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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har
i korthet följande historia. 1914 bilda-
des Föreningen Frisinnade Kvinnor
under parollen: Mot krigspsykos, för
demokrati och för kvinnornas likstäl-
lighet. Ar 1931 utvidgades förbundet
så att ett samarbete blev möjligt mel-
lan alla kvinnor som önskade en sam-
hällsutveckling i vänsterriktning.
Då fick förbundet sitt nuvarande
namn.

Förbundet vill verka för fullstän-
dig 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
samhä11e.

Förbundet vill verka för samarbete
mellan kvinnor i alla länder och med
ali kraft deltaga i strävandena att upp-
nå och befästa en varaktig fred, allt
framtidsarbetes grundval.

Ar 1946 anslöts Svenska Kvinnors
Vänsterförbund (Swedish women's
left federation) till Kvinnornas De-
mokratiska Världsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisatio-
ner i 90 länder med omkring 200 miljo-
ner medlemmar.

KDV har nu tillerkänts konsulativ
status I (tidigare hette det A) hos
FN:s ekonomiska och sociala råd.
Endast 16 organisationer har denna
status vilken innebär rätt att yttra sig
vid rådets sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen
eller skriftligen.
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TEMAMöTEN
kring detta nummer kommer att ordnas i

Uppsala 30 november kl. 19.30 i Konsthallen C'amla Gil-
let, Fyris Torg 6

Stockholm 7 december kl. 19.30 på bokcaf6et Kvinnfolk,
Heleneborgsgatan 46 (vid Hornstull)

Lund 1 februari kl. 1930 i Medeltidssalen, Folkets
hus

Göteborg 2 februari kl. 1930 på Nordgården, Karl Jo-
hansgatan 3l'(vid Karl Johanskyrkan)

Umeå ordnas under våren. Tid och plats meddelas
Piteå senare.

Vi som medverkat i numret - skrivit eller intervjuats -kommer att vara med och diskutera. Några av de ämnen
vi tänkte prata om:
Korstryckssituationen - hur klarar vi den?
Vilka val och kompromisser måste vi göra idag?
Vilka krav måste vi stäIla för att göra kvinnans nya
livsroll möjlig?
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Nytt kvinnoyrke
oger jämställdhet?

Vad väntar vi av den nya, tigande regeringen? - Ja, optimismen är väl inte precis
överväldigande, även om den, som n€d Top i DN uttrycker det, skapat ett nytt
kvinnoyrke: biträdande minister. Nu finns fem nya kvinnliga ministrar, tror nå-
gon att de kommer att allvarligt bidraga till iämställdheten?

I(ravet om fler kvinnor i politiken är en förrädisk klyscha när man inte poäng-
terar att det är radikala kvinnor som behövs. Uppriktigt sagt är en karl, som käm-
par med oss, bättre än en reaktionär kvinna med t ex vårdnadsbidrag i bagaget.

Vi har fått en kvinna som utrikesminister, Karin Söder, som måtte i djupaste
hemlighet ha kvalificerat sig för denna viktiga post. Svenska folket har åtminsto-
ne aldrig fått veta något om hennes meriter. Det känns bittert att vi aldrig fick se
Alva Myrdal på den taburetten, en av den avgångna regeringens rnånga obegrip-
ligheter.

Ett träget studium av regeringsprogrammet ger föga lön för mödan. Vårdnads-
bidragets utformning är man inte ense om - skall det beskattas eller inte? Folk-
partiet vill ha det obeskattat för föräldrar med barn under tre år. De övriga vill ha
skatt. Men att man vill ha vårdnadsbidrag och därmed locka kvinnorna från yr-
kesarbete och självständighet råder väl inget tvivel om. Och tänk vad man kan
spara på att inte bygga daghem och fritidshem !

Valet demonstrerar än en gång demokratins eviga dilemma. Det är inte de med-
vetna, politiskt kunniga som fäller utslaget, utan marginalväljarna som flaxar hit
och dit och låter sig luras till Fälldins breda famn av hans kärnkraftspatos och i
stället hamnar i Bohmans rävsax.

Kärnkraftsentusiaster hoppar nu av på löpande band både i USA och hemma.
AKA (atomavfallsutredningen) underkännes av bl a en rad forskare vid Stock-
holms och Giiteborgs universitet, t o m kärnkraftsentusiasten professor C'erholm
tar avstånd från utredningen. Nej, frågan om förvaring och upparbetning av det
radioaktiva avfallet är inte löst. Den enkla och fräcka lösningen att skicka hela
rasket utomlands så att vi slipper det är inte precis realistiskt, eftersom ingen vill
ta emot vårt avfall.

Vid fredskonferensen i Helsingfors konstaterades att världen årligen rustar för
300 miljarder dollar, det är sex gånger mera än i-ländernas samlade u-landshiälp
och mer än vad som i hela världen anslås till undervisning och hälsovård. Behövs
kommentarer?

Till slut, trots allt, en bra jul och gott nytt år, fast helgen i år är fattig på lediga
dagar. Bästa julklappen: gåvoprenumeration på Vi mänskor, kronor 30:-
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Den håir generationen. o o

Andra världskrlgets skugga
präglade vår barndom, atom-
bombens skugga vår skoltid.
Ransonerad mat, ransonera-
de kläder, ransonerad energi,
Bilfria gator, stickestrumpor
och livstycken med knäpp-
strumpeband. Kristiden var
det normala, freden den obe-
gripliga festen. Mer fattbara
var andra förändringar: försr
ta gången man såg vitt socker
efter krigstidens bruna, den
första bananen, ransonering-
arnas successiva upphörande.
Vår skola var fortfarande
småskolan och sjuårig folk-
skola med skilda pojk- och
flickklasser. Dagen började
med psalm och fader vår, man
stod rak i ryggen bredvid
bänken när man svarade på
frågor. Den slutade med väl-
signelsen och "slut för idag -tack för idag". Till skolavslut-
ningen med "Den blomstertid
nu kommer" fick man årets
finklänning, drömmen var i
or ganza med fj ärilsärmar.

När vi var småflickor kom
den feminina vågen med New
Look och kvinnan tillbaka in
i hemmet från krigstidens ar-
betsplatser i industri och and-
ra "okvinnliga" jobb. Världen
ropade på kvinnlighet. När de
trötta pojkarna kom hem från
kriget-- dom som alls kom
hem - behövde de moders-
vård och familjelycka och
mjuka älskarinnor och
kvinnornas platser på arbets-
marknaden.

När Den Onde, Hitler var
förintad fick vi snabbt en ny
ondska: kommunismen, som
hotade vår och världens fri-
het. Det sönderbombade
Europa byggdes upp med
amerikansk Marshall-hjälp'
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Den första påminnelsen jag
minns om att det fanns en
värld utan för min egen lilla
var Ungernkrisen. Jag låg i
min säng och grät när Pekka
Langer i nattradion rappor-
terade resultaten av Ungern-
insamlingen. Suezkonflikten
var den första upptäckten av
vårt beroende av andra Iän-
der. Oljetillförseln ströps, det
var 13-14 grader inomhus, jag
satt med tre lager filtar om-
kring mig och läste huttran-
de läxor. Men vare sig av
Ungegn eller Suez drog vi
några konsekvenser. Det
handlade om enskilt lidande'
inte orn politik,

För oss som gick i läroverk
och kom från rätt sorts familj
var den ljusnande framtid
självklar. Det var långt innan
någon hört talas om akademi-
kerarbetslöshet. Men att det
fanns ett glapp mellan mina
yrkesambitioner och den på-
bjudna kvinnorollen måste
jag ha känt. En dag skrek jag
tiIl mamma: "varför stoppa-
de ingen Fredrika Bremer?"
Som om jag vetat oförenlighe-
ten mellan mitt behov av
självständighet och min ön-
skan att vara en "riktig kvin-
na".

För de flesta av oss var vä-
gen förlovning-lysning-gif-
termål sj älvklar. Samboende
utan äktenskap var vågat.
När jag var 22 blev min fäst-
man och jag "med våning" och
gifte oss - då var de flesta av
mina klasskamrater redan
gifta eller stod i begrepp. att
gifta sig.

Sverige hade förändrats. Av
folkhemmet hade blivit ett
välståndsland. TV:n hade
kommit, bilarna blev allt fler.

Broderskapet från kriget tog
ett snabbt slut. Nu gällde det
att sIå tillbaka kommunismen,
i ltalien, i Grekland, i Korea,
var den - dvs folket - än
gjorde sin röst hörd.

Rollerna var besatta, spe-
let bestämt långt innan vi ens
begripit att det fanns ett sam-
hälle och en värld. Kvinno-
kvinnan var idealet. Våirl-
den var svartvit, uppdelad
mellan stormakter (det var
innan dom blev supermakter).
Politik var fult och.kvinnos€l-
ken var död. Vi eick in i 50-
talet med kalla krigets världs-
bild och den amerikanska lyc*
kodrömmen, bägge lika själv-
klara som luften omkring oss.
Från Amerika kom allt som
var inne. Från Amerika kom
Satchmo och Ella och Lionel
Hampton och Rock Around
the Clock. Från Amerikd kom
id6n om tonåringar. Förut
hade man upptäckt Barndo-
men och Ungdomen. Nu upp-
täcktes Tonåren, som en ny,
oexploaterad marknad.
tt8ackfisch' och tTeenager"

hette de första specialaffärer-
na för tonårskläder, som vi
lyckligt besökte. Det var in-
nan Hennes tid.

Vi lärde oss hata kollekti-
vet massan, för det var
kommunisrn, och besvor oss
omedvetet till individualis-
men. itildå giorde vi allt för
att hitta en grupptillhörighet.
Vi delade oss i dixies och
knuttar och spättor och det
var till sist en klassfråga vart
man hörde. Rågummiskor
och duffel, skinnpajar och
njurbälten . . . Men om klasser
visste man inte, för vi levde i
ett folkhem utan klass- oeh
könsskillnader.

*---.-lr^--



Kuinnan skulle uara som en spis med fgra lika uarma ldgor: en för
mod.ern, en för hustrun, en för älskarinnan och en för husmodern.
Så, uar det kuinnoideal ui fick itutat i oss. BiId Anne Lid'ön.

Lyckan var självklart att ha
pengar och köpa saker. Kon-
sumtion var lösenordet. Kon-
junktur var ett okänt begrepp
för de flesta av oss. Välstån-
det liksom bara ökade, av sig
självt... Politiska händelser
var dramatik, lösryckt ur var-
je begripligt sammanhang:
Hammarskjölds död, Kuba-
krisen, mordet på Kennedy.
Det var terrorbalansens och
den fredliga samexistensens
tid.

Så kom mitten av 60-talet.
Saker började förändras. Det
kom en ny musik med grup-
per i stället för soloartister.
Beatles i stället för Elvis. Klä-
der med klara färger istället
för det diskret damiga. Mary
Quant i stället för Dior. Ung-
domsrevolten hade börjat.
Målet var inte längre att bli
vuxen och etablerad utan
tvärtom: att förbli ung - alla
över 30 är döda - och hålla
sig utanför etablissemanget.

De gamla auktoriteterna
krossades - trodde vi - och
friheten var vår. En ny ljus-
nande framtid.' Befriade
klippte vi av kjolarna, spar-
kade av oss de italienska
skorna med stilettklackar,
slutade dansa i par och shaka-
de för oss själva till musikens
rytmer. Fria förhållanden,
behändiga P-piller istället för
gamla kladdiga pessar. Kil-
larnas långa hår.

På Hötorget slogs de första
Vietnamdemonstranterna ner
av polisen. Protesterna mot
det etablerade samhället kon-
kretiserade sig i aktioner:
Stoppa Mässan, Kårhusocku-
pationen, Alternativ JuI,
Striden om almarna. Samhäl-
let och världen blev synliga.
De av oss som ville se börja-
de förstå sammanhangen.

Den lnvanda scenbilden
förändrades totalt. USA var
inte frihetens utan imperialis-
mens försvarare på jorden.
Välståndet kom inte "av sig
självt" utan byggde på ut-
sugning av andra länder.
Ojämlikheterna mellan kö-
nen berodde inte på förbise-

fl$''','s$[lxrmå s&ffi ]s\.F.
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Trots d.et kalla krigets propa.ganda fanns det tr'ela tiden människor
som uiigrad,e erkänna den uiirldsbilden, sonx förde kampen uida,re'
Protesterna mot atombomben uar en uiktig fal.krörelse under S|-talet,
dcir blo SKV engagerad,e sig mycket.Foto: Pressens bild, Skämtteck-
ningen nedan är hämtad från FickJaurnalen 7955.
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ende utan på kvinnoförtrYck i
ett patriarkalt samhälle. Den
"objektiva" historien var inte
neutral utan skriven i ett be-
stämt syfte.

Allt som förut var svart blev
vitt och tvärtom. Men medan
den tidigare svartvita bilden
var given från ovan och obe-
griplig var den nya fattbar. Vi
begrep hur det hängde ihop.

Vi var den första generatio-
nen småbarnsmödrar som på
bred front kom ut på arbets-
marknaden i det industriali-
serade samhället. Det var där
den inhemska reserven fanns,
när behovet på arbetskraft
stegrades under senare häIf-
ten av 60-talet. Det var så vi
upptäckte att det här samhäl-
let inte var inrättat för män-
niskor med ansvar för barn.

De av oss som trott att vi
levde i ett klasslöst folkhem
med full jämlikhet mellan kö-
nen - och dit hörde jag -vaknade upp. När lågin-
komstutredningen kom fick
vi svart på vitt att kvinnor ha-
de lägst löner och längst ar-
betstid - om man inräknar
ansvaret för hem och familj.

Samtidigt tog sig den sex-
uella "revolutionen" alltmer
öppet kvinnoföraktande for-
mer, med porr och reklam och
utvikningsbrudar.

Det var så mycket som blev
uppenbart. UtnYttjandet av
kvinnorna som arbetskrafts-
reserv och 1åglönearbetare.
SamhälIets barnfientlighet'
Hemarbetets funktion av oav-
lönat arbete. Exploateringen
av kvinnan som sexobjekt.

Med vår generation tog
kvinnokampen ny fart. GruPP
8 startade. De äldre kvinnoor-
ganisationerna blev aktiva
igen. Kvinnorna började göra
sig hörda fackligt och Poli-
tiskt. Kraven på fri abort och
utbyggd barntillsyn växte.
Städerskor och flygvärdinnor
strejkade. Sekreterarna väg-
rade koka kaffe på jobbet.
Kvinnorna protesterade mot
porrklubbar och nakenbröst.

Pillret. Kvinnornas återin-
träde i samhället. Den Politis-
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ka medvetenheten. Kvinnorö-
relsen. Allt detta hände i en
period av vårt liv då många av
oss fortfarande var på väg:
mot utbildning, yrken moder-
skap, förhållande. En del av
oss bröt upp för att söka nYa
vägar, nya former för att leva,
nya sätt att vara. Sedan vi väI
genomskådat mönstren väg-
rade vi att längre sPalta uPP
oss i manligt kvinnligt,
känsla - intellekt, arbetare -förälder. Vi sökte en total
livsroll.

I 70-talets snålblåst är det
lätt att bli nostaleisk över de
kampfyllda åren. Men jag tror
inte, vill inte tro, att kvinno-
kampen svalnat. Tvärtom: iag
tycker att den nu förflyttat sig

från en relativt liten grupps
angelägenhet till en alltmer
allmän medvetenhet hos de
kvinnor man möter På tåget
och i affären. Där den hör
hemma om den ska betYda nå-
got. Jag vill tro att det handlar
om att kvinnorna nu kräver
sin plats i det industrialisera-
de samhället på sina egna vill-
kor.

LW

"Det är inte kvinnans strävan
efter jämlikhet som driver
henne ut i produktionen utan
hennes deltagande i Produk-
tionen som får henne att stäl-
la krav på rättigheter"

Alexandra Kollontqi
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ff Korstrycksåldern ff
Vad är de biologiska förteck-
nen för den här åldern? Dvs:
vad är typiskt för kvinnans
liv under åren 25-35 är?

Det iir de år d& nlan har
små"barn

Det tir de år då man etable-
rar sig på, arbetsmarknaden

Det tir de år då, man söker
f ormerna för samliuet/tikten-
skapet

Det iir de å.r då, man med-
uetet och./eller omeduetet uäl-
jer buggstenarna till resten a,u
sitt Liu

De må,nga krauens och nxöj-
Ligheternas tid...

För hur vi än väljer i de här
åren blir det val som påverkar
hur vårt liv kommer att se ut i
fortsättningen. De många oli-
ka förväntningarna och kra-
ven - utifrån och inifrån oss
själva - gör de här åren till
de mest pressade i kvinnoli-
vet. De år då tiden och kraf-
terna inte räcker till för allt.

Rita Liljeström har kallat
den här situationen för "kors-
trycket". Kraven från mig
själv kolliderar med kraven
från barnen, från mannen,
från jobbet, från utbildning-
€r, från samhällsengage-
manget. Allt kräver min tid
och min kraft.

Det är både en fråga om
praktiska svårigheter och
psykisk press. Tiden räcker
inte till. Barntillsynen är oti[-
räcklig. Kollektivhus och ser-
viceinrättningar finns nästan
inte. Restiderna är långa. För
att vi ska passa på arbets-
marknaden ska vi "vara som
karlar" beredda att åsidosät-
ta "privatlivet" för jobbet, be-
redda att prestera, konkurre-
ra, inte visa känslor.

För att få familjelivet att
fungera ska vi vara som "rik-
tiga kvinnor", dvs fylla den
kvinnoroll som bygger på mo-

derskapet som kvinnans livs-
uppgift: vårda, vara tilt
hands, ha tillgång till våra
känslor, vars intuitiva och
psykologiska, inte hävda oss
sjäIva utan tjäna andra.

Det nya för den generation
kvinnor vi skildrar i det här
numret - kvinnor födda mel-
lan 1940 och 1950 är att
många av oss försökt förena
dessa motstridiga krav.

De flesta har naturligtvis
inte tagit jobb för att "för-
verkliga sig själva" utan i en
kombination av ekonomiskt
nödtvång och trycket från den
isolering som blivit många
hemmafruars i vårt samhäl-
le.

Det är klart att det gnisslar,
för många av oss. Att leva un-
der akut tidspress, med ofta
minimal hjälp av omvärld och
samhälle och ibland med en
konstant kulturkollision mel-
lan manligt/kvinnligt i ma-
gen.

Men kaos kan också vara
fruktbart. Ur detta korstryck
föddes t ex den nya kvinno-
rörelsen, som vägrade att se
misslyckanden som privata
misslyckanden, som vände
dem utåt i krav: på samhälle-
lig service - daghem, kollek-
tivhus på arbetsmarkna-
den - kortare arbetsdag, kor-
tare restider - på kvinnosy-
nen: sluta exploatera kvinnan
som sexobjekt, gör upp med
bilden av häxan och madon-
nan. Som vägrade acceptera
att kvinnor skulle behöva an-
amma mansrollen om de ville
nå utöver kvinnorollen. Som
hävdade att det privata också
är politik, att våra erfarenhe-
ter i den privatiserade kvin-
novärlden måste erkännas,
att kvinnors arbete med re-
produktionen - barn, matlag-
ning, hemvård - är lika vik-

tigt för produktionen som
produktionen sjäIv.

Ur detta kaos föds kanske
också kvinnor med en hel-
hetssyn på sig själva som
människor och en totalsyn på
sin livsroll. På det sättet är
kvinnans frigörelse också
mannens frigörelse. Först när
kvinnorna tar fullt ansvar för
sig själva och sitt liv finns det
utrymme för männen att bli
annat än försörjare. När kvin-
norna har ett egenvärde kan
de släppa in karlarna på sina
domäner: känslorna, barnen,
kontrollen över privatlivet.
Då är vare sig "de mjuka
männen" eller "de starka
kvinnorna" längre ett hot.

Just den här generationen
har börjat definiera en ny
livsroll för kvinnan.
o genom att vi fått effektiva
preventivmedel och därmed
kan kontrollera vår fruktsam-
het
o genom att behovet av kvin-
norna på arbetsmarknaden
tvingat samhälle att avlasta
kvinnorna en del traditionella
uppgifter
o genom att det ekonomiska
läget gjort enförsörjarfamil-
jen till en omöjlighet för de
flesta. Den vanligaste famil-
jeformen i Sverige idag är
tvåf ör sörj arf amilj en.

Vi är 610 000 kvinnor i Sve-
rige som just nu är mellan 25
och 34 år. Av dessa 610 000 har
vi intervjuat 6. Vi har försökt
ta reda på hur dessa sex upp-
levt sin historia och hur de
löser korstryckssituationen,
vilka kompromisser de gjort
och vilket pris de betalat för
att klara sig i ett lönsamhets-
inriktat mans- och klassam-
häIle. Hur representativa de
är blir läsarnas sak att be-
döma. I
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'Je va så sint
så je kokd'
Intervju : Gunilla Thorgren

Gul,l,maJ:

Gullmaj 31 år, bor i Ämotsfors - ett litet samhälle i väst-
ra Värråland.-Där finns ett pappersbruk och Norma am-

-,rnitionsfabrik. I övrigt tir t[,.et bara snabbköpet och
småaffärerna som kan erbiuda arbetstillfällen.

Människorna lever efter strikta sociala familiemönster
hiir. Det gäller att inte bryta 4tot reglerna. Det politiska
livet ar Jtatiskt. Här har aldrig funnits en FNL-grgP_P
eller annan utomparlamentaris[ aktionsgru_pp. När -Fol-
kets Hus en mörk-vinterkväll biöd på politisk teater kom
tre festlkare. Men lördags-bingon och vålds- och porr-
filmerna drar fulla hus.- 

c,utt-ai har varit hemmafru i l? 4", men io_bba-r -nu
som åetälarbeterska på Norma och hennes månadslön
åt ä" Z OOO 

"fte" 
skatt. Iion bor tillsammans med man och

i"eU."" i ett litet hus med trädgård mitt inne i samhället.

Gullmqi du blev med
barn och gifte dig med Stig
när du var 16 år. Du hamna-
de i "olyckatt som folk bru-
kade uttrycka det.

- Nej du, det där med att jag
blev med Titti det ligger dju-
pare än så. Hon var ingen
olyckshändelse. Hon var Pla-
nerad. Om du ser på hur jag
växte upp... du känner PaP-
pa. . .ja pappa och paPPa. Jag
var utomäktenskaPlig. Min
riktiga pappa såg jag en gång
när jag var 16 år, men honom
som jag kallar för paPPa. Det
var alltid fylleri och tätt mel-
lan slagsmålen. Jag fick ofta
sitta emellan. Jag fick veta att
jag var ivägen och att jag inte
hörde hemma där. Det gjorde
att så fort jag över huvud ta-
get blev medveten om att det
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GICK att ta sig hemifrån gjor-
de jag det.

Första året efter skolan
bodde j ag hos en moster i
Karlstad och gick på en sY-
kurs. Då behövde jag bara va-
ra hemma på helgerna. Äret
därpå eick jag på en kontors-
kurs i Arvika. Det var samma
år jag träffade Stig.

När jag var klar med utbild-
ningen så var jag tvungen att
försöka rota mig och skaffa
mig ett jobb - så jag kunde
försörja mig. En annan mos-
ter till mig ville ordna jobb i
Karlstad på Solsta frott6fab-
rik. "Nej", Sä morsan "det blir
det inget av med. Hon är för
ung för att ftytta hemifrån".
Men vi bodde ju i en bY där det
fanns en liten post och en af-
fär. Där kunde jag inte få nåt
jobb. Då blev situationen sån,

att jag bara ville sticka från
alltihop.
- Stig hade ungefär samma
desperata situation. Han var
äIdst bland nio syskon. Famil-
jen bodde i en liten liten stuga.
Han tyckte inte att han fick
vara ifred nånstans. Vi var
helt enkelt två personer i sam-
ma båt. Vi längtade båda des-
perat hemifrån och vi kunde
inte hitta nån annan lösning.
Från mars till september slet
vi innan jag blev med barn.
Alla trodde att det var en
olyckshändelse och det kunde
dom ju tro.

Jag vet egentligen inte vad
vi tänkte på. Vi var nog gans-
ka tomma i huvudet. Stig hade
inget jobb. Jag hade inget
jobb. I november fick han
jobb på Norma i Ämotsfors.
Vi gifte oss i mars och i maj
föddes Titti. Då tjänade Stig
5:8O/timma. Det skulle vi leva
på - tre personer. Och vi äg-
de inte ett enda skvatt. Hemi-
från fanns inget att få. Morsan
jobbade inte då - jag hade tre
yngre syskon och pappa drack
för det mesta upp det han tjä-
nade. Hemifrån Stig fanns in-
te en pinal över - det kan jag
garantera.

Blev äktenskapet den till-
flyktsort ni hade tänkt er?

- Mamma präntade alltid i
oss ungar från det vi var små
att man "ska vara nöjd med



sin lott. Man ska finna sig till
rätta i allt. Sköt ditt du, och
bry dig inte om vad andra gör.
Var nöjd med det du har och
gör så gott du kan". Det där
sitter väl fast i mig. Dessutom

- när vi var nygifta hann jag
inte tänka efter så mycket
Först bodde vi i ett rum och
kök på andra våningen i en
stuga. Enda moderniteten var
rinnande kallt vatten och av-
Iopp. Toaletten var ute och
jag fick bära ved tiII spisen
och ut med aska. Då var jag
sjutton år och Titti nyfödd.
Gubben vi hyrde av var alko-
holist. Ibland fick han deli-
riumanfatl. Då blev han hys-
terisk. En dag kom han in
till mig när jag satt och mata-
de flickan och sparkade en
vedkorg över golvet så träna
rök över mig och henne. Den
kvällen bestämde vi oss för att
flytta.

Det enda som gick att få i
hela samhället var en omo-
dern tvårummare. Kall ! ! !

Vi flyttade in i januari och i
mars födde jag Lars. Det var
mellan 7-9 grader i rummet
när vi vaknade på morgonen.
Stie låg i lumpen . . . det var en
hemsk tid. Jag bar ved tills jag
stöp. Rummen hade 3.40 till
taket. Det var något att värma
upp det du. I vedspisen var det
en spricka på 2 cm. Gnistor-
na stod som en kvast när vi
eldade. Ungarna fick ha
strumpbyxor och sockor och
tröjor både natt och dag. När
Lars kom i krypåldern kunde
jag inte ha honom på golvet.
Han lärde sig inte gå förrän
han var 14 månader för jag
var tvungen ha honom i spjäl-
sängen dag ut och dag in. I två
år bodde vi så. Sen fick vi en
modern lägenhet. Det var ett
himmelrike.

Fick du nån hjälp av Stig
under dom där fyra första
åren? Hade ni stöd av var-
ann?

- Stig jobbade ju på dagarna
och jag hade händerna fulla
med mitt. Vad han sen gjor-

de. . . förutom att han van-
trivdes . . . det vet jag inte. . .

men att han vantrivdes det vet
jag. Han var uppvuxen på en
bondgård. Han kunde inte bo
i lägenhet.. . så när han kom
hem från jobbet bytte han om
och åkte till föräldr,ahemmet.
Många många gånger gjorde
han det. Alltid var det något
dom skulle ha hjälp med -hugga ved, plocka potatis, så
och skörda. Men jag hade så
fullt upp med mitt, så jag
hann inte tänka om det var
rätt eller fel. Jag var ju inte
van vid att karlar hjälpte till
heller. Det hade jag aldrig sett.
Jag var glad att han inte söp.
Det var liksom viktigast för
mig.

Var det så långt dina för-
väntningar på livet och kär-
leken sträckte sig?

- Ja då var det så. Inte nu.

Hur hade du det ekono-
miskt? Fick du pengar av
Stig?

- Stig betalade alla räkning-
ar och affären ligger precis
vid Norma så han har oftast
handlat också. Jag har väl
aldrig fått några pengar, meh
det har inte betytt någonting
för mig. Jag bryr mig inte om
grejer och prylar. Jag har ald-
rig suttit och tittat i kataloger
och heminredningstidningar
och sagt: "så ska jag ha't och
det ska jag köpa". Jag kan se
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grejer och tycka dom är snYg-
ga, men jag har inga behov.
Jag har ALDRIG varit van vid
att gå och köpa mig kläder.
Ska jag ha nåt får jag sY själv.
Mamma har alltid sYtt allting
hemma. Hon har lärt mig sY.

När jag handlar åt mig själv
brukar det vara för en sum-
ma mellan 2:50 och tio kronor.
Jag har så små SÄNA behov.
Jag vet att jag skiljer mig från
andra tjejer runtomkring mig
och att dom tycker att jag är
lite prillig på nåt vis.

Dom flesta komPenserar iu
bristen i sina liv med att kö-
pa.

- Men jag har så många and-
ra intressen. Jag har huvet
fullt med id6er jämt. Jag be-
höver bara sätta mig ner och
titta rakt fram och flerfaldi-
ga mönster och modeller väx-
er fram. Tankar om allt möj-
ligt.

Varifrån har ditt skaPar-
behov kommit tror du? Du
syr kläder, gör egna möns-
ter, gör lövsågsarbeten, må-
lar, broderar och fixar med
allt möiligt.

- Jag tror att det började
med mamma. Hon jobbade
hemma som sömmerska i 25

år. Det började väl med att
hon var överlupen med arbete
till helger och skolavslutning-
ar osv. Med fyra barn att ta
hand om. Jag som var äldst
fick rycka in redan när jag var
nio-tio år, fålla klänningar'
sy knapphål, kasta sömmar.
Jag blev ganska 'avancerad.

Det var en god skola. Jag var
11 år när jag sydde min förs-
ta klänning - själv.

När jag sen kom till Yrkes-
skolan i Karlstad och fick
praktisera vid en fabrik så

Lpptäckte jag skillnaden mel-
lan att jobba fram ett Plagg
själv och att sitta och sY i en
bit av en rock vid ett löPande
band.

Jag vill skaPa grejer själv
och se resultatet av mitt arbe-
te - inte bara vara en länk
vid ett band.
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GuLLmaj broderar med mor

Hur har du upPlevt dom 13

år du varit hemmafru?
. upplevt. . . det har jag

verkligen inte gjort . . . jag kan
inte påstå att jag kände att jag
Ievde ens engång. Hemma-
fru... förresten... ja titeln
hade jag kanske. . . men jag
gjorde ju allt utom det en
hemmafru ska göra.

För det första är jag inte det
minsta intresserad av hus-
håIlsarbete. Matlagning t ex
lagar jag mat så är det för att
vi annars svälter ihjäI. När
andra kvinnor i husen runt-
omkring gnodde och Polera-
de sina fina blanka möbler,
strök nya gardiner och Putsa-
de fönster och koPPargrYtor

- då tog jag en träbit i stället
och satte mig och karva i den.

Allt hushållsarbete gjorde
jag med en fruktansvärd' fart,
så jag skulle få tid med det
som intresserade mig.

Du försökte gå ut i arbetsli-
vet en gång för flera år se-
dan. . .

- Ja, det var när min sYster
begick självmord. Då hoPade
sig problemen över oss. Hela
familjen brakade ihoP. Jag
skulle försöka vara stark. Jag
spände mig till tusen och för-
sökte på alla vis.. . men...
det gick inte. Jag fick en efter-
chock och var ett totalt nerv-
vrak. Det blev en massa Prat

och skriverier runt händelsen
också. Jag gick hemma och
grinade i tre månader och
kände mig helt ensam. Inte en
enda person stäIlde uPP. AlIt
skvaller gjorde att jag tYckte
"ger jag mig ut så är det nån
som käkar upp mig".

Så småningom orkade jag i
alla fall tänka så långt som
"kommer j ag inte ut i lag med
folk DU, då kommer jag att
hamna på intensiven".

Stig ordnade jobb åt mig På
Norma ammunitionsfabrik. . .

men då var jag så förstörd. . .

första arbetsveckan rasade
jag ihop tre gånger. Jag fick
gråtattacker som varade i
timmar. Men flickorna På ar-
betsplatsen tog hand om mig,
pratade lite med mig så det
lättade en stund. Men jag fat-
tar faktiskt inte dom arbetsle-
dare som stod ut med mig. Jag
tänkte: "snart skickar dom
nog hem mig", men det gjorde
dom inte.

Blev du bättre av att jobba
då?

- Ja det var det som räddade
mig. Men du vet vilket trassel
jag hade med ungarna. Dom
var fyra och två år då. Barn-
passningen var så osäker...
ujamejen. .. jag hade sex
olika personer som Passade
ungarna på fem månader.
Men då hade jag under dom



fem månaderna hunnit bli så
stark själv så jag ansåg, att
den situationen var ohållbar.
När jag hade orkat rädda mig
själv från att bli knäckt - att
jag inte kan knäcka ungarna.
Det var bara att ge sig. Sluta
jobba. Gå tillbaka hem igen.

Det var nog den erfarenhe-
ten som gjorde att jag börja-
de engagera mig politiskt.
Ordföranden i Socialdemo-
kratiska Kvinnoklubben sök-
te upp mig och vi började pra-
ta om jobb och daghemsbrist
osv. Tidigare hade jag väl
egentligen inte tänkt så poli-
tiskt. Hemma var det ofta po-
litiska diskussioner. Pappa
stred för kommunismen och
mamma åt sitt hå11. Det ingick
i dom vanliga trätorna hemma
och vi barn fick aldrig vara
med. Pappas prat var svam-
mel av en fyllegubbe, sa mor-
san. Hon hade samma stånd-
punkt i politik, som i allt an-
nat. "Man ska vara nöjd med
det man har och man ska inte
tro att saker går att förändra".

Nå, ordföranden berättade
att dom stred för att få ett
barndaghem och det var ju
precis vad jag hade behövt
för några månader sen. Ett
daghem står där det står var-
enda morgon, men jag visste
inte från dag till dag vem som
skulle ta hand om mina ungar.
En barnflicka som vi hade t ex
hittade vi i köket groggande
med grannen, vars fru låg på
BB medan ungarna sprang
ute och lekte ensamma. Vi
bodde då precis intill riksväg
61.

Herregud, bröt du inte ihop
totalt då?

- Nej det gjorde jag inte, men
ungarna blev trasiga. . .. nå,
det här med politiken. Jag ha-
de på något sätt fått för mig
att jag var socialdemokrat i
alla fall, så jag gick med i
kvinnoklubben.

När jag gick med hade jag
inte en enda politisk erfaren-
het. Jag hade aldrig varit på
ett sammanträde. Jag visste

inte hur ett sammanträde gick
till och jag visste inte vad dom
gjorde där. Jag visste inte
hur organisationen fungerade
varken inom kommunen eller
på riksplanet. Jag visste inte
hur ärenden kom till och vil-
ken gång dom hade. De första
gångerna jag gick på möten,
satt jag som ett fån.

Sen satte jag igång med
studiecirklar. Jag lärde mig
mötesteknik. Jag lärde mig
skriva motioner. Jag lärde
mig hur hela den kommunala
förvaltningen fungerade
gatuväsendet, brandvärnet. . .

hur politiken och organisa-
tionerna fungerade på läns-
och riksplanet. . . aIIt.

Jag läste partiprogrammet,
så jag kunde det nästan utan-

till. Jag ville komma fram till
om d.et verkligen passade mig.
Om det.var något jag tyckte
var värt att slåss för. Jag ville
känna att jag själv trodde på
det jag pratade om. Jag tyckte
inte att dom andra i partiet
nånsin reflekterade. Dom ac-
cepterade det som kända so-
cialdemokrater sa i tv-diskus-
sioner och skrev i Aktuellt och
Morgonbris. Partiets åsikter
blev deras egna utan att dom
reflekterade över "vad tänker
jag själv". Men så kan inte jag
göra. Jag började jämföra mi-
na egna åsikter med partipro-
grammet. Då kom jag under-
fund med att "det här stäm-
mer inte ett skvatt för mig."
Och i gruppen gick det aldrig
att få igång en ideologisk
debatt.. . som när jag ville

ifrågasätta partiets linje i
kärnkraftsfrågan. Nej, det var
ingen som ville. Det var
hemskt. Precis som om aIla
direktiv som kommer upp-
ifrån skulle vara riktiga.

Men du hann bli ordförande
i kvinnoklubben i alla fall?

- Ja. I ett år, sen fick jag nog.
Sen gick jag ur både partiet
och klubben. Det kom för
mycket på en gång. "Je va så
sint så je koke". Jag orkade
inte sitta kvar i lag med en
massa gamla gubbar och säga
ja och tack till . . . det nya bud-
getförslaget, och kärnkraften,
och Haga två, och Meidners
utredning. Jag skickade in
min avskedsansökan. Nu är
det inte en enda socialdemo-
krat i hela Ämotsfors som
hälsar på mig. Kunde dom äta
upp mig så gjorde dom säkert
det.

Vad har du emot Meidners
löntagarfonder då?

- Själva id6n är väl bra. Men
så som förslaget är utformat
så ifrågasätter det inte ett
skvatt om det är nödiga eller
onödiga industrier vi har i
Sverige idag. Arbetarna ska
vara delägare likaväl i en fab-
rik som tillverkar pyttesmå
plastprylar och såna som till-
verkar bilar, stora Aseamoto-
rer och kärnkraftverk.

Det har jag aldrig tänkt på.

- Nehej. Men jag går till bot-
ten med allt. Jag vill att vi ska
sträva efter att framställa
det som vi behöver. Det finns
ju MASSOR av saker som
produceras tilI ingen nytta.
Jag vet inte om det finns nån
fabrik i Sverige som tillver-
kar plastblommor, men finns
det ingen så skaffar dom tro-
Iigtvis en.

Vi lär kanske behöva plast-
blommor snart. .. så som
dom förstör vår natur.

- Javisst, men dom behöver
ju inga naturliga blommor
när dom har plasten va . . . !
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I alla fall är jag kritisk till
Meidners förslag att det
inte ifrågasätter den industri-
ella sammansättningen i Sve-
rige, utan att dom bara brakar
vidare i den produktion som
kapitalet bestämt.

Hur fick du tid att iobba Po-
litiskt? Ställde Stig UPP?

- Inte ställde han upP frivil-
ligt. Men då tog jag i och sa:
"du är på fotboll, på bingo och
du spelar bridge och har tusen
intressen. Jag kommer aldrig
nånstans. Du frågar aldrig ef-
ter om du har barnvakt utan
tar för givet att jag sitter
här och passar ungarna. Nu är
det min kväll och nu går jag",
sa jag och så eick jag. Det fick
han finna sig i. Han hade fot-
boll varenda helg och jobbade
med bingo tre kvällar i vec-
kan. Det var jag ju tvungen
att ha en ändring På. Så små-
ningom tog jag väl ikaPP ho-
nom, ju mer engagerad jag
biev.

Blev det aldrig gräl när du
gick?

- Nej, vi har aldrig haft ett
rejält grä1. Det fick jag nog av
hemma hos farsan och mor-
san.

Hur har ditt och Stigs äk-
tenskap varit egentligen?

- Det märks så väI när två
människor drar åt olika håIl.
Vi har inga gemensamma
intressen och vi har inte sam-
ma åsikt om nånting. I den
mån han nu visar att han har
några åsikter. När vi är lediga
åker vi mest och hälsar På
släkten för vi tycker aldrig
samma sak är roligt. . . som
förra sommaren när det var
musikfest i Arvika. Det hade
jag verkligen sett fram emot.
Men Stig trivdes inte alls med
id6n. Han är världsbäst På att
döprata. Just för att han har
en sån där snack-jargong, så
har jag väl alltid känt mig
lite osäker med honom.

t2

Man får inte nån känsla av
att du är särskilt beroende
av Stig?

- Nej, Stig har aldrig varit
nån stark person. Jag har fått
tänka sjätv. Den beroende-
ställning jag har haft, innan
jaS började jobba i våras, den
har varit ekonomisk. Men ef-
tersom jag aldrig haft några
habegär så har det inte varit
något problem. Förresten har
jag aldrig haft en känsla av
att jag haft Stig helhjärtat.

Nu böriade du iobba På
Norma igen i våras. Varför
gjorde du det? Du hade iu
börjat plugga igen?

- Pluggandet ledde ju ingen
vart. Jag skulle ha varit Pen-
sionär innan jag blev klar. Jag
tänkte "ska jag tillbringa mi-
na närmaste tio år vid det här
köksbordet å läsa, då blir jag
tokig".

Nu har jag ett fabriksarbete
igen. Men det gör mig inget.
Jag träffar mycket folk. Vi
har bra basar - det är ganska
Iedigt och en fin kamratanda.
Vi har i och för sig ackord,
men vi som sköter maskiner
är det bara att fylla På när det
behövs. Vi hinner Prata och
umgås också.

Jag sätter in tändhattar i
hylsor . . . och det är klart. . .

ammunitionstillverkning . . .

det är väl egentligen inte det
bästa. . . men som jag bor. . .
då har man inte råd att tänka
så. . . jag har inte så mYcket
att välja på. Jag har inget an-
nat val helt enkelt. Två affä-
rer i samhället lägger dom ner
bara i år... och det är det en-
da alternativ jag har här.. .

att jobba i affär . . . men det är
nästan omöjligt att få ett sånt
jobb. Då får jag vänja mig vid
att resa. Det är drYgt två mil
tilt Arvika. Men kommunika-
tionerna är dåliga. Missar jag
tåget en morgon kommer jag
tre-fyra timmar för sent till
jobbet. Förresten är det ont
om jobb i Arvika också.

Jobbar du fackligt?

- Nej det kan jag ju inte göra
eftersom i facket. .. metall. . .

sitter ju samma människor
som i den förening jag nyss
lämnat. Det går inte. Dom häl-
sar ju inte ens på mig.

Min politiska aktivitet just
nu sträcker sig till att jag är
medlem i Karlstads miljö-
vårdsgrupp. Men dit är det
tolv mil, så jag kan inte direkt
åka dit på möten.

Arligt talat Gullmqi' så fat-
tar jag inte hur du överle-
ver. Du har inget stöd av
Stig. .. du är utfrusen av di-
na gamla partivänner och
du har ingen annan som
ställer upp på dis heller.
Hur fan orkar du?

- Jag har aldrig varit van vid
att ha någon som ställer uPP
på mig. Jag har aldrig haft
nån som stått bakom ryggen
och stöttat mig. När jag gick i
skolan, då bodde inga jämn-
åriga i samma by. I skolan var
jag ensam och blye. Jag fick
en bästis sen, men hon bodde
så långt bort. Vi hade ingen
bil, så vi kunde inte ses så of-
ta.

Från 20 år till 35 år - det är
den tiden i kvinnans liv då
hon ska orka bygga uPP sitt
förhållande till en man, föda
barn, förkovra sig i sitt ar-
bete osv. Om hon missar nåt
så är hon liksom i ett under-
läge när hon fyller 40. Men
man kan iu inte orka med
allt. Vad är det du uPPlever
att du har fått Pruta På.

- Om jag hade vetat det man
egentligen SKA veta när man
skaffar sig barn - om barn-
uppfostran och så, då skulle
jag tagt ner mer tid på dom.
Jag skulle ha engagerat mig
mer i dom genom att Prata och
så... inte bara genom att sY

kläder och ge dom mat. Jag
borde ha gjort mer saker till-
sammans med dom. n
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Glassfabriken
En fattig flicka stack en dag från mor och far
för att inte ligga dom till last som kvar i hemmet var.
Mamma sa: "Det duger ju inte att va fattig, hiir i världen måste man va rik".
På arbetsförmedlingen fick hon ett jobb som strutbagare på en glassfabrik.

Den sommaren var mycket varm och glassen försvann.
Och flickan slet så svetten rann och så mycket som hon hann.
Mamma sa: "Nu tjänar du väl massor med pengar när affärerna går så bra".
Men dom enda som verkligen tjänade nåt var aktieägarna.

Detta hände på 40-talet
och klimatet det var ganska hett.
Folket tjåinade kapitalet
som rätt och slätt
växte sig fett

På hösten frös hon när vinden ven längs glassfabrikens vägg
till skillnad från bagarn vid nästa bord med både högre lön och skägg.
Flickan tänkte: "Vi bakar ju precis samma strutar det enda som skiljer oss åt iir vårt kön.
Men han har råd att hålla sig varm för honom ger dom högre lön."
Glassen var inte särskilt bra men lönerna var små
och utav en enda liten fabrik hade det snart blivit två.
Flickan tänkte: "Tack vare allt mitt jobb växer både produktionen och profiten.
Kapitalisterna smörjer kråset medans jag går omkring här i skiten".

Detta hände på 50-talet
och klimatet det var ganska svalt.
Folket tjänade kapitalet
som tog betalt
tusenfallt.

En dag kom tio tidsstudiemän med tldtagarur och block
och klockade strutarnas tillverknlngstid med mycket lock och pock.
Personalchefen sa: "lVlin flicka, du har alltid varit duktig och nu måste du vara tapper.
Du är nu gammal och långsam, vi får minska din lön
och du får gå på gårdsplan och plocka papper."

Våt av vårens bleka regn men hård av förakt
gick hon då till fabrikens chef och ställde krav på makt.
Chefen myste: "Du kommer ju som på beställning, du löser oss ur vårt bryderi.
Du är som klippt och skuren till kursledare i företagsdemokrati !"

Detta hände på 60-talet
och klimatet det var ganska vått,
Folket tjänade kapitalet
som kort och gott
levde flott.
Vintern kom men isen varken bar eller brast.
Tålamodet var slut men flickans beslutsamhet var fast.
Flickan sa: "Nu får vi inte längre låta oss styras av denna fruktansvärda gamla glasspamp"
Men på fackföreningen talade man om samarbete och inte om klasskamp.

Glassen blev sämre och fabriken gick bättre och blev multinationell
Human behandling lovades den som lovade vara snäll.
Flickan skrek: "Vi måste ta makten i våra händer och krossa kapitalismen"!
Snön föll vit när hon fördes bort av svartklädda polismän.

Detta hände på ?0-talet
och klimatet det var ganska svalt.
Folket tjänade kapitalet
som tog betalt Torkel Rasmussen

(FrånBLå Tågets LP "Glassfabnken",MNW) 5<
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den här generationen
är den generation då småbarnsmödrarns återvände in i
produktionen. Sist de var där var Sverige fortfarande
ett jordbrukssamhälle med stora familier, mormor och
äldre syskon kunde stå för barnpassning och hjälp med
hushållsarbetet . . .

Arbetsmarknaden behövde kvinnornas arbetskraft -men samhället var inte berett på fötiderna. Det fanns
ingen barntillsytrr ingen kollektiv service, ingep "ny
mån" redo att ta sin del av familjeansvaret när kvinnor-
na tog sin del av försörjaransvaret.

Det blev helt tydligt hur vårt samhälle i grunden är
planerat "av medelklassmän med hemmafru, villa och -!iI
för andra medelklassmän med hemmafru, villa och bil".
( Inga-Lisa Sangregorio ).

Ju mer kvinnorna böriade se arbetet som en del av sitt
vuxenliv - och inte bara som titlfälliga inhopp för att
skaffa "nålpengar" - desto mer växte kraven på sam-
hället och på arbetet. ?0-talets stora kvinnostrejker och
de många daghemsaktionerna är tydliga exempel.

KORSTRYCKET:
att välja dubbelarbetet
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Arbetarklassens döttrar, i vår ge-
neration, har givit sig ut på ar-
betsmarknaden i större utsträck-
ning än generationen före. Men
det gamla hemmafruidealet som
odlats, resulterade också i att
många inte fick en rejäI utbild-
ning. Det här visar siffrorna
klart. Den genomsnittliga utbild-
ningstiden bland kvinnor i åldern
25-35 år är 10,5 år. Största anta-
let av dessa lågutbildade kommer
från arbetarklassen.

Utbildningsläget för kvinnor
i åldern 2544 år 1970

49 Vohade mindre än I skolår
13 7o 9-10 skolår
27 Vo gymnasieutbildning
l0 7o eftergymnasial utbildning

Arbetsmarknaden är uppdelad
på en manlig och en kvinnlig sek-
tor. Männen sprider sig på 300 yr-

- ken medan 75 Vo av kvinnorna för-
delar sig på 25 yrken - service,
vård av gamla och barn, utbild-
ning osv. Yrken som kan ses som
en förlängning av kvinnoarbetet i
hemmet. De flesta av dessa är s k
lågstatusyrken med låe lön.

1974 var kvinnans genomsnitts-
Iön inom industrin bara 86,4 Vo av
männens.

För tjänstemännen var skillna-
den ännu större. 1970 hade kvin-
norna 60 7o av männens månads-
lön.

Inom statlig tjänst var 84 7o av
de lågavlönade kvinnor och inom
kommunalsektorn var motsva-
rande siffra 827o.

Inom handeln är löneskillna-
derna mellan män och kvinnor
ännu större än inom industrin.

Förvärvsintensiteten bland
kvinnor i åldern 25-34 år 1974:

42,2 7o arbetade helttd
23,2 % arbetade deltid
7 7o hade tjänstledigt
8,7 Eo studerade

Kvinnor i åldern 20-34 år hade
1973 en medelinkomst på 19.000:-.
Detta gäller både hel- oeh deltids-
arbetande. För de heltidsanstäil-
da var medellönen fördelad så
här:
21.300 kr/är för arbeterskorna
30.600 kr/är för kvinnorna i tjäns-
temannayrken.

Det blir en medeliön på 28.700
kr/är. Motsvarande för männen
är 30.600 kr/är.

Kvinnorna tjänar alltså mindre
än männen, men har i genomsnitt
9-10 timmars arbetsdag inkl. ras-
ter och resor.

Sen tillkommer arbetet i hem-
met - där huvudansvaret oftast
ligger hos kvinnan. 543 000 kvin-
nor 25-34 år bodde 1974 i hushåll
med mer än en person. Deras ar-
betssituation i hemmet ser ut så
här:

Målning av Benedlcte Bergmann

Ur "Pojke, flicka.,." (Sö)



Mannens lnsats i hushållsarbetet
Nästan ingenting ca 30 Vo

Mindre än kvinnans....... ca48Vo
HäIften av arbetet ......... ca 2lVo

Mannens insats vid inköp
Ingen...... ca 387o
Någon ........,.... ca 3l%
Lika stor ......... ca 25 Vo

Arbetslösheten bland kvinnor
Arbetsmarknaden ser olika ut i
glesbygd kontra tätort. För Gull-
maj t ex är inte frågan om hon
kan få det arbete hon vill ha, utan
om hon kan få ett arbete över hu-
vud taget.

De generella arbetslöshetssiff-
rorna visar också att kvinnorna är
mer utsatta än männen. 1974 var
I,7 o/o av m.ännen arbetslösa och
2,47o av kvinnorna. Då är säkert
siffran för kvinnorna alldeles för
låg. Många kvinnor bryr sig inte
om att registrera sig som arbets-
lösa, utan dom går in i hemarbe-
tet i avvaktan på ett nytt jobb.

I den "kvinnliga" delen av ar-
betssektorn t ex textilindustrin.
kan antalet arbetslösa kvinnor
variera med 400 'h mellan ett låg-
konjunkturår och ett högkon-
junkturår.

Inom varuhandeln, som har
200.000 kvinnor, verkar arbets-

lösheten ständigt stiga. Där hand-
lar det inte bara om nedskärning
av personal, utan bl a också om
nedläggning av affärer i glesbygd.
i{r kvinnorna politiskt och
fackligt organiserade ?
Kvinnorna är utsatta för en rad
orättvisor på arbetsmarknaden.
Vad gör vi åt dem?

Ja om vi ska se på de generella
siffror som gäller för ollo yrkes-
verksamma kvinnor, så är 25 To av
arbetarkvinnorna fackligt orga-
niserade mot 67 % av männän.
7 7o av dessa kvinnor är fackligt
aktiva, d v s har varit på minit
ett möte det senaste året. politiskt
organiserade är endast L0 To mot
21Vo av männen.

De här siffrorna är dock inte
riktigt giltiga för just generatio-
nen född 1940-50. Vi har inte kun-
nat hitta siffror på det, men både
LO och TCO och alla kvinnoför-
bunden menar att kvinnorna är
på väg ut i politiken igen och att
det är just från "korstrycksgene-
rationen" som nyrekryteringen
kommer.
Fotnot: Kcillor. Leunadsniuåun-
dersökningen.
Kuinnomyter, Eua Adolfsson
m fl. Prisma.

Pojke Flicka, studiepaket om
könsroller. Sö m fI.

... MEN ÄNDÄ... trots alla
nedslå,ende siffror orn uå,r
hopplösa arbetssituation, ör
det nödu.cindigt att ui finns ute
på, arbetsmarknaden. B ara
dcir kan ui genomskåda sa,rn-
hcillets f örtrE cksmekanisrner,
skaffa oss /cunskaper och tit|-
sa.Tnmo,ns utueckla kampen
mot arbetsköparna,

Vi uill inte ha IågIön, men
det ekonomiska oberoend.et
(hur knappt det iin iir) cir för-
utsiittningen för uår frigörel-
se som mtinniskor.

Det höga antalet kuinnor
som arbetar deltid, sd,ger oss
nå.got. Att det cir den tid som
bör austittas tiL arbete i pro-
duktionen - FöR ALLA. Då
f år ui också. tid att umgå"s rned"
uå.ra. barn, sköta uå.r egen per-
sonliga seruice, arbeta poti-
tiskt och stgra uåra Liu mot
mål som ui sjiilua definierat.

s\\ir,r

Fs".
\,.*

Foto : SAFTRA/NeiI Cmldsteln



Det
sociala
arvet
Text och bild:
Anna-Lisa Sellström

Anna-Lisa Sellström
är en av
de kvinnor som
börjat jobba på
allvar med sina
djupaste intressen
efter att barnen
blivit vuxna.
Förvärvsarbete
har hon alltid haft,
bland annat som
terapibiträde i
Stockholm, men
först nu har hon
fått koncentrera
sig på att uttrycka
sina erfarenheter
i bilder och ord.
Linoleumsnitt
lärde hon sig
nyligen på TBV:s
konstskola i
östersund där hon
är född och
fortfarande bor.
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Händelsen utspelar sig om-
kring 1911 och ska föreställa
min mormor och morfar. Mor-
far var rallare så dom flyttade
omkring mycket. Han var med
och byggde Ofotenbanan.

Dom var förstås mycket fat-
tiga. Ibland hade inte mormor
mjölk till barnen på hela vint-
rarna. Ibland kunde dom bo
under bar himmel en hel

sommar medan han byggde en
stuga.

Barnen var många och det
var svårt att hålla svälten
borta.

Morfar var periodsupare
och den händelse jag här illu-
strerat inträffade en julafton.
Mormor hade gjort i ordning
mat åt familjen av sitt knappa
förråd. Morfar kom hem med

Denna bild berättar om den
av mormors döttrar som blev
min mor. Hon blev med barn
och gifte sig vid tjugoett års
ålder. Stormigt och oharmo-
niskt äktenskap med barn
vart och vartannat år. Levan-
de födda, dödfödda och miss-
fall.

Vid det här tillfället hade
mor fött ett dödfött barn och
själv varit nära döden.

I förtvivlan och vanmakt in-

för fattigdomen och antagli-
gen i ångest inför nästa be-
fruktning (kvinnan är din
åker, osv ur Koranen) satt
hon denna morgon framför
spisen och vaggade fram och
tillbaka under gråt och jäm-
mer medan vi barn hjälplöst
stod bredvid utan att kunna
trösta.

Bilden är för evigt ristad på
min näthinna.

Hon genomdrev skilsmässa
efter många försök vid fem-

Bilden illustrerar en händelse
ur en av döttrarnas liv (när
hon fann knarksprutan). Det
gick snett för hennes son, som
en eftersläpning av hennes
uppväxtmiljö och på grund av
svårigheter med skilsmässor
och fattigdom.

Hon blev förpassad till ett
av dessa betonggetton som det
finns så gott om i Sveriges
land. Hon fick dålig hjäIp av
myndigheterna och hon hade
så lite att klara sig med så
dom hade knappt mat för da-
gen. Det här hände för några
år sedan och det hon då hade

till barnens försörjning var
bidragsförskottet och lite hy-
resbidrag.

Av männen från de båda
äktenskapen fanns ingenting
att ta. Försörjningsbördan var
helt och hållet hennes.

En miljonär i staden bruka-
de ta fosterbarn (man kan
fråga sig varför) och där var
sonen omhändertagen ibland.
För detta hade han 500 kr/
månaden. Hade min syster
haft så mycket per barn och
månad skulle hon ha kunnat
ordna det bra för sina barn,
men hon fick som så många



sina kumpaner och den mat
som skulle räcka hela julen
satte dom i sig på en liten
stund.

Morfar drunknade ett par år
efter denna händelse och mor-
mor kom på sin ålders höst
till Stockholm där hon
framlevde sina sista dagar i en
vrå i ett vårdhem på Sö<ier-
mannagatan. Hon var sjuttio-
två år vid sin bortgång 1942.

tio års ålder, men äktenska-
pet, fattigdomen och barn-
sängarna hade satt sina spår,
så hon hade inte mycket gläd-
je av sitt återstående liv.

Hennes vacklande hälsa
gjorde att hon åkte ut och in
på sjukhuset. Det var inte så
lätt att få sjukpension då.

Hon var sextioett år vid sin
döci 1961.

Allt detta har förstås haft
verkningar in i nutiden.

andra ensamma mödrar dra
sig fram på allmosor från det
allmänrra.

Sonen är väl antagligen
skadad för livet. S.i.kert hade
det blivit mycket billigare
för samhället om hon fått
stöd och hjälp när hon behöv-
de det. Då hade pojken kanske
arbetat och varit skattebe-
talare i dagens läge i stället
för att vistas på något vårC-
hem.

Vilket slöi;eri med männi-
skcmateriaJ.

Dc här l:r,lCer'ne viil visa
barns och kvinnors utsatta iä-
ge och la',ga värde.

t7



ULI,A:

"Både Ivar och jag
har eått in för familjen"

I/2 6-tiden efter långa tågre-
sor. Eftersom båda jobbade,
delade hon och Ivar på hem-
sysslorna.

I drygt tre år dubbelarbeta-
de Uila. Det gick bra, säger
hon. Visst var hon trött
ibland, men hon var också
ung. Sedan hon fick Annika
1969 har hon inte återvänt ut i
arbetslivet. Aret innan flytta-
de den växande familjen tiII
det då nybyggda Tensta och
har vuxit ihop med förorten.
När Susanne börjat skolan
och Annika kommit in på lek-
is, blev valet åter aktuellt för
UIIa: stanna hemma eller gå
ut i arbete? Svaret finns
framför oss: Tommy.

- Kanske fanns det med i
bilden att jag trots allt ville
vara hemma, och med bara
två barn fanns det inte till-
räckliga skäl för' det. Men vi
var båda överens om att vi
viile ha ett barn tilt. Både Ivar
och jag har gått in för famil-
jen.

Så här ser Ullas dag ut: hon
går upp vid WL/z ?-tiden,
först får Tommy mat, så den
övriga familjen. Flickorna går
till skolan. Ivar tar bilen till
jobbet. Ulla klarar fort av
vardagssysslorna: städning,
tvätt. Sen är det dags för pro-
menad med Tommy, mat-
handlande i Tensta centrum.
Ofta tillsammans med några
väninnor, också hemmafruar.
Det händer att man går över
till varandra för en kopp kaffe
och en pratstund. På efter-
middagen kommer flickorna
hem i omgångar. Annika tyc-
ker det är skönt att mamma
är hemma när hon kommer'
även om hon strax efteråt kan
försvinna ut med en komPis.

Vid t-6-tiden är det middag,
sen vidtar en ganska utsträckt
barnläggning och till slut blir
det TV: gärna serierna.

- Är du nöjd med din till-
varo, Ulla?

En dum fråga - det förstår
man redan innan det svar man
inte får. UIla rör sig inte med
begrepp som nöjd eller inte-
nöjd, lycklig eller olyck1ig.
För henne är varje dag, må-
nad, år, fylld av en rad upp-
gifter som skall lösas här och
rru, och som hon, efter så
många år, klarar av med
snabb och säker rutin. När
hon sköter om Tommy, när
hon talar med Annika, märker
man hur hennes lugna, väIba-
lanserade natur bildar själva
förutsättningen för att den
här lilla världen ska fungera.
För henne är det naturligt att
hon nu har hela ansvaret för
familjens vardagstillvaro, €f-
tersom hon "är hemma".

Men för mig svindlar det
nästan för ögonen. Jag är im-
ponerad av Ullas lugna, säkra
handlag, men jag tycker att
hon är så kravlös för egen del

- åtminstone när jag jämför
med min egen egoistiska till-
varo. Hennes liv utspelas i så
hög grad i relation till famil-
jen. Men hon har ju också ett
eget liv, en egen utveckling?

- Du har alltså valt att va-
ra hemma - åtminstone någ-
ra år till. VaIt den här tillva-
ron. Varför?

- På många sätt tyckte jag
nog det var skönt. Man rår
sig ju själv, när man går
hemma. Jag kan rätta mig ef-
ter vädret, går ut när det är
vackert, låta tvätten eller
städningen vänta.

Sen var det ju också så att

Intervju: Katja Wald6n
Foto: Marie Nilsson
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Lllla, nu 30, har bott i Tens-
ta sedan 1969. Hon tycker
att området är förtalat. För
henne, som trebarnsmor,
har det stora fördelar. Här
dr nära till skogen, lekom-
rådena är bilskyddade,
hennes moderna trerum-
mare är ordentligt tillta-
gen 90 m2.

Vi sitter på l-Illas bal-
kong; det är en varm fuktig
septemberdag. I famnen
har hon Tommy, sin yngs-
te, som föddes i mars. An-
nika, 7, har slutat skolan
för dagen och kommit upp
efter att ha cyklat omkring
i det bilskyddade området
mellan husen, som också är
vår utsikt. Låingre bort,
bakom trevåningslängor-
na, skymtar ett grönområ-
de.

Ulla är Stockholmsflicka,
uppvuxen i en etta vid Tho-
rildsplan och i en tvåa i Väl-
lingby.

Hon gick ut Kungsholmens
flickskola och jobbade något
halvår på kontor. Då hade hon
träffat Ivar, som var hissmon-
tör, och några år äldre än hon.
När hon blev med barn, ville
både hon och Ivar ha barnet,
familjen tog det med fattning.
1965, när hon var 19, fick hon
Susanne. När Susanne var ett
år fick hon plats på ett - bra

- daghem, och Ulla började
jobba på Barnavårdscentra-
Ien, med kontorssysslor.

Heltid: det blev långa dagar
för Susanne på dagis, men Ul-
la tycker sig inte ha märkt att
hon tog någon skada av det,
trots att Ulla fick lämna hen-
ne vid 7-tiden på morgonen
och hämta henne först vid

18
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det jobb jag hade var okvali-
ficerat kontorsarbete och det
är ju den typen av arbete jag
skulle få nu också. Så små-
ningom, om Tommy kommer
in på dagis, tänker jag väl sö-
ka mig ut igen. Men då får jag
säkert gå på en fortbildnings-
kurs, t o m för att få ett kon-
torsarbete. Och om och när jag
söker arbete igen, är det för
att komma ut, få arbetskam-
rater, lite omväx1ing. Inte så
mycket för arbetets skull.

- Har den debatt som förts
om kvinnorollen, om hemma-
fruar och yrkesarbetande, på-
verkat dig och dina vänner?
Har ni talat om den t ex i sy-
juntan?

- Inte så mycket, måste jag
ärligt säga. Inte heller så
att vi har känt oss nedvärde-
rade. Vi har ju alla våra syss-
lor som vi sköter, och vi har
alla flera barn, som vi vill va-
ra hemma hos. Naturligtvis
tycker jag det är bra att kvin-
nodebatten förs, men jag har
inte själv engagerat mig.

Detta är Ullas styrka: Hon
vilar på något sätt i sig själv.

Hon är mycket realistisk, i den
tillvaro som är hennes. Men
ändå grips jag av otålighet.

- Blir du inte trött ibland?
Vill du inte ha något för egen
del?

- Jo, visst blir jag trött då
och då. Men det går över. Och
jag vet att detta är en över-
gående period. Jag är ju inte
så gammal.

Jag trivs faktiskt här ute
och med min tillvaro. Dagar-
na går rätt bra. Man har vant
sig.

- Du har två döttrar. Hur
fostrar du dem, hur före-
ställer du dig deras framtid?

- De är ganska fritt upp-
fostrade, men jag vill kunna
lita på dem. Naturligtvis skul-
le jag helst se att de fick ett
yrke. Och så vore jag glad om
de inte skaffade sig barn för
tidigt . . .

- Du oroar dig inte för
framtiden?

- Nej, jag är inte den sor-
ten. Kärnkraften ser jag som
ett nödvändigt ont, för syssel-
sättningens skull. Då är det
värre med miljöförstöringen.

Sprayer t ex tycker jag borde
förbjudas,

- Är du och din man poli-
tiskt intresserade?

- Vi är båda socialdemo-
krater, men vi är inte aktiva.
Familjen tar vår tid och vårt
intresse. Några förenings-
människor är vi inte heller.

Tommy ska ha mat, det är
dags att gå. Jag återvänder till
Tensta centrum, där allt hän-
der. Grupp 8 och SKV i Väs-
terort kallar till möte genom
en stencil på anslagstavlan i
tunnelbanan. I den kalla tun-
nelbanan lyser också Helga
Henschens sol och hurtiga an-
rop om syskonskap och soli-
daritet på finska, grekiska,
italienska, arabiska och några
andra språk som jag inte kan
identifiera.

Ulla kommer inte att kunna
gå på mötet, även om hon till
äventyrs sett kallelsen. Skulle
hon vilja om hon kunde? Jag
är inte säker. Ulla och hennes
medsystrar uppfattar kvinno-
debatten och politiken som
alltför fjärran. Vems problem
är det? n

tycker jag borde
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Karin:
"Det är en kort tid av ens liv,
men dagarna är långa som år"

tet på S0-talet - kom hon irr i
en omgivning, där idealet var
att föreställa små damer, i
tweedkjol och jumperset. De
små damernas bakgrund var
en helt annan än Karins. De
som till äventyrs kom från
t ex lägre tjänstemannamiljö
ansträngde sig att bli som de
andra. Karin kände sig
utanför i sina bomullstwills-
byxor, ibland också omsydda
av äIdre bröders. Inte heller
kände hon något stöd i sitt
eget hem. Hennes betyg rasa-
de ned till idel BC.

Som tur var flyttade famil-
jen til1 Västerås. Hade hon
bott kvar skulle hon slutat, sä-
ger Karin. Hon kom in i en
blandad klass i den nya en-
hetsskolan, men betygen ville
inte ta sig. Framför allt i ord-
ning och uppför'ande hoppade
de upp c;ch nc+tl, rielvis berocn-
de på att hon ibtand sade enrot
lärarna.

Karinn som i dag är 29, väx-
te upp i 0rebro. Hennes far
'$/ar målare, hennes mor
hemmafru som städade.
f,Iennes två bröder &ir så
mycket äldre att hon knap-
past upplevde något sys-
konskap. Det ornråde de
bodde i bestod av trevå-
ningshus, byggda efter kri-
get, och bebodda av ganska
barnrika familier, vars fä-
der var målare, murare,
hantverkare av olika slag.
De översta lägenheterna var
utformade som atelievå-
ningar'; där bodde litet fi-
nare folk.

- När Bodil och jag träffades
i Vuxengymnasiet var det en
sak vi ofta talade om och
skrattade åt. Maten. Vår barn-
doms mat var alltid densam-
ma. På torsdag ärtsoppa och
pannkaka, andra dagar korv,
fläsk, sirapslimpa till. Vecka
ut, vecka in. Det var så ena-
handa. Kanske var det på så
sätt vi upptäckte att vi kom
från samma miljö, från arbe-
tarhem, och delade en bak-
grund som Ce flesta andra i lä-
roverket stod utanför.

Första gången Karin blev
medveten om sin klasstitthö-
righet var när hon kom in i
flickiäroverket. Dittrlls hade
det gått bra i skolan. Horr ha-
de fått sköta sig själv och be-
tygen var hyfsade. Nu - i slu-
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Intervju: Katja Wald6n
Foto: Marie Nilsson

Föräldrarna uppmuntrade
henne inte, men tjatade och
grälade inte heller på henne.
I{on minns stämningen i hem-
met sonr glad. Båda föräld-
rarna var socialdemokrater,
men inte aktiva. Det förekom
väl att politik diskuterades, i
varje falt ATP-frågan debat-
terades ordentligt vid mid-
dagsbordet.

Hennes far var något av en
filosof, med stark känsla för
rättvisa, för stil och kvalitet.
En arbetsmänniska, stolt över
att inte ha varit borta från
jobbet en enda dag. T o m när
han fick 16 000 volt genom
kroppen och svåra brännsår
på benen gick han till arbe-
tet dagen därpå. Det var en
arbetsmoral, som egentligen
ingen tackade honom och
hans arbetskamrater för, me-
nar Karin. "De hade det kra-
vet på sig. De var präktiga,
hederliga, utan att få mycket
igen. De fick sin självkänsla
på det sättet. Jag tror att jag
också blivit präktig på samma
sätt. Jag skulle nog aldrig
kunna dra fördel eller vinst av
något."

Hennes mor var praktisk,
jordnära, utåtriktad. "Mam-
ma skilde sig från de andra
tanterna på gården genom att
hon aidrig stack ut huvudet
och skrek åt de andra ungar-
na, hon tc,g aldrig mitt parti."

Någonstans här fann Karin
både den självständighet som



tidigt utmärkte henne, och
den brist på sjäIvförtroende,
som tycks bilda polerna i hen-
nes liv och som format det-
hittills.

Tonåren minns hon som
jobbiga, inte minst för att mo-
dern plötsligt började överbe-
skydda henne. Att hon över-
huvudtaget fortsatte sina stu-
dier berodde på en envishet,
som hon också har. Mer av en
slump kom hon in på en kemi-
utbildning, som ledde till ett
arbete som laboratoriebiträ-
de.

Här träffade hon också sin
man, Staffan. Hon beskriver
honom (och kanske också sig
själv) som "en fin människa,
socialist, inte i ord men i
handling. Han är kamratlig,
hjälpsam, rättvis. Men han vill
inte påverka någon med sin
ideologi." Gemensamt har de
bl a sitt tekniska intresse och
på senare år givetvis
barnen. De gifte sig 1970.

Slumpen tycktes ändå ha
träffat rätt i Karins liv. Kon-
frontationer, inte minst med
chefer som hon uppfattade
som odugliga, hade fått henne
att inse att hon måste vidare-
utbilda sig. 1970 började hon
på Vuxengymnasiets natur-
vetenskapliga linje. "Det vik-
tigaste var att jag började lä-
sa svenska. Visst hade jag läst
böcker tidigare men nu börja-
de jag förstå dem på ett annat
sätt, inte bara handlingen
utan underliggande tankar."
1973 fick hon sin gymnasie-
kompetens.

- Det hände ju väldigt
mycket under de här åren.
Vietnam, studentrevolterna,
kvinnodebatten. Påverkade
det er?

- Jag tror det. Vi följde väl
med, men vi var inte engage-
rade. Men jag minns att när
jag en gång besökte ett Grupp
8-möte stöttes jag tillbaka av
deras inställning till barnen:
det var som om de var en kät-
ting runt halsen. Jag visste att
jag själv ville ha barn, flera
barn. Ändå gjorde jag abort
1970. Jag tyckte att mitt liv

äntligen, hade fått en riktning,
när jag började studera, och
det måste jag fullfölja. 1973
födde Karin sitt första barn,
Marja, och familjen flyttade
till Jungfrudansen i Solna, en
lugn förort med blandad be-
folkning. Inte bara barnfa-
miljer utan också äldre och
pensionärer; mest tj änstemän.
Sedan dess har hon varit hem-
ma, frånsett en termin då hon
Iäste elektroteknik. För ett år
sen fick hon sonen Mattias.
Utan att vara i karriären har
hennes man ändå gjort kar-
riär och har nu en välavlö-
nad plats som ingenjör. I sin
tillvaro i dag är Karin en god
symbol för den svenska väl-
ståndsökningen under de sista
15 åren.

- Du har gjort ett medvetet
val, när du beslöt dig för att
vara hemma medan barnen
var små?

- Ja. Därför att jag ville
vara tillsammans med dem, se
dem utvecklas, påverka dem.
Kanske är det så att det man
själv saknat i sitt hem, vill
man ge sina barn. För mig var
det viktigt med en syskonge-
menskap, där man verkligen
ställer upp på varandra, tar
ansvar för varandra. Det ville
jag ge mina barn. Därför ville
jag ha fler barn, och ganska
tätt, så de där egenskaperna
utvecklas.

- Vad är det viktigaste för
dig, för er, i er barnuppfost-
ran?

- Fantasi. Man måste ut-
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veckla deras fantasi, de måste
få pröva på mycket så att de
hittar sina egna talanger. Vi
lever i ett område där barnen
får kolossalt mycket prylar,
och pengar. Uppfostras till
konsumenter, faktiskt. Mina
barn får inte mycket. Men de
har ett eget lekrum, med kud-
dar, madrasser och en korg-
stol, som de kan bygga kojor
med.

(Våningens tre rum har Ka-
rin disponerat så att alla fyra
ligger i ett sovrum, som inte
används om dagen. Så har
barnen ett lekrum, som enbart
används för det ändamålet
och där det får vara stökigt.)

Ätminstone en gång i måna-
den tar jag med dem in till
Kulturhuset, för att de ska få
uppleva något annorlunda.
Det är stökigt att släpa med
sig blöjor och extramat på
buss och tunnelbana, men jag
gör det ändå, hellre än att ha
tråkigt hemma. Jag har för-
sökt få med mig andra mam-
mor härifrån, men det är
svårt.

Sen vill jag på alla sätt gö-
ra dem självständiga. De ska
lära sig klara sig själva, an-
vända heia sin kropp. Jag är
ingen kycklingmamma, jag
låter dem röra sig fritt över
klipporna här. Jag tror att det
är viktigt att man inte är
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ängslig och tjatig. Att barnen
har trevligt, med sig själv och
andra, att det händer saker.
Yttre pli, uppförande och
sånt, tycker jag är väldigt
oväsentligt. Disciplin hatar
jag.

Vad vi också försöker ge
dem är ett språk som är rikt
och nyanserat. Vi pratar med
dem, svarar på alla frågor.

Vad jag saknar i det här
samhället är en klar ideologi,
en ram att hålla sig till. Som
det nu är är många ungar
utlämnade till mammornas
godtycke. Där ser jag Kina
som ett exempel. Av de böcker
jag läst verkar det som om det
fanns en verklig gemenskap.
Inte mina barn och dina barn,
utan alla tar ansvaret för bar-
nen. De är inte privatägda.
Och man har klart för sig hur
viktiga barnen är.

- Men daghem har inte va-
rit din lösning för egen del?

- Nej. Bl a därför att jag
tycker inte att daghemmen
har en klar ideologisk inrikt-
ning i dag. De är nog mate-
riellt fullvärdiga, men det
verkar som om t ex stimulans
var liktydigt med lekriktiga
Ieksaker från Skriv-Rit. Man
leker med ungarna, sysselsät-
ter dem, men det leder ingen-
stans. Jag tycker ungar ska få
ideologiska puffar.

Jag tycker att jag gjort mer
för mina barn än de skulle få
på dagis. Jag tycker att jag
själv tar ansvaret för deras
utveckling.

Men det är en kamp hela ti-
den. Mina dagar är långa, för
jag har tråkigt. En bra dag är
en dag när man har någon att
träffa. Det finns så få möj-
ligheter att få utbyte med de
andra hemmafruarna. Vi träf-
fas, vi dricker kaffe tillsam-
mans ute eller hemma hos
varandra. Det är naturligtvis
bättre än om var och en sitter
hemma i sin kula. Men vi gör
inget tillsammans med bar-
nen. Vi sitter för oss, ungarna
f.ar omkring. Försöker man
tala om något som står i tid-
ningen, har de inte läst den.

- Kvinnorörelsen förstår de
inte alls. För dem består den
av kvinnor som slåss mot
män. Det verkar som om de
helt gett upp, de har inga am-
bitioner eller intressen.

Ibland kommer det över
mig: det känns som om jag 1åg
under en presenning. Då gör
jag mina utbrytningar, tilt
Kulturhuset t ex, och jag har
mitt andningshål: jag går på
kurs i danska en gång i vec-
kan. Med de kvinnorna - som
arbetar ute - kan jag disku-
tera Tove Ditlevsen, kvinno-
frågor.

- Men ger du inte upp för
lätt? Det finns kanske andra
som tycker som du, om du ba-
ra kom till tals med dem?

- Jag törs inte föreslå nå-
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got. De tycker nog redan att
jag är tillräckligt knäpp. Och
det är svårt att jobba med tug-
gummi.

Man skulle kunna karakte-
risera den här inställningen så
här: Jag lägger mig inte i vad
andra gör. Men i själva verket
betyder det: Jag bryr mig inte
om andra människor. Man be-
höver inte andra, samhälls-
service ersätter gemenskap,
man drivs in i familjen, den
ska klara hela känsloregist-
ret. Barnen blir utlämnade till
sina föräldrar.

Det är ju med barnen allt
börjar. Men det talas så litet
om dem. Jag tycker vi säljer
ungarna till konsumtionssam-
hället. De blir ju inte lyckli-
gare av alla grejor. Vi står
bredvid och ser hur de blir
lurade. Den trygghet sam-
hället ger är att vi slipper va-
ra beroende av andra. Men i
själva verket är vi ju rädda för
varandra - det märks t o m i
sandlådan. Vi 1åser kring oss
med sjutillhållarlås.

Ibland önskar jag att det
kom ett oväder uppifrån, nå-
got som ruskade om oss alla,
så man blev av med allt det
här äckliga som ligger som en
slöja över oss - konsumenter.

- Du låter faktiskt ganska
negativ när du talar om din
och de andras hemmfrutillva-
ro. Eller kanske är det rikti-
gare att säga att det finns en
djup besvikelse i din röst?

- Jag är inte helt nöjd, men
jag är ändå glad att ha kunnat
göra så här. Jag skulle ha bli-
vit ett nervvrak om jag skulle
hetsat mellan daghem, hem
och jobb. Det positiva är att
jag vet hur mina barn har det.
Jag kan lugnt invänta alla
barnsjukdomar. Det negativa
är isoleringen, att man är un-
derstimulerad. Nu spelar jag
ändå en nyckelroll. Om jag in-
te trodde att det här var bra
för barnen skulle jag bryta
ihop. Det är bara att accepte-
ra att det är så här. Det är
en kort tid av ens liv, men
många dagar är långa som år.

Och en dag kommer jag ut.
Jag har inte valt bort min
egen utveckling, jag har inte
slutat hoppas. En dag ska jag
också få njuta, få arbeta i lugn
och ro.

Jag har mina planer. Så fort
jag fått barnvaktsfrågan ord-
nad, läser jag vidare, tar jobb.
Jag har anmält mig till en
kurs i journalistik, för fack-
press. Med en sån utbildning
skulle jag kanske kunna fri-
lansa hemma. Det är ju ont
om fackmän som kan skriva
begripligt.

- Det här är alltså din lös-
ning på problemet. Vad tror
du om dina barns framtid?
Vart syftar du med din upp-
fostran av dem?

- För flickans räkning
hoppas jag att hon ska slippa

det typiskt kvinnliga, att hon
ska få bruk för aLIa sina re-
surser. För pojken är det ett
fullvärdigt känsloliv. Jag blir
rädd när jag ser mönstret här:
hur flickorna gaddar ihop sig
två och två och utestänger
andra, medan pojkarna har
roligare ju fler de är. Jag för-
söker behandla dem lika och
tror att jag lyckas.

Jag skulle vilja att båda två
blev tekniker. Då har de detta
att falla tillbaka på: socialt
anseende, så att de får vara
hursomhelst.

- Vad menar du?

- Så här: Tekniker behövs
alltid. Deras plats i samhället
är säkrad.

Jag har velat uppfostra mi-
na barn till människor som
bryr sig om andra. Samtidigt

är jag alltså rädd att mina
ungar ska b1i avvikande. Ska
de flyga ensamma, som dra-
kar, ovanför de andra? Det är
ett alltför högt pris att betala.
Ibland, när jag är pessimis-
tisk, tror jag det vore bättre
att uppfostra dem till mate-
rialister.

Ibland tvivlar jag på män-
niskorna, att de har någon
önskan om något annat. Alla
vill bara äga, ha, odlar sin
privata tillvaro. Ser jag mig
omkring i samhället, vet jag
inte vad man kan hoppas på.
Jag tycker att de socialistiska
partierna är nästan lika hår-
da, avmänskligade som de
borgerliga, fast inte lika för-
aktfulla. Jag tycker inte det
finns någon riktig samhörig-
het, var och en kämpar för

VIETNAMESISK GRAFIK,
varor tr Kina, DRV, DFR Korea.

SOLIDARISK HANDEL
Kungsstensg 27. Tel 08/31 86 42
(Nära T-banan, Rådmansgatan)
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"Det är ju
med barnen

allt
börj ar"

sitt, i individuella grupper.
Jag tror att det är en ny män-
niskosyn som behövs.

Jag lämnar Karin. En gans-
ka liten, 29-ärig kvinna som
har en stor besvikelse i sin
röst. Men hon har också en en-
vishet, ett självförtroende.
Hon har, trots allt, hela tiden
arbetat på sin egen utveck-
ling, hon har medvetet valt
det hon tycker vara det bästa
för sina barn. Hon har över-
gripande id6er, även om de
kan tyckas väl allmänna. Hon
kommer nog att se till att hon
får ett eget liv. I



den här generationen
åir den generation då hemmafruarna för första gången
ifrågasattes - eller kände sig ifrågasatta. "Hemmafruns
isolering" i kombination med behov av pengar gjorde att
hemmafruarna blev fiirre. Många tvingades stanna hem-
ma av brist på arbetstillfällen och barntillsyn - men
många valde att vara hemmafruar och försvarade det
arbete de gjorde och de värden de stod för. Det är här
debatten gick snett. För det arbete de utför är nödvän-
digt, men det måste vara varje vuxen människas upp-
gift att ta del i det: ansvaret för barnen, för mat och
tvätt och städning, för personlig service. Allt det som är
precis lika viktiet för produktionen som produktionen
själv. Drömmen om hemmafrun är grundläggande för
samhällets skeva arbetsdelning: en total utsugning av
arbetskraften för att någon annan förutsätts ta
hand om det praktiskt vardagliga, känslorna, den
mänskliga gemenskapen.

Itn uppdelning av samhället i en manlig samhällssfär
och en kvinnlig privatsfär - diir ansvaret för samhällets
nya medborgare ligger just hos dem som avskurits från
samhället - kvinnorna.
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AIla goda livmödrar ni har framsläpat er
i tron på den såirskilt utmätta eviga kvinnodomen
Berätta nu om jorden som den skyddande hinnan!
Och människorna som foster tiII gemenskap !
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"Själva arbetsuppglfterna kan
delas upp I t ex föfiande typerl
1. Produktlon av mat, kläder

o dyl
2. Rcngöring, städning, lnköp
3, Administration
4. Omsorg och vård av barn

och sjuka
5. Uppfostring och soclalise-

ring av barnen
6. Personllg service ttll vuxna,

arbetsföra medlemmar av
hushållet
Alternatlvet till att en hus*

mor sköter dessa uppgifter på
heltid är att motsvarande
produkter kan köpas på
marknaden, ställas ttll förfo-
gande av samhället eller att fa-
miljemedlemmarna delar på
arbetet. Arbetet med produk-
tlon av konkreta saker är för-
hållandevls lätt att ersätta
med motsvarande marknads-
produkter. När det gäller städ-
ning, rengöring, adminlstra-
tion kan detta utföras av and-
ra mot betalning, men det för-
utsätter hemhiälp och är för-
hållandevis för dyrt för de
flesta. I gengäld kan dessa
typer av arbete utföras på fri-
tiden och fördelas på famllje-
medlemmårna.

Arbete av typ 4 och 5 kan in-
te göras på fritlden eftersom
det inte kan ske på bestämda
tider på dygnet. Barn och sju-
ka måste skötas när de har be-
hov för det och den uppglften
kräver att en vuxen frisk
människa är tillgängltg hela
dygnet. Arbetet kan göras av
andra mot betalnlng, men det
bllr dyrt. I praktlken är det
bara offentllga lnstitutioner
som barnstugor, skolor, sjuk-
hus som kan ersätta en husmor
på heltid."

Hilde Bojer: Hemarbeid og
samfunnsekonoml, i ffierrlng-
råd nr l/76.

"fl€n {iupaste polltlska kam-
pen borde komma från mo-
derskärleken av samhälls-
medvetna mödrar som sade
vad som var bra och vad som
var dållgt. Men hur ska möd-
rar som sjiilva tnte taglt stiill-
ning kunna överföra något så-
dantt'
(Rita ti{ieström I en före-
läsning på en SKV-konferens
på lllla Brattön sept. ?6)

"Famlljen fick på så sätt ett
naturligt centrum i barnens
fostran, Där integreradec,
kan man säga, könens sktlda
uppgifter till en enhet, ett måI:
faml$ens fortbestånd. På
mannens lott föll att planera
sönernas utbildnlng och yr-
kesverksamhet, på kvinnans
lott att skapa en psykoloeisk
beredskap för denna yrkes-
verksamhet, främst en känsla
av frihet... I denna lnliirnlng
spelade hustrun en central,
ehuru

Anna-Lisa Bäckman

stod för den morallska fostran
och var samtidigt en buffert
mellan barnets och produktlo-
nens viirld, representerad av
mannen, vilken vistades I hem-
met vanligen endast en kort
tid av dygnet. Denna fostran
uppfattades som ett led I en
blldning vllken som mål hade
humanitet, preciserad som frl-
villlghet och kärlek."

KORSTRYCKET:
att välja hemmet

I{ENNES PRIS. .. btir
dgrt... det egna liuet. Nej
fel. . . n1.en en stor uiktig bit au
Iiuet: att leua r, gemenskap och
arbete rned må"nga mönniskor,

Att bli isolerad och ensarn

- rödd och osiiker. En köns-
Ia au att uara utanför,,, att
inte ua,re produktiu. I eko-
nomiskt beroende au en annan
uuten mtinniska. Att uara
"arbetsl,ös" ntir barnen går sin
egen udg, inte längre Lta en
funktion att falla. "Inte ens en
naor"... orkar uära med bara
små mtinniskor omkring sig.

Vem tar ansuar ,., ? Hon?
Vem annars? Inte samhöLlet!
Inte sliikt och uiinner. Inte
n'La,nnen. Ensam få,r h,on fostra
- framtidens miinniska. Or-
kar hon det? Kan h.on det?,
isolerad från det stora sarn-
h.tillsmaskineriet som blir bar-
nets uerkligh,et - sen - ndt
barnq,åren iir förbi,,

F amiljen son1, gemenskap.
Är det så? Niir kommer dagen
niir tutittstugans uiiggar hot-
fullt faller öuer ltenne frön aL-
la fyra hdLL sq.mttdigt? Innan-
för betonguiiggarna studsar
hennes skrik, rnen nå,r inte ut
ttll den andra" gemenskapen -den som sprtinger betong och
raserar hinder.

(Ambjörnsson; Kvlnnofrågan
I Sverige, Häften för Krltlska

roll. Hon studler 74/74

. . . MEN ANDÄ. Pö sitt siitt
odlar hon en känsla som ui al-
la b or de omf atta. K iirleken till
framtiden, den framtid som ui
skapar-iuårabarn.

Vad slå.ss ui för? Vad kiim-
par ui för? Är det inte barnens
Liu? Vi borde unna oss den
sliidjen - alla.

F örtildraskapets djupa sen-
sualism. Det har hon insett,
Att njuta au dofter,närhet och
Liu.

Att f& se nå,gon uöxa.
Att h,a tid att pduerka, ld,ra

kd.nna, Liira förstå.
Att behöuas - som mönni-

ska.
Hennes arbetsdag ör så, olik

f abriksarb eter skuns. H on be -
std"mmer sjd.Iu öuer sitt arbete.
Ingen ger order. Att sjtilu få,
se uad som behöuer göras.

Diir finns också. något att
Itira.

. . . ja en del au hennes Liu
uill ui böra med oss in i fram-
tiden. D en nära kontakten
med barnen, förenad Tned en
arbetssituation sonx ui sjiilua
kontrollerqr. Vi utll. böra med
oss hennes burn och andrus
barn.
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Gurnl,l,a:

"Jag har strävat efter
en harmoni som inte finns"
Intervju: Ulla Torpe
Foto: Marie Nilsson

Gunilla är 33 år. Hennes pappa är militärmusiker, mam-
man kontorist, Vägen till ett annat liv gick via män -åtminstone var det så sagorna och Min Melodi liirde. De
senaste sju åren har hon försökt bryta med det mönstret,
skaffa sig en egen identitet, arbeta med saker hon tror på.
Hon var med om att starta Grupp 8 och hör till de kvin-
nor som i sitt eget liv försökt förverkliga den nya kvinno-
rörelsens målsättning: det personliga är också politik,
dina politiska värderingar och ditt sätt att leva är två
sidor av samma sak. Idag är hon gift med Harri, som
suttit sex år på kåken. De lever tillsammans men bor inte
ihop. C'trnilla bor ensam med de två barn hon har med
andra män. Hennes mål är att ta totalt ansvar för sig
själv och kombinera det med djup gemenskap med and-
ra. Hon försöker göra en modell av sitt eget liv: kors-
tryckets alla krav måste gå att förena. Arbete och barn,
känsla och intellekt, sjäIvständighet och gemenskap är
inte oförenliga utan lika nödvändiga.

lllla: Ären mellan 30 och 40 -
ha,r man då kommit fram till
en slutgiltig formulering för
Liuet eller . . . tgcker man att
det tir en station bara sorn
n1.an stannar uid och så fort-
sd,tter n1,an resan mot nya
tyngdpunkter.

Gunilla: Så här kände jag det,
när jag fyllde trettio... hjäIp
nu är jag trettio, jag har inte
gjort någonting. Jag har inte
vågat satsa på det jag vill,
skriva. Och när jag då skulle
sluta på Musikens makt så be-
slutade jag mig för att nu
eller aldrig. Börjar jag inte nu
alltså att formulera mitt liv
som jag vill ha det då blir det
aldrig gjort . . . för snart är jag
fyrtio . . . och det är jag ju skit-
rädd för (ängsligt skratt) ...
Ja, det var trettioårsstrec-
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ket. .. nu måste jag jobba
långsiktigt på att formulera
mitt livsmål.

- Oclr, du uå"gar ta allt Tad
det innebiir au ekonomisk
knapph.et?

- Ja, nu gör jag det. Det
är det som mitt liv koncent-
rerar sig kring nu... att inte
kompromissa med mig sjtilu,
barnen, jobbet. Och jag har
vid 33 års ålder äntligen bli-
vit så stark att jag inte söker
efter tomtebolyckan eller fri-
den eller den konfliktfria ti[-
varon . . . det jävligaste jävliga
kan vara den sanna nåden.

HeIa mitt tidigare liv har jag
strävat efter en harmoni som
inte existerar. Jag har släpat
med mig tomteboidealet som
är att vara vacker och en god

mor och ha smårutiga gardi-
ner i fönstret.

- Men tomtebolackun kan
ju uara bå,de sqnn och. falsk,
Lusn och frid iir ju bra bi-
tar.

- Ja, men problemet är att
friden störs av katastrofer
och att då lära sig att allt
är ett både och. Det skitiga
snea hör tiIl och är nåt som
man ska ta itu med men
knappast begära att det inte
ska finnas.

Som jag tjatade på Harri.
Lägg av tjacket. Du hamnar
på kåken igen annars. Men
när jag var fattad begrep
jag att dom fantastiska bitar-
na med Harri hörde ihop med
skiten. Nu kräver jag inte att
han ska förändra sig. Det är
hans sak. Funkar det så
funkar det. Funkar det inte så
måste jag gå ifrån allt. Ja,
då måste jag våga ta ett nytt
steg igen.

- Du h.ar ett krau på" iirlig-
Itet - dels ska förh,ållandet
fungera, dels skq. du sjiilu
utueckla dis sjiilu i det hiir.
Du ger dig aldrig, sopar sd,l-
Lan nå,got under mattan, D et
kostar dig mycket oclt. duui-
sar diirmed en uög för oss
andra som ui kiinner att ui
inte uå,gar gd.Hur orkar du?
Är det nå,n uision du ha,r?
Vad i ditt föreg&ende liu h,ar
Lett fram tiLL det hör?

- Som jag minns det nu så



har jag alltid haft den biten
att jag inte ger mig, att jag
är oförmögen att kompromis-
sa så länge jag tror att jag har
rätt. Och då måste jag gå till
min morfar. De första tre åren
var jag hos min mormor och
morfar för mamma och pappa
hade det så taskigt. Ah, han
var en glad och positiv och
intelligent arbetare som ald-
rig komprimissade. Han hade
en ohygglig stolthet. Han var
viktig för mig, var min trygg-
het.

- Kompromisslösheten
har den spelat nå.n roLI h,em-
ma hos din mor och far.

- Ja, min mamma har ald-
rig fastnat i förljugenhet. Hon
har tagit strid dag ut och dag
in. Hon vann ju aldrig nån-
ting men. .. jo hon tog strid
för min utbildning och vann.
Fick ta konsekvenserna och
betala det. Jag skulle få det
hon aldrig fått.

I tonåren kraschade allt
mellan oss men förra våren
när jag var djupt nere i de-
pressionen så upptäckte jag
att mamma var en så idealisk
småbarnsmamma.

Det var ständiga grä1 om
pengar hemma... skulle jag
ha några kläder fick mamma
jobba ihop dom. Det var fat-
tigt så in i.. . de fick slita det
såg jag ju, ja det var därför
mamma blev sjuk.

- Det fanns ett kuinnoför-
akt tadl,tgen nxen också, ett
annat förakt?

- Ja, jag fick lära mig -det gick som en röd tråd ge-
nom hela mitt liv att ui
uar mindre uörda, att jag var
mindre värd, skulle hålla mig
på min plats, inte förhäva
mig. Men mitt i allt det här . . .
h,ela Liuet Iå.9 framför mig.

Det fanns ändå en extra di-
mension hemma. Mamma ha-
de en sån och pappa... Sagor
blev dikter för mamma och
hon läste mycket och pappa
hade musiken...

Jag hade en spegelupplevel-
se då, ja, jag kallar den så.

Jag stod och pratade med mig
själv i spegeln, jag var tretton
och hela livet låg framför mig.
Det bubblade i mig av ett be-
hov av att leva ... inte trist
som runtomkring mig utan
det måste finnas en annan di-
mension i livet... jag ville gö-
ra nåt men det fanns inget
språk. Jag har letat efter en
språklig bild till den känslan,
den känslan som jag har åter-
eått till nu, vid 33 års ålder,
sen jag har gått hela den långa
vägen kan jag komma tillbaka
till den. ..

- Hur kanaliserade du den
kiinslan til,L sl,ut. Då.

- Den känslan kanalisera-
de jag via Min Melodi i ett
ständigt trånande efter killar.
Ja, så var det, detta enorma

behov av att skapa liv, ögona
lyste på en och då jag sökte
mig ut så blev det liv via kil-
lar.

- Vad har ui som tjejer för
alternatr,ut liu i dom ålen?
Jug minns ju sjiilu att iag
hade det fria Liuet niistan i
min hund.,,

- Varken killar eller tjejer
har en chans att odla den otro-
Iiga livsbejakelse de har i de
här åren, föra ett skapande liv
som både är konstnärligt, teo-
retiskt, praktiskt. Känslan av
att allt är möjligt, att det som
folk påstår är orimligt är det
enda riktiga. Den känslan är
jag tillbaka till nu. Men då...

Äh, jag gick in i en otroligt
begränsad värld. Min tonårs-
tid var en evig väntan på en



kille. Fnittrig och väntande.
Jag var kär i en kille som
tävlade på skridsko. Jag stod
och väntade så fötterna näs-
tan frös fast i isen medan han
åkte alla sina varv. Sen dis-
kuterade han bara sina tider
med mig. Jag gick hem och
satte mig att vänta och tråna
framför telefonen.

"Det bubb-
lade i mig ett
behov av att
levatt

Första gången jag upptäckte
att jag var charmerande var
på en fest. Killen på nitton
lämnade sin tjej, talade om för
mig hur fantastisk jag var.
Jag var tretton. Vi var till-
sammans sen. Hans mamma
hade modeaffär. Hon lärde
mig att Bå, att klä mig, jag
lärde mig att se till att alla
tyckte om mig, i hennes klä-
der blev jag ju jättesnygg,
jag gick mannekäng, blev
trevlig och anpassbar. Han
kom från en av de rika famil-
jerna, hade bil och körkort,
hade stereoanläggning, rna-
hognybåt nere i hamnen. Och
i flickskolan umgicks jag
med de värmländska brukens
fina flickor. Jag var en katt
bland hermeliner hela tiden,
lånade fjädrar av killar och
av fina familjer.

Det finns bitar här som gör
ont att tänka tillbaka på.
Det ena är att under den här
perioden i de fina kretsarna
så f örnekade jag mina
f ör äldr ar. Pappa jobbade
på en bensinmack om kväIlar-
na och jag kom förbi och jag
såg honom inte. Han var för-
nedrad, ursinnig. Och mamma
som slitit så för min fjällut-
rustning hon fick gå på andra
sidan gatan när hon följde mig
till tåget den fjällresan.
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Detta är en smärtsam bit.
Dom var mindre värda men
dom hade lärt mig att dom var
mindre värda. Där kommer
morfars stolthet hos mig. Jag
var faen inte mindre värd.
Mamma hade lärt mig att bor-
gerlighetens värderingar var
eftersträvansvärda.

- Du öuergau alltså sfo-
tuskillen, tills amnl,qns med
uilken du tindå kunde sola
dig i, öuerklassglansen, Var-
för?

- Nu kommer den andra
verkligt svåra biten i den här
historien. Ja han hade ju tja-
tat och tjatat och jag fattade
aldrig var det var frågan om
riktigt. Till slut fick han sin
vilja fram. Jag gick med på
det mest förbjudna. Vi gick
ner i mahognybåten mitt inne
i stan... jag tåg bara och
tänkte på att båten gungade
åt ena hållet hela tiden... att
alla skulle se. Så kom jag hem,
berättade för min bästa kom-
pis som blev alldeles hyste-
risk. Så gick jag i en ständig
skräck i två månader och
trodde att nu var jag med
barn. Det var en skräck som
jag inte var mogen för. Jag
ville aldrig träffa killen mer,
han började snacka på stan
om mig, jag blev litet hora,
fick dåligt rykte. Den vänliga
Gunilla började försvinna.
Jag sket så småningom i plug-
get. Hemma var jag bara
hopplös. Mamma och jag tap-
pade kontakten. Jag var grov,
elak... Var ständigt ute med
olika killar, killfixeringen
fanns där. Jag låg med en och
annan men jag var helt aliene-
rad till min egen kropp och
min egen känsla. Jag ställde
upp på dom, inte på mig själv.

- Du h.ade alltså grundligt
förnekat din stora spegel-
uppl.euelse, de stora frihets-
bitarna inom dig. Du rnenqr
att du förnekade din lcloss
och dig sjiil.u som tjei. Du
gick in i den snd,ua bild som
omgiuningen kräude au dig,
som killarna kriiude.

- Ja men dom krävde ju
inte bara sex på egna villkor.
Jag träffade en journalist vid
sexton års ålder som jag sen
gifte mig med. Han ville inte
ha en tjej-tjej, han utmanade
mig och hånade mig för att
jag inte läste ledare i Stock-
holmstidningen. Han ville ha
en lerklump av ovanligt gott
material som han ville forma
till sitt ideal och det ställde
jag upp på. Det lockade mig.
Nu skulle jag bli intellektuell
också förutom att jag var
snygg. Herregud jag glömmer
aldrig när jag läste Röda
Rummet första gången. Men
han var maratonknullare och
jag lärde mig att det var kvin-
nans öde att stå ut. Jag lärde
mig stöna vid rätt ställe, skri-
ka vid rätt ställe, klösa på
ryggen vid rätt ställe, att fej-
ka orgasmer. Till slut vägra-
de jag och då drog han slut-
satsen: Gunilla är frigid.

"Min tonårs-
tid var en
evig väntan
på en kille"

- Historien om dig,Gunil,l,a
iir menar du alltså h.istorien
om dina killar. Det iir ge-
norn dom du beföster di7
sjiilu, förnekar dig sjiilu,
upphöjer dig sjöLu, för-
nedrar dig sjiilu, beundrar
dig sjiilu. Tiinkte du aldng:
Vad ska jag bli då ltiir i
utirlden?

- Jag skulle ju inte bli
håt.

- B ar du med dig f örne-
kelsen au din kloss och. dig
sjiilu så. starkt?

- Jag började väl ana nå-
got kanske. Men herregud du
skulle ha sett mig. Färgat hår,
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högklackade skor, farah-di-
ba-frisyr. Efter äktenskapet
som varade i nio månader
blev mitt liv total anarki. Jag
reste runt i Europa med olika
karlar, ointresserad av nuet,
av framtiden, en play-girl, ja,
helt på avstånd från mina eg-
na känslor.

Sen träffade jag en man
som iintligen frigjorde mig
erotiskt. Han var min första
kärlek, min första djupa
känsla för en annan. Det band
mig otroligt men ändå var det
inte det som var det viktiga.
Han var nämligen fortfarande
helt i linje med Min Melodi.
Det viktiga var att det var
första gången, Ulla, som jag
mot alla odds fattade ett eget
självständigt beslut: Jag skul-
Ie föda ett barn jag var havan-
de med. Trots att han svek så
började jag plötsligt tro på
mig själv.

Jag hade ingen bostad, ing-
en pappa till barnet, inga
pengar, bara en fast vilja och
det hörde ihop med hur des-
perat jag hade levat. Det här
var min räddning. För första
gången var jag tvungen att
handla. Jag tvingades bör-
ja jobba när Lotta var tre vec-
kor till exempel. Jag fick ett
jobb som journalist på Ahl6n
& Akerlund.

Där började det nu äntligen,
inte en politisk medvetenhet,
den kom senare, utan en med-
vetenhet om min kvinnoroll.
Vi var ensamma, Lotta och
jag, men vi skulle klara
det.

Jag var gymnasieekonom
då och jag blev uppbackad
genom jobbet att gå på jour-
nalistinstitutet. Jag jobbade
för Äh16n & Akerlund, gjorde
ett bra jobb, tjänade bra.

- Jag må,ste bryta hiir Gu-
niLla. Niir jag Lgssnar på dig
får jag ett intryck au - inte
att du föruränger ditt tiu -du iir ju h,iinsynsl.öst upp-
riktig - utan a,tt du mdlar
dig sjdlu mörk, ja nöstan
suart. Au skuld. En under-
ton au själuförakt - oqu-

"Jag iir
oförmögen att
kompro-
missatt

brutet. Du bl,eu beroende au
miin, ja, Du bleu uad ui
nu kallar ett sexobjekt, ia,
n1,en den negatiua objektsi-
tuationen tycks ha Lånat
ucirde å,t ser-sr,tuationen så,
att aILt som h,iinder tillsam-
n1.a,ns med md,n blir negatiut
laddat.

- O ch samtidigt har du
mgcket urede, Och. ureden
utinder du i skuld mot dig
sjiilu ... Men också, i ska-
pande. Du iir ju oaubrutet
i, rörelse mot föriindring,
förbiittring. B eriitta mer. . .

- Jo, jag kom in på journa-
listinstitutet och samtidigt
började jag läsa Mao. Jag tror
han är den bästa pedagog som
finns för han skriver känslo-
mässigt också. Det var första
gången jag orkade tänka till-
baka på sveket mot mamma
och pappa. Jag började se ett
sammanhang. Min politiska
medvetenhet föddes ur en
känsla. Jag såg mig inte om-
kring och konstaterade att
folk var fattiga utan jag kän-
de att Mao angick mig, min
känsla.

Veckopressen var i kris och
jag satt med i en projektgrupp
som skulle ta reda på vad tan-
terna i stugorna ville ha. . ., ja,
dom sa så... och det gick to-
talt emot min känsla. Jag blev
förnedrad själv.

Hur h,anterade du den
ktinslan.
I det läget träffade jag Tore,

som var konstnär. Han var
marxist, som jag - men han
hade pengar. När jag beskrev
min förnedring på jobbet sa
han:

- Sluta då och lev på mina
pengar, de är ju våra nu. Men
jag kunde det ändå inte... jag
kunde inte d e t. Så fick jae
barn då, ett år senare, men ef-
ter det att jag fått Andreas
gjorde jag en kompromiss.
Jag fick ett freelancekontrakt
med fast månadslön och för-
sökte göra det som många
journalister försöker än idag:
smyga in mina id6er, interv-
jua kändisar som var radika-
la. Men allt blev mer och mer
ohållbart. Till slut sa jag upp
mig på Ahl6n och Akerlund,
inte främst av ideologiska
skäI. Den utlösande faktorn
var att jag blev osams med
personalchefen om lönen. Men
åh, vilken ångest jag hade för
det beslutet.

Sen sökte jag jobb på Af-
tonbladet men fick det inte.
Så helt oväntat blev jag ar-
betslös. Jag satt hemma och
läste marxistisk filosofi och
Kinas historia men i djup
ångest för att jag var försörjd
av Tore. Jag fick inget nytt
jobb och jag hade inget ar-
betslöshetsunderstöd.

"Min poli-
tiska med-
vetenhet
föddes ur
en känslatt

- En politisk omoriente-
ring alltså. oclt. priset uar din
sj iilustiindi.ghet, ditt jobb.
Du blir beroende q,u en rnan
tgen...

- Ja, men i den här situa-
tionen var det jag träffade
grupp 8-tjejerna.

- Ja, jag rninns det så uä\,
Du h,ade en så, bestömd upp-
fattning on1, uad du uille,
q t t du uille i al.la fall.
- Ja, att jag ville, inte vad

jag ville. Det var ju inte så att



jag hade sagt att nu har jag
blivit politiskt medveten . . .

nu tar jag avstånd från det
här. Nu bryter jag nya vägar
för mitt liv. Utan jag tufflade
mig fram och lät saker ske.

Så började det trassla mel-
lan mig och Tore. Jag hade
börjat läsa på Peddan då. Jag
hoppade av det och sökte job- *\

"tg$-\+i*
bet på österåker -- på fängel-
set där.

Det är en väldigt viktig bit.
Jag hade fått min politiska
medvetenhet, jag hade träffat
tjejerna i grupp 8. Jag hade
börjat inse att kvinnorollen
var sne men inom mig fanns
ju hela gamla Gunilla kvar,
va... hela sexobjektsbiten,
hela flirtspelet men med en
ökad aggressivitet lagd utan-
på det hela. Här kom jag in i
ett koncentrat av manssam-
hället och för mig var det
självklart att solidarisera mig
med fångarna. Dom ställde
upp på mej och först lurade
jag mig själv att tro att jag
var en så bra assistent. Men
jag hade ju ingen utbildning
på det. Däremot var jag en
ärtig tjej och var noga med
hur jag klädde mej och hade
djävliet många sensuella
kontakter med olika fångar.
Någonstans inne i hela det här
jobbet kunde jag plötsligt
kartlägga mitt eget spel till
dom olika männen i mans-
samhället.

- Anser du uerkligen att
det iir h.elt negatiut att h.a
sensuel.Ia kontakter? För-
nekar du så stora bitar au
dig sjiilu?

- Jo, men jag insåg nån-
stans att det här var sjukt, va,
och det sjuka handlar om sy-
stemet, om rollspelet, men
också om min omedvetenhet
om hur jag förhåller mig till
dom olika männen i den här
hierarkin. Det är liksom att få

se sig själv i blixtbelysning
frilagd. Det som gjorde att jag
klarade den här tiden var en
tjej, en fantastisk tjej, en väl-
digt begåvad, väldigt hand-
lingskraftig tjej men min raka
motsats, inte ärtig och flirtig
som jag var. Hon förstärkte
dom bitar hos mej som var
positiva, stöttade min yrkes-
bit och struntade i det där
andra.

- Nu. börjar a,Lltså" tjejer
betyda macket för dig.

- Jag har haft en kontinu-
erlig vän sen tonåren och vi
har alltid ställt upp och stöt-
tat varann. Tillsammans gick
vi in i kvinnorörelsen. Vår
vänskap är ett mycket lyckligt
äktenskap som har passe-
rat alla kriser. Den vänska-
pen är en av de tryggheter
jag har nu. Ska vi tala om
trygghet så har jag omdispo-
nerat den. För att kunna bac-
ka upp tryggheten i mig själv
behöver jag mina tjejkompi-
sar och mina barn nuförtiden.
Det här är naturligtvis ett re-
sultat utav att jag har sålt mig
själv så mycket åt kärleken . . .
men jag är hemskt rädd idag
att lägga tryggheten hos en
man. I och för sig skulle jag
gärna vilja göra det men jag
måste jobba på det... och det
är svårt för mig.

- Hur h.qr du praktiskt or-
ganiserat all,t nu. Det hör Ii-
uet kriiuer ju en omdispo-
nering au dina resurser eller
hur man ska siiga.
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- När det pajade mellan
Tore och mej bodde vi i villa,
vi hade två barn och vi hade
ett gemensamt politiskt jobb i
musikrörelsen. För att ungar-
na skulle slippa betala priset
för ett sånt uppbrott så har vi
ju försökt att bo kvar härute
med alla dom slitningar det
har betytt för oss a1la, inte
minst för våra nya partners.
Ibland tycker jag att jag har
hela världen mot mig i den
här frågan. Men Andreas har
kvar sin pappar ingen har
tvingats flytta . . . vi. . . jaghar
en vision att man ska kunna
söka sig fram som jag har
gjort. Det kan inte vara så
att det skall vara kärlek och
hat och uppbrott. .. man mås-
te . . . ja en människa som man
har levt tillsammans med i
många år måste man ha bitar
kvar utav och man måste kun-
na formulera nya sätt att rela-
tera till varandra. Jag klagar
kanske dag ut och dag in men
det här fungerar nu. Vi hade
tomtebolyckan i huvudet
förut... men det förutsätter
att någon står utanför... och
jag viII inte se nån som står
utanför. Harris och mitt för-
hållande har utvecklats
enormt av det här.

Ja, hur lever jag idag då?
Jag bor ensam i det här hu-

set med mina två barn.
Jag jobbar som free-lance-

journalist med dålig betalning
och försöker formulera mitt
eget språk, min egen journa-
listik och mitt eget sätt att
förhålla mig.

Den här ensamheten är nöd-
vändig för mig nu för att jag
skall kunna bygga upp en
egen integritet. Tore bor i hu-
set bredvid oss, så Andreas
har sin pappa kvar. Harri
kommer ofta hit.

Kanske är det han som får
betala det högsta priset för
den här kampen. Han saknar
en daglig familjetrygghet som
ju jag får tillsammans med
barnen.

. . .men på sikt tror jag att vi
alla vinner på det här. n

Värva prenumeranter!

ROBERT MOTHERWELL
För lörsta gången I Europa vlgas en relrospektlv utetällning av
Robert Motherwells verk. Den omfattar måleri, grafik och col-
lage från 1941 till idag.
Bland hans verk kan nämnas en serie kallad "Elegies to the
Spanish Republic", inepirerad av del spanska inbördeskriget.
Motherwell säger siälv att dera målningar inte är politiska

- men skildrar ett atändlgt upprepande av en fruktangvärd död
som inte skall glömmas.

GALLER|ET 1 2t 11-9t 1 1977

lfulturHuset
Uppgifter om övriga utst. i Kulturhuset hittar man i annonser i Stockholms

morgontidningar på lördagar (Museinyckeln) och söndagar (Konstutställningar).
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Somhölle!
Det beror på samhället om barn,,f-*..i
och föräldiar ska få det /', dEfi

Born!

Dra. r.tt Dra Samnalle ^Oa,U^.r*tFDra. Dtt ora Salllllall€ jt":.rtr{l|tI-\:
bgfOr på hur bafn Och (;Lr\t r\ 'l()rr\\(rn t:ltlllrltrre tr

föräldrar har det. Och samhället skapar
vr tillsammans.

Folkrörelserna har stort ansvar
i vårt samhälle. Ansvar för den miljö och den
gemenskap som våra barn växer upp i.
Därför är det naturligt att
folkrörelserna stöder BARN- FöRÄLDRAR-SAMHÄLLE.
En viktig studiecirkel. Men också ämne för tematräffar,
debatter möten.

Studiehäften, stillfilm och upplysningsmaterial får du om
du kontaktar någon av de organisationer som står bakom.

ABF:s lokalavdelning
kontaktar du för
studiecirkeln.

FOLKSAM
KONS U MENTKOOPERATIONEN

LANDSORGANISATIONEN
I.JNGA öRNAR

(t'

BTLDNT å?Få*LfiM
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den här generationen
växte upp i takt med konsumtionssamhällets framväxt.
Kvinnoskönhet har alltid varit ett kapital på marknaden.
Men nu blev mode och skönhetsmedel ti[giingliga för
alla, de blev massmarknadsvaror. När den "sexuella fri-
görelsen" kulminerade i pornografins frlsläppande 1970
blev kvinnokroppen vardagsmat på gator och torg. AJd-
rig har kvinnoskönhet exploaterats som nu, i jättelika
fyrfärgsannonser. Men vi blev också den generationen
som började genomskåda spelet, vägrade föli" modets
regler, vägrade förvanska oss i tung make up. Vi börja-
de förstå i vilket gigantiskt ekonomiskt spel vi var in-
dragna. Och att vi sålde oss själva när vi köpte vår falska
identitet på burk. 

:

VISA I

Jag känner en tjej som gick omkring I
med tusen visor i magen

Och hon fick en neuros för hon
fick aldrig ut nån utav dem

De karlar hon mötte såg inget fel
såg bara en tjej som borde ha kel

De såg ingen sång som ville ur mun
Och tjejen blev blott tunnare än tunn

Så en dag tog hon på livet slut

- då kom det äntligt det som måste ut:

Ur flickans allravitaste trosor
trängde visor verser och tusen rosor.

AnnaLisa

TVÄKARLEK
Tvåkärlek åker i bilarna
vandrar i skogarna
på promenaderna och
på gatorna
Tvåkärlek håller handen
Tvåkärlek stöter bort
Tvåkärlek håller undan
kärlek för alla andra !
Tvåkärlek är orättvis
för den drabbar alla andra.

AnnaLisa
Ur Aftonbladet:

------- --------5-----*l

- 
I Forum nr 4 har Maria som lycka - och statusgarentier a

Bergom-Larsson gjort en Så kommel våra djupaste drifter
analys kallad "Prylar med och behov att utnyttjas till att
Här är ett avsnitt ur ar- bindq upp os:l till den kapitalis-

tiska produktionsordningen. Just
genom att betjåna oss förvandlar

ll Kapitalet tilffredsställer den oss istället till omedvetna
| | vära behov genom att tjänare. Att betjäna betyder här

skapa beroende. Vår längtan att amputera, att hjälpa innebår
efter befrielse, lust, lycka, kom- här att skapa beroende. $å sor
mer alltmer att formuleras i varu- den senka,oitalistiska varupro-

ililIffl,:,å""äil ::il f#"å,ål liir';i"'s innersta dvna- ,,

i

Målning av Benedlcte Bergmann

Foto: Curt Carlsson

32

l- 
- 

;- 
- - - 

r *-* n F- 
- - - - - 

* t-- 
--l



I
I

I

I

VÄGA SÄ.GA JAG
Våga säga Jag
våga kräva din plats i llvet
här och nu
Lås upp dina rädslor
kasta av dig
de alltför stora kraven
självutplånin gens martyrskap
fyller ingen funktlon
Se dig själv
med glädje och stolthet
Våga säga Jag
Våga ställa krav
Våga vara viktig
Se på din betydelse !

Hur skulle nl känna igen mig
om jag en dag klev ur mln roll?
Lade leendet
de röda kinderna
vänligheten,
den så klädsamt kvlnnliga
flickpassiviteten
tystnaden när männen talar
Lade allt detta åt sidan
Om jag en dag steg fram
så som jag också är:
Arg och vred
stor och stark
och öppnade munnen och krävde
och styrde och stäIlde
bestämde
vägrade kompromlssa
och vara flicksnäll mer
Skulle ni kåinna igen mig då?

Eja Nilsson.
(Ur Kvinnobilder,
0rdfront m fI)

KORSTRYCKET:
att välja bort sin identitet

... HENNES PRIS... det ör
i,nte lågt. . . att spela sitt uiirde
i andras bli,ckar, att aldrig ue-
ta uud som gills - ord, hand-
Ling eller kroppen.

Vad h.iinder med en kiinsla
som kuuas och deformeras au
ostikerhet och brist på" identi-
tet? . .. att stöpa om sig - ef-
ter andras beltou.

Att h.jcilplöst famla efter li-
uets mening i en ktirlek som
kutiuer och Lcimnar tomhet,
iingslan, suartsjuka.

Att tiga Nå,gon blir en des-
perat strd,uan, att inte iiga nå,-
gon tir a"tt inte existera - att
inte nå bekrtiftelse på, sitt eget
ua"ra.

Hon söker ibland tingen.
Hon mobiliserar tingen lik-
som öuersten mobiliserar sina
soldater i en strategisk plan
inför den augörande striden.

Men hennes taktik sldr fel,
Hennes blick irrar öuer l)a,ru,-
husets dignande diskar. Hon
ser sin egen spegelbild. Hon
fluter ih,op med Lcippsttft, ne-
gellack, nlascqra, driikter,
uiiskor, stöular, dukar, uin-
glas, tuål,ar, Lalsan, mattor,
gardiner, skå,lar, apparater . . .

hon blir ett med denna döda
uiirld, q,u plastblommor oclt
leuande Ljus bakom rullgardi-
nens Linneutiu. Hennes ktirlek
blir en apparation och hennes
hjtirta h.ör inte ltingre de rena
tonerna.
. . . ser-objektet i dess yttersta
form. Ftnns h.on? Den totalt
f ö r ting Li g ad e mtinni skan.
Hon som inte Ltingre h.ar en
identitet. Hon som tir det h.ör
samhcillets yttersta konse-
kuens - en uaro, bland uaror.
Nej, så, iLLa tir det uöl tindå, in-
te ... n1.en niir ui, skulle söka i
just hennes roll, granska just
hennes pris så. upptd,ckte ur, . . .

iir det nå,got ui uerkligen
i n t e uiLL h,a med oss r,n i
framtiden så tir det den för-
ting lig ad e mtinniskan.

Hon tir ett problem för oss,
för ui har uelo,t se det posittua,
inte baru det negattua,i, de oh,-
ka a,lternqtiu kuinnor ualt för
att Lösa sin korstryckssitua-
tion.

Nej, ui ttinker inte förkasta
henne. Men det enda positiua
ui kan se iir - h.ennes uppuak-
nande. Då h,ar hon en arsenal
au erfarenh.eter att förmedla
om det icke-liu som den ob-
j e ktiu i s e r ad e mcinni s kan
tuingas Leuu i.

Foto : SAFTnA/Jean Montgrenler



Hamiet Clayhills:

1. Affärerna i gång igen 2, Lönsam kvinnlighet
Som trasbylten såg de ut, de kvinnor som
L94445 kröp fram ur ruinerna i Europa. Stit-
na var vi också i det inte så krigshärjade,
men avspärrade och ransonerade Norden.

Kläder lappades och syddes om, nytt gjor-
des av gardiner och sängöverkast. Skorna var
i trä, papper och fiskskinn. Och några år fort-
satte snittet av bara farten att vara militärt:
raka vadderade axlar, korta kjolar, allmän
fyrkantighet. Men också textilfabrikerna
måste ju komma i gång. Dior fick finansiärer
och 1947 lancerades nya looken: kvinnligt, ele-
gant och tygförbrukande på det mest utma-
nande sätt. Många bodde fortfarande i ruiner
men att börja kIä dem ansågs inte lönsamt.

34

Femtiotalet var ett reaktionärt decennium, vil-
ket tydligt illustreras av kvinnobilderna med
getingmidja (korsett) och höga klackar.
Många hade under kriget kämpat och dött för
en förändrad värld, en socialistisk värld rent-
av. Men Franco satt kvar, frihetsrörelserna
krossades och tystades, järnridån gick ner och
Marshallhjälpen strömmade till. Allt skulle bli
som förut, det hade ju varit så trevligt trots
allt ! Kvinnorna skulle sluta vara arbetskam-
rater, det fanns nämligen inte plats för dem på
marknaden. De fick i stället det ärofulla upp-
draget att administrera de lyckliga små hem-
mens privata konsumtion, som det nu började
bli fart på.
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3. Pop-protesten
Men kriget hade utlöst krafter som fortsatte
att verka, fast det gamla etablissemanget med
sina gamla idealbilder hade återtagit makten.
Det hände mycket ute i världen som Europa
inte mera kunde blunda för. Ungdomen reage-
rade seismografiskt, den kom med ett musik-
och livsföringsuppror som först inte var poli-
tiskt, men som blev det för många. Killar hade
långt hår, flickor korta kjolar. Märkliga plagg
österifrån signalerade om nya lojaliteter. Ock-
så ungdomsrevolten blev utnyttjad och vrängd
till business. Men tackochlov, ett och annat tog
den kål på, bl a korsetten. Kloka korsettfabri-
kanter gick i tid över titt att producera
strumpbyxor.

4. Motståndet lever
?0-talet har inneburit kaos i modevägen lik-
som på så många andra områden: progressivt
vid sidan av det mest utmanande reaktionära.
Boutiquerna gör sitt bästa att förstöra det som
i sina grundformer är praktiskt att använda
och som till en början innebar protest mot
småborgerliga hållningar: jeansen, folklore-
kläderna, säckarna och tröjorna. Nu kommer
dessutom med högervinden ett koppel ladies
and gentlemen i kritrand och homespun, i hat-
tar och handskar och pälsverk.

Trots förvirringen: vi undgår inte att genom
vårt val av kläder direkt eller indirekt visa vår
grupptillhörighet. Frontdragningen håller på
att klarna.

35
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Mol,l,A:

"Jag är
inte mor
men Jag
är defi-
nitivt
moderlig
ibland"
Intervju: Gunilla Granath
Foto: Marie Nilsson

Gunilla Molloy, Molly' är
en av de kvinnor som fri-
villigt valt att inte skaffa
barn. Molly åir 33 år och ar-
betar som lärare på grund-
skolan. Sedan fyra år till-
baka har hon ett förhållan-
de med en kille, men de bor
inte tillsammans.

Molly är aktiv inom
kvinnorörelsen.

Att inte vilja ha barn, det
är ett känsligt kapitel i det
håir samhället om du är
kvinna. Det åir nästan "för-
bjudet" att inte vilja ha
barn.

Mollys första spontana
reaktion var "att det är då
faan att man ska behöva
diskutera dethåir.Men
så som det nu fungerar så
är det ju ett "problem" och
då kan man inte väia för
det". Hon menade dess-
utom att den håir frågan
faller under rubriken "svå-
righeter att förena det po-
litiska med det privata."

Vi böriar vårt samtal
med att nysta bakåt. Molly
tycker att trådarna åir vik-
tiga för hennes beslut.

- Jag slapp den traditionella
tjejuppfostran. Jag var mel-
lanbarn. Min storasyster och
jag är helt olika. Hon fick en
traditionell uppfostran.

- Jag hade dockor när jag
var liten, men de var inte så
viktiga. Och jag läste Ann på
Grönkulla - inte Kulla Gulla,
hon var ett våp - och Bill den
förskräcklige med förtjus-
ning. Jag upptäckte nog tidigt
att det fanns två typer av tje-
jer: och jag tillhörde den kate-
gorin som inte hade måIet att
gifta sig och skaffa barn. Jag
tror det då var en helt omed-
veten linje, som sedan blivit
mer och mer medveten.

Hur var dina föräldrar?

- Jag växte upp inom en bor-
gerlig ram, men inom den ra-
men levde vi oerhört bohe-
miskt. Min mor var, och är,
aktiv. Hon är konstnär - gra-
fiker. Jag har stor respekt för
henne. Hon är öppen för nya
ideer, en "ung" person och
väldigt positiv till människor.
Men min mor var ju alltid
ekonomiskt beroende av min
far. Det kände jag starkt och

ett av mina måI har varit att
bli ekonomiskt oberoende.

- Jag har alltid tyckt om
min mor, men jag har haft
ett mer komplicerat förhål-
lande till min far. Min far föd-
des på 1800-talet och var för-
stås en produkt av sin tid och
miljö. Han hade stenålders-
id6er. Bara flickor ska hjälpa
till hemma, tyckte han. Min
lillebror var prinsen i famil-
jen.

Hur var din relation till killar
i tonåren?

- Jag förälskade mig sent,
vid femton års ålder. Det var
en kille i klassen och jag tala-
de om för honom rakt På sak
att jag var kär i honom. Det
var ju inte precis det vanliga
tillvägagångssättet bland tje-
jer. Och kisen sprang sin väg.
Men det krossade inte mitt
hjärta. Det var inte det vikti-
gaste här i livet.

- Jag gick i tjejgymnasium
sen. Det fanns inget sam-
gymnasium i Hälsingborg på
den tiden. Vi tjejer hade det
festligt ihop. Spexade och
stod i. Jag var en typisk id-
rottstjej och flera andra i
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klassen också. Men vi gjorde
våra lärare alldeles förstörda
när vi sprang hinderlopp i
säck och hoppade längdhopp i
Baby-Dollnattlinnen. Några
tävlingsmoment kände vi inte.
. - Då och då gick vi på nå-
gon skoldans, men jag tyckte
inte att killarna var särskilt
spännande. Jag tyckte de var
gymnasiala.

- Från sjutton års ålder
var jag ihop med killar korta-
re eller längre perioder.

Var du rädd för att bli med
barn?

- Neej, för jag låg inte med
dem. Det hade jag inte den
ringaste lust med. Jag debu-
terade sent sexuellt, men min
första sexuella upplevelse
blev desto bättre. Jag var nit-
ton år och det var midsom-
marafton. Jag var tillsam-
mans med en ömsint och gul-
lig kille. Jag var väl inte di-
rekt kär i honom, men jag
tyckte att han var väldigt rar
och fin. Vi Iåg med varandra
i en höstack. Jag tyckte det
var pin livat. En positiv upp-
levelse.

- Jag har haft få sexuella
relationer. Men jag har varit
känslom,ässigt engagerad i de
killar jag legat med. Kanske
är det därför som jag aldrig
har haft något trubbel med
mitt sexliv. Sex har varit lika
självklart som andra saker
här i livet.

- TiIl en början överlät jag
åt killarna att ha skyddsme-
del. När jag gick i sista ring
träffade jag en kille som var
tio år äldre än jag. Han sa att
han var steril och jag trodde
på det. Jag tror alltid på saker
som folk säger till mig. Men
jag blev med barn.

- Min första reaktion var
faktiskt att jag blev SNO-
PEN ! Jag kände mig som
Jungfru Maria. För han kunde
ju inte få barn hade han sagt.
Sen blev jag förbannad på
honom. Och jag hade aldrig en
tanke på att föda barnet.

- Jag fick abort i tredje
månaden tror jag. Och jag

tyckte det var mulligt att vara
med barn. Jag har alltid trivts
med min kropp, tyckt om den

men ännu mer då.
När du nu tyckte att det kän-
des så fint att vara med barn
undrar jag om du kände nå-
gon saknad när barnet inte
längre fanns där?

- De flesta människor är sä-

kerligen uppdelade i en ratio-
nell och en emotionell person
och jag med. Men jag fattade
ett riktigt beslut tycker jag.
Jag hade ju ingen utbildning
och inget yrke. Och jag ångra-
de mig inte. Skuldkänslor det
skulle man ha, det hade jag
hört, men det hade inte jag. En
tjej som jag träffade en gång
sa till mig: Men Molly du har
ju skuldkänslor för att du inte
har skuldkänslor.

- Omgivningen hade en
klart fördömande attityd. Al-
la utom min mor. Resultatet
av min abort var i vilket fall
som helst att jag själv skaffa-
de mig preventivmedel.

- Precis nu har jag slutat
att käka p-piller, ville göra ett
uppehåll för att se att allting
funkade. Och just det har lett
till att tankarna på att skaffa

barn - inte skaffa barn - har
kommit upp till ytan igen. Min
kille och jag låg med varand-
ra och så hände det klassiska:
Kondomen sprack. Och jag
var precis mitt i de kritiska
dagarna. När det då drog flera
dagar över tiden blev jag näs-
tan övertygad om att jag var
med barn igen. (Men det var
jag inte) Trots att jag skulle
fatta samma beslut nu som för
tretton år sedan så är det ett
mycket svårare beslut idag.
Nu har jag allt som jag sakna-
de då: jobb, fast inkomst, egen
bostad. Men jag skulle ändå
väIja abort trots att beslutet
är så svårt.

Varför skulle du valt abort?

- En orsak är att jag vill fatta
beslutet själv - inte i efter-
hand. Men det är en del av
modersmyten att alla kvinnor
känner behov av barn. Jag
brukar bejaka mina känslor,
men jag har aldrig känt någon
längtan efter ett eget barn.

- En av de viktigaste orsa-
kerna till att jag inte vill ha
barn är att jag inte vill bo i en
traditionell kärnfamilj. Jag
har testat kärnfamiljen, men
den har inte funkat för mig.
Jag har också testat att bo
ihop med min nuvarande kil-
le, men det gick inte heller.

- Här är en ekvation som
inte går ihop: Barn är något
jag tycker att man skaffar
ihop och lever med tillsam-
m,q,ns. Men eftersom jag inte
vill leva så, skulle det inte va-
ra rätt mot varken, barn, kille
eller mig själv att skaffa barn.

Snacka inte med mig om da-
gisplatser - för de finns inte.
Det här samhället är inte
barnvänligt.
Men du säger att du är ambi-
valent till att skaffa barn trots
allt. Finns det någon anled-
ning att skaffa barn som du
tycker är gilttg nog?

- Den enda hållbara anled-
ning som jag kan se för mig
själv att skaffa barn iir en
djup samhörighet med en an-
nan mtinniska.
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Men den {iupa samhörigheten
har du med din kille. Det räc-
ker alltså inte?

- Jo, den räcker. Men det
faktum att jag nått den insik-
ten innebär ju inte automa-
tiskt att jag skaffar barn. Och
jag har aldrig i mig själv känt
den här längtan efter att ha
barn. Tråden ifrån början är
viktig. Mina mål har alltid va-
rit utbildning och yrke och jag
har en stark identitet som yr-
keskvinna. Det är förresten
fånigt att snacka om mödrar
kontra yrkeskvinnor. Jag är
inte mor, men jag är defini-
tivt moderlig ibland.

- Men jag är verkligen am-
bivalent till att skaffa barn.
Ibland känner jag att jag vill
och ibland känner jag att jag
inte vill. Min känsla kommer
och går som tidvattnet. . . Jag
vet att tidvattnet kommer och
går, men jag har aldrig riktigt
förstått varför. Det är så jag
känner. Min kille och jag har
diskuterat det här mycket.

Här upplever iag att det du
säger är motsägelsefullt. A
ena sidan hävdar du att du
aldrig har känt någon längtan
efter ett eget barn, men iag fö-
reställer mig att det är omöi-
ligt att vara så ambivalent
som du är utan att någonsin
känna denna längtan?

- Det är alldeles riktigt. Det
är helt enkelt motsägelsefullt.
Det här teknokratiska sam-
hället lägger stor vikt vid ra-
tionella och praktiska beslut.
Man får inte vara motsägelse-
fuII och ambivalent. Men en
människa är inte en data. Jag
har motsägelsefulla känslor,
det är bara att acceptera dom.

- Jag tror att jag har haft
ett något överambitiöst krav
att definitivt ta ställning. Men
nu har jag accepterat att jag
förmodligen alltid kommer
att vara ambivalent. Och då
Götebor.cl

Lönsmonsgårdens
Tobqk

Daggdroppeg,atan 2 - Tel. 54 4572

känns det lättare. Om iag
skaffar barn skulle jag alltid
gå omkring och fråga mig hur
livet skulle gestalta sig utan
barn. Men om jag inte skaf-
far barn kommer jag gå om-
kring och undra hur livet
skulle varit om jag haft barn.

Du talade förut om din positi-
va känsla när du var med
barn. Längtar du någon gång
efter erfarenhet av graviditet
och förlossning.

- Ja, det gör jag. När jag
lyssnar till människor som
berättar om positiva erfa-
renheter vill jag ofta dela
dom. En erfarenhet som jag
inte haft är en förlossning.
Och erfarenheter kan man in-
te dela intellektuellt. De mås-
te upplevas. Men jag inser
samtidigt att det blir en läng-
tan efter en erfarenhet för
erfarenhetens egen skull. Och
det verkar ju dubiöst. Men jag
skulle gärna vilja vara med
vid en förlossning.

Tycker du om barn?

- Om jag svarade "Jag tyc-
ker om barn" vore det ett lika
idiotiskt svar på samma sätt
som det skulle vara om ett
barn svarade "Jag tycker om
vuxna" på motsvarande frå-
ga.

- Det är förresten en mYt
att kvinnor som inte har egna
barn aldrig kommer i kontakt
med barn. Som lärare umgås
jag ju med barn varje dag.
Föräldrar brukar säga att det
är så roligt att följa sina barns
utveckling. Det håller jag

med om. Jag tycker att det är
väldigt roligt att föIja mina
elevers utveckling från sjuan
till nian.

Har du fått känna på den
klassiska misstänksamheten
mot kvinnor som inte skaffar
barn?

- Nej, det har jag faktiskt in-
te, men jag har hört många
som gjort det. Som har för-
äldrar som tjatar om att få bli
far- och morföräldrar. Det
har mina föräldrar aldrig
gjort. Men det är kanske så att
jag inte är tillräckligt lyhörd
för att känna den misstänk-
samheten eller så är det så att
t ex mina kvinnliga kolleger
snabbt märker att jag är posi-
tiv till barn och därför aldrig
ifrågasätter min barnlöshet.

- Jag skulle önska att det
fanns samma grundinstä11-
ning till kvinnor vare sig de
hade barn eller ej. Inget ställ-
ningstagande borde fördö-
mas. Vi är många som söker
oss fram till alternativa lev-
nadsformer och jag vill se ett
samhälle där ramarna inte är
så snålt borgerliga. Jag öns-
kar att människor var öppna-
re och tolerantare mot var-
andra.

- Vi lever i ett barnfient-
ligt samhälle och det beror På
en taskig kortsiktig politisk
analys. Vi ser inte barnen som
våra framtida resurser, vil-
ket de ju är. Jag ser fram emot
ett samhälle där det åtmin-
stone inte skulle vara en kon-
flikt för en kvinna att skaffa
eller inte skaffa barn. I

Boken en
personligl gÖvo

Stort sortiment, personlig service i Kulturcirkeln.
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ffi BARNLOS ffi
Jag växte upp i en familj med
fem barn. Jag var storasyster.
Fyra år äldre än min närmas-
te bror och sexton år äldre än
min yngsta bror. Däremellan
två systrar som är åtta re-
spektive nio år yngre. Min
mor förvärvsarbetade och jag
kom väl att fungera som nå-
gon sorts lill-mamma för mi-
na syskon. Jag fick ta ett an-
svar som jag inte var känslo-
mässigt mogen för - det hål-
ler mina föräldrar med om
idag.

Jag identifierade mig oer-
hört starkt med min mor. Hon
gillade säkert oss barn i och
för sig och vi två hade en fin
känslomässig kontakt, men
samtidigt hörde jag henne of-
ta klaga över hur bunden hon
var. Hur mycket hon fick för-
saka och hur lite tid hon fick
över: för sig själv. Själv kunde
jag ju också identifiera mig
med den synen. Mina små-
syskon inkräktade på mitt liv.
Kanske mest så tillvida att jag
måste hjälpa till vida mer än
jag ville. Diska, städa, kort
sagt ställa upp när jag egentli-
gen ville läsa De tre musketö-
rerna och dricka te inne på
mitt rum. ( Som jag dess-
utom delade med min bror).

När mina tonårskompisar
fick se en barnvagn med ett Ii-
tet näpet knyte i föII de i trans
medan jag hätskt fräste:
"Dom bajsar och skriker på
nätterna också ! Ni ska inte tro
att dom är några söta små
dockor !" Jag bemöttes med
iskallt medlidsamma blickar,
men det struntade jag suve-
ränt i. Det var ju jag som satt
inne med sanningen, tyckte
jag.

Jae började tidigt att vara
tillsammans med killar i
långvariga förhållanden. När
jag var sexton år hade jag
samlag för första gången och

det var en oerhört lustfylld
upplevelse. Jag hade redan
varit tillsammans med ho-
nom i ett år och var trygg i
min relation med honom som
jag gillade mycket.

Men här börjar också min
rent maniska skräck för att
bli med barn. Det skulle nog
gjort detsamma om jag an-
vänt både kondom, skum, pil-
ler och pessar på en gång -jag skulle varit lika skräck-
slagen varje gång för det. Så
som jag ser det nu måste en
sådan oproportionerlig och
totalt irrationell skräck bott-
na i en väldig rädsla för att
bli /ost. Bli bunden och snu-
vad på upplevelser som jag
ännu inte hunnit skaffa mig så
som jag tyckte att min mor
måste ha känt det.

Min skräck kan kanske jäm-
föras med neurotisk döds-
skräck: Hjälp här tar mitt liv
slut och jag som inte hunnit
leva ! Att ta hand om ett barn
var alltså analogt med att li-
vet tog slut. Och jag vet att
de dagar jag gick över tiden
var som dagarna inför en
dödsdom som ska verkställas.
Rena tortyren med en enda
intensiv känsla: Jag måste ha
abort.

Mina föreställningar om
"ett barn i magen" kan helt
likställas med hur de flesta
kan tänkas föreställa sig hur
det är att hysa en inäIvspara-
sit som suger musten ur en på
det mest djävulskt raffine-
rade sätt. Det var äckligt, äck-
Iigt, äckligt.

Det kanske låter väl drama-
tiskt, men dels är känslor ofta
dramatiska i tonåren och dels
kanske jag helt enkelt är dra-
matisk.

När jag var omkring 24-25
förändrades med ens bilden.
Jag var väldigt kär och hade
en innerlig och djup relation

till en kille. Plötsligt kände
jag hur hela jag blev mjuk och
varm av längtan. Jag ville ha
barn med den mannen, var-
ken mer eller mindre. Det var
en verkligt sensuell känsla.
Mycket påtaglig och fysisk.
Men icke desto mindre neuro-
tisk. För om jag förr gått om-
kring nred denna fanatiska
skräck för att bli med barn så
blev jag nu lika fanatiskt be-
satt av tanken på att bli gra-
vid. Jag säger bli grauid och
inte få, barnför det var det in-
te frågan om. Min känsla var
en kärlekskänsla och hade,
vet jag nu, ingenting med le-
vande barn att göra.

Jag fick fortfarande panik
om jag tänkte längre än till
nionde månaden, men det för-
trängde jag så gott jag kunde.
När jag försökte tänka mig in
i att "inte kunna titta på kloc-
kan halv sju och fri som en få-
gel bestämma mig för att stör-
ta iväg på bio" fick jag bildligt
talat kvävningskänslor och
ångest, men det föredrog jag
också att förtränga.

När jag talade om för min
mor att jag ville ha barn med
K var hon inte ett dugg posi-
tiv. "Du är ju så ung fortfa-
rande" sa hon. "Varför kan du
inte vänta lite till" Jag blev
förgrymmad på henne, men
hennes ord satt kvar som en
tagg i hjärtat - mest för att de
var alldeles för hotfullt sanna
för mig då.

Men månad efter månad
gick utan att jag blev gravid.
Varje månad kom de röda
dropparna och varje månad
kände jag en regelrätt sorg.
Förr hade jag känt att livet
skulle vara slut om jag blev
med barn. Nu kände jag med
samma neurotiska intensitet
att livet var helt ofullgånget
om jag inte blev med barn.
Och överallt omkring mig såg
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jag guppande runda, fulla ma-
gar. Men jag var tom, tom.

Det hela var naturligtvis
paradoxalt. Här gick jag om-
kring - en kämpande Grupp 8

- och tyckte att livet var tomt
och ofullständigt utan barn.
Och jag forskade inte i varför
jag tyckte att livet, att jag, var
tomt utan barn.

Efter ett års fruktlösa för-
sök var det dags för Fertili-
tetsundersökning. Resultatet
var inte direkt lysande för
min kille, men det gick an. På
mig hittade läkarna inget fel.
Det var bara att försöka igen.
Aren gick, min kärlekskänsla
började falna och efter fyra år
separerade vi.

Till mitt nya förhållande
drog jag med mig en barlast
av negativt formulerad läng-
tan efter barn: .,Iog kommer
aldrig att kunna bli med barn.
A, vilken outgrundlig sorg.

Till min förskräckelse blev
jag ganska brutalt bemött av

min kille. "Det är ju inget fel
på dig. Hur vet du att ui inte
kan få barn? Det vet du ingen-
ting om. Och förresten und-
rar jag om du verkligen uill
ha barn innerst inne?"

På något sätt väckte det
mig. Jag började mödosamt
återvända tiIl min barndom
och till min storasysterroll.
Jag började bearbeta mina
känslor, försökte se vad det
egentligen fattades i rnitt liv,
inom mig.

"Den dagen som du verkli-
gen vill ha barn kommer du
också att bli gravid", sa min
kille. "Och den dagen kommer
du inte längre att vara fixerad
vid din längtan."

Och det var alldeles sant.
När jag väl började inse var-
för jag känt mig tom och att
man inte kan fylla sitt liv med
ett barn började jag befria
mig från min negativa läng-
tan. Så småningom blev jag
inte längre ifrån mig när men-
sen kom - det var inte hela Gunilla Granath,

unclerhgfor de f;rslag och den kritik au utreclningen som boken famför,', Lcis boken.rom

världen. Långsamt böriade
jag slappna av. Och, vilket är
bland det viktigaste: När jag
testade min gamla känsla om
att "inte kunna störta iväg fri
som en fågel på bio halv sju"
så infann sig inte paniken
längre. Herregud, jag är tret-
tio år nu. Visst är det fint med
frihet, men jag känner inte att
jag offrar något.

Och jag tänkte också: ViI-
ken tur att den där omogna,
neurotiska tjejen pä24 år inte
fick något barn. Det hade ju
varit katastrof för både henne
och ungen.

Under en avslappnad som-
marvecka på Koster beslöt vi
oss för att nu vill vi ha barn.
Och jag kände att nu vill jag
ha barnet,jag vill inte bara bli
med barn. Jag kände en stor
och varm kärlekskänsla och
en mjuk längtan. Och jag viss-
te så starkt och säkert: Nu får
vi ett barn. Och jag kände rätt.

Fattar sexualbrottsutredningen över huvud
trget vad sorn rnenas rned våIAtiitd?
En du c/e mångd sum tuiular ltå c/et, cir Mdria-Pia Bolthius, journalist aid fu|)ressffi,

Efo ffi artikelserie om utrec/ntngols ldgft;rslag, kommer na en bok "skylld sig.yälu" .:0m

en fonsånning ocb ftrcljupning au artikelsuien, Samtal med uåldmklsmcin och mecl

uålc/tayd kiinnoq tnterujuer, breu, prltester, (ya erfarenb(t(r ger (tt b(aisskakattc/e

//n(lerla{I0r de l2rs/,a.g )ch tten RnilR aa u[ra
(tt ongeltiget s.fltqke rambdllskntik ocb.rom en

kamltrkif for kuinnans frihu ach intqitul,1

5ikyllr rig ';fiilt
ttt brtk rtrtt r tlltiikt
,\l t ri,t-Pi,t Br,i I l,i rr.r

l'6 tit/rtt'. (-rr-pris 2it kr

ffiffi
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den här generationen
fick tillgång till nästan hundraprocenttgt effektlva pre-
ventivmedel - både pillret och sp,iralcn-kom i mitten av
60-talet.

Det ofrivllliga moderskapet, som avgjort så många
kvinnors liv, ersattes - i teorin - av det frivilliga för-
äldraskapet. När den frie aborten kom l9Tilades kontrol-
len över fruktsamheten och barnafödandet slutgilttgt i
kvinnornas händer. Ätminstone på pappret. För hur
reellt är valet när man tvingas avstå från så myeket an-
nat för "glädjen att vara mor"? När det inte finns barn-
tillsyn, ingen förkortad arbetstid, ingen samhällss€r-
vice. Och en otrygg värld runtomkring med lågkor\iunk-
turer och arbetslöshet, miliöförstöring och kapprustning,

Svaret finns - kanske - i den sjunkande nativiteten
och i att många kvinnor väfier att förbli barnlösa. Eller
gkjuter på valet från år till år, i väntan på att det ska
"passa" bättre, finnas ttmer tid" - just det val som en la-
gom avpassad slump tidigare avgjorde.

"Det enda man vet om barn är att de alltid kommer olämpligt"
sa min mormor

"Hur underbart ska ett barn vara
för atJ vara viirt allt övrigt man
försakar? Vilken livssituafion ska
man ha för att våga skaffa barn?
Hur ska vi lösa den konfllkten?
... Kommer den att driva fram
strukturella förändringar för
ett delat föräldrasksp, t ex åter-
skapande av större hushållsenhe-
ter, kollektiv servlce, ett nödvän-
diet skyddsnät för att vi ska kun-
na leva mångsidiga vuxna llv?
Och hur går det lhop med den
moderna teknologin? Fråge-
tecknen hopar sig,"

(Rita Llljeström i Vl Mänskor
2/74)

Dikterna och teckningarna av
Anna-Ilsa Bäckman (Llsa) iir
hiimtade ur hennes dlktsamllngår
Splllkråka och Vad väntar du
på.,. (Cavefors)

KORSTRYCKET:
att välja bort barnen
. .. I{EIVIVES PRIS. .. det Lis-
ger inte på" det praktiska pla-
net. Nej det spel so':n ntöter
den barnlösa kuinnqn tir psA-
kologiskt. Nog tal,ar ui orn
" d et f riu il.Lig a f ö r iildr a skap et s

samlltille", men accepterar ui
egentligen att h.on utiljer bort
födandet? I de borgerliga
sanl,rnanhangen möts h,on au
misstanken "ke,n n1,a,n uara, en
riktig kuinna niir maninte uill
Ita barn?". I kuinnokanxpen
hamnar hon h,te utanför. Vi
glömmer h.enne Ltitt niir ui pe-
netrerar moderskapets ltis-
ning, den d&Iiga barnttllsgnen
o s u. Hon röknas inte ulltid i
den kuinnliga gemenskapen,
då" förlossnr,ngar ocLt grauidi-
teter diskuteras Lika intensiut
som nd,r männen utliigger si-
n a u d,r np lr,kt s minn e n,

Om h.on uiLL möta ett barn,
son1, rnq,n möter en medmän-
nr,skq,, tir hon utelcimnqd åt
godtgcke. Hon blir bara in-
slöppt t gemenskapen på, uill-
kor som stgrs au det heliga
f ör iildr askap ets princip.

MEN ÄNDÄ... h.on Ltar
också, mycket att uinna. Hon
har Lcittare att identifi,era sig
soTn so"nl,htillsuarelse och som
yrkeskuinne, för h.on slipper
skuldktinslor och kluuenhe-
ten mellan sina egna ambitio-
ner och "barnets bd"sta".

Ti,den, om hon kan utnyttja
den riitt, cir kanske hennes
största uinst. Med rnera tid till
sitt förfogande h,qr hon rnöj-
Ligheten att med energi oclt
kraft gå, in i ett politr,skt arbe-
te som bidrar tiLL att föröndra
samhiillet tiLL ett so,mhäLle
diir det finns en sjiiLuklar
plats /or oss aLLa uare sig ui
tir tio-ba,rnsn1,q,n1,n1,or eller
barnlösa.

. . . . just h.ennes tid för ett
aktiut samh.tillsmedborgar-
skap oclt h.ennes identifika-
tton som yrkeskutnna ui,ll ui,
tu med oss r.n i, framtiden.

ffff
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Kerstin:

"Vi formas av omständig-
heter som vi inte valt"
"Det är bättre att du gör intervjun utan mig så får du
den som du vill ha den", skrev Kerstin i ett sommarbrev
till mig när jag frågade henne om jag fick intervjua hen-
ne för Vi Mänskors 3O-årsnummer. Arbetsgruppen ville
ha med Kerstin som exempel på den starka, kapabla
kvinnan som klarar korstryckets alla krav - för så var
den bild jag givit av min vän sedan mer iin 20 år: Kerstin,
alltid glad, alltid stark, alltid optimistisk, Kerstin som
suveråint klarar barn, jobb, utbildning, fritidsintressen,
karl, egen utveckling, vänner.

Jag for till Kerstin med min bandspelare och mina frå-
gor.

Först när jag gjort intervjun förstod iag vad Kerstin
menat med sin replik. Min bild av henne kom ur mina
egna behov av hennes styrka och balans, hennes harmoni
och livsglädje. Jag hade inte velat se det pris hon betalat
för det liv hon lever. Som man så ofta gör: förenklar
bilder av människor och förnekar de kunskaper och er-
farenheter som ligger bakom, glömmer den väg de tiil-
ryggalagt.

Den bild av Kerstin som växte fram ur framkallnings-
badet var både lik och olik min föreställning, som att
jämföra en hårt kontrasterad svartvit bild med en färg-
bilds många nyanser.

Niir Kerstin uq,r ett par å"r fick
h.enne s n1,a,nxn1,a Ledgång sreu-
ma,tism. Hon uar ofta borta på,

sjukhus n1,en uå,rdades oclcsti
hemma. Sjukdomen giorde
henne tiII slut helt rullstols-
bunden och h.jiilpl,ös. Kerstin
och hennes tre å,r iildre bror
uppf o str ade s au hembi,tr iiden,
som sttindigt uärl.ade oclt. au
pappan, en rätt högt uppsatt
tjdnsteman i en medelstor
stad. Kerstin och jag bleu biis-
tisar niir ui uar 72-73 å.r. Jag
kallade h,enne "Möusle" - LiL-
La rå,ttan - och, h,on mig "Hi-
bo1l" ugglan. Jag minns
min f öruåning och. f örtiusning
på, griinsen till föriilskelse
f örsta gången iag tröffade
hennes pq,ppa: en pqppa sorn
uar kompis, som busade och
sktimtade. Det uar f ör mig n&-
got ofattbart.
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Skol,an uar aldrig n&gon
h.uuudsak f ör Mäusle, Hon Iy c-
kudes bli "rel,egerad" redan
i Lekskolan, hon genomgick
folkskol"an utan att skörda
nå,gra Lagrar:

"För att hävda mig påstod
jag att jag var stjärna på att
rida trots att jag aldrig suttit
på någon häst. När dom ville
se det tog jag dom till ridhu-
set och satt upp på den ela-
kaste hästen och åkte natur-
ligtvis av så det dånade. Lika-
så påstod jag att jag kunde
hoppa från magistern. Få se,
sa dom. Javisst, sa jag. Och
hoppade. Dog men hoppade."

Kanske uar det en del au
min ktirlek till Kerstin: Hen-
nes bland flickor unika siiilu-
ti\it, ltennes absoluta ansuar
f ör sina egna handlingar,utan

Intervju:
Louise Wald6n

flört elLer fjtisk ell,er spelande
på, h.jd.Lplöshet.

"Väldigt tidigt hade jag den
inställningen att jag bara lita-
de på mig själv. Det finns ett
par syner jag aldrig glömmer.
Den ena är att mamma sitter
vid sekretären och jag kom-
mer in och ropar "heej mam-
ma" och hon svarar "hej Tet-
te". Den andra: Jag kommer
hem, ropar "heej" och ingen
svarar, ingen finns där. Mam-
ma var hemma ett halvår, sen
försvann hon. Hembiträdena
kom, man fäste sig vid dom,
sen försvann dom. Det måste
vara det; att man hela tiden
blir lurad på den trygghet
man tror man ska få så att
man räknar med att den enda
trygghet som finns är den som
finns inom en själv. Samtidigt
som jag blivit så uppbackad
av pappa, fått höra hur väl-
digt bra jag är, vilket gör att
jaS fått ett stort självförtroen-
de.tt

Stgrkan så,g jag och iilskade
n'ten priset hon betalade uille
jug inte se: att hå,LLa qllt in-
om sig, att inte sliippa nå"gon
eller något al,ltför nära, att in-
te Låta kiinsl.orna styra henne
in i ett beroendeförhå,Llande.
Det jag gau h,enneuar just det:
min absoluta tro och. lika ab-
soluta besuikelse, mina glöd-
jetoppar oclt. dödsdal,ar. Det
berörde henne i on&barhet,

"Jag har ett enormt starkt
minne. Under en period - j ag
var väl 10-12 år gjorde



pappa mej till sin förtrogna.
Man gör ju lätt det misstaget
att man tror att ens barn är
vuxnare än dom är. Han kom
in till mig om kvällarna och
grät. Jag fattade ju inget utom
att han var i kris och jag grät
hela tiden. Hur länge varade
det? En vecka? Ett år? Jag vet
inte, men det känns som om
jag gråtit färdigt för resten
av livet under den tiden". (Jag
tiinker efter: nej, jag h.ar
aldrig sett Miiusle grdta).
I ett sommarbreu 7gT6 skri-

uer hon:
"Du har djävligt rätt i det

du säjer att man inte får vissa
speciellt eftertraktade egen-
skaper gratis, det är klart de
kostar, men många gånger
har det förmodligen rört sig
om att göra en dygd av nöd-
vändigheten. Dvs i mitt fall i
klartext: min moderslöshet
och mina tidiga erfarenheter
av att den man fäster sig vid
sviker och försvinner och att
den enda som alltid finns är
jag själv. Det har skapat min
stöddighet. Den är jag ju inte
ledsen för utom för en - liten
elak - misstanke om att det
är något jag missat."

Tillsammans genomgick ui
tjej-bcistisskapets o,lla uå,n-
dor. Vi tilskade och. ui hatade,
Vi gjorde dro,matiskt slut när
nå"n au oss setts med Anita på
Danielssons kondis. Vi åter-
förenades lika dramatiskt. Vi
so?, uaranna,n natt hos den
ena, uo,ro,nnan hos den andra.
Vi delade dagböcker och dug-
drömmar. Samtidigt h,ade
Mtiusle h.ela tiden ett h.emligt
Liu som jag inte uar del au,
Först uar det giinget i ridhu-
set och ett gting au stadens
sntågangsters. Senare, i gam-
nasiet försuann h.on på, uå,rar-
na på, fredagsmorgnarna tiLI
ridttiulingar runt om i Suen-
ge, dök upp igen på" må,ndag
f örmiddag, suuer tint ober örd,
med ett sjukintUg i hq,nden.
Hennes sjtiluklara skolkande
uar mig auundsutirt och. obe-
sriplist. Skuldlösheten f ör-
uirrade mtg. Den omöjliggjor-

***S

....r1i,\*\

de anklagelser och fiillande
domar. Under sitt iiktenskap
upprepade h,on sa,n1.nxa möns-
ter. Det behou q,u intellek-
tuell och konstnörlig stimu-
Ians son't, inte rymdes inom
förhåIlandet tillfredsstiillde
hon genonx ett eget, h,alut
hemltgt liu. Med sarnrna
skuldlösa, suuerdnitet. Idag
behöuer h.on inte h.a några
"hemliga rrlm," i sitt liu
men model,Ien finns kuar: oli-
ka utirldar med olika slogs
miinniskor och olilca former
uu stimuluns.

Utqn dramo,tik och å,thiiuor
har ILon organiserat den till-
uaro hon uillh,a. Hennes obso-
Iuta kontroll öuer tid oclt,
pengar och liu h,ar fascinerat
mig som sjukintyget pd mån-
dagsförmiddagen niir mitt eg-

et liu uarit ka,os och förse-
ningar och. fruktlösa f örsök att
få, aIIa san"Lnl,anhang och, q,lla
miinniskor i ett och sa.rnrna
rurn. Men också, h.iir finns ett
pris, börjar jag förstå,: ingen-
stans finns hela hon. Den
samlade bilden au Kerstin blir
surnmo.n au många olika bil-
der i olika sarnrnanhang. Det
finns inte erL, kompler bild.
U tom inne i lt enne sj cilu , i hen-
nes ensamhet,

"Jag har aldrig känt mig
riktigt bra i en grupp, det är
som om jag hela tiden streta-
de för mig själv i alla fall.
Bl a har det sneat på så prak-
tiska saker som att folk inte
passar tiden. Det verkar inte
som om jag organiserade men
det gör jag. Var sak har sin
tid. Sen tycker jag det är job-
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bigt med samarbete eftersom
jag vill ha saker på mitt sätt.
Det är för ånkigt helt enkelt
att få folk med på mina tider
och planer."

Ensam inen stark, Stark
nLen ensaln:

"Själv ser jag som du vet
alltid upphöjd och klok ut
men då och då går jag ner i
källaren och sätter rnig till att
bita på naglarna och gnissla
tänder". (Ur ett brev)

Beredd att behöuas men in-
te att behöua:

"Barnen är det centrala i
mitt liv idag, men det är inte

"Vänskapen
är ohyggligt
betydelsefull
för mig, men
jag vet inte
om jag nå-
gonsin äls-
kat".

mammarollen jag är ute efter.
Jag tror man behöver älska
någon, känna ansvar för nå-
gon, och det behovet får jag
verkligen tillfredsstäIIt av
ungarna. Men att själv behöva

- nej. Jag tror inte jag kom-
mer att träffa någon som jag
vågar vara beroende av."

Efter studenten slog sig
Mciusle ner i sin mormors ner-
slitna gamla ttåning i Uppsala
sont, hon fått mot töfte att gå
igenom hushåLlskolan, diir Lii-
rarinna.n snart kom under-
fund med att det enda hon
kunde anud,nda Kerstin tiII
uar tiLL bullbak.

Efter en sejour som rtdlöra'
re i Falkenberg upptö.ckte h,on
att hon uar med barn men ha-
de ingen tanke på, att gifta sig,
tud,rtom hade hon giort slut
med barnaf adern, som uar mi-
Litcir.

"Då kom dom stora på-
tryckningarna från bägge
släkterna. Till slut resignerade
jag.Men när mamma och
pappa ordnade stor lysnings-
mottagning hemma fick Claes
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åka ensam. Jag vägrade. Där
stod han i uniform och tog
emot iysningspresenter från
mammas bridgetanter.

Jonas var en verklig "jung-
frufödsel", han var det första
barn jag kom i kontakt med.
Barn var mig fullständigt
främmande. Var fanns alla
släktens och bekantskaps-
kretsens barn när man växte
upp? Fast dök det nån gång
upp ett litet barn var jag to-
talt ointresserad. Tyckte bara
det var jobbigt.

Claes ställde aldrig upp på
barnen. När Jonas var liten
låg han vid Karlberg och ock-
så sedan var han borta myc-
ket. Även när han var hemma
sket han i ungarna. Det var
mi.tt ansvar. Jag fick ta hela
kvinnorollen under den tiden,
stryka skjortor och alltihop.
När vi köpte båten t ex - och
det var verkligen jag som vil-
le det - var jag väIdigt aktiv
i början, målade, fixade och
dr-rnade. När jag sen märkte
att jag fick både barnen och
lärarjobbet och hushållet och
allting så sket jag, medvetet
eller omedvetet i båten. TiIl
slut var det bara Claes som
målade. Det var ju enastående
enfaldigt. Hade jag bara varit
lite klurig hade jag sett till att
j ag f ått hålla på med dom
praktiska grejorna."

Dcir iir ntista pusselbit. Me-
dan jag knciat i mina försök
att Leuu upp till en försuagad
och förytligad kuinnoroll och
sedan knsat i försöken att gö-
ra mig au med den h,ar Kers-
tin knappt mtirkt dom krauen,
cin mindre Lå,tit sig på"uerkas.
Inte ens en så, uppenbar at-
tack för att få, h.enne anpassad
tiIL k'uinnorolLen som hush.åLl-
skolan Igckades rubba h.enne.
TiLL nöds uar det anuiindbara
kunskaper nd,r hon i sitt iik-
tenskap tog på sig hela hus-
morskuinnorol,l,en, Det tog i
aIIa faLL mindre tid iin att föra
fruktlösa grtil. med en opå-
uerkbar n1,an ocLt, gau henne
följqktligen nxer tid för egncl
intressen. Hon h,ar aldrig qn-

striingt sig för att leua upp
tiLL ett skönh.etsideal. Egent-
Ligen h.ar hon alltid sett h,lca-
dan ut. Den skönhet h.on ut-
stråLar lcommer frå"n hennes
egna Renoir-ftirger, frå,n hen-
nes fysiska ltiilsa,hennes Lius-
sliidje. Hennes kuinnligh.et tir
förankrad i en uppl,euelse a1)
den egna serualiteten, inte i,

mansutirldens besknuningar
au kuinnlighet. Samtidigt iir
hon ocksd frtimmande f ör
kuinnokanlpen:

"Jag tror nog att jag har lite
grann av den där otäcka kvin-
nouppfattningen, lite lätt ned-
låtande. Dom kvinnor jag ser
är dom som inte vågar ta i för
egen räkning, som j amar med,
hummar förstrött och tar till
sin stickning. Det betyder inte
att jag tror att kvinnor or så-
dana, utan att kvinnor bliuit
sådana. Samtidigt har jag fler
kvinniiga nära vänner än
manliga. Fast jae jobbar helst
ihop med en kille för där finns
ett spänningsmoment som jag

"Det ingår i
bilden att jag
måste vara
åtminstone
lika stark
som en me-
delstor kille,
lyfta och or-
ka och supa
hela natten.tt

tycker är roligt. Är inte det
ett reaktionärt synsätt?

Att jag aldrig gått med i
Grupp 8 eller känt någon so-
lidaritet där beror väl på att
jag är klar över min bit. Jag
har inte haft problem med
kvinnorollen, aldrig ställt upp
på den, aldrig velat ha det om-
dömet om mig själv. Fast det
kanske bara är tecken på att
jag inte vill se att jag är för-
tryckt.

Jag har heller inte känt den
lojaliteten med andra tjejer
att jag velat jobba med dom
eller göra något för dom. Lite
grann har jag väl kvar av det



gamla dåliga arvet: det är
knepiga tjejer som håller på
med sådant, det är något löj-
ligt med kvinnorörelsen.
Samtidigt beundrar jag er
väldigt mycket och jag arbe-
tar som kvinnosakskvinna i
mitt jobb, bland tjejer som
verkligen behöver det. Men
jag kan inte se kvinnokampen
skild från den politiska kam-
pen överhuvudtaget. Det är
löjligt att påstå att tjejerna
ska bli jämställda med män-
nen när männen är så för-
tryckta."

Medan moderskapet f ör mig
innebar att jag marsch,erade
rakt in i kuinnorörel,sen inne-
bar den för Kerstin att hon
tog fatt i sin social.a situation.
Hon gjorde klart sin fil. kand.
på ett år, sökte trots sitt gam-
Lu skolllat in uid liirarh.ögslco-
Lan i Göteborg för att snabbt
få ett grke och bli ekonomiskt
oberoende, Hon bleu lärare
uid en praktisk yrkesskola,
fick ett barn till, en flicka,
och flyttade efter nå.gra å,r i
storstadsf örort ut på, Landet, S

mil frdn Göteborg.
"Vi jobbade heltid båda två

i Göteborg. Ungarna var på
dagis i stan. Ofta var vi hem-
ifrån 13 tim/dag. Samtidigt
läste jag på min lic.ex. Det
blev en vä1dig påfrestning på
vårt äktenskap. Vi blev in-
klämda i våra roller. . . Vi skil-
des på vår årsdag. Barnen var
sju och fyra år då".
Det hdr uar perioden för

nitt uppuaknande. jag upp-
ttickte popen, politiken oclt
kuinnorörelsen, J ag stormade
ut tiilKerstin och. deklarerade
högljutt att nu skulle jag ald-
rig bli ensa,tn mer i mittliu för
nu fanns sgstrar i rörelsen
som stiillde upp på, mig.Miius-
Le tittade på, mig med skeptisk
ironi och kommenterade tont:
"Tror du uerkligen på. det
dd,r?"

1968 röstade hon "med uå,n-
da" på" folkpartiet. Men an-
nandag jul 19il satt ui på ett
fik i {-fppsala och. hon fr&gade
ut mig om Grupp 8. Hon hade

"Min styrka
är både po-
sitiv och ne-
gativ men
skall jag
vara upprik-
tig så kåinner
jag mig gan-
ska nöjd med
mig själv".

skilt sig, köpt hus i Göteborg
ih.op med en kollega och gick
VPK:s grundkurs.

"Om man nu betraktar mig
som en tänkande varelse så
fattar jag inte att jag kunde
gå med skygglappar så länge.
När Jonas var nyfödd minns
jag att jag träffade en kille
som var sosse vilket jag tyck-
te var skrattretande löjligt, i
paritet med att han körde mo-
ped.

Nu upplever jag min politis-
ka ståndpunkt som en integre-
rad del av mig själv. Och har
man en socialistisk grundsyn
är det ofta hemskt jobbigt att
tala med människor. Det är så
få meningar man kan godta
när man kommit förbi vädret.
Och om vädret och TV och re-
cept kan jag inte prata. Jag
har svårt att bara humma med
och ändå tvingas man till det
ibland. Sen märker jag att po-
litiskt basarbete inte är någon
självklar del av mig, i och
med att jag kom in i det så
sent. Dessutom tycker jag det
är fruktansvärt obehagligt.
Det enda jag tycker varit ro-
ligt var att dela ut flygblad
på SKF och varven."

Efter skilsmtissan för 6 år
sedan har Kerstin plockat
ihop det Liu h.on uiII leua, på,
sina egna uillkor. Det innehål-
Ler i nuliiget: ett hus i stan
som, hon delar med tuå, andru
barnfamiljer, en hgrd stuga
på, Iandet för h.enne och bar-
nen. Ett stttdsliu med teater-
besök, böcker, polåtik. Ett
Lqntliu med hii,star a*h bå,t*r.
Må,nga ud,nner och niistan
in.ga bekanta. Barnen som Io-

det i tilluaron. Ett par ldngre
förhdllanden men inget sa,rn-
manboende. Ett lörarjobb
som engagera,r henne.

Utifrå"n det nultiget sitter ui
ett par senson'Lnl,arkuiillar
och pratar, trampar ner oss i
minnen och. flgter upp i gene-
raliseringar och analgser. Jag
försöker ringa in uar Kerstin
stå.r i ucirderingar, uad son1,
finns kuar efter 20 å"r, uad som
korrigerats,

"Innerst inne tror jag att
jag gör mig bäst som ensam-
stående. Samboendet kostar
mer än det smakar, åtminsto-
ne för en egocentriker som
jag. Även om jag kunde känna
ett socialt tryck att man skul-
Le vara två, när jag var ny-
skild. Nu tycker jag det är så
lätt att vara ensamstående. Är
det jag eller tiderna som för-
ändrats? Ändå skulle jag nån-
stans helst av allt vilja ha ett
jättefint tvåförhållande. Där
man var i första hand vänner
och kamrater. Det är tvilling-
själen jag är ute efter. Så är
det ju inte i verkligheten. Det
är jobbigt och slitigt och den
ene får ge upp det kanske fi-
naste den har. Så det näst bäs-
ta är att inte ha ett stadigt
förhållande. Det värsta jag
varit med om är att känna sig
ensam när man är två. Jag
tror att mycket få människor
klarar att leva i tvåsamhet.
Det borde finnas fler alter-
nativa samlevnadsformer."

Om jag har en killkompis
vill jag ligga med honorn, inLe
bara för det sexueLla utan
också för att man kommer
varandra så nära att detersät-
ter månacler av snack. Men så

t'Innerst ånne
tror jag ett
iag gör r'"rig
lräst sorn en-
samstår:ndett.
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lätt är det inte. Väldigt få
killar har den inställningen
att det är en gemenskaps-
handling. Jag tror inte att jag
har starkare sexuella känslor
än andra tjejer, men jag har
aldrig i mitt liv varit trogen.
Det kanske tyder på att mina
stadiga förhåIlanden inte va-
rit så lyckliga. Men jag tyc-
ker det är enastående taskigt
att berätta för sin "stadiga"
partner att man varit otrogen.
Man behöver väl inte riva
upp och såra."

"Arbetet är oerhört viktigt
i en människas liv. Alla borde
ha rätt till ett meningsfullt
jobb. Ändå identifierar jag
mig inte med mitt arbete, jag
är hellre ledig än går till sko-
lan. Jag tycker jag har en me-
ningsfull fritid, med hästeriet
och alltihop. Och så älskar jag
kroppsarbete. Förra helgen
lastade vi halm. Det var 40
grader varmt, svetten lackade,
halmen stack i fötterna. Vad
jag njöt. Mocka gödsel, hugga
ved, luka i trädgården. Det
tillfredsst äller mi9".

Jag frågar Kerstin h.ur hon
ser på. sig sjdl.u.

"Min styrka är både positiv
och negativ men ska jag vara
uppriktig kd,nner jag mig
ganska nöjd med mig själv.
Jag kan inte ändra på mig.
Nackdelen med min styrka är
att jag kan skrämma bort folk,
att jag kan bli outhärdligt do-
minerande, att jag är onåbar
för dore jag inte bryr mig om.
Fördelt:n är att jag mår bra.
Jag urngås bara med dom jag
gillar. Jag pressar mig sällan
till något jag inte vill och
jag tycker det jag gör är bra.
Sen är jag glad över min gläd-
je. Det är fullt av små lyckor
hela tiden. B arnumgänget t ex.
Jag förväntar mig att varje
dag få en kick, känna mig
svindlande lycklig, även om
det bara är för nån sekund.
Men det finns lyckor jag borde
göra mer av, framför allt um-
gänget med andra människor.
Jag vet att jag har en tendens
att isolera mig och att det inte
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är bra för mig. I botten är jag
optimist. över gårdagen vilar
ett grått skimmer, nuet är nå-
got rätt bra och morgondagen
är ljus.

Vänskapen är ohyggligt be-
tydelsefull för mig, men jag
vet inte om jag någonsin äls-
kat. Störtförälskad kan jag
bli men jag har aldrig haft en
passion, tror jag. Det är jag
avundsjuk på: att någon gång
få känna att ingenting är gil-
tigt utom detta. Att känna
helt och inte styckevis och
delt."

Jag frågar Kerstin uad hon
iir riidd för.

"Att bli sjuk. Jag är ju väl-
digt stark fysiskt. Det ingår i
bilden att jag måste vara åt-
minstone lika stark som en
medelstark kille, lyfta och or-
ka och supa hela natten. Vil-

ken smäll det var när jag blev
sjuk i våras. Eller när jag fick
allergi av att måla båten. Det
gick veckor när jag hade lå,ng-
trå.kigt, när jag inte kände
smålyckor på dagar. Det var
inte roligt att gå upp på mor-
gonen.

Jag undrar om jag skulle
klara av att bli sjuk. Hur ska
det då gå med hästar och seg-
ling och allt det där jag tycker
så förfärligt mycket om. Hur
ska jag kunna leva ett halvt
liv, med bara huvudet. En
sund kropp betyder enormt
mycket för mig. Jag tar in så
mycket av min elädje via
kroppen. Döden däremot är
jag inte rädd för. Han är en
kompis till mig. Jag brukar
prata med honom. Det känns
skönt att veta att han finns,
befriaren."

Epilog:
[Jr ett breu tiLL Kerstin efter
interujun:

"Jag är kluven. Dels vill jag
så gärna göra ett idealporträtt
av dig, som jag ser dig genom
min kärlek och vänskap. Men
det blir det inte. Det handlar
Iika mycket om det pris du be-
talar, om de mindre sympa-
tiska avigsidorna av din stYr'
ka och balans - baksidan av

medaljen. Dels upplever jag
intervjun som befriande. Den
rör vid dilemman jag känner
igen men som är tabubelagda
att ta upp: konflikten man har
inom sig när man har de bor-
gerliga värderingarna i rygg-
märgen och samtidigt är so-
cialist i huvudet. Modellen
man kan använda för att klara
sig som tjej i manssamhället:



att omedvetet anamma män-
nens sätt att fungera, i olika
liv och roller, utan att käns-
lomässigt engagera sig totalt
någonstans, att aldrig släppa
någon så tätt inpå sig att man
förlorar kontrollen."

Ur Kerstins suar:
"Mitt första intryck färgade

mina kinder rosa av skam: är
detta jag? Denna ytliga, dum-
dryga djävel, denna människa
som inte använder sina resur-
ser? Jo, det är jag. Evabritt
läste den, garvade gott och sa
"exakt" och "Jag tycker synd
om dig".

Jag tycker också synd om

mig. Men efter att ha funde-
rat ett par dagar: vill jag
verkligen ändra på mig? Kan
jag det? Vad skulle jag vinna
på det? Jag är ju så harmo-
nisk som någon kan vara.
Samtidigt är den här inter-
vjun som en analys i miniatyr.
Jag brukar inte precis rota i
mig själv, som du vet, men nu
har jag sett mig. Och jag mär-
ker att jag funderar över gre-
jer hela tiden. Allra mest kän-
ner jag: jag får inte isolera
mig, ge efter för min ensam-
hetslängtan. Jag borde lära
mig använda min styrka utåt,
så att den kommer andra
människor till nytta." !

Alexandra Kollonlay:
Kvinnan och familjen
ca 28:-
Arbetsbiens kärlek
ca 30:-

gidlunds

Guatav Johanason
Revolutionens ambas-
sadör
En Kollontay-biografi
ca 45'.-

gidlunds

MergardDrabble
Rikeöavguld

Oversättni ng Berit Skogsberg
Jane Clifford,32, yrkesmässigt och ekonomiskt mannens jämlike,
nella roller vacklande och osäker. En inträngande roman om den
som ibland upplever sig som "udda". Alternativ i Månadens Bok.
Inb 69:- utk novernber

Oversättning Sonja Bergvall

Frances wingate,35, trebarnsmor och berömd engelsk arkeolog, stär i centrum
denna vitala kärleks- och släktroman. Alternativ i Månadens Bok.
lnb 65:- utk september

GailGodwin
I{vinnaensam

MariaWine
Resor i glädj e o ch fruktan
Maria Wines förhållandetill resor är ambivalent - men avstå från att resa kan hon
inte. Här har hon från sina resor samlat prosastycken, vissa tidigare publicerade, någ-
ra som Agadir och efteråt och Flygrädsla helt nyskrivna.
Inb 59:- utk oktober Alla priser är cirkapriser

men isina emotio-
fria nya kvinnan

Karin Westman Berg

TDruANALYS
F''RANT

KÖNSROLLS
S\N\PT]NKT

Lärare från förskolan till
gymnasiet berättar om hur
de tar upp könsrollsaspek-
terna oå ett för eleverna
stimulerande sätt.
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den här generationen
är den generation då kvinnorna böriade protestera mot
att behöva vara "som rlktiga karlar" för att räknas som
samhällsvarelser.

I den borgerliga kvlnnorörelsen har man kämpat för
att erövra männens rättigheter. Den borgerliga mannen
blev modellen för hur man shulle fungera i arbets- och
samhällsliv. Den nya kvinnorörelsen har myntat begrep-
pet "falsk man" för de kompromisser kvinnor tvingats
till för att bli accepterade i "manliga" sammanhang. Man
har vägrat betala det pris som många äkta och falska
män fått göra: spalta upp sig i olika deliag' förtränga
känslorna, definieras enbart av det man g ö r, inte av det
man ä r. Mot detta har kvinnorörelsen ställt kravet att
få vara hela sitt jag, alltid. Att ta med sig ut i samhällsli-
vet den helhet och odelbarhet som kvinnorna fått behålla
i de privatiserade hemmen - och delvis I kvinnoyrkena.
Ta med sig känslorna, ansvaret för barn, "rätten att vara
människatt.

PRESENTATION

C'oddaS
Jag ska be att
få presentera mej
Mitt namn är
Uppkomling
Kön: kvinnligt
Mina kvalifikationer:
f)säker men trygg
Orädd, rädd
Svag, stark
Ord, hämningar
Hunsad, obesegrad
Första generationens
kvinna !

Annalisa l97l

Målning av Benedicte Bergmann

Bild: Anne Lid6n

"När arbetsplatserna vid in-
dustrialiseringen åtskilcles
från bostäderna blev det män-
nens lott att dagligen byta mll-
jO. Männen blev allt rner
tvungna att lära sig spalta upp
sig själva i olika deliag' för oll-
ka uppgifter och ändamåI. Ett
jag för familjen, ett för yrket,
ett för politiken, ett för den
frittd som sedermera växte
fram - och ville det sig illa
fick sexualiteten sin avskilda
del.

Denna uppspaltning gynna-
des av den anda av principiell
opersonlighet som rådde i ar-
betslivet. Det handlade om att
följe regler och bestämmelser
oberoende av person. Det var
arbetsinsiitsen och ruitinen
som efterfrågades, inte siälva
intiivic.Ien. I{art vär b*ra en
kugge i nraskincir!.:t, r.:tbytlrar
mot någon annan som gör
setnma jobb ltka bra. Män

hade att vänja sig vid att varrt
utbytbara och a(t kunna kopP-
la om sitt jag för olika sam-
manhang, olika uppgifter och
sakligt sirecialis*rade relatio-
tier .. .

Däremot betraktades det
l&rge se"m ett ldeal att kvln-
norna sorn hustrur och möd-
rar hade sin gärning knuten till
bostadcn. Alla kvinnornas
upt-rgifter, hushållsarbete.
fostran och vård, sexualltet
och känsloliv, sammaraflätades
i varandra till en helhet, var
sammanknutna ttll en platt
och tili en lrten grupp av per-
soner,.. Inte heller får man
glörnma att kvinnorna var för
sin ställning och sin försöri-
ning starkt beroende av man-
ngntt.

( Liljes*rörn : Det koritraceptiva
sa;nhiitrl.rt. S*cialmedl,:insk
tidskrlft febr. 75 )

"Blldlikt tdnkes ofta könen ut-
göra två motsatta poler I en en-
het. Mannens överlägsenhet
över kvinnan på det intellektu-
ella planet motsvaras av kvin-
nans överlägsenhet på käns-
lans plan. Hos mannen, verk-
sam utanför familien för den-
nas långsiktiga sociala och
ekonomiska måI, framhävs
ofta egenskaper som på olika
sätt anknyter till överblick,
planering, logik. Hos kvinnan
framhålls egenskaper som ån-
knyter till socialisering i vid
mening, egenskaper som kan
karakteriseras som vårdande,
bilda.vrde, i samtidens språk of-
ta sammanfattade under be-
tecknlriga,r $om ttdana sedert',
"hål'la farnil,ien samlad" etc."
(Ar*l:jörnss01Li Kvlnnofrågan
i Sverige. F[äften för kri-
tiska stu<licr V4it74'1.
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"Samtidigt sker en polarise-
ring inte bara mellan könens
uppgifter utan också mellan
deras erfarenhetsområden:
kvinnan står för bildnlng, kär-
lek, frihet; mannen för utbild-
ning, makt, nödvändighet. Det
är en polaritet vars ramar an-
ges av motsättningen mellan
det privata och det offentliga;
de senares avhängighet garan-
teras ideologiskt av uppfatt-
ningen om deras oavhängig-
het"
(Ambjörnsson: Kvlnnofrågan
i Sverige, Häften för krltiska
studier 74/74)

HANRIET VAKNAR

Nej ingen ska hindra mei.
En dag ska Jag va
lika fri som en man
och visa er alla
att ingen ska hindra mej.

Ur "Jösses flickor"

DE SIAMESISKA TVILLINGARNAS
SÄNG OM FNIGöR,ELSE

Förvirrlngen är bådas. Den är svår
när en framtid formas som blir vår
Nya tankar lnar som i stark berusnlng
långt i fjärran anar vl en möjllg Uusnlng

Tillvaron är plötsltgf komplicerad
vår gemenskap dåligt balanserad
Bundenheten börjar få en menlng ändå
vägen som vi går har ingen återvändo

Jag är inte din, men vl är båda
tvungna att förstå och genomskåda
frihetens begränsning och vår kärleks menlng
själens främlingskap och kropparnas förening

C'enom oss så blåser morgonvlnden
nnjukt, förstktigt gläntar vi på grlnden
till en värld där kampen för prestige blir löjlig
i andra, för varandra är vår frihet möjlig

TORE BERGEB
(Från skivan "nfitt hiärtas melodl", MNW)

I{E/V/VES PRIS cir suå,rt att
genomskå,da. Ja, för oss som
dignar under korstrgcket bLir
hon en bekrtiftelse påuå,r egen
otillrtickl,igllet. Hon blir en
suikare, för h.ennes model.l ör
ma.nnens modell. Ensam iir
stark. Utan att h.on förstår
uarför - möter ui andra h.en-
ne nxed h.atangrepp. Hon gör
det omöjliga möjligt och. slco-
par den kuinnoförebild det
bestå,ende samh.öLlet uill ha.
Hon Löser korstrycket genom
att kontrollera, organisera,
planer a. R ollf ö ru iintning arna
ser olika ut i arbetet, t h.em-
met, i politiken, i skapandet.
Suuerd,nt bqlanserar h,on
mellan krauen. Hon finns
öu er aLLt och r,ng enstans.

Kuinnokanxpen iir henne
friimmande. Sin styrka an-
ud,nder h.on tiLL att leua upp till
mansidea.let. Sin suaghet
gömmer hontills nattens mör-
ker skgddar henne,.,

KORSTRYCKET:
hon som till synes klarar det

... MEN ÄNDÄ... i hennes
liush.åLlning finns ett krau.
Krauet att bli bekrd,ftad som
miinniskct,.
Hon uppleuer ett sjölukl.art

ansuar för sitt liu. Att uppoff -
ra sig tir h.enne friimmande.
I omgiuntngens blickar sotrc-
nas bå,de stråLar au skuld och
under då,ni,g tacksamhet.

I hennes sätt att omfatta Li-
uet Ligger berusande fjiirdar
öppna. Att få uara med t, aila
delar - son't. kuinna och som
yrkesmd,nniska, som skapan-
de uarelse och son1. politisk
samh,tillsmedborgare. "An-
tingen - ell,er" iir inte hennes
modell. Hon uiLI h.a ALLT.
Hur?

ldag blir det till priset au
hennes egerlh.elh,et och andras
kiinsla au underltig senhet.

MEN hennes styrka blir en
tillgå,ng i kampen, den dag
hon slcipper det borgerliga
miinniskoidealet. Anuänder
kraften för att tillsammans
med oss andro sldss för AL-
LAS rätt att Leua ett totalt liu,
utan att beh,öua balansera
mellan olika rollföruiint-
ningar med hjiirtat i h.alsgro-
pen,

. . . just h.ennes sonslöso
krau på, ett h.elt Liu, hennes
styrka, uill ui böra med oss in
i framtiden.

u rSa
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Den nya socialistiska kvinnorörelsen har vuxit fram ur det
korstryck som den här generationen utsatts för. Den förde vi-
dare, utvecklade och förändrade kvinnokampen. Grupp 8 bil-
dades i Stockholm, mqi 1970' och fick sen många efterföl,iare ute
i landet.

Ur analysen om det dubbla förtrycket gick kvinnorörelsen
till kamp, inte bara mot det ekonomiska systemet, utan också
mot det ideologiska patriarkala förtryck som kvinnor utsätts

För att kunna genomskåda det patriarkala förtrycket måste
vi tillsammans undersöka hur våra egna mönster och roller har
påverkat oss, menade man och bildade medvetandehöjande
grupper. Tillsammans måste vi föra den politiska kampen -inte bara på det ekonomiska planet utan också inne i oss själva.

Kamp mot sexuell exploaterlng
Under sextiotalet var det få av

oss som vågade säga högt vad vi
tyckte om den framväxande por-
ren i rädsia för att bli stämplade

som konservativa puritaner.
Många av oss blev offer för den

liberala frigjordheten. Idag är det
en självklarhet för alla kvinnor
att säga nej till porr och utvik-
ning och motarbeta de krafter

som vill tjäna pengar på
kvinnan som objekt.

Otaliga aktioner har gjorts.
Mot porrbutiker och porr-

direktörer, mot FIB-aktuellt
och Lektyr, för annonsboj-
kotter i dagstidningar osv.

För att kunna bejaka
en positiv sexuali-

tet måste vi få
säga nej. Därför
har också samt-
liga kvinnoför-
bund gått emot

sexualbrottsutred-
ningens förslag.

Den har nu stoppats
tack vare

en enig
kvinno-
opinion.

Foto: SAFTRA/Ben Kaila

DEN NYA KVINI

Rätten till fri abort
Efter femtio års segsliten
kamp har vi vunnit den fria
aborten. En självklar rättig-
het blev lagfäst 1975.

Fällor:
I hård kamp mot KDS och högern
tvingades vi att ensidigt hävda
huvudfrågan: rätten till abort.
Det var en riktig taktik men idag
måste vi gå vidare. Kräva att
aborterna utförs tidigare, med
bättre eftervård och inte enbart
reduceras till ett polikliniskt lö-
pandebandsingrepp. Preventiv-
medelsrådgivning och gratis pre-
ventivmedel är fortfarande ett
viktigt krav. Och viktigast: vi
kvinnor ska inte tvingas till abort
på grund av brist på daghem, och
pengar. Rätten till att ha barn ska
inte hamna i konflikt med rätten
till arbete.



N{NORORELSEN
Våra kroppar
Kravet på smärtlindring vid
förlossning började vi ställa i
början av 70-talet. Det satte
igång en stor debatt kring vå-
ra kroppar, och den gamla
syndaförbannelsen över Eva
"i smärta ska du föda ditt
barn". Vi kvinnor började
själva skaffa oss kunskap om
vår kropp och dess funktion.
Psykoprofylaxen är idag en
metod för oss att själva aktivt
kunna påverka förlossningen
samtidigt som vi på sjukhusen
i större utsträckning än tidi-
gare kan få smärtlindring.

Fällor:
Det är vi själva som måste ta
ställning till hur våra barn ska fö-
das. Det är vi som ska styra forsk-
ningen och kritiskt använda oss
av dess resultat. Vi måste vara
vaksamma mot läkemedelsindu-
strins olika produkter och kräva
maximal säkerhet för oss och bar-
net, utan att därmed tvingas till-
baka till den gamla tapperheten.

Daghemskampen:
På de platser i landet där det
finns arbeten har också dag-
hemskamp förts de senaste
åren. Dessa aktioner är kan-
ske det mest konkreta prak-
tiska resultatet av kvinno-
kampen. Det har varit aktio-
ner som organiserats lokalt,
uppstått ur den praktiska si-
toationen och förts med kol-
lektiv ledning. Uthåltieheten
har varit stor - se Nackagrup-
pen och Täbygruppens hård-
nackade kamp i en borgerligt
styrd kommun.

Arbetet
Låginkomstutredningen blev
för kvinnorörelsen det statis-
tiska beviset för kvinnans då-
liga situation på arbetsmark-
naden. Vi använde dess siffror
i kampen mot lågIön och del-
tidsutsugningen och visade på
kvinnans roll som arbets-
kraftsreserv i konjunktur-
svängningarna.

Kvinnor kämpar idag för
rätten till arbete på jämlika
villkor. Hittills har vi bara
sett början av denna rörelse:
städerske-, sömmerske- och
flygvärdinnestrej ken. Demon-
strationer, kvinnocirklar på
arbetsplatser och i lokala
fackklubbar. Krav på låelö-
nesatsningar i avtalsrörelser-
na m m. Sex timmars arbets-
dug, nej till vårdnadsbidrag
är ursprungligen kvinnokrav
som fått en stor uppslutning.

Fällor:
Se dagens verklighet !

Familjepolitiken
Den nya kvinnorörelsen har
varit pådrivande för en ut-
veckling inom andra organi-
sationer. Socialdemokratiska
kvinnoförbundets radikalise-
ring är ett av uttrycken för
detta. Ett år efter GRUPP 8:s
start antogs ett familjepoli-
tiskt program "Familjen i
framtiden en socialistisk
f amiljepolitik".

Fällor:
Bortsett från den nya pappale-
digheten samt delad vårdnad av
barn vid skilsmässa har vi ännu
inte sett några konkreta resultat.
AIII återstår.

Den här kortfattade över-
sikten har gjorts av två
medlemmar i den nya kvin-
norörelsen för att påminna
oss om en del av vad kvin-
norna faktiskt gjort de se-
naste 10 åren för att för-
ändra sin situation och sin
livsroll.a-aa a

:*;
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Kultur skapad av kvinnor, om kvinnor, för kvinnor är nog det
mest konkreta uttrycket för ?0-talets kvinnorörelse. Det är ge-
nom alla sånger, böcker, pjäser, utställningar osv som en från
början liten rörelse skapat en stor rörelse. Den har givit många
avtryck. Utställningar på bibliotek, studiecirklar i skolor och
på arbetsplatser samt varit en inspirationskälla för kampen i
alla dess former. Att redovisa hela denna framvällande våg av
uppdämd kvinnlig skaparkraft är omöjligt. Vi redovisar här
bara några exempel.

Kvinnoutställningen
1972 lyckades en arbetsgrupp inom Grupp 8 tigga sig till en vec-
ka på Moderna Museets filial i Stockholm. Med egen skapar-
kraft och små resurser gjorde gruppen en utställning som un-
der en månads tid samlade 13 000 besökare. Så stort var in-
tresset för det kvinnoförtryck som var uppmålat på stora af-
fischpapper i salen.

Tre år senare var kulturetablissemanget villigt att ge anslag
och lokal till en ny utställning. Det blev "Kvinnfolksutställ-
ningen" på Kulturhuset - en kraftfull manifestation för kvinn-
liga konstnärer. Hit kom ca 50 000 besökare. Utställningen var
unik i och med att det var en samlad redovisning av kvinnligt
skapande.

Teater
I alla år har utbudet från tea-
terscenerna visat upp pjäser.
skrivna och regisserade av
män. Men även inom denna,
totalt mansdominerade, kul-
tursektor har kvinnorna bör-
jat visa framfötterna. Susanne
Osten och Margareta Garpe
har tillsammans skrivit och
satt upp bl a Jösses flickor. I
TV har Carin Mannheimer vi-
sat fina kvinnobilder. Narren-
gruppen skrev en pjäs om
hemmafruarna i Skärholmen,
osv.
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Kvinnokultur
är ett begrepp som myntats
under de senaste årens debatt.

... att föra de positiva bi-
tarna i kvinnans kulturarv
vidare.

.... att stimulera kvinnors
skapande.

Bokhandeln KVINNFOLK,
som öppnades i Stockholm
1975, jobbar idag - inte bara
med försäljning av kvinnolit-
teratur, tidskrifter och annat.
De håller också återkomman-
de, väI besökta, möten kring
olika tema och arbetar aktivt
för att fördjupa begreppet
kvinnokultur.

1975 startades Föreningen
Kvinnokultur.

Foto : SAFTRA/Jean Montgrenier

Foto: Andre Lafolie



Internationella kvinnodagen
som firades för första gången
1910 på initiativ av Clara Zet-
kin, fick i SKV:s och Grupp
8:s regi större anslutning än
någonsin L972 når vi samlades
på Asö Gymnasium i Stock-
holm. Hälften av alla fick fira
den på skolgården utanför, så
stor blev uppslutningen. Men
alla deltog vi i mötet under
vilket Gunnel Granlid talade
om kvinnor och politik, Inga-
Lisa Sangregorio om frigjord-
hetens myter och Louise Wal-
ddn om Kvinnans svaga punkt

- barntillsynen. Mötet skicka-
de också ett telegram tiII
Angela Davies.

I NTERNATIONELLA

Skivor
I alla tider har kvinnor sjungit
och skapat sånger. Nu vill vi
återerövra vår egen musik.
Men dagens musik produceras
under kapitalintensiva och
mansdominerade produktions-
former. En liten inbrytning
har vi ändå lyckats göra.

Böcker
De marxistiska klassikerna i
kvinnofrågan började över-
sättas i början av sjuttiotalet
samtidigt som Juliet Mitchell
förde det teoretiska arbetet
framåt i "Kvinnan - den läng-
sta revolutionen" Efter henne
följde Kate Millets "Sexualpo-
litiken" samt Germaine Gre-
ers "Den feminina eunucken."

Innan dess hade det rått
mörker. Eva Mobergs "Kvin-
nor och människor" Barbro
Backbergers "Det förkrymPta
kvinnoidealet", Kristina Ahl-
mark-Michaneks " Jungfrutro
och dubbelmoral" samt Betty
Friedans "Den feminina mysti-
ken" hade varit enskilda full-
träffar decenniet innan.

Massmedia
Kvinnofrågan har haft med-
vind i massmedia. Mycket som
har skrivits har varit bra och
spritt information om debat-
ten. Kvinnorna på de stora
dagstidningarna har under
åren gjort stora insatser i
kvinnokampen. Kvinnofrå-
gans spegling i de större
massmedia kulminerade un-
der kvinnoåret - efter det har
samlevnadsfrågorna tagit allt
större utrymme. Bra för kvin-
norna har varit diskussionen
kring mansrollen, ansvarsta-
gandet för barnen m m.

Fälla
Även om samlevnadsfrågorna
är oerhört viktiga för både
kvinnor och män kvarstår det
dubbla förtrycket där de gam-
la kraven inte är uppfyllda.
Samtidigt kvarstår den ekono-
miska verklighet som innebär
att "attitydförändringar" är
svåra att omsätta i praktiken.
Exempelvis måste kravet På
mannens större kontakt med
barnen kopplas till kravet På
att både man och kvinna har
samma ekonomiska möjlighe-
ter att dela ansvaret. Dags-
pressen riskerar att helt ham-
na i överbyggnaden om den
inte samtidigt driver de eko-
nomiska kraven.

I \.',
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ILÄSTIPS
llindberg, Annalena & Werkmäster
lBarbro red: Kvinnor som konstnärer
lliversage, Toni: Kvinnan och hi-
lstorien
iRowbotham, Shella: Kvinnor, mot-
istånd. revolution
iWeståan-Berg, Karin, red: Könsrol-
lier i litteraturen
lAdolfsson. Eva: m fl: KvinnomYter
lBrssser. Susanne: Fräls oss ifrån kär-
Itet en Kärlekens vägar och villovägar.
lGiit"f"lt, Irene & Stövling, Brita: Jor-
lden är vår
iHagg, Maud & Werkmäster, Barbro:
irri6äi, jämlikhet, systerskap. Kvin-
inor och sex
I

i Kvinnobilder ( Förstamqlboken )

lKvinnor i alla länder
iLrdb""g, Gunilla: Daghem - förva-
lrinssplats eller barnmiljö?
it itjldtrOm, Rita: Samhället och barns
,utveckling.
Uppväxtvillkor'

'M-cAfee, Kathy & Wood, Myrna: Bröd
;OCn fOSOf
lMarcus, Maria: Den fruktansvärda
jSannrngen
jMatthis. Irene & Vestbro, Dick-Urban:
iKvinnokamp
iBroyelle, Claudie: Halva Himlen
iAlfv6n, Inger: Städpatrullen
.Bergvall, Helga: Jungfru skär
!Ekelöf, Maja: Rapport från en skur-
ihink
jsarri, Margareta: Häng dej i en tall.
lTa die en slav.
,Tikkanen, Märta: Vem bryr sig om Do-
ris Mihailov?
Män kan inte våldtas
Guldahl, Froydis: Tjejerna gör uppror
Boucht, Birgitta & Nyström, Carlta:
Denna värld är vår !

Bäckman, Annalisa: Vad väntar du
rJa!^Spillkråka

Äkesson, Sonia: En värk att anPassa

\r.!ta't
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TIDSKRIFTER
Kvinnobulletinen
Rödhättan
Amazon
Kvinnoliv
Lilith

SKIVOR
Disa Nilsson visor, Elisabeth Her-
modsson
Jösses Flickor från pjäsen
Sånger om kvinnor
Sånger för kvinnor och män
Tjejclown
Kvinder i Danmark
Reis Kierringa, Amtmandens ddre
Jenteloven
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De sådde vad
vi fått skörda

Är 1933 hade födelsetalet nått
så lågt, att det var lägst i värl-
den. Aret därpå kom en bok
som väckte stor uppmärk-
samhet. Det var makarna Al-
va och Gunnar Myrdal som
skrev "Kris i befolkningsfrå-
gan". Myrdals formulerade
där "det frivilliga föräldra-
skapets princip" och kopplade
detta till den ekonomiska
politiken i landet.

Människor ska ha rätt att
välja om de vill ha barn eller
inte, sa de. Men de ska inte
tvingas att avstå från barn
p g a fattigdom. Inte heller ska
de tvingas föda oönskade
barn p g a bristande sexual-
kunskaper.

De gick emot nymalthusia-
nismen (se VM l/76) som häv-
dade att underklassens elän-
de berodde på att de fattiga
skaffade sig för många barn.

Sverige är ett rikt land sa
Myrdals. Här finns mat och
arbete åt oss alla, bara vi för-
delar resurserna rättvisare
och driver en ekonomisk poli-
tik som ökar produktionen i
takt med den tekniska utveck-
lingen. Om en stor del av be-
folkningen saknar pengar att
köpa för, kan de ju inte konsu-
mera. Bästa sättet att få eko-
nomin på fötter är att öka
köpkraften hos hela det
svenska folket - inte bara hos
det begriinsade borgerskapet.

Myrdals menade också att:
barnen åir hela samhällets an
svar. Därför borde den enskil-
da familjen få ekonomiskt och
moraliskt stöd från samhället.
Det ska inte innebära en extra
börda att skaffa sig barn.

54

Av tfiördis Levin

Detta åir den tredje av ltördis Levins artiklar om den
sexualpolitiska utvecklingen i Sverige. De tidigare har
varit införda i nr I och 2/1976.

Fam.iljen Mgrdal på uög till Amerika i slutet au 30-talet.
Foto frdn Arbetarrörelsens arkiu.
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FATTIGSVERIGE

- så här såg det ut
Sverige var vid tiden för Myr-
dals bok ett fattigt land
men i förändring.
o På 30-ta1et hade man börjat

få bukt med de värsta folk-
sjukdomarna engelska
sjukan och lungtuberkulos.

o Spädbarnsdödligheten ha-
de stadigt sjunkit, men den
var fortfarande hög hos de
fattiga människorna.

o Nationalinkomsten hade
ökat från 2700/invånare år
1900 till 4 80O/invånare år
1930. Men den höjda lev-
nadsstandarden berodde
inte på att folk fått det
bättre utan på att de skaffa-
de sig färre barn. Lönerna
hade inte stigit sen 1900-ta-
Iets början. Sverige är vid
den här tiden ett "fattigsve-
rige", med en bra bit kvar
till "väIf ärdsstaten".

o Ar 1900 var 55 % av befolk-
ningen jordbrukare - 1930

hade siffran sjunkit till39 Vo

samtidigt som industrins
anställda ökade från 26 %
till 36 %.
Redan nu kan man spåra ut-

vecklingen mot allt större fö-
retag. Den offentliga sektorn
börjar öka. Sverige är på väg
från ett jordbrukarland till ett
industri- och stadssamhälle -från ett producentland till ett
serviceland.

Mitten av trettiotalet var
kulmen på en rad upplevelser
som skakat Sveriges folk.
o Första världskriget som ut-

bröt 1914 hade givit landet
höjda inkomster. Men inga-
lunda för den stora massan
människor som svalt p g a
livsmedelsbristen i landet
(eller snarare pga den
ojämna fördelningen av den
mat som fanns). Sett ur na-
tionalekonomiskt perspek-
tiv gick dock landet ur kri-
get med en förstärkt eko-
nomi.

o Runtom i Europa hade ar-
betarklassen börjat göra sin
stämma hörd. Revolutionen
i Ryssland manade till fort-
satt kamp. I en tid av klass-

@

TX"i#.ckh.otms 
f attigku arter ca

strider tvingade den svens-
ka arbetarklassen fram den
Iänge krävda allmänna
rösträtten 1919-21.

o Två stora ekonomiska de-
pressioner 0921/22 och 1929)
gav arbetslöshet och svält.

1933 slog arbetslösheten
alla rekord. Den stora de-
pressionen i USA 1929 hade
sena efterverkningar i Sve-
rige. Värst var det för de
unga som aldrig haft någon
anställning eller lärt sig nå-
got yrke. De fick leva på
svältgränsen med hjälp av
understöd och underbetalt
nödhjälpsarbete. Arbets-
löshetskommissionen (AK)
som bildades 1914, blev en
mycket hatad institution.

o Den gamla liberala upp-
fattningen av staten som
passiv i förhållande till de
ekonomiska krafternas s k
fria spel hade spelat ut sin
roll. Keynes, en engelsk na-
tionalekonom, var den
främsta förespråkaren för
uppfattningen att staten
tvärtom skulle vara aktiv,
låna upp pengar, skapa ar-
betstillfällen etc så att det i
sin tur ökade köpkraften
och stimulerade näringsli-
vet. I Sverige var Wigforss
den som gick i spetsen för
detta tänkande. Som makt-
förhåIlandena såg ut var

1915. Foto från Stockholms Stods-

det nödvändigt att förhand-
la med de borgerliga, som
t ex kohandeln mellan so-
cialdemokrater och bonde-
förbundare på 30-talet. ViI-
ket värde den nya Politi-
ken än kan ha haft, me-
ningarna är delade om det,
så var den i alla fall början
till en omorientering av sta-
tens roll. Den innebar bör-
jan till ett samarbete mel-
lan stat och näringsliv. Den
nya politiken beseglades av
det s k Saltsjöbadsavtalet
1938.
De sociala reformerna och
samarbetet mellan arbetar-
rörelsen och kapitalisterna
gav till resultat att klass-
kampen ströps. Folkhem-
met ersatte strävan mot so-
cialismen.

TILLBAKA TILL - "Krls i
befolkningsfrågan"
Kris eller inte hotet om
Sveriges avfolkning gjorde
intryck både på intellektuella
socialdemokrater och konser-
vativa grupper. På vänsterpo-
Iitiskt håll var man däremot
inte tilltalad. De tankegångar
som framfördes - framförallt
från de konservativa - på-
minde alltför mycket om den
människoavel, som bedrevs
i det framväxande nazitysk-
land.

N
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I 1935 års riksdag tävlade
partierna om att ställa förs1ag
till åtgärder för att få bukt
med det 1åga födelsetalet. Re-
sultatet blev att man tillsatte
en utredning med bl a Gunnar
Myrdal som ledamot. En an-
nan ledamot var doktor And-
rea Andreen, som satt i SKV:s
ledning. B ef olkning skommis-
sionen började arbeta 1935.
Kommissionen blev en pådri-

'vande kraft i 1930-talets re-
formarbete och det var i stor
utsträckning förslagen från
"Kris i befolkningsfrågan"
som utvecklades. Under åren
1936-38 la kommissionen
fram 18 betänkanden.

Grundtanken i kommissio-
nens betänkande var att det
minskade födelsetalet i första
hand hade ekonomiska orsa-
ker och alltså också skulle lö-
sas med ekonomiska medel.
Man ville helt enkelt minska
de ekonomiska skillnaderna
mellan barnrika och barnlösa
familjer. Då skulle ingen be-
höva avstå från barn och det
nya släktet skulle få växa upp
under mer gynnsamma för-
hållanden än föräldragene-
rationen.

Befolkningskommissionens
förslag resulterade i en rad
viktiga beslut vid 1937 och 1938
års riksdag. Men redan 1938
sattes ett reformstopp, så
mycket hann inte genomföras.
I stället koncentrerade sig
riksdagen på upprustningen
inför hotet utifrån. 1939 utbröt
andra världskriget.

Redan 1935 hade födelsetalet
börjat stiga igen. Konjunktu-
rerna förbättrades långsamt.
Oron dämpades. En del bety-
delse hade säkert också de
reformer som genomförts un-
der sista delen av 30-ta1et.
o 1939 upphävdes lagen om

att kvinna kunde avskedas
vid trolovning, giftermål
och barnsbörd.

Andra reformer:
o statliga bostadslån
o fri förlossningsvård
o fri hälsokontroll vid möd-
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Sol över befolkningsf rågon?

3

Dett"na bild Liksom bilderna på
propaganda i början på  |-talet

ra-och barnavårdscentra-
Ier åt nyblivna mödrar

o moderskapshjäIp
o moderskapspenning och

behovsprövad mödrahj äIp
I första hand var alltså re-

formerna moderskapspolitis-
ka, inte familjepolitiska. Det
gällde att vädja till mödrarna
och avhjälpa de närmast lig-
gande problemen kring för-
Iossning och spädbarnsvård.
Kvinnans värde som barnafö-
derska kom att dominera un-
der hela kriget.

Men även en del familjeut-
jämnande reformer kom:
o livsmedelsrabatter
o skatteavdrag för barnfa-

miljer (även om det gav
minst till dom som behövde
bäst)

o Upphävande av preventiv-
lagen
1938 kom också en ny abort-

lag som delvis var ett resultat
av kommissionens arbete.

DEN NYA ABORTLAGEN
Majoriteten i befolknings-
kommissionen såg som ett
mål att det skulle födas fler
oclr. bcittre mcinniskor.I kom-
missionen trodde man det var
möjligt att genomföra de so-
cialpolitiska reformer som
behövdes för att skapa ett
"barnvänligt" samhä11e.
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Eftersom gruppen hade en
sån stark tro på det framtida
samhällets möjligheter att
förverkliga id6n, att ingen
skulle behöva föda barn med
ekonomisk oro, kom man i
motsättning tilt den abort-
kommitt6 som arbetade sedan
1934. Abortkommitt6n hade i
sitt betänkande föreslagit att
Iegal abort skulle utföras -inte bara på eugeniska och
medicinska utan också på so-
ciala indikationer, m a o dåIig
ekonomi, trångboddhet, van-
ära osv skulle också ses som
ett skäl till att ge abort.

Detta kunde inte befolk-
ningskommissionen gå med
på därför att:

"en rättslig medgiven ti[åt-
lighet av abortframkallning
på social indikation skulle
innebära en i själva vår lag-
stiftning uttryckligen in-
skriven inkompetensför-
klaring från samhällets sida
att komma till rätta med up-
penbara och allmänt med-
givna, svåra sociala miss-
förhå11anden".
Abortkommitt6n å sin sida

menade att: visserligen var
det önskvärt att kvinnor inte
skulle behöva göra abort av
ekonomiska skäl, men så
länge situationen i landet var
som den var, så borde man ta



hänsyn till detta och låta
kvinnan få abort om hon inte
ansåg sig kunna försörja bar-
net.

Kommittdn tvivlade uppen-
barligen på samhäIlets för-
måga och goda vilja att ge
mödrarna det stöd som be-
folkningskommissionen an-
såg självklart.

När abortkommitt6n före-
slog rätt till abort med hän-
syn tilt den "vanära" som
drabbade en ogift kvinna som
blev gravid, visade befolk-
ningskommissionen samma
tvärsäkra instäIlning.

Ingen kvinna skulle van-
äras, sa man. Moderskapet
skulle uppvärderas, både för
gifta och ogifta kvinnor. T o m
om en gift kvinna blev gravid
med en annan man ansåg
kommissionen att äktenska-
pet hellre fick gå i stöpet än
att kvinnan skulle göra abort:

"Skulle för den gifta kvin-
nan äktenskapet brista ge-
nom det i utomäktenskaplig
förbindelse avlade fostrets
framfödande, bör hon skyd-
das ekonomiskt och socialt
som varje annan moder."

B ef olkningskommis sionen
blev hårt kritiserad för sin
inställning i abortfrågan.
RFSU ordnade ett protestmö-
te i konserthuset där Elise
Ottesen-Jensen angrep kom-
missionens hållning. Och hon
borde veta vad hon talade om.
Sen L923 hade hon arbetat
med att sprida preventivkun-
skap och kommit i nära kon-
takt med abortoffer. Strax ef-
ter lagens genomförande öpp-
nade hon ett hem för ogifta
mödrar.

Den nya abortlagen förela-
des riksdagen 1938. Man hade
då tagit hänsyn till lagrådet,
medicinalstyrelsen och be-
folkningskommissionens ut-
talande. Alla tre instanserna
hade avstyrkt abort av sociala
skäl och så blev det också.

B ef olkningskommis sionen
hade avstyrkt sociala indika-
tioner för att driva igenom so'

ciala och sexualpolitiska re-
former. Verkligheten blev en
annan. De illegala aborterna
fortsatte. Underklassens
kvinnor tvingades till kvack-
salvare eller utförde ingrep-
pen själva. När det gick på tok
vågade de inte uppsöka sjuk-
hus p g a rädslan att bli angiv-
na. Abortfrågan var i sig ock-
så en klassfråga. De rika hade
större möjligheter att betala
utbildade Iäkare som utför-
de ingreppen.

Bef olkningskommis sionen
misslyckades i sin strävan att
reformera bort ekonomiska
och sociala orättvisor. På så
sätt kom de att stödja en stark

konservativ opinion som ville
ha en restriktiv abortlagstift-
ning.

ANDRA VÄRLDSKRIGET -Befolkningsutredningen
Under kriget låe det mesta
nere. Samlingsregeringen ha-
de beslutat att lägga de inri-
kespolitiska problemen på
hyllan för att ägna sig åt det
yttre hotet.

Aborterna och abortansök-
ningarna som inkom prägla-
des av nya skäl: Mannen eller
fästmannen var inkallad eller
arbetslös och man ville inte
sätta barn till världen.

Efter att födelsesiffrorna
stigit sen slutet av trettiotalet

började de återigen sjunka en
bit in på 4O-talet. Frågan om
avfolkning blev åter aktuell.
Den 10 april 1942 tillsattes en
befolkningsutredning, som
skulle undersöka vilka orsa-
ker som låg bakom barnbe-
gränsningen och det utbredda
abortbruket. Tage Erlander
satt i ledningen för utredning-
en, som avslutade sitt arbete
1944 med ett betänkande om
"barnkostnadernas fördel-
ning." Betänkandet drog upp
nya riktlinjer för den framti-
da familjepolitiken.

Det var egentligen samma
socialpoiitiska linje som tidi-
gare drivits av befolknings-
kommissionen. Men befolk-
ningsutredningen befann sig i
ett, politiskt sett, mer fördel-
aktigt läge och lyckades få
sina förslag antagna av riks-
dagen.

Befolkningsutredningen fö-
reslog kontanta barnbidrag
som en stomme i familjepoli-
tiken. Ingen skulle behöva gå
till myndigheterna och moti-
vera behovet av nya skor till
barnen t ex och sen få en rek-
visition av barnavårdsman
för inhandlandet. Nu kom
pengarna direkt på posten.

I betänkandet fanns också
förslag på åtgärder för att
säkra en rimlig levnadsstan-
dard åt barnfamiljerna: bo-
städer, hälsovård, skolgång,
arbetshjälp, rekreation m m.

Sex månaders ledighet vid
havandeskap (mot gällande
tre månader) fastslogs. Dock
utan betalning.

Barnbidraget fastslogs vicl
1947 års riksdag - 260 skatte-
fria kronor/år och barn.
Barnbidraget blev lika för
aIIa barn. I stället avskaffa-
des skattelindringen för barn-
familjerna.
Men när det gällde abortfrå-
gan stod inte befolkningsut-
redningen för något ny-
tänkande. Fosterfördrivning-
arna gick till på samma sätt
som tidigare. En livlig propa-
ganda florerade i samhället
för barnafödande och mot
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abort. Ett av de grövsta pro-
pagandamedlen var en stat-
ligt finansierad film - Gula
Kliniken. Filmen visade att
ingen abort var riskfri. Lyc-
kan i livet var att få barn -även för mannen. Filmen
gjorde kraftig reklam för fa-
miljebildningen. Kvinnor som
gjorde abort framställdes som
egoistiska slampor. Abort var
en modefluga som måste utro-
tas det var filmens bud-
skap.

DET BORGERLIGA
FAMILJEIDEALET
Födelsetalet vände åter uppåt
för att 1945 vara lika högt som
1910 och med en topp som hit-
tills aldrig överskridits. Be-
rodde det på den nya familje-
politiken? Troligen inte, för
den började inte verka förrän
efter 1948 och då hade födel-
setalen börjat gå tillbaka igen.
MEN de stora kullarna från
1910 hade kommit i barnafö-
dande åldrar och giftermåls-
frekvensen hade ökat. Det ha-
de blivit modernt att gifta sig.
Ekonomin förbättrades, också
för den enskilde medborgaren.
lintligen kunde arbetaren un-
der drägliga förhållanden bil-
da familj och skaffa bostad.
Utan att kanske reflektera
över om det fanns andra alter-
nativ, förverkligade arbetar-
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klassen det borgerliga famil-
jeidealet. Hustrurna som ofta
varit hembiträden förde in
borgarklassens finkultur i ar-
betarhemmen. Den förgyllda
pendylen blev statussymbol.

Var nu faran för folkminsk-
ning och avfolkning så stor
som Myrdals pumpade ut?
Sett från senare tiders upp-
fattning om befolkningspro-
blemen så var den inte det,
men den var ett bra argument
för att få med de andra parti-
erna på reformpolitiken som
ingick i den "nya given". Be-
folkningsfrågan användes
som tillhygge i den socialpo-
litiska debatten. Socialminis-
ter Möller uttryckte saken så
här:

" Jag får säga, att jag inte ett
ögonblick tvekar att skräm-
ma hur många högermän
och hur många bondeför-
bundare och folkpartister
som helst med hotet om att
vårt folk eljest kommer att
dö ut, ifall jag med det hotet
kan förmå dem att rösta för
sociala förslag, som jag
framlägger. Det är min
enkla syn på befolknings-
frågan, och den räcker för
mig"
Man var alltså beredd att

utnyttja den här möjligheten
för att få övriga partier att gå
med på att lagstifta om socia-
Ia reformer. Man tvekade inte
att, i en tid när reaktionära
krafter på flera håll i världen
behandlade kvinnorna som
avelskor, använda barnafö-
derskorna som ett verktyg i
den kampen. Nu kan man i
efterhand säga, att det gjordes
i välmening och att de flesta
kvinnor i alla fall inte gick på
det här. Några stora barnkul-
lar har det inte blivit och orsa-
kerna till ökningen i födelse-
talen har redan berörts: den
höjda giftermålsfrekvensen,
de goda konjunkturerna, de
stora kullarna i barnafödande
åldrar. Två- och enbarnssy-
stemet har i allmänhet håltit
i sig. Ett par faktorer som fick
negativa konsekvenser för

kvinnorna måste dock näm-
nas.

För det första. Idealisering-
en av rollen som maka och
mor: hemmafruidealet, gjor-
de att färre kvinnor tog chan-
sen till förvärvsarbete. Vis-
serligen ökade antalet gifta
kvinnor i arbete utom hemmet
från trettiotalet, men inte i
den utsträckning som det
kunde ha gjort. Det var stor
brist på arbetskraft och för-
budet att avskeda kvinna vid
trolovning, giftermål och
barnsbörd kom säkert inte till
enbart för att underlätta för
kvinnorna. Näringslivet hade
också behov och nytta av den
J.agen. Istället föredrog man,
vartefter männen fick bättre
löner, att stanna hemma och
slippa gå ut på arbetsmark-
naden. Den valmöjlighet som
arbetarkvinnan inte tidigare
hade haft: möjligheten att
välja hemmet började nu bli
en realitet. Arbetarkvinnorna
föstes inte tillbaka till hem-
men på trettiotalet. De börja-
de i stället för första gången
fösas in i dem. Och männen
var många gånger angelägna
att hustrun skulle välja hem-
met. Hemmafruidealet för-
de sedan dubbelarbete och
slit med sig för dem som inte
kunde eller ville stanna hem-
ma.

För det andra. Att man inte
införde sociala indikationer
gjorde att fler kvinnor födde
barn som inte var önskade
och att fler kvinnor fördrev
sina foster med livet som in-
sats. Där ledde tron på "en
framtidsvision av ett socialt
och ekonomiskt perfekt fun-
gerande samhälle" till att
kvinnoliv offrades.

Kvinnorna fick betala det
största priset för den sociala
välfärden i form av isolering
och avskiljning från arbets-
livet och politiken, en ensidig
livsroll som enbart maka och
mor, så småningom, varteft-
ter den tekniska utvecklingen
framskrider, ett allt större be-
rövande av produktivt arbete,



Foto från Arbetarrörelsens arkiu

med sysslolöshet och pyskiska
problem som föIjd. På grund
av den här utvecklingen av-
stannade också de försök tilI
utbyggnad av kollektivt bo-
ende och service som diskute-
rades på tjugotalet och tret-
tiotalet. I
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Sexualbrottsutredningen
I slutet av juni sände SKV och
Grupp 8 i Uppsala ut en enkät till
samtliga kvinnliga politiker i
Uppsala län om deras inställning
till Sexualbrottsutredningen,
d v s till 344 kvinnor från de fem
riksdagspartierna samt SKP och
KAF.

Man kan visserligen invända att
de sju frågorna - om sexual-
brottsutredningen, om kvinnors
ovilja att anmäla våldtäkt, om
utredning av offrets psykiska häl-
sa efter en våldtäkt och om de
prostituerades förhållanden, samt
vilka som utnyttjar de prostitue-
rade; vidare om påföljderna av
sexuella övergrepp, samt om de
tillfrågade har för avsikt att på-
verka sitt parti i syfte att förhind-
ra att sexualbrottsutredningen
läggs till grund för en ny sexual-
Iagstiftning, formulerats alltför
ledande. Men detta var delvis av-
siktligt, för att ingen tillfrågad
skulle kunna skylla på tidsbrist.
Endast 40 kvinnor svarade, störst
var bortfallet bland de borgerliga
partierna. Ändå anser SKV och
Grupp 8 i Uppsala att slutintryc-
kct är positivt. Av svaren kan
man framläsa en absolut majo-
ritet för åsikten att en ny sexual-
utredning bör tillsättas och att
den ska till minst hälften bestå av
kvinnor.

Stocklrolnr

Kom till

I JUTKTAPPSIAI(TEII!

Ni går inte lörgäves, vi har
stora storlekar upp till 54,
rymliga i måtten.

[genlillve*ning K
Fleminggatan 29. Tel. 51 60 30

Hörnet Fleminggatan/Agnegatan

60

Ireve Mah-Jong!

Mah-Jong lägger ner, sörjt av
många. Försäljningen har de se-
naste åren minskat stadigt. "Där-
för tvingas vi nu att upphöra med
vår verksamhet i dess nuvarande
form, innan våra leverantörer och
borgensmän orsakas några eko-
nomiska förluster", heter det i den
föredömligt informativa broschyr
som Mah-Jong har gett ut i sam-
band med upphörandet.

öppet och klart redovisas svå-
righeterna och ambitionerna un-
der de gångna tio åren. Mah-
Jongs öde sätts också in i ett vi-
dare perspektiv, i hela tekobran-
schens utveckling eiler rättare
sagt avveckling i Sverige. Till slut
framf örs synpunkter på varför
det är viktigt att arbeta mot mode
och dåliga kvaliteter, synpunkter
som vi här gärna vill föra vidare
och instämma i.

Vi tror på teknikens utueckling
ncir den anutinds för att tjäna

miinniskan och utueckla ett sam-
htille i balans med naturen.

För att minska beroendet och
utsugningen au andra Ldnder
måste ett uiktigt må.l uara att i
f örsta h.and trygga sgsselsott-
ningen och, utnyttja suenska rå-
uaror samt utueckla föriidlings-
industrier LokaLt.

De textil.a råuaror som finns i
uårt klimat cir ull, lin och ragon-
fiber. F örcidting sindustrierna för
desso fibrer iir så gott som helt
bortrationaliserade . . .

VI KRAVER EII /VY TEKO-
UTREDNING SOM HAR SOM
MÄLSÄ??I[I{G ATT BIBE-
HÄLLA SYSSELSA r"NIIVGEN
OCH ATT I FÖRSTA HAND UT-
NYTTJA SYEIITSK A RÄVAROR.

VI KRÄVER EN PLAN FöR
UTVECKLANDET AV LOKALA
F Ö RÄ D LI-MG SI,I{D U S T RI E R
SOM ÄR ARBETARSTYRDA.

VI KRÄVER ATT ETT

Ring 08-52 00 g5
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PRENUMERERA

på

GRU]VDSORTIMENT AV LIVS-
MEDEL OCH VARDAGSVAROR
AV HÖG KVALITET TAS FRAM
OCH MÄRKS "BASVARA AV
SYENSK TILLVERKNING".
DESSA PRODUKTER SKALLVARA SUBYE]VTIONERADE
OCH GARANTERAS FORT-
SATT TILLVERKIVING INOM
SVERIGE.

YTLIG RAPPORT
SKV har fått yttra sig över Soci-
aldepartementets rapport "ökade
möjligheter tiil föräldraledighet
genom f öräldraf örsäkringen".

I svaret framhåils att den typ
av arbetstidsförkortning som
presenteras inte innebär några
realistiska lösningar för små-
barnsföräldrarna. Det grundläg-
gande måste vara att man ska
kunna förena arbete och barn på
rimliga villkor. Lösningen på
sikt är 6-timmarsdag för aIIa.

SKV efterlyser en utredning
som kartlägger möjligheten att
garantera småbarnsföräldrar för-
kortad arbetsdag utan risk för
avsked eller diskriminering i vän-
tan på 6-timmarsdag för alla. Ge-
nerellt måste rapporten anses yt-
lig utan genomarbetade.förslag.

GM

VPK: s boklåda erbiuder
kraft iga prisnedsättningar

på lämpliga iulklappar!

P O ZENNSTROM:

Albin Amelin

Vårt pris 50:- (ord pris 69:50)

P O ZENNSTROM:

Linderot - masslinien

Vårt pris hft 25:- (ord 37:65)
Vårt pris inb 35:- (ord 47:65)

HANS KIRK:

Fiskare

Daglönarna

En ny tid
Tillsammans 40 :- (ord 53:05)

V I LENIN:

Valda verk l-3
Vårt pris inb 70:-

Ston urual av
progressiv musik

Vi tar 30:- för en LP

VPK.INFORMATION
Kungsgatan 84 - Stockholm

Tel 08/53 1B 55

Oppet vardagar kl 11-18
From 13112 kl 1l-19

TOTAL MODUL.TV

-FÄRG-hos
Philip Carlseon Radlo o TV

H usargatan 24, Göteborg.
Tel, 031/11 15 86

ANNORTUNDA

NYÅR
I MOSKUA!

28/12-4/1. 1:a klass fr Sthlm
1.625:-; turistklass 1.475:-.
Anslutningsflyg fr Göteborg 120:-

d:o fr Malmö 180:-.

Priserna inkluderar flyg, logi, hel-
pension, daglig sightseeing, ba-
lett och cirkusbesök samt nyårs-
sup6 och besök på folkhushåll-
ningsexpon där slädfärd med troi-

ka ingår.

Anmäl i tid då platsantalet är
begränsat!

rÖNEUNDET
SVERIGE-

SOVJETUNIONEN
Katarinavägen 20,
1 16 45 Stockholm
f el. 08/44 06 00.

Postgiro: 45 33 17 - 0

Jag är intresserad av Nyårsresan.
Sänd prospekt

Postnr o. -adress:
vm5/76

TfiIINI]OI(AMP
för socialism och

frigörelse
. . . är det första försöket i Sve-
rige att ge en samlad marxis-
tisk analys av kvinnokampen i

det förflutna och av idag. I sär-
skilda kapitel tas bl a följande
problem upp:

Kvinnorna i historien
Kvinnorna i den kapitalistiska

ekonomin
Kvinnorna i familjen

Kvinnorna och imperialismen
Socialismen och kvinnorna

Kvinnorörelsens framväxt och
utveckling

Arbetarrörelsen och kvinnorna

Boken är ursprungligen tänkt
som ett material för kvinnopo-
litiska studiecirklar men kan
också med fördel läsas som en
vanlig bok. Den är i stort for-
mat och är rikligt illustrerad.

Cirkapris inklusive moms:
29:40.

Arbetarkultur A

Nyheter vorie vecko

O. L:s Textil
Emågatan 29 - Blgarmossen

Tel. 48 03 47



Din rcehan{lare är sinpgen.
Och samtidigl en itv mä[a.
Sorn konsument hardu g!ädie av

afi lcA-handlarcn åirsin eigen

Din ICA-handlLtre år sin egen. Han bär själz' det direktu artsrarel

lir sirt burik. Dtt giir honom och hans ntedarbetare exlra nåna urt

siru kundtr. I err sådan burik är ontanken om kunden s-iälz'klar' I)et
,tr tlirlör dtt ttr så trct"'!igt att handla i en ICA-burik'

Som konsument hardu n)'lla av
afi |CA-handlaren ären avinånga

Varje vanlig vardag handlar över I miljon kunder
hos oss 4.500 ICA-handlare över hela landet.
Inför en heig många, många fler...

Det betyder en oerhörd mängd dagliga kontakter
mellan oss som arbetar i butikerna och kunderna/
konsumenterna. Det är då du som konsument
kan påverka handeln påverka service, varu-
urval, priser och trivsel i butikerna. Genom hur
du handlar, vad du handlar, var du handlar och
vad du säger till oss i butiken.

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

Till exempel när det gäller att bestämma varu-
urvalet i butikerna. Till hjälp har vi vår egen
organisation, ICA-företagen med sina distribu-
tionscentraler. De är till för att förenkla och för-
billiga butikernas inköp. Och för att se till att
kunderna och vi handlare får de varor alla vill ha.

Varuurvalet i varie butik formas genom samspelet
mellan kunderna, vi i butikerna och de köpman-
naägda ICA-företagen.

Det ger konsumentinflytande i praktiken.

Samverkan mellan oss och våra ICA-företag
betyder ocksä att vi kan hålla låga priser. Den ger

dessutom resurser för konsumentinformation
(ICA-kuriren är ett exempel). Och för en gedigen
utbildning av handlare och våra medarbetare.

Det är därför du har nytta av att var och en av oss

ICA-handlare är en av många inom ICA-rörelsen.

Vill du ha närmare information om ICA-rörelsen sa tala
med någon av oss, som också kan anvisa kontakt med när-
maste dlstributionscentral. Information kan ocksa erhallas
frän ICA-förbundet, Odengatan 69, 11122 Stockholm,
tefefon 081226580.

$ävklar omtanke om kunderna.

lcA
45OO handlarc i samverkan


