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Tonårs
har vi sagt och många har studsat. Tonårskvin-
na - inte tonårstjej.

Tonårskvinna år ett ord valt med omsorg.
Det ordet har varit arbetsnamn för det här tö-
manumret. Redaktionens mål har varit att be-
skriva en bestämd grupp människor - flickorna
i åren strax före 20. Den tid då de är på väg in i
vuxet liv - de år då flickan tar steg-en in-i en
kvinnovärld. Då hennes personlighet steln ar i
värdering?r, mål och förväntningar pä livet.
Då hon förhoppningsvis också sliaffar sig en
egen sexualitet.

'f 7art år de på våg alla dessa unga kvinnor
\/ runt omkring oss? In i samma gamla tiati-u ga roller som vi, eller? Har de sista 14 ären
av kvinnokamp spelat någon roll för dem?
Väntar det dem något annat, bättre än tidigare
generationers kvinnor?

Med fragmen t frän deras värld - med inter-
viuer, dikter och reportage - har vi velat ge en
bild av tonårskvinnan. För det finns inga önkla
svar - bara små ljusglimtar i en annars ganska
mörk bild av upprepningar.
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Drömmen är barn
och ett liv som
ar bättre än mammas
tr Att fä jobba med något som verkligen in-
tresserar en - det är sånt man knappt vågar
prata oril, säger l9-äriga Sonja Hautala. FIon är
hotellstäderska men börjar snart som siuk-
vårdsbiträde. Hon vägar inte hoppas på att bli
sjuksköterska.

Sonja är tillsammans med en kille sedan en
tid. Han vill gärna bli ompysslad. Men hon tån-
ker inte laga maten åt honom och ta hand om
honom om hon inte får något tillbaka.

Sonja Hautala är 1,9 år, en späd,
blek lite tystlåten tjej som bor i
en egen liten lägenhet i Hässel-
by och arbetar som hotellstä-
derska 4-5 timmar om dan.

Vi träffas i den lilla prydligt
möblerade ettan, med kram-
djur på sängen och en gammal
negendocka på en stol i hallen
o.[ rornanfirka affischer pä
väggarna. Sonja berättar att
hon iust nu måste bo hemma
hos sin frånskilda mamma för
det mesta, lönen från hotelljob-
bet räcker inte både till mat och
hyra så hon går hem och äter.
En vecka senare ska hon byta
arbete och borja som sjuk-
vårdsbiträde på ett långvårds-
sjukhus, då kommer hon att
klara sig själv, tror hon.

Döda ting
- Nu arbetar jagbara med dö-
da ting. Det känns menings-
löst, särskilt när iag tiånar sä
lite. När jag kommer hem från
arbetet känner jag mig som en
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gammal tant. lJtsiiten. Jag vill
bara sova.

- Sjukvårdsbiträde år det
enda jobb jag har tänkt på. Det
beror på att jag tycker om att
pyssla om människor och jag
gillar gamla människor de har
sån personlighet. Min mamma
har varit städerska hela sitt liv
och jag vill få ett bättre liv än
hon haft. I^g kan inte tänka
mig att bli sjuksköterska eller
läkare fAr jag har så dåliga be-
tyg. När jag gick i grundskolan
hade j^e det bråkigt hemma
och jag var hellre ute med mina
kompisar än pluggade, så gick
jag konsumtionslinjen för art fä
gymnasiekompetensen och
försöka bättra mina betyg men
det gick inte.

Jag år inte heller karriärsty-
pen, det ligger inte för mig.

förhållandet mellan mig och
min kille Anders lite ostadigt.

- Jrg skulle helst vilja vara
hemma och se mitt barn växa
upp och inte behöva iämna det
till ett daghem. Jag tror barn
blir splittrade av det, men jag
förstår ju, att når jag väl blir
med barn så kommer det inte
att bli så av ekonomiska skäl.

- I^g tycker inte att jag år
för ung för att skaffa barn och
jag tror inte jag skulle känna
mig låst. Jag tror det skuile vara
en härlig känsla att f^ barn.
Helst vill jag ha många om det
gär.

När böriade du gå ut med
killar?

- J"g började gå ut med kil-
lar i sjuan. Då var jagfortfaran-
de barnsli g. Iag tråffade en kille
en vecka kanske. Då var det så
att först blev jag kar i killen och
om han inte var kär i mig dävar
j^g olycklig och kunde gräta
hur länge som helst. Om han

Vill du ha barn?
- Helst skulle jag vllja ha ett

barn nu, men omständigheter-
na är inte precis såna. Jag måste
klara mig själv först och så är
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v^r kär i mig då var man ihoP
en vecka sen var det inte roligt
längre. Helst skulle man vara
olvikligt kär. Det var nån slags
tävling om vilka man kunde få
när mån spelade ut allt det där
med tårar och sånt. Sen i nian
började j^g vara tillsammans
längre med killar. Anders år
den tredje som jag varit ihop
med länge. Vi träffades på ett
fik. Han smickrade mig och
frågade om jag ville gå med På
en -fest. Sen blev vi ihop.

- Förut var iag tillsammans
med honom varenda dag. Jag
kände mig tvungen till det fast
jag inte "ille. Det bara skulle
vara sa.

- Nu har i^g två styck-en
tjejkompisar som iag tritlar
också. Han vill inte träffa dom
för han tycker inte om att sitta
och höra på tjejsnack. Fast jag
vill lika fite sitta bland hans
kompisar och höra på när dom
ptatit. Vi har bestämt att bara
iräffas på helgerna nu. Det är
helt underbart för då hinner
man längta efter varandra och
då har man roligt när man trät-
fas. Jag tänker på honom hela
tiden men det är inte samma
sak som att vara tillsammans,
jag kan uträtta mina saker och
han sina.

"Pyssla om"
- En annan sak som iag har
tänkt mycket pä år att han inte
vill pyssja om mig, däremot vill
han'bli ompysslad själv. Jag vill
inte stå med middan På bordet
och säga, här lilla gubben, kän-
ner dutig dålig,.pus.s puss. Det
gör jag inte om jag rnte tär nä-
got tillbaka.

Tvcker du att ni är iä--
stäfda?

- Det är inga Problem med
iämställdhet.r," nåt det gäller
,år,, t"k.r som att bädda' men
han kan aldrig säga rakt ut att
han tycker om mig. Frågar Pg
så säger han både och eller såna
saker" är för känsliga att Prata

om. I^g tycker att eftersom
min kille år 22 år borde han
Y^ra mycket mognare ån iag,
men det är han inte. Tvärtom.
Jag vill att en kille ska vara star-
kaie och tryggare, nu känner
jag mig ofta som en morsa för
honom. Men det verkar inte
som det fanns några killar som
var mogn a, dä skulle man kan-
ske träffa nån som var 50 år.

- I^g tror att kiliar tycker
om att bli ompysslade och att
tjejer fixar allt åt dom för dom
fick klara sig själva när de var
små. Små flickor blir mer om-
pysslade om de får höra att de
åi söta och små, men pojkarna
får inte det så de stannar kvar i
det där.

- Det verkar lättare ^tt Yara
kille. De tänker inte, allting ba-
ra flyter för dem, de bara hand-
Iar. Tjejerna engagerar sig myc-
ket mer i känslor. Om nåt hän-
der så går man och tänker fram
och till-baka på det hela tiden.

Tycker du kvinnorörelsen
behövs?

- Iae vet inte. Ibland verkar
det fite"t överdrivet. Vi har det
ganska bra när det gäller fobb
öch löner och sånt. Det andra
fär våI var och en klara uPP
siälv. Lär man inte en kille att
bädda, diska och laga mat från
början så ska man inte komma
och gnälla sen.

Tycker du det är viktigt att
vara tillsammans med en
kille?

- Ja det känns hemskt att
vara ensam. Nu år iag både tiil-
sammans och inte tillsammans
och det är bra. Men jag tror att
det betyder mindre när man
blir äldre, jag hoppas det i alla
fall. Jag tror inte iag kommer
att gifta mig. Min mamma har
skilt sig två gånger.Iag tror att
samma saker kommer att hän-
da mig som hänt henne och det
är dubbelt så svårt att seParera
om man är gift, så jag kommer
nog bara att bo ihoP med
någon.
- Jrg vill inte vänta mig att nå-

sot bra ska hända då blir jag
6ara besroiken, därför tror jag
allt kommer att gå dåligt. Som
når jag tråffar min kille lu På
helserna. Varje gång tror iagatt
vi iäte ska träffai nästa helg och
så när vi ändå träffas så blir jag
stormlycklig.

Är det viktigare att din kille
tycker om dig än att du tYc-
ker om honom?

- I^, han måste älska mig.
Tag vill veta vad han tYcker
rnätt httt säger det aldrig i klara
ord och dät gör att j^g blir
olvcklie och dePrimerad. Där-
fö'r har\ag börjat tänka lite mer
nu på rrad jag tycker själv.

Sminkar du dig alltid?
- N.j, men om jag gick ut

på diskotek utan att måla mig,
äet uore rena döden. Jag kän-
ner mig så osäker utan smink.
När jag har varit tillsammans
länge med en kille då struntar
jag-i sminket för då spelar det
inä.n roll, då tycker äo- o-
"tii "lh fall. Men först ska man
vara lite snygg det bara hör till.
I^g vill inte våffa min killes
kompisar utan att sminka mig.
Säger jag det till honom, säger
han bara "lägg av" och det gör
ju inte mig säkrare. Nu när vi
har hållit på och giort slut och
trasslat fiam oc[ tillbaka så
målar jag mig när vi träffas. Jag
vet inte om han bryr sig om
hur jag ser ut. Jag håller på och
tänker fram och tillbaka på det.
Jag tror inte killar tycker \igirt
skä vara snygga, men gulliga.
Det är precis som med snygga
killar. Dom är snygga, sen är
det inget mer.

En egen person
- Kläder köper jag sällan för
jaghar inte råd. Dessutom tyc-
ker jag bara det finns en sort.
Jag sliulle vilja ha personli-ga
kläder. För ett par är sen ville
jag se ut precis iom alla andra,
det har gått över. Nu vill jag se
ut som en egen person. Jag har
diskuterat det där med kläder



med min kille, han säger att tje-
jer klär sig i högklackade stöv-
lar för att se lockande ut för
männen. Det tycker inte j^g
stämmer, det är också för att
jag själv ska känna mig snygg.
Har jag högklackade stövlar på
mig så ser alla kläder finare ut,
har man lågklackade stövlar ser
man vanlig ut.

- Egentligen tycker jag inte
om att ha långbyxor på mig.
När jag kommer hem från job-
bet på sommaren sätter j^g pä
mig klänningar. Jag tycker om
söta kläder.

Har du några hobbies?
- Jrg tycker om att teckna.

lättare att aara kille.
dem, de bara bandlar.

Nu ska jag börja med en kor-
respondenskurs i teckning. Jrgfår se hur det blir. Sen älskar
jag djur. Jag skulle vilja åka till
Afrika och titta på leoparder
och såna djur i verkligheren.
Nu har jag bara akvariefiskar.
Jag hade en katt förut. Den
blev nästan som mitt barn.
Men nu är den död. Ja, så vir-
kar och stickar jag ibland. Allt
sånt där kommer i perioder.

Har du aldrig tänkt att du
skulle kunna arbeta med nå-
got sånt som du är intresse-
rad av?

- N.i, det är för stora för-

hoppningar. Sånt vågar man
knappt tala om. Det är för
stora grejer atr drömma om.
Fast om jag verkligen tog mig i
kragen skulle j^S gå pä kurs
och lära mig keramik, att göra
statyer och sånt.

Hur vill du vara som
kvinna?

- J"g vill vara varm, jag vill
bli mor. Det är min dröm att
bo på landet och ha massor av
diur och massor av barn.

Anne-Marie Svedin

- Det oerkar
bara flyter för

De tänker inte, alhing
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Story.

t.flonåringar, säger vi och klumpar ihop näs-t I ttrn .n-hal,, -iljo" flickor och pojkar i en
I enda grupP. Tonåringarna år, har, kan,

osv säger vi och så är mallen g;'uten.
Det"är synd om tonåringarna. De är arbetslö-

sa. De har'ingen framtid. Blir de inte märkta asr

arbetslösh.tei to- förhindrar den naturliga in-
skolningen i samhällets vuxenliv så väntar dem
ett datoiiserat yrkesliv i en kärnvapen- och mil-
iöhotad värld. Det är synd om ungdomen tän-
ker vi och ser lite ointresserat på denna anony-
ma massa som vi inte har nägri större förhopp-
ningar på. Och så glömmer vi bort att det här är
indluidär. Att dec-är nu flickan gör de första
erfarenheterna som kvinna och att den kvinnan
nu håller pä att stelna i en bestämd personlighet'
Hennes f^örutsättningar att forma den person-
lisheten är mycket olika i olika klasser av sam-
hillet. Men vilken grupp hon än tillhör präglas
naturligtvis hennes Tö.ntsätt.tingar av att hon är
kvinna] Men det kommer hon inte själv att rik-
tiet inse förrän hon förfördelas av det. Om nå-
ei^ är, när konkurrensen hårdnat, när hon fun-
"drr^, över om hon ska satsa på yrkesroll eller
mammadito och plötsligt upptäcker att det inte
är hon som avgör.

n officer och en gentleman, heter filmen
just nu. Filmen som ALLA tonårst-iejer'pratar om. Nästan som gamla Love
Fast lite lyckligare slut förstås.

Här finns allt.
Den vackre Richard Gere med mycket ambi-

tioner, svårmod och spelande muskler.
Mamma som tog livet av sig.

$"'"-.**

Pappa som är horkarl och suPut.
Bäife vännen som också begår självmord.
Kvinnan som är beräknande och sviker.
Kvinnan som älskar utan att ställa egna krav.
Läee till lite sadism i form av arm6disciplin,

..r ,rr"litoritär fadersgestalt i skepnad av en vid-
rig sergeant, myckei se" och stönande kvinno-
ansikten.

Rör om och se . . . hur otroligt det än lå-
ter . . . en romantisk historia om hur mannen av
folket gifter sig med kvinnan av folket. Fast på
vägen f,intt.t f,an klätt ra pä klasstegen och bli
"en officer och gentleman". Slutscenen är en
modern variant av prinsen på den vite springa-
ren. I nutidsversionen har hästen ersatts av en
motorcykel och tornet av en pappersfabrik.

Inne vid maskinen står HON, övergiven men
stolt. Upp till fabriken kommer HAN, P3 .sin
våldsamma stora motorcykel. Kameran följer
honom in genom fabriksport^rn^. Vi följer hans
bestämda Jteg fram mellän raderna av maskiner.
Den vita uniformen lyser mot grå tristess. Som
på ett magiskt tecken tystnar varie maskin åan
gar förbi. Han närmar s_ig. Hon ser inget. Nu.
iltU Uol.r han sig ner, lyfter upp henne.i sina
armar. Så bär han henne, fram genom leden av
applåderande pappersarbetare, ut ur fabriken.
Upp i klassamhället. Hon i hans armar.

aa
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Göran Assbring

"Det är fortfarande killarnas mu.sik"

*

ett tv-program uppträder Tant Strul. Det
tjejrockband som år populärast just nu.
Unga, fräscha och på stadiga ben vräker de

fram sin musik på elgitarrerna. En nedhasad
tröja över en bar axel, håret som svänger, unga
flickansikten som sluter sig i musiken och ord
som nästan blir ohörbara när de stöter in i mik-
rofonen. Det gungar om deras musik - här finns
professionalitet och säkerhet. Men det är fortfa-
rande killarnas musik. De framträder, värderas
och accepteras i en värld uppbyggd på männens
villkor. Det är inte här vi hittar ledtrådarna till
tonårskvinnornas tankar, förhoppningar och
framtid.

*
usiken, tekniken (också datan) och
idrotten. Allt är det i första hand kil-
larnas intresse. Det kan också bli tie-

jernas - men det är i männens värld de träder in
- det år pä deras villkor tjejerna tar del av det
och kanske gör det också till sitt intresse.

F"'
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Bristen på intresset från unga kvinnor för den
hårda rockmusiken beror förmodligen på att
den inte svarar mot deras behov. Den aggressi-
va, tekniska rocken dominerar marknaden. Tje-
jerna hänger med, så som de alltid "hängt
med".

Tonårskultur tonårskvinnokultur. Det
öppnar plötsligt nya dörrar till diskussioner om
varför mäns intressen tas på allvar och kvinnors
forlojligas. Varför det "manliga" upphöjs till
norm och de "kvinnliga" behoven blir något att
le åt?

*

kriv snart" heter en bok av Siv Wider-
berg och Anneli Minkkinen. Den be-
ståiav en brevväxling mellan författa-

ren Siv Widerberg och tonårsflickan Anneli.
Brevväxlingen pägär under fem år. Här växer en
bild fram av hur hon formas - tonårskvinnan.

"Jag hittar så sällan böcker jag känner igen
mig i", beklagar sig Anneli.

Och mellan raderna lyse.r sökandet.efter jaget
fram. Vem är jag? VEM AR JAG? Ar jag det
nya röda läppstiftet, populäraste tjejen i kias-
sen, ett par ny^ häftiga brallor eller bara Dannes
tjej. Dei ständiga letandet efter iaget i andras
ögon. Det viktigaste yttre och det inre som så
skamligt försummas.

Varför hjälper vi dem inte?
Borde vi hjälpa dem?
Peka pä vågar att hitta det nödvändiga inre

som också blir avstampet till ett vuxenliv anpas-
sat efter egna behov. Inte andras.

en största arbetslösheten finns bland de
unga kvinnorna. I oktober 1982 var 7,8
prö...tt av alla kvinnor mellan 16 och 24

år arbelslösa. Motsvarande siffra för männen
var 6,8 procent.

Förtiäspensionerin garna okar, också bland
unga människor. Men här ligger .tjejerna lite
lägie än sina jämnåriga killar. Och de ökar inte i
samma takt som männen heller.

Vart är de på väg - alla dessa unga kvinnor?
Har de lärt sig något av sina mödrars misstag -
kommer de Jtt uålja attnorlunda? Nej - för-
modligen inte.

Deiär under de sista tonårsåren som det hän-
der . . . som besluten fattas, som de första ste-
gen i bestämda riktningar tas. Det syns i den
iilleeneiiea statistiken. Det är i den här åldern
-rä ftjr,irr - ibland långt bort. Det är nu man
satsar på en bestämd yrkesgren. Och kanske
också på sammanboende. De unga flickorna
gifter sig visserligen inte i samma utsträckning
iom förr. Man det betyder inte att man inte
flyuar ihop.'Sett i eti perspektiv av den totala befolkning-
en tycks de^unga kvinnorna gä tått i sina möd-
rars fotspår.

Visst Tortsätter de till studier i gymnasiet -
nästan i högre utsträckning än killarna - men
vad väljer del 1o, det är framför allt till kon-
sumtions-, vårdl och beklädnadsteknisk linje de
unga kvinnorna söker sig (SCB- pressmeddelan-
delr-ot-11). Några år senare börjar de att ,ar-
beta inom 'den äffentliga förvaltningen eller
handeln. Och precis som sina mammor -går de
oftare till doktbrn, har fler sjukdagar och kon-
sumerar mera läkemedel (exkl p-medel) än den
manliga delen av befolkningen. Allt enligt
SCB:s statistik.*

Tl li någon annan i en gammal herrhatt för
fi, 75 k;? Eller hitta juJt din personlighet i

J-, en hellång tyllklänning - garanterat be-
sasnat 5O-tal och inköpt från USA. Bara 275:-.
i tä.ond-handshop.n i Gt-la Stan handlar det
om utanpåverket - pråligt och lite sjaskigt som
de utgångna sidenskornJeller slipsen med flott-
fläck ä 2o kr.

Kanske är det inte av vikt. Det är så lätt att
bara fastna vid trenderna - så lätt att glömma att
bakom det röda håret och spretiga skorna finns
det olika uppväxtvillkor - d-e klass.mässiga tblll-
naderna soä tedan böriat skilja dem åt i olika
srupper. Siälva tonårstiden har inte förändrats
ior ^.i. kvinnor som är på väg in i vuxenlivet.
Bara de yttre forhållandena. Slioltiden har blivit
längre, möjligheterna till jobb är inte självklara
längre.

12
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fnretton år gammal brukade jag somna till-' | 'sammans med en ficklampa och "Mitt livs
.L hjärtebibliotek". Tidningarna var för-

bjudna därhemma men jag hadä en välvillig vä-
ninna med storasyster och många gamla årgång-
ar av "hjärtebiblioteket". Oh,- döt var härlifa
kvällar. Passion, spänning och lyckligt slut.
Tills den dag mamma kom med dammsugaren,
drog ut sängen och ner rasslade de undangömda
tidningarna. (Jtan ett ord plockade hon upp tid-
ningarna. Fortfarande under tystnad gick hon
ut och slängde tidningarna i soptunnan.

Oh, vilken skam.
Var finns "mitt livs hjärtebibliotek" idag?

onårsflickor vill inte ha serietidningar -
dom vill ha kärleksromaner, säger en vän-
lig äldre man bakom disken i en tobak-

saffär.

Naturligtvis.
"Harlekin", "Flickor i vitt", "Allersroma-

nen", "Romantik". Pocketserierna lyser iu från
nästan varje kiosk och tobaksdisk.'De kostar

bara nägra kronor mer än en tidning men ger
längre tid av underhållning. Här finns romanti-
ken, spänningen och förberedelserna pä det
vuxna livet. Allt anpassat efter tiden;

Meg vet inte vem och vad hon ska vålia.
Raina är ensam mamma.
Problem som förmodligen kan bli aktuella

ganska snart för en ung kvinna avverkas i de
ölika intrigerna. Enklare psykologiseranden får
göras och enkla svar lämnas på komplicerade
livsproblem.

Det är lätt att ironisera över schablonerna
och de ständigt lyckliga sluten. Istället funderar
jag över de behov texterna tillfredsställer och
varför det inte kan göras utan att läsaren också
får en hel säck av konservativa värderingar om
kvinnor och män med på köpet?

,rT f ans arrr,ar slöt sig tätt om henne
F-l och åter möttes de i en lång kyss.

.! 
^Bränningarna 

rullade in över deras
fötter, och måsarna skränade och väsnades om-
kring dem, men de var för upptagna för att läg-
ga märke till något annat än varandra." (IJr:
Megs dilemma, sista stycket.)

+,

"Var finns hj ärtebiblioteket ida g?"

Göran Assbring
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tt vara priviligierad i detta samhälle" -*:,i;1,::l;i :iii,;': 
"1",''J 

å:i:ill
tydelse såväl röä nai"id som samhällsmedlem'
Att vara privilegie rad är detsamma som att ur-
skilja sig^själv öm självständig individ och att
därur .vLtt" förmågan att planera sitt liv, att
kunna ta ett grepP äm sitt fiv.-Att vara privile-
eierad är detåmÅt to- att vilja och att kunna
i, ,nru", för sig själv som individ och samhälle-
lig varelse.""Så skrev Eva Mannheimer i en forskningsrap-
port om ungdom och sexualitet som kom 1975'
hon fortsätier också med att beskriva hur olika
förutsättningar hos tonåringarna också formar
deras sexualitet:

r r n ä if;åj:: 
åä i: x;'ooii,,,1**'å"'l;;j;:_

\r;, stämda tkilltt"d.t. För de flickor
som kom från arbetarklassen var det en själv-
klarhet att de skulle iobba. De var inställda på
att ta vilket som helsi av de utbytbara avindivi-
dualiserande jobb som stod dem till buds' Av-
sikten med jobbet var för dem Peng.ar, tvånget
att försörja'sig, överleva. Hos -medelklassflic-

korna finner äg ." något annorlunda inställ-
trins. De hadå ättt krav på vad slags io.bb de
villä ha. men krav som bestäms av att ocksä de
känner en otrygghet i samhället som de har be-
hov av att kom"p"ensera. De söker en bekräftelse
på sin betydelse genom att vilja jobba med sam-
itäll.,t avigsidor,ten sociala sektorn.

De privllegierade flickorna, slutlig.en,, de.som
kommet fråä överklasshem, från akademiker-
hem osv, är klart mer inriktade på att jobbet
skall ha ett värde för dem som människor' De
jobbar för sin egen skull. Dg vill ha jobb som'örr.r.rrrrtämmer med deras intressen. De äger
den siälvklara trygghet i samhället som gör att
de vågar ta risker !änotn långa utbildning?I'. ?'
våear överskrida samhällets normer i polrttska
o.f, konr,närliga arbeten. De är vana att bli be-
handlade med respekt.

Arbetartjejett däremot har inga val, inga,al-
ternativ. Hon är inte van att välia utan endast
att underkasta sig realiteterna.

/---/

vudtaset inte blir så beroende av killar utan kan
ha ett" självständigt forhållande till både dem
och sin sexualitet.-. . . de behöver inte se kärlek
och sexualitet som sitt enda bekräftelseområde
- de behöver inte överlasta och belamra relatio-
nen till det andra könet."
- Forskningsrapporten är ätta är gammal, på-
pekar Eva Mannheimer idag. Jag tror inte att
iorhållandena är lika deprimerande nu för ti-
den, säger hon och hänvisar mig vidare till en
skolsköterska i Gävle.

kolsköterskan heter Vivi-Anne Rahm'
Under våren 1981 eiorde hon en enkätun-
dersökning bland "4.07 rcnärtngar i åldern

et är inte bara så att de privilegierade har
större krav på livskvalit6 utan det fak-
tum att de kan se fram emot intressanta

till droeer, sex och preventivmedel.
- Tåaitflickorna röker, dricker och debute-

rar sexuellt tidigare idag, säg:,f fivi-Ay1-I-1^tervjusvaren visar ocksä att tltckorna' I storre
,l,r,iä.k.,ing än pojkarna, tar det sexuella initia-
tivet.

Undersökningen från Gävle går inte att jdm-
föra med det ämfattande material som E'va
Mannheimer kom med 1'975. Vivi-Annes un-
dersökning är ett statistiskt material utan bear-
betningar äilet attalyser. Men ändå . . . siffrorna
är intressanta.

Så här kommenterar hon den själv:
- Det är pojkarna det -är synd om- idag' Det

är dom ,orn^är osäkra och passiva. När i%f:ä-
sar varför de inte legat med någon ännu händer
ä.t trt de svarar: "Ingen har frägat -ig"'

Det är också pojkärna som i högre grad än
flickorna ängrar äet första samlaget: 84 procent
iämfört -.d-flickornas 63 procent. Ju senare de
interviuade debuterat desto -positivare har det
varit. b.rr.rto- avlivar det här materialet my-
ten om den tidiga sexdebuten hos dagens. ton^-
åringar. Cirka hilften av tonårin g rna under 18

år häde inte legat med någon överhuvudtaget'
Fortfarande finäs den gamla graviditetsrädslan
kvar hos den unga flicliorna. 75 procent av de
tillfrågade hade Äågott gång varit rädd a för att
d. euär,t.rellt varit ited -baå. E,n rädsla som de
också håller för sig själva. Preventivmedel är
fortfarande svårt att prata om - killarna förut-
sätter att tjeierna använder p-piller' Kanske
finns förklaringen i att det är svårt att Prata om
sex överhuvudiaset. I alla fall för killarna' Bara
20 procent -,jerifort med tjejernas 56 - kunde
prata om sex nemma.

15-18 år. Hon ville undersöka deras attityder

och personligt givande jobb gör att de överhu-

t4
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Gattet - rinnande av ljus lera, en gulaktig
upplösande färg som på gamla fotografier
där motivet är på väg att erövras av papperet.
Jag gär nerfär trappan. Min lilla väska är
packad. Det blåser hårt. Jag har den blå
sydvästen. För varje gång är det samma sak,
fullkomligt självklart att lämna allt. Ja,
förhärdad - att inte veta vad kärlek är,
när jag haft alla dessa kvinnor omkring mig
som offrat sina tungor av rörelse. Cattet
bleknar bakom mig, vitnar med ett svagt
fräsande. Och i varje sekund upphör mitt liv
och deras. Det är bråttom nu. Mot mig blåser
halva kosmos, stora block av framtid. Hela
förorter stångar mig i sidan. En motorväg
passerar förbi i en oerhörd hastighet, ett regn
av het asfalt. Och allting upphör for alltid
att vara sig likt -

Följ mig inte längre. Det behövs inte.

Jag är på väg till er.

AV
Åsa Nelvin
Ur: Cattet
Norstedts förlag
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Clinic Q Frän KÖPenhamn:

Vår musik är ärlig musik

T;f lygbätarna frän Malmö till Köpenhamn
l{'kosrar.nu 80 kr tur och retur. På mor-

I- gonen har det regnat men när jag kommer
till Köpenhamn skiner solen försiktigt. I .9ll-
rum tiängs välklädda människor i överfyllda
varuhus och på Ströget har butikerna det mesta
att erbjuda. Men det är dyrt. Ett par minuter
från Rådhusplatsen ser Köpenhamn annorlunda
ut. De gamla husen finns kvar, orestaurerade. I
bottenvåningen små affärer som slaktare, ostaf-
fär och vinbutiker. För länge sedan försvunnet i
Sverige. Barnen på trottoarerna, tre pojkar med
en hund försöker klättra över planket inne på
gården till det hus iag ska besöka. Köp9.nhamn
har upplevt en våldsam höst med kravaller och
upplopp. I landet finns 90 000 arbetslösa ung-
dämri. Det finns varken arbete eller bostäder till
dem. Regeringarna har avlöst varandra. Just nu
bedriver 

- en högerministär en hård nedskär-
ningspolitik som främst har gått ut över den
sociala sektorn.

tt kollektiv på fem tjejer bor i ett nedsli-
tet hus i Köpenhamns innerstad. De är
alla unga, mellan 20 och 25. Tvä r." 4.7

är systrar, Därte och Lise. De spelar båda i
rockbandet Clinic Q, tillsammans med Susanne
Unruh. och Gitte Trier Christensen, som inte
bor i kollektivet. De är ett av de få kvinnliga
rockbanden i Danmark. Det bästa danska rock-
bandet anser många. Deras musik är vital, avan-
cerad och på något vis behärskad. Lise sjunger
med en mörk, mogen röst som påminner om
Grace Slicks. Till geltalten är hon smal och liten
med ett litet slitet ansikte med enorma ögon.
Blont kortklippt hår, med mörk hårbotten.
Smal mun, oröl1ga händer. Susanne är den som
pr^tar mest undär intervjuen. Hon är lugn och
klok och förvånansvärt mogen för stna 23 är.
Dorte är rund, rar och lite blyg. Gitte tråffar jag
inte, hon har just fått barn. De verkar nymorna-
de. äter frukost. Ansiktena är bleka och rensk-

rubbade. Vintersolen silar in genom det smala
köksfönstret. Det är trevligt att träffas.

- Vår musik är en ärlig musik. Den är ren
och klar. Därför kallar vi oss Clinic Q. Q står
för kösamhället, som egentligen heter Cueu på
engelska, men det kunde ingen uttala, och så
blev det Q. Vi skriver musiken och texterna
själva. Det blir på gehör, vi tar hem bandet från
studion och arbet ar vidare på det, sen när vi
träffas arbetar vi ihop oss till den slutliga versio-
nen. Det blev mest naturligt att skriva på engel-
ska. Vi hade börjat att spela engelska låtar. Och
sen vill vi ju nå ut utanför Danmark med vår
musik. Fast de flesta danska rockband sjunger
jr på danska. Texterna handlar om os_s själva,
orndet som händer i samhället, ibland skriver vi
om sådant som hänt andra, som vi läst om. Då
försöker vi sätta oss in i den personens situa-
tion. Vi vill vara samhällskritiska men på ett
personligt sätt. Vi stöder kvinnorörelsen och
spelar på. kvinnofestivaler. Yära texter handlar
ju om tjejers situation och liv bl a. Egentligen är
ju kvinnobanden undergroundmusik, för
branschen är kommersiell och vill ha produkter
som säljs och kvinnorock säljer inte så bra alla
gånger. Men nu har vi spelat in en skiva som
kommer ut i januari och den hoppas vi på.

i vill inte vara smarta eller kommersiella.
De fle.sta ge1 upp,, titta bara på E,urovi-
sionschlagärfestivalen. Men vi vill spela

den musik vi känner angär oss tillsammans med
vår publik, som känner samma sak. Det som
ligger i tiden, i luften. Vi har samma känslor.-Lise tycker inte det är konstigt att vara tiei
och spela i ett rockband. Från början var vi
väninnor. Vi växte upp ihop, vi har samma bak-
grund. När vi var 1.5-16 är köpte vi el-gitarr,
iidigare hade vi spelat på aukustisk gitarr. Ald-
ra våninnor har vi glidit ifrän, men musiken har
hållit ihop oss.

Nu bland ar tjejerna sig i mer och mer. De
flesta danska band har en pige med.
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Men samtidigt berättar hon att det var svårr
att.fä.I?g i en gitarrist när den förra drog sig ur
och ville göra egna grejor. - Det är svåit alt fä
tag i någon som vill satsa, för det måste man
göra totalt när man spelar i ett band. Allt tar
mycket tid, spelningar, repetitioner, admini-
strationen, resandet, komponerandet.

Hitills har de haft iobb vid sidan om. som
brev-bärare, arr sälja teaterbiljetter eller varit ar-
betslös. Men det håller inte. Musiken kräver
allt. Det går inte att sköra ett jobb samtidigt.

(tl yr"lne berättar om när de är ute och spe-
.\ lar, hur de sliter med utrustningen, uppi-ö,lvf trånga trappor och långa korriäorer.^ NI.rt
ändå. - Vi vill hålla på tills vi blir pensionerade.
Musiken är viktigast. Vi drömmer om am kunna
leva på den. Att inte behöva betala för att fä
spela, att fä in något också när allt är betalt. Vår

tur till. Jylland t ex, der var slit och släp och
inget fick vi ut av det ekonomiskt. Och^ Gitte
som var gravid. Hon kunde inte lyfta nägra
tunga grejor då. Men musiken är driv-kraften.-

I mars ska de spela i Tyskland och Holland, i
april i Sverige och Norgå. Gitt. ska ta med sirt
baby på turn6e rna. - Så då måste vi hyra ho-
tellrum också. Det blir dyrt.

- Den kommersiella bilden av kvinnor är atr
de ska vara mjuka, medgö rhga, det är snobberi.
Rockmusiken är upprorlsk, äen är naturlig, en
del av livet, där uttrycker vi oss, vårr t.-f.r"-
ment. Sådana är vi. Rockmusiken är ar6etar-
klassens musik.

H.gItTr spelar j.ag deras kassett. Lise sjunger
om illusioner med sin mörka rösr. "Der vi f,ar
ska inte slås sönder. Du måste ha lite lite hopp,
annars kan du inte möta allt som väntar dig." ^

Eva Ekelöf
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Enda Barnet

Jag är deras ögonsten.
De påstår att de lever
enbart för min skull.
Men jag tror snarare
de lever för att vinna
första pris i Curling.
Jag är deras Curlingsten.

De har gjort mig rund och tung
med sitt påpassliga trugande,
slät och strukturlös med sitt
eviga polerande. Och så har de
försett mig med ett handtag.
Det är lätt att få tag i mig
och slunga mig dit de vill.

Och nu sopar de som galningar
för att jämna vägen för mig.
De sneglar åt alla håll,
och jämför min position
med andra barns, för det finns
andra ambitiösa föräldrar,
som också sopar som besatta.

)a, jag är nog deras ögonsten.
Den de ständigt håller ögonen På.

av Kersti Styr6n
ur: Poesi
Rallarros förlag

d.Rir[åt
I.
$s-

N

18



16;'''i:llY

irslk \":\
ir: i!.

Erja Lempinen



Den sanna kärleken?
Läs och lar av Frida
n Frida är namnet på en ny veckotidning för
tonårstieier. Utmärkande för den är förvand-
lingsnumren av enkla tieier till små förvuxna
daåer, de korta berättelierna "ur livet" och re-
protagen om hur man hittar n1 oli-q sätt att
^tiatt" ö.trs"r. Christina Valldin ar 22 är, stude-
l."l. oih fö"rsörier sig som siukvårdsbiträde. FIon
blev så upprörd efte r att ha läst ett nummer av
tidningeå'att hon tog bontakt med Fridas re-
daktion. Här är hennes kommentar.

Kärleken är viktig. Det är den orsaken till .mycket,, ondska),
som gör oss mänlkliga, svaga, men tillåter henne alltjämt att
n.n.årr och får or, ätt kän-na vara sig själv, att bevara sin in-
äedlidande med en annan tegritet".
märrniska. De flesta tycker nog -Fto*- menar att för att
att kärlek är en av de'viktigastä kunna känna kärlek till en an-
,rk.r.r, i livet. Att hitta .ä "tt- nan människa måste man för

"r" -e""iska att älska . . . det första älska sig själv, och
Men vad är kärlek egentli- även innesluta resten av

n."i-i rlla tider har mänäiskan mänskligheten i sin kärlek.
lkrirri,, sjungit och berättat om Kärlekeå ser han som lösning-
kärlekån, män det är svårt att en på mänsklighetens problem.
göra några .generalis.eringar ef- På människors behov kan
tersom varJe människa "är en man alltid fiåna P.e,ngar. Alltså
särskild indi"id med sina egna finns det många tidningar med
Jrömmar, känslor och tankal. kärleken som huvudtema.

En av dem är "Frida".
Det är en tidning "om unga

Kärlekens konsr :i:i::,,:i,å1,1?,Jl??i;i:'o."if":
En av de som anser att kärleken diiiottella inslagin: noveller om
i alla fall har vissa gemensamma kärlek (typ Mitt Livs Novell)'
grunddrag är EricE Fromm, en horoskopr, upRmpingen: ".1i:.'
lu Fr.udi lärjungar. I sin bok av en iit<tig skönhetskväII",
"Kärlekens konst" säger han osv.
,* J.n mogna kärlekå är en Man kan också läsa om hur
;;it tri Uiryihos rnännishan, en Marie, 1,9, fö,rvandlas från en

k.tfi ,orn'g.r,o-f.yr.t -.rr"r- rätt vanlig iigi,till en vamp med
na mellan ä..r .rrrkilda männi- rätta sugel i blicken och putan-
skan och hennes medmännis- de läppär. Rätt f.1isyr. och..lite
kor och därmed också förenar smink på rätt. ställen r anstktet
h.rrn. med de andra. Kärleken kan gora underverk, så tappa
hiäi;.r henne över känslan av inte inodet! Du.lite..vardag.s-
#;iårirg o.h ratrkildhet, (som vanliga tiej kan bli lika lock-
Fromm anser är grunden till ande-som hon på bilden. (o-
många mänskliga p'roblem och du läser och lär av Frida.)

20

Bläddrar man vidare i tidning-
en kan man på sidan 59 hitta ett
kärlekstest med rubriken: "Ar
du verkligen kär?". (Och vem
har inte frågat sig det någon
gång när vardagen tränger sig
På?)

I inledningen kan man läsa
att "Testet har homPonerats aa
en amerikansk sociologiProfes-
sor, som lagt ner mången god
timme på alt kartlägga -de tY-
piska eeenskaper som känne-
t..ktt"t"Den E,nda, Stora Kär-
leken".

Om resultatet blir: "8 A eller
fler så är det du känner verkligt
nära den sanna kärleken. Du är
verkligen fäst vid din partner
och ni binds samman av något
mer och djupare än sexuell
samstämmighet".

Ett exempel:
Din älskide vill älska med dig.
Men du vill inte:
A. skulle du då låtsas att du

ville
B. låtsas få huvudvärk
C. säga att du inte har lust
Bäst poän s, fär du om du väljer
A. Sämst öm du väljer C. Man
kan undra vad "professorn"
siälv har för sexliv. Och man
kan också fundera över hur det
här kan påverka unga tieier.



Att säga nej till sex med sin
kille är inte lätt. Man är rädd
för att såra, eller att han ska
hitta någon annan. Det kräver
ganska mycket mod, och re-
spekt för sin egen person, om
man ska våga vara ärlig. Det
blir inte lättare när man får läsa
att man sk,a lätsas, annars är det
ingen riktig kärlek. Att knulla
med någon mot sin vilja är att
begå våldtäkt mot sig själv.
Sexualiteten rör vid det känsli-
gaste inom människan. Genom
att låtsas skärmar jag av mig
mot honom. Vi kan aldrif
komma närmare varandra än
skyddsmasken tillåter.

I "Flykten från friheten"
skriver Fromm, "Genom att
forma otrT oss efter aåra med-
människors förvtintningar, ge-
norn att icke aara annorlanda,
k,an dessa taiael på aår egen
identitet tystas ned och en viss
trygghet örnås. Men det är ett
högt pris man får betala. Upp-
ger man sin indiaidwella själa-
ständighet, hämmas bela livet.
Fastän den som genomgått en
sådan mehanisering i btologish
mening är leaande, är hans
känslolia ocb bela siälslizt
d.ott'-.

Trams?
De flesta frägorna i testet fort-
sätter i samma stil som den
ovan. Man ska ge upp intresset
som inte han delar, dela sin äls-
kades åsikter, gårna göra ho-
nom till viljes om du vill gå på

bio men han vill stanna hemma
och titta på TV osv. osv.

Litar man pä sina känslor
och fölier dem får man ett C i
protokollet. "8 C eller fler -
vad är det här för trams! Det
måste du väl själv förstå att det
du känner inte är kärlek".

Jag ringde upp till redaktio-
nen och fick prata med den
man som är ansvarig utgivare
för "Frida", Göran Rask- Han
berättade att tidningen vänder
sig till tjejer i åldrarna 1,6-21 är.
Målsättningen år att "under-
hålla med det som är angelä-
get" för unga tjejer.

Det nummer som jag hade
läst, det första numret sedan
"Frida" blev veckotidning från
att tidigare ha varit månadstid-
ning, var "skitdåligt", anser
Göran Rask. Testet ville han
inte stå för, i fortsättningen
skulle redaktionen diskutlra
om de skulle ha med såna här
tester. På frägan om varför
dom inte väntade med att ge ur
första numret, om det nu vär så
dåligt, svarade ansvarig utgiva-
re att det gick inte för att allting
var redan bokat till ett visst da-
tum i förväg. Det gick inte att
ändra på, bl a för tryckeriets
skull, och man vill ju få det så
billigt som möjligt.

Var det verkligen en sociolo-
giprofessor som-hade gjort tes-
tet? undrade jag, och fick sva-
ret att:

- Det vet du lika bra som jag
att professorer i Sverige och I

USA inte är samma sak. Men
nån slags fackman är han i alla
fall. (Enligt uppgifr som Göran
Rask hade fått när han köpte
tester.)

"Gnida" och spara
Det nummer som jag hade läst
var alltså "skitdåligr'-, men det
nya numret av Frida var där-
emot mycket, mycket bättre.En enorm utveckling enligt
Göran Rask.

Så jag släntrade ner till kio-
sken för am köpa det nr ..
numret. Slår upp tidtrirrgen o.h
det första jagf^i se är en"bild på
två unga tjejer, endast ikläAd
bastkjol, med rubriken: "De
kom på ett sätt att gnida och
spara" Ordet "gnida" är dub-
belbottnar. De- här tjejernas
jobb består nämligen av att gni-
da in manliga turister på Kina-
rieöarnas playor med sololfa.

Artikeln om de smarta bru-
darna är en uppfoljning av för-
ra veckans nummer (nr 2) dår
man berättade om hur arbets-
lösa ungdomar hittade på olika
sätt att tjåna pengar på, att bli
sina egna. Det var dei exemplet
på de seriösa inslagen som Gö-
ran Rask menade att tidningen
faktiskt också hade.

Allting utvecklas. Men om
det är till tjejernas nytta, eller
för Rask och hans kompanjo-
ners egen ekonomiska vinning,
det är en helt annan femma. -

Christina \flalldin
21,
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Tonårskrrirrnan -
ett uppgivet offier
i en skensensuell
värld?

'Fag ville baka ihop tonårsflickornas sexual-

-, I liv i en liten nätt rätt och servera den med
lvt alla ingredienserna klart beskrivna. Men
jag märker att det inte går.

För vems sexualliv känner jag till utom mitt
eget? Och knappt kan jag ens definiera det.
Erotiken är svårfångad och alla sexualliv unika.

Och andå ser jag tonårsflickans sexualliv så
tydligt: åh, hon är så vacker, håret fladdrar i
sommarvinden, kroppen är brun och spänstig,
han håller ömt och beskyddande om henne,
hon ler förväntansfullt innan han kysser henne.
Sen. ..

Blind beträder tonårsflickan i dag den vuxna
världens älskog. Den kunskap hon har om sig
själv är kommersialismens bild av henne: iag år
vacker, jag år passiv, jag förväntar mig inget, att
älska är att ligga med en kille som är mjuk och
öm.

Vem är jag? Vad vill jag? FIur ser min kärlek
ut egentligen?

Det vet hon inte än. Hon har inte haft chan-
sen att spegla sig, inte mött motstånd, inte fått
chans att anta och förkasta, ta klar ståndpunkt,
inte samtalat - kort sagt hon har inte fått någon
jagmedvetenhet. Hon är ett offer i en skensexu-
ell omgivning, foljer minsta motståndets lag,
uppglven.

'ff edan i l2-L3-ärsåldern börjar det snac-
ffi.kas tjejer emellan och killar emellan om

Å llvem som knullat med vem och vem som
kommer att knulla med vem. Det skvallras på
skolgården, i gänget. Spänningen är stor, allt rör
sig kring sex.

Flickor ligger med en kille första gången i 14-
15-årsåldern. De gör det för att man sha det.
Inte i första hand för att de längtar efter det eller
för att kroppen pockar.
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Ja, man ska ligga med varandra och sedan
prata om det med kompisarna. Men gamla mo-
ralregler lever obehindrat kvar: en tjei som
liggei med många killar år fortfarande "hora",
fast det ordet naturligtvis inte används. Hon
kallas madrass eller hål.

här.
När en ung flicka älskar med en kille är det

egentligen inie alls fräga om att älska - långt
därifrån. Hon ligger med honom för att hon
måste - av sociala skäI.

et sker på en fest hos någon i gänget, hon
är berusad, de parar sig i ett rum i mör-
ker, kanske inte heller han vill innerst

inne utan hon måste egga upp honom. Akten är
fysiskt och psykiskt ganska likgiltig för henne.
Hon genomför den för att inte betraktas som
"mossig". Och för att inte riskera att killen går
ifrån hänne. Hans villkor. Hon är fast i det
kommersiella samhällets bild av parlyckan. Den
romantiska drömmen om honom har hon fått
uppmålad i oändliga upplagor. Men drömmen
krossas gång på gång.

Flickan blii 17-1,8 är. Hon har blivit mer
medveten om sig själv. Beroende på vem hon är
får hon mer eller mindre jagmedvetenhet.

Hon kan bli kvar passiv och har drömmen
om honom kvar, han som ska göra allt bra.

Eller hon kan ha fått en känsla av egenvärde i
arv. Hon ser fram mot ett yrke, ett eget liv, får
en egen sexualitet.

Ineen vet hur det kommersiella sexfixerade
samh"ället påverkar flickorna. Dagens tonårs-
flickor är den första generationen som växer
upp i denna pseudohedonistiska värld. Svaret
kommer väl om ett par decennier?

Killar som ligger med
traktade och "manliga".

många tjejer är efter-
Fortfaran de år det så



o Glimtar förmedlade a,u tre
gymnasietjejer, 1 7-1 I år!
- Jag pratar inte mycket sex
med mina kompisar. Det sexu-
ella livet vill jag behålla för mej
själv. Skulle jag prata om det
skulle det kännas som om kraf-
ten gick ur mej.
- Egentligen förstår j^g inte
varför sex framställs som så
speciellt. Det är ju en del av nå-
got helt.
- Det är enklare att ligga med
någon man inte känner än med
en kompis. Med en kompis är
det svårt, man blandar ihop
känslorna.
- Många tjejer har p-piller,
men det är också många som
inte har det. De chansar, det är
det vanligaste. Eller avbryter.
- När jag var yngre tänkte jag
att bara jag tråffar en kille blir
allt bra. Tjejer i den åldern är
inte medvetna om att de har en

*s
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egen sexualitet. Nu fantiserar
jag, har bilder som jag tycker
om att tänka på.
- Tjejer i 13-14-ärsåldern har
renr passionerade förhållanden
till varandra. De rivaliserar och
snacket går om vem som tar
kompisen ifrån en. Det är lus-
tigt att vi aldrig år rådda för att
vi skulle vara lesbiska, men kil-
lar är rådda för att de skulle
vara homosexuella.
- I^g tror inte vi blir särskilt
utnyttjade. Tidigare tyckte jag
ett tag au jag blivit utnyttjad.
Då blev jag rent taskig mot kil-
larna i stället.
- Min mamma undrade en
gång vad jag såg hos en kille jag
umgicks med. Hon tyckte inte
han var särskilt snygg. Det ha-
de jag inte tänkt på.Jag tyckte
han hade en söt stiärt och sa det
till henne. Hon är katolik. Hon
hade svårt att smälta det.

Tomas Södergren

- En måndagmorgon i nian
kom en tjejkompis infarande
och sa "Gu'alltså. vikken brud
jag våffa i natt, vikka pattar
hon hade!" Killarna blev ailde-
les paffa när hon härmade dem
och började diskutera.

Birgitta Öjersson
Frilansgruppen

Källor: Forskningsrapport nr 36 vid
sociologiska institutionen vid
Göteborgs universitet: Id6ma-
terial kring ungdom och sexu-
alitet (1975) av Eva Mannhe-
lmer.

Tre gymnasietjejer 17-1,8

Pseudohedonism : en som är åskådare
och konsument av färdiga tillrättalagda
njutningar. Hedonist..: livsniutare, en
som gör njutningen till mål för mänsk-
ligt handlande.

25



En bra bok
som inte säljer

den år för
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Nina - en serie om h;irlek
Text: Magnus Knutsson
Bild: Carina Hellström-Norr-
r-tan
Carlsen/if 1982
Pris: ca 20 hr

Nina är en tecknad serie om en
tiei som är ungefär 16-17 år. Hon
känner sig tjock, dum och ful i
jämförelse med de andra tieierna
i skolan.

Ibland drömmer hon att hon
vore lika snygg, attraktiv och bra
och hade lika många killar som
hennes klasskompisar skryter om
att de har.

Hemma år hon fortfarande
"mammas lilla Nina" och hon
får aldrig igenom sin egen vilia.
Hennes mamma bestämmer till
och med vilka kläder hon ska ha
på sig.

På nyårsafton blir Nina för
första gången bjuden på fest, till
sin kusin. Dår tråff.ar hon till sin
lycka en kille som verkligen ver-
kar intresserad av henne.

Men hon har för höga för-
hoppningar! Killen försvinner
och i sin besvikelse låter hon sig
supas under bordet och förföras
okänslosamt av en man som hon
inte alls är intresserad av.
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Efter några veckor träffar hon
Jonas igen, den gulliga killen från
nyårsfesten. Och Nina och Jonas
böriar träffas allt oftare och ofta-
re. Med hans hiälp hittar hon sitt
eget iag och slår sig fri från sina
föräldrar och blir av med alla si-
na nedvärderande tankar om sig
själv.

Boken år bra och ger en god
syn på verkligheten. Men den är
alldeles för siälvklar. Varför ing-
en vill köpa den beror nog myc-
ket på att handlingen inte är så
gripande, den är tagen ur var-
dagen, detta vet vi alla redan om!

Den skulle nog locka fler läsare
om den var framställd på ett in-
tressantare och mer realistiskt
sätt.

Sättet vilken boken är skriven
på vänder sig till den vuxna ge-
nerationen.

Den är för "tam" för ungdo-
mar av idag. För att ungdomar
ska reagera måste verkligheten
överdrivas!

7,

Tänk bara pä hur mycket sex
och våld vi blir iproppade med
från TV, video och bio.

Ungdomar lockas mer av böc-
ker än av bildserier. I böcker kan
man siälv skapa bilderna av per-
sonerna. Med bilder blir boken så
låst och enkelspårig. Boken skulle
vända sig till en större grupp lä-
sare om den var utgiven i pocket-
form. Bilden på framsidan och
bokens namn säger allt om inne-
hållet. Den borde t ex bara heta
"Nina",
tycker
Johanna, Anna och
Carina
frän skoltidningsredak-
tionen
på Fribergaskolan.



En "moderat" generation
allt skaMaköpas

T\ et är inne att vara moderar. Trendigt.
I l "The preppy look" har blivit ungmode-y raternas kännemärke: veckad kjol, cardi-

gan, loafers och halvstrumpor. "t/lf Adelsohn
är helgullig", säger tonårstjejerna. Som barn av
60-talet undrar man vad i hela friden det är för
gulligt med Adelsohn - eller med hans bud-
skap: Sköt dig själv och skit i andra! Fast så
vulgärt uttrycker sig förstås varken han eller
någon annan moderat. Istället talar de om "ett
samhälle med starka, oberoende människor".
Frihet och oberoende är viktiga ord i det mode-
rata språket, ord som betyder något konkret för
unga människor på väg ut i livet.

I det senaste valet röstade ca 38 procent av de
unga våljarna (mellan 18 och 25 är) på modera-
terna, enligt SIFO:s eftervalsanalys. I skolvalen
hade partiet större framgång än någonsin, 35-40
procent av eleverna vid högstadier och gymna-
sier röstade moderat.

Det är en vedertagen uppfattning inom poli-
tisk teori att i kristider tenderar människor att
dras till ytterligheterna. Detta är säkert en del
av förklaringen även beträffande ungdomarna,
men långt ifrån hela. Vpk samlade inga stora
skaror i skolvalen.

Men när tiderna är dåliga och människornas
tilltro till samhällets stöd börjar svikta, då
blommar individualismen upp. Som ung och
mitt uppe i identitetskapandet vill man dess-
utom, mer än annars i livet, se sig själv som
unik, med unika möjligheter. Och moderater-
nas budskap riktar sig helt till individen. Inte
till gruppen, kollektivet. "Du kan själv" (un-
derförstått när andra:samhället sviker) är an-
demeningen i allt tal om atr sarsa på sig själv och
tro på.framtiden. Vad man ska ta sig till om det
visar sig att man faktiskt inte klarar allting utan
hjälp av andra framgår inte.

f årets vårkampanj "En ny giv!" propageras
I bl a för en fri ekonomi, som ska ge fler

Ä,jobb. Något som måste te sig hek avgöran-
de för den som precis står i begrepp attta steger
in på den redan övermättade arbetsmarknaden.

Sänkta skatter ter sig naturiigtvis också lock-
ande för den som snarr - förhoppningsvis - ska
få Första Jobbet och än så länge är mer intresse-
rad av konsumtion än av social trygghet. Kom-
binationen av de lättfattliga recepten på hur fier
jobb ska skapas och löftena om sänkta skatter
gör att moderaterna vinner anhängare både i
traditionellt konservativa läger som Handels-
högskolan och i glesbygdsskolor i Norrland.

Kampen mot "förmynderi och krångel", som
i stort sett alla statliga ingripanden kallas, väc-
ker sympati i många tonårssjälar vars ägare iv-
rigt drar i föräldratyglarna.

nkelt budskap, positiv livssyn i dåliga ti-
der - räcker det som förklaring till ung-
domarnas ökande konservatism? En stor

roll spelar säkert också det propagandaarbete
som bedrivs av Moderat Skolungdom på högs-
tadier och gymnasier över hela landet. MSU (ti-
digare Konservativ Skolungdom) bildades re-
dan på 4O-talet och har nu 23 000 medlemmar.
De saknar nästan helt konkurrens frän andra
partier, bara pä vissa skolor har SSU avdel-
nlngar.

Skolan har här missat sin roll som lärare av
kritiskt tänkande. Den överdrivna oron för att
"politisera" skolundervisningen har lett till att
få ungdomar har de kunskaper som krävs för att
f.atta egna, genomtänkta politiska ståndpunkter.

Dessutom tycks det vara dags för frigörelse-
pendeln att svänga tillbaka. Efter ett decennium
av målinriktad revolt då hela alternativrörelsen
växte fram - kvinnorörelsen, miljögrupperna,
fredsrörelsen - tycks ungdomarna vil)a åtärska-
pa en synbarlig "ordning" av gammal välkänd
modell: Regler och normer, betyg i skolorna
från första äret, ett starkt försvar, tydliga grän-
ser mellan socialgrupper och kön. Det sist-
nämnda döljs emellertid bakom fraser om val-
frihet och rättvisa. Var och en ska själv, genom
egna "fria" beslut, kunna styra sitt liv, vare sig
det handlar om att köpa bostad eller barntill-
syn. Gemensamt år dock att allt ska kunna
köpas.
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Tomas Södergren

En "moderat" generation . . . forts.

fficiellt är moderaterna naturligtvis för
jämställdhet mellan könen. Många tuffa,
duktiga tjejer för ungmoderaternas talan

i olika sammanhans. Man kan bara undra vad
de anser om kommäntarer som denna: "Förfö-

got som moderaterna tagit fasta på. Nedrust-
ning är bra, men någon annan. får börja. Med
hjäb av till synes lättfattliga och konkreta hän-
delser, som u-båtskränkningar, motiveras Sve-
riges behov av ett starkt försvar. Moderaterna
hJr inte varit sena att utnyttja det faktum att
fredskampen nästan blivit mode bland gngdg-
men. Unga människors ofta starka rättskänsla,
kombineåd med omognad och bristande erfa-
renhet, gör att de gärna ställer sig bakorn pa_rol-
ler om alt försvarJfriheten och värna demokra-
tin. Det går också bra ihop med den alimänt
positiva livssyn och tro på människan och fram-
tiden som genomsyrar moderaternas Program.
Att ge upp; ge sig, läta andra ta över - det är
ingenting iör-de.t generation som just själv ska
ta över.

Nej, fria ska vi vara. Vi ska ha en fri ekonomi,
ett fritt jordbruk, fri radio-TV, ett fritt närings-
liv. Frågan är bara hur många av oss som ska
offras på vägen mot den frihet som förespråkas
av moderaterna.

riska Gunilla ville också vara med och träna
argumenration för den händelse att charmen in-
te rä.ker ända fram." (fJr Ratio M, MUF:s tid-
ning i Uppsala län.) Man tror sig förflyttad till-
baka till 1,952 eller sä.

I ett repo rtage i samma tidning om en som-
markurs avbildas MUF-ordföranden Gunnar
Hökmark med sin lilla dotter i famnen. Tyvärr
motsägs det goda uppsåtet av tillhörande text:
Hökmårk skötte sig med bravur, även om han
kunde ha lämnat sin lilla avkomma hemma hos
frugan.

Faktum är att moderaterna egentligen mest är
Grabbarnas parti. Mig veterligen. finns.det inget
annat parti som driver kampanj för bilismens
bevarande och som talar om motorhobby som
meningsfylld fritid. En och annan manlig ton-
åring har nog vunnits just på det greppet.

Fied och frihet är gångbara begrepp idag, nå-
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"På sönd agarna läser jag lägenhetsannonser
och drömmer om att flytta hemifrån och bör-
ja leva ett vuxet liv.
- Vardagarna skulle väl visserligen bli unge-
fär som nu när jag bor hemma:-skola till 15-
16-tiden och sedan läxläsning. Om det blir en
stund över lite tv-tittande och iazzbalett en
gång_i veckan. Men på helgerna, då kunde jag
so_va hur länge som helst, äta vad och hur jag
ville oclr min lägenhet kunde vara ett "öppet
hus" - kompisar kom och gick och hade med
sig en korg avkoppling, vin, mat och skratt,
allt blandat i en salig röra.

Jag drömmer också om att göra karriär.
Slåss med männen på toppen för det bästa
och gå som segrare ur striden.

En lärare sa till mig en gång att iag hade
både viljan och kraft att nä långt och jag blev
så glad att det kändes som om jag redan vun-
nit halva kampen. Jag tror att det är väldigt
viktigt att både lårare och föräldrar tror på
en bra framtid för oss. De är iu vära förebil-
der. Vi litar på dem och om de säger konst-
ruktiva saker om och till oss så är vår av-
stamp till De vuxnas liv så mycket säkrare
och d-et blir lättare att klara av d-et nya, svåra.

Nu når iag bor hemma så har iag nästan
kakan kvar samtidigt som jag äter upp den.
Vill jag vara ifred gär iagbara in på mitt rum
och stänger dörren.Jag kan plugga, spela ski-
vor, drömma och läsa böcker utan att någon
lägger sig i det. Och om iag år ledsen e-ller

oar
känner mig rastlös så finns dom där, hela fa-
miljen och det känns så tryggt.

Naturligtvis blir i^g förbannad på dom
också. Så arg att iag bara skriker att nu stic-
ker iag och kommer inte tillbaka, men visst
gör jag det. När jag gätt runt lite på stan och
tankarna klarnat så går jag hem igen och allt
är frid och fröjd. Det låter ironiskt men det är
faktiskt så det går till.

Jag tycker mycket om böcker som slutar
sorgligt. Det är skönt att gräta ut ibland. Det
är som en slags rening för kroppen. Men även
böcker som beskriver människors liv och
lidanden ärbra. Jag menar inte attiag gottar
mig i det utan man inser att man faktiskt är
mycket privilegierad. Böcker om justitiemord
är oerhört iobbiga att läsa. Alltså dom är så
hemska så att man knappt orkar läsa ut dem,
men dom är mycket bra.

Jag vill göri så mycket innan iag inrutar
mitt liv efter tider och sliter som ett djur för
mitt uppehälle. Min största dröm iust nu, är
att fä resa och lära känna världen, skaffa erfa-
renheter av alla de slag och träff a nya kompi-
sar. Jag hoppas verkligen att det också är vad
iag kommer att göra de närmaste åren innan
iag blir en vuxen kvinna."

Tove Ähland er, '1.7 är
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Hon föddes i kampen
men välfer ett annat

liv än sin mammas
l7-äriga Marita föddes i kampens Uruguay.

Flennes föräldrar v^r politiskt aktiva. Pappa
var någon annanstans, mamma gick under iot-
den, själv bodde Marita hos mammas vänner
under flera år.

Nu väntar hon själv barn, Marita. Hennes
mamma kan bara inte förstå att hon vålier att
föda det, att hon inte satsar på utbildning istäl-
let. Men Marita är säker: hon tänker vålia en
annan väg än sin mammas.

*f"**alla 
fall inte vara som

Känns det möjligen igen?
Det eviga kretsloppet. Den
nödvändiga frigörelsen. Yarje
generation tar avstånd från för-
äldragenerationen, bara f.ör att
senare i livet mötas av samma
attityd från de egna barnen.

Marita Mejias år 17 år. När
jag tråffar henne är hon gravid i
sjunde månaden. Hon är ännu
inte säker på vad hon vill göra
av sitt liv. Men en sak vet hon i
alla fall: hon vill inte vara som
sin mamma.

Hur kom hon fram till den
slutsatsen ?

Marita föddes i Uruguay
1965. Det var samtidigt som
den politiska kampen trappa-
des upp i Uruguay, landet som
ansetts som demokratins hög-
borg i Latinamerika. Fram till
mitten aY 50-talet hade Uru-
guay en blomstrande ekonomi,
baserad bland annat på en stor
köttexport. När ekonomin för-
sämrades gick arbetare och

JU

tiänstemän ut i demonstratio-
ner och ockupationer mot re-
geringens politik. 1968 inför-
des undantagstillstånd. I juli
1973 tog militären över
makten.

Maritas mamma studerade
och var mycket aktiv i den po-
litiska kampen. När hon fick
Marita levde hon under svåra
förhållanden. Maritas pappa
bodde på annat håll. E,fterhand
tvingades mamman gå under
jorden och hon fängslades se-
nare. Marita bodde under den-
na tid hos vänner till mamman.

Först när Marita var nio år
förenades familjen i Argentina.
Efter nägra månader tvingades
de fly också därifrån. De kom
då till Costa Rica och där föd-
des en lillebror till Marita. Ef.-
ter ett år utvisades fadern från
Costa Rica och familien fick
asyl i Sverige.

Det är inte så lätt . . .
I siu år har Marita nu bott i

Sverige. Hon ser sig inte som
svensk, men hon år åndä tvek-
sam till om hon någonsin kom-
mer att återvända till sitt hem-
land, Uruguay.

- J"g är ganska pessimistisk
när det gäller framtiden. I^g
har haft drömmar, men de har
ändrat sig ganska mycket. När
jag kom hit till Sverige ville jag
plugga för att kunna åka tillba-
ka. Men sen så, jag vet inte . . .

Det var ju inte så lätt som jag
trodde. Tidigare trodde jag att
jag visste vad jag ville. Men nu
vet ,ag lnte.

- Förut trodde j^S pä de po-
litiska organisationerna därne-
re. Nu tror jag inte på dom
längre. Och jag tycker att om
man åker ner så skall man ha
klart för sig vad man vill. Jag
har ändrat mig efter att jag har
kommit mer i kontakt med
människorna som jobbar i or-
ganisationerna. Det är samma
sak jämt. De pratar och pratar
precis som alla politiker. Och
så fort de får makten så . . .



Ann Eriksson
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Marita stannar upp. Hon gör
en gest med axlarna.

Men hon tror ändå att man
kan vara med och påverka sin
omvärld. Hon är ju uppvuxen
med politik ständigt närvaran-
de runt omkring sig.

- Visst går det om man läg-
ger ned mycket tid, jobbar or-
dentligt och har en bra utbild-
ning..Men.har man inte det, har
man inte rätt att lägga sig i hel-
ler, om man inte har något att
erbjuda. Något nytt. Jag vill in-
te åka tillbaka till Uruguay ba-
ra för att bli som en vanlig
människa där. Om jag åker till-
baka vill )ag dit och göra något.
Annars tycker jag atr jag lika
gärna kan stann a hår och göra
något här istället.

Sedan nägra månader iever
Marita tillsammans med An-
ders som år far till det väntade
barnet. De bor i en lägenhet i
Tumba, i huset intill Maritas
föräldrar. Golven är täckta
med färggranna trasmattor som
Anders farmor har vävt. På
väggen hänger en bild av Che
Guevara.

Också mamma hade
drömmar
Maritas mamma var också i
tonåren när hon fick sitt första
barn. Vari ligger skillnaden
mellan Maritas liv nu och hen-
nes mammas liv då?

- Jrg tror att hon också hade
många drömmar. Olikheten
mellan oss är att hon uppfyllde
dem medans hon hade barn.
Hon ville jobba politiskt i en
organisation. Hon gjorde det
också. Jag tror inte att jag tyck-
te det var så roligt når iag var
liten. J.g kommer inte ihåg.
Men jag tror att det är just där-
för jag inte kommer ihåg. För
att det var svårt.

- Nu når jag tänker efter vill
jag inte anklaga henne på något
sätt. Hon gjorde som hon ville.
Men jag vill i alla fall ge mitt
barn ett tryggare liv. Det skall
v^ra tryggare än vad iag var när
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jag var liten. Men det är klart,
dä fär jag läta bli att göra en
massa saker också.

Var det självklart för dig att
du skulle ha barnet, eller fun-
derade du på att göra abort?

- Inte från början. Det kom
lite senare. Egentligen var bar-
net planerat. Men sen så ängra-
de jag mig. Jag tror att iag äng-
rade mig för att jag fick en mas-
sa konflikter med mamma. Det
var svårt för henn e att förstå
hur jag, som hade den möjlig-
het som inte hon hade: att göra
abort och plugga, åndä ville ha
barnet.

- Det var inte så att hon
kom med moralregler. Det är
inte hennes stil. Men hon kun-
de inte förstå. Jag tror att hon
ville att jag skulle bli en annan
sorts kvinna. Att jag inte skulle
föda barn så tidigt och vara
hemma. Så det var svårt för mig
eftersom hon har ett stort in-
flytande över mig. Men sen in-
såg jag att jag skulle ha barnet
ändå.

- J^g tänkte så här: om jag
gör abort nu så kommer j^g gö-
ra allting som hon vill att jag
skall göra. Och om jag inte kla-
rar ^v det så kommer jag var-
ken att göra det ena eller det
andra. Jag kanske inte ville gö-
ra det som hon ville. Jag kanske
egentligen inte trodde på det
här att åka tillbaka till
Uruguay.

Letar efter trygghet
- Därför bestämde jag mig för
att iae skulle ha det här barnet.
Ä"ån" om jag från början var
medveten om att det skulle in-
nebära svårigheter.

Marita känner inte något be-
hov att leva helt själv, ett eget
liv, nu. Hon tar steget direkt
från att vara barn och bo hem-
ma hos sina föräldrar, till att
skaffa eget hem och eget barn.

- För många är det ju viktigt
att fä leva sitt eget liv en tid.
Det är naturligt att det är så.
Men nu är det inte så för mig.

Förnekar kvinnorollen
Vad tycker du om kvinnorö-
relsen ?

- Den kvinnorörelse som
fanns förr i tiden tycker i^g
ganska bra om, om man exem-
pelvis läser om kvinnor förr.
Men nuförtiden vet j^g inte.
Jag känner inte så många. Men
jaghar en bild av de få jag sett,
att de förnekar att de är kvin-

Jag tror det beror pä att jag Ie-
tat efter en trygghet som jagin-
te haft förut.

Orden flyter i e.n jämn ström
när Marita talar. Aven om hon
känner sig osäker på mångt och
mycket när det gäller framti-
den, har hon ändå byggt upp
en ram kring sitt liv. En ram
för vad hon vill och inte vili
som kvinna och mor.

Marita tillhör ju den genera-
tion kvinnor som vuxit upp
under en period när allt fler
kvinnor fått möjlighet till ut-
bildning, arbete och att planera
sin familjebildning. Hur har
det påverkat henne? F{ar det
inneburit att hon kunnat skaffa
sig förebilder bland andra
kvinnor?

- N.j, faktiskt inte. Jag vet
hur jag tror att en kvinna måste
vara. Men det är inte sä att iag
har några förebilder. Tvärtom.
Jag tycker väldigt illa om såna
här kvinnor som, ia karriärk-
vinnor, som är så kalla på något
sätt. Det är inte så att jag ser
upp till någon kvinna som gjort
karriär. Inte alls.

- J^g tycker art en kvinna
aldrig skall läta bli att Yara
kvinna. Aven om hon iobbar
politiskt och yrkesarbetar. Det
är kvinnan som föder barnen
och då skall hon göra det . . .

Det är inte så att kvinnan skall
stå vid spisen. Men om man
skall kämpa för att kvinnan
skall vara fri så skall man käm-
pa för att hon skall vara fri som
hon är. Hon skall inte behöva
vara som en man för att frigöra
sig.



- Jog tror att också mtrmma bade drömmar.

nor, att de tar kampen på fel
sätt. Dom säger att vi skall föda
så få barn som möjligt och ut-
bilda oss. Jag tror att dom låter
sig förtryckas, att dom tror att
dom måste förneka sin kvinno-
roll. Att de måste förneka den
för att vara jåmlika. Då tycker
jag att de är förtryckta.

Marita svävar något på målet
när de gäller hennes egen fram-
tida utbildning. Hon började
på gymnasiet efter nian, men
slutade när hon blev gravid.
Barnet upptar den största delen
av hennes tankevärld iust nu.
Har hon gett upp tankarna på
ett eget yrkesliv? Nej, det tror

hon inte. Men hon tycker ä
andra sidan inte att det är nöd-
vändigt för kvinnor am arbeta
utanför hemmet.

- Det skulle inte behöva
vara så att en kvinna som väljer
att vara hemma med sina barn
måste stå i ekonomiskt beroen-
de till mannen. Kvinnan skall
respekteras för att hon väljer
att var^ hemma och det skali
ses som ett iobb.

Tror du inte att kvinnan av-
skiljer sig från samhället i öv-
rigt då?

- Om hon stannar hemma?
Men det finns ju så många
kvinnor som stannar hemma

med sina barn. Varför skulle
det vara dom som avskiljer sig,
varför inte dom andra som väl-
jer att arbeta utanför hemmet?

Dröm om kollektivet
Maritas dröm är dock inte att
leva i en privat värld spunnen
kring kärnfamiljen. Hon vill bo
kollektivt pä något sätt. Inte
nödvändigtvis i samma lägen-
het som en annan famili. Det
tror hon kan skapa många kon-
flikter. Men hon vill leva utåt-
riktat. Människor som bor i
närheten av varandra skall göra
saker tillsammans och hjålpa
varandra.

Men det är svårt att leva så i
Tumba där hon bor, säger hon.
Människorna omkring henne
har alldeles för mycket person-
liga problem för att orka att
göra något tillsammans.

Nu har hon bestämt sig för
att hon vill vara hemma en
längre tid med sitt blivande
barn. När j^g ändå skall ha
barn vill j^g ju gärna lära känna
det, som hon uttrycker det
själv. Tycker hon inte att pap-
pan skall yara hemma något
med barnet?

- Jo, men jag tycker att pap-
pan skall vara hemma om han
siälv vill. Han skall inte behöva
känna något tryck på att han
måste.

Tror du inte att man måste
pressa på litet för att han skall
ställa upp, frågar jag vis av egna
erfarenheter.

- N.j, jag tror inte det. Om
j^g måste tvinga Anders att
stanna hemma, eller pressa ho-
nom och tjata pä honom, då
har det inte heller så stor bety-
delse att han gör det. Det jag
uppskattar hos honom är att
han vill det. När man som
kvinna blir med barn så måste
man ju förstå att det åndä år
man själv som skall föda barnet
och har ansvaret. Det kan iu
hända vad som helst.

Menar du att det är ditt barn
i första hand ?
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- N.j, det är hans lika myc-
ket som mitt. Men jag tänker
att jag kan inte räkna med att
han skall vara vid min sida heia
tiden.

Kvinna och mor
Tror du att du tyckt likadant
om du varit svensk?

- Det vet jag inte. Det beror
på vad för slags svensk jag hade
varit. Innan jag blev med barn
tänkte jag inte så här. Då tyckte
jag att det var klart att mannen
skulle vara med och att i^g
skulle ut och plugga. Och jag
skulle minsann inte ha barn
förrän i 25-30 års åldern. Jtg
var ganska påverkad av alla
vänsterkvinnor som tänker så.
Men det blev mycket annor-
lunda når jag själv blev med
barn. Då började jag tänka mer
med känslorna. Det jag sagt in-
nan var så abstrakt. Att ha barn
låg så långt borta i tiden då.

Marita tycks vara päverkad
av den latinamerikanska bilden
av modern. En person som
skall högaktas just för att hon
är kvinna och mor. Hon menar
samtidigt att kvinnorna i Latin-
amerika är mycket förtryckta.
Men det år åndä bilden ^v yr-
keskvinnan i motsats till kvin-
nan som mor, som skrämmer
henne mest. Yrkeskvinnan år
kall. Hon bryr sig inte riktigt
om andra människor och hon
tänker praktiskt i första hand.

- När jag tänker på en bild
av en kvinna, då tänker jag ald-
rig på en sån där som är med i
kvinnorörelsen. Jtg brukar
tänka på en kvinna som går här
med sina barn och aldrig haft
en pappaledig man och kanske
rnte ens vet vem som ar paPPa
till barnen. Dom sliter för sina
barn. Det är dom jag har re-
spekt för.

Plocka det positiva
- Visst tror jag att det varit po-
sitivt med kvinnorörelsen un-
der 60- och 7O-talen. Men idag

34

är idag. Det år annorlunda.
Man måste ändra sig. Försöka
hitta en medelpunkt mellan bil-
den av den förtryckta kvinnan
och bilden aY den frigjorda
kvinnan. Man skall inte gä frän
den ena extremen till den and-
ra. Man måste försöka plocka
det positiva frän båda sidor.

Du tror inte att det kan fin-
nas en risk nu när det blir kär-
vare med iobb, att kvinnor som
vill arbeta tvingas tillbaka till
hemmen?

- Jo, jag tror att det kommer
aff bli ganska mycket så. Att
man känner att det ändå inte
finns-'något och då kan man
lika gärna stanna hemma och få
barn. För då behövs man i alla
fall. Det är ju inte bra. Kvinnor
måste ju kunna valja själva vad
de vill.

Uppbrottsstämning
Det är mycket av uppbrotts-
stämning kring Maritas liv just
nu. Hon har nyligen flyttat
från sina föräldrar, gett upp
skolan och skall själv bli mor
samtidigt som hon hamnat i en
konflikt med sin egen mamma.
Hon har också gett upp sina
egna drömmar om att satsa på
det politiska arbetet och äter-
vända till sitt hemland
Uruguay.

Hon tråffar sina föräldrar
ofta. Men de diskuterar sällan.
Hon vill inte göra det nu när
hon inte har klart för sig vad
hon vili göra i framtiden. För-
äldrarna planerar att återvända
till Latinamerika, om det går.

- J"g tror att i^g förstår
dom. Men själv vill jag vänta
och se vad som händer. Just nu
är allting svårt. Men det kom-
mer att förändras och bli låttare
att hitta en ideologi som man
vill ha här i Europa i efterhand.
Jag menar, det börjar bli kris
och människor måste ju göra
någonting. Förut har männi-
skor haft det så tryggt och bra.
Det är på något sätt självklart
att de inte har brytt sig så myc-
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Cora Sandel: Alberte och Jakob.
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ket. Men l^g tror att det
kommer . . .

Det politiska arvet från för-
äldrarna lever trots allt kvar
hos Marita. Men hon vill arbeta
på ett annat sätt än de. Hon
iror på ett politiskt arbete i sin
egen närmiljö, där alla deltar.
Inte en kamp som drivs av en
organisation. Och som mor
väljer hon att satsa på barnet
framför politiken.

- Om man deltar mycket
aktivt som min mamma gjorde,
då skall man inte ha barn. För
vad gör man då egentligen?
Kämpar man för andra barn?
Då här man ju glömt att börja
med sitt eget. Då håller man ju
på att sudda med armbågen det
man skrivit med handen. !

Karine Mannerfelt



SVENSKÅ KVTNNORS \iÄNSTERFÖRBUNiD =-!I
redaktör: Eva Ekelöf

Bakorrr röda rrrunnar
finns sarrurla osråkerhet
Genom mitt jobb har jag hamnat i en kommu-
nal arbetsgrupp som försöker ta fram sysselsä*-
ningsprojekt for arbetslös ungdom. Det ror.sig
alltså inte orn arbetstillfdllen, men om hobbv-
verksamhet som ska kunna intressera unga tie*
jer och killar så pass att de ställer upp e$ par
dagar i veckan - eventuellt mot en ersä*ning av
tio hronor varje gång.

Det är en grotesk situation. Där sitrer några
medelålders gubbar och jag (medelålders tant)
och ska ta fram idder om saker som ska hiälpa
överflödig ungdom aft ta sig ur den apati'so,m
foljer i arbetslöshetens spår.

För den som var ung i efterkrigstidens ut-
vecklingsoptimism går der knappt att tänka sig
in i ungdomens situation idag. Som om inte ar-
betslösher och hotet om utslagning vore nog, så
lever ungdomen i en ständig rädsla för atomva-
penkrig, for kärnkraftskatastrofer, fcir hot mot
miljön och hälsan. Via w-skärmen kommer
massakrar, svält och naturkatastrofer in i var-
dagsrummet. Via videoutbuder och porrtid-
ningarna blir våld och rorryr och skändning av
sexualiteten en naturlig del av tillvaron.

Vi som har varit akriva i kampen för jämlik-
het mellan könen trodde väl att vi kunde över*
fora vår nyvunna sjålvmedvetenhet och våra in-
sikter om kvinnors styrka och systerskap dll
nästa generation. Men det verkar ibland som
om kampen har varit förgäves. Könsrollerna är
lika befästa nu som förr. Dagens unsa flickor
går i samma gamla fälla som vi gjorde, men fast-
nar till synes ännu djupare.

Undantag finns det lyckligtvis många av, det
vet alla som umgås med unga rnänniskor, hem*
ma eller i jobbet. Ungdomar som jobbar i de
politiska ungdomsorganisationerna eller i freds-
rörelsen, som demonstrerar, agiterar, kiim-

par . . , Det'dr ndstan 'oroligt att ungdornen i
stort äi så fin, när vi som är vuxna har svikit
dem så djupt. :

Vi får aldrig glömma att bakom rödneålade
munnai och giönt hår är dagens ungdonrr precis
lika osäker och sårbai som vi själv* var. rMan
tror till exempel att de vet allt om sex, åtrninsto*
ni om den tekniska sidan av samlivet - men i
verkligheten står de bland bibliotekshyllorna
ochsmygtittar i upplysnin$sböckeine ., .'

SKV har barns bch ungdorni vålfård på'sitt
prograrn, rnen har vi inte svikit, vi som de flesia
andra? Det räcker inte'med vackra ord 'i hand*
lingsprogrammet. Handlingsprogramrnet ska
leda dll handling - det är tyvärr inie så si:älvkla*
som det låter.

SKV är ett litet fcirbund, och kan inte priori-
tera allt genast. Under våren ska lokalavdil-
ningaina diskutera handlingsprogrammet och
vad som är viktigast ärt ta iru med. På ett semi'
narium i sommai, där alla medlemmar är vril-
kornna, kommer vi att folja upp vårens diskus-
sioner.

SKV är ert litet förbund, och därför har vi
svårt att bilda opinion, att nå ut i massmedia, att
genomföra våra krav i slagkraftiga, landsomfat-
tande aktioner. Dei är viktigt ati vi växer oCh
blir starka. Glörn inte bort medlemsvärvningen!

Men när det gäller barns och ungdoms lev*
nadsvillkor, behöver vi inte vänta på förhundeis
signaler for att agera. Vi kan var och en handla
där vi är. Våga satsa på ungdomen, ävän om vi
inte har annat än våra egna känslor som insats.
Ungdomen förtjänar vär kärlek, vår rillit, vår
omtanke. Din utsträckta hand kan kanske ge
hopp och hjälp till någon som lever i rädsla f6r
framtiden

Åase Bang
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Kvinnor från både norr och söder hade kommit till
Stockholm den 15 januari för att delta i upptaktsmö-
tet för sextimmarskommittier i Sverige. I tidningar-
na hade vi läst om hur Gunnar Adler-Karlsson, Ru-'
dol{ Meidner och LO-folk talat för en arbetstidsför-
kortning. Så nu skulle det väl bli någonting av.

* Det vi sa1"972 får nu de stora rubrikerna, sa Maj
Engvali från Grafikerforbundet.

På socialdemokraternas kongress 1972 framförde
kvinnorna krav på kortare arbetsdag. Resultatet blev
an vissa utsatta grupper fick sin arbetstid neddragerr.

- Nu hoppas vi på bättre resultat med draghjälp

Det ilr nu vi ska kräva sex tirnrnars arbetsdag
* Men männen dr inte intresserad.e av kortare ar-

betsdag. De har det bra som de har det.
Och siffror talar för dema. Enligt ett faktablad som

delades ur på mötet arbemr kvinnor i hemmet 6,5
miliarder timmar, medan män arbetar 2,3. Totalt har
kvinnorna en arbetstid på 9,0 miljarder dmmar, me-
dan männen har totalt 6,8. Tid över till hobbies och
foreningsliv allrcå.

Kvinnoperspektivet

ä:lilrrYJ-å 
kom Ingegerd Lundström och Kajsa

* Vi måste ställa krav på en utredning ur kvinno-
per.spektiv om sextimmarsdagen.

Overhuvudtaget efterlystes mer fakta i ämnet. Nå-
gon utredning är inte på gång, mig veterligen, men
det skulle behövas. Från 1929 finns "Arbetstiderna
inför 80-talet" (SOU 1979:48) och en del andra ut-
redningar som tångerar ämnet, men ingen som arbe-
tar direkt med frågan.* Det är nu vi ska kräva en del av rationaliserings-
vinsterna i iorm av en atlmän arbetstidsförkortning,
påpekade Umeårepresentånternä.

Nytt möte
De olika arbetsgrupperna böriar så smån att arbeta.
Det finns grupper för information, studiecirklar, ut-
stälningar och tvärfackliga grupper. Längre fram i
vår blir det ett nytt stort möte. Och i sommar ordnas
en skandinavisk konferens om sextimmarsdagen, ev.
under fredsveckan i Göteborg.

Vill du arbeta för kravet på sextimmarsdagen? Ta
kontakt med Maeg Selder, 08/44 29 59, Eva Saretoh
018/14 08 30 eller Ezoa Gannarsson 08143 49 37.

från de stora grabbarna.
Tvärfackligt arbete och politiska

Maj Engvall är det enda sättet att
sultat.

* Hellre något arbete till alla än
gra, sa Maj.

kommittder tror
nå ett snabbt re-

allt arbete a, ,re-

Mette från Danmark berättade om hur kommit-
tderna arbetar där.

Kvinnorna ut$litna
- Vi får aldrig full sysselsättning igen. I Danmark
finns en halv miljon arbetslösa. Enligt en ny lagstift-
ning får ungdomar som är arbetslösa och aldrig haft
ett jobb 1 800 d.kr. i månaden , 2 90Q får familf er. På
det ska de klara alla utgifter. Att skaffa dagisplats är
em individuellt ansvar.

Kommittderna finns som en kvinnokedja över
hela landet. Man har'regelbundet återkommande mö-
ten och håller nära kontakt.

- Vi lcvinnor gick ut i arbetet tillsammans med
männen, men männen gick inte in i det andra krets-
loppet, det som handlar om omsorg, vård, hushåll-
sarbete. Kvinnorna är helt enkelt utslitna och kan
inte klara mera arbete. Om vi fick sextimmarsdag
skulle vi ställa krav på männen, tror Mette.
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Sveriges Fredsråd

Vi var SKV:s representanter då Sveriges Fredsråd
samlade sina medlems-organisationer och intressera-
de yrkesgrupper till Medborgarhuset i Stockholm
den 4-5 december 1982. Syftet var an vi alla skulle
kläcka id6er om hur det fortsatta fredsarbetet kunde
se ut.
I Sveriges Fredsråd består av: Förbundet för kristen
humanism och samhällssyn (KHS), Internationella
arbetslag (IAL), lnternationella Kvinnoförbundet för
fred och frihet, Kristna fredsrörelsen, Kvinnor för
fred, Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Sven-
ska fredskommittdn, Svenska frisksportforbundet,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges arbeta-
res cenffalorganisation (SAC), Sveriges världsfedera-
lister, Utrikespolidska föreningars Fhtr-förbund,
Vännernas samfund i Sverige. I)essutom var repre-
senmnter från 11 yrkesgrupper med.
r Sveriges Fredsråd är en akorganisation for ömse-
sidig information, samråd och samarbete mellan
svenska folkliga organisationer med fred och interna-
tionellt samarbete på sitt program.
r Sveriges Fredsråd representerar den samlade
fredsrörelsen inför svenska myndigheter.

Fredsorganisationerna börjar uppleva en enhet, ett
tätare kontaktnät - inom Sverige och internationellt,
påpekade ordfriranden, Ulrich Herz, i sin inledning.
Han iämförde forhållandena i USA där fredsrörelsen
är mycket splinrad med dålig organisation. I Sverige
är fredsrörelsen välorganiserad, stabil - men får vi
plats med spontanitet, direktaktioner? Vi har positiva
kontakter med våra regeringar men vi får akta oss för
ett beroende; fredsrörelsen måste alltid vara en på-
tryckningsgrupp.
r Några av de viktigaste forslagen som kom fram
under konferensens diskussioner var:
- att arbeta vidare för en kärnvapenfri zon
- att förhindra utplaceringen av eurorobotarna

att bilda en central informationsBrupp
facklig kamp/strejk för freden
utveckla Fredsrådet till ett rikstäckande FredsSam
fortsatt samarbete mellan yrkesgrupperna och Sve-
riges Fredsråd

- Fredsrådet bör understödja nya yrkesgrupper t ex
militärer och ekonomer

- penetrera frågan om lokala kärnvapenfria zoner
(på kommunal nivå)* undersöka konsekvenserna av ett kärnvapenan-
grepp på en kommun

Konferensen beslöt bl a:
* att undersöka möjligheten dll bildandet av ert

FredsSam i Stockholm
- att rekommendera BU i Sveriges Fredsråd att utre-

da möjligheten att utveckla en informationsverk-
samhet

* att undersöka möiligheten till en gemensam lokal
for fredsaktiviteter.

r Våra egna reflextioner:
Det blev inte det inspirerande upptaktsmötet som

vi väntat oss. Vi kände behov av idder till konkreta
arbetsuppgifter som vi kunde sugå rag i. Av det bjcids
det lite då de andra organisarionerna mest ville disku-
tera samarbetsfrågor. De verkar redan bedriva ett
eget fredsarbete. Vi i SKV - Stockholm saknar där-
emot en aktivr arbetande fredsgrupp. Vi vill härmed
uppmana aila intresserade am höra av sig. Vårt forslag
dr aa vi bildar en grupp för att tillsammans srudera

fr-* ilX;."0'r'tningsfråsor. 
Hör åv er till SKV, tel

Katharina Bröderman
Maria Mannerholm
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Un4ör, hösten,, 19Så holl'.iag' på,
upp rä$,an $KV i;sarnarbge qed
Ä9n,.,sju,'{$redrag, sm, abortfrå-
g*ä,, $öredrägen, nam ,påb6rjades
äe$. .r g,.oih,'evsl$rades aden 3t/:,
tO, fuäde,i,ge*omsnitt tiug+ detrta-,
gare. Antalet varierade så att 12
äelmgar* samlades i Karlstad, 15
i Upft*-,.tg,iPiteå, ar i$r,tbro,
å$ I H*4;ai6*,,qamt 37 i Ltrnd
r,es$nhtivq,$kb$efteå, Till de flcs*
,*a. mftenn. kom Crr-dast kvinnot'
På,tre. ntä$lon, ,inf*nn ,sig ett f *l
må*,. .:tr Hu*qgatrrJå lrar $å Sstt
iorn,alla "rxn* åldryq, "jory;l{11r"än, repres$terade, I 

. 
de fall

,prcs*en var *ä,rvarande ,eller kon-
itiad,Ee vis*des,,stört i*tresse för
frågan och fina referat infördes i
flera tidningar.

Ingen valfråga
Syftet med föredragen var: Att
med utgångspunkt från min arti-
kel om illegala abortei På 1930

,och,40*t*1sn. {Vi lvlänskor 2*3/
.l$fZ; sp*ida kunskap om,kvin-
'rrsrsilidffidcn på en'tidcn abort
,eji var,,rillåten och $llgången på
prevendvmedel dålig. Att dra
polidhut* och viJiares uPPmärk-
samhet till aborrfrågan, främst

, u,rcd,ani.e*ning av den ab<rrthom-
rniud om tillsatcs för, att utreda
effekterlra sv vår 'nrlvarande
ab,calag. :ilet sistnärnnda lYcka-
des' vi,inte,siirsldlt bra med' ?cli-

,tikerna var inte intresserade. av
,art gör* *bortffågan till en valfrå*
ga. 

-Ä+, alika aniedningar lrun{e
' 'inte ,' föredragnturndn påbörjas
,fö*iin.valperioden,var i det när-
:ä*sre ö+ei. På etr'möte, i l-und,
htde,doch r€pre$entlnt*r far de

,p*iitibka pani*rn* infunnit sig,- Livlig*st diskuterades följ*nde
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frågor: Är rätten dll fri abort ho*
mdl Vad shulle en ändring '*v
aboitl*gen innebära? Vilka __a1
intressb,*v att åndra den? Vad
måste vi göra för an hävda den
rätt till fri abort som vi nu har?

finighet radde om att vi måste
ha den fri* aborten kvar. CIch *tt
vi måste slcaffa oss argument for
an ftirsvara den. En ailmän ön-
skan fanns dock, att vi måste
sträva efter att nedbringa antalet'
ebo*er så mycket sor$ rnöiligt
och ockcå hävda kvinnors rätt 1tt
föda inför eventuella påtr)tck'
*ing*r från enskilda män, sociala
institunoner och allmän apinion

Ny debatt
En skillnad i instäilningen till
aborten so,m sådan, kotR qydtigl
frarn på de {lesm rnöten,:Medan
äldre,kvinnor {från omkr 45 år)
har Cn rcndens att se "f{ler ny,k-
tert" på aborten,finns det 8n teil-
dens'hot kvinn*i runr tiugo, att'
ställa iig kri*slomässigt wekande.
Äldrr kvinnor anviinder uttrYck,
sonr "fostret år, bara en sl*mk-
l*mpn' rneda* unga kvinnor mlar
om fostrer som €tt förnimrnande
väsen. Många unga kvinnor (inte
alls bara repr. för föreningen
Rätt till liv) anser att abort dr att
utsläcka liv.

Min $pontåna tanke Yär act
desca kvinnor eom växt uPP med
tillgang till preventivmedel och
fri abcrt inte vet ett dugg om v*d

,det innebär att sak*a dessa uwå-
gar från oönskade graviditeter.
De ung* har så att säga- råd att
kcsta på ,sig att vårå känsliga. [,f-
ter flsra diskussioner och mån;ga
mnkar lrom iag fram dll en annan
förklaring på deras känclighet.
Den beror på vår ö,hade kunskaP
i ernbryologi. Ilenna 'kunshaP
ståller de unga i en konflikteitua*
don som äldre kvinnar inte be-
hövt uppleva, i varje fall inte På
sammå sätt. Lennart Nilssons
bilder, ultraliudsundersökning-
en, fosterdiagnoctiken ställer ors
numera "ög* mot öga" med fo*
$tret. Det 'behövde inte äldre
kvinnor uppleva i sin fertila ål-

der. ftt fnis$fdl betraktades $orn,
en försenad menstruation. Den
etiika frågan togs knaPpast UFP
när abostlagen kom till. :

Ök*ds svårigheter '

Fosterdiagnostikens metoder
kommer att förfinas och uweck-
las. Vår kunskap kommer att
ökas och därmed också vårt an-
svar och våra svårigheter inför
beslut om att föda eller göra
abort. Det är viktigt att äldre
kvinnor visar förståelse för de
*nga kvinnorn*r honflikt och in-'.
te aw.is*r deras beränhligheter
som "larv" ellgr "struntprat".
Sådant tal löser inga konflikter.
äet, rdtta är an äldre och_ yngre
kvinncr tillsammans : konfronte*
ras med de problem som den
okade kunokapen medfört, :' Al1 vår nya kunskap gör, att
*bortfråg*n, som hänger nära
sarnman rned'frågail ofii fosterdi-
agnostik, kommer att,'bli en allt
svårare fråga. Den kriiver ätt
kvinnor kommer tillsammans
och verkligen allvarligt diskute-
rar hur vi skall ställa oss inför
framtiden. Skall en gravid kvinna
neka an ta emot information om
det foster hon bär på? Skall hon
söka all information hon kan få,
för att kunna forbereda sitt mo-
derskap bättre? Kommer fosrcr-
diagnosdkens uweckling att ska-
pa ett ,*bortryyck på kvinnor?
Det finns en mängd- frågor som
inom sn inte alldör avlägsen
frarndd måste beevaras * av hvin*'
norna siälva.

Vi måste bry oss
Vi får inte gömma hur"udet i san-
den och låtsas som det regnar när
de kommer upp. Om si inte brYr
os$ om dem, så finns det andra
som gör dec. För att inte $å
svarslösa och förvinade inför
framlagda fakta, handlingsre-
komrnendationer och fattade be*
slut, måste kvinnor tillsammans
diskutera och besluta om vilka
ståndpunkter som skall tas. n

Hjördis Levin
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N/o socialtjänstlagen' ' '

11.: tlll .l**t*Iuseplafsgår att, överklaga '

. Ett s k biståndsärende enligt 6 $ ScL uppsdr forsr
då den enskildes begäran förursätrer individuell be,
hovsprövning. Der betyder art om en förälder söker
daghemsplats för sitr barn så skcr inplaceringen i kön
efter generella kriterier och regler. Ansökan blir då
inget biståndsärende. Men om den sökande föräldern
begär att socialnämnden i kommunen ger henne för-
tur i kön, alternativt an hon ska få stöd eller hjiilp i
ännan form, då uppkommer ett biståndsärende.
Likaså är en ansökaÅ om daghemsplårs årr *nse som
en begäran om bistånd, om inplaceringen i kön förut-
sätter en individueli behovsprövning. I)etta gäller
oåvsett förtur eller om ansökan bifails eller inre.

Överkl*ga
Varje beslut enligt 6 $ SoL, som heh eller delvis går
sökanden ernot, hån överkiagas hos länsrätten. Inom
tre veckor från det ar klagandcn fätr del av besluter
ska ett sådanr överklagande vara hos länsrätten.

Bara den som bcsluret rör kan överklasa der. Med
så enkla och klara orrl som möjligt skn Åan försöka
beskriva varför man inte är nöjd med beslurct. Vill
mån noggrannare läsa om hur man övcrklagar står
det i Förvaltningsiagen (FvL) g$ 11 och i2.

Llnder l9S2 har 28 beslur om avslag på begäran om
förtur till bärnstug& överklagats hos Stockholms
Iänsrätt. Av dessa har länsrätten lämnat 21 ärenden
utan bifalln inte prövar err, avskrivir tre och bifallir ett
enda. I wå fall återkallade man sina besvär.

Inte förtur
Det vanligaste skälet for nej till besvären var att för-
tur enligt lagens mening inre förelåg. Förtursskälen
liunde således inte sägas vara av social cller rnedicinsk
karaktär. Ett annar skäl var att behovet av barntillsyn
kunde tillgodoses på annar sätt.

I det fall den klagande fick rärt gällde det förtida
plats i en deltidsförskola och där hänvisade länsrätten
till kommunen,s icke utnynjade resurser och gav bar*
net plats.

En påtryckning
Ytterligare tio fall som gäller barnsrugeplats, förutom
förrur, har behandlars av länsrätten under förra året.
Bl a har der handlat om förlängcl plets i [riridshem
och om att ha platsen kvar under ftjrd.idraledighet.
Där h*r länsrätten bifallit två av klagoärendena.

Slutsatsen vi kan dra är att det är svårt arr få rätt i
länsrätten men art man rrots allr far en i:cdömning i
varje enskilt fall. Rätten atr överklag:r kan dess.rtJm
utgöra en pätryckning på konrmuncn.

Dna dig alltså inte för arr ta tillv*ra din rätt att
överklaga när du tycker dig vara {elaktigr eller orätt-

il Visste du att man har rätt att överkla-
ga ett beslut f,rän kommunen om nei till
barnstugeplats? Enda haken år att ansö-
kan först måste rubriceras som bistånd-
särende.

Vi har fåm en ny lag, SOCIALTJÄXSTIAGEN
(SoL) som trädde i kraft den 1 januari 1982. I den
sägs att varje människa har rätt till bistånd av sin
kommun, dvs få hjälp och stöd tor sin forsörjning
eller livsforing i övrigt i form av pengar, social servi-
ce, vård eller behandling.

U

Agneta Gustafsson

vist behandladl
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VÄD HÅNNTn
I SKV?
r l)en gamla jämetälldhetskom*
mi.ttden har fått sryka på foten
och ett nytt och 'utökat iä*-
sttitldltetsråd har i etället inrät*
tats. tr det ingår represenrånter
från :3 oiika organisationer.
SKV blir representerat av Rut
Bohman som ordinarie och Ka-
rin Hammarström som supp-
leant, båda från Uppsala. Vi hop-
par så småningom få rapporter
från Rut och Karin om vad som
händer i rådet.
: PLO-insarnlingen har tom 1

februari gett drygt 3 000 kr. Bra
resulrat med tanke på den korta
tiden, tycker vi.
I På senasre förbundssryrelse-
mötet *iltogs ett uttalande mot
vid,eoaåldet, som skickades till
kulturr,ninistern, Samtidigt utta-
lade vi vårt stöd till Hem och
Skola och Rädda Barnen för de-
ras kampanjer mot massmedie-
våldet.
r Vi har också gjart ett uttalan-
de dll energiminister Birgitta
D*.hl mot utförseln'av atomavfal*
ler med ".9.lGYl{" och för att
Cogema-avtalet skall bli offent-
ligt. Atomavfall kan bli kärnva-
pen. Avveckla kärnkraften så
snärt $om möjligtl

SIDA:s kvinnoråd
Sommaren 1982 gick SInÄ ut med en förfrågan dll
olika kvinnoforeningar, som har erfarenhet av inter*
nationellt solidaritetsarbete, om intresset att bilda en
kvinnogrupp. SKV var en av de föreningar som fick
en sådan inbjudan. Tiltsammans med $IPÅ ska rådet
utfärda rikdinjer och ge omdömen am olika bi-
ståndsprojekt, främst riktade ti]l kvinnor.

Jag som representerar SKV heter Kerstin Wern-
berg och har under en längre tid varit verksam i Upp-
sala- avdel*ingens internationella grupp. Suppleant är
Hrni Friholt i Göteborgs*avdelningen.

Övriga föreningar som är representerade dr: Cen-
rerns Kvinnoförbund, Folkpartiets Kvinnoförbund,
Fredrika-Bremerförbundet, Husmodersförbundet
Hem och Samhälle, Kooperativa Konsumentgiiies-
{eirbundet, LO, Moderata Kvinnoförbundet, Sven-
ska Missionsrådet, Sveriges Socialdemokratiska
Kvinnoförbund samt TCO.

.

', 
r 
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.. SKV har beslutat'stödja ifor*
diska Alternatiakampaniens
krap om en utredning om ett
nordiskt alternativ i samarbete
med u-land. "Vi anser att man
bör undersöka i vilken utsträck-
ning Norden kan frigöra sig från
handelskonkurrens mellan indu-
striländerna - genom att satsa på
en mer självförsörjande nordisk
jämviktsmarknad i samarbete
med ett eller fler* u-land" skriver
Framtiden i vära händer. Man
vill att kravet på en utredning in-
te bara blir en angelägenhet för
forskare och politiker utan en
folkrörelse. T.{orska stDrtinget
har avsatt 1,5 milj till en sådan
utredning. Med ett brett stöd
hoppao vi att en utredning kor*-
mer till stånd även i Sverige.
t I SIDA:s nya. kainnaråd, som
skall planera och folja projekt
riktade till mottagarländernas
kvinnor, har SKV *tta repre-
sentanter. Det är Kerstin Wern-
berg från Uppsala som ordinarie
och Hrni Friholt i Göteborg som
suppleant. Kerstin presenterar
rådet på sidorna här bredvid.
o Utredningen om fosterdiagno-
stik har vi fått på remiss. En
grupp i Karlstad räknar i dagarna
med att vara klar med remiss-
svaret.

SEMINARIUM OM
SAMLE,VNAD
SKV ordnar ett vcckosluts-semi-
narium om samlevnad på Tollare
Irolkhögskola lördagen - sönda-
gen den 28-29 maj 1983. l)e som
har möjlighct kan komma rcdan
på fredagskvällen.

Vi vill diskutera varför så
många förhållandcn sprickcr, va-
rifrån vi får våra förväntningar på
varandra, kvinnors och mäns
verklighet, hur vi använder alko-
hol, om vi törs "släppa in man-
nen i en jämlik papparoll" m m.

De ltagaravgift 100 kr pcr pcr-
Pson. Eventucllt kan rcscbidrag
gcs. Gcnom ctt anslag fran
socialstyre lsen, byrån för alko-
hol- och narkotikafrågor, kan vi
ordna seminariet så här billigt.
Skolan ligger ca 1 mil utanför
Stockholm. Kommunikationerna
dit är utmärkta.
Anmälan senast den 15 april till:
Svenska Kvinnors Vänstcrför-
bund
Barnängsgatan 23
116 4l Stockholm
tel 08/40 92 A5

En av rådets första målsättningar är att utarbeta en
srategi för hur kvinnor i u-länder på bästa sätr skall
kunna integrera*,ildet svenska biståndet- Vidare skall
gruppen urid., 1983 ta ställning till Sveriges fortsatta
biståndsprogram i Bangladesh och Indien. För detta
homrner rnå$ att:resa dll dessa ldnder under mar$.
För5KVhommerErniFriholtattde1t*iresan.

SKVs medlemskap i denna grupp är rnycknt vihtigt
eftersom det ger oss €n verklig chans att påverka i**
riktningen av det fortsatta biståndsarberct och se dll
am kviiinorna i mo*agarländerna är inlernmade i pla.
nerade projekt. Erni och jag återkomrner regelbundet
rned i*form*tiön om vad som händer i rådet fr*m*
över.

Kerstin '$flernberg



GRATTIS VALLE!
Vi alla i SKV vill gratulera Valborg Svensson på hen-
nes 80-års dag som inföll den 29:e januari. Nlånga
hjärtliga gratulationer från oss.

Sjutton år på Moderna Musdet
År 1965 startade SKV sin insamling rill Viemams
kvinnor och barn. Äret därpå lyckades ]vlia F.mshe-
imer få tillstånd att fcir vår räkning samla in pengar
till Vietnam i Moderna Museets enrrd, i Stock-
holm, Mia satte igång att organisera insamlingen
och det har hon gjort sedan dess. Med hjälp av Mias
telefon och många SKV:ares insatser har vi kunnat
samla pengar där varenda lördaglsöndag i nu sjut-
ton år. Från kl 11 till 14 har bössan skramlar på
Moderna Museet. IJtställningar kommer och gär,
konsten blir modernare och modernare, happe-
nings, filmer och teaterföreställningar avlöser-i^r-

Transpon 598 6l t : l9
Wanja \l(/ilr, Orsundsbro 60:-
Anna Pettersson, Avesta 10:-
Ninni Rydsjö, Stockholm 25_
Gunnel Ekvall, Uppsala 50:--

Gun Höglurd, Våstra
Frölunda
Brita Johansson,
Halmstad
Anonym
Mia Emsheimer, insaml.
M. Museet
Sonja Borg, Göteborg
Lilian Andersson,
Göteborg
SKV Göteborgs-
distriktet
Elsa Nyström,
Johanneshov
Kirsten Persson,
Hisings Backa
Mia Emsheimer, insaml.
M. Museet
Solveig Hansson, Farsta
Mia Emsheimer, insaml.
M. Museet
Anna Pettersson, Avesta
Gun Höglund, Västra
Frölunda

andra, men vi står kvar.
r I höst har besökarna ringlat i långa köer till Mo-
derna, Chagall-utställningen har slagit alla rekord,
och det har pengarna i våra bösser också gjon. Ca
12.000 kr har vi fårt in i höst. Ett fantastiskr re-
sultat.
r Det innebär att vi nu har samlat in de 100.000 vi
behövde för att från SIDA få 300.000 kr till kvin-
noklinikerna. Det måler är alltsä uppnårt. Iv1en vår
insamling går vidare. Vietnam b*|rou., all hjälp.
Här kommer en redovisning av våra bidragsgivare:

Märta Hermansson,
Stockholm
Sonja Borg, Göteborg
Mia Emsheimer insaml.
M. Museet
Gun Höglund, Västra
Frölunda
Anna Pettersson, Avesta
Kirsten Persson,
Hisings Backa
Solbritt Kanr, Uppsala
Mia Emsheimer irrs"-I.
M. Museet
B I Broman, Nässjö
Mia Emsheimer, insaml.
M. Museet
Sonja Petersson, Partille
Anna Pettersson, Avesta

Mia Emsheimer, insaml.
M. Museet 850:*
Mia Emsheimer, insaml.
M. Museet 72Q:*
Kirsten Persson,
Hisings Backa 50:-
Jn 

grid .Nilsson- Vikström,
Uppsala 50:-
Mia Emsheimer, insaml.
M. Museet 510:*
dito I 430:-
dito I 090:-
dito ? 230:-
Elice Mellgren, Frösön 50:-
Djurslätts SKV-avdelnin g,

,lll,:
100:.--
,L0:1

50:--:*
lfiOl-

915:r*
5CIt-
10:,-*

I UU:*

50:*;
200:-

?95:-
100:..-

100:-*

200:*

10r;

50:*

790:*
10011

955:*
10:.--

100:*

Nanna Helin,
Båtslcårsnäs

Göteborg

{n.*

740:---
30:-'-

Linnea Andersson,
Göteborg 100:*
Gun Höglund, Väsrra
Frölunda 100:-

Totalt 61i 5ol,1g



Svenska Kvinnors Vän$terföibund
Postgiro SO SO g5-0.Insamlingskonto 5 13 23-4-rlt' 

+o gz oi
SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på

1'rmannrsKors Denov, ".r-å*l,ati. iritt från -ll;'f;;*;;-rr iåtiiy.tr. . 
- : ,. , ,-'ä;ö;;;;i, Åal'*"ing är atr "e.kn för'jå;likil;; ;.lL; i;;;nor och.män och,för kvinnornas $elmsal$; pllll,:q:l":

av det ekonomiska, sociala och politiska livet, samr att verka iör ett socralt och ekonomlsKt falfYtst samnalte cär alla nar err

I Ätr verka för ert samhälle där alla barn och ungdomar kan känna rrygghet och h*r lika,värde, och där de tillförsäkr*s fyuisk

'.,...'..,...,l...:'.....:..l.I Art verka för frecl, ailt iramtidsarberes grundval - mot krig octr lmpenafi$rn, *nge*s fiåmsta ofsak.iF'nrb'orrd** vill verk*

I Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till

I Att verka för solidaritet mellan folken, för foikens nationella oberoende, för de förryckras bejrillsl\amp, f,?i ii:-1l1,tifra",rr;.-i"i* "" .["romiskr, politiskt, iociait och kulturellt fonryck, mot fascism och rasism. Att bekämpa all kommerstell
explo*tering av såväl vuxna tot t b"tt't.

SKV har i konhet föliande historia. 191a bil<iades Fören.inBen frisinnade Kvinnor "tl{.t ea53f11n; Y:: \liSEi.Il::'-{T;;"il;ri ;.h [r.innåi, tilrta1igh.t. Är 19i1 uwidgades-för6under så art ert sarnarbete blev möiligt mellan alla kvinnor som
önskade en samhåilsutveckling i vänsterrikrning. Då fick förbundet sitt nuvaran{e na1nn. 

.*Ä}]il; #iää s;;"ril"'R"i""orr'ven*r.rförbunci 1s*rdis[-wo;"g{l,i"fr Feart*rion) nll Kvrnnornas Demokratiska
viiriiriorUu.ålf nv. 1\Women's Intcrnational Democratic^Federation, \ilJDF). ,, r,frr, | - .:r'?öv i,;;'ii's^*;rr*r", orsan,satron". ' ii;i;ä;;;qi-qy*un*a'miljoner medlemmar. KDV,!ar {!lerf'g::-L?i.::tl1,l:
sratus hos FN:s ekononriskä och sociala r1d s1m,1hos UNESCO. Denna status innebär rätt att yrtra srg vrd sammantraden
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"Vem ska ta hand om oss?"
När Hasse och Johanna smeker
varann känner jag deras närhet.
Jag känner själv hur det känns
att smekas och bli smekt. Så nära
upplever j^S ^tt j^g kommer
Hasse och Johanna i "Flemlighe-
ten", en dokumentärfilm om
Hasse som sjunger i ett rockband
och hans tiei Johanna. Rainer
Hartleb och Staffan Lindqvist
från gruppen Saftra har gjort fil-
men. De fölide Hasse med filmka-
meran och när han tråffade Jo-
hanna ställde hon också upp på

^ttvar^ med i filmen.
Jag tycker att den här filmens

styrka år att den är så levande.

Jag upplever en närhet till dem
som är ovanlig på film och som
visar med vilken öppenhet film-
teamet verkar ha närmat sig
Hasse och Johanna, eftersom de
fått en sådan öppenhet tillbaka.

Flasse är mycket attraktiv, han
står på scenen, tjejerna svärmar
omkring honom. Johanna år
svartsjuk, hon har lust att dänga
till både honom och tjejerna när
han står där "och fjantar sig".
Hon är så ömtålig, han gör hen-
ne illa och han fattar det inte.
Han showar, pratar astrologi,
tieierna tittar beundrande på ho-
nom. Johanna är så förälskad att

det lyser omkring henne: - Tänk
fortfarande efter ett är och tre
månader!

Jag tänker på vad ovanligt det
år att se äkta känslor på film och
känna igen dem från verklighe-
ten. Känslor på film brukar 

^n-nars vara schabloner som många
försöker applicera pä verklig-
heten.

"Vem ska ta hand om oss"
sjunger Hasse i sitt rockband.
Han vill stå på scenen, det är
hans kick. Och hemma väntar
Johanna. Hon sitter och tittar på
när Hasse klinkar på gitarren.
Hon vill flytta ihop med Hasse
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men han är rådd för att inte räc-
ka till.

- Det är semester, gräl eller
knulla. Annars är det ingenting.
Jag klarar inte vanlig grä vardag.

- Iag vill något, säger Johan-
na. Jag f.attar inte att det är ett
problem att man vill något. . .

Den känsliga tonen i filmen
stämmer fint med Erik Saties
musik i bakgrunden. Den musi-
ken växlar med musiken ur Has-
ses band Grisen skriker och
Raketerna. Där uttrycker Hasse
sig. Annars är det människorna
omkring honom som ställer f.rä-
gorna.

Johanna: - Vad vill du med
ditt liv?

Kompisen som anklagar Hasse
för att svika ideal: - Vem sjunger
du för? Det är exhibitionism att
stå på scenen för sin egen skull,

man ska göra det för publikens
skull.

Kompisen vräker ur sig ankla-
gelser. Jag uppfattar det så att
han känner sig sviken och häver
ur sig sina egna misslyckanden
på Hasse. Hasse kan inte väria
sig, han gråter. Och när han sit-
ter full och trött på tunnelbanan
på väg hem tycker iag attiagvet
precis hur han känner sig.

Johanna är så ung, så ömtålig,
så beroende av Hasse, så inne i
sin förälskelse. När hon räknar
kuponger på en hamburgerbar
rör sig huvudet i takt med Hasses
musik. Ska hon klara att vänta
pä Hasse när han år ute och
sjunger eller år ute med sina
polare?

- Du måste skaffa ett riktigt
jobb, säger Hasse.

- Det måste väl du med, säger

Johanna.
Men jag tycker att Hasse är

lika utsatt. Ska han förstå att ta
tillvara på Johanna och sin käns-
la för henne? Det är så mycket
som rör sig omkring honom, så
mycket som lockar och drar. Alla
krav han har på sig från omgiv-
ningen och hans försök att hitta
rätt pä vad han själv vill i allt
detta.

Filmen ställer många frågor,
men den stannar dår. Svaren
måste var och en själv ta reda pä.
När jag går ut från filmen lever
Hasses och Johannas ömtålighet
kvar inom mig. Jag hoppas att de
lyckas bevara denna känslighet i
den grå vardagen.

Ann Rudberg

Fem män fem drömmar
YOL är en film som har gjorts i
Turkiet i hemlighet av Yilmaz
Giiney, en regissör som numera
fråntagits sitt turkiska medbor-
garskap. Filmen inleds med sce-
ner från ett fängelse, där otaliga
män lever mycket nära varandra.
Fängelset verkar ha en godmodig
och inte alltför sträng prägel.

Fem av männen porträtteras
närmare. De drömmer om sina
hustrur och barn. om att i frihet
rida över slätten. Om de är poli-
tiska eller kriminella fängar år
oklart. De får en veckas permis-
sion och reser iväg för att söka
upp sina familier. Under resorna
på tåg och buss är det oupphörli-
ga razzior av militären. Också
genom männens samtal förstår
vi, att en avskydd militärregim
har makten i landet.

Men filmen handlar inte i förs-
ta hand om detta. Den handlar
om det inre förtrycket i uråldriga
patriarkaliska traditioner, om
människornas livegenskap i sina
egna kroppar. Männens besök le-
der till tragedier.
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En man har en hustru, vars fa-
mili hatar honom efter ett svek.
Trots detta väljer hustrun ^ttfölia sin man, som hon älskar. En
yngre bror till kvinnan försvarar
familiens heder genom att skjuta
dem.

En av fångarna är kurd och
kommer tillbaka till sin by på
slätten nåra grånsen till Syrien.
Nätterna igenom hålls byns be-
folkning vaken av militärens
knattrande gevärssaldon. En
bror blir dödad.

- Jag blir din man nu, säger
mannen till änkan, men dröm-
mer i hemlighet om en ung
flicka.

En annan man förlovar sig un-
der permissionen. Men han får
inte älska med sin fästmö, utan
går till en bordell. Fästmön blir
noga instruerad av honom hur
hon ska bete sig. Hon får inte
närma sig eller prata med någon
annan man än sina bröder, fäst-
mannen ska bestämma allt, t o m
vad hon ska ha på sig.

Den fjärde fången slutligen

återvänder till sin hustrus familj i
en by i bergen där snön ligger
di"p. Hustrun har medan han
varit borta sålt sig till en bordell
för ^tt överleva, familien har
hämtat hem henne och nu hålls
hon fängslad i en kätte på vatten
och bröd. Det är mannens Plikt
att döda henne, för att rentvå fa-
miliens heder. Han tar henne
med på en dagslång vandring
över bergen ner till byn. Pä vå-
gen förfryser hon och dör. Pä tä-
get tillbaka till fängelset slår han
händerna för ansiktet och brister
ut i gråt. Han älskade ju henne.

Den politiska ofriheten, den
sociala och sexuella nöden och
fattigdomen förtrycker männi-
skorna. De är alla fångna i sina
traditioner, som de siälva bär
upp. De är livegna i sina köns
roller. Detta förtryck drabbar in-
te barr kvinnorna, utan också
männen. För att leva uPP till sina
roller måste de offra dem de äls-
kar mest.

Eva Ekelöf



Om systrars
samhörighet
En varm och känslig film om två
systrars relation. Så ser jag Mar-
garethe von Trottas film "Två
tyska systrar". Filmen är inspire-
rad av Gudrun Ensslin och hen-
nes syster. Gudrun Ensslin var
med i Bader-Meinhof-ligan, en
terroristgrupp, och dog i fängel-
set. Om hon blev mördad eller
om hon tog livet av sig blev ald-
rig klarlagt. Hennes syster var
journalist och använde massor
av tid till att försöka bevisa att
systern blev mördad. På detta
bygger Margarethe von Trotta
sin film där Barbara Sukowa och
Jutta Lampe spelar systrarna,
helt ypperligt. Vi får uppleva be-
rättelsen genom journalisten Jul-
ianes ögon.

Filmen handlar mest om sy-
strarnas samhörighet, inte så
mycket om varför den ena sys-
tern Marianne blev terrorist och
den andra, Julie, valde ett lång-
samt grått vardagsarbete för att
försöka förändra samhället in-
ifrån, genom ^tt arbeta på en
vänstertidning för kvinnor.
Glimtvis får man pusselbitar som
ger aningar om varför det blev
så. Storasyster Julie var rebellen i
tonåren medan Marianne var 1.5-
åringen som satt i pappa prästens
knä, samtidigt som hon beundra-
de systern som vågade säga ifrån.
Hennes uppror kom långt sena-
re, när hon bröt upp från sitt
borgerliga liv med man och barn
och började operera i en terro-
ristgrupp. Då kritiserade hon
systern för att vara borgare,
svikare:

- Du som var den oppositio-
nella av oss två.

- Och allt du förstört för oss
med dina bomber, är systerns
motargument när de grälar om
vilken metod som är bäst. Det
gör de i fängelset där Julie besö-
ker Marianne.
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Barbara Suk.ozua som Marianne.

Det som berör mig mest i den
här starka filmen om två kvin-
nors kamp är systrarnas nära re-
lation. De växte upp tätt ihop,
tydde sig till varann, och har
egentligen inte haft någon or-
dentlig separation. Jag tror alla
som har en syster känner igen sig
i deras vänskap. Symbolen för
Julies och Mariannes närhet är
hur de hfälper varann med att
knäppa livstyckena. Pappa präs-
ten står i predikstolen och
skrämmer med arvsynden och i
farstun hänger en blodig Kristus
på korset och påminner om en
evig skuld.

En natt besöker terroristgrup-
pen Julies hem. De ringer vilt på
klockan, rusar in och tar siälv-
klart för sig av cigaretter och
kaffe. Marianne börjar rota i sys-
terns kläder men hittar inget an-
vändbart. Terroristerna väntar
sig motstånd men möts bara av
tystnad och blir nervösa:

- Vi sticker.
De ser ut som tonåringar på

drift, utan rötter.
Marianne hungerstrejkar i

fängelset. Julie kämpar för ^tthon ska minnas deras samhörig-
het, att hon inte ska försvinna in
i en iskyla bakom fängelsemLrr^r-
na. Marianne är spotsk, hon be-
faller och Julie lyder.

- Du behöver inte komma hit.
säger Marianne.

- Det år självklart att j^g
kommer, säger Julie.

Hon går helt upp i systerns liv,
blir mer och mer lik henne. När
systern tvångsmatas i fängelset
försöker Julie svälia en slang för
att känna hur det känns. Julies
sammanboende, spelad av Röd-
iger Vogler med känslig inlevelse,
känner sig mer och mer åsido-
satt. När Marianne dör bryter
Julie samman.

Så börfar hon sitt sökande ef-
ter sanningen. Vad hände egent-
ligen när Marianne dog? Hon le-
tar bland Mariannes saker, i lä-
karböcker, hon syr en docka i
vuxenstorlek för att se hur den
faller när snaran om halsen dras
åt. Hon letar och letar alltmer
destruktivt och åren går och när
hon äntligen kommer fram till
nägra slutsatser har världen för-
ändrats och tidningarna är inte
längre intresserade.

- Det där var nyheter i slutet
av 60-talet och börian av 70-
talet. Nu är det oliekris och kärn-
vapen och om vi ska överleva
detta århundrade som gäller, för-
klarar en rutinerad nyhetsjour-
nalist.

Men Julie hittar en lösning på
hur hon ska fortsätta Mariannes
kamp. Mariannes son som bor i
fosterhem behöver henne.

Ann Rudberg
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Raggning -
spelet där patriarkatet
avslöf ar sina
krassa mekanismer
n Han tar avstånd frän feminismens förhärli-
gande av det specifikt kvinnliga. Han gör "rent
hus" med den "mjuke" mannen och menar att
det bara handlar om att ersätta gamla kontroll-
former med nya. Öystein Gullvåg Holter är so-
ciolog och författare till boken Raggning. Han
är siälv marxist och som sådan menar han att
det är nödvändigt att arbetarrörelsen gör upp
med patriarkatet - också inom de egna leden.

- Genom skenmanövrar luras kvinnorna att
tro att det blivit bättre. Men bara det att du
ställer upp och diskuterar mans- och kvinno-
roller visar att du blivit lurad, menar Aystein.

"- Hej, säger hon. A, dw
här?

Per vet inte om ban skall
stanna. Kari. Den bär kväl-
len också. Men de står kaar
båda taå och pratar. De blir
till en grupp, en klwnga a:u
toå - och andra människor
går förbi. Men Per vill helst
gå därifrån. De blir aabrwt-
na a'u en full bille som ger
Kari en kram och en kyss.
Han är ivrig och pratar io*
ett stafettlopp. Han tar bela
Karis uppmrirksamhet i
anspråk.

Han spelar över, tänleer
Per. Jag ser att hon inte är
intresserad av bonom. När
det gäller mig rtet bon inte

Naturligtvis väcker han min
misstänksamhet. Denne gängli-
ge unge man i 3O-årsåldern -
förmodligen i början av en
strålande akademikerkarriär.
Vad har han för intresse av att
gå kvinnors ärenden gentemot
sitt eget kön?

Men han ser det inte så,
Qystein Gullvåg Holter, socio-
log och författare till boken
Raggning - en studie över kär-
lek och könsmarknad.

- I^g är i första hand mar-
xist, säger @ystein. Som sådan
anser jag det nödvändigt för ar-
betarrörelsen att göra upp med
det inre förtrycket om man nå-
gonsin ska kunna skapa ett an-
nat samhälle.
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En sociologisk studie över
karlek och könsmarknad, kal-
lar han sin bok. Den skulle
också kunna betecknas som en
marxists studie av patrrarkatet
under kapitalismen. Och en
mycket underhållande och av-
slöjande anaiys av de krassa
mekanismer som styr på kär-
leksmarknaden.

"Boken gjuter malört i sam-
livsromansens bägare och ser
på förhållandet mellan män och
kvinnor som det i verkligheten
är här på jorden och inte i det
privata himmelriket."

Så inleder författaren siälv
innan han låter ridån gå upp för
lördagskvällens lycka och
olycka:



Qystein Gullaåg Holter

riktigt om hon är det eller in-
te, Kari avslutar samtalet ge-
nort att pända ryggen till
den andre. Hon aänder sig
mot Per.

Nästa. Varsågod, näste
rnan. Per blir kallad. Mitt i
arakesresterna efter den
andre."

Aystein bygger i korta drama-
tiserade scener upp den verk-
lighet han kartlagt i sin studie.
Kari och Per är nägra av de
personer r.9- fär illustrera
raggningsmönstret. Dessemel-
lan varvar han med egna kom-
mentarer, analyser och citat ur
intervjuer som styrker hans eg-
na iakttagelser.

"Det oiktigaste är att se ocbatt bli sedd. Kari märker
ögonen, de rastlösa blick.ar-
na, den ständiga värdering-
en. Kameran går!"

Att vara em föremål i and-
ras ögon är att reduceras till
ett ting. Det leder till att manblir främmande inför sig
själv, en alienering. Men om
man ser dem utifrän fär ting-
en ett underligt egenliv i
åskådarnas ögon som vi kan
kalla fetischering. Tjejen
värderas som ett ting, hon
blir på sätt och vis skild från

sin egen kropp som i sin tur
fär ett magiskt värde som fe-
tisch."

@ystein går grundligt till väga i
sin analys. Han beskriver spe-
let från de första blickarna,
över den första kontakten, ko-
derna som används för att dölja
vad som är pä gång, vilken roll
herr- och damtoalett spelar,
bjudandets taktik och det slut-
liga uppgåendet i förälskelsen.

- Vi sprider dimridåer för
att slippa se cynismen i vårt
eget spel. Därför kan det också
vara svårt att se mönstret bak-
offi, säger Aystein och fram-
håller att det är en byteshandel
vi håller på med. En handel
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med oss själva som varan.
Att ingå ett parförhållande är

att upprätta ett kontrakt mellan
rn"nnån och kvinnan. Och det
är mannen som vinner och
kvinnan som förlo rar pä kon-
traktet. Och här finns kärnan i
boken - den ser på könsskillna-
der inte som en skillnad mellan
kvinnliga och manliga karak-
tärsegenskaper utan som eko-
nomiska skillnader.
Vi citerar direkt ur boken:

"I det norska genomsnitts-
äktenskapet stod mannen
1,976 för 82 procent av intäk-
terna och kvinnan för 18

Procent.

/- - -/
Reproduktion och dubbelar-
bete sliter ned kvinnor. En
engelsk rapport karakterise-
tai ,eptoduktioen som lika
stressfvlld. monoton och
splittråd som arbetet vid
monteringsbandet inom in-
dustrin. Fysiskt och PSy-
kiskt klarar kvinnor det sta-
tistiskt sett bättre om de är
ensamstående. Faran för
våldsbruk från män är större
hemma än på arbetsplatsen
ute i produktionen. Mäns
psykiska välbefinnande år
ädr.-ot baserat på parför-
hållande eller äktenskaP.
Män med kvinnoarbete i
ryggen bildar arbetslivets A-
hg-. Ensamstående eller
frånskilda män klarar sig
mycket sämre."
Med andra ord: Den gifte

mannen år arbetsmarknadens
A-lae - den gifta kvinnan dess
B-la[. Mäns årbete kostar vis-
serligen mer men är också lön-
sam-are. Kvinnors uppgift i
patriarkatet och kapitalismen
år att återskapa, fysiskt och
psykiskt, mäns arbetskraft.
båtr genom hushållsarbetet,
dels genom sin omsorg.

"Fy" sa männen
När boken kom ut i Norge för

48

tvä är sedan, väckte den arg de-
batt inom vänstern. Trots att
feministerna fär ta emot kritik
för sin enligt @ystein alltför
ytliga analys av patrrarkatet så
är det feministerna i Norge
som gett honom sitt stöd, säger
Aystein. Männen inom väns-
tern säger fy, så dår fär man in-
te göra. Lågga en marxistisk
marknadsanalys på privatlivet,
det går inte för sig! Men något
viktigare just nu ån att göra
upp med patriarkatet finns inte
föi arbetarrörelsen, menar
Aystern. Och han menar att
det är nödvändigt att kvinnor-
na gär in i vänstern och rensar
upp från alla patriarkaliska vär-
däiit'tgar som'dröier sig kvar.

Medan E,ngels satt och skrev
på sin tolkning av familjens ur-
iprung och 'ikvinnors världs-
historiska nederlag" i antiken,
ägde kvinnokönets ekonomis-
kä nederlag rum, runt omkring
honom i samtiden, konstaterar
Aystein i sitt avslutande avsnitt
om patriarkatets historia.

Det var nämligen kvinnorna
som i första hand kastades ut
på fabrikerna i industrialismens
inledningsskede. De var billig
och attraktiv arbetskraft. Patri-
arkatet kände sig så hotat un-
der den första tiden av de nya
ekonomiska förhållandena un-
der kapitalismen att t o m arbe-
tarklassens män vände sig mot
sina egna kvinnor. Arbetar-
klassens kamp för bättre ar-
betsvillkor flätades samman
med kamp för mäns företrädes-
rätt till industriarbeten. Den
första Internationalen var nära
att anta en resolution mot
kvinnor i industrin, och något
entydigt stöd för kvinnors rätt
till avlönat arbete gav arbetar-
rörelsen inte förrän vid sekels-
kiftet. Och då var det för sent.
Patriarkatet hade hittat sina
nya form er att fungera också
under kapitalismen. Genom
lagstiftning hade staten säkrat
männens ekonomiska ställning
och skyddat reproduktionen.

Borgarklassens värderingar om
familjen blev en samhällelig
norm, produktionen och re-
produktionen skildes åt och
äärigenom skildes också kvin-
nors huvudsakliga arbete ut
från övriga ekonomin.

Kan hända igen
- Det som hände i industrialis-
mens början kan mycket väl
hända igen, säger Oystein. Ge-
nom skenmanövrer luras kvin-
nor att rro aft det blir bättre.
Ofta genom förändringar i de
högre samhällsskikten. Många
tror t ex att ett kvinnligt statsö-
verhuvud skulle vara ett fram-
steg för hela kvinnokönet.

- Men då glömmer de att
kvinnliga statsöverhuvud fun-
nits i de mest ruttna patriarka-
liska samhällen som världen
skådat.

Han påpekar också att trots
den aktiva kvinnoröreisen un-
der 7}-talet har inte kvinnors
grundläggande ekonomiska
farhållande förändrats. I Nor-
ge har t ex kvinnorna i genom-
snitt bara en femtedel av män-
nens inkomster.

- Visst har kvinnorn a fätt
mindre arbetsbörda hemma,
men det beror inte på att män-
nen gör mer, säger Oystein.
Arbetsfördelningen i hemmet
år lika skev som för tio är
sedan.

- Det är så lätt ^ftföra kvin-
norna bakom liuset eftersom
förtrycket är så relativt. Det
förändras och anpassas. Han
tycker t ex att det går att se en
trend mot att göra kvinnor eg-
enansvari ga för förtrycket.

- Idag handlar det om afi fä
kvinnor att tycka att det är de-
ras eget fel.

- Bara det att du t ex gär
med på en diskussion om hur
"manirollen ska förändras" vi-
sar att du blivit lurad, menar
Aystein. En förutsättning för
förtrycket är att du ställer upp
pä könsskillnaderna - sådana
ikillnader som att beroende
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Kvinnors wppgtft i patriarkatet ocb k.apitalisrnen är att återshapa, fysiskt och psykisht, mäns
Dels genom bushållsarbetet, dels genom sin omsorg."

Ur Raggning aa Oystein Gullaåg Holter.
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och passivitet är kvinnligt och
att aggresvitet och självständigt
är manliga egenskaper.

- Det är inte arbetarna och
kapitalisternas personliga egen-
skaper som gör dem till arbeta-
re och kapitalister. Samma säl-
ler för män och kvinnoi -
egenskaperna är konsekvenser
av de roller de står i.

"Mjuke" mannen
Raggning är pä sina ställen en
mycket rolig bok i sina träffan-
de iakttagelser. Flans analyser
bjuder på flera goda skratt.
Han konstaterar t ex att den
nye "mjuke" mannen med sin
taktik bara röjer nya vågar för
att hitta andra kontrollformer
över kvinnor. Han beskriver
också hur den mjuke mannen
har fördel i spelet om "krossa-
de hjärtan". "Där kan de på
begagnatmarknaden specialiJe-
ra sig på att plocka upp kvin-
nor som tidigare förtryckts."

Plötsligt sätter sig @ystein
upp i fåtöljen, spänner sina an-
letsdrag och säger med hög
röst:

- Nu har jag försökt förstå
er kvinnor så länge, nu är det
dags att ni börjar ta hänsyn till
mina intressen!

Häpet konstaterar j^g för-
vandlingen innan jag inser att
han illustrerar ytterligare en
varianr av det ständigt föränd-
rade förtrycket.

Nu handlar det om "nymas-
kulinisten".

Ett begrepp som ska ses i
samma perspektiv som ekono-
misk kris, tillbaka - till - famil-j.r - tider, och unga mäns krav
på att fä behålla den gamla
könsmarknaden.

Mansår
Ffter att så nyligen ha läst hans
bok och med Qvsteins världs-
bild fortfarande kvar pä nät-
hinnan blir det dråpliga i ry-

w

maskulinistens krav också tvd-
ligt. I en värld där männ..r h".
alla de ekonomiska fördelarna
och kvinnorna det oavlönade
slitet som belöning kräver nu
förtryckaren dessulom att bli
förstådd.

- Naturligtvis är det bra om
inte bara kvinnorn a har mono-
pol på samlevnadsfrågor, säger
Aystein men skrattar ändå
högt när jag berättar att i Sveri-
ge har RFSU inlett ett mansår.

På hemväg frän . intervjun
passerar jag en pressbyråkiosk.
I bakhuvudet registrerar jag de
vanliga nakna kvinnokroppar-
na på löpsedlarna. Nu hänger
där dessutom en med texten:"Vi år tidningen som inte
skäms över att vara herrtid-
ning".

Jovisst lever vi i farliga ti-
Ider. n

Pia Axelsson
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En bok
tor
maktlosa
Ett brev från en orolig tonårs-
mamma till en annan. Så ser jag
boken "Vem ska bestämma - du
eller j^gl" Den år skriven av
Louise Ricklander. frånskild
mamma till Ulla och Lotta som
då var 18 resp 75 är.

Hon upplever hur döttrarna
skolkar från skolan. Lotta är ute
och springer på kvällarna i stället
för att sköta läxor, dricker sig
ofta berusad och blir till och med
inblandad i en bilstöld. Vi fär
också Ullas och Lottas egna
kommentarer i slutet av boken.

Många andra föräldrar till
tonåringar ligger säkert sömnlö-
sa ibland och oroar sig för
liknande saker när det gäller de-
ras barn. Säkert känner sig
många maktlösa. "Vad kan jag
göra? Hon blir ju bara än värre
när jag försöker blanda mig i."
Är man dessutom ensam om an-
svaret. . .

Då känns det nog skönt att lå-
sa Louise Ricklanders bok. Som
ett samtal - fast lite ensidigt för-
stås. Men Louise Ricklander har
den styrkan att hon är psykolog,
och i tio är har arbetat som
skolpsykolog. Många gånger har
hon varit engagerad i liknande
fall - fast professionellt. Ändå
står hon där fylld av oro utan att
veta hur hon ska tackla proble-
men när barnen missköter sig.

Louise ar en aktiv mamma.
Hon är inte rädd att yttra sig på
föräldramöten och kommer med
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Vem ska bestämma
- du elleriag?
Od den ryara båla6gåftgs
w tontdoriilde -- s totråsmo
b6attår Gh kmsrtsffr

Louise Ricklander
Vadagspsylologi fY&W

Louise Ricklander: Vem ska
bestämrna
- du eller jag?
Y(/ahlström €' Widstrand 1982
ur serien Vardagspsykologi
Pris: ca 60 br

annorlunda id1er. Hon talar
mycket med sina barn.

I många fall är hon inte så
orolig som vanliga föräldrar kan-
ske skulle vara. Hon anser t ex
att Ulla, som då går i siuan, själv
kan ta ansvar för om hon vill
sköta skolan eller inte.

Dä år Louise mer orolig för att
Ulla håller ihop med en mycket
äldre kille som det dessutom drö-
jer länge innan Louise fär tråffa.
Men ändå kan hon inte låta bli
att förebrå Ulla för att hon miss-
sköter skolan, fast hon iust för-
svarat henne inför läraren.

Det är Lotta som är det största
problemet. Lotta var en "snäll
flicka" innan hon kom i puberte-
ten. Det var Lotta som förebråd-
de Ulla för att hon gjorde mam-
ma ledsen. Några år senare blir
Lotta som en omvänd hand. Hon
missköter skolan, är ute och
springer på kvällarna och kom-
mer hem riktigt berusad. Hon
liuger för mamma om vad hon
har för sig. För att inte göra hen-
ne ledsen.

Och Louise är orolig. Trots att
hon vet att det inte hjälper att
tj*a, så gör hon det.

Boken handlar verkligen om
Irägan i boktiteln; Vem ska be-
stämma? Louise har låtit sina
barn bestämma mer och mer se-
dan de var små. Vid 11 års ålder
t ex fick Ulla siälv klädpengar att
handla för, eftersom hon och
Louise stred hårt om sina respek-
tive uppfattningar om vad hon
skulle köpa. Lotta behövde inte
ens strida för sina klädpengar.

Men i puberteten - det är dä
det blir allvar. Det är då frågan
ställs på sin spets. Ska mitt barn
verkligen få bestämma att det ska
supa och bli inblandad i olaglig-
heter? Var ska det sluta? Kan jag
inte hindra henne?

Läsarna f.är "[acit" i slutet av
boken. Döttrarna har blivit vux-
na och sfälvständiga. Ulla be-
stämde sig för att komma in på
gymnasiet, började sköta skolan,
har blivit politiskt aktiv och flyt-
tat till studentrum. Lotta har
också skärpt sig. Förbättratbety-
gen i flera ämnen och kommit in
på gymnasiet. Hon klarade ett
sommarjobb alldeles utmärkt
och sköter sig nu minutiöst.

Var det Louises aktiva hand-
lande, hennes outtröttlighet när
det gällde att lägga sig i och visa
att hon brydde sig om sina dött-
rar, som hjälpte?

lag frägade min dotter Alex-
andra, 16 är, om hon tyckte det



var bra att Louise var så enga-
gerad.

- Hon oroade sig nog mer än
föräldrar i allmänhet gör, trodde
Alexandra. Hon gjorde nog
också mer än föräldrar brukar
göra.

- Men jag tycker att hon oroa-
de sig för mycket. Man gör mot-
satsen bara för att trotsa mam-
man om hon är för tjatig. Kanske
att en del påverkas och gör som
mamman säger.

- Men har man bara fätt lära

sig att tänka själv så att man kan
stå på egna ben, så kan man själv
tänka ut vad som är bra eller då-
ligt att göra.

Grunden till att det verkar gå
så bra för Lotta och Ulla nu mås-
te ha lagts vid en mycket tidigare
tidpunkt i deras liv. De har haft
en mamma och en pappa, som
(trots att de är frånskilda) har
gett dem mycket kärlek och
trygghet och förtroende från det
de var små. Man kan inte använ-
da boken som receptbok när det

gäller ungdomar med svår bak-
grund.

Men det känns nyttigt som
förälder att se, att det inte "hjäl-
per" hur förstående och psykolo-
giskt "perfekt" man än lyckas
var^. För att bli vuxna måste
barnen ändå frigöra sig, och det
är en kamp vare sig man tilläm-
par förbuds- eller tillåtelseuppfo-
stran. Vi står där ändå med vår
önskebild över våra barns "lyr-
kade" framtid.

Elisabeth Enger

Mobilisera
IOr
forramgang

Sommaren 7979 deltog iag i ett
seminarium för nordiska kvin-
nor i Helsingör. Temat var
"kvinnors liv och arbete". Det
var naturligtvis en spännande
vecka. Samtidigt var det i många
avseenden en upprepning av
kvinnorörelsens tankar och krav.
Och jag minns att iag efter några
dagar uppgivit undrade för mig
sfälv hur vi skulle kunna finna
nya vinklingar på vära gamla
problem.

Då framträdde Berit Äs.
Med sin utstrålande personlig-

het gav hon en glasklar analys av
männens härskartekniker. Det
går ändå alltid att finna nya per-
spektiv! Kanske ska det ses som
vårt långsamma, stegvisa avslö-
jande och synliggörande av kvin-
noförtryckets alla former.

Nu har Berit Är utkommit
med några av sina anföranden
samlade i en bok "Kvinnor till-
sammans. Handbok i frigörelse".
Och visst är det en tillgång att Iä

Berit As: Kvinnor tillsammans.
Handbok i frigörelse.
Gidlunds 1982
Pris: ca 71 kr

Berit As tankar samlade. Men
samtidigt blir det stora hopp från
till exempel att vårt bistånd till
u-ländern a är en export av kvin-
noförtryck till uppgifter om att
i6 procent av yrkesarbetande
kvinnor i Stockholm ständigt är
plågade av trötthet. Det förkla-
ras i förordet med att avsikten
har varit att vid ett visst tillfälle
ge en bestämd grupp ett avsett
budskap. Men det har bidragit
till att göra boken som bok något
ostrukturerad.

I bokens slut finns en 9-punkts
strategi för organiserande av
kvinnor - till framgång.

1. Se till att hitta en historisk
förutsättning, en vana, en me-
tod som traktens kvinnor tidi-
gare har använt vid mobilise-
ring.

2. Ha ett konkret mål och kon-
kreta metoder.

3. Lät aldrig någon bära bördor
och anivar ensam. Väli en
trojka.

4. Lät ledarskapet rotera.
5. Börja aldrig med kvinnopoli-

tiska aktioner utan en fast
tidsram, inte för vid, inte hel-
ler för snäv.

6. Organisationsstruktur måste
anpassas efter den politiska
uppgiften.

7. Mobilisera aldrig kvinnor för
annat än framgång.

8. Ha alltid en teori - en modell -
för arbetet.

9. Ha ett handlingsrecept som är
genomtänkt och som är din
eller gruppens egendom. Låt
den vara hemlig, medan alla
utspel ska vara öppna och till-
gängliga för alla.
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Historien
om ett

otlvarOnaos-
t.lor0rag

Det är något visst med engelska
författarinnor. Jag tänker på
Margaret Drabble, Fay Veldon
och nu ZoeFairbairns. De har en
förmåga att skriva enkelt, enga-
gerande och humoristiskt om
viktiga och allvarliga ämnen.

Kärnan i den här boken av Zoe
Fairbairns är en grupp feminis-
ter. De har ockuperat ett för
länge sedan övergivet och förfal-
let höghus i ett London på dekis.
Utanför gruppen står Lynn, den
egentliga huvudpersonen, som
lever i ett lyckat äktenskap och
som kanske vill ha barn. Tiden är
sena 7O-talet när boken börjar.
Feministerna är engagerade i en
"mödrastrejk" för bättre barn-

Zoe Fairbairns: Bidraget. En
framtidsroman.
Hammarström & Äberg 1982.
Pris: 94 hr.

Säkert är denna strategi ett an-
vändbart vapen i kvinnokampen.
Siälv är jag innerligt trött på att
höra kvinnor kritisera de man-
ligt hierarkiskt uppbyggda orga-
nisationerna utan att någonsin
kunna ha alternativa förslag.
Visst måste vi ha nya organisa-

tionsformer! Men vi måste kanna
de gamla för att kunna åndra
dem. Låt oss nu ta fasta på Berit
Äs råd!

För alla de som i kvinnokam-
pen söker nya aha-upplevelser
kan nog "Handbok i frigörelse"
vara inspirerande. För min egen

del kan det skrivna ordet i detta
fall inte på långa vägar ersätta
det som Berit Äs direkt förmed-
lar till en lyssnande och seende
publik.

Agneta Dreber

Familiepartiet gör stora fram-
steg och kommer i regeringsställ-
ning. Bidraget införs, men så
småningom upptäcker man att
det är "fel" kvinnor som föder
barn och man övergår till att
mer selektivt utdela detta bidrag.
Det ska gå endast till "värdiga
mödrar". För att underlätta hela
proceduren tillför man i stället
ett medel i dricksvattnet som gör
att endast de kvinnor, som får ett
"motgift" blir gravida. De år
diplomerade och utsedda av sta-
ten till fullblodsmödrar.

Men det går fel. Fullblodsmöd-
rarna föder missbildade barn,
upproret bryter ut, Familjepar-
tiet går i graven, Bidraget av-
skaffas och vi är tillbaks där vi
böriade. Det har hunnit bli år
2000. Feministerna i tornet har
genom åren lyckats hålla sig kvar
och uppfostra nya generationer
till den envetna kampen mot Fa-
miliepartiet och ,Bidraget, €n
kamp som inte utesluter våld-
samma aktioner.

Vad som händer utanför det
nedkörda och hårt patriarkaliskt
styrda England, får vi inte reda
på. Inte heller tycks det vara nå-
gon man som ställer sig på kvin-
nornas sida, manssynen är rätt så
nattsvart.

Förenklingar? Javisst.
Överdrifter? Jodå.
Men genom att förankra bo-

kens början i en välkänd vardag
blir berätttelsen inte helt otrolig.
Vårdnadsbidrag har vi iu alla
hört talas om, likaså att det skall
betalas av barnomsorgen. Detta
är historien om vårdnadsbidra-
get driven till sin spets.

En nyttig läsning.
Och inte minst rolie.

Eva Ekelöf

omsorg.
Ären rullar på.
1984 kommer och går.
England får ett nytt politiskt

parti, Familiepartiet, som vill lö-
sa alla samhällsproblem med ett
enkelt grepp: satsa på familjen.
Inför Bidraget till alla mödrar, så
att de stannar hemma hos sina
barn och blir betalda för det.

öveRLEvNAD
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FRAMTID
En kurs om människans villkor och vårt framtida samhälle
29t8 -8.F^181 -84
Statligt studiestöd. Begär prospekt!
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En
kompromiss
för
trotskister?

Det viktigaste, ofta det enda, ma-
terial om arbetarkvinnorna i rö-
relsen är tidningsnotiser om mö-
ten och strejker i de första socia-
Iistiska dags- och veckotidning-
arna. Det år ett tidskrävande ar-
bete att söka igenom årgångar av
gamla tidningar i olika arkiv,
men det är nödvändigt eftersom
historieskrivarna koncentrerat
sig helt på männen. Kvinnotid-
ningarna Morgonbris, Röda rös-
ter, Arbetarkvinnornas tidning
och Arbetets kvinnor innehåller
naturligtvis det mest utförliga
materialet och i den här boken
har många intressanta inblickar i
kvinnornas fackliga kamp häm-
tats från dem. En nyttig kunskap
för alla som vill veta mer om den
kvinnokamp i tidigare generatio-
ner som många inte tror har exi-
sterat.

Nästa problem i historieskriv-
ningen blir hur materialet an-
vänds. Den nya kvinnorörelsens
erfarenheter har lärt oss att
"kvinnoståndpunkten" inte går
att förena med den traditionella
definitionen av klasskamp som
manligt område, där kvinnor är
underordnade och tämligen be-
tydelselösa. Den här boken är en
kompromiss mellan dessa ofören-
liga ståndpunkter omedvetet
naturligtvis - men påfallande när
man väl fått upp ögonen för pro-
blemet.

I inledningen om storindu-
strins uppkomst står det att
"maskinernas införande och in-
dustrins utveckling medförde en
total förändring av familjestruk-
turen... Arbetarhustrur och
ogifta kvinnor tvingades ut på

KAIVIRATER...

Eaa Scbmitz: Kainnor, Kam-
rlter . . .

Kainnans roll i arbetarrörelsens
uppbygge till slutet av 1930-talet.
Bohförlaget Röda runTmet.
Pris: 65 kr.

arbetsmarknaden för att försörja
sig och för att familjens försörj-
ning skulle gå ihop"..Men en ar-
betsmarknad för kvinnorna,
hushållsarbete i främmande fa-
miljer, hade existerat som tvång
för stora kvinnogrupper långt
före industrialismen. Pigorna
fortsatte att vara största grup-
pen förvärvsarbetande kvinnor
ända till 1930-talet. Det är också
en mycket vanlig men felaktig
generalisering att "när man fast-
ställde mannens arbetslön, be-
räknade man att mannen skulle
försörja inte bara sig själv utan
hela sin familj". Var fanns denna
goda försyn? "Man"? Att mans-
lön varit högre än kvinnolön be-
tyder inte familjelön. I alla indu-
striländer levde en vanlig arbe-
tarfamilj i staden under existens-
minimum om hustrun inte lyc-
kades hitta någon förvärvskälla -
städning, tvätt osv. För att kun-
na betala ett enda rum med ved-
spis för matlagning måste arbe-
tarfamiljen i början av 1900-talet
ofta ha inneboende män och/eller
kvinnor som sov på golvet eller i
kökssoffan. Detta gällde ännu
mer för de ensamma mödrarna.

På sidan 53 sägs helt riktigt att
omkring hälften av alla barn som

föddes i Stockholm hade ogifta
mödrar, och att "familjefäderna
försvann, när de inte orkade med
försörjningsbörden". Om detta
anmärkningsvärda förhållande
finns ingen kommentar. Men av
de ensamma mödrarna har sam-
hällsmoralen inte minst i arbe-
tarklassen, krävt att de skulle
stanna och orka. Siälva föreställ-
ningen om familfelön för män
har varit grundläggande för
kvinnoförtrycket i arbetarklas-
sen. Den har hindrat kampen för
lika lön och bidragit till att ut-
lämna kvinnor till männens god-
tycke. Fortfarande tvingas kvin-
nor av ekonomiska skäl att bli pi-
gor i samboförhållanden även
om situationen inte är så svår
som förr. Det statliga barnbidra-
get utbetalat till modern är en se-
ger för kvinnokampen som den
unga generationen inte kan upp-
skatta till sitt fulla värde. Men
nog borde den finnas med i arbe-
tarkvinnornas historia.

I bokens sammanfattningar av
de olika arbetarpartiernas politik
försvinner kvinnorna. Det finns
visserligen bilder av kvinnliga le-
dare men deras liv och arbetsin-
satser behandlas inte. Om Hilma
Hovstedt heter det att hon
"kämpade mot fosterfördriv-
ningslagens slopande", trots att
hon faktiskt var en ivrig agitator
för att den skulle avskaffas! Ett
annat egendomligt påstående är
att "ingen kvinna från den soci-
aldemokratiska rörelsen" deltog i
Bernkonferensen 1915. Här bor-
de klart ha sagts ut att påståen-
det endast gällde de svenska
kvinnorna. Till denna internatio-
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nella fredskonferens kom social-
demokratiska kvinnor från de
krigförande länderna illegalt och
oftast mot sina egna manliga le-
dares vilja. Det var en storartad
kvinnomanifestation, som borde
presenteras på ett riktigt sätt
även om utrymmet är begränsat.

Den oerhört förenklade och
politiskt vinklade bilden av kam-
pen under andra världskriget är
påfallande för mig som själv var
med. På två rader nämns att
"kommunisterna utsattes för
hårt tryck" och att LO "gick ut

Till
ytterlighet
förenklad

1974 gav Maria Marcus ut Den
fruktansvärda sanningen. En
bruksbok om kvinnor och maso-
kism. Jag minns att iag önskade
boken i iulklapp av min far som
bestört kommenterade: IJsch!
Läser du sånt!? Lika förskräckta
blev kvinnorna på det Germain
Greer-möte i Köpenhamn där en
ung kvinna reste sig uPP och På-
stod: Jag slår vad om att tre fjär-
dedelar av oss som sitter håt är
masokister! Tanken var Pinsam.
Visst finns det kvinnor som vill
förtryckas men inte vi feminister
som kämpar mot förtrYc-
ket????!!! Men Maria Marcus tog
påståendet på allvar, gick hem
och skrev sin infallsrika och mo-
diga bok som hon tillägnade den
unga flickan. Markus skriver om
sin egen fysiska och psykiska ma-
sokism (hennes stavning) och om
sina egna upplevelser och önsk-
ningar. Hon går igenom PsYko-
logiska, litteråra och Pornogra-
fiska skildringar. Hon tillbakavi-
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med att kommunister inte fick
välias till fackliga uppdrag". San-
ningen år att de som hade fackli-
ga uppdrag avsattes och sParka-
des ut från allt fackligt arbete.
Inget nämns om de härda förföl-
jelserna av kommunistiska famil-
jer, mordbranden på Norrskens-
flamman med fem dödsoffer, var-
av två barn, inget om lägren,
transportförbudet. Däremot får
vi veta att partiet "diskuterade
en omvärdering av fascismen"
och att partiledaren Sven Linde-
rot, skickade brev till LO om att

]Åfi Åtr.sKÅR ilnr

arbetarna måste hålla tillbaka si-
na lönekrav för den nationella
enighetens skull! Här finns var-
ken citat eller källhänvisningar
men slutsatsen av dessa Påståen-
den blir att partiet liksom SAP
ingått klassamarbete med bor-
garna.

Tyvärr, trots goda ansatser, är
den här boken nog lämPligast för
den inre partikretsen hos trots-
kisterna.

Ruth Bohman

nor som är miuka och följsamma
framför dem som säger ifrån hur
de vill ha det.

Markus skilier mellan den auk-
toritära och den sexuella maso-
kismen.

Den auktoritära är den som
får oss att underkasta oss aukto-
riteter, att införliva förtrycket i
oss själva. Det är det som gör det
svårt för oss att stå på oss gent-
emot män. Vi kan tycka att det
är män som har de viktigaste iob-
ben, att de säger om varken de
bästa eller klokaste orden, så

dock de som räknas!
De första och viktigaste stegen

ur den auktoritära masokismen
har vi tagit. Vi ser förtrycket och
erkänner det. Men att vät med-
vetenhet ändras betyder inte att
alk är gott och väI. KamPen På-
går och den är lång.

Sexuell masokism är något an-
nat och den kan vi, menar Mar-
cus lida av även om vi kastat av
oss den auktoritära. Den sexuella

M aria M arcws / Stig Sob lenb erg:
Jag älsk.ar det eller Historien om
Stefans ocb Monas bemliga
härleh.
Pornografisk roman.
Gidlunds 1982.
Pris: ca 116 hr.

sar myten om den naturliga ma-
sokismen; aldrig någonsin har
kvinnor uppskattat att bli ivägs-
läpade i håret och våldtagna.
Hon myntar begrePPet Patriar-
kapitalism och visar på hur sam-
arbetet mellan manssamhället
och kapitalismen förstärker, vid-
makthåller och exploaterar kvin-
noförtrycket. Samhället använ-
der de ständigt lika effektiva och
nu återigen aktuella ekonomiska
vapnen, bostadsbidrag, barnom-
sorg, barnbidrag. Männen för,
menar Markus, ett krig med mer
sexuell prägel. De föredrar kvin-



botar vi lättast fysiskt. Markus
visar hur vi kan hjälpa varandra
att kartlågga de muskelspän-
ningar som uppstär när vi med
eller utan masokistiska inslag blir
sexuellt upphetsade. Om detta
och om hur den sexuella maso-
kismen spelas ut mot oss för att
hålla oss nere handlar Maria
Marcus nya roman som hon skri-
vit tillsammans med Stig Sohlen-
berg, "JaB älskar det eller Histo-
rien om Stefans och Monas hem-
liga kärlek."

Mona år en 28-ärig svenska
som, ovanligt företagsamt för en
så självutplånande person som
hon senare visar sig vara, i en
dagstidningsannons undrar:
Vem vill straffa mig när jag varit
olydig? Hon får massor av svar,
som mer eller mindre handgrip-
ligt lovar att uppfostra henne.
Hon välier ut de bästa breven
och onanerar till dem.

Så långt är jag med. En fantasi
är en fantasi. Det är, masokis-
tiskt eller inte, något man kopp-
lar pä och som man kopplar av
och som tjänar som sexuell sti-
mulans. En önskan är för mig
något annat. Den är betydligt
mer realistisk, något som jag vill
förverkliga. Det kan vara en ön-
skan om närhet och ömhet. Det
kan också vara dagdrömmeri el-
ler kalla det gärna verklighets-
flykt: Tänk om han - eller hon -
vore här!

Men för Mona är fantasi och
önskan samma sak. Hon tänker
sätta sina fantasier i verket. Hon
svarar på en kontaktannons av
Stefan, en otillfredställd, rump-
fixerad, norsk sadist bosatt i Kö-
penhamn. De beslutar sig för att
flytta samman och skriver kon-
trakt på att han är herre och hon
hans slavinna. De börjar lite lätt
med risbastu.

I Sacher-Masochs fotspår blir
de dock alltmer avancerade. Ked-
jor, piskor, spanskrör ja, riktiga
tortyrinstrument ingår så små-
ningom i repertoaren. Mona är
snart så utplånad att hon inte
kan uttala ordet "i^g". Hon nju-
ter inte heller längre sexuellt. I

Stefans sadism ingår att i första
hand tillfredsställa sig siälv och
lämna henne åt sig siälv. Men
Stefan börjar också lida av excer-
sisen med Mona. Helst av allt
skulle han vilia beråtta hur jäv-
ligt han har det på jobbet men då
visar han en svaghet och det vå-
gar han inte.

Monas och Stefans önskningar
glider in i alltmer extrema for-
mer. Deras förväntansfulla
drömmar berövas på sitt magra
och dystra innehåll. De förstår
att de inte kan fortsätta. Och då
Iägger de av! Lätt som en plätt!
Först byter de roller för en week-
end. Med handbojor, klädnypor
och piskor ger Mona igen för
gammal ost. Men inte blir hon
sexuellt upphetsad! Och Stefans
kuk hänger trött och slak istället
för det präktiga stånd han bru-
kar ha då han höll i piskan.

Att sexuell masokism skulle
vara så vanligt som Markus på-
står har iag svårt att förstå. Är-
ligt talat känner jag inte igen
mig. I den mån mina sexuella
fantasier har masokistiska inslag
är det alltid iag som bestämmer
och fysisk smärta ingår aldrig.
Därför förstår jag varken Mona
eller Ste{an och författarna hjål-
per mig inte på traven.

Deras roman är till ytterlighet
förenklad. Det är som vaknade

Stefan och Mona en morgon och
bara var sugna på piskan. Också
den billigaste porrnovell brukar
ha trädar bakåt; Hon mindes
med vällust pappas slag på stjär-
ten när hon varit olydig! Vi vet
nästan ingenting utanför det
slutna rum där de ägnar sig åt
sina övningar. En strejk och en
demonstration skymtar förbi.

Den har betydelse för deras
omvändelse, men inte på något
trovärdigt sätt eftersom deras in-
tresse dittills uteslutande varit
inriktat pä herre-slavinne-för-
hållandet. Det är en brist. särskilt
med tanke pä att Markus förkas-
tar tanken på masokism som ett
naturligt inslag i kvinnors psyke.

För att bli någorlunda klok på
romanen var jag tvungen att gä
tillbaka till Den fruktansvärda
sanningen. Med den som tolk-
ningsschema och med en stor
portion välvillighet kan man na-
turligtvis finna sanningar och
symbolvärde i Monas och Stefans
spel. Men boken om dem är, som
författarna också deklarerar, i
första hand en pornografisk ro-
man för sadomasokister. Och
som sådan engagerar den
åtminstone inte mig.

Gun Fälth

Fruntimmersvecka
Fruntimmersveckan i Mora
anordnas i år den 18/7 - 23/7
1983. Några förkunskaper krävs
inte för att delta i kursen. Kursen
vill belysa kvinnors situation i
dagens samhälle - i familjen, ^r-betslivet, politiken och konsten.
Varje dag har sitt eget tema och
inleds av en föreläsning i ämnet.

Kostnader för kursen: Med
dagstudiestöd kostar helinackor-
dering i enkelrum cirkapriser
165,-/dag och i dubbelrum 1,45,-/
dag. Utan dagstudiestöd kostar

helinackordering i enkelrum
108,-/dag och i dubbelrum 95,-/
dag. Därtill kommer en kursav-
gift på 100,-. Dagstudiestödet
skall sökas senast den L5 maj,

Anmälningar till kursen skall
vara Mora folkhögskola tillhan-
da senast den 1/61983. Är Du in-
tresserad av kursen och vill ha
ytterligare upplysningar, kan Du
vända Dig till Mora folkhögskola
tel 0250/170 07 eller till Karin
Egardt tel0250/126 66.
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Om
svunnen
ungdomstid

Vad är rockmusik? För killar kan
den betyda upprorsmusik, men
också faderssubstitut.

Vad betyder den för tjejerna?
Är inte rockmusik egentligen kil-
larnas grei? Killar i alla åldrar.

I boken Elektriska drömmar
skriver författare och musiker
om rockmusik. Väldigt mycket i
boken handlar om musiken som
uppstod på 60- och ZO-talen, i Be-
atles spår.

Att rockmusiken fanns på 50-
talet, långt före Beatles är klart,

Elehtriska drömmar. Författare
om rock.
Förlaget Rochmani.
Pris ca 100 kr.

men det framgår inte av boken.
Beatles var popmusik, efter dem
kom rocken. Idag är rocken mer
än någonsin populär, tom tex-
terna analyseras, som rockpoesi.
Och texterna spelar stor betydel-
se, inte minst för tjejbanden. I det

enda kapitlet i boken som hand-
lar direkt och enbart om tiei-
band, understryks hela tiden tex-
tens betydelse.

Tiejernas musik avviker inte
från den manliga, naturligtvis,
men texterna gör det. Det år re-
bellisk musik, upprorisk musik,
och texterna gör uppror mot den
konventionella kvinnorollen.

I England finns en rörelse
"Rock against sexism". De engel-
ska tjejbanden talar tydligt om
vad det handlar om i sina texter.

FRED

0beroende ti dskri ft för fredsdebatt

för nyböria

Förändringens makter
ska vara milda
men ändå makter
och inte tandlösa anpasslingar

PRENUMERERA !

4 nr 752- kr
NT 1, FRED FÖR
76 sidor , 19:- kr.

cVlaga fiofifiirlag
Box 7 282 , 407, 35
Postgiro 96 04 44-

NYBÖRJARE

t,
trg
Göteborg
8.
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Men det år mest i tjejbanden
upproret mot kvinnorollen görs.
I de band som har en eller två
kvinnliga musiker, resten män,
tycks texternas innehåll inte skil-
ia sig från andra band.

Musik är viktigt i livet. Den
hårda, intensiva, pulserande
rockmusiken, innesluter dei, den
ger hiärnan nya elektriska im-

Pornografi
för
välbeställda

Boken I Last och Lust pä 256 si-
dor, ger mest intryck av att vara
ett bildverk för s k radikala och
välbeställda medelklassare. Nes-
tius ger sex skäl för att skriva
den:

att redovisa pornografins
historia
att fä igång en diskussion
att visa motbilder - erotiska
bilder
att tillföra tydliga argument
och fakta till 1977 års yttran-
defrihetsutredning som väntas
bli klar 1983
att punktera opinionsbildarna
genom att visa att de är okun-
niga och har ringa om ens nå-
gon egen erfarenhet av porno-
grafi
att visa delar av en utställning
som förberetts i RFSUs regi
över temat pornografins hi-
storia.

Boken är indelad i tre avdelning-
ar där de första 150 sidorna be-
skriver pornografins utveckling
under de senaste 100 åren. Den
andra delen omfattande 20 sidor,
återger ett bildanalytiskt samtal,
mellan en lärare och två elever

pulser som gör dej stark, lyfter
upp dej, hjälper dej. Hårdrockens
tondön blir en pappa för dej, om
du är kille, en pappa som aldrig
sviker utan stöder dej. Är du tjej
för den fram ditt budskap, rent
och oförfalskat, till muskler och
hjärna. Den ger gemenskap.
Därför är den viktig.

Elektriska drömmar är en kär-

Hans Nestius: I Last och Lust.
Prisrna/RFSU 1982
Pris: 160 kr

vid en folkhögskola. Den tredje
och sista avdelningen visar mot-
bilderna.

Trots Hans Nestius angivna
skäl för att skriva boken har jag
ändå svårt att förstå meningen
med den. För vem är det intres-
sant att skilfa ut den kommersia-
liserade och exploaterade mellan-
mänskliga kommunikation som
benämns pornografi? Bidrar inte
en bok i ämnet till att sanktione-
ra ett falskt ojämlikt och presta-
tionsinriktat förhållande mellan
människor hur lowärda ambi-
tionerna än är att granska por-
nografin kritiskt? Möjligen skulle
man kunnat behandla den i ett
större sammanhang som berät-
tar om människors lust och ero-
tik i allmänhet.

Riktigt intressant i boken fann
jag endast ett stycke på två sidor
av Rollo May ur hans "Kärlek

leksförklaring till rockmusiken.
De som skriver kärleksförkla-
ringarna är inga ungdomar läng-
re. Mycket handlar därför om de-
ras ungdomstids musik. Den mu-
siken, som gick tillbaka till röt-
terna.

Eva Ekelöf

och vilja". Där utvecklas tankar
om sexualitet contra erotik. Det
är för mig bokens behållning och
har mycket litet med pornografi
att göra. "Eros är centrum för en
kulturs vitalitet - dess hiärta och
själ . . . Eros vill förening med
den andra i glädje och lidelse, den
vill skapa nya upplevelsedimen-
sioner som vidgar och fördjupar
bådas väsen. . . Den tekniskt ef-
fektive älskaren lider nederlag i
den motsägelse som samlag utan
eros är och blir till sist den impo-
tente . . . Det mål som sexualite-
ten riktas mot är tillfredsställelse
och avslappning, men eros är
åtrå, längtan, en ständig vädjan
och strävan att breda ut sig."

Osökt kommer iag att tänka
på prostitutionsutredningen och
dess stimulerande och nya tanke-
gångar kring ungefär samma
ämne. Såväl prostitution som
pornografi år patriarkala förete-
elser och som kvinna känner jag
mig både främmande och oans-
varig för hela det pornografiska
utbudet under åren alltifrån de
franska korten på 1860-talet
fram till våra dagars upprep-
ningar på temat.
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Pornografi betyder ordagrant
"att skriva om skökan" vilket är
nog så tankeväckande. Kvinnan
som hora är alltså en förutsätt-
ning för hela pornografin. Att
kvinnan liksom mannen har för-
måga att känna och väcka lust
utan att för den skull tapPa sina
andra egenskaper och förmågor
är lika litet erkänd i pornografin
som i det samhälle den skapas.
Pornografi är definitionsmässigt
för män. Kvinnorna på bilderna
har förhållande till de tittande
männen. Lika litet som prostitu-
tion har med erotik att göra har
pornografi det. Istället handlar
det i båda fallen om förfogande

och makt.
Curt Flson, förläggare av por-

nografisk litteratur, anser att det
viktigaste och ofta enda målet
med hans pornografi år att ge
den tittande mannen erektion.
Jag tycker det borde tas som en
samhällelig utmaning. Vi bör
snarast finna andra gemensam-
ma och oändligt mycket mer sti-
mulerande vägar att väcka såväl
mäns som kvinnors lust än att
resignerat läta porrtidnings-
marknaden breda ut sig.

Kan man överhuvudtaget ta
ställning till om en bild är porno-
grafisk eller inte? Bör inte fråges-
tällningen vara mycket vidare?

Nämligen hur förhåller vi oss till
erotik, till kvinnlighet - manlig-
het, till jämbördigheten i relatio-
ner? Bilderna speglar samhället.
Så länge vårt samhälle tillåter att
man gör stora pengar på männi-
skors behov och utsatta läge så
länge finns det inget hopp om att
vare sig prostitution eller porno-
grafi ska försvinna. Endast vissa
avarter kan regleras och förbiu-
das genom lagstiftning, men fe-
nomenet pornografi kommer att
leva vidare i sin mest säliande
form. Det kan inga motbilder i
världen förhindra!

Agneta Gustafsson

Praktisk
argumenta-
tionstekn ik

Ann Falkinger vill med sin bok
"Kvinna med argument" ge
kunskap om kvinnors och mäns
olika sätt att tala. Olika mekanis-
mer påverkar vårt sätt att ut-
trycka oss. Hon vill informera
om presentations- och argumen-
tationsteknik samt samhällspoli-
tiska jämställdhetsfrå gor.

Största delen av boken ågnar
Ann Falkinger ät att ge svar på
de vanligaste iämställdhetsfrå-
gorna. Svaren kompletteras av
värdefulla faktarutor. Denna del
av boken är upplysande och kan
mycket väl fungera som en bety-
dande informationskälla för läm-
ställdhetsdebattörer.

Men först beskriver Ann Fal-
kinger skillnader i kvinnors och
mäns språk och hur dessa upp-
kommit genom bl a olika för-
väntningar, uppmuntran, leksa-
ker m m. Redan i förskolan får
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Ann Falkinger: Kainna med ar-
gument.
B o k förlage t Kzt innorö ste r
Pris: ca 140 kr

pojkar större uppmärksamhet än
flickor. Omgivningen lyssnar på
dem, vilket stärker siälvkänslan
och deras verbala förmåga och
säkerhet. Men det räcker inte
med bara siälvförtroende för att
vara en god debattör. Kunskap
om argumentationsteknik år
Ann Falkingers förklaring till
verbal säkerhet och siälvförtro-
ende.

Läsaren fär en lång lista På
språkliga skillnader i kvinnors
och mäns språk. Där finns exem-
pel på mäns dominans, objektiva

och faktiska uttryckssätt, fastslå-
ende av fakta m m. Kvinnors sätt
är att oftafräga uttrycka sig för-
siktigt och underdånigt, visa
tveksamhet etc. Även vilia till att
föra dialog och att föra samtalet
framåt år typiskt för kvinnor.
Flera exempel på språklig mobb-
ning redovisas. Varken kvinnor
eller män lyssnar t ex pä den
kvinnliga talaren, avbryter hen-
ne, stjäl hennes förslag samt un-
dervärderar och förlöiligar
henne.

Här går tankarna osökt till Be-
rit Ås två första exempel på här-
skartekniker: osynliggörande
och förlöjligande. Berit Äs recept
år att oskadliggöra teknikerna
genom att namnge dem och Pla-
cera dem utanför oss själva. Ann
Falkingers många och goda råd
går ut pä att bl a ge raka bud-
skap. Slaskord som väI, tror,



kanske bör sållas bort. Tala med
pondus och övertygelse. Tala om
när du känner dig förolämpad el-
ler påpeka att du har blivit av-
bruten. Kvinnor kan stötta var-
andra genom att kommentera
varandras utsago. Av egen erfa-
renhet vet jag att det kan vara
mycket effektivt att nämn a var-
andras namn bara.

För att kunna föra fram jäm-
ställdhetsid6er på ett engagerat
sätt och för att kunna övertyga i
debatten får läsaren en rad prak-
tiska tips; tala lugnt och tydligt,
ha ögonkontakt med flera perso-
ner, använd kroppsspråket, osv.
Läsaren fär räd, regler och var-
ningar i tekniken att argumente-

ra. Dessutom ges information
om motpartens teknik och fakto-
rer som försvårar en debatt.

Läsaren får i boken massor av
pedagogiskt väl upplagda råd och
anvisningar att föra en iä--
ställdhetsdiskussion. Men j^g
undrar om dessa kunskaper räc-
ker? Jag tror ^tt det behövs en
djupare analys av de faktorer
som ligger bakom skillnaderna i
kvinnors och mäns språk. Och
att dessa skillnader måste sättas
in i ett samhällsperspektiv. Först
då kan kvinnor i grunden nå
större självförtroende och fram-
gång i debatten. Ann Falkinger
gör ingen sådan analys. Hennes
bok är till övervägande del prak-

Livet försvaras inte med
bomber
och
VåId

"IJndersökningar aisar att
de flesta är ö,uerens om att
det är livet som ska försva-
ras. Liv k.an inte försaaras
med bomber, geaär och
oåld.
Koinnor och barn kan inte
heller försvaras med militära
mede[, med aåld.
Av dem som dör i ett mo-
dernt hrig är 90 procent
kvinnor, barn och åld-
ringar."

o Citatet är hämtat ur tid-
skriften Milda makters
första nummer, ett tema-
nummer om fredsarbetet
kallat "Fred för nybör-
iare".- Vi vänder oss
domar, skriver

till ung-
redaktio-

Illustration av Helga Henschen wr Milda makter.

nen i den åtföljande press-
releasen. Men det här är en
mycket personligt skriven
och annorlunda utformad
skrift som har något ^tt ge
alla som är intresserade av
fredsarbetet.

o Milda makter år en tid-

tisk. Den fungerar förmodligen
bäst som handbok och diskus-
sionsunderlag.

Bäst tycker iag boken är i det
stora avsnitt som ägnas åt att ge
svar på de vanligaste frågorna
om jämställdhet. Svaren är klo-
ka, insiktsfulla och nyanserade.
De tar udden av de vanligaste
fördomarna om kvinnor. De täc-
ker också in de viktigaste ämnes-
områdena. Det är bara ett påstå-
ende, jag saknar svar på: Varför
ska alltid jämställdhetsdiskussio-
ner vara så tråkiga?

Christina Duvander

skrift för fredsdebatt och
analys och ska komma ut
med 4 nr per år. Det första
numret kostar 19 kr ochkan beställas från Haga
bokcaf6, Box 7282, 40215Göteborg. Tel $t/
73 72 40.
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Vem
ti llhor
natten?
n Hon lär sig att kontrollera sitt gåtempo,- sin
hållning och- sitt ansiktsuttryck.- 

- llot kan
snabbt uppskatta en situation, överblicka gatan
och öve riäga om hon ska gå över eller välia en
annan roä9.

Sådana är villkoren för kvinnor ute i den of-
fentliga miliön - pä männens territorium.

O- kvinnors- villkor och förhållanden i
stadsmiliön - både den privata och offelt-li-ga-;
handlar ett temanummer av den tyska tidskrif-
ten 60 Arch.

Städer är våldsorter för kvin-
nor, skriver Ulla Terliden i ar-
tikeln Hemligheter. Våld mot
kvinnor i staden. Det är ingen
tillfällighet att det är så. Förut-
sättningarna för våldshandling-
ar år iibyggd^ i städernas soci-
ala och rumsliga organisation
samtidigt som själva byggnads-
sättet och utformningen av stä-
derna befrämjar våld.

Arbetsdelningen mellan kö-
nen och den undervärdering av
det arbete som kvinnor är hän-
visade till år grundläggande
egenskaper i vära nuvarande
simhallån. Med inlärda färdig-
heter som tvätt och matlagning
och inlärda egenskaper som
vänlighet och hängivenhet ar-
betar kvinnor för män. Detta är
källan till det våld som utövas
mot kvinnor och som inte dis-
kuteras i vetenskapliga publi-
kationer om våld i städerna,
och som inte tas på allvar av
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offentliga institutioner. Tvär-
tom finns en tendens att t ex
rättsinstanserna överser med
och försvarar mäns våldshand-
lingar mot kvinnor.

Det är ett välbekant faktum
att många olika typer av våld
utövas mot kvinnor. Ulla Ter-
liden diskuterar främst två
grundläggande former. Dels
det våld som hon kallar "miss-
aktning" och som består i att
män inte respekterar kvinnors
personliga integritet utan be-
handlar kvinnor som objekt att
antasta, dels den direkta
kroppsliga misshandeln i form
av våldtäkter och stryk.

Dessa båda våldsformer låter
sig inordnas i olika stadsområ-
den. Missaktningen, som i sig
innehåller hot om kroppslig
misshandel, äger rum i den of-
fentliga miljön, medan miss-
handeln sker i den privata.
Detta utesluter inte att kvinnor

också missaktas i den privata
miliön och misshandlas i den
offentliga.

Mannens territorium
Den privata miljön är hemmet.
Köket och sovrummet är de
platser där kvinnor oftast våld-
tas och misshandlas, oftast av
män som de står i nära förhål-
lande till. Den privata miljön
befrämjar sådant våld, genom
att den bildar en avskild och
ogenomtränglig sfär i stads-
stiukturen. Vad som utspelar
sig inom hemmets våggar är in-
te- iakttagbart för offentlighe-
ten. Bostäderna är männens
härskarmiljö, territorier över
vilka de förfogar egenmäktigt.

Män visslar ocb tutar efter kainnor, för fö
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följer dem och kastar fräcka ord efter dem. Dagligen wppleaer koinnor missaktning

Varje fysisk misshandel före-
gås av en missaktning av kvin-
nokroppen. Dagligen upplever
Kvlnnor mlssaKtnlngen av slna
kroppar och har där-för tvingats
utveckla srraregier och förlråll-
ningssätt för art klara sig utom-
hus. Män visslar och tuiar efter
kvinnor, förfölier dem och kas-
tar fräcka ord efter dem, be-
traktar dem inträngande och
värderande uppifrån och ner.

Kvinnan lär sig am ignorera
anmärkningar, uppskatta situa-
tionen med en snabb blick,
överblicka gatan, överväga om
hon skall gå öuer på anJra si-
dan eller ta en annan gata. Hon
lär sig att kontrollerä sitt gå-
tempo, sin hållning och sitt an-

siktsuttryck. Hon blir vid så-
dana tillfällen inte kroppsligt
attackerad - antastningen är vi-
suell och verbal, en uppskatt-
ning av hennes marknadsvärde.

Allt detta visar am inte heller
den offentliga miljön är kvin-
nans terrltorrum utan mannens
tillhörighet och rörelseut-
rymme.

Var mans egendom
Våldet mot kvinnor har i en
viss mening förvärrats under
modern tid. Missaktningen exi-
sterade inte i samma utsträck-
ning i det traditionella samhäl-
let som i det nuvarande. Kvin-

i 4'u stna reroPPar.

nor skyddades genom sin soci-
ala härkomst och sociala sräll-
ning mot sådant våld. Endast
fadern och den äkta mannen.
ibland brodern eller förmynda-
ren förfogade över dem. Detta
relativa skydd mor manliga an-
tastare gäller dock inte för
kvinnor i de lägre sociala skik-
ten. De kunde antastas av varie
man ur ett högre skikt.

Ulla Terliden ser förändring-
en av det patriarkaliska våldet i
samband med uppkomsten av
den kapitalistiskä produktions-
formen. När hushållsarbetet
uteslöts ur viktiga ekonomiska
områden deformerades detta
arbete till "konsumtion" eller
"kärlek" och kom därmed att

61



missaktas. Denna missaktning
av kvinnans arbete förde med
sig en tilltagande samhällelig
missaktning för hennes person
och därmed också för hennes
kropp.

Idag riskerar varie kvinna
som rör sig i den offentliga mil-
iön att bli antastad av män ur
alla sociala kategorier. Kvinnan
av idag år varje mans egendom.

Stadsplanering kan inte
hindra allt våld mot kvinnor,
skriver Ulla Terliden, men en
bättre sådan planering kan
minska våldet och sätta spärrar
mot det. Genom små över-
blickbara byggnad:komplex
och inriktning på gemenskap-
sutrymmen kan den sociala
kontrollen ökas.

I den offentliga miljön kan
t ex decentraliserade kvinno-
hus hjälpa till att försvåra utö-
vandet av våld mot kvinnor.
Dessa skulle integreras i det so-
ciala nätverket och planeras
som självständiga kvinnoin-
rättningar.

Blotia förekomsten av kvin-
norum som skyddsutrymmen
och en kvinnooffentlighet som
social kontrollinstans skulle
mildra våldet mot kvinnor.
Förändring av miliön
Förslag till farändring av den
offentliga miljön för att mot-
verka lråld mot kvinnor ställs
också av Birgitte Gensch och
Veronika Zimmer i artikeln
Våldsplatser i det offentliga
rwmmet. De båda författarin-
norna är stadsplanererskor och
har gjort en undersökning om
det öffentliga våldet mot kvin-
nor i den västtyska staden Kas-
sel. Undersökningen har slagit
fast att det finns ett samband
mellan de olika formerna av
våld mot kvinnor och de bygg-
mässiga och rumsliga betingel-
serna på våldsplatsen.

De samhälläliga värderingar-
na hänvisar kvinnor till att an-
vända den offentliga miljön an-
tingen i sällskap med män, som
skvddar dem från andra mäns
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Hennesblotta nar-
varo pa
$atannattetid
innebär
en se)mell
provoka-
tion
angrepp, eller i målinriktade
akiivitöter som inköp eller för-
flyttning till eller från en ar-
betsplats.

I en s k fritidssituation riske-
rar kvinnan genast att betraktas
som tillåtet byte. Hennes blot-
ta närvaro pä gata;n under
kvälls- eller nattetid innebär en
sexuell provokation.

Kvinnor har tvingats anpassa
sie till detta mönster och därför
uöecklat de tidigare nämnda
strategierna; ätgärder som blir
desto mer markerade ju mera
natten nalkas.

Män förhåller sig tvärtom.
De kan vistas i den offentliga
miljön dygnet om utan att be-
höva ha något särskilt skäl för
det, vilket visar att de uppfattar
den som sitt territorium. Män
förändrar också sitt beteende
mot kvinnor enligt detta värde-
ringssystem. I mörkret tillåter
de sig, vad de under dagen på
grund av härskande moralfö-
ieställningar är förbjudna att
göra öppet.

Våldtäkterna är toppen på is-
berget av våld mot kvinnor. I
BRD våldtas en kvinna var
7,5:e minut och i Kassel en
kvinna varje dtg. Utomhus-
våldtäkterna ligger enligt
Genschs/Zimmers beräkning
pä 30% av samtliga våldtäkter
bch de flesta är planerade. Av
de 100 platser för angrepp mot

kvinnor (antastning, våldtäkt
och våldtäktsförsök) som de
undersökt, ligger 80 i områden
utan bostäder och därmed utan
social kontroll från invånare.

Grönområden tabu
Våldsplatserna ligger i s k terti-
ära se}torer. dvs områden som
gränsar till välupplysta och tra-
iikerade platser,^i 

-industriom-

råden, giönområden, tunnlar,
hållplatGr och byggplatser
samt i prostitutionskvarter.

I "gränsområdena" antastas
och våldtas kvinnor ofta på väg
hem från offentliga tillställ-
ningar och kulturella inrätt-
ninfar som ligger vid tätt trafi-
kerade och upplysta gator. I in-
dustriområdäna sker överfallen
inte direkt vid huvudbyggna-
derna utan vid avgränsande
murar och häckar som skym-
mer sikten. Områdena känne-
tecknas också av ett diffust ga-
turum med sanerings- och öde-
tomter. Lugnt placerade områ-
den liksom gator med hog bil-
trafik förhöjer kvinnors
otrygghet. Grönområden som
parker, gräsmattor och rekrea-
iionsområden i städernas ut-
kanter och småträdgärdar år
definitivt tabu för kvinnor på
kvällar och nätter. Dessa områ-
den har endast avkoppling som
syfte. Kvinnor har alltså inget
lägitimt skäl att uppehålla sig
där och betraktas därför av
männen som tillåtet villebråd.

Gångtunnlar år i Kassel ofta
förbindelsevägar mellan inner-
staden och kringliggande bo-
stadsområden och kan inte
undvikas. De hindrar genom
sin karaktär en social kontroll
även när de gränsar till ett bo-
stadsområde. Hållplatser - sär-
skilt ändhållplatser - utgör en
särskild fara eftersom de ligger
långt från bostadsområdena
och- därmed utom hör- och
synhåll. Byggplats er är nattetid
obelysta och oöversiktbara. De
ger ofta våldsverkare möjlighe-
ier att ligga i bakhåll för kvin-
nor som Passerar.



Tjugo procent av alla kända
våldtäktsfall sker i bostadsom-
råden. Kvinnor är särskilt ut-
satta för våld i byggnade r där
ingångarna inte ligger ät gatan,
där bebyggelsen inte bildar
slutna gaturum utan har stora
avstånd mellan husen, i en- och
tvåfamilisområden där bo-
ningshusen skiljs frän gägatan
genom tat grönska. Rop pä
hjälp hörs inte där och insyn är
ofta helt obefintlig.
Konkreta förslag
För att minska möjligheterna
till våld mot kvinnor (att helt
utplåna dem kan bara ske ge-
nom att patriarkatet upphävs)
föreslår Gensch/Zimmer föl-
jande åtgärder:
o I "gränsområdena" bör gå-
och bilgator läggas nära var-
andra för att möjliggöra obser-
vation och hjälp från förbipas-
serande bilförare. Genomgång-
ar och infarter bör göras över-
siktbara och ordentligt belysta
för att hindra möjligheter till
gömställen och bakhåll.
o Industriområdena kan bara
förändras i samband med en
generellt förändrad stadsplane-
nng.. Grönområden kan inte gö-
ras säkra för kvinnor genom en
ny planering. E,tt första steg till
en säkrare användning av dessa
områden är att kvinnor gemen-
samt tar dem i besittning och
därmed gör sin närvaro i dessa
nattliga tabuzoner självklar.
För nödvändig passering ge-
nom grönområden krävs di-
rekta, målinriktade vägar med
överblick mot belysta områ-
den, låg och mindie rik kant-
grönska och god belysning ut-
med gångvägen.. Tunnlar bör spärras av un-
der nattetid och fotgängarna
integreras i gatutrafiken.
o Hållplatser måste läggas nä-
ra utpräglade nyttobyggnader
som bostäder och industrier.. Byggställen måste entydigt
avgränsas från gatan genom
t ex oöverkomliga spärrar och

staket. Längs med byggområ-
den måste aarje gägata vara till-
räckligt upplyst under nattetid.
o Slutligen bör bostadsområ-
dena planeras så, att husens en-
tr6.er alltid ligger ät gatan, att
gaturummet återställs, att
prydnadsgrönskan inte anläggs
mellan bebyggelse och gägata
och mellan gägata och körväg,
att intilliggande friytor tydligt
avgränsas frän bostadsområ-
dena och att tillräcklig belys-
r5g mynnar ut i gator och
vag r.

Ovanstående ändringsförs-
hg gäller enbart den lokala
situationen. För att våldshand-
lingar skall kunna förhindras i
någon avsevärd grad måste bo-
städer och arbetsplatser inte-
greras med varandra. Kvinnors
säkerhet på nattliga gator är av-
hängig den sociala kontrollen.

kvinnor
för

Natten
förblir
tabu
De möjligheter till våld som de
tertiära sektorerna skapar, och
det hot som de ständigt utgör
mot kvinnor, uppehåller rä-
dande föreställningar och
minskar inte vålder mor kvin-
nor. Natten förblir tabu för
kvinnor. En början till att upp-
häva detta tabu är, att kvinnor
tillsammans börjar ta den nart-
liga offentliga miljön i besitt-
nlng.

En icke-sexistisk stad
Flera av författarinnorn a i 60
Arch pekar på vikten av atr när-
heten mellan boende och arbe-
te återställs, eller med andra
ord att den moderna skilsmäs-
san mellan dessa levnadsformer
upphävs. Ett sådant återställan-
de är bl a ett sätt att underlätta
för kvinnor atr förvärvsarbeta
och bli ekonomiskt oberoende.

I artikeln Hwr kan en ick.e-sex-
istisk stad se wt? ger Dolores
Hayden nägra id6er om hur
arbete och boende kan närmas
till varandra.

De flesta förvärvsarbetande
kvinnor vill inte upplösa pri-
vatlivet, men de vill stärka sitt
ekonomiska oberoende. sitt in-
flytande över barnens uppfo-
stran och få kontakt och byta
erfarenheter med andra. En ny-
organisering av arbete och bo-
ende kan bara uppnås, menar
Dolores Hayden, genom att
hemmafruar- och hemmamän
(i den mån de finns) samman-
sluter sig och går in för en för-
ändring av privatlivet och den
offentliga ansvarigheten.

I många områden är sanering
av existerande bebyggelse för-
nuftigare än nybyggen. Stora
enfamiljsvåningar och hus
kan göras om till bostäder för
två-tre familjer / ensamstående.
Parklandskap kan bildas ge-
nom att ilera grönområden
sammanlänkas. Overflödiga
garage och andra utomhus-
byggnader kan göras om till
gemenskapsutrymmen, infor-
mationsbyråer, livsmedelsbuti-
ker. Gemenskapsbussar kan er-
sätta privatbilar.

Att upphäva separationen
mellan offentlig och privat mil-
jö måste vara den socialistiska
och feministiska prioriteten
under åttitalet, anser Dolores
Hayden.

Sammanfattande
kommentarer
Ovan refererade undersök-
ningar och förslag utgår från
västtyska och amerikanska för-
hållanden. Hur mycket är rele-
vant och tillämplift för oss?

Utan tvivel är de två våld-
sformerna missaktning och
misshandel lika aktuella här
som där. En konkret arbet-
suppgift för oss är att studera
vår offentliga miljö och ställa
förändringskrav. Det är viktigt
att vi gör klart för oss själva
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och för beslutsfattarna att den
offentliga miljön skall vara vårt
territorium lika väl som
männens.

I Västtyskland är utomhus-
belysningen betydligt sämre än
hos oss. Här måste vi se till att
vi får behålla vår relativt goda
belysning och att kommuner-
nas energi- och pengasparande
inte går ut över vår säkerhet i
den offentliga miljön.

Aven om fysiska föränd-
ringar kan bidra till att hindra
våld mot kvinnor år sådana
otillräckliga om inte det grund-
läggande våldet samtidigt mot-
verkas. I detta sammanhang
ifrågasätter jag artikelförfatta-
rinnornas förklaring att hus-
hållsarbetet som sådant är för-
utsättningen för detta våld. Det
finns en tendens i västtysk
kvinnorörelse att bortse frän
det som ligger under, nämligen
kvinnors ekonomiska beroen-
de av män. Detta är ett känsligt
ämne i Västtyskland där allt-
jämt majoriteten av kvinnorna
är hemmafruar.

Snarare ser jag det så här:
kvinnor missaktas inte för att
de utför hushållsarbete utan de
utför merarbete i hushållet där-
för att de år missaktade och
missaktningen har sin grund i
att kvinn or är ekonomiskt be-
roende av män och därmed re-
ducerade till sexobiekt och na-

turabetalda pigor.
Jag tror att det finns en an-

nan förklaring till antastningen
i den offentliga miljön än hus-
hållsarbetets nedvärdering ge-
nom det kapitalistiska produk-
tionssättet. Antastandet av
kvinnor har knappast någonsin
varit värre än i industrialismens
barndom då kvinnor strömma-
de från landsbygden till städer-
nas arbetstillfällen för att söka
sitt levebröd. Då hade hushåll-
sarbetet ännu inte antagit den
karaktär ^v högst personliga
tjänster åt män, som det nu har,
men tiotusentals kvinnor ur
allmogen hade proletariserats
och mist det skydd de tidigare
haft i kraft av sitt sociala stånd.
Antalet kvinnor i lägre skikt
ökade starkt och tillfällen till
antastning blev fler och utnytt-
jades även av män som objek-
tivt tillhörde samma klass, men
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Ekonomiskt
oberoende
är viktigast

Så småningom legitimerades
antastningen. Den könsmark-

'flll', t":":1{&W,

Den viktigaste kampen är ocb förbli kampen för krtinnors
oberoende.

nad som började på borgerska-
pets baler utsträcktes till hela
äen offentliga miljön och gav
männen obegränsade urvals-
möjligheter. Ideologiskt un-
derbyggdes denna legitimering
med darwinistiska argument.
Med kropparnas attraktion
som enda kriterium för part-
nerval skulle den mänskliga
rasen höias. Man trodde nämli-
gen att könsdriften är "aristo-
kratiskt selektiv", dvs automa-
tiskt leder de parter till varand-
ra vars arvsegenskaper tillsam-
mans kommer att ge bästa möj-
liga avkomma. Därav uttrycket
"kärleksb arn" .

Men vare sig samhället eller
de enskilda männen var intres-
serade aY enbart barnavling.
Kvinnan måste inte bara vara
"rttygg" vilket enligt det dar-
winistiska argumentet innebär,
på höjden av fruktbarhet, utan
också villig att sköta barn, hus-
håll och passa upp mannen.
Och detta kunde hon bara bli
villig till om hon gjordes eko-
nomiskt beroende. Följaktligen
var inte förutsättningen för ett
fritt partnerval enligt biologisk
princip, nämligen kvinnans
ekonomiska oberoende ett ef-
tersträvansvärt mål i manssam-
hället. "Försörjarlön" åt man-
nen blev bl a arbetarrörelsens
krav. Till kvinnans indrivande i
hemmafrurollen och merarbe-
tet i hushållet bidrog industrins
satsning på tung industri och
effektiva maskiner. Arbetstill-
fällena minskade för kvinnor
och äktenskapet blev utvägen
till försörjning.

Män tror, och vet också ofta,
att de direkt eller indirekt kan
köpa sig sexuella och andra
tjänster av kvinnor, och därför
drar de sig inte för att antasta.
Den viktigaste kampen är och
förblir kampen för kvinnors
ekonomiska oberoende av
män. Och denna kamp måste
gå ut på kvinnors tillgång, till
resurser, rnte via mäns plån-
böcker, som t ex lön för hus-
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Våldet
som ar
toppen på
ett isberg

hållsarbete, vilket vissa västtys-
ka kvinnoorganisationer krä-
ver, utan direkt ur den samhäl-
leliga produktionen ay varor
och tjänster. Här tror jag inte
på en ombyggnad av bostäder-
na till arbetsplatser för hushåll-
sarbete utan istället fler billisa
restauranger, hotell, taxitraflk
som kvinnor dels kan arbeta i,
dels utnyttja för egen del. Att
bostäder och arbetsplatser när-
mas varan dra är givetvis något
att sträva efter.

Att majoriteten ^v kvinnor
är ekonomiskt beroende ay
män smittar av sig så att alla
kvinnor missaktas och att även
självförsörjande kvinnor tar pä
sig markservice åt män. Föist
när kvinnor inte längre lever
över sina egna tillgångar, (man-
nens intjänade tillgångar är inte
kvinnans egendom förrän en
skiismässa eller dödsfall aktua-
liserar en delning).kan missakt-
ningen av vära själar och krop-
par upphävas. Först då kan alla
kvinnor kasta av sig slavbördan
av merarbete i hushållet, miss-
aktning och misshandel.

Förslagen arr kampen för en
förändring av kvinnors situa-
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utsätts för är toppen på ett isberg men
sorn dominerar vårt sambälle.
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tion i den privata och offentliga
miljön skall utgå frän redJn
t^gna initiativ som kvinnohus
och andra kvinnoinrättningar
är en fruktbar id6 som vi lian
och bör använda oss av, liksom
att bilda grupper med föränd-
ring aY privatliv och boende
som målsättning. Våldtagna
och misshandladi kvinnor" är
legio. Det våld de utsatts för är
toppen på isberger, men också
botten i den våldshierarki som
dominerar värt samhälle. Och
det är från botten förändringen
måste ske. Det räcker inte båra
att kapa toppen.

Vad är allavära manliet sryr-
da och dominerade inrd"ttniåg-
ar och institutioner annat än
resultatet av en aktivitet som en
gång för mycket iänge sedan
startades i de manshws som
upprättades av oppositionella
män i ett kvinnodominerat
samhälle (se Efraim Brein:

I-Vlysterier och mysterieför-
bund Sthlm 1932)?

Som vi vet ledde denna kamp
till seger. Det kan en kamp ut-ifrån vära kvinnohus också
göra.

Hjördis Levin

Komrnunernas energisparande
får inte gå ut över säkerheten i
den offentliga miljön.

o Oaersättning och sammanfattninp
ao några artiklar i 60 Arch, Zeitsclbift fiir Arcbitekten, Stadtplaner,
Soziakrbeiter und kommunilpoliti-
scbe Gruppen Dec 1981 Tem)num-
mer: Kein Ort, nirgends - Auf der
Suche nacb Frauen iäumen.
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Skapa alternativ
ti ll de manliga
löntagarfonderna
X Varken det "fria näringslivet" eller blandeko-
nomin har skapat arbetstillfällen åt kvinnorna i
glesbygd. Det är männens iobb som tryggas i
första hand: varven får miliarder men textilindu-
strierna läggs ner.

Med loniagarfonder enligt SAP-Lo-modellen
skulle maktkoncentrationen bestå, fast i ny skep-
nad. Vad som däremot skulle kunna bli ett vapen
för kvinnorna är många lokala fonder med
könskvoterade styrelser och rösträtt för alla, inte
bara förvärvsarbetande. Det skriver Agneta Dre-
ber i den här artikeln.

Debatten om löntagarfonder
har nästan uteslutande förts av
män och vinklats utifrån manli-
ga sy,npunkter vad gä.ller såväl
sysselsättning som den svenska
ekonomin i stort. Att löntagar-
fonder berör också kvinno.rs liv
och arbete är siälvklart. Andå
har nästan inget sagts om kvin-
nor och löntagarfonder.

De enda som, såvitt iag vet
, försökt att göra något är Nä-

ringslivets Ekonomifakta. De
ord=nade f.örra våren en konfe-
rens om kvinnor och ekonomi.
Större delen av denna konfe-
rens ägnades åt att genom stati-
stik rrrm belysa hur okunniga -för ^tt inte säga korkade
kvinnor är i ekonomi. Någon
kritik mot dagens ekonomiska
system från kvinnosynpunkt
eiler mot mäns normgivande
sätt att tala om ekonomi fram-
fördes inte. Den reklamkam-
panj som Näringslivets Ekono-
mifakta drev före valet, bidrog
till en stark misstanke om att
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de utsett kvinnor till en lätt på-
verkbar grupp i hetsen mot
löntagarfonder.

Moderata kvinnoförbundets
ordförande har sagt att den
bästa garantin för sysselsätt-
ning för kvinnor (och män) är
den fria marknadsekonomin.
Socialdemokraterna å sin sida
säger att det enda som kan räd-
da kvinnors sysselsättning år
löntagarfonder.

På mig verkar det som om
insen i något parti faktiskt har
teäkt efteåad som skulle kun-
na vara bra för kvinnor. Men är
det inte dags nu att aerkligen
analysera kvinnors möjligheter
till sysselsättning under 80-
och 9O-talen. Arbetslösheten är
trots allt störst bland kvinnor.

Arbetslöshet
Kvinnors inträde på arbets-
marknaden har sammanfallit
med en växande offentlig sek-
tor. Moderate rna är det parti

som mest har talat om att be-
gränsa och helst krympa den
öffentliga sektorn. Vart ska då
alla nytillträdande kvinnor ta
vägen? Kvinnor som bor i gles-
bygd har länge haft svårt att fä
jobb. Ändå visar till exempel
jämställdhetskommitt6ns un-
dersökning "Kvinnors arbete"
(SOU 1979:89) att kvinnor vill
arbeta i nästan samma utsträck-
ning som män. Det "fria och
löniamma näringslivet" har
sannerligen inte skapat arbets-
tillfällen ät kvinnorna i gles-
bygd. Vad värre är, vär "blan-
dekonomi" har inte heller kla-
rat det; statliga stöd går till att
trygg mäns sysselsättning. Så
har-tlll exempel varven fått mil-
jardbelopp i stöd medan textil-
industrier lagts ned. Eisersöm-
merskornas kamp ska aldrig
glömmas.

Skulle då SAP-LO-modellen
till löntagarfonder vara bra för
kvinnorna? Knappast. Den
skulle enligt min mening bara



innebära att påläggskalvarna i
näringslivet ersarres med soci-
aldemokraternas breda po jkar
från fackföreningsröielsen.
Maktkoncentrationen består
fast i ny skepnad. övergångs-
vis skall LO ha maioiitei i
fondstyrelserna. LO:s med-
lemmar är visserligen rill en
trediedel kvinnor men det finns
få kvinnor i LO:s landssekreta-
rrat. Ä-oen om LO-distrikten
har en något bättre kvinnorep-
resentarion skulle det inte för
oss kvinnor kännas särskilt
tryggt atr överlåta kvinnors
sysselsättning rill dessa fond-
styrelser. Det troligaär att män
som lever kvar i 6O-talets indu-
stripolitik kommer att fortsätta
satsa på storskaliga manliga in-
dustrier. Och de har för 1änge
sedan spelat ut sin roll.

Vad skulle då kunna gynna
kvinnorna? Jrg rror atr en mo-
dell med många lokala fonder
dår alla och inte bara de för-
värvsarbetande har rösträtt
skulle kunna fungera som ett
vapen för kvinnor. Kvinnorna
utgör ännu inte hälft en ay ar-
betskraften men eftersom kvin-
nor ztill förvärvsarbeta så måste
de också fä inflytande över in-
vesteringarna.

Kvotera
Möjligheterna am påverka år
alltid störst när något nyrt in-
förs. Om vi fick föndstyrelser
skulle vi inte behöva ställas in-
för problemer atr pera bort
män för att fä in kvinnor. Det
skulle vara enkelt att lagstifta
om en kvotering till styrelserna
så att kvinnorna blev minst
hälften. Kvinnorna utgör mer
än hälften av befolkningen.

De lokala fondernå' skulle
kunna ge lån till mindre före-
\ag, kooperativ, löntagarägda
företag m fl. Lokala initiativ
skulle uppmunrras och stödjas.
Arbetslösheten både den
öppna och den dolda - skulle
därmed bekämpas.

Det bekymmerslösa, sror-

skaliga tillväxtsamhällets tid är
förbi. Visst måste kvinnorna få
sin del av den gemensamma ka-
kan. Men jag tror det är viktigt
att vi kvinnor inte låter oss Dai-
siviseras till att sitta och invånta
statsbidrag som aldrig kommer
när vära jobb år hotade. Vi
måste själva ta itu med proble-
men och använda våra liunska-
per och erfarenheter både vad
gäller företagsamhet och eko-
nomi. För kvinnor är inte
okunniga i ekonomi. Kvinnor
är de som i alla tider har haft
hand om hushållsekonomin

och lärt sig att handskas med
knappa resurser. Atr kvinnor
sedan inte talar som män år ni-
got positivt. Jag rror arr det är
av ren protest som kvinnorna
vägrat att lägga sig till med de
stela, abstrakta språk som män
använder i sina däbatrer.

Kvinnorna måste kämpa för
att fä err eger verkligt inflytan-de över produktionsmedlen.
Det skulle vi kunna få genom
en alternativ modell till"lokalalöntagarfonder. f

Agneta Dreber

Tomas Södcrgrcn
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Kvinnorna vid
belägrad bas:

De
trodde
vl var
ofarligaoooo

n - Måste vi fängslas är det deras problem, in-
te vårt. Vi gör detta för att hindra regeringen
från att agera olagligt och spränga oss alla i
bitar. Det här sägef Rebecca Johnsson, en av de
kvinnor som fängslats i samband med aktioner
vid Greenham Common. Idag är hon tillbaka i
lägret igen. En av de många kvinnor som läm-
na1 allC för att med sin närvaro utanför den
amerikanska flygbasen protestera mot den pla-
nerade kärnvapenupprustnin gen.

r För ett och ett halvt år sen
startade 40 kvinnor och barn en
marsch från Cardiff i England
med den amerikanska flygvaPen-
basen Greenham Common,8 mil
väster om London, som måI.
Man ville få tillstånd en offentlig,
TV-sänd debatt, om de 96 krYss-
ningsmissiler som enligt beslut i
Bryssel 7979 via NATO, ska in-
stalleras på basen med börian den
12:e december 1983.
o Kvinnornas begäran noncha-
lerades. De valde då en diärv me-
tod för att f.ä uppmärksamhet.
De stannade helt enkelt kvar ut-
anför basens grindar sedan de
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först kedjat fast sig (se interviu
med Helen John).. 20 kvinnor i en utomparla-
mentarisk aktion har vänt de-
battklimatet runt kärnvapenfrå-
gan från tystnad till engagerade
offentliga samtal. Vid den lucia-
demonstration där vi deltog stod
TV-bolag och ärevördiga tid-
ningar som Times och Guardian
i kö för att intervjua kvinnorna.
o Förutom de väntade NATO-
vapnen, totalt 160 kryssnings-
missiler, har England egna kärn-
vapen, t ex den ubåtsbaserade
Trident 2-missilen. Fyra nya Tri-
dent 2-sbätar köper Thatcher

upp i USA. Miliarder för det egna
engelska atomförsvaret rullar
bort som kunnat användas till
att hejda och minska arbetslöshe-
ten. Sen Thatcher kom till mak-
ten 1979 har den stigit med två
miljoner.
o Motståndet mot kärnvape-
nupprustningen växer nu
snabbt. Enligt färska mätningar
är omkring 60 procent av engels-
männen kärnvapenmotståndare.
Labourledaren Michael Foot har
personligen besökt Greenham
Commonlägret. Han ger kvin-
norna allt stöd och lovar atom-
vapennedrustning om Labour
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kommer till makten i nästa val.
CND, Campaign for nuclear di-
sarmament, drar ökande skaror.
. Kvinnorna väntade 10 000
personer som allra mest till den
stora demonstrationen vid Com-
monbasen l2:e december 1982.
Men till slut var vi 31 000 männi-
skor från hela Europa (de flesta
från England dock) som hand i
hand omringade basens hela gal-
ler,14 km i omkrets. Några tusen
kvinnor stannade kvar för att
med ickevåldsmetoder blockera
basens alla grindar den 13:e de-
cember.

Härintill samtalar vi med ett

par av de kvinnor som under
svåra existentiella villkor härdat
ut i mer än ett år i lägret.

K

10 000 varuäntade - 31 000 hom
till demonstrationen vid Com-
monbasen den 12 december förra
året. Männishor som strömmade
till från bela Europa för att pro-
testera ft7ot kärnaapenupprust-
ningen.

$

;",$Ss"

CATHARINA STEN-
BERG skrev
och
EVA GRAPE Afotograferade V
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De trodde
ai oar
ofarliga...forts.

- Folk var mer intresserade av
våra blåsor på fötterna och av
hur våra män kände sig än av
vår aktion. Det var dä vi be-
stämde oss för att följa suffra-
getternas exempel och ked ja
fast oss vid basens staket, när vi
första gången kom hit genom
en fredlmarsch som började i
Cardiff.

Vi trodde att vi omedelbart
skulle bli arresterade. Men mi-
litärchefen här ansåg oss ofarli-
ga, eftersom vi är kvinnor. Han
ko- ut och hälsade oss väl-
komna att stanna så länge vi
ville. Nu har över ett är gätt.
Basens chef har hunnit ändra
uppfattning om kvinnor.

Gett upp allt annat
Vi träffar Helen John i mörkret
utanför ett av tälten. Hon är en
av de kvinnor som varit i lägret
från starten. Helen år 43 är,
hennes yngsta barn 4. Hon har
gett upp hela sin normala till-
varo för att vara med om att
stoppa kryssningsmissilerna.
Egentligen är Helen barnmor-
ska. Hennes man var elektri-
ker. Nu är han arbetslös.

7i

Det är råkallt i luften och vi
ser Helens ansikte bara genom
det svaga ljuset från den falnan-
de elden framför oss. Hennes
kraftigt markerad e drag har en
beslutsamhet. som når ända in i
döden, om nödvändigt. Det
finns inget mondänt över Hel-
en, inte minsta drag av innetjej.
Hon år hår med sitt liv, varken
mer eller mindre:

- Myndigheterna kan stop-
pa mig bara om de låser in mig
för gott i fängelse eller skjuter
mig. Ska jagåndä dödas av mis-
silerna har jag inget att förlora.

Men j^g är helt övertygad
om att vi kommer att stoppa
missilerna. När vi ser de dum-
ma unga män som arbetar pä
basen vet vi, att de slänger bort
sitt liv i onödan. Ni har själva
varit här idag och sett att vi
hindrat flygbasen frän att
fungera.

Polischock
Under de tidiga morgontim-
marna har den av oss som sov i
kylan på marken nära den vio-
letta grinden fått uppleva hur
4OO poliser gjorde chock. Med

specialtrimmade styrkor vräkte
de in bland kvinnorna, som låg
på marken framför grindarna,
tätt tillsammans.

I flera timmar höll kvinnor-
na ut. Till slut segrade brutali-
teten över den spröda insikts-
fullheten. 2 000 kvinnor räckte
inte för att hejda 400 poliser.

Helen John är säker pä att
vid nästa demonstration finns
inte en enda arbetare som kla-
rar att utföra något arbete. De
kvinnor som nu stod vid sidan
och tittade på kommer tillbaka
för att våga handla, utsätta sina
kroppar. Efter två hårda de-
monstrationsdagar år Helen
John på väg hem till en blixtvi-
sit i familjen:

- Jrg var länge hemma hos
mina fem barn, som jag älskar
så intensivt. lJtan dem hade jag
kanske inte varit här. När jag
bestämde mig för att bo i Gre-
enham Commonlägret gav jag
inte min man någon valfrihet.
Han var tvungen att stanna
hemma med barnen. Det blev
en svår chock för honom. Han
fick ge upp sitt arbete som
elektriker i en tid, då miljoner
engelsmän är arbetslösa. Nu le-

Helen John



ver min familj på socialhjälp.
Allt det här var svårt för

Douglas att acceptera, även om
han känner mig tillräckligp för
att veta att mitt avgörande är
välgrundat.Jag vill att familjen
ska överleva men tror inte att
man behöver ha jobb för att
göra det.

Sänkt standard
Jag kan inte be männen på flyg-
basen ge upp sina arbeten, ifall
jag inte förväntar mig samma
sak av min man. Själv har jag i
många är fätt avstå frän att ar-
beta i mitt yrke för att sköta
mina barn.

Min familj har fått skuldsätta
sig och sänka sin standard. Jag
beklagar, att det skulle behöva
hända men jag föredrar den ut-
vecklingen framför att kryss-
ningsmissilerna kommer till
England. Då har ingen av oss
någon framtid. Min yngste son,
som bara är 4 är, önskar jag ett
långt och lyckligt liv.

Alla har svåra perioder att gä
igenom. För min famili ska det

bli bättre bara vi avvärjt kärn-
vapenhotet.

Till Luciademonstrationen
har kvinnorna inbiudit män att
komma som barnpassare och
matlagare. Helen säger, att man
egentligen inte tänkt inbjuda
nägra män alls, eftersom man
vill ge alla kvinnor som kom-
mer chansen att tillsammans vi-
sa att de själva, männen i deras
liv, deras familjer aldrig någon-
sin kan f^ skydd genom det
kärnvapen -p ar aply makthavar-
na vill tvinga in dem under.

- Männen har haft sin chans
och vi ber inte längre om deras
förståelse. De har misslyckats
med att hindra denna maidröm
f.rän att utvecklas.

I börian hörde också män tili
Greenham Commonkvinnor-
nas grupp, dock utan am delta i
beslutsprocesserna.

Enbart kvinnor
Olika organisationer) t ex
CND, försökte fä kvinnorna
att ansluta sig till dem. Kvin-
norna vägrade bestämt am un-

derordna sig både enskilda män
och övergripande rörelser.
Men de kastade inte ut männen
ur lägret.

- N.j, vi bad dem ge sig
iväg, eftersom vi ville möta
myndigheterna enbart som
kvinnor. Vi gjorde klart för
männen, att de inte var väl-
komna att stanna hos oss. Vi
trodde, att de skulle förstå, ifall
de verkligen menade allvar med
att stödja oss. Några av dem
blev ledsna och missförstod vå-
ra skäI. Det var tråkigt och vi
tog det hårt att behöva såra vå-
ra manliga kamrater.

Men vi är inte här för att gö-
ra trevliga saker. Vi är här Tör
att sloppa kryssningsmissiler-
na. Ibland måste mån kanske
vara hård i saker där man nor-
malt är mjuk.

Jag tycker inte det är ett för
högt pris för att skydda plane-
ten att be ett halvt dussin män
ge sig iväg och låta oss tänka
som kvinnor och handla som
kvinnor.
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- Vi är inte bär för att göra trealiga sak,er. Vi är hcir för att stoppa hryssningsmissilierna. (Helen John)
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Rebecca Jobnson

Rebecca Johnson tycks blom-
stra av hälsa trots det hårda liv
hon för med ett hem som be-
står av ett plastskynke och nå-
gra träpallar pä marken att sova
på. En lätt ögoninfektion är det
enda yttre tecken vi kan spåra
Då att Rebeccas vinter varit
ivår. När vi träffar Rebecca
tror hon att polisen snart tän-
ker jämna lägret med marken.
Då ska hon sova utan plast-
skydd på bara marken och säga
att hon år på en dygnslång
picknick. Rebecca är uppfo-
strad till pacifist. Hon år 28 är.

- Min far satt i fängelse för
fredsbrott 1,939 - några dagar!
Han bodde i en kristet socialis-
tisk pacifistisk kommunitet.
Jag växte upp där tills jag var
ätta är. Jag år yngst av åtta sys-
kon. Alla mina syskon utom en
stöder mig, fast de inte deltar
aktivt i fredsarbete. Jag ar fodd
i Shopshire, kommuniteten
startade i Tvskland, men det är
en lång histåria.

Jag var latent väl förberedd
för att komma hit till lägret.
Men det yar ett besök i Hiros-
hima 1980 som väckte mig till
handling. Det jag såg och kän-
de när jag gick runt i Hiroshi-
ma var mer än j^g någonsin
kunnat ana att jag skulle känna

om hur krig fungerar. Tillbaka
i England tog jag en kurs som
forskningsstudent med huvud-
riktning på internationella rela-
tloner.

Alltmer började jag inse, att
det inte var tillräckligt. Jag var
tvungen att komma hit med
min egen person, mitt eget liv.
Det var ett svårt beslut. Jag var

läj.t 
början av min forskarkar-

I fängelse
Rebecca är en av de kvinnor
som suttit i fängelse. Tillsam-
mans med 18 andra kvinnor
bröt hon sig in på basens områ-
de den 27:e augusti 1982. Kvin-
norna lyckades ockupera en
vaktkur. De arresterades och
fördes till - polisstationen i
Newbury. Atalspunkten Iöd:
brott mot borgfreden. Lagen
härrör från 1,361, och innebär
att var och en som bryter
kungens eller drottningens
borgfred kan ställas inför
domstol.

- Vi forcerade gallren och
sprang in på basens område ef-
tersom vi anade att regeringen
höll på att inrensifiera arbetet
för att tidigare än beräknat
kunna ta emot kryssningsmis-

silerna. Enligt planerna ska de
anlända i december 1,983. De
kommer säkerligen dessfö-
rinnan.

Den 5:e oktober blev jag ar-
resterad på nytt, når jag och en
annan grupp kvinnor la oss på
marken för att hindra anslut-
ning av nya avloppsrör till
basen.

Detta var efter myndigheter-
nas andra röjning av vårt läger.
Så snart de hade vräkt undan
oss började de gräva diken ge-
nom området där våra tält hade
sråtr.

Avloppsrören var avsedda
för den utökade personalstyrka
om 1 300 amerilianer som be-
hövs till att bygga ramper inför
kryssningsmissilernas ankomst.

Ny" vänner
Som ett resultat av de två rätte-
gångar som följde kastades 23
kvinnor i fängelse i 14 dar. Re-
becca fördes till ett slutet fäng-
else, Holloway. Hon satt inlåst
22-24 timmar per dygr utan
möjlighet till kontakt med de
övriga Greenham Common-
kvinnorna. Men hon lärde kän-
na andra kvinnor i fängelset,
fick nya vänner.

- Med de vanliga kvinnliga
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Greenbam Common, december, 1982

f.ängarna kunde i^g tala om
sambandet mellan de miljoner
pund som betalas till kärnva-
pen och alltså inte kan använ-
ä"r för social välfärd. Mina
kontakter med de andra
fängarna oroade fängelseled-
nin[en. Den vågade inte behåi-
la mig i Holloway utan iagflYt-
tades till en öppen paviljong.

Där uppmuntrades kvinnor-
na att splonera på varann. An-
då fick ,ri .r, hei del stöd. Flera
av kvinnorna i fängelset ville
komma hit till lägret och tala
med oss, när de blev frisläPPta.
Men de flesta vi träffade har
långa straff, kan inte vara här
med oss nu.

Jag såg faktiskt en av dem.
H;n släpptes förra veckan.
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Hon tillhör en grupp prostitu-
erade i Manchester och stödde
oss, när vi ville genomföra min
id6 att alla män i Manchester
skulle kunna skriva till sina
riksdagsledamöter och kräva
att dem att rösta emot kärn-
vapen.

"Arrestera regeringen ! "
Den stora blockaden av basens
alla grindar.har ännu inte ägt
rum, nar vl samtalar med Re-
becca. Hon är förtröstansfull:

- Vi anser basen illegal. Vi
är i vår fulla rätt att stoPpa ar-
betet. Polisintendent Scott Pic-
ton försäkrade mig, att om Po-
lisen ställs i en situation, dår
myndigheterna tvingar fram

arresteringar ska de ske så var-
samt som möiligt. Fram till
idag har polisvåldet varit mini-
malt. Jag förutsätter att samma
sak gäller i morgon.

(Rebecca blev inte sann-
spådd. Vid polischocken Pä
morgonen den 13:e december
vid the Violet gate sades bruta-
liteten vara större än vid något
tidigare tillfäile.)

Liksom flera övriga kvinnor
anser Rebecca, att det borde
var^ regeringen som skulle ar-
resteras, inte de fredsarbetande
kvinnorna.

- Måste vi fängslas år det
deras problem, inte vårt. Vi gör
detta för att hindra regeringen
från att agera olagligt och
spränga oss alla i bitar. I
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{,ngen människa är en ö, hel och fullständig i sig;
| "irje människa är ett stycke av fastlandet, en del av

Id.t'hela; sköljes en jordklump bort av havet, varder
Europa i samma mån mindre, såsom ock en udde i
havet bleve, såsom ock ett jordagods, tillhörande dina
vänner eller dig själv; varie människas död förminskar
mig, ty jag är innesluten i mänskligheten;_och sänd för
den skull äldrig bud och fråg a för vem klockan kläm-
tar; den klämtar för dig.

Jobn Donne
1t73 - 1631
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n J"g vill prenumerera på Vi mänskor för 1983.

Pris: 75 kr.

(Skicka inga pengar nu. Vi skickar inbetalningskort)

Namn:

Adress:

Postadress:
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Porto

Vi mänskor

Solidaritetsrörelsens hus

Barnängsg 23
1,1,6 41 Stockholm
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