Virgina Woolf beskriver, rymmer
två stora händelser, Hon förbereder en fest för många gäster, hon

söks upp av en beundrare som
hon inte sett på 30 år. Han har just
återvänt från Indien. Som kontrast mot denna glittrande överklassvärid ställs ett olyckligt par:
en chockskadad världsLrigssoldat
som går mot vansinne och hans
olyckliga italienska flickhustru.
Sorn alltid är Virginia Woolfs för*
måga att få människor, Ijud,
stadsmiljöer att leva märklig och förblir det i Else Lundgrens
känsliga översättning.

Flickan Mafia vaknaf en morgon,
och iegistrerai sin tristå tillvaro
bland ölburkar, halvtomma glas,

gråsvåita askkoppar och mam-

rnas senaste älskare. I "Artur, Arnold och jagl'berättar en medelåt-

ders kvinna som tiHfäiligt tagit

plats som hushållerska åt två bröder på landet. I "Begravningen?'gör
en flicka upp räkningen med sin
dominerande far och i "Knaket i
själen" överges en kvinna åv en
man som hon haft ett långt förhållande med. Mycket enkelt, med
vardagens ord återger Gerda Antti miljöer och människor som man

uppfattar som mycket svenska.
Många har redan upptäckt att vi
med Gerda Antti fått en ny bra
berättare.

KW.

KW

* Det blir
dråpligt just för att det,är det
omvända som händer. Våra köttmarknads-danstillställningar är
inte precis dråpliga. Varför ac-

och pratar och dricker.

relsen

i

boken. Gör man det? Var

av den framväxande mansrörel-

ligger sympatierna när d"irektör
Bram diskuterar den mans*bok
hennes son Petronius skrivit, där
han i sin tur vänt på rollerna.
'?atriarkat", säger hon, "det
skulle uctl då betgda utL männen
styrde ocLt stiilld.e?" I och för sig
kan hon acceptera att han gör
sig till "taleskvinna" för mansfrigörelsen, men hon ber honom
inse att män saknar all verklig
kontakt med livet. "De har ingen

sen

fgsi.strc

cepteras ett maktförhållande, ffi€dan det omvända uppfattas dråpligt, lustigt? Boken blir rätt använd ett tungt bidrag till kvinnokampen. Kvinnor kan lära sig
mycket, och män...
Andra delen i boken domineras

i Egalia, rnen innan dess har
"han blivit hennes". I denna
mansrörelse finner vi vår kvinno-

rörelses alla diskussioner, problem och frågeställningar, be*
traktade med allvar, värme och
skämt: "Maskulinisterna brYter

- Mansförtrycket, en historisk nödvåndighet - Avetdjuett tabu

rens tragedi ::- Vaiför manskamp?" osv.
Som kämpande i kvinnokampen skulle man i konsekvensens
namn tagit ställning för mansrö-

kontakt med. sin an)koTnnta,
cir de heLler inte i stånd att
tdnka på ttur det går med jordens
folk sedan de sjö"lua dött. I ett
samhtille d.tir miinnen fick lou att
bestiimma sl<ulle allt liu dö ut.

därför

Om inte miinnen hålls nere, on'L
inte mrinnen ciuiliseras, om inte
md.nnen hrills pri plats kom.mer
allt liu att förgå,s.. ."

önskar mån därefter,

med

bokens sista mening "Och sam
alltid fick Rut Brant, sista ardet"?
Karin Lentz
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Barbro 'Backbergerl
fnga träd, växer in

ihimlen

Zind,ermans

r,
,
'.

kvirrnoroll som.är atltfQr v1*Iig,
inte minst'i:Iitteratufer* .ri, .'".

Barbro Backberger
l
'

,,

l

då.r

:

stod. mitt pd, slcolgdrd.en,
dam.met ,röl+ fortfarande kring

"Jag

Tllej, men annars uar d.et tomt i,
en uid, ring vun om; Lå.ngt borta
så.9 jag häpna ansikten, hörde
jag en röEt:
* Hon e Ia inte klolc den, ho
slråss med. sjätteklassarna!

Lite för sej siätaa stad en
lclwnga stot'a pojl+ar"det uar d;om
jag n3rss h:ade slogits med,Våra
blickar rnötte s, orn igen knöt i ag
n

iiTt

arn a, andhtimtning en

u ii

rt

e

tiII en storm inom mej,Jag hade

iarit rädd först, jusf när d.enhär

:

stora pojken sorniag aldng gjart
nåt ont knuffade titl mej och ja.g
ftög på honam och sen på" hans
katnrater sorn stodrunt. omkri,ng
och skrattad.e. Men medan jag
slog och bankade och pojkarnq.
slog och bankad.e titlbaka hade
jag glömt skrd,clcen för något
annat: Det aar slcönt att sIå. och
härja, att äntligen få, ge sig på

dom, att

få lilw gott igen, att

pätisk. Ilennes uppväxtår,i,r
slrfnsk småstad,under tiden

Aggressiviteten är'det allra mest
förbjudna,,det allra rnest okvinnliga. Det skrev Barbro Backberger
i debattboken "Det förkrympta
kvinnoidealet'? som kom ut 1966.
Cilla, huv-udpersonen i Barbro
Baikbergers debutroman "Ingå
träd växer in i himlen",'från ifjol,
hon kan bli arg hon. Men det sitter
långtlinne; Hon lär sig att ge igen,
med ord oc-h knytnäväi. Att sväljå
giåten och ieplikera, Även orn tå*
rarna komrner-rinnande både nu
och

,, Den bildr sorrr,.teclinas av,,Cilla
är iyrnpatisk.r,Nästan a$tför sira-

gn,

*;ie,

ahdra, vä.rldskriget, I h'ennqs rela",

.tioner

til} föräldrar,'sysknn

-Bch

karnrater' flennes läslustar" fanta$i, hennes oro över.att vara,anno:lunda. Cillas,osäkerhet, isom'
slundtals, övergår i, självförakt,,

,hennes

:r

ifrågasättande, hennes

styr'ka att tro,ts: allt vara annorlunda, :att undan, för undan,vå$a,
rn"*ef qch mer'gör,henne tiil};en po-

,sitiv uppenbarelse, till en person
sorn'man gåirna vi$ identifiera sig
m€d::ögonln,jasar fiim överl ae

.u&re, rnitt i.'t' (S,idun,Ilgf ,,,
i,
Det är inte bara Cillas aggressivitet sorn, beskrivs. . Hennes r,qqr

359

til ibland. hrte, på, ua**'
*" rättsom Citta påskoieården.
Utan hon far ut mot qngarna. Med

läng1e, när hon sitter bunden hem-'
ma medanmannen ärpå r.esande

fot, närpengarnar iirpå upphäIl*

ningen, ransoneringskorten tryter, .
och desperationen ökar. Men det är
ingen ilska's'om ledei till lättnäd.
Moderns slag resulterar istället i

tårar. Förrnodligen' skuldtyngda
tårar.

Men "Inga träd väNer:in i himlen" är inte en bok sbrn är frrlld
åv mänskliga slagsmål. Varken

handgripliga eller. muntliga,

Backberger bejakar Ciilas natwliga aggressivitet. Aggressivitet

behöver inte nödvändigtvis.vara
av ondo. Cilla är en tjej sorrr lär
sig att säga ifrån, att inte falla in
i den våpiga, mähäiga, lealösa

fokus. , r, t. ,
tar sig själv i kragen
o:ch, försöker få litet,, distans' till
{en egna Bersonfixeringen' vid
Cilla, fördjup.as emellertid perspektivet. För .Bgckb'erger ,har
gjort sig möda, att försöka ffiläg-

l

r:Om {nan

slår också

ord ochslag, Närhon inter orkar:

boksidorna och Cilla kommer,

ohjätpliet i

,

ga bander,r mella-n 6sl piivata och
och hur de egna fö-,
reställningärna och handlingarna

,sarnhäl1e-1iga,

påverkas såväl gv den egna omgivningen som av det värdspoli*
tiska läget.
:,När Cilla är med o.ch rnobbar
en: annan flicka vill hon egentligen inte. Ändå deltar hon i den
kollektiva skändningen och konfronteras med den kollektiva
,

skammen:
,"Rlrt satte sej upp, nu gtod, hon
uppriitt, hennes ö,g,on fifiede i
jämnhöid in i uåra, Ringen uar
h.eltt och håIlet upplöst, ui stod
om aa.ra,nn och stirrad,e och ing'ögan
ei

förstod, ltennes

ra,nn

s'

öaer ap sorg och ai anklagelse,
ui uek umdan, därt stod hon witt
ibland oss, udd var det samhad"e hiint, iihh,,suj att det inte gör
n&t, sd,g att, det inte har hd,nt . ..
Iv{en hon fortsatte att stirra på

,Varför jag tyCker,så bra olrr Karin

Karin Lentz

Lentz ,dikter

e na häng de högt öu er henne,
hon sprang sin uiig, jöaular otclc,sd, hon fartsatte att gråta och

huu

böldpest, händer som har er{aren-

het både av vardagsliv, av bån

sprang ifrån osi.
Sri stilla det uar h,ännne ...
Vi t{und"e inte se på. varand.ra."

derollbärande och diskplockande
på Bokcafet i Lund. Frarnför allt,
hon har h-umor och vrede när hon
ser sig om i världen och Sverige.

:

Vi

l+unde inte se på uarand.ra."
55)

Familjen spelar en central roll i

Cillas liv. Där finns också gruptsammanhåttning och omtanke,
trots sprickor, yttre tryck, påfrestningar och urladdningar.

Krie rasar. Människor

dödas
och lemlästas. Också för Cilla och
hennes omgivning får det konsekvenser. Ransoneringskort, inkal-

att

finner sig rnitt i en karnp, sa,nr
både är kvinnokamp och klasskamp, Med ögon som iakttår,
öron ,som avlyssrrar t ex det ospr'åk * utredningsspråket *som
breder ut sig i Sverige $om en

oss so?zt niir h,an Iåg nere i brunnen au ben och fötter och aIIa

(sidqn

är ganska lätt

ange. Här'talar en kvinna som,be*

...fadem
lrå fall

Hennes dilrter är kanske ojämna,
med det saknar betydelse, Dut
vilctiga är att här talar en kvinna
med ett klart angivet må}, som vet
hur hon ska koncentrera sin kraft
för att nå det * och få andra med

I(arin l*ntzz
. ,. få dem på falt
2TOr

slg'

K;

Bok och Tidskrifts

leiseorder, ekonomisk knapphet,

hotande rubriker i tidningar och
obegriptiga ladd.ningar i ord som

"fred" och "koncentrationsläger".
"Inga träd växer in i himlen".

:ii::i

i:iijil:ii:
:irii::lii

Nej, säkert inte. Men Barbro

i:iiiirlilli

Backbergers porträtt av den växande Cilla, hennes omgivning och
det påbörjade fjärmandet (?) från
den egna samhällsklassen har bå-

handlingar hon lyckas genomföra
är inköpandet av en tryckpress,
på vilken hon sätter egna och anras verk. Hon får också en viss

de rymd och skärpa. Intresset
koncentreras, trots distansförsöken, till Cilla. Hur mycket av Cil-

kritikerfrarngång.

Ia som är Barbro Backberger vet
jag inte och det är väi också gan*

en kvinnlig psykiater, som 1är

henne sätta sina egna gränser.
Men även om överraslmingen
och beundran inför Anais Nins
språk, hennes förmåga att låta oss
komma känslor och upplevelser

vuxenvärlden och hur författaren
ser på hennes och omgivningens
utveckling efter andra världskri*

mycket nära, falnat något, innehåller hennes tredje bak ändå
svårvunna insikter, som kanCke

get.

"vår egen Strindberg", alltså en
kvinnlig Strindberg. Men vad vi
behöver är inga Strindbergs-epigoner, utan fler "Cillor", För bo*
ken om Citrla skulle Strindberg
aldrig kunnat skriva, Inte ens om
han levt i hundra år och bevittnat
1940-talet; De böckerna kan därernot skrivas av dagens'lCillorr'.
Kersti Jalåva

Till slut blir

dock Anais Nin definitivt öveiansträngd och måste gå i analys för

ska ointressant. Däremot vore det
intressant att få läsa mer om Cilla. Om hennes inträde i den s k

I den inledningsvis nämnda debattboken efteriyser Backberger

York men har mycket svårt att
till det amerikanska
livet. Vad som i Pars är mänskligt utbyte, idddiskussioner och
livsexperiment blir här reducerat
till viinnernas ensidiga utnyttjande av Anais geni för vänskap och
kåirlek. En av de mer bestående
anpassa sig

Anais Nin:
Dagbok 3, 1939-1944
öuers,

Bntt Arenander

ffm Nins Dagbok B, i fortsätrningsvis utomordentlig översättning av Britt Arenander, känns
mattare äh hennes tidigare dag*
böcker. Kanske beror det på scetr.
bytet: Anais Nin har flytt till New

forrnuleras här för första gången,
flar någon tidigare kunnat skriva
som *{nais Nin: "Jag har verkat i
hemlighet genorn gåtfulla kanaIer. Människor kan inte ens

se

våd

jag har åstadkommit. De känner
inte igen mig. Inför mina troll-

konster är de tysta. Jag är alitid
osynlig, därför att jag är det underrnedvetnas r.öst. Jag siktar in
rnig på varandets centrum." '
KTtI

,t''ikfiw*s

ffi

ten uz dansar in i. Vurna i frusen
pubertet, med ständig upp*
tdekarglddje i konsumtionslan*

lt,

ft!++*isHrqi+ail
cchf*rre,!refue'

det, som lelcer doktor, sam titter

på TV-serierna, so?n förldgger
altt till omuiirld,en. . ."

I

0m kunskap och mognad:
"Att kunna liira av äIdre mön,
att leunna ta emot auktoritet, att
litra sig genom ett förhåIland.e
so.m innebrir både kunsbap och.
jag mest
mognad
- det dr uacl
au uIIt scknfl.r i d.et uästerliind.ska
ssmhd.llet Själu har jag sn&rere
be kd.mpat auktorit et er, u iig r at att
erkdnna andra som ktiltor
egen kunsleap."
Om manlighek

till

min

"Jag gil\ar uerkligen m,in men* mer och mer ullt eftersom jag skriuer. Den där lite obe-

Iighet

sig drömmens forrn tolkas som
viktiga och riktningsangivande.

att upptd.cka, att söka, att kiimpa

år och strängt taget sträckt

killar som
håIler ihop, slöss med uarann,
smager med. porrtidningar, snclckar om tjejer. Jag vlLI inte döIja

Liustidbeskriver på olika plan en
utvecklingsgång som tagit många
sig

över EC: s hela liv. Han gör det i
dialektisk form, söker renodla och
förena motsatserna i sitt och varje
människas liv, mellan känsla*in-

teliekt, manligt-kvinnligt, i en
syntes som borde bli mänsklig.
Ofta har detta medvetet nya sätt
att känna och tänka avsatt
bra och nyttiga iakttagelser. Jag
vill gärna citera:
0m kompispappan:

"I familjen

kan man se hur den
nu böriar triinga

nua. m&nsrollen

igenom... Han pendlar mellan
tilknäppt kontroll och pubertal

Iekfullhet. Det tlr den ng a ps'ppnn,
kompisfarse.n, önskefar.san som
fattar uad man sa.ger, sotn siölu
gå,r i jeanskläder, som gi,Ilar att
Ieka. Det iir den w:ue offEogenhe'

sttimda men intensiua kdnslan au
sig

fram,Iagand"an, d.en d.tir

trcans-

lan au att uara ett giing

det med lager d.u morali$nt."
Medan han skriver, upptäcker
EC att "det finns en väg tillbaka

förbi alla de där spärrarna

och

ned i barndomen." Via den borde
en känsla av kontinuitet kunna
återupprättas i livet. Men fortfarande är det svårt. Det finns "en
död punkt", ett glapp mellan det
generella och det privata, det yttre och inre. "Ett okänt område

mellan känsla och vad jag säger
att jag känner, mellan magen och
munnen * i hjärtat. Där sitter

ångesten men också livskraf-

ten." Jag tror det är viktiga iakttageiser som Erik Centerwall förrnedlar.

KW

Se höstens nyheter
i vår bokhandel
(åBF-huse'i)'

@rurcirfeln

i}1jfåä{l

Många ord
till en oälskad
Till min

mån

*

om han kunde lä-

till min älskade .det är bolc- röjer
någr
titlar som knappast
ra större förhoppningar rorn en
sa, Några ord

om du orkar lyssna

dialog med det motsatta könet.
Ändå framhärdar kvinnorna i sin
monoiog.

Förfaitarinnorna till Några ord
till min älskade (Grupp 8, Prisma) ar rnånga och anonyma.

Samlingen har sin upprinnelse i

ett upprop våren 1977 i Kvinnobulletinen, där det framhålls att
"koinnlrs sexualitet definierafs au mön, beskriuits e.u

Jönssons Levande livetr (Norstedts) kände jag miä nästan helt
bloekerad av själva språkel'uppiepningarna, slabpheten och torf-

iigheten 'i den var:dagsjargong
som återgavs. Men så märkte jag

att jag lpots allt blivit fängslad,
att själva b'erättelsen och frågorna inunder f-ått tpg i mig.
,

Boken handlar om ishockeyspe:

laren Hasse, den dag som kon*
traktet med Kanada blivit, klaqt
och händelsen ska'firas inom,fa.

ligt, ofta anspråkslöst språk.
Antagligen är det naturligt att
en första samling av det här slaget
måste se ut så här, att uttrycks-

vilja kommer före

intensitet,

djup, kvalitet. Men målsättningen

gerligheten och ytterst från den
arbetartillvaro som knäckt hans
far och gett honom cancer, öch
som den äidre brodern, ErnstErik, försöker rädda sig från genorn att ta klivet upp i en karriär

förhållandet mellan män och

som gjort avhoppet möjligt.Dessa

in mot hälften av Reidar

novellerotik och porrtidningarnas
råa och stereotypa'skildringar.'n
Inte tillräckligt långt i varje fall.
Bara några bidrag har ett person-

den är

stamp från den svenska småbor-

ker, och som visst inte båra äi
avundsjuka utan också en stor
tveksamhet inför hans bevekelsegrunder och inför den situation

Ända

karaktär av "att skriva av sig",
tyvärr på ett språk sorn - i mitt
tycke .- inte ligger särskilt långt
från "veckotidningarnas kärleks-

miljekretsen. Detta är Hasses av-

inom facket. Men festen blir miss*
lyckad. Steg för steg avslöjas de
känslor som Hasses uppbrott väc-

Levande livet?

Resultatet har blivit 16? sidor
dikter och prosa 0m sex, och högst
skiftande. De flesta bidragen har

"raka, ärliga berättelser" är
knappast tiiträckligt i längden,

allt

[Enm frilfiot(

öka uår kunstrccp".

bef ygscffs au mtin. Framför
Jörnekats au rndn. Men uår
sexualitet tir falrtiskt uår, oeh nu
tgcl<er ui det iir clags att sknua

miin,

lsviloelywt

onl den." Syftet anges varå "ott

känslor delas, visar det sig, i
grunden av den smarte Hasse
själv, trots att han är fast besluten att "ta chansen".
Familjen Forslund blir ett snitt
genom den svenska veikligheten i
början på ?$-talet och den speglar

också den förvirring som är så
rnärkbar i detta decennium, ipför
de många värderingar och förhål*
landen so,m förändrats
- utan att
man riktigt'vet hur. Under ytan
diskuteras,fråEor sorn sveket mot
ärbetarna" solidariteteq oriente*
ringen rnst borgertrigheten 1
utan att det blir pekpinneaktigt.
På säti och vis äi,bolcen Reidar
Jönssbns bekännelse tili den arj
betaiklass, han kornrner från. '

,

Men jag har l.äbt Leuonde livet

med speciellt intresse därför att

det fordras också fördjupning och
analys.
K.W.

* förefaller det mig det
första avtrycket av förändringen i
kvinnor (den kom ut 19?6). Reidar
Jönsson visar hur skilda deras
världar är, hur de inte ens har
språket gemensamt. Temat understryks'av att förf själv tar till
orda i tre avsnitt, riktade till hustrunr som ställer de nya kvinno-

kraverr på författaren-maken.
Han framfor också, om än med
svag röst, tesen: är ändå inte
kiasskampen den primära
kvinnokampen därefter. Det är
modigt, i dag. Ta t ex det här
citatet:

"Klockan tickar medan jag

springer bredvid mig själv. Det är

tyst oeh ganska ensamt på den löparbanan. Den Reidar som består
av ett par hyllmeter osmält rnarx*

istisk och samhäIlsvetenskaplig
litteratur springer bredvid en
annan,på språk och kärrslor utarmad högexplosiv Reidai.
B.ehovet att tala'ut om

ä1 aLr1t, lika aktrt

som

vårt,äktenskap.

Jag vet bar:a inte hur

kunna tala om det."

il{:

Situåtionen är, sorn bekant,
varken av-klarad eller ens uppklarad. Men det är:hoppingivande att
en manlig författare gör eJt fön*
sökr att på allvar gestalta de här
frågofna:

Varför
skriver

{#
tu

w
n'fi
u,,#.
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:44

man
dikter?

::::itji.:

T{

,n

* Jag får huvudvärk

anllars,
svarar en av de kvinnor som skri-

vit en av diktsamlingarna
,'i:.:!ii,

:;j,iÅ

,,

! '. .sr:
'

Y'.:

f:
;il
i'l)!.
lrlJ.
t
i

som

ska recenseras här.
Det föreställer väl en skämtsarn
formulering av det inre tryck som
den diktande känner och som vill

':l.i,t

ti"

bli formulerat. "För att jag inte
kan låta bli", kunde vara ett annat svar. Varför man väljer den
poetiska formen är svårt att ringa
in och jag ska inte heller försöka.

Ftt antagande vore att det rör sig
om känslor och upplevelser vars
speciella karaktär den diktande
vill understryka genom att v-älja

'#*#:"

' rr
form.
Det skrivs i alla fall oerhört
mycket dikter i Sverige. En bråk-

{i,}:

denna "svåra"

:rr']",

4;,.

,i

'

flf;
t:,]

del av dem publiceras. En bråkdel
av bråkdelen säljs. Varje bokförläggare kan intyga hur svårt det

är att få diktsamlingar sålda; (Ett
undantag är diktare av den etabierade kalibern; varje ny diktsamling mottas hänfört red,an av
bokförläggaren, vördnadsfullt av

kritiken och med entusiastisk förväntan av många iäsare.)

Men i allmänhet fordras det

ganska stor energi för att få dikter

utgivna'i det här landet. De

som

går igenom detta besvär måste ha

en känsla av att de egna erfarenheterna, så som de formulerat

demr.har något att ge andra. Att
det rör sig om ett utforskande av
det egna jaget på sådana djup ellei av så okända domäner inom
vår omvärld att def kan öka vår
gemensamma
36

kunskap,,

, l,

Vsrför läser man,diktbr?

Säkert är det fler som skriver än
som läser'dikter, Ntren är:,rnan intresserad av lyrik bön ett av pftd*
leR vara att rnan, är r,nottaglig för
denna ,speciella språkfq'1ryr ochl
eller vitrl ta del.av de erfarenheter
som'diktaren uttrycker
- förhoppr
ningsvis på ett personligt,'uniktn'
or.iginellt- sätt. Hur fullständigt
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Också Eva Ström har denna
övertygande begåvning: hennes
debut heter Den brinnande zeppelinaren (AIba). Hon följer inte de
psykoiogiska skeendena iika nära
som Kristina Lugn. Hon bäddar in
sina nutidsbilder i ett urperspektiv, där ormbunksskogarna vag-

gar och förhistoriska däggdjur
drar förbi. Det finns något mycket
noggrant registrerande hos henne, detaljerna är konkreta, också
i de suggestiva, sumealistiska bil-

der hon ger ur en läkares erfarenheter.

dei

dag

19?6

debuterade

med Lapptäcke (sknuarförlaget,

Norrbottens btldningsförbund.).
Att hon var en 31-årig fembarnsmor underströks starkt. Men UIla

Ekh behöver knappast sådant
PR-stöd. Vad hon berättar om
lördagskvällen i byn, om ungar
som går under i samhältsvården,
om skogshuggare eller fördendel
om ett stugkök med pelargon i
fönstret och en Slektro-Helios
från 1951 är fyllt av exakta iakttagelser, Sällan ett ord för mycket,
ofta nya sammanställningar med
bra chockverkan. Också från ett

köksfönster kan man göra uPPtäckter:

det |indrar min

-

det ögonbliek

blt

jag upptäckte ulirlden

nd.t

:i: :#,X:;":*" r ut anr ör
mitt kök.

,19?8

i:l

siriluklqrt liingre

:,:ri:åi;,tänka

alld"e|es sjäIu!"

värld, men en värld som hon bearbetar med inlevelse, upprorslust och ifrågasättande, så som en

åker kan plöjas upp för att ge
skörd. Hennes åker är bördig,
hennes angreppssätt fruktbart:
"Ntin fånig grej

"n':!,u*,.
en röd potta

:;:ri

"".'

-i--r

:ii,x, I
\{
-r*-1'

*'

intensitet gemensam, Man kan
bara säga att här finns en skrivande kvinna med stark ovilja
mot att använda schabloner och
gå redan prövade vägar, med
förrnåga att koncentrera och
snärta

Ulla Ekhs värld är en kvinno-

2T"*',Tå:r:-::*

återkom Ulta Ekh med

Det är alldeles onödigt att göra
jämförelser med Sonja Äkesson,
möjligen konstatera att de har en

tas 27 år

uar

oti o n"

lulei
.1.:h
hon själv.

hörde biittre!

ii';:,:"^:et

ar m sinf I amm

Trappsteg (samma förlail, med
dikter om barn, skola, tonår, nosvuxna, varudeklarerar

It:, i;i,ii::"1öt'iare

Ingenting

å.ngest

som plå.ster på

ingenttng uar suart e[ler uttt

tllla Ekh blev rnycket uppmärksammad när hon

'Befriande! HiirLigt skön! Var

i

och med en smärtsam

Röster från Finland
19?3

kors

till

klarsyn. Ulla Ekh är lIlla Ekh
och man vill gärna rekommendera den intresserade att skicka in
18:- tilt Skrivarföriaget i Luleå
för att få Lapptäcke.

startade Författarnas andels-

i österbotten, Finland, ett författarkooperativ som vill ge ut
'bia litteratur utan föidyrande
byråkrati och profitjakt". Frarn
till 19?8 har de gett ut ett drygt
30-tal böcker, varåv näitan en
lag

tredjedel diksamlingar. Utform-

ningen av böckerna är enkel
men snygg. Visst stöd får andelslaget av de medel som Finlands
riksdag beviljat "för den svenska

litteraturens främjande.'n Hö!ten 19?? publicerades bI a tre diktsamlingar.

Stilistiskt tycks mie Curti Lind6n ställa in sie i en krögspänd
tradition, där Edith Södergran är

L"åTITÅCKE

den oupnnådda. I Brännmärken,
behärskar hon formen säkert, är
samtidigt enkel och konkret. Surrealismen är nedtonad till ett vemodigt stämningsläge. Ibiand

kpmmer hon sin föregångerska

väl nära. Kanske ineei banbrys$

tande poesi men stilsäker. Längst

inhe är Gurli Lind6n* dröm röd:'

'

"Ana7,.1:1t.a"

,
,

,uonad'e vtigarna rir

bmöjliga

"llT;,#;:ff'e
'

å'rstide;n

l

u,:T.::;"r ii'nnan l.u'er
upp på

frri"obr, barnn mödrar är motivet i Stina trkbtads Dikter, Här
leker man och kvihnao den föiitå
kyssen utväxlas, Det är vackert
de sofistikerade teckningarnao Men allt är krökt
iuht hdvUdpeisonen, diktarinnAn,
ioch det finn,s ett dråg av.koketteri
'denna sj,äIvbespegling som är be-

har

dädicerat

Fåf

Hiiilp

,utanför,rNär hon tälar om kvinrn:oi ar,aet ini; ii tairtr hand ui'itrån sig,själv, utan från en kvinnosolidaritet, där hon själv inte är

':

.F'u

"

l

,

ot

år d

,.1.'

mot sn lugnare

hängde de

,

om.;

"11'

,

..
.

eW

och önd.å,'drar

frumå;t:.:''

,

ovanföi f'sin egen lilla lvrå

av,

att"

vär:lderfr och blickar ut, inte i något mystiskt kosrnos, :utan,i den
f

minirnåIa, Iättn sexiga.
Ee sitter där de ska,
, ', .
deisutbm torkar de fortare ,', ''
*tC på klädstreckCt.
Men de uppväcker hellen aldrig

insk a derkligheten : inflytiningen

ringarna som lever kvar utan

40::.1.''

uärlden

n& möbler tlaad,ar ingen

nten jag her hört att fsl'k tor*

1i11,''st5dernå,. industrinedläsg4inganna, de måneå sorn flyttat

tili,sveiige äch som a,tltmer sällan
återvänder till hemlandet, åld:

min lilla urå &u

ski;ner perf e t*t. ;D ammet ?;å.,mi-

svalohnsson' ,

.

J"å tycker rnvct et orn

hennes

dikter, De har styrkar menilrgr in*
levelse, känsla, fantasi ";-,osh hu-

i

,' ,

,

"^

tror henne när hon skri
ä?:"Mån
'

t'JVn.

uet iag aern jag ar aCh uart

-iag;,g&r.?' ;
äilr*r*lingens: titel ; Därför
*ia..g*o vad'hon vill med sina
,

dikter; ge ett svar, sitt svar på de
frågor i .tiden och nuet sorn hon

allvarligt sysselsätter sig
Man

'

.

, ,,
några äggressiva känslor has mig-

uruo förtuiaran

oss

.,

och svaja:de svagt för vinden.
De gjorde mig nlltid förbannad.
40-talets kvinnosymbol,
N'umera bär jag tro$of.,
Moderna tid,ers underbyxor; ,

oss sar'-r oo.o, ri***-ij1T^i;

framtid. .. $orn,söker och är villig
att ge solidaritet; som 'i den,dikt
nerl Eil'n*l o*rriande **d '*r, sornbörjar: ., , , , ,,
diktarinnå' som lyfter ögonen:l
För mis u, t*, ,::;ri#f,,:r:r.T"

,

där.

-

,

'
'
framtid

,

Icyska, mo,raliska, oiRtressanta'

De skära silkesunderbyxorna

r

till ett,tryggare förf,lutet .

oeh ,alla grenar

: klädstrecket;

,:

,,'''

erd

,

oidentllgt, ,,
qå att de satt där de skulle sitta,,
Varför dessa halvlånga -n'en?
Kanske var resårbanden atltför
Och efter tvätten;
IIur de hängde där på

AW

,

'

'dåliga

'

-nsam kva"',

:ff:ffi,li#'
älla,,broar

.,}öng1e"'martttor

a-; ou

!

lff til;-ilå;

tn a,Ara;Aulrr, i t:ori
ock uii tror inte

i*Å^n,:.

'

alla,byg,gei,itrsig, '

ilå,1**tounkten

'"' ':'

.

,

:

i

I

i:få-t'':

trtan en i rnångas

,ir;r;**i "tt",

oss

.

den. llennes,diktär,är utåtriktade;
de tar in,en forniid men också en
samtid och en nutid, i Finland och

'

ir

överhuvudetr ' , ,1
iämt har.vi spader

ikoner, dagsverken på ,herrgår-

lå.s;er inie'

att de resårförsedda benen
hängde långt ned,på låren.
Det retade mlg alltid,
att de inte kunde dras upp

:.ffii,ff

Iivet stiger

:

så

,

ståi,Ckafferiinnanmätet

på köhsbsrdsf
i en sdllsynt utrensning
ben över rummet

bars?

Strax nedanföi midjan,

,

Därför titl sin rnormor. Mormor i
fiååa, var rrån: Ryssland, vitket
ger Wikrnäns diktsamling en avvikande bakgrund av korstecken,

'Vi

,Hur de

lagom till
.s*ädar gör vi dan efter gästCf
tåit hem förCkräckte oss '
med deras ögon ' ,, ,
Kornmer n,fi gon oförmodat

oeh,

-"ill#-*,o;;"

,'
l

isarna går upp

*t, den eleganta 20-

talstypografin

KVINNOSYMBOL
Minns du dessa skära
silkesunderbyxor?

i

iiåftrlT*ä'eut""on ,
,s-kridskorna dyker fram

och välforrnulerat, något sorn un-

derstrykr,

vinden .

fö: ,s-ommaiförvaring

lg-1,
ligt;

med.

vill

gärna höra hennes röst
vad hon säger är väsent*

:

Katja wald.n

'

En skön avkopplande stund med en kopp te, en ostsmörgås oeh morgontidningen.
c)

b)
Jasså, Karin har förlovat sig

det var då på tiden
Vad söta dom är
veckans nyfödda
Dans i kväll på Wivex
Borta med vinden på Svea
Chokladtårta och fiskgryta

Krig i mellanöstern
terrärister

Två grabbar härifrån stan
i FN- styrkan i Libanon
i Folkets Hus
Naken
- show av
demonstration
kvinnoklubbisterna

kapare
oljeutsläpp

kidnappning

diktaturer

tortyr

höjda hyror

Pensionärsklutrben hade
folkdans i tisdags
Oljekatastrof i Bretagne
och tänk

ska vi ha dödshjälp?
Extrapris på oxfild

NK har parfymvecka
Passa på ! !
Se Stjärnornas

där var ju Märta på semester

krig

Vad säger horoskopet?
En hektisk dag.
Nej, nu kan jag inte sitta

Hatet, Hotet, Hämnden
Vad gömmer du i busken,
älskling?

här längre...

I\lutidsm-änniskar
Ibland känner jag
som om jag levde i ett vacuum
Avstängd, fördummad
stympad från reaktioner.
Passiv och känslolös

I-landsmänniska

i mångfaldens

och upplysningens

internationella tidevarv
massmedia-immun , ..
Hundratusentals bilder
minst en miljon ord
fakta, argument
vädjanden, upprop

gråt, skrik, viskningar
och tystnaden
har talat till mig.
Jag har lyssnat
men inget hört.
Jag har tittat
men irtget sett.
Jag vet allt
men känner inget...

Nutidsmänniska!
Ing-Marie Nilsson

NYTT FRÅX LT
DEN GOMT}A SOLEI{

Monica Braw, Hiroe Gunnarsson

DEN CÖMDA SOLEN är en bok om Japan och den japanska kvinnan. Många ämnen diskuteras, bla om den viktiga detaljen i den japanska kvinnans

liv

*

kimonon.

ISBN 36-01246-7. Ca-pris

T}ROPPAR
Maria Sandel

60:-

I FOLKHAVET

Boken skildrar framförallt arbetarkvinnornas värld och ger ett inträngande porträtt av en karaktärsfast ensamstående mor i dåtidens
Stockholm. Ingår i serien Coda berättare.
ISBN 36-An25-4. Ca-pris 55:-

HIMLEN KAN JAG UI\I}VARA
Eva

Walde marssan

En högst varierande diktsamling där vardagligt språk och koncentrerade bilder ryms inom samma skikt. Friskheten och friheten i diktersPlnst och. rytm .
l3^s.:t j-a$lle:t

ISBN 36-01?03-3. Ca-pris

45:*
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Film och tidskrifter
Vem

tillhör världen?

filmen som giordes i samband och
samarbete med Tältprojektet.
Den väver in Tältprojektets turn6
i dagens svenska (och delvis utländska) verklighet och blandar
detta med historiska återblickar.
Visst finns det saker man reagerar mot men min upplevelse var
ändå känslan
av styrka utan att
man bortsåg från den hårda verkligheten eller förföli i enkei propaganda-

Union maids

Ord & Bild 4/78
innehåller bl a en artikel av Kerstin Thorwall om de manliga recensenternas reaktion på hennes
böcker, "Så lyckades herrarna
tysta mig". Huvudteman i numret är annars Brecht samt artiklar
om de nya franska filosoferna.
Pockettidningen R
tar i sitt senaste nummer upp invandrarnas situation och den
"förlorade" generation" vi håller
på att få i invandrarbarnen. Bl a
finns det en serie fina intervjuer

med invandrarkvinnor, gjorda av
Gunilla Thorgren. Numret heter
n'Sverige, Sverige, fosterhem".

KRUT
(uttytt "Kritisk utbildningstid-

skrift") den nya progressiva tidningen för skolfolk och pedagoger,

har som tema för sitt 6:e nummer
"Utbildning och arbete", där man
diskuterar utbildningens förhållande

till arbetslivet

(och vice ver-

sa). KRUT kan beställas från re-

daktionen, Riddargatan l? tv ög,
114

5? Stockholm.

Film & TV nr 15-16

den vid det här laget smått berömda filmen om fackföreningsflickor i USA, finns inte på hös-

tens biorepertoar, men Film-

Centrum har bett oss tala om att
den finns att hyra hos dem för

l27z- (speltid

48

minuter).

innehåller en sektion fina intervjuer med kvinnliga filmarbetare
under temanamnet "Självvalt, så

klart". Sektionen har gjorts

av

Gunnel Lindqvist, Elisabeth Reslegård och Flva Stjerne. Intervjuade är Stefania l,opez-Svenstedt,
Ingela Romare, Gunilla Ambjörnsson, Birgitta Svensson, Margareta

Wästerstam och Lena Ewert-Brattkvinnor som varit med och

berg

en

gjort -bl a "Rekordåren", "Den vita
sporten", "Mackan" och i TV t ex
"Knuff", reportage från tredje
världen och nu senast "Framtiden
bordlades", programmet från Eskilstuna. Numret kostar 10 kr och
kan bestäilas från FilmCentrum'
Box 2068, 10312 Stockholm

vid Köpenhamns

att bo

Kanske något för ett möte i höst,

apropå kvinnor och arbetsmark-

naden, t ex? Adressen är FilmCen-

trum, Box

2068, 103 1?

Stockholm.

Vinterbarn
film gjord på Dea Trier Mörchs
succdbok från en BB-avdelning
Rikshospital.
Visseriigen fick den ett svait mot-

tagande av en del manliga kritiker, visserligen ifrågsätts det om
den är bra "som film" men de flesta jag träffat (inklusive mig själv)
tyckte det var en stark upplevelse

att
42

se den. Prova

Aktudlt

!

HSB:s tidskrift för "bostadspolitik och samhällsdebatt" är ett lästips till det här numret. Den inne-

håtler ofta tänkvärda artiklar

kring boendefrågor. Adressen.till
"att bo" är Fack, 104 20 Sthlm.

Kampen för kvinnohuset i
Stockholm fortsätter.
Nu i höst har Sveriges första

kvinnohus öppnat, i Göteborg.
I Stockholm kämpar man hårt
för att skaffa lokaler. För att

stödja kvinnohusiden ordnades i augusti en tre dagars
kvinnofestival, på dagarna i
Rålambshovsparken, på kväl-

larna (bara f ör

kvinnor

) i

Miinchenbryggeriet. En lång
rad kvinnliga grupper och ar-

tister från Sverige och andra
nordiska länder deltog, publikintresset var jättestort och
vädret strå1ande.
Affischen ovan har man producerat för att få in mer pengar till arbetet. Den är i vacker

fyrfärg och kostar 10:-.

Du

kan köpa den från Kvinnohusgruppen, adress se nedan.
Du som vill arbeta för ett

kvinnohus

tiu

i

Stockholm. skriv

KVINNOHUSGRUPPEN

c/o Yvonne knnartsson
Tornslingan

50

14200 Trångsund

Du som inte kan vara med och
jobba men vill stödja id6n ekonomiskt kan sätta in pengar

på KVINNOHUSGRUPPENS
POSTGIROKONTO

94 08

73-3.

När bokcafeet Morianen tvingarivningarna i Stockhohns centrum var det
en kännbar förlust, åtminstone för
des stänga på grund av

oss stockholmare. Desto gladare
blir vi när vi hör att dom tänker
urval av
starta igen
- Morianens
och tidskrifter
utländsk litteratur
fylis inte av någon annan bokhandel. Det nya Morianen kommer
att ännu mer lägga tyngdpunkt
på att förbättra urvalet och bestäliningsservicen, mrn vill utöka
musiksortimentet och utveckla
bilj ettf örs älj ningen.

till

man ska kunna binda sig för en ny

lokal. Arbetsgruppen har därför
inrättat en rerksarttlret.sfortd sorn
du kan stödja med t ex ekonomiskt bidrag genom att sätta in
pengar på pg 19 45 l5-3. Märk talongen "Verksamhetsfonden". Vill
du veta mer eller arbeta aktivare

kan du kontakta Pcr Amnestål,
tel 08/26 4376, Penny Fagerberg,
tel 08/42 97 34 eller Her-rrik Hultberg, tel 08/32

09 77.

sin boendemiljö. Det handlar inte

SKV protesterar mot
stormningen av Mullvaden
SKV har i ett brev

För att kunna öppna på nytt be-

hövs emellertid ett kapitaltillskott på 70.000-100.000 kr för att

bara om ett rivningsbeslut utan

i bostadspolitiken som i Stockholm alltftir
om ett nytänkande

Stockhoims

länge präglats av rivningsraseri

politiker protesterat mot beslutet

och nybyggnadshysteri. En öppen

Mullvaden och mot vissa Polisers
agerande. SKV anser att man borde ha gått med på det välgrunda-

många människor kan delta kom-

om "stormning" av

kvarteret

de kravet på en 'ny utredning.
"Det gälier inte bara Mullvaden
utan människors rätt att påverka

diskussion

i dessa frågor där

mer att stärka tron på demokratin och öka förtroendet för att våra vaida representanter också är
ett språkrör för medborgarnas intressen".

Foto: Reportagebild

Bocbrno lhöst
Billl q! Nörq till hqnds!
Nu finns
Marianne Alooaeus: Mörkrets kärna
Maj-Britt Eriksson: Kvinnorna på Gråskär
Walter Ljungquist: Ombyte av tåg
Antoine de Saint- Exupery: Postflyg syd
Henrik Tikkanen: 30-äriga kriget

I november kommer

Kvinnors dikt om kärlek,
en antologi, red. Elisabeth Hermodsson

.o5;-

SAMI

Linnea Fjällstedt: Hu ngerpesten
Sven Lindqvist: Myten om Wu Tao-tzu
B. Traven: Dödsskeppet
Barbro Widebäck: Två stenar på min qrav

en hok föralla fran Litteraturfrämjandet
43

till boendeformer som främjar

SKV.
nytt
Redan under sommarens slutskede startade en rad avdelningar

sin verksamhet.

Ljungby var först med ctt fint

arrangemang där cirk:i 20 deltagare fördiupade sina kunskaper i

kvinnohistoria. Rutlt Bontan
från Uppsala inleddc, därefter
var det diskussion i smågrupper.
Ett lyckat arrangemanfl som man
var ense orn bör fortsätta.
Skånedistriktet genomförde under första veckoslutet i september

en kurs om koliektivboendeformer på Fridhems folkhögskoia
i Svalöv. 3O-talet deltagare talade om hur man ska finna vägar

gemenskap och solidaritet, som
bidrar till att bryta familjens isolering, speciellt de hemarbetande
kvinnornas, hur man ska främja en bättre kontakt mellan oli-

ka generationer. Boendeforlner
som får människorna att komma ur konkurrensförhållanden
och som får dem att sluta jaga
status. Deltagarna vill ha en

fortsältning på kursen och tnan
diskuterade en cirkel med målsättningen att producera en bok.

pen i Chile. Dessförinnan var

man medarrangörer i Barsebäcksmarschen som samlade

drygt 2 000 deltagare. SKVs eget
tal handlade till största delen
Nej till atomkraft - nej
om

till atomvapen.

Göteborgsdistriktet har haft sin

traditionella höstupptakt på Lilla
Brattön. Cirka 40 deltagare samlades i rätt stormist men ändå
vackert l-röstväder för att diskute-

ra

Föreläsarc

fredskampen, betydelsen av
fredsarbete och hur det ska be-

som det varit, är och kommer att
se trt. Irrqo-Lr.so Sarryregorio be-

hölls av Erni Fri'ltold och SoIweigl
Kentpe diskuterades livligt onl

var Britto Äkerntart
som tog upp kollektivboendet

handiade bostaden som problem
för kvinr-rans frigörelse och Lene
R

ct

s

en qtti.st

och I n g e g er cl luor.s.son

talade onr Pilängsprojektet.
SKV-Lund har dessutom del-

tagit som arrangörer i Chilede-

monstrationen i samband med 5årsdagcn av dc'n fascistiska kup-

drivas. Efter inledningar

som

man ska ha ett försvar, vilket
sorts försvar, vad man ska försvara sis mot och vilka alternati'u'
som finns.

Gäster

från Asa folkhögskola

framförde en alldeles nyskriven
dockteaterföreställning, både kul
och lärorik. Det rådde en fin,

Av redovisningen här ser ni att vår insamling ökat med över
fem tusen kr. under några korta sommarmånader. Det är ett
fint resultat, åstadkommet under en period där Sverige, som

För
Indokinas

man brukar säga, är "stängt". Tack ska ni ha allesammans som

kvinnor

och barn
P.g. 513 23-4

bidragit till det !
Nu siktar vi på att vid nyåret åter kunna överlämna ett vackert bidrag till inredning av kvinnocentret i Hanoi - och tar
alltså nya friska tag i insamlingsarbetet. I denna tidning finns
ett inbetalningskort. Bry er inte om att det inte står Kvinnocentret i Hanoi på det, pengarna går i alla fall till det ändamålet.

Transport
Signc Johansson, Huddingc
Per o. Joan Äberg, Uppsala
Kirn Rht'rlin, Norrköping
Gunncl Ekvall, Uppsala
Rut Davidsson, Solttir
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Maria Jotrssott, Solna

Alicc Sandcll, Göteborg

Hclga trk, Spår-rga
Clary Bcrtilsson, Lrdköpirrg
Eclith Wennsten, IJddcvalla
Britta Johnssor-t, Jönkoping
Reggic Ulle, Saltsjribaden
Karin Lentz, Äkarp

Kirsten Persson, Göterborg

Louise Waldcr-r, Solna
Kerstin Äkcr, Miirsta
Fricleborg l,tithberg, F'arsta
ir-rsanrl.

Anonl'nt grviirc

Lilian Ler.in, Tordsjo
[-list Mt'llgt't'tt, Fr'ösörr

Lcna Nortt.ran, Stockholrn

Lilinn Anclersson, Göteborg

grn Mra Enrshcirnet', Stockholrrr
bös si r-rs a r-r-r l.

Anna Pcttcrssoll, Avcsta

B. Ilngclahl, Stockholrr-r
Ingricl Moströr.r-r, Mcilncial
Gunne.l Ekrnan, Stockholrn
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044:13 Agneta
25

10:100:25:50:10:50:25
25:25
50:20:-75:100:75:30:-

Till Siri Derkerts minne

Goös, Göteborg

Kcrstin Sedvallsson,Stockholrn

Hildegard Liedholm, Enskede
Bentc Onsager

Lund-

V<jyenenga, Nclrgc:

Karin Petcrsön, Gagnef
Ingrid Lindgren, Nässjö,
Till Nazan Unaidis minnc

Mats Skoglund,

B. Cheesrnan

o.

Majvor Mäki, Kaunisvaara

125:100:-

Britt Kling, Johanneshov
Till Rosa Rlrdströms minnc

50:-

Andet'ssons 70-årsdag

Helcnc Egnell o.
Sara Nyströnr, Stockholm
Terttu Mylly, Täby

Valborg Svensson, Bromma

Till minne av

100:100:-

Göteborg

Inga Te11, Vällir-rgb-Y Till

Rosa Rydströrns trinne
Berit Hagekull, Uppsala
Hildur Sjökvist, Hiigersten

Grcta o. Bengt Scgcrssor-r
Maja Eriksson till Terese

30/8

Jeannc Sylwan, I-und
M. Malmstr'örn, Spår-rga
Ch. Adlercreutz, Lund
Lillemor Nyströrn, Lund
Linnea Andersson, Bjurslätt

Stig Jonsson, Norrköping

mir-r syste-r

Rosa Ryd-.trönr
Ina o. Holge.r Eriksson, Vällingby,
Till Rosa Rvdströrns minnc
50:-

Margit Strörl, Farsta, Till

Hclrtc.rrirtt' Ht'r'ntt'lins minnt'

Marga Andersson, Ludvika
Maia Kir-rr-rrnan. StockhoLrn

Grupp 8 Nässjö, bössinsaml.
Eisa Holmström, Mölndal
Margareta Strömstedt,
Stockholm
01e
Annika Finör, Enskede,
Waevers minne
Siv Hermansson, Uddevalla
Nora Lindqvist, Norrtälje
Gurril la Pt'tri'rr, St.vrsö

Kirstcn Perssot-t, Göteborg
Nir-rni Rydsjö, Stockholm
K. Bylir-r, Johanneshov
Else-Britt Kjellquist,
Stockholnr

Hellsten, Laholm
Stockholrns SKV-distrikt
Till mir-rne av Eiise Aiderus och
Wiima Gustafsson
Ler-ra

Gustaf sson, Hamrnenhög

S:a kronor

30:-

200:

432 346:73

NYDAGVISARVÄR

kamratlig stämning på kursen och
de män som stod för den lekamliga servicen de två dagarna gjorde

ett bra jobb.
Stockholmsdistriktet har mycket aktivt deltagit i förberedelser-

na av olika aktiviteter i

VERKLIGHET

sam-

band med kampanjen mot kärnkraft i början av hösten. Dessutom har man tillsammans med
andra fredsorganisationer samlat
ett par tusen nantn mot neutronbomben i samband med appellmöten. Tidningsförsäljningen har
också pågått hela sommaren, in-

te minst Vivan Nyströms förtjänst.

Uppsala träffades 22-24 sep-

tember på Biskops Arnö. Första

kvällen ägnades kvinnornas situation på Färöarna. Själva helgen inleddes med kvinnohistoria

där Ruth Boman inledde. Därefter var det Velborg Suens.sons
tur. Hon talade om Kvinnorörelsen och fredsfrågorna och gick i
det sammanhanget in på SKVs
och KDVs arbete. Andra teman
som togs upp på Biskops Arnö

var Internationelia Barnaåret,
där det tillsattes en arbetsgrupp, utslagna kvinnor och
arbetslösheten samt kommande
aktiviteter.

Piteå-Munksund

har tillsam-

mans med den lokala fredskom-

till ABF på försommaren för en gemensam
aktion om uppföijning av folkriksdagen för nedrustning. Resultatet blev en förberedelsekommittti med fin bredd. Utöver

mitten vänt sig

de redan nämnda organisationer-

na deltog FN-förbundet, Broderskapsrörelsen och SAPs internationella utskott i organiseran-

det av "Fredsdagen" i Piteå. 19 organisationer deltog i själva arrangemangen och pressen medverkade bl a med gratis annonser. I
fyra arbetsgrupper diskuterades

kvalif icerade frågeställningar och
tillsammans antogs ett uttalande.
Ett utomordentligt fint arrangemang som visar vilken bredd
man kan få i en fråga som är så
viktig för oss alla, fredskampen.

-

-

I

Mamma, varför köper du alltid NY Dag
Ja... För att läsa om verklighete[ . ..
Vad är verkligheten?
Det är dagis, iobbet och matpriserna.
Det är mormors pensiotr, böckerna vi
läser och kompisarnaa vi trivs med.
M åste man läsa om det i NY D
^g?
Ja, för andra tidningar försöker trolla
bort vår verklighet.
I
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Aöctartidningen Ny Dag - ypk:s tidning - utkommer onsdagar och
trcd4ar. Prenumerera på tel:OBE2 0O 95 eller skicka talongen till: Ny
D4, Box 361, 101 24 Stockholm

O 140:- helår, D 75:- halvår
Namn

Adrcrs

Portr.

adrers
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! 40:-

kvartal

grekiska föreningen, personal
och ungdom vid kommunens fritidsgårdar samt Grupp 8. Barnläkaren Lars Gustafsson taiade
om varför barn far illa i dagens

samhälle och

ordnades

i

en drakfest

an-

Gamla Uppsala. Ar-

rangemanget sammankopplades
både i Uppsala och Lund med Internationell solidaritet. Uppsala
tog upp den då pågående hunger-

strejk som chilenska flyktingar

genomförde och krävde aktiviteter av den svenska regeringen för
att klargöra de försvunnas öde i

Chile. Lund koncentrerade sin

internationella del på PLO. Peng-

ar och kläder samlades in. Invandrarbarn hade gjort en egen

En av UNESCOs illustrationer inför internationella barnaåret.

Internationella Barndagen

den 1 juni arrangerades på föredömligt sätt av både Lunds och
Uppsalas SKV-avdelningar. Det
finns säkert många uppslag för

I Skellefteå

har våra rnedlemmar varit mycket livaktiga den "korta" tid avdelningen funnits. Medlemmarna
var mycket aktiva i samband med
Skellefteå Folkfestival. 300 personer deltog i förberedandet av al-

ternativet till det kommersiella
jippot Barnens Dag. Kulturrådet i stan tog initiativet.
Men stans SKV-kvinnor har

fått
nat område. De genomförde unockså

press inom ett heit an-

der försommaren också en aktion

mot en porrklubb i stan för att
analysera vad som egentligen försiggår där. Många kvinnor från
de mest skilda riktningar stödde
aktionen.

andra att ta efter. Uppsala hade
inbjudit flera andra organisationer och sammanslutningar, bl a
Unga örnar, aktionsgruppen för
daghem och fritidshem, svensk-

som äger Algots stjäla dessa id6-

er och lägga tillverkningen

på

annan ort. SKV har antagit ett
stöduttalande och fått kontakt
med fackliga organisationer på
sjukhus som bildat stödkommitt6er.

Uppsala SKV-avd har bildat
stödkommitt6 och i samarbetet
med Grupp 8 vänt sig till fackföreningar inom vårdsektorn. En
utställning som gjorts i Väster-

botten om Algots-kvinnorna ska
komma till Uppsala, dessutom
planeras ett stort offentligt möte.
SKV-avdelningen Fyrklöuern i
Stockholm jobbar också för solidaritet med Algots-kvinnorna, likaså Göte

holm, Umeå.

Kvinnokursen
på Äsa folkhögskola
har också i år genomförts. Flera

Stödaktioner för
Algots-kvinnorna i
Västerbotten
vars arbetsplatser än en gång ho-

tas: kvinnorna vid fabrikerna i
Norsjö, Skellefteå och Lycksele
kämpar för en alternativ produktion som innebär att arbeterskorna i Skeilefteå ritat och sytt
46

sik, tipspromenad, internationella
lekar och ponnyridning var en del
andra saker som hände i Lund.

såväl sjukhuskläder som Mah
Jong-kläder. Nu försöker Eiser

Ny avdelning:

örebro, som funnits tidigare men
legat nere ett tag. Andra avdelningar på gång: Växjö, Katrine-

utstäIlning som handlade om
barns levnadsvillkor i andra länder. Drakbygge, folkdans, mu-

b

or

g

sdistriktet.

är inte bara MOSKVA
OCh

LENINGRAD

Vi flyger också till

JAPAN
OST- och SYDOSTASIEN
Närmaste vägen går via Mockva

Allt fler flyger också
frän Stockholm till:
OSLO, AMSTERDAM
OCh KÖPENHAMN
MED AEROFLOT

SKV-are deltog, och ännu fler
väntar på att få komma med i

någon av dessa eftertraktade fina
kurser som enligt dom som deltar ger så bra utbyte och så många

i kampen för jämställdhet. Bland föreläsarna

nya kamrater

Louise Waldön, Vi mänskor,

Ilarriet Clauh.ills.

och

Tel.08/21 02

14, 2t 70 Oz

Besöksadress: Sveavägen 20
Postadress: Box 400 07,
103

41 Stockholm

Remisser
Aktiviteterna från de olika SKV-

avdelningarna har tagit stor
plats, det har knappast blivit
någon över till de två remisser
som behandlats sista tiden. Re-

i sin helhet rekvireras från förbundet mot Porto.
I svaret på remissen om föräldrautbildning (SOU: 1978:5) betonas att utbildning av föräldrar inte kan ersätta samhällets politiska ansvar att skapa drägliga livsvillkor vad gäller arbetstider, boendemiljö och dyl. SKV anser att
föräldrautbildningen ska centreras kring barnen och deras behov. Därför ska grupperna för
föräldrautbildning även öPPnas
för andra än de som är nYblivna
föräldrar för att på så sätt utöka möjligheterna till erf aren-

missvaren kan

hetsutbyte. Barnavårdscentraler-

Svenska

Kvinnors
Vänsterförbund
Box
onsd

3120, 103 62 Sthlm. Tel: 08/1149 61.
till 20.00. Postgiro 5 13 23-4.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund har

Månd-fred kl 9-14,

i korthet följande historia.

1914

bil-

dades Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för
demokrati och för kvinnors likställighet. A-r 1931 utvidgades förbundet så att
ett samarbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.
Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män
och för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekonomiska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnornas värdighet i familj och samhälle.
Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all
kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.
Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish Women's Left

Federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund, KDV (Women's
International Democratic Federation, (WIDF).
KDV har 123 ansiutna organisationer i 109 länder med flera hundra miljoner
medlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ status I (tidigare hette det A)

nas personalresurser bör utökas
så att alla familjer verkligen kan
få de hembesök som behövs. Som

hos FN:s ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilket innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framläg-

kommer att utnyttjas av redan
väl informerade och privilegiera-

SKV-avdelningar:

ga egna förslag muntligen eller skriftligen.

utbildningen skisserats av utredningen befarar SKV att den bara
de grupper.

Remissen

om iämställdhet i

arbetslivet (SOU 1978:38) stöds i
stort sett av SKV, men man un-

derstryker farhågorna för att Paragrafen om prioriteringen kommer att slå fel. Som den nu är
skriven föreligger faran att kvinnorna även i fortsättningen kommer att drabbas hårdast eftersom männen skulle få företräde
till hittills kvinnodominerade arbeten samtidigt som kvinnorna i"
lika stor utsträckning inte alls får

tillgång till arbetsplatser som domineras av män eftersom dessa
vid lågkonjunktur drabbas hårdast. I remissvaret framhålis vissa absoluta förutsättningar för att
lagen ska kunna genomföras, bI

a

allas rätt till ett meningsfullt arbete, barnomsorgsfrågans lös-

ning, tillgång till ordentlig kollektiv service i bostadsområdena

och G-timmars arbetsdag. Förutsättningarna utvecklas naturligtvis i remissvaret som alitså kan
erhållas från förbundet.

Ambjörby

EIlen Eriksson

Box

680

414

52 Ambjörby

Tel 0563/802

32

Båtskärsnäs
Lilly Johansson

Box

950

203

54 Båtskärsnäs

C'otland

Anette Vikström
Tetarve, Garda
620 16

Ljugarn

Inger Andersson
Djulögatan 35-37
64100

Ljungby
Anna Greta Svensson
Brogård
340 12 Annerstad
"Iel 03721220 69

Motala
Eisy Söderberg

60

76

Skellefteå

Aase Bang

Trädgränd 110
00 Skeliefteå
Tel 0910/390 04

931

541

Karlshamn
Sonia Karlsson
Tel 0454/291

Tel 0911/372

TeI0920/29437

Malmberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13
97100 Malmberget
Tel 0970/218 26

72 Asarum

5

00 Piteå

Karin Sandelin

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
56100 Huskvarna
Tel 036/13 74 55

1049

Strandvägen

941

Luleå
Disa Wennberg
Smedkroken 7
95139 Luleå
Lund

Pl

C

Katrineholm

Giiteborgsdistriktet :
Evy Andren
Barytongatan 4
42138 V:a Frölunda
Tel 031/47 40 02

290

Piteå-Munksund
Siri Aldrin

Katrineholm

Astrida Svensson

SKV-Lund
Box

1208

05 Lund
Tel 046/14 94 04

221

Fogdegatan 22
582 40 Linköping

Tel 013/17

08 39

Skövde

Maricstadsvägen

75

00 Skövde

Tel 0500/170

59

Stockholmsdistriktet
Margot Mårdh
Vallhallavägen 57
114 22 Stockholm
Tel 08/31 58 76
Uppsala

Karin Hammarström
Jenny Linds väg

752

Tel

17

50 Uppsala

018i 40 34 93

örebro

Lillemor Lundgren
Varbergavägen
703

51 örebrb

Tei 019/12

106

83 21

S.K.
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ryres$ster!

Varför ska vi betala mer för att bo än de som äger sina bostäder?
Hur länge ska vi behöva fa kraftiga hyreshöjningar varje år medan en ganska liten
grupp välavlönade villaägare far allt större skatteavdrag - pa vår bekostnad?
Staten satsar totalt 13 miljarder kronor om året pa
bostadssubventioner. Men av dessa pengar gar hela
7,5 miljarder till villaägarnas skatteavdrag.
Men inte till alla - större delen far de som
lö
skaffat sina villor under 70-talet och som
n9 -"'
aL,->
t har höga inkomster.
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Priserna bara stiger och ute stänger många fran villamarknaden.
'S-

Den snabba värdestegringen på många
får ägarna också ta hand om - nästan
skattefritt. Genom försäljningar gör de arligen
kapitalvinster på flera miljarder i netto.

{6Unt tt{Rort{"
{-ål' l'It

Också kommunerna .,efterskänker stora i
belopp till varje nybyggd villa.
De tar inte ut täckning för
kommunala investeringar utan slår
ut dem på skattebetalarna.
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ökar varje ar.
Hur länge har samhället rad att fördela
udst
de [;t,
llll ue
arligen till
miljarder arllger)
tiotals mlljaroer
Ilolals
{& :, I*'\'
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Dessa väldiga orättvisor

ställda?
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Vi hyresgäster finner oss inte längre ,Y"i
orättvisorna. Vi kräver rättvisa i boendet! *r *k
\.Vi kräver solidaritet av alla boende!
\"
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Hyresgäströrelsen går i spetsen för den kampen.
Ska vi nå malet rättvisa måste alla hyresgäster ställa upp. Vi är redan många, men
1

vi behöver bli ännu fler i vår rörelse.

Kommed!
Hyresgäströrelsen

r!

