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Arbete!
Sverige i mars 1982. Det är kyliga vindar som
blåser. I radio, TV och tidning ar har "krisen"
blivit ett begrepp som de flesta nyheter vinklas
utifrån. Vi börjar bli vana nu vid de välpressade
männen med allvarliga röster som berättar om
var nästa stora samhällsbesparing ska göras. Vi
har blivit så vana att vi inte ens kräver att de
ska förklara varför. Den ekonomiska krisen har
blivit ett begrepp som vi i ångerfullt skuldmed-
vetande hukar oss inför - för visst har vi haft
det bra - visst måste vi alla dra värt strå till
stacken nu i dåliga tider - visst hade det gått lite
väl långt med sjukvården och barnomsorgen och
allt det andra som kostar pengar för samhäl-
let. . . eller?

Har vi haft det bra?
Hur var de nu med jobben, och daghemsplat-

serna och sex timmars arbetsdag?
I dag är inte opportuna tider att prata om

den ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor
och män. Därför vill vi göra det.

För klyftan håller pä att öka. Och främst är
det kvinnorna och barnen inom LO-grupperna
som drabbas. Det är de kvinnor som har jobben
qlom sjukvården, hemvården och barnomsorgen.
Under de senaste två åren har deras arbetslös-
het fördubblats, meddelar kommunalarbe tar-
förbundet. Och det är också i den här gruppen
som de flesta saknar daghem, det visar siffrorna
från LO :s jämställdhetsgrupp.
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fentligi sektorn. Under de se-
naste två åren har kommuna-
larbiiarfOrb,undets : aibetslös-
hetssiffror fordubblats från
I000:till 16 000. Framför allt
sjukvårdsbiträden, städare,
köksbiträden, barnskötare och
hemsamariter *r arbetslösa
idag.

Det sorn tidigare varit ett
honnörsbegrepp -inom svensk
demokrati * den kornmunala
självbestämmanderätten - hål-
ler på att knäcka kommunernas
ekonomi. Staten skjuter över
allt mer av det politiska och
ekonsmiska ansvåret på kom*
rnunerna. Den service till invå'
narna som kommunerna haft
ansvaret för drabbas hårt. Det
handlar om vården av barn och
gamla - ett arbete som i första
hqnd kvinnorna är beroende
av.

"Inte en barnstuga till"
I ett läge där 138 000 barn sak-
nar plats inom barnomsorgen
minskar regeringen på sina an-
slag och skär ner på de krav
som tidigare ålagt kommuner-
na att hålla en viss kvalitersnivå
på sin barnomsorg.

Mars Hulth' socidborgarråd

(s) i Stockholm, har i klartext
talat om vad prutningarna
kommer ått få för konse-
kvenser:, ':.., :,: ,

. - Går, regeringens . förslag
lgenom Kommer det rnte att
byggas en barnstuga till i det
här landet.

Rudolf Meidner har kom-

+

"Det är ett par nationaleko-
nomer i Uppsala, som med
ett teoretiskt räkneexempel
som grund anser sig kunna
fastslå att daghemmens sam-
hällsekonomiska lönsamhet
är lika med noll.

De två forskarnas rapporr
kan kritiseras och ifrågåsät-
tas på flera punhter. -Men
även om deras slutsatser
skulle vara rikti ga, är de inte

alls argument mCIt utbygg*
nad av daghemmen. Att
daghemmen inte är samhäll-
sekonomiskt lönsamma el-
Ier har noll i lönsamhet, be*
tyder översatt till mör van-
ligt språkbruk att det kvitmr
lika om man använder peng*
arna till daghem eller till nå-
got annar. Valet är inte eko-
nomiskt uran poliriskt".
(Facklärarerl nr ZZ7 tt|



n för ned-
offentliga

krafter som
den offent-
överförd i

ntenterat kampanje
skärningar av den
sektorn så här:

-Det handlar om
gärna ser delar av
lig.a verksamhete n
Prlvat regr.

Kapitalet blir driv-
kraften
Det ben,cler att den dernokra-
tiska pitr..tt.t-t försvagas. En
offentlis scktor som stvrs :1v

oolitiska beslut är till cn r,'iss
.1.1 p"r'.rkbar för gcrnene lnan
ocl-r kvir-rna. Dri'u'kraften är clcn
oolitik sttt-n clominerar i riks-
äag, l;rnclsting ctccl-r kontntun.

[,n orivat sektor st\/rs av ctt
t.rtrl. iliir rir ..let k.rpitelct oclr
vinstcrr sorn .ir .lr-it kraften.

"Arbetet fcjr iikad iäm-
stiillclhe t me llan kl'innor oci'r
r-nän fortsätter" :1nscr regcring-
er-r. NIcr-r en fiirsämracl barnot't-t-
sorq och r-reclskärningarn;1 in-
orn clen offcntlig:r sekton-r be-
tr.'dcr :rtt allt färre kvirtnor k:rn
fiirsiirj.r sig gctt.)lIt r'get .trbctc.
Vacl rcgeringens arbcte leclcr
till är e n iikacl ekonon"risk
ojän-rlikhet r-nellar-r kvinnor ocl-t
r-nän.

Pia Axelsson

Rudolf Meidner:
- Det skärs blint inom den
offentliga sektorn. Sparåt-
gärdcr som görs på ett om-
iåde kommer lätt tillbaka i
form av ökade kostnader Pa
ett annat. Man ska också
tänka på att det i hög grad är
kvinnorna som kommer i
klam när man skär ner på
iobb inom den offentliga
sektorn. Det blir ett avbräck
for bl a jämlikhets- och iäm-
ställdhetsarbetet. (KTK-
rapport 1/82)
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hår ska
regenngen spatai

Så

O Budgetdepartementet
sparar 209 miljoner genom
indragna bidrag till kommu-
nerna, och kommunernas
service till invånarna för-
sämras.

O Utbildninesdepartemen-
tet sp.lrrr 770 milioner bl a

genom att återställa klass-
mccleltalet på mellanstacliet
till 1976 irs nivä. Det låter
s()n) en norrn:rliscring men
c{et bctvder större klasser
och frisiällda lärare. På låg-
ocl-r rr-rcllanstadiet ett vrke
.lc,tniner.tt,rr kvitrnt,r.

O A rbetstnarkn aclscl eparte-
mentet rr-rinskar pa sina bi-
c{rag till ,r-kassorna ctch in-
fcjr sträng:rrc reglcr för trr-
betsliishctsersättning. Ef-
fekterna av clen "refornten"
sparar man en halv miljarc'l
på.

O Industricleparter-rl entct
nrer än fiirdubblar det statli-
ca stijclet till exportkrediter
frln 180 rnili till 380 mili.

O .f ustrtieclcpartcmcntet
"eff e ktiviserar" sin rätts-
hi;ilp ocl-r sparar 50 rnili.

sorgen och en försiktigare,
om inte stoppad, utbyggnad
av barn- och fritidshem.

O Jordbruksdepartementethar sedan oktober förra
året, sparat 800 milioner ge-
nom att sänka subventio-
nerna på baslivsmedel. I
budgeten proklameras för-
slag till vtterligare prisreele-
ringar som ska träda i kraft
efter clen 1 iuli 1982.

O Kommundepartementet
förvarnar om "förenkling-
ar" i strtliga normcr för om-
sorssvård, arbetsmiliösek-
tort'r och kollektivtrafiken.
"Förenklingar" i sådana här
sammanhang betvder mind-
re detalireglcracle lagar för
kommuner och landstine. I
en tid när kommuner och
landsting redan dignar un-
cler iikade ekonomiska åta-
ganden kommer det i prak-
iik.t-r att innebära nedskär-
ningar.

O Bostadsclcpartententet,
sparar gcnonl att anora
räelertla fiir bostaclsbidra-
gen och rninska räntebiclragen
till bostadsbvggandet.
Reclan fiirra iret skars nröi-
ligheterna till bostacisbi-
c-lrag ner. Reglerna kornmer
att skrirpas vttcrligttre uncle r
lrärcn.

O Handelsdcpartementct
sparar 18 miljoner gcnom
att skära ner på pris-, kon-
kurrens- och konsument-
frågor.

O Socialcleparterrentet be-
slutaclc ..ci.t-t i novembcr
fi>rra arct att iindr:r pd
rcglerne f'iir st.rtsbi,-lr.rs till
kornrnunernes barnotrtsorg.
"Firrcnklacl statsbiclragsuiv-
ning" kallar rcgerintcn det
fiir. I oraktikcr-r innebär clet
sämre kvalitet pä barnom-



o Skördetitl yitl Pålholnrcn. Dulurnu. 1916.

Vad hände med
SCX-
trmmarso

Den svenska statsskulden växer, kortsiktiga lös-
ningar omhuldas och kvinnornas krav på förbätt-
ringar på arbetsmarknaden får stryka på foten.

Exportindustrin ska rädda landet fort, fort - här i
exportindustrin finns männen som ska göra det.

Medan nationen väntar på utdelning måste man
klara ekonomin för dagen. Det gör man genom att
skära ner framför allt inom de kvinnliga yrkesom-
rådena - den offentliga sektorn.

Arbetar inte kvinnorna behövs inte daghemsplat-
ser eller kortare arbetstid. ilkrAvet?
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ktinnol'ragor sorn t cx't'it slttv-hantlc l (prost tt ution ).

Vi ska titta på vad som har hänt
med kraven pä f'ullt utbyggd
barnomsorg och scx timmars
arbetsdag genom åren. Två
krav som är en förutsättning
för jämställdhet mellan könen
och som fick sitt uppsving i
mitten av ZO-talet. Men i takt
med att den borgerliga politi-
ken har spridit sig i samhället
har kraven pressats tillbaka och
är nu i stt-,rt sett kvävda,
dödade.

I det förindustriella samhäl-
let var 90 orocent eller mer av
befolkningän knuten till jord-
bruket. Av allt att döma var det
då en faktisk jämlikhet mellan
könen i arbetslivet. Man hade
specialkunskaper inom respek-
tive arbetsområde. Det var bara
i oroduktionsenheter som var
stårre än familjen som det var
en horisontellt könsskiktad ar-
betsfördelning med kvinnorna
i bottenskiktet.

8

Men de kapitalistiska företa-
garna hindraäes av den gamla
köns-,rch klasslagstiftningen.
De behövde rörlig öch ansvårig
arbetskraft och en fri kapital-
marknad. Därför inleddes i
mitten av 1800-talet en över-
gång från en särskiljande lag-
stiftning i fråga om klass och
kön till ett samhälle med lika
gällande lagar för alla medbor-
gare. Kvinnorna fick rösträtt,
fämställdhet inom äktenskapet
och tillträde till högre offentli-
ga tjänster (192a-D). De blev
formellt jämställda rned män-
nen. Samtidigt berövades en
växande andel av kvinnorna
den faktiska jämställdhet de
haft i bondesamhällets ar-
betsliv.

Under mellankrigstidens
ekonomiska deoressioner och
nativitetskriser ikapades starka
antifeministiska strömningar
som hotade särskilt de gifta

kvinnornas arbetsrätt. 30-talets
sociallagstiftning inriktades på
stöd åt mödrar och barn och
fick starka särskiljande inslag
mellan könen. Mannen som
huvudförsörjare förblev rikt-
märket.

40- och 5O-talen
I krigets fotspår följdes en hög-
konjunktur av aldrig skådat
slag. Kvinnornas förutsättning-
ar att hävda sig på arbetsmark-
naden blev större. Men samti-
digt försvårades deras inträde
av stora demografiska föränd-
ringar: i befolkningspyramiden
fick de en förskjutning mot de
högre åldrarna och allt fler gifte
sig. 1930 v^r t ex hälften av
kvinnorna i åldern 20-4A år gif-
ta. 1960 var mer än tre fjärde-
delar i samma åldersgrupp
gifta.

Plötsligt restes krav på ar-



betsmarknadspolitiken. Det
behövdes daghem, utbildning,
omskolning och en nv skatte-
och socialoolitik. Trots att so-
cialdemokiate.n. valde arr sat-
sa på invandrare för att täcka
behorre.r på arbetsmarknaden
kom allt fler kvinnor ut. Dc
hamnade särskilt ofta på tjäns-
temannasidan och den offent-
liga sektorn.

Lika lön
I:ör de fackliga organisetioner-
na som fick ett storr tillskort av
kvinnor, blev det nödr'ändigt
att gx ut nred apeller om likr
lön och socialpolitiskt stöd åt
förvärvsarbe tande
kvinnor.

gifta

Mcn fortfarande talade kvin-
noorganisationerna on-r "frihet
fijr kvinnor art r,älja meilan
hem- och vrkesarbete". "Järn-
ställdhet" 'var ctr difust" be-
grepp. Kravct på daghemsbyg-
gancle frin främst arbetarrörel-
sens kvinnor fick ineet gehör
l'ros de n-rakthavande minnen
och 5O-talet igcnom var antaler
daghemsplatser oförändrat. I
stället acce pterade arbetar-
kvinnorna deltidstiänsrer och
l96O skrevs kravct pa deltids-
tiänstcr in i SAPs pr,rgram.

60-talet
Under 60-talet förändrades
kvinnornas siruation på arbets-
marknadcn markant. Dels
strömmade kvinnorna dit son-r
aldrig förr. Andelen kvinnor
steg från 32 procent till 4O pro-
cent. Dels var huvuddelen av
de arbetande kvinnorna gifta,
nära rr å tred jcdela r 1970. tf att-
ten av alla mödrar med barn
under sju är lämnade hemmet
och deltog i förvärvsarbetet.

Parallellt med denna urveck-
ling blev det en omläggning av
kvinnopolitiken. Dagherns-
b1'ggande fick ht;g prioritet,

särbeskattning förbereddes och
sociallagstiftningen började
ändras så art kön occh civil-
stånd skulle bli likvärdiga. På
den privata sektorn auskaJfadcs
äntligen kvinnolönerna for-
mellt. Den uttryckliga motive-
rigen var att locka så många
kvinnor som möjligr till för-
värvsarbete.

Fadersrollen
Men i ornläggningen av kvin-
nopolitikcn fanns ingen strävan
att nå faktisk jämlikhet mellan
könen. Primärt gällde det att ta
bort hindren så att näringslivet
kunde drivas rationellt och ar-
betskraften utnyttjas fullt ut.

Den iippna lijnediskrirnine-
ringen firljdes av en dold - del-
vis i nya lönesvstem, och en
uppdelad arbetsmarknad i en
kvinnlig och en manlig. Fortfa-
rande hade kvinnorna inte nå-
eot inflytande iiver un,eckling-
en, citersom se fa ar dcrn fanns
i de beslutandc organen.

Mcn idcologiski kom ctt gc-
nornbrott firr f ämställdhctstin-
ken, särskilt bland socialdemo-
krater och folkpartister och de
fackliga organiiationerna. Irör-
utom daghemmen blcv faders-
rollen det nijdvändiga samtals-
ämnet: f.rdcrn bör -ha 

semma
Ansvar för barnen som modern,
blev den nva insikten. Hur clet
.skulle gå 'till när fadern tog
iivcr sin dcl av ansvarct hacle
däremot varken parrier, fack-
förbund elle r ktinnoförbund
klart för sig. Så i riksdagen sågs
därför barnornsorgsfrågan ur
strikt
punkt.

arbetsrnarknadssy n-

7)-talet
Under 7)-nlet fortsatte kvin-
norna att ta sreget ut i arbetsli-
vet. De hade biivit en oolitiskt
intrcssant grupp och i 'fackför-

bunden blev de allt fler. Sedan

FN proklamerat kvinnoåret
1925 blvev det en febril aktivi-
tet med jämställdhetsfrågan i
officiella organ över hela
världen.

När det gäller jämställdheten
på arbetsmarknaden har en
viktig skiljelinje gått mellan
dem som ville lagstifta och dem
som ville avtala bort oiämlik-
heten. Lagstiftningsivrarna iick
en puff framåt när de borgerli-
lla vann valet 1976.

Våren 7976 antogs "Lag om
jämställdhet mcllan kvinnor
och rrän i arbetslivet" av en
knapp majoritet. I konsekvens
med att kvinnorna mer och
mer deltog i arbetslivet gav nya
lagar även fäderna rätt till le-
dighet för barnavård.

De faktiska resultaten av allt
det jämlikhetsarbete som lagts
nccl har blivit marginella. I de
fackligr topporgencn lvser
kvinnorna mcd sin fränvaro. I
de politiska partierna är repre-
sentationen något bättre. En
orsak till skillnaden kan vara
att en politisk organisation
måste vara mer lvhörd för
mcdlemsopinioncn. Anners
lämnar medlemmen partier.
Men den fackliga hemvisten
kan man intc välja.

I 1975 års partiporgram sa
SAP att ett av medlen arr för-
verkliga jämställdhet mellan
kvinnor och rnän skulle vara
sextimmars arbetsclag och dess-
utom en utbyggnad av barn-
omsorgen.

Sex timmarsdag
Kravet på sex timmars arbets-
dag blev .allt. tyngre. De fackli-
ga organisationerna rog sig an
kravet - en stor del av deras
n-redlemmar har ju redan frivil-
ligt förkortat sin arbetstid.
Hälften av kvinnorna valde
det.

Under rrågra ar seglade sex-
timmarsdrg.? i' ;;å;;;a.'"r il
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1977 ärs förhandlingar yrkades
t ex av TCO-S och Statsanställ-
das förbund att ett första steg
mot rnålet sex-timmarsdag
skulie tas 1978 då arbetstiden
skulle minskas med 30 minuter
per dag. Flera andra fackför-
bund hade liknande yrkanden.

Men motståndet från arbets-
givarsidan var kompakt.

Så sent som 1979 uttalade
faktiskt Bankmannaförbundets
konkress att man skullc kräva
att se x timmars arbetsdag in-
fördes successivt till 1990.

80-talet
NIcn sedan her det tagit stoPP.
Dc borgcrliga rcgcringlrnas
iclcer fick genotnslag, KRISEN
sprecl sig - och männcn tortsat-
te att varnA om slna revlr.
IJankmannaförbuncle t får stå
som cxernpel på.den filränc-lra-
clc sVnen pa tlenstelllann:tsl-
dan: 1 98 1 irs kongress trocii-
fieracle kravet pi sex timnlars
arbe tsdag ctcl-r strök dct ,'rrtai
s()nl (lr't'skullc \.11'1 gen()rrrliirt.
Nu far firrbunclssn'rclser-r sii-ilv
bcclirnra clc ekctnctn-riske förut-
s,ittning.trtt.r irtliir r;rric filr-
hanr.llingstillfälle . E,tt tlclnral p:i

ll:[:]. 
,rr 35 tittrtrt.trs .trbcts-

Inte i skymundan
Pa l,O n'ckcr t'nan intc att kra-
vct p r-r s cx - tit-nnt arscl ag l-r ar
kornrnit i skvrnunc'lan. N{:rr"r

tror där att ett första steg bör
kunna tas i slutet av 8O-talet.
Sex timmars arbetsdag ska det
bli - när tillväxten kan ge kom-
pensation, tillägger man. Det
vill till att kvinnorna i LO
ligger på, för politiken arbetar
cmot dem. Kvinnorna stvrs
långsamt tillbaka till hemar-
Detet.

För första gången i historien
har antalet statligt anställda
börjat minska. Och det är som
vi vet en medveten politik.
Kommunerna börjar oL.ksa att
skära i ambitionerna. Här i den
offentliga delen av arbetsmark-
naden arbetar flest kvinnor,
hälften a.v den-r rnot bara 12
procent av männen.

Barnomsorg
l)en andra viktiga förutsätt-
ningen för jämställdhct sorn jag
här tar upp. - samhälle ts bar-
nomsorg - \'lsar nu de styrande
ett vikancle intresse för. Dcn
plan firr utbyggnad av daghenr
och friticlshcm som den social-
de mokratiska rege rineen ly.-
kaclcs fii igenom strax fijre valct
1976 har c1e stvrande i komn-ru-
nerna inte velat halla.

1976 trvtalacics tnecl Kont-
n-runfijrbunclct, sorn vi minns,
att IOC OOO nr ;r ,.l.rghcrrrsplltser

I -^ ^^^ f ' '| IOelr )UUUU n\l lntl(lsllcnls-
platser skulle [-,1,sg.t fr:u-n till
1981. Kommunerna har scc'lan
dess fiir r.'rrrjc Ar r-ninskat pa
arnbitionerna fiir att vicl 1981
ärs slr.rt ligga flcra ir cfter c-icr-r

ursprungliga planen. Det sak-
nas minst 27 300 daghemsplat-
ser och 16 100 fritidshemsplat-
ser för att uppna malet. Dät är
en nätt planeringsmiss på 30
Procent !

Men regeringen fortsätter
underligt nog att kalla d"g-
hemsbyggandet prioriterat. I
november beslutade riksdagen
att en ny utbyggnadsplan ska
göras. Kravet att alla barn som
behöver ska få daghem och fri-
tidshem star kvar. säger rcge-
ringen.

Birgitta Öjersson-Mörncr

Inte många nya platser
I dagarna lämnar de kommuner
som sköter sig (alla lämnar
nämligen inte in de uppgifter
de ska) in sina barnomsorgs-
planer till socialstl,relsen. Där
står hur många daghcm och fri-
tidshem respektivc kommun
tänker byggr de närmaste fem
åren. Mcd största säkerhet blir
det inte många nva platser un-
der dcn pcrio,-len.

Riksdaeens n-rål som skullc
ha varit uppnått 1981 komrncr
inte att vara firrvcrkligat i mit-
ten av 8O-talet ens om kommu-
nernas nuvarande plancr full-
fölis. Vi ler nog tänka oss fratt.t
till 9O-taler fi;r arr se n-rilet oa
full bchovstäckning. Onr inte
kvinnorna acceDterar att fiisas
tillbaka till hernircn först:rs. Da
blir dct naturligtvis full bc-
hovstäckning mvcket ticligarc !

Källor: Planering på glid? av Göran Sidebäck och lars Sundbom, lnstituter för social
f"rrf."i"g ja*tritthhrT orh ,olidorit'ui t-Or rapport till\olgrgssen 198l,.Vå.r.a arbetstider

f;!r!;riiirp"tirii/la*'rhUnuf 
,ue i"ppo"*l från TCo. Iivinnovetenskaplig tidshrifr nr
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Radio Ellen
är norrlandsprogrammet i radio av, om och för
kvinnor. Ett radioprogram som gått hem, ja,
det har gått ända in i köket hos -åtrg" av oss.
Trots att det sänds i Pl och konkurrärar både
med Hasse Tellemar i P3 och Go morron Svcri-
ge på TV på lördagsmornarna.

När producenrerna Isa Edholm i Umeå och
Barbro Hellberg i Luleå upptäckte att de hade
samma tankar om etr kvinnoprollram i radio, ja
då foddes ELLEN. När det rt"n"d. i höstas var
det det forsta kvinnoprogrammer i Sveriges Radios
historia, kanske var det därför som Sväriges Ra-
dios ledning, som till största delen beitår av
män, placerade programmet i P1 pä lördags-
mornar.

Den där vardagliga kvinnan som sällan eller
aldrig skriver insändare, aldrig skriker högt när
något är galet, hon som undervärderar sig själv
men som är djävligt bra på att baka bullir och
snyta ungar och städa. Det är ELLEN. Och
det är till dem radio Ellen vänder sig. Producen-
terna Ingegärd Nyström, Agneta Perrersson,
Isa Edholm och Karin Nordbärg hoppas att de
kvinnorna ska våga skriva insändare äiter att ha

lyssnat på programmen, våga höja rösten mot
det de tycker är fel, våga ait värdcra sig själva
och det jobb de gör, värdera med kvinnoögon
och inte som det har gjorts i generationers g.n.-
rationer med mäns ögon.

Trasmattor
Radio Ellen sänds v^r annan lördagsmorgon
från Umeå och varannan från Luleå. i Umeå er
det Isa Edholm och Karin Nordberg som pro-
ducerar programmen och i Luleå äi der Inge-
gärd Nyström och Agnera Pettersson.

Trygghet är viktigt och ett knep som användsär att inreda studiolokalerna hemtrevligt. I
Umeå har de rrasmarror både på golvet och
väggarna och i Luleå har Ingegärd gjort en rex-
tilbonad och hängt på väggen. Den föreställer
ELLEN, hon ser ur som en blandning av en
häxa, ängel, barn och åldring.

När jag frågar Ingegärd och Agneta vad de
vill med programmet säger de båda att de vill
visa att kvinnan också har en historia och att
den ska fram. il
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När jag lvs.snar pl ." siinclnine far jag en känsla
av ett jae sitter tillsanrrnans t'ned de medverkan-
dc i progrAmmct, c-let känns sotn ctt kaffcrep.
Alla ämncr-r blandas: lättja, arbetc, lvcka,
olvck:r, sarnticligt hancllar clct ot-t-t clammsugare,
briist, kärlek, vllebvxor och kvinnoförtrvck i
Iran. [)et är ett direktsänt progr;1m n-rcn en del
inslag girrs i förr':iu och annat är r'ä1 fcjrberett.'fill det som är fijrberett hijr "clen kvinnliga
artiste n" och "kase rict".

Efter varje säncining hålls cn telefonjour irp-
pen, clit fir lvssnarrn:r ring:'r och ge ros c.ller ris,
kornt't-rr', med svnpunkter ocl-r fcjrslag, och det är
jr-rst pa clet sätict Raclio E,llen blir till. Ingegärcl
och Agneta säger att clc far impulser till nästa
progrilm ocl-r pa clet sättet växer ELLEN fr"rn
gang till gang., D. llxnllcr när ELI-EN blivit ;rilcleles ko-
loss.rlt itor, di innehållet inte rvtns i den vanliga
sänclrringcr-r p:r li)r.1.tgsrnor{ort.:n, j,r, da har "El-
le n special" orclnats. Som clcn ganuen clet hancl-
l:rcle orn prostitutionsutredningen cller cl;t clet
hancllade om missh,rnclel, cla hijr och hiip,na fick
"E,llen special" pl;tts i ctern Pil torsdag kr'äll
rnclla. 22'a0 ocl-r 23'00' 

Anita Halrberg

Så här kan det låta:
"Ellens stående ska lägga sej ett slag nu. Hon bar bli-
pit lite trött i ryggen av allt städande ocb kånkande.
Men vi drar telegrammet en sista gång.

I familjer där både män och krtinnor arbetar bel-
tid är det kztinnan sotlt i 61 procent du fallen band-
lar, i 81 procent aa fallen lagar mat och i 71 procent
aa fallen stiidar. Som vi tidigare sdgt bdr ai fått lite
trumpnd reaktioner på det bär telegramntet. Stig
Berglund ringde ocb var arg för att ai ideligen upp-
repade siffrorna. Kom igen med procenttal för un-
derbåll av bil ocb bus, tjckte Stig.

Jag ringde till SCB ocb då aisade det sig dels att
bilaård och reparationer, som i regel wtförs aa män-
nen inte tillbör de dagligen återkommande rutinsyss-
lorna i bemmet som statistiken skulle belysa. Att byta
däck taå gånger om året eller taätta bilen en gång i
aeckan jämstälk i stället med lappning, lagning ocb
klädaård, sont för det mesta kvinnorna wtför, liksom
det mesta av barnarsården i hemmet.

Och vad bittar vi mer i statistiken. Jo att om nu
ett pdr ltar en bil, så är det för det mesta mdnnen som
anuänder sig av den. Kainnan disponerar inte famil-
jebilen, beh enkelt. Så ban kan gott lryta däcken,
rycker Radio Ellen."
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Karry Woyceck,24 är,
ordbehandlare, Chicago :

"Jag arbetar bäst när jag är ensam. Jag är inte den
sortens person som går till jobbet och aäntar mej en
mdssd socialt umgänge. Jag satsar mina 8 timmar om
dagen på arbetet, inte på att prdtd, sk'uallra eller
träffa aänner. . . Mitt sociala (priaata) li'u ocb mitt
arbete är 2 mycket skilda områden."

Jag är word-processor, ordbehandlare. Jag gillar
mitt jobb d v s jag gillar ordbebandling. Däremot
gillar jag inte min firma särskilt. Jag är mycket ap-
paratinriktad, tycker om att arbeta med maskiner,
tycker om att pröaa olika system, dtt få maskinen ltt
göra så mycket som möjligt. Det är en slags utmdning
att försöka göra jobbet på det mest effektiaa ocb
snabbaste sättet. Men när det gäller mitt arbete på
den här firman så är det inte längre en utmaning, det
har bli,uit mycket rutin ocb jag önskar också att fir-
man skulle modernisera sin wtrwstning.

Det är inte saårare för kainnor än för män att få
chefsbefauningar just inom ordbebandlingssektorn.
Tvärtom är den dominerad aa kainnor på alla niaå-
er. Det är en orsak till att jag aalde det här speciella
yrkesområdet istället för att bli en uanlig sekreterare.
Det finns ller chanser till en karriär i det.

Jag har auxit upp fanigt nted taå ryskon och en nutm-
mA som blev änka tidigt och hade ett underbetalt jobb.
Jag aill inte ba det så. Man måste ,udrd bestämd, aeta
vad man aill ocb sedan kämpa för det. I en stad sont
Chicago finns det 50 personer för aarje jobb ocb vill
man nå toppen får man jobba hårt. Man måste kwn-
na sälja sig själa. Man aet dtt mdn är bra, men att
sälja sig själa det är ett hårt arbete.

Allting är aiktigt. Det är inte bara ailken utbild-
ning du bar, arbetsgiaarna aill ba någon som ser bra
ut, aälskött, som kan tala ut ocb inte blir nerwös och
sitter och mumlar. Någon som uppträder mycket
professionellt. Man ska kunna klara alla tänkbara
situationer utan dtt redgerd emotionellt, bela tiden
bålla bwaet kalh. Ibland på anställningsinterujuer tes-
tar dom dej, proaocerdr för att få dej dtt reagerd
emotionellt. Men kan man spelets regler så båller
man sej lugn och aerkar säker. Det är mycket aiktigt
hur man är klädd, ailka erfarenheter mAn bar osa.

Familj det ligger för mej i framtiden. Jdg är en
mycket karriärinriktad person. Jag tycker att de år
och de pengdr jag lagt ut på utbildning ska betala
sig. Jag arbetar mot ett mål ocb det är mål jag ztill se

föruerkligAde. . ."



Fay Weldon

Kvinna med
ett eget spräk
Flera månader efter mitt första möte
T.d .Foy Veldon årerser i^g henne.
Den här gången på TV i en f,ort pre-
sentation i ett kulturprogram.

Med sn-rå bestämda stcg promenerr.r hon genon-r
dimmorna i Hagapaik-en sarntidigt som cn
kvinnlig röst läs.er högt ur praxis 1näUen & Sjö-
gren), den hittills endä bok av Far) Weld,rn ,å,r-,
översatts till svenska. I några snabba niirbilder
får hon tala om vem hon är, vad hon tvcker och
vacl Praxis handlar om. Henncs röst ir lagnräldoch engelskan välforrnulerad. Mcd huiudet
böjt i en litc avvaktandc vinkel mot filmkame-
ran svarar hon vänligr på de klassiska fråsorna:

- Som kvinna är jag feminist, son-, föifattare
är jag konstnär i förste hantl.

- Praxis är kvinnan som vaknar på nvrt varjc
To.qol och gör om samma missiag som hon
gJoroe lgar.

- N.j, hon har ingen speciell förebild. praxis
är många kvinnoöden i cn och samma kvinna.

Rösten sjunker undan, programledaren fort-
sätter glatt att presentera nästa bok och jag för-
undras över hur en och samrna m;nniskä kan
lämna så olika minnen efter sis. För filmkame-
rans bild stärnmer inte med mii.

Den är snabba glimtar av en liten kvinna med
kraftfulla händer iom ofta plockar, fladdrar och
talar ett -eget språk. När fiågorna blir för när-
gångna försvarar hon sig med ett skratt som
parlar.fram, ut i restaura.rgen. över borden ochin mellan alla små g.upp"i av häpet lyssnande
direktörer.

Hon pratar med omsorg och drar gärna ut
poängerna ur vårt samtal.

- Kanske finns det mer ;rv mig i Praxis än vacl
iag cgentligcn vill crkänna.

Samtalet kornmer in på den bok hon just h:rl-
ler på att avsluta: Prcsiclentens barn.

- Efter åtta böcker bordc jag ju ha rätt atr fn
dra mig tillbaka, sägcr hon plöisligt.

Tystnaden varar i flera lång.r ,ekundc. innar.r
hon avbrvter sina tankar rnccl cn slrck oclr

Plötsligt sjunker rcjsten till c-lct nästan olic!r-
bara:

orden:
- Det är så rnånga som är bcrocncle rrv ilcn

ekonomiska stand.id |rg ger dern.
Fay Weldon är 45 är, en välutbildad engclsk.r

med fyra .söner. Den yngsta är tre år. Den'fiirsr.r
fick hon när hon var 20 år och ensamstacncic.

- J.g var så omedveten och cnsarl och vis.ste
inte ens att jae hade rätt till socialbidrag, säger
hon.

Mvcket av de härcla erfarenhcter sonl Irav Wel-
don har från 50- och 6O-talens Enslanrj .rter_
speglar sig i hennes första böcker: Down
Among the .\Wornen, A Irat Vornans Joke, Irc_male Friends och Little Sisters. I äch nrccl
Remernber Me började Ira_v Veldon art un.eck_la intrigerna..- Praxis blev- ert steg viclare sonl
slutligen fullföljdes i Puff nail 1[oksvamp pa
svenska).
. Det är en speciell upplevelse att läsa lrav \We l-

don. Hennes komprirnerade texter, snabba as_
sociationer och n_{sta1 exploclerande sprrik, gör
9.., r_y.irl.att järnfö.a he.'ne med någon 

",-,r,ån.Iray Veldons rexrer görs inte riktig iättvisa ut_
anför hela sitt ra--anhang, men töts det vill vi
gärna erbjuda några sidoi ur Röksvamp _ der-r
bok som kommeipå svenska till hösten, på Ra-
ben & Sjögrens forlag. pia Axelsson
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RÖKSVAMP
av
F"y
Veldon
översättarei
Annika Preis

Bokens huvudperson är Liffey. En storstadskvinna som
börjar närma iig fO-atsåldern. Hon är sedan mänga är
gift'med Richard", också han en storstadsmänniska och en
man i karriären.

Liffey övertalar Richard att flytta ur till en enslig stuga
utanföi London. Han går motvilligt med på förslaget
eftersom Liffey samtidigi lovar att slänga sina.p-piller' . .

När vi kommer in i liandlingen har Liffey blivit gravid
- men ännu är hon siälv okunnig om att en be{ruktning
äntligen ågt rum. Liffey har -också blivit bekant med
n."rräfr,rtl"pa bondgården bredvid. En kvinna som, med
iir" övernäturliga -krafter, kommer att bli farlig för
Liffey.

Rilhard, som tycker att livet på landet är obekvämt,
övernattar under ärbetsveckan hämma hos de något äld-
re vännerna Ray och Bella i London. Här har han ganska
snart inlett ett förhållande med Bella:
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ZA.TUREN
Inuti Liffey bildades ett håirum i cellbollen,
som nu kunde betecknas som en cellblåsa. Den
utvecklade små fina tentakler och gled neråt
mot livmoderhåligheten. Så börjar vi alla. Det
är Naturen som sätter oss i rörelse. Det är Na-
turen som driver oss framåt. Det är lika bra att
erkänna det.

Och med Naturen menar vi inte Gud, eller
någonting som har ett klart uttalat syfte, utan
det slump artade slutresultatet av en iad evolu-
tionära händelser s_om genom eoner har gjort
oss till det vi är, och sjöstjärnorna till det dä är,
och sköldpaddorna till det de är, för att inte tala
om pumporna_, och som kommer att göra våra
barn och våra barns barn till det de blii med en
aldrig så oändligt liten förbättring - under för-
utsättning att det naturliga urvalet kan hålla
113"a steg med förändrinfarna i omgivningen,
vill säga. När vi ser tiliba-k a tor vi ätt vi lan
skQnja. ett mål och en mening. Men perspektivet
är felaktigt.

Vi ser inte längre Naturen som blind, fast det
är precis vad hon är- Själva hennes namn är ge-
nomsyrat av mål och mening, precis som Guds
en gång var. Gud har ämnat oss. Gud har haft
en mening med oss. Gud. sörje.r för oss. Vi kan
inte göra oss av med orden, de betyder det vi
vill att de ska betyda och vi är svaga, så om vi
inte med gott samvete kan tala om Gud måste vi
tala om Naturen. Den storögda, klarögda, me-
ningsfulla Naruren, som har eit syfte. Det är för
sent att göra oss av med henne. Låt oss hellre ta
ordgt i besittning, lägga N:et på sidan och kalla
vår blinda älskarinnJ{ö, Za:utrn.

På torsdagskvällen skakades friden hemma
hos familjen Nash. Ray och Bella grälade. Båda
ansåg att de bara betedde sig som rationella
män_niskor gör när de har provocerats över ut-
härdligh.etens gräns, och båda misstog sig. Ray
och Bella betedde sig som människor gör när
deras metabolism är störd, när Zaturen-åstad-
kommer_ohyggliga och genomgripande föränd-
ringar i kroppen, och de budikap som når in
f rån yttervärlden bådc förvrängs och för-
vränger.

När Bella hade höit kniven och hotat honom
hade hon känt sig lite bättre till mods. Hon var
förvisso svartsjuk. Det var Zaturen som hade
gjort henne svartsjuk, för att ge hennes barn en
bättre chans att överleva (ellei det var i alla fall
vad Zaturen trodde, eftersom hon var så gam-
malmodig.) Även om Bella skämdes över dä här
känslorna gav det henne en viss tillfredsställelse
att leva ut dem - precis som det ger tillfredsstäl-
lelse att leva ut alla de primitivä impulser som
Zaturen dikterar - vare sig de är aggiessiva, de-
fensiva eller syftar till förökning.

Om det känns rätt är det också rätt - för
Zaturen, men ack, inte alls för människan. Sam-
tidigt som Bella mådde bättre, kände hon sig
också skamsen, förvirrad och deprimerad.

Det uttryck Bella gav åt sin förvirring, sin
sorg och sin bitterhet blev så mycket våldsam-
mare eftersom hennes oanvända egg - som hade
fagts in i väntan på leverans redan när hon själv
låg i moderlivet - hade böriat förtvina av åldcr
oJh hennes cvklisk;r produktion a\' östroscn
och progesteron låg på kritiskt lag nive. AIIt

Bella grät. Ray skrek. Ray sa att han var för-
älskad ikaren, iör "tt hon'var sexron år. hade
massor av rött hår och en liten, liten mun.
"Der är inte kärlek", grät Bella. "Det är lust!"

"Der är kärlek, Bella, kärlek!" vrålade han
med en röststyrka som fick de afrikanska
konstföremålen, lena, falliska mahognyskim-
rande saker, att skäiva uppe på furbokhyilan.

"Men hon är ju bara en liten dum småtjej!
Hur kan du älska nån som inte är dig värdig?"

"Det går alldeles utmärkt", t;'öt hän.
"Vad menar du med käriek?" skrek hon.
"Det varenda tonåring menar."
"Men du är inte nån tonåring. Du är en ynk-

lig, impotent gammal gubbe!" -
"Och du är en svartsjuk gammal kossa!"

Hon slet till sig en vass fruktkniv och gick
emot honom, och han blev rädd och flvdde.äch
Helga höjde rösten inne i sovrumm.t, dä. ho.t
satt och läste godnartsagor för Tina och Tony
och försökte skydda sinä skyddslingar från det
vuxna livets oväsen.

+'
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eftersom månaderna gick plågades hon alltmer
av förmenstruella spänningar och av lätt för-
stoppning. Hon var fyrtiofyra är - en låg ålder
för den typen av klimakteriesymptom,- som ge-
nomsnittligt brukar inträda först vid fyrtioåtta
och ett halvt års ålder - men sådant händer. I
stort sett gäller regeln att den som börjar tidigt
också slutar sent. I sexuella angelägenheter är
det så att till den som har, ska också vara givet.

Det uttryck Ray gav åt sin vrede och sin för-
tvivlan blev så mycket våldsammare, eftersom
hans tillskott av testosteron höll på att minska
oroväckande snabbt, och gjorde honom extra
benägen för tjurighet, lynnesskiftningar, d.p-
ressioner och raseriutbrott. Karen, som var ung
och mild och jämn till lynnet, med klar hy och
klar sjä1, verkade därför ännu mer förtjusande.
Han kände att ungdomen smittade av sig, och
det var också alldeles sant att Karen skulle kun-
na stimulera tillflödet av testosteron genom att
stimulera hans sexuella aptit, och därigenom
göra honom mer välbalanserad under en period.
Till dess var hans tunga giftig och hans sinne
svart och tungt.

Efter en stund slutade föräldrarna skrika och
stampa i golvet, och Tina och Tony somnade.
Nästä morgon sopade och städade Helga med
sammanbitet ansikte.

"Jag stann ar bara för barnens skull", sa hon.
Det vär hennes eviga refräng. Hon strök Ric-
hards skjortor, och gjorde dem underbara.

"Hur ska j^g kunna tacka dig"?" frägade
han.

Han såg på hennes ansikte hur han skulle
kunna tacka henne. Han undrade varför han
plötsligt hade blivit så attraktiv för det motsatta
könet, och drog slutsatsen att det var för att han
hade blivit tillgänglig.

Richard studerade Helga och misstänkte att
det kanske fanns ett fjärde slags kvinna, och en
fjarde sorts sexualitet.

Helga och sex-som-betalning. Helga skulle
strvka- hans skiortor och sedan kräva att han
drev henne till orgasm. Hon skulle arbeta lika
ordentligt och koncentrerat på det, som p-å att
stryka skiortorna.. Det strykiärnet var för skjo.1-
tol.,a, det skulle hans penis vara för hennes till-
fredsställelse.
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Han hade ingen önskan att testa sina teorier i
verkligheten. Sinare kanske. Bella var tillräck-
ligt upprörd som det var.

"Vet du vad", sa Bella en fredagskväll när
han hade skickat ett telegram till Liffey, där det
stod att han hade ett viktigt möte och skulle bli
försenad och inte kunde komma hem förrän på
lördag förmiddag. "Dt är fruktansvärt arg pä
Liffey!"

"Varför skulle jagvara argpä Liffey?"
"Därför att hon inte låter dig vara en vuxen

man. Hon vill att du ska vara en liten pojke, så
att ni kan hålla varandra i handen och skutta
omkring på gröna ängar hela livet."

"Jag är inte arg på Liffey", upprepade han.
"Jo, det är du visst. Det är därför du gör alla

dom här gräsliga, primitiva sakerna med mig.
Jag år hennes stand-in."

Richard önskade att Bella kunde låta hans in-
nersta vara ifred. Det fanns tusen olika motiv
som kunde hänföras till varje handling, men
inget av dem förändrade själva handlingen.

Han hade varit arg på Liffey. Nu var han det
inte längre. Eller det trodde han i alla fall inte.



3""o
Modersinstinkten r en mvt?
Finns det en modersinstinkt? Det är huvudfrå-
gan i Elisabeth Badinters bok "Den härleksfwlla
Mo.dern" (Gidlunds förlag) som kom i hört"r.
Boken glr 9n historisk åierblick på mödrars,
barns och fäders situation och bvee., på en
1ängd hänvisningar till och citat fråä"vad frr--för allt män (veienskapsmän, författare m fl)
ansett och beskrivit under århundradenas eåne.
Vid sidan av detta ger sedan EB sin ,yn o.liriå
värderingar.

Det kan naturligtvis vara intressant även för
aktivister i den svåska kvinnorörelsen att följa
utvecklingen som den beskrivs i Frankrike.
Y.n. d.et sätt på vilket EB vill visa att moder-
srnstrnkten är en myt är inte särskilt överty_
gande.

Under 1600- och lZOO-talen lämnade möd-
rarna i Paris omedelbart efter förlossninsen
ifrån, sig sina barn till kvinnor på landet. ö.,
kunde dröja.mån ga är innan de tog kontakt med
dem igen och åteisåg sina barn. öh .., stor del
a.v..ba_rnen dog som mycket små eller lämnades
tillbaka försvägade och sjuka till sina föräldrar.
Om modersinstinkten fanns skulle kvinnorna
inte ha kunnat göra så, menar EB.

Hyllas
EB, anTder art männens påtryckningar haft be-
ty.delse men_ anser att kvinnorna sjäiva inte kan
frias från skuld. När sedan de 'makthavande
männen insåg att barnadödligheten blev ett hot
mot det franska folkets överTevnad och försvå-
rade Frankrikes möjligheter art befolka sina ko-
lonier ändrade de sina värderingar. Och kvin-
norna fölide efter.

Moderligheten började
sonlig" utveckling kunde

Det var i och för sig bra om de bildade sis
eftersom modersrolien också innehåller en fol
strande del. Under 1800-talet blev det också ac-
ceprerar för kvinnor art bli lärarinnor. Men i
övrigt ansågs moderskapet oförenligt med and-
ra engagemang utanför hemmet.

Ifrågasätta amningen
EB fortsämer sin bevisförin g ända in i våra da-
gar. Jag tycker man kan anä e., underton i bo_
ken som .går ut på att. verkligen ifrägasätta am_ningen. Att mannen har a.ruä.rt ar[u-e.rt fö,
och emot amning.som ett sätt "tt rtyi, kvinnor-
na som de önskade kan ju aldrig ,rr., g.,r.rd för
att kvinnor skall finna sig däri. Det har"EB mis_
sat.-Men jag kan då inte se någon motsättning
mellan amning ogh kvinnors- frigörelse o.E
självständighet. (I den svenska arbeismiliölasen
finns också inskrivet att kvinnor har rärt att a _

ma på arbetstid).
Det är med förvåning som EB konstater ar aft

högutbildade kvinnor åed välavlönade arbeten
idag faktiskt ammar. EB menar att de kan bero
på att dessa kvinnor har skuldkänslor för att deinom kort kommer atr återgå till arbetet. Inte
ett ord sägs om att de kansf,e har bunshaD om
amningens betydelse för barnen. r

Som den ammande mor jag själv för närva_
rande ä1 k1n. jag inte tycka r"tt 'EB 

beaisar att
modersrnstrnkten är en myt. Däremot är det väl
självklart att kvinnor ständigt har failit offer för. olika..tiders påtryckningar.-Men här ligger vi
nog hte före Frankrike. För inte finns äit väl
längre någon som hos oss ifrågasätter hztinnorsrätt att kombinera förvärvrrr6.t. och moder_
skap. Eller?

Agneta Dreber
hyllas. En viss "p.r-
tillåtas för kvinnorna.
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Vad bryr sig
politikerna
om freden?

Ängesten smyger sig pä når vi hör om krigshoten.
Maktlösheten försöker fä fäste. Men människor
reser sig mot rustningsvansinnet och blir en pådri-
vande kraft på de officiella organen och maktha-
varna.

Här berättar Elisabeth Enger om det aktuella
fredsarbetet och hur några personer blev aktiva i
fredsrörelsen.

Det talas allt mer om krig, kapprustningen fort-
sätter och hotet från atomvapen ter sig allt stör-
re. Europa framställs som ett troligt slagfält för
stormakfernas atomkrig. Det är inte underligt
om oron växer.

Tusentals människor samlas i fredsrörelsen,
som har vuxit enormt de senaste åren. Genom
kampanjer, demonstrationer, namninsamlingar
förs kraven fram till dem som har makten.

För när allt kommer omkring är det inte vi
s k vanliga mänskor som styr frågan om krig
eller fred. Genom tiderna är det kungarna och
de andra makthavarna som startat krigen över
folkens huvuden - men sen är det förstås folkets
huvuden som fått rulla. . .

Långt där uppe, som ett evigt diffust bom-
ullsmoln i vårt medvetande, förs nedrust-
ningsförhandlingar och fredssamtal, det talas
om avtal om rustningsbegränsningar, och över-
enskommelserna berör de yttersta smala margi-
nalerna i krigshotets kanter: OK, vi låter bli att
prova våra atomvapen i atmosfären, OK vi pla-
cerar inga kärnvapen i omloppsbana kring jor-
den eller oå havsbottnen utanför våra territori-
algränser.'. .

Men överenskommelserna berijr inte supcr-
makternas nuvarancle förmåea att raclcra ut livct

2a

på jorden flera gånger om. Verkligheten idag är
inte förändrad på den punkten. Det är nog fler
an jag som många gånger tvivlar på att det finns
en verklig vilja hos makthavarna till nedrust-
ning och fred på jorden. Det är nog fler ån jag
som misströstat och undrat vad politikerna och
makthavarna bryr sig om "tt må.t.tiskor oroas
och försöker propagera för fred! Bryr de sig om
att vi demonstrerar och protesterar mot kap-
prustningen och förintelsevapnen ?

Inte tid att svara
Försvarsministern, Torsten Gustafsson, (c) ville
inte uttala sig i telefon, och lät genom sin sekre-
terare meddela att han inte hinner med ett sam-
manträffande förrän efter Vi mänskors press-
läggning.

Utrikesministern, Ola Ullsten (fp) tog sig in-
te heller tid, uta.n lät sekreteraren skicka över
det tal han höll under folkriksdagen i slutet av
januari.

Olof Palme (t) då, som är så engagerad i

o Kurdisk flvkting i Iruk 1978. Hennes by t,ur jiirttnad
nted ntarkcrt, skörtlen sköt'lutl, .f'until.iut splittrud. Hort
göntde .;ig med sinu .f't) ligodelar i ert .skog.sdurtg,e nere
vitl I'loden.





fredsfrågor? Han är ju bland annat ordförande i
den t k- Palmekommissionen, €t oberoende
kommission för nedrustning och säkerhet med
ledamöter från hela iordklotet, och som ska läg-
qa fram sitt resultat inför FN:s andra specialses-
iio.r o- nedrustning i sommar. Men, nej, han
hann inte heller uttala sig om fredsrörelsen.

Riksdagsmannen Carl Bildt (m) har inte gett
något besked överhuvudtaget.

Ändå, efter att ha arbetat med de här artiklar-
na nägra veckor, efter att ha talat med starka
människor som kämpar för fred och nedrust-
ning och som är övertygade om att makthavar-
.ra liöt och till slut måste lyssna på protesterna'
efter att ha sett att krigshotet är verkligt och har
kommit oss närma.e ä.t någonsin, har 1ag blivit
övertygad om att det måste gä att påverka. Vi
har intä råd att fräga om det tiånar något till.

Malande kvarn
Fredsarbetet på FN- och regeringsnivå går.segt.

I Gen6ve pägär sedan många år de nedrust-

ningsförhandlingar där Alva Myrdal har efter-
trätts av Inga Thorsson som Sveriges represen-
tant. Mån ga 

^.v 
oss upp,lever nog förhandli.tgl-

na som en evigt malande kvarn som inte produ-
cerar något rejåk slutgiltigt resultat - att stoppa
vansinnet!

I SAlT-förhandlingarna som inleddes 1969,
har Sovjet och USA diskuterat begränsning av
sina strategiska vapen, alltså sådana vaPen som
de båda länderna lian använda till att direkt an-
falla varandra tvärs över halva jordklotet. Ett
avtal om begränsning, SALT II, ligger färdigt
sedan 1,979 men har inte godkänts av USA och
har alltså inte trätt i kraft.

De starka protesterna mot kärnvapen i Nor-
den och övriga Europa har fått de båda suPer-
makterna att återigen, alltså hösten 1981, sätta
sig i direkta förhandlingar. Denna gång handlar
de1 om de regionala kärnvapen som finns i eller
är tänkta att änvändas i Europa. An så länge har
man inte hunnit längre än till att diskutera vad
man ska diskutera, alltså vilka vapen det hela
ska gälla.

"Global nedrustning år ett iättelikt berg
som är omöjligt att bestiga. Men man
kan plocka ned det sten för sten."

Sten för sten . o o

- Det har under de senaste åren blivit större
risk att supermakterna tar till vapnen, konstate-
rar Tomas Magttusson, ordförande i Svenska
Freds- och Skiljedomsföreningen.

- Den politiska avspänningen har upphört'
bland ar,.rät genom händelserna i Afghanistan,
och USA:s mer offensiva agerande. Vapenut-
vecklingen har fortsatt och kärnvapenstrategier-
na har försändrats.

- Id6erna om förstaslagsförmägan, är något
nytt. Det innebär att den ena supermakten i sitt
första slag ska.slå ut så många av motståndarens
vapen att angnparen inte löper risk att träffas av
måtståndatettt vedereällnins. Dessa id6er har
kunnat tränga ige.toti på giund av att kärnva-
penbärarn a ldag-år så oärhört mycket mer träff-

säkra. Tidigare var man tvungen att sikta mot
stora befolkningscentra för att vara säker,pä.att
nå målet, idag här vapenbärarna en träffsäkerhet
på tio *.r.r."Därför^kan man rikta in dem mot
militära må1.

Sökte vapenfri tiänst
Denna utveckling är anledningen till att freds-
rörelsen har intäsifierat sitt -arbete, förklarar
Tomas. Det är också orsaken till att allt fler
människor inser att risken för ett kärnvapenkrig
är stor, och att det är viktigt att arbeta i fredsrö-
relsen. Aven en sådan sak som den sovietiska
ubåten i Blekinge skärgård ökar insikten - man
ser att atomvapen inte bara är något på papperet
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- fartygen är faktiskt utrustade med dem!
Tomas själv kom med i Svenska Freds 1969.

Han hade tidigare arbetat aktivt i FNL-grup-
perna -, men fann där många konflikt"i oåh
motsägelser. F{an sökte vapenfri tjänst, som han
inte fick, varefter han sati i fängelse en månad
för totalvägran. Så småningom ördnade det sis
med den vapenfria tjänsten - han fick arbeta pä
ett vårdhem för utvecklingssrörda.

Tomas hade prenumererat på Freden, tid-
skriften Pax förägångare, under några är, når
han åkte på en iniernationell konf.å.rr om ci-
vilmotstånd i Kungälv.

Det blev en kick, berättar han. Jag kände att
det fanns en kraft som var något ait fobba vida-
re med, am det var möjligr att åstadkomma
något!

- Må_let är global nedrustning. Men det är ett
gigantiskt mål. Det är rom eit jättelikt berg,
som kan tyckas omöjligt att bestig", -.n ,oä
det är möjligt att plockiner, sren fbr sten. Där-
för riktar uiln oss på delar.

- Våra mål just nu är: femprocentig svensk
nedrustning, förändrade regler^för rrr..,ik vape-
nexport samt sroppa JAS !

Låt JAS bli en valfräga
LåtJAS bli en valfråga!

Det är huvudkravet i Svenska Freds alterna-
tiva försvarspolitiska program - ert alternativtill försvarskommitt6ns betänkande, som ska
antas i maj av riksdagen. Det alternativa pro-
grammet trycks i mars och kan bilda undörlae
för studiecirklar m m. Framför allt är det tänki
som remissvar till försvarskomitt6ns förslag.

Svenska Freds vill bryta ut frågan om JÄS ur
betänkander, för att låta sue.rskalolket visa si.,
mening i valet i höst. Ska Sverige sätta isåne
JAS, produktionen av det nya -ilitära städsl
flygplanet, lo.m kommer att bli Sveriges srörsra
militära projekt genom tiderna?

- Vågar parrierna föra ut JAS som en valfrå-
9a,..år 1ag orrertygad om arr svenska folket säger
nej! säger Tomas. Det skulle vara err srorr sres
för den globala nedrustningen, ett konkret .,edl
rustningsbeslut i ett industriellt utvecklat land!

- Politikerna vågar inte riktigt ta ställning,
de talar om sysselsdltningen. Meä jag tror arr ;i
kan nå de svenska politik"erna rill ri,ti o.h att vi
kan få dem att överge den hycklande verksam-
het som de ägnar sig-åt när d-e själva rusrar upp,
samtidigt rgp d. talar om nedrustning i FN!
Om de i stället kunde sätta tynsd bakoä orden
i nedrustningsförhandlingarna ! "

FOLKRIKSDAG
En folkriksdag för nedrustning anordnades i
Stockholm i slutet av januari, f*ör arr enas om
vilka krav man ska ställa på politikerna. 475
delegater från en mängd organiiationer, politis-
ka från höger till vänsrer, Från kyrkan, studie-
forbunden, facker . . .87 morioner behand-
lades.

Bland de vikrieaste kraven som uttalades var
ett kärnvapenfriti Norden, och en femprocentig
nedrustning, som Sverige ska ta initiativ till ocf,
försöka driva igenom bland de andra medlems-
staterna i FN i sommarens extrasession. Dess-
utom krävde folkriksdagen att Sverise tar initia-tivet till en nordisk säkerhets- oätr nedrust-
ningskonferens.

FREDSMARSCHER
Två stora fredsmarscher planeras under som-
maren. Den ena går till Moskva - om man får
klartecken av de sovjetiska myndigheterna.

Det är en grupp norska kvinnor som varit i
Moskva och undersökt möjligheterna.

Den andra stora fredsmarschen som planeras
är stjärnmarschen till \ffien. Demonstrationer
ska utgå från flera olika platser i Europa, som
sedan alla samtidist ska sammanstråla i \Wien.
Planerna var inte"definitiva vid Vi mänskors
pressläggning. De diskuteras närmare vid den
västeuropeiska fredsrörelsens stora kvinnokon-
ferens i Rom 5-7 mars.

NORDISKT FREDSMÖTE
Under mortor "En kärnvapenfri zon i Nordenett kärnvapenfritt Euröpa" arrangeras err
stort nordiskt fredsmöte i- Götebori den I5
mäj. Man räknar med minst 50 000*deltaeare
från hela Norden. Efter en demonsrrarion ar-

qrangeras en fredsgala på Scandinavium.
Iddn till ett nor-diskt fredsmöte foddes i okto-

ber förra året, då 300 000 människor samlades i
Bonn för en demonstration mor kärnvapen.
Liknande demonsrrationer i London, påris,
Rom, Bryssel och Amsterdarn samlade 100 000-
tals människor.

Initiativet till fredsmötet i Götebors har ra-
gits av bla.nd andra Ingrid Segerstedt"\Viberg,
den socialdemokratiska politikärn Barbro h"i-
son och biskop Gärtner.^ I
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"Människor börjar inse att om
de vill leva måste de också
läta andta leva."
Kan man uppnå något genom fredsarbetet?

- I^g förstår inte den frägan, säger Ingrid Se-
gerstedt-Vib.{g, som sedan 3O-talet ,,arit enga-
gerad i fredsarbete genom Internationella Kvin-
noförbundet Fred och Frihet (IKFF). Man mås-
te srarra med ett måste, och däri ligger tanken
att det sk,all gå. Utan den övertygelsen åstad-
kommer man ingenting. Om sen inte jag upp-
når målet så kanske nästa generation gör det.

- Visst kan vi påverka politikerna, det har ju
redan skett. Men vi får inte nöja oss med att de
kommit till förhandlingsbordet. Vi måste se
upp så att de inte manipulerar oss. Vi måste
också se till att det blir något resultat av för-
handlingarna. Det måste bli nedrustning både i
ost ocn vast.

-Har man sett ailt elände som uppstod under
andra världskriget så är man rvunfen att arbeta
för freden !

Ingrid Segerstedt Wiberg upplevde minnena
frän första världskriget som ung flicka. Som
skolflicka tog hon starkt intryck äv Remarques
roman "På västfronten intet nytt"

- Jrg är emot våld, av naruren, och blev ti-
digt antinazist. Det var helt naturligt att jag
började arbeta med flyktingar och därigenom
kom jag i kontakt med fredsarbete och Fräd och
Frihet.

måste de också läta andra leva. Detta måste alla
fås att förstå!

- Det är nu vi måste arbeta för detta. Ska
Europa bli ett slagfält eller inte? Det är livsvik-
tigt för oss just nu, när stormakterna talar om
möjligheten av ett begränsat kärnvapenkrig i
Europa, eller användning av kemiska vapen hår.

Eget intresse
Kravet på en kärnvapenfri zon i Norden ser
Ingrid som ett sätt att hålla kriget litet längre på
avstånd från vår del av världen. Men en sådän
zon måste också betraktas som en del av en
kärnvapenfrt zon i Europa.

- Visst är det i eget intresse att resorna, så
men det anser jag år fullt legitimt. Idealism be-
höver inte vara verklighetsfrämmande.

Går det då att påverka supermakterna?
- J^, jag tror att de bryr sig om am vi männi-

skor i Europa protesterar. Det finns också en
opinion hos deras eget folk. Ingen statsmakt är
helt oberonde av folkopinio.renl sitt land.

- Vi informeras dåligt i svenska massmedia
om fredskrafterna i USA. Men där håller opi-
nicrnen klart pä att svänga. De börjar inse att det
är skillnad mellan Reagan och Carter, de börjartill exempel äntligen ie uad som händer i El
Salvador.

Därför anser Ingrid det viktigr att rro på ned-
rustning, och att satsa på förtroende, inte bara
misstro, när det gäller supermakternas vilja till
nedrustning.

- Därför ska vi lyssna pä Brezinev när han
säger att han inte vill ha^ krig, folkopinionen
måste ta fasta på hans förslag i TNF-förhand-
lingarna som pågår i Gen6ve.

"Att arbeta aktivt i
fredsrörelsen är ett sätt
att handskas med ångesten"
Inga-Brita Melin är aktiv i Kvinnokamp för
Fred. Hon var med och bildade gruppen i
Umeå förra äret.

- Det började med att jagvar på ett seminari-
um som "Kvinnor och Arbete i Västerbotten"
hade anordnat. På seminariet talade Mai-Britt
Theorin, Maj Wechselman och Berit Äs. Och jag
blev fruktansvärt rädd när jag hörde hur sårbara

Historisk förklaring
Att så många kvinnor är engagerade i fredsarbe-
tet vill Ingrid förklara historiskt. Pojkar uppfo-
stras eller indoktrineras till att de ska ut och
försvara fosterlander, medan flickorna från bör-
jan fär lära sig att de ska vårda livet.

- Det senare är en tradition som vi ska hålla
fast vid! Jämställdheten fär inte innebära atr
kvinnorna pressas in i manssamhället. Männen
har lärt sig att teknologin är det bästa av allt.
Men vi måste fundera över vad teknologin och
vetandet ska användas till.

Liksom de övriga fredsförbunden har IKFF
ökat starkt under de senaste åren. Vad beror det
På?

- Folk har börjat förstå vad ett modernt krig
betyder av förödelse. Människorna vill leva,
och jag tror att de också inser att om de vill leva,
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SVENSKA K vINNoRs vÄttsrE nrönBUND- F;

Råtten arbeterill
hS .11 så lyckligt lotrad art jag har ett arbete att
gå,frll varte morgon. Ett stimulerande och sarn-
hatlsnyttrgt arbete, sonr jag går till med förvän_
tan och glädje. Jag behövs | -
, ,4,, ha fast anställning är annars ingen själv-
klarhet i den fommun ä,er" 1*g arb.r"rl Är, ,,rru
kvrnna pä gn bruksort i Värmland är nästan en_rydrgr.*..d ärr vara a.rberslö.s. Sjukstugan, åld_
nngsvården, barndaghemmen och Konsum _
nrånga fler kvinnligä arbetsplatser finns inre,
o9h konkurrensen blir hård om de få ledisa
platserna. Till ett fem månaders vikariat soä
förskolelärarc kom det 31 ansökninsar. och inte
mindre än 4t sökte ert halvtidsjobb*som biblio_
tekskontorrst.
. Visst behövs det arhetskraft - på fritidssår-
farnI i barnomsorgen och i aidringsvååcn
kunde många göra en samhällsnyttie insats.
gch..i en småskalig produktion för närJamhällei
sku.lledet ha varit en framrid för många, om den
hade funnits. Men mänskliga ,es,rrsär tas intetrll vara, och vårt gamla krav om allas rätt rill
arbete är längrc från att förverklieas än nånsin.Man räknar med omkring ISO arbetslösa

ungdomar i kommunen. Ingen vet säkert, för
många av flickorna bryr sig inte ens om ,ti ,r,-
mäla sig hos Arbetsförmedlingen, De srannar
hellre hemma och skaffar sig barn. * Kommu-
nen har femtio beredskapsiobb att erbjuda, där
ungdom fär prova på ett arbete i högsr sex må-
nader innan de åter kastas ut i arbetsl-ösheten.

Samtidigr pressas mer och mer arbete ut av de
allt färre heltidsanställda. Jag har en dröm om
sex timmars arbersdag. Då skulle ias få mcr tid
över för min ronårsson, då skulle i^ä kunnr en-
Sagera mig i poliriskt och fackligt årbete utan
f,tt ta ut mig helt, som jag gör idäg. Om kom-
munen, min arbersgivarc, iställer för min hel-
tidstjänst ville inräira två sexrimmars tiänster
skulle de få ur mer än dubbelt så mycker av
dessa tolv timmar än de får av mina åtta. Och en
tjänst ktrnde räddas åt en yrkeskår som böriar få
svårigheter på arbetsmarknaden.

Låt oss höja våra röster så att vi verklisen
hörs ända in i maktens korridorer: Vi krd"ver
arbete åt alla, vi kräver sex timmars arbetsdag åt
alla !

Aase Bang

med varandra i sex dagar. Fcm av oss sökte sie till
fredskommissioncn. Så giordc yrterligare 225. Fäds-
kommissionen blev därmcd srörst och just dårf.ör
ocksa ganska svårarbcrad. Men dec visade också vil-
ken fråga som scs som mesr angclägen iust nu.

Pragkongrcsscn var en uppföljning av kvinnokon_
gressen i Köpenhamn arcr innan. Den var mycket väI
förberedd med sex förkongresser som und.i året ha-
de hållits runrom i världen. KDV stod som värd till
sammans nrcd Tjeckoslovakiska kvinnoförbundet.

Kvinnornas världskongress
"Vi är här som kvinnor och mödrar för
att tala om våra barns framtid och hur vi
ska kunna skydda dom". Så sa Hortensia
Allende (president Allendes änka) från
Chile i sitt fina inlägg vid kvinnornas
världskongress i Prag i oktober 19g1. Och
det handlade mycket om derta: Vilken
framtid har våra barn och hur kan det bli
fred i världen?

'.I"g_gl framtid, ingen utveckling, ing-
en iämlikhet utan fred!"

Vi var sex clelcgater fran Svcrigc, varav tre från SKV,
en lrån Svenska freds- och skiljedomsförcninsen, en
fran IKFF och cn från ltlFFI (lnvandrarkviÅornas
organisation). Sex av 1300 kvinnor, och några män.
fran 114 länder, som i sju kommissioner disiutcrade

När människor mörs
Vilka intryck är det som fastnat när iag nu tänker
tillbaka?

Alltid när människor nröts händer någonting. Mie
hände r ex en förvånandsvärd sak. Redin nnd"r* Jrl
gen åkte nrina långbyxor av och fram kom kjoldres-
sl.n och klackskor! Crupptry.cket överväldigadc, mig.
Alla dessa kvinnor lad.'rit ui.,n o* 

^rr r^rä välkläj-



da, vållcammader +isä, sig ; sin ibästa :stass inför-var-
andrå. Jag. kunde inte vara s.amre. ' '

li:i...iffiätä öi.r,l.fif{e4...att i, ral,efrer ral hä,.,höit.:;,:öidi.:'sa,
iåirri*lii*, neokolonialism och hegemonism lovrJu
jag mig siälv,att bara använda dessa uttryck i undan*
tigs:fill, Inte så att jag inte höll rned ellei inte fann
u*ä.ää;1!#.illi*i$ädäli men de kändes siägb.iäs äiisi$ l

rue. tri öroertar männens språk ,:ch bettende, förio-
rar vi något väsentligr, det kändes mycket tydligt då,

Mä.n..1.... ii..,..f#;iiå.Uäi** . . 
rAi.' ., h+inuaiöieningu"u fråo

A;i*;.:.**;Uäit i.;, rra,auritius och Röuni"ä,.i...iå. iiiiä:
.'6äbtn**., .*iA.ikät.å, rnedvetna, inte et,f 

, 
iirtt.,om.'l ;.59,;n,

;;snäi, men,de ",beiätfäcla,':'.',h,ga o,l,oniå1i:sme*.,uih
o;* de" betyder for fiånUisköina,:iå:att. et .$.iå$;,.tä$,.i

,.: 1 
r 1v"å*ä,1täåAiins*, U*ii;;. å. : ;ii . ilirl* *,r 

. 
+*;l : la;;. .;iir.

,U$ ;:...äUm.ri;.vill..'förvandla de forna paiäd,isä .,,,till,l,ön
rul.i**rket, berättade de. Och menade åckså an vi
*årt. få fler kvinnor i maktställning, men att vi får

,.:,i,rD,u*,,:; s ä,,:*i*:ro ,åiltehi ,*å;b.:itö;ä ,*åit ,,åi;:.ö;ih.,,tiitl
;ldföilhä,å,;,.i::tida*lommissioncn. Hö,n,:h1;.li.a ä.s, a :
,ormi1:1bCh,.:åä$ågi..s,eit,.iic;tt,.fö,iecama fåt {uS,,iit';.*.;.
.höi.,bbli.,öff.,,,b.äqisl fäi.hur:tlångi,:k+innö*,. unaä,.o,
tm,är.,.,.fiät...tyefiO,.l16g ..vir,,,*ärm*st ,so,fglusti.gu,,,He]leä

.h:ådq iäg :Hoii,, eit. i{iagas ätt* nde av hela :,rymdfarä,fpro,;

'iäktei 
.ii..öst:,SA.*.,,l;.nasrr som ju till minst,: 2,5r'l;.äi:,tiil:

{öil,, iiiiau;a,,:ändå#*},,,1fi$i,,h * ;väiit mycket mera
$äiii., rui, ;*ir. .u+i;a,iigå: : 

ij ärir*t,*oål g;1ai.iiååa[., å.ån,

Fanny Edelmann från Argcntina gav cn klar och
ikråmmande ör,crblick övcr USAs inblandning i La-
ltiuim*rih.å.,. J..,pe,,tnvänder alla medel.för' att .,be,h,ållä
m*ki.n uu"r sin "intressesfär".
.. .,..,Näf . 

fe*ny, Atä;;*' de,:t;ll., Aigentin* etiei;,kon.gres..
.s*u .gibid*.:fibh sällsk,ap,rnec de l.',Galhå,, ödl'år'n.a.på
.Plez* ., e . lvläyö,'.t...,.Sfrei. tnå .däg.ar,arrest,erades hon,. :. . .,,

:: i::r:Ktiån :fni :fitn,,fä
,t*Bp*At;:..ii.ii. .;raä..,,i,lt:ä,,foi,, *tt. forklara Indiska
.OeOenä.n.,*o*.,.Ctt ..,Fred$*s., h*v,diii,skiIiedomsförfa-

,,..r.,,U*t.,*trib,,.och..Colrhö.lis.,fiå,*. Veisrtjl1klaAd,'.,pibpä:,
geradc för Kvinnofrcdsrårl. - Förbered en "attir-konferens i form av Oppet Hus under motfot: Kvin-
nor i alla länder, förenå er, förcslog dc.

Talaren frLn England vlllc förklara England som

Kui.tt un frän Cyperra berättade om sittstrejker för
k;;;iN :;ti..0.;;;;..å:'.i[i .:;;*ii;iiii:r,etrr, D* pl*r,*r*i

, 6,a1{sf;,,, .6n,,fibd.imåiii.h, ach,, e.n., k*inno,honfetbns : fö.rr

; F:r,än'; Balgiyie;ii';,ka,m tanlrän på en ätomvapenfri,
ibnpå''Ba1kanhalvön.'i.'''.'.'....''.''

Gloria från fo-ya :Zeatahd berättade om stora pro'
,teiiaktioner som gjofts i samband :m.ed sportevene-
mang där sydrfrikäner ,skulle ,delta. 2000:personei
arrestcrades, * GIöm oss inte och vår,kamp; vädjade
hon.i '' ' '' :,t' ''

En liknande vädian ltom från uSA. - Motståndet
moi Reigans t'ansinnespolitik växer, mån det behö-
oer samordnas och vi är ,i stort behov iv iiöd från
Europa, sades det.

En chefredaktör {rän 't}ngern uille skriva tili alla
chefredaktörer i världcn och påminna dem om de-
rai insiir för fretien. : i 

,'

ir:,....K+ifi : uägi, C okratisk,a förbund,,.',i,'.iiJ$tää.1.ih+ä+e{

.,.,..., xit aieäffiskör;.,bosatta i Jap;an, tal*dö....fiö+... åiinu*I.
penfiia zoncr i Sydostasien.

:Ruth Neto från Angola (syster dll Auguitino Ne-
to) bad oss enträget att tordoma Sydafrikas ångrepp
- 

Yroirne f.rhn Lu;xe",tiiii taliadc om otå;'rt ansva:r: *
Det är för enkelt att skylla: allt på poliiikirna,. -Vi

lovide vara barn en värld utan kilg efrCr andra
uartaik.ig*t. Har vi verkligen giort allt-för ait kuttna
hålla det löftet, frågade hon.

| Åu,stra,lien har man tagit stort intrfik av freds'
*rir.it*n och vill anordna än liknand. iåt tå*Ått*tt

....,,$ ,å;i#i:#iirätä:.,iil*rr,, aJgbanista" gav.,.d+i.,.än...våi.eut*

.Eä;.;#;d i;$1iå; : q,bo.,i eti näru".o iat,,åil.,,#'' ta;1: .få

[,åua*,..,.;å r*.,ar; i *-d'ia, D er r a er r uå ii* ,,.. 
Jn,.. iier,'. l*äi

oio. Den japa4ska delcgationen ville låmna äit tillägg
till protolcbllet där dom påpekade att det fanns avvi.
kandc mcningar om Afghanist*n. Dclegater från
Norge, Sverigc, Danmark, Västtyskland och USA
stödde iapanskornas begäran. Presidiet avilog emel-
lertid detta nred hänvisning att det bara var Japan
som uttryckl:igen nämnt Afghanistan i sitt ml. Så kom
.a*i, iii.. liå,. ..i., .fri"ibt oll-.t ati det fann*,,,'.åäl:. ...å#iHtdä.

.. 
... ..,u1*tia: il*it$,.b.åi+"rnas som en groi,,p.l*'mp: .,il, iåiA,

,uäii*i. :ucn:. rål*n.;Uia*l,ste* fi [aä. . A*$.bi;.,+itj aä..,ä,.

, ,,Konte,nt[n,,,äv ,m.in föista internatinel{*,.,ko,ngrexs.r..,'1.,,,
Gärna flera sådana. Det är hrirligt att rnöta systrar

från hela r'ärldcn, utbyta erfarenheter och hämta
styrka ur den gemensamma kunskapen. lvlen vi bor-
dc försöka oss på mycket friare arbetsformcr med
mara. isliu*s,lb*.*n talhållande och rnind.te,,lårtå,p,osi;
ii*;ei,,.iiä,i.,,finns,,,s,äkert mö i I i gheter att. ., förändiä,:, de[
något stela mönstret. Redan på kongreisen giorde
SKV-kvinnorna från dc nordiska ländernä upp om en
nordisk träff i slutet av april i Göteboig. Organisato-
riska frägor och vårt förhållande till vaiändra och till
KDV kommcr då bl a att stå på dagordn:ittgerr.

VälmöttiGöteborg! - .;..

!r

tt
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NORDISK
KONFEREI\,IS
I Prag rråffade vi mycker folk, bl a kvinnor från
våra sysrerorganisarioncr i de nordiska länder-
ha. Vid en informellt möte, erbjcid sig SKV Gö-
ieborg äti ordna en konferens för systerorgani-
iationerna i Norden. Vi upptäckre nämligen att
vi hade många frågor sorn vi ville diskurera oih
många erfarcnheter som vi ville dcla med oss

I{onferenscn kommer aff äga rum den 16*18
apii}. Alla de fyra nordiska länderna ar in:biud-
na. Diskussionstema är inte fastslagna ännu men
iörst*g ii, om oåra föreningar, å KDV, om

:ffiX:On* 
m m. Ca 5-6 från vaije land lian ras
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Fruntirnm€rs*

Välkommcn till Mora Folkhögikola urrder frun-
rimmersyeckai t9/r*2,4/7 1g82. Kvinnokursin
vänder sig till kvinnor i alla åldrar. Några för-
kunskaper krävs inte föi art delta i kursin. Kui-
sen vill belysa kvinn,rrs situation i dagens sam-
hälle .- i familjen, arbetslivet, politiken o.h kon-
sten. Varje dag har sirr eger tema och inleds av
en föieläsare i ämnet. l

Kosmader tor kursen; Med dagstudiestöd
kostar helinackordering i enkelrum cirkapriser
l9?:-/dag och i dubbclrum l7i:*ldag. Utan
dagstudiesröd lkostar helackordering i enkelrum
125:-/dag och i dubbelrum 115:*/dag. Där.till
kommår en kursavgifi på 100:-. Dagsiudiestöd
skall sökas senast dgn I5 maj. 

,Anmälningar till kursen shall r.)ä,ra Mora
Folkhögskola t;illhand.a senast den I/I 1g82. Är
du iytrelseyad .a,u kyrsen och aill ha )ttteiligare

plysnihgar,, kan du z;indat d.ig tilt Ma,ra'Folii'"
högskoi,la tel. 02rCI/11047 eiler till Karin Egaidt
til. otsott2666:

vecka i IVIora

Anmälningar sändes under adriss:yifi":::''*'' ro *n'h u i's'

Seminarium om 'lKvinnor och *lkohot", ,

Den Zr9 mai anordnar förbundet ett semina-
rium om "Kvinn-o..1 och alkolhol'r på en follt-
högskola uranför örebro. Ni som äi inr.*rr*ri-
d9 kan boka in,den helgen redan nu. Inbiud-
ningar k,:11er se"r.u'uii sligkas ut tili avdel-
ningar'na, när programmet börjar ta form.

För informarion och anmälan ring: Gunilla
K,ai|sionogtz6ttl36'
ellei l,nfeta Goksör 03 t129 6t gCI



-- ' I ichilelt.vlnnoKampen
.t Chile:P.ågå,r också en kvinnokanrp just nu.: Vi.,har

\aft besöf au.en kainny. fJal C.l1,ile som bcrättadc^om
sin oiganisätion, som år halvt illegnl.: Dcn hcter:CO*
DEM. Committcc para los dcrcchos de las mujercs,
Kommitiin för kvinnornas rättighetcr. Hon bcrät-
tåde:: Efter kuppen i Chile L-rler" kvinnorna mcr aktiv,r i
den politiska kampen. lvlånnen hamnadc i iängelse
och kvinnorna förstoql att dc måste organisera sej
rillsamrnans för art kämpa för sina rättigheter och för
sin,poliriska framtid. I)e itr aktiva i små grupper och
diskuterar landets ekonomiska situation, kvinnofrå-
gor m m. De delar ut flygblad på hälsokliniker orn fii
sjukvård, firar S mars pä siutna möten. Att gå ut och
demonstrera på gatornå vågar de intc. De har också

. t rl

ön tldnlng pa stencll.

, CODEM;,s ,representant, vis*cle, diåbildäi,och :be.
rråttade *m de, bostadskommitteer:sönr uppstarr, i
områden där invånarna ockuperat rnarken och sedan
uppfört sma hus av brädcr, utan avlopp, vattcn och
clektrrcrtet

I dcssa områden, som männcn lämnar hela .{agen,
antingen de har iobb eilcr inte. har kvinnr>rna bildat
bostadskommittccr. Dc organiscrar sei i häisotrup-

l,:::.n 
andra typcr av grlrppcr och spri.lcr informa-

Tillsamnians försöker rnan crcksa .rrdna vatrcrifrä-
gan, som :är,ett,:stort,problem, nfterS:om friskt varren
bara finns att tillgå icn kran på omra,jet. ibista fall.
Vägarna är intc asfaltcradc och pä vintcrn för'vandlas
hela omrädet till en lc'rvälling.

CODEM samlar alla sma kviunorgrupper i en csn-

ffi

Hai lto, kvinnt.,r i sin-casa-comitee (utan ltus-leommitte) husmöte i försam-
lingslokalcrt. l)e kdntpar för rdtten till mrittnishot^ärdig bostad.

Till Svenska Kvinnors Vänsterfdrbund'
Kära kamratcr
Vår iiamrat talade om iör oss hur väl mottagen
hon blivit av cr. Hon bcrätt.rdc ävcn art lti är
intresseradc åv ått få mer dokumentation ont
våra ahtivitctcr och c>m mö.iligheten av att ni
stödcr oss undcr kampanicn inför .lcn Intcrna-
tionella Kvinnodagtn. Vi tackar er varmt och
sänder ctt exemplar å\- var hullttin.

Under de senastc månaderna hållcr vi på med
t'Vattenkampanjcn". Den kommer att kulmine-
ra, den 8 märs, då vi kommer att ha aktivitetcr
ute på gåtCIrnä. I mars kommer vi också att
anordna en kongrcss om slumkvinnor, samman-

kallad av CODH,M.,lJnder den kongressen ltop-
p*s vi att vi ska komnra ijvcrens öm cn plattform
för slumtr<vinnornas kamp 1982. Sarntidigt kom-
mer vi art f.rrtsätta mcd fortbildning och 'i för-
bereder ett diaband om sexualitet. Dut kommer
atr vara färdigt i mitrcn av icbruar;.

Vi hoppas på svar,från er och hälsar., i kvin-
nans ccl'r det chilens,ka folkets ilåmn! den svens-
ka kvinnan och dct svcnska folkc't, förenade i

samma kamp för livct, rättvisan och friheten.

Kommitten för försvar av
kvinnornas rättigheter, Chile



tral organisation. De tar upp alla frågor som rör
kvinnor som människor.

Arbetslöshcten är stor i Chile, officiellt 15 procenr
mcn inofficicllt 30 procenr. I slumområdena år ca Z0
procent utan arbere. 40 procenr av Santiagos befolk-
ning ler"er i slumområden. En ny lag har komnrit i
Chilc sedan crr år rillbake. Milcr är art sraren inre
skall ha hand om sk.;lor, utbildning och sjukvård.
Varjc kommun skall istälicr ånsvarå för sitt skolsys-

tem och sin sjukvård. Löner, läroplaner rn m skall
lcommunen besrämma. Varie lärare iå. förhrrrdla om
sin lön. Rektorn bestämmer allt om ämnena.

Redan efter kuppen har skolan försämrats avse-
värt. Det här innebär en ökad försämrins. Skolaveif-
tcrna är rcdan höga och folker har inte"råd ntt iau
sina barn gå i skola. Misären och prosirutionen har
ökat. Det finns ingen framtid för barnen. lngen ur-
bildning, inga jobb, bara arbetslöshet. Eu" ff..mf

Folkriksdagen:

Enhälliga krav
på ned,rustniug
Foikriks<iagen iör frecl och nccirustning äedc rum i
Srockholm dcn 22 * 24 januari i ar. b" likrigrrr.
besluten blev: krav på en kärnvapenfri zon i Nor-
den, krav pa en femproccntig ncdrustning av alla
FN-stater och att Sverige ska vcrka för en nordisk
säkerhers- och ncdrustninaskonfcrens.

475 dclegater från många hundra folkrörclscr hadc
samlats till folkriksdagcn.

- Trots att dct har skett för litet och gått för sakta
så har vi ändå lyckats komma fram till närnrarc crt
tjugotal konvcntioncr och fördras sorn ätrninsronc i
någon man har bromsat utvccklingen, sade lan Mar-
tensson, sonr håller i nedrusrnir-,g.frågo.n" i ItN, i ,irc
inl eci nin qsa n föran d e.

Som excmpcl på sådan.r FN-kclnvcntioncr gav JanMårtcnsson dct bcgränsade pr()\rsroppsavralcr, an-

tarhtis- havsbotten- och yttrerymdenavtalen, han pe-
kadc på icke-spridningsavtalet och på förbudet av
framställning av biologiska stridsmcdel.

- Och fcir bara några år scdan fick vi en konven-
tion med förbud mot särskilt inhumana vapen, rrors
det minst sagt kyliga inrcrnationella klimatet.

Jan Mårtensson underströk viktcn av sommarens
specialsession för nedrustning som FN:s gcncralför-
samling hållcr, i tider av ökad missrro, spänning och
internationella motsättningar, när rustningsspiralen
svindlar uppåt mor astronomiska tal. Rusrningcn
kostar idag övcr 500 milioner dollar om året.

- Ensidig nedrustning är inte något realisriskr al-
ternativ idcn värld vi lever, vi måste å andra sidrn
komma bort från förcställningen att ökad milirdr
styrka automatiskr medför ök;rd narionell säkerhcr.

Trots allt tror Jan lVlårtcnsson på det mänskliga
förnuitet, och att den alit starkare fredsrörclsen värl*
den övcr intc kan lämna någon politikcr oberörd.

- I längden rror jag att ingen sida har råd att samri-
digt bckämpa inflation, arberslöshct, stigande encrgi-
priser, bidrag till rredje världen ,rch fortsätta mil-
jardslöserict på dc;dliga vapcn- konstateradc han.

men blev den fredsdcmonstration som höils den l2
december här i stan mcd dcltagarc från många poiiris-
ka och idcella organrsarloner.

I början av deccmber kom kvinnoutsrällninsen"Vi arbctar för livct" till SkclL,freå, och i sambincl
därmed inbjöds kvinnoorganisationcr att ortlna olika
aktivireter. Vi inom SKV arrangeradc en föredrass-
och diskussionskväll med Erni o.h Ol, Friholt ffrhn
Cötcbors) pd temat Vi härhemma - dom därborta -en fråga om solidaritct. Dct blcv ett trn,ligt och si-
vande mörc mcd rvä cngågeradc människor]

En av uara mcdlemrnar, Pia $(,/c'rncrsson, har r"rnder
hösten arbcrat som sjukskörerska i Libanon, och
årcts verksamhet kommer arr inledas med att hon
berättar onr sina upplcvelscr i ctt flykringläger.

'.t',l,it

il
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SKV i Skellefterr
Vi har blivir ombedda atr skriva litc om var vcrksam-
hct här i Skclleftca undcr dct ar som garr.

Vid manadsskifrcr fcbruari - mar-s dcltog vi i ett
scminarium arrangcrar av Kvinnor och Arberc i Väst-
crborrcn, där fredsfragan var huvudänrnc. l20 kvin-
nor från Västcrbotten samia,ics undcr rrc dasar i Lö-
vångers kvrksta<J. Om dcrra har dct retlan stnrt i Vi
Mänskor nr 2/3 -81.

Inspirerade av Lövångerupplevelscrna bildadcs
Kvinnor för fred, där många av oss undcr varcn dcl-
tog i studiecirklar och öi'rig vcrksamhct.

Den 8 mars arrangcrade vi ett mötc pa rema Mar
och Makt - Mudimums. OIle Viklund fr.in Lulcå
pratade onr Mudimumsidicrna, och vi lagadc met.
Det påtagliga rcsulratcr har blivit flcra Mudimums-
matlag i Skellcfrcä. (Sc ävcn Vi Mänsko r nr 2/3 -Bt.

Eftcr sommartrppchallet har vi undcr höstcn ägnar
stor del av var tid åt fortsatt frcdsarhctc nrcr-l bl a
namninsamling för Nordcn - kärnvapcnfri zon. Kul-

Skellefteå S KV-avdelnin g
Ingrid tJflallfelt

Louise Hagström



Besök från
Nic araguas kvinnoförbund
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I,s.l.utei.,,å$ l.oktöber, had;e; ..SKV. : .b;eiök: från Nii a raguas
kvinnoförbuna AMXLAE: Yrtonne Sirr från natio*
näll*..l,st rol*.eu..,#åi..h:äi,,rre:.de.gai oth hann med arr
besöka skolor, delta i solidariietsmöte, ge inter-vjuer
fr;i iidningir (som ni kanske läst) träffa SKV-med-
lemmir m m. Bcundransvärt med ranke på att hon

+ar:.1o*de*ii;if;t...iföaky;Id1;fiet4....'tl e.fil,..., [bnnes, resa fon*
satre...,*,öd*n..1.tilll.l,HeX.Slt$futsi:,..i..U$$.*ala...,;..å.vdöt*{ägAn
sidd..fcir...*rrängb.ftädg.en1,.ffitt#.,1$åi,l. iitäöfi.:i..tä$.i..H.*n. um'-
plå,..,stäiionen.,.,i;.$,toäfth*tm1,.*;.. $e*lä.1fö.ri*ättäf,..si#;.l.Wi"

$töil ilfi$äffiffi ffi i fiilil ffiffiffiH
fiv :..dä. .,,{ 0ö.,,0S,0,. ikr . $öm,,,ä.r.våf..,del i
$rAplit*U.....H*r:,,.,+i.1 . 

h,ittills, .s,a*lät.. ;n
',7.'7;,,14i15ii:*:i,\fi..;:,.t;s.ä..,än.,,äi:det..ön,,de1..h"af

.till.....mälät,..1Det,,..äi.. iust,,nlu k*nshe

'$iktigäte..,,'.än,,.. 
h,åfi,öns,i* . atr, stödj,a

lVistuämb .. .k+ih.nöi. e,ftatsam, lar*dbt
.b;ibtt*$ :.,.fiä 

. . .',änö,o*,*.. .,ek.rno*isk.*
.preUl{m. o*h,,s+ärigHeter, *tr,by,gga
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Ninninsirnliigen!

Hoppas på
en milion
underskrifter
Den sista januari avslutades den srora namnin-
s*mlingen frir ett kärnvapenfrirt Norden som
pågått sedan förra våren. Kommirrdn för en
kärnvapenfri zon i Norden hade i .siutet av janu-
ari fått in över en halv rniljon underskrifrcr nrcn
eftersom de gert en respit till 20 februari hoppa-.
des de komma upp till en miljon när räkningenl
var över.

I:börian av mars planerades resultater av nam-
,ninsamlingen art överlämrras till regeringen. Vi
nränskor publicerar slutrcsultåtet först i näita
nummer eftersom räkningen inte är slutfrird när
detia nummer tivcks. :

Det är sju föreningar som sarnarbctat med
namninsa,mlingen: SKV, Folkkampanjen mor
kårnkraft, Inteinarionella Kvinnoförbundet [ör
Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen, Kvin-
nokamp for Frcd, Svenska Fredskommitren och
Svenska Freds- och Skitiedomsforeningen.

Också i de övriga nordiska länderna har nam-
ninsamlingar ägt rum.

VECKOSLUTSKURS I
Yil,*f,':åil3:;:,,.,skurs , *,*"* ,,",,", , ,,.
"W,'i;:',,;!,,'o'"'*

Annrälan-skickas före I mai rill
Monica Ranung.
rer 054/70 5 3+:;'fft':ff 'åil'u'*00 
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Insamlat under 1982
B-M Ekuff, Stigronrta
Stln j.r B.,rq, Cötebtrrg
Britr Jt-'h:rnss9n, H.rlmst.rd
F-rik Johanss.rn, H :rlmstacl
Mir F-msheinrer. Insamlin3l

vid Modcrna Mu.qcur
ltarn. Å kerl und. Sk.irholnren
Elise Mcllgrcn, Frosön
Ninni Rydsiö, Srockholnr
I-.lvv & Sve n-()loi llorg, Cbg
Kilstcn Persson.

Hisinfs B.rcka
Alice S jö;trönr. V:illingbv
lngrid Nilsrtrn. Husk',arna it;:t:t1tM

Insarnlat s:rmnranlrgt 5E9 199:2J

Mia f.msheimer, insenrlrr
vid Mo.lerna Museo ZiO: -

Sunrm.r l98l sammrnlngt 582 tq?:2i

er i !'ietnam pg 513 231
R Olivegård:- Landen, Srhlnr
Alice Sandell, Göteborg
Lilian Dahlberg, Piteå
Kirsten Person, Hisings Ba"'ka
Sonia Klein, Uppsala
Ninni Ry.dsiö, Stockholm
Astrid Yang, Stockholm
Gunilla Öhman, Uppsala
Junna 0lsson, l0 år- Mora
Thyra Westerlund, Farsta
Margarcta V4renius, Cötegorg
Brita .Andersson, Göreborg
Lilian Andersson, G öteborg
Gunvor Segerström, Sollent urta
Margot J ernberg, Kristianstad
Sonja Beckman. Vällingbv
Elly Franke, Göteborg
Mii Emsheimer, insamling vid

Moderna Museet
Birgitti Sevefiord,

Saltsiö-Bo<r
öunilla Pqtren, Stvrsjö
Kålltorps SKV-avd
Anna Pettersson, Avestr
Hillevi Betgman, Johanneshov
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Evy Jacobsson, Mölnd:rl
Gun Höiluncl, Vistra Frölun.l.r
Eva Danielsson, .f ohrn ncsh.'
Märta Herrlanssun. Stocklrulm
Harriet F.ngman, Cöteborq
E Cusravsson. Johanncshov
Cornelja Alr'arssrln. Cörcborg
Elisabeth Helhnan. M ;rlmii
flagmar Beckrnan, llhl mö
Ninni Rvdslö, Srockholrn
Solveig 8t M.rrri Räsrinen
Anna Pette rsson, Avtst;r
Kirsten Pr'rsson, Ciircb,,rg
Sonja Borg, Göteborg
Mabel Berg. Häg
Gunn-Britt Rapp, Nreke
Anne I-ef{lcr, Cöteborg
Ainr Siira. Alvsjö
Anne-Lill Weströnr,

Malmberget
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vi är och hur kapprustningsspiralen bara fort-
sätter trors nedrustningsförhandlingarna. Det
handlar faktiskt om föiintelse! Jag"hade varit
medveten om det innan, men då"tJg i"g de här
realiteterna till mig.

När hon kom hem till Umeå bildade hon till-
sammans med några av de andra umeådelt agar-
na lokalgruppen.

- Att arbeta aktivt i fredsrörelsen är ett sättatt handskas med ångesten inför krigshotet,
atomvapenhotet, och är det nog för -väldigt
många.

- Tidigare trodde jag att FN skötte det här.
Jag hade under flera är varit aktiv i Svenska FN-
förbundet och trodde arr FN iobbar väl bra. Så
insåg j?g^r, vi alla måste tavlrt ansvar och göra
vad vi kan.
_ - Å.rg.sten är något vi måste erkänna am vi
har, menar Inga-Briia. Vi måste också erkänna
att det finns en anledning till ångesten. Den är
en varningssignal.

- När jag sedan åkte till det nordiska freds-
mötet. på Aland förra sommaren fick j^g pä-
sp_ädning, men. skräcken hade lagt sig ".å jrgbörjade kunna bearbeta det hela. '

FREDSLÄGER
Ett nytt fredsläger blir det i sommar. Den här
gången förmo^,{ligen i Finland. Dei forsta freds-
Iägret var på Äland i fjol.

En demonstration har just genomförts mot
den stora militära manövei som-ägde ru* den 6
mars utanför Boden. Sammanligt 20-25 000
man från samtliga- vapenslag planerades delta.
Kostnaden enbart för t'repgubbarnas" sjukpen-
ning, beräknas Tppgå till 72 miljoner kronoi, derent militära kbiinaderna dll 100 milioner
kronor!

RUSSELTRIBUNAL
I december i år planeras att den fiärde Russeltri-
bunalen ska äga r.rm i StockholÅ. Ä*n*t kom-
mer aft vara förberedelserna till krig. Tribuna-
len arrangeras av Bertrand Russei Päace Foun-
dation och Svenska Freds- och Skiljedomsföre-
nlngen.

FNs SPECIALSESSION
Fgr aL1 giuta,.nltt liv i de segdragna nedrust-
ningsförhandlingarna ordnade Fh en exrra spe-
cialsession för nedrustning 1978.I sommar fol-
jer den andra speciaisessiönen for att följa upp
det handlingsprogram man enade sig om. Men
tyvärr verkar der hela ha srannit vid vackra ord.

Fredskämparna går nu in för arr visa denna
andra specialkommission atr folken i F.uropa
krävei resultat!

Namninsamlingen for em kärnvapenfrim
Norden som pågått eller pågår i alla nbrdiska
länder avslutai under vårån äch iörsommaren
for art läggas fram vid specialsessionen. I Sveri-
ge avilutades insamlingen den siita januari och
minst en halv miljon röster kräver err kärnva-
penfritt Norden. Man hoppas på en milion när
räkningen är klar, detta bära i $virige.

Väcka stark opinion
Det är på kort sikt viktigr atr väcka en stark
opinion för_ att förhindra kriget. Det är många
som inser det nu och går med i fredsrörelsen.
De olika avdelningarna av Kvinnokamp för
Fred eller Kvinnor för Fred böriade orsaniseras
1979 och finns också i övriga Norden. "

Kvinnokamp för Fred har tagit initiativ tili
fackeltåget föi fred den 12 decäber varje är,
anordnJde den landsomfattande flaggmarichen
den 26 augusti 1979 och utmärks just av de utåt-
riktade aktionerna.

- Vi har flera gånger varit bara nägra minuter
från att ett krig .t],loJ,r - av misstag,"säger Inga-
Brita. Vi har så kort tid på oss atr förhindra ett
krig, och ett krig som är förödande. Det går inte
att tala om ert begränsat krig. Både Alvå Myr-
dal, Inga Thorsson och flera andra menar art
även ett konventionellt krig mycket snart kom-
mer a.tt övergå i ett kärnvapenkrig.

- Overallt finns det små detaljer som visar
att det faktiskt planeras ett krig - exempelvis i
USA har Pentagon beställt 50 000 sjukhusplat-
ser för att flyga hem skadade soldater -från
atomvapenkrig i Europa, enligt uppgifter i Da-
gens Nyheter.

Så finns det ju
fredsarbetet.

också ett långsiktigt mål för

- Jagmåsre ju rro att det finns ett liv för mina
barn, säger_ Inga-Brita. Vi måste uppfostra våra
barn annorlunda, ge dem andra för;6i1der. I dag
matas barnen med exempel på hur man lösei
konflikter med vald. Där har iärrr. och förskol- t
lärare..r o.rhårt viktig uppgift. 
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Arbeta for freden:
O Svenska Fredskommitten, Box 681, 1,01 29
Stockholm, tel oS/to 80 74.
Svenska Fredskommittdn har ett par tusen indi-
viduella medlemmår, Dessutom är eti par
hundra organisationer anslutna, däribland SKV.

O Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet, IKFF, Svenska Sektionen, Kungs-
gatan 55, 111 22 Stockholm, tel 08121 17 20.
IKFF har omkring 1 500 medlemmar i Sverige.

Att läsa:
Rappo rt frän SIDA
speglar sambanden
Rapport från SIDA år en förhållandevis billig
och mycket informativ tidskrift om utveckling
och u-länder (Kostar 40 kr på pg 81 47 00-1 för
8 nr). Senaste numret, 8/1,981,, har som tema
Nedrustning och utveckling och är ett av de
bästa jag läst. Till oss, som år engagerade i
kampen för nedrustning har SIDA gjort detta
nummer. Här kan vi hämta information, id6er
tankar.

Nedrustning och utveckling, har det något
samband? Det har det. Antingen kan världen
fortsätta att driva kapprustningen med samma
kraft som nu eller röra sig mot en mer godtag-
bar internationell ekonomisk ordning. Hård-
draget: utan nedrustning ingen utveckling. I
numret försöker SIDA spegla sambanden mel-
lan nedrustning och utveckling, eller om man så
vill, upprustning och underutveckling.

Men det räcker inte att åstadkomma utveck-
iing enbart genom att överföra kapital från mili-
tärindustrin till samhällsnyttig industri. Det
gäller att förändra den ekonomiska strukturen
också. Detta påvisar Harald Ofstad i en artikel.
Han skriver också om att det är omoraliskt att
ge upp. "Vi är rådda för att ge med oss även om
det är nödvänigt för att överleva. Vilken är för-
klaringen? Ar det så att rädslan att bli betraktad
som feg lever kvar i vår reptilhjårna till och med
i en tid när vära vapen pulvriserar allt?"

Bruksbok för fredsvänner
I Frank Barnabys bok "Kärnaapen? l''lej" (Ci-
kada 103 s,59 kr) har jag stött på liknande tan-
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I Kvinnokarnp för Fred, eller Kvinnor för
Fred, har närmare 1 800 medlemmar. Nås på
Klarä Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm,
rcl a8/20 26 54.

I Svenska Freds- och Skiliedomsföreningen,
Svenska Freds, Kungsgatan 55, I1,1,22 Stock-
holm, rcl 08/zl25 46. Svenska Freds fyller 100
år 1983, och har omkring 9000 medlemmar.

kegångar. Han visar att höga militära utgifter
bidrar till inflation och arbetslöshet.
Man kan väl säea att Barnabvs bok är en bruks-
bok för fredsvlnner. Skriften täcker det mesta
av debatten om kärnvapen. Barnaby år inte
optimistisk och han säger sanningar utan miss-
kund. När jag läst boken undrar )ag vad det är
som driver människan vidare mot detta irratio-
nella vanvett. Reptilhjärnan?

Den militära teknologin driver ständigt ut-
vecklingen framåt. 40 % av samtliga forskare i
världen ägnar sig åt militär forskning. Deras
resultat har inte beställts av politikerna. men
när de presenteras utnyttjas d'e i arsenalen av
vapen. Motståndaren kan ju göra liknande upp-
täckter! Politikerna kan inte kontrollera det mi-
litär-industriella komplexet, de vet inte vad mi-
litärerna sysslar med.

Samtidigt ökar antalet länder med kärnvapen.
Varför? Som påtryckningsmedel och av presti-
geskäI. Han visar tydligt att kärnkraft och kärn-
vapen går hand i hand. På så sätt har länder som
Pakistan, Argentina och Sydafrika kunnat skaf-
fa sig kärnvapen.

När antalet länder med kärnvapen stiger ökar
sannolikheten för ett kärnvapenkrig. Samtidigt
har "avskräckningsteorin" frångåtts, nu räknar
man med anfallsmöjligheten, d v s att ett kärn-
vapenkrig kan vinnas. Förlusten av människoliv
och skadorna som motståndaren skulle få lida
begränsas till en nivå som är "godtagbar" för ett
visst politiskt svfte. Vi vänier oss vid tanken
och dårmed sänks tröskeln! Barnaby tror att en
begränsad konflikt i t ex Mellanöstern på så sätt
kan få oanade konsekvenser och starta ett kärn-
vapenkrig.

Barnabys bok eldar under vreden. E,n stark
folklig opinion är det enda som kan rädda oss
undan katastrofen. Därför behöver vi böcker
som hans! Eva Ekelöf
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SKV har firat Internationella kvinnodagen sedan den 8 mars 1947.
Den 8 mars är nu för tiden officiellt den Internationella kvinnodagen,

sanktionerad av FN frän 1975. Nu demonstrerar kvinnor över hela lrätl-
den för sina rättigheter.

Men det är delade meningar om ursprunget till kvinnodagen - var det
kvinnor i usA eller kvinnor i Rysslanä ro- inspirerade?

Den amerikanska kvinnorörelsen har sin tolkning klar: det var i USA
det började.

Ett annat tvisteämne är om den
radikala kvinnorörelsen här i
Sverige ska samarbeta med den
liberala inför kvinnodagen. De
senaste åren har det varit ett
samarbete och i år samarbetar
t ex i Stockholm err 2O-tal
kvinnoorganisatione r frän alla
politiska grupperingar utom
moderaterna. I Stockholm är
huvudparollerna "Fred, arbete
och internationell kvinnosoli-
daritet", "Ett kärnvapenfritt
Europa", "Kvinnans rätt till
arbete - lön att leva på" och
"Kvinnor i alla landei förena
er !".

Fredrika Bremer-förbundet
har demonstrerat sedan FN sa
att kvinnodagen den 8 mars
skulle omfattas av alla kvinnor
i alla politiska läger.

- I de frågor där kvinnor i
giikq politiska läger tycker
likadant ska vi samärbeta, -.-nar Fredrika Bremer-förbun-
dets förbundssekret erare Märta
Fritz. Den linien kommer vi
fortsätta att driva.

Harriet Clayhills skrev
den 8 mars i förra årets
mänskor nummer 1:

"Kvinnans frigörelse är inte
möjlig utan ; socialistisk
revolution. En socialistisk
revolution är inte möjlig utan
kvinnans frigörelse", skröv hon
och instämde i en apell från 8
mars-mötet 1972.

Här ger
Ruth Bohman
sin syn
på kvinnodagen:
Den amerikanska kvinnorörel-
sens historieskrivning om
kvinnodagen förbigår lielt den
ryska revolutionen och härle-

". verkligt samarbete (. . .)
förutsätter en fundamental en-
ighet om vad som bör föränd-
ras i samhället. På kvinnopla-
net går det en skiljelinje mellan
dem som bara vill göra kvinnor
jämlika med männen i det före-
fintliga samhället och dem som
vill förändra sambällspillkoren
för bägge könen."
(. . .)

der 8 marstraditionen till USA. A,Historien börjar da med blus- Y



sömmerskorna "on the Lower
Side of New York City", som
krävde kortare arbetstid, de ha-
de 12 timmars arbetsdag, och
bättre lön vid en demonstration
8 mars 1,857. Sedan talar man
om 8 mars 1908, då "tusentals
kvinnor från sömnadsindustrin
återigen marscherade från Lo-
wer East Side". Denna gång
krävde de utom kortare arbets-
tid och bättre arbetsförhållan-
den också rösträtt och förbud
mot barnarbete.

Det var dessa händelser, som
föranledde den internationella
socialistiska kvinnokonferen-
sen i Köpenhamn år 1,91,0 att
proklamera just den 8 mars
som rnternatronell kvinnodag,
påstår man i "Women A
Journal of Liberation" Spring
70 Vol. 1 No 3. Dagen firades
första gången i Berkeley, Kali-
fornien med denna historie-
skrivning är 1,97C.

Nämnde inte 8 mars
Det fanns amerikanska delega-
ter bland de 17 nationer, som
var representerade i Köpen-
hamn 1910. De stödde Clara
Zetkins förslag om internatio-
nell kvinnodag med den inrikt-
ning - kamp för kvinnorösträtt

som hon föreslog. Men 8
mars nämnde de inte alls ! De
föreslog sista söndagen i febru-
ari som årlig kvinnodag. Detta
enligt protokoll: "Berichte an
die zweite Internationale Kon-
ferenz sozialistischer Frauen
zum Kopenhagen an 26 und 27
August 191.0" Inget bestämt
datum fastställdes dock.

Efter revolutionen aktualise-
rade Clara Zetkin kvinnodagen
pä internationell konferens i
Moskva och datum bestämdes
till minne av de ryska kvinnor-
na i Petersburg: "den 8 mars,
då för fem år sedan kvinnohän-
der grep tag i ryska revolutio-
nens tändande klockor". med
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hennes ord översatta och cite-
rade i "Röda Röster" 1,921.
Kvinnodagen blev hårt parti-
bunden, "överallt hela det
kommunistiska partiets verk
och uttryck för dess vilja" och
ska gälla "kvinnor och män ut-
an åtskillnad".

"Mors d"g"
När partiet i alla socialistiska
länder utvecklats till manliga
makthierarkier blev kvinnoda-
gen en sorts "mors d"g". Pä ar-
betsplatserna gratuleras kvin-
norna och får blommor och tal
av sina överordnade. Här kan
inte denna utveckling behand-
las närmare. Dess komplikatio-
ner ingår i den svåra balans-
gång som kvinnorna alltid har
mellan kritik-motstånd och
nödvändigt samarbete med po-
litiska rörelser styrda av män i
samhällen byggda på patriarka-
lisk arbetsdelning. Vilket alla
socialistiska länder fortfarande
är.

Socialistisk revolution är vis-
serligen inte möjlig utan kvin-
nornas deltagande, men i
grunden förändras inte deras
ställning utan fortsatt, själv-
ständig kamp. Den erfarenhe-
ten har vi fått efter Claras tid
och måste använda den.

När Kvinnornas demokra-
tiska världsförbund (KDV) bil-
dats fick kvinnodagen en bre-
dare inriktning. Hår år den inte
längre underordnad partiverk-
samhet och reserverad för en-
bart socialister. Den anknyter
till fredsrörelsen och kampen
mot fascismen som var KDV:s
målsättning.

Kvinnodagen presenteras i
"Vi Kvinnor" 1947 "I 37 är
har de arbetande kvinnorna i
hela världen firat 8 mars - In-
ternationella Kvinnodagen
som dagen för kvinnornas en-
ande och mobilisering i kam-
pen för sina rättigheter".

Utåtrikrade mören
SKV har alltid firat kvinnoda-
gen med utåtriktade möten och
aktioner, där så har varit möj-
ligt. Kampen mot kärnvapen,
för nedrustning och olika
fredsaktioner har varit de stora
frågorna på 8 mars genom åren.
Liksom SKV i Sverige vänder
sig KDV till breda kvinno-
grupper. 1950 t ex sände dess
ledning varma hälsningar pä
Internationella kvinnodagen
till "kvinnor i alla länder och
av alla åsiktsriktningar som ar-
beta för kravet att atombom-
ben, vätebomben och vapen för
biologisk krigföring skall för-
klaras olagliga, de som begära
respekt för friheten och i första
hand för rätten att hålla freds-
demonstrationer".

KDV föreslog kvinnoår
KDV:s tidning "Frauen der
ganzen \Welt" årgång 1981 tar
på samma sätt som tidigare upp
fredskampen. Det var KDV
som föreslog FN:s internatio-
nella kvinnoår, att FN nu har
adopterat kvinnodagen ligger
helt i linje med KDV:s ageran-
de. Troligen kommer förslaget
iust från KDV. Den överens-
kommelse om gemensam d.9
monstrauon utifrån aktuella
kvinnokrav, som i år träffades i
Stockholm, ligger helt i linje
med SKV:s målsättning. Att
bryta med dessa traditioner
och ordna demonstrationer för
enbart socialister, nu när vi kan
samarbeta med en växande
fredsrörelse, med miljörörelse
och kärnkraftsmotståndare kan
inte tjäna kvinnosaken.

Den 8 mars 191,7 i Peters-
burg var inte heller en socialis-
tisk demonstration. Kvinnorna
krävde fred och bröd, därmed
g.av de signalen till revolu-
tlonen.



Colombiarapport:

Kvinnorna lever
fired stor skam
efter selcuell tort3m
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tortyr. Och människor "försvinner',. l )

I siutet av 1981 publicerades en ny rapporr
som gäller den colombianska militåreni 'an_
vändning av rorryr. Den här gångcn handlar clet
särskilt om torryrmetoder ro- .Iktrs mor kvin_
nor. Rapporten har utarbetats inom ,,Kommit_
ten för försvaret av de mänskliga rättigheterna,,
i Bogota.

Enlig.t denna rapporr, som kommitten publi-
cerar bl a för atr ;äcka en internationeli opi_
nion, använder militärerna sy.stematiskt sexuållt
våld och sexuell skändning mor kvinnor för att
skrämma, plåga eller strafTa dem, cller helt en-
kelt för art tillfredsställa sina egna sadisriska bö_
jelser.

"Colombias militärförläggningar är fulla av
sexualbrottslingar", konstiåras"dct i rappor-
ten. Regelmässigt utsätts kvinnor for vafdi;k_
ter, slag och spalkar som leder till missfall och
andra våldshandlingar -som enligt landets l"g-
stiftning borde bcsiraffas -ed upp till åtta åls
tangelse.

Leva med skammen
Denna ryp av rorryr får speciellt destruktiva
konsekvenser för kvinnorna, påpekar man i
rapporten. Det är inte nog med att offrct lider
fy.siskt och psykiskt under själva tortyren, fiir
all framrid tvingas den torterade kvinnan leva
med den "skam" det innebär fiir henne i denna
kultur att ha blivit våldtagen eller att ha fått sina
könsorgan, gpp., förevisade och misshandlade
rntor en soldathoo.

Skammen rlppleus som sa sror, och ångesten
ä.r så srark, att kvinnor, som fått blödningar,
flytningar, veneriska sjukdomar eller beståeäde
skador efter misshandel av könsorganen, ofta
inte orkar eller vågar gå till läkare föi-arr fä hiälp
och behandling. I ställct riger de och lidei.
Många "srår över huvud ragei inte ut med tan-
ken på att någon ska röra* vid deras underliv
igen".

Inte ord att berätta
På grund av offrens rädsla och skamkänslor är
det också säkerligen bara en mindre del av alla
fall av sexuell toriyr av kvinnor som blir kända.
De intervjuade hade ibland inte ens ord för att
berätta om vad som hänt dem. För en ogift
kvinna gäller också att hon, efter våldtäkt eiler
annat sexuellt övergrepp, förlorar sin ',ärbar_
h.et"'i"-gjy:ilg."Jogot-t och får svårt att gifta
sig. Det våld hon ,.,trättr för kan alltså dä-"

henne till social paria för resten av livet.
Sexuell rorryr av kvinnor är såledcs ett infer-

naliskt sätt att förodmjuka offren på cljupast
tänkbara sätt, samtidigt som to.t..r.n, k",-,
känna sig säkrare än aniars på art de flesta av de
torterade inte kommer arr våga berätta om vad
de utsatts för.

En kvinna som varit offer för sexucll rortvr
löper risken art få sitt känsloliv förstört. fvllas
av.självförakt och i fortsättningen känna'årrgest
och avsmak inför se.xualitet.r,,-räg.. .rppori..r,
förfatrare och påpekar samtidigt"att a.i i Co_
lombra rnre frnns någ9n som helst möjlighet för
en fattig kvinna att- få hjälp med atr b.".b.t.sina traumatiska upplevelser eller psykiska
problem.

Upphängda i händerna
Materialet till Bogotakommittens rapport kom_
mer dels från intervjuer n-red kvinr,.r.^ro- sitter
fängslade, d.ömd.a fcir "uppror" - dvs politiska
fångar - och dels från inierviuer med'kvinnor
som ursarrs för övergrepp under militärak-
tioner.

Av 53 kvinnliga politiska fångar som kom-
mitt6n lyckats lokalisera (alla i', inte kända)
uppgav 31 att de ursarrs för tortyr. De flesta
hade dömts till f.T - sex års fängelse, en 2O-årig
arbeterska dock till 18 år.2)

. Några kvinnor. har offenrligt begärt utred-
ningar om det våld de utsarts-'för. l4.n enliet
rapporren har varken de civila eller militäia
makthavarna gjort något för att undersöka vad
som hänt. Torterarna kan såledcs lugnt fortsätta
med sin verksamhet.

Av de olika intervjuerna framgår att kvinnor-
na ofta tvingats klä av sig nakni under ,,förhö-
ren" eller blotta underlivet. De har utsatts för
alla _de "vanliga" tortyrmetoderna som att bli
u.pphängda i händerna'eller fötterna, få huvudet
eller hela kroppen nedsänkt i tunnor med vatten
elle.r, avlöring,. rvingas .rtå upprätta timmar i
sträck, läggas i myrstackar, utsättas för starka
]ampor eller ständiga_, höga ljud, bli slagna med
käppar och gevär, bli knl,rskurna, brärida medkol, bli sp.arkade i huvudet och magen, osv.
Dessutom har man hotat atr tortera döas barn.
våldta deras minderåriga döttrar, och bar., hai
tvingats se på när deras mödrar misshandlats.

En kvinna hade hotats med tidelag och en
berättade under intervjun arr militäien visat
henne .." b.op.r"tlad, brinnande tidning och sagt
att de skulle köra upp den i hennes ägirr" oä Ahon inte "rr-".il.tade". V )
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Här fölicr utclrag
POrte n:

ur tvA berättelse r tran raD-

"Vem ska knulla dig forst?"
Lastenia Gwzman,52-årig änka från byn Ma-

labar nära staden Manizales:
(Lastenia Guzman berättar först hur hon un-

der en dag och en rlatt blev slagen. upphängd
och slutligen nedsänkt i floden tills hon forlora-
de medvctandet.)tt

Sedan ropacle officerarna nred hög röst till
soldaterna aft här fanns jag till hands for alla
som ville använda sig av en kvinna. De tog av
mig ögonbindeln ett tag och sa till mig att-iag
fic[, siälv bestärnma vem som skulle bli den för-
ste, De sa: 'Nå, vem väljer du, vem ska knulla
dig först?' Och de frågade mig hur länge scdan
dei var som någon man knullat mig och om jag
inte hade någon man. De frågade mig en masså
hemska saker, obsceniteter. Jag ville inte svara
på deras grovheter, men de tvingade mig. Jag sa
ätt det uår ungefär l0 månadcr som iag inte
hade nåfon man. Då sa de där befälhavarna att
tänk i vilket bra tillstånd fag måste vara, de
skulle till och med ha känt sig frestade siälva om
de inte känt sånt äckel för mig, men för solda-
terna skulle iagvara finfin.

Det var på natten. De lade mig på ryggen i en
bil och började klä av mig. Några tog av mig
blusen och andra började knäppa upp BH:n.
Några som hade glödande kol i händerna böria-
de dra i mina bröst och suga på dem. Jag för-
sökte försvara mig. Då slog de mig och höll fast
mina händer. Så drog de ner mina byxor, iagra
framifrån och andra bakifrån, och så tog de av
mig alla mina kläder. Och en del boriade använ-

da mig bakifrån, andra iramifrän.J*g grät och
jag bonföll. När iag försökte komma loss slog
de mig över munnen. De hade bundit för mina
ögon igen och iag kämpade emot utan att se
nåsot. De lvste pä min underliv med en lampa.
Oät"t ae r" å,, om jag inte svarade på deras f?å-
gor skulle de stoppa glödande kol i slidln på
mig, för jag förtiånåde inte annat än att bli helt
och hållet uppbränd.

Officerarna sa att armdn givit order om att
när alla använt mig skulle iag dödas, de höll på
att gräva en grop där jag skulle begravas.

En officer beordrade några soldater att knäp-
pa upp gylfen. Sedan försökte de winga_mig att
hattn ie*h." i mina händer och de skiek 'tiyck
hårdare'. När fag inte giorde som de sa tog de
mina händer och såg siälva till att itg blev
tvungen att göra allt som de ville.

Tii-l slut åorde de sockervatten under mina
fötter, på arrnarna, på brösten och i ansiktet och
sa att de skulle lämna mig i en myrstack.

lrlär iag äntligen fick [å hem sa en officerare

"t, o* jJg talaäe om fdi "ågon människa vad
som hänt skulle de ta fast mig igen, sätta på mig
en armöuniform, döda mig och säga att jag till-

l1
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Myror i slidan
Maria Etty Marin, 21 år, kidnappades den 10
maj 1979 i sraden Cali av fyra asåter i "rmdn,säkerhetstjänst. Hon fördei tiil ä armefarlägg-
ning.

Maria Etty Marin invalidiserades för hela
Iivet och kan bara gå med kryckor. Hon finns
11i-lärq-lser La.PiCota i Bogota. Det har aldrig

fiH::.;?åon 
undersökning äm den to'tyr hoätt

De rvingade mig att stå ure i regner, timme
efter timme. De slog mig med käppär över hela
kroppen, de slog *ig rned gevär och sparkade
mig. De sa arr jag skulle överlämna nägia vanentill dem som de påsrod att jag hade,*men'jag
vrssre lngenrrng om nagra vapen. Sedan förde de
mig till en m)'rsra.gk: ,9g av-mig,långbyxor och
underbvxor och förde in myror i sliäan på mie.
Betten gjorde frukransvärt ont och helä tidJn
var jag bunden och hade ögonbindel."

Därefter blev Maria Ettv- Marin ursarr för "u-
båten", en rorryrmetod dår offrets huvud sänks
ned i vatten eller exkrementer.

"Sedan förde de mig till ett rum och visade
mig på en flicka som sarr och srär. Hon var
mycket smutsig, blek och rrött" med håret i
oordnrng, och de sa arr om iag inte Iöd dem
slulle jag få.samma behandling. Jag u.t inte vad
de gyort med henne, men srrax efteråt släpade de
ut mig igen. De rog av mig kläderna och'tvinga-
de rnrg atr sära på benen och så våldrog de m*ie.
Emellanåt fick iag stå på knä. Jag uar li*l^ tidå
bunden. De fortsärt. ait slå mie äch växlade om
med art låta mig stå i regn"t o.[ ligga i myrstac-

Skicka brev
Den colombianska "Kommitten för fiirsvaret
av de mänsk.liga rättigheterna" har framställt sin
rapport under srora svårigheter och med fara
för medlemmarnas eget li,,'' och säkerhet. I takt
med att Colombia militariseras och fler och fler
områden förklaras befinna sig i "kricstillstånd',
blir det allt farligare atr till[öra oppositio,.,en
och allt svårare att få reda på vad som^händer de

ken. De sa också att de skulle ta dit rnin svster
och göra samma saker med henne i min åsyn.
På grund av vad de gjorde med mig fiik jag
blödningar från undeilivet. Jag börjäde UtOaä
pä iredagsmorgonen. men iag fick inte tvätta
mig, förrän p4 lördag eftermiddag. Jrg hade
mycket ont i bäckenöt och i hosia åeäet. på
lördag narr gav de mig en injektioä och jag för-
lorade medvetandet.

När ias vaknacle .kände j*g TiS svullen. .påhela rideri gav de mrg rnger *,, ,r"-.lf.r Jri.[r,
lnte ens en droppe vatten.

På söndagen fördes jag till bataljonens sjuks-
tuga, för min kropp reagerade inte längre på
tortyren. Där fick jag dropp, en salva ro* skul-
le ta bort svullnadeir," eTfer slagen och några
tablerter mot infektion i uaginan.*Men flvtniåe-
arna fortsatte. Jag hade diaåe, kräktes och haå'e
smärtor i bäckener, i högra knät och i rygg-
raden.

, Dq,hö.ll.mig kvar i rio dagar. Från börian fick
1ag all näring genom dropp, mot sluter fick iag
mat. Jag fick aldrig på helä tiden träffa någon Ttt
människor som "försvinner" ellcr arresteras av
militären.

Ett sätt arr solidarisera sig n-red dem som
kämpar n-rot förtrycket och dåt institutionalise-
rade våldet är att skicka brev till de colombian-
ska myndigheterna och prorestera mor tortyr
och övergrepp. Då vet almin.srone rnyndighe-
terna att de har omvärldens ögon på sig. niii"-
tills har de inte helt kunnar ignoråra dän inter-
nationella opinionen som aå- I stället försökt il
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vlnna over pa
kämpar för att
tionellt styre"
civilisationen".

sin sida genom att påstå att de
upprätthålla "fred", "konstitu-

och försv^ra "den västerländska
Kristina Bohman
Översättning, bearbetning

1) Se "The army and rural Colombia: Arbrtrary dctcntion, torture and summary executions. Testimonies from areas

under Colombian armv administration. A Submission by Amncsty lntcrnational to president Julio Cesar Turbay
Ayala." 1981. AI Index: AMR23/24181 och "Recommendation of an Amnesty Intcrnational mission to the goverment
of the republic of Colombia." 1980. AI Index: AMR 23l0'll80

2) "lnforme sobre las rorturas a las prcsas politicas cn Colombi:r." Elaborado por un gruPo de investigacion dcl Comite
Permanenre por la Dcfensa dc los l)crcchos Humanos dc Colombia. Bogctta. Noi'en-rber 19ti 1.

Skicka brev!
Brev med protester kan hänvisa till FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheter-
na, där det i artikel 40 sägs att ingen far
utsättas för tortyr eller för straff och be-
handling som är BrIm, omänsklig eller
förödmjukande.

Sådana brev kan skickas till Högsta
I)omstolen i Colombia, adress: Corte
Suprema de Justicia, Palacio de Justicia,
P\aza de Bolivar, Bogotå, Colombia.

Här är ett exempel på hur man kan
skriva på engelska:
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KONSUMERA
och
hålla
käften

- Det finns inga skäl för oss kvinnor att konsumera och
hålla käften längre, skriver Britta Ring i sin artikel om
konsumentpolitik. Tillsammans med Per Fjellström har
hon skrivit boken "Rödluvan behöver inga råd, sa var-
gen" som kommer ut på Prisma i mars.

Konsumentpolitiken speglar den kapitalistiska
marknadsekonomins oförm äg , Den duger inte till att
fördela resurserna rättvist, den är i full färdmed att stry-
pa den s k fria konkurrensen som den själv envist hyllar.
Den år pä god väg att förgifta maten vi äter och milfön vi
lever i. Konsumentpolitik är alltför viktig för att överlå-
tas åt manliga funktionärer på toppnivå i fackförenings-
rörelsen och Kooperativa förbundet.

Ord., konsument betyder förbrukare. Det är
motsats€n till producent - den som skapar,
framställer nyttigheter. Kapitalismen har fiån-
tagit. arbetarna rätten att uppleva sig själva som
producenter, skapare av nyttigheter. I)en rätten
måste de ständigt kämpa för att ta tillbaka. I det
kapitalistiska språkbruket är de rätr och slätt
löntagare - de får lön - av kapitalismen, som
hävdar sin "rärt" att betraktas som producent,
fastän han i själva verker bara är en exploareran-
de arbetsköpare. Det är en sida av det^kulturella
förtrycket i klassamhället.

På ,rr,l-a sätt har kvinnorna fråntagits rärten
att betraktas och betrakta sig själva scm produ-
center. Trots att kvinnorna är de som prbduce-
rar de mesra av alla nyttigheter - jå, skapar
själva livet. Det är kvinnorna som från urmln-
nes tider har fött barnen och sett till att de fått
vad de behöver, både materiellt och känslomäs- D.n traditionella bilden av konsumenten är en
sigt,. for att överleva till vuxna människor. Den kvinna, vars uppgift är att hålla produktioneni
traditionellt kvinnliga sfären, hemmet och hus- hjul i gång genb**rtt köpa prylar'för en stor del
hållet, räknas ändå inte som en samhällsnyttig, av pengarna som *r.rrrän fortjanar genom lö-produktiv ve.rksamhet. I)en räknas bara i-sam- narbetJ eller som egen föreragare. i dag har
hällsekonomin som en förbrukare av nyttighe- verkligheten förändräts och biiden av kår-,r,.r-ter, framställda utanför i den industrieila pro- *.nrå är inte alls lika entydigt kvinnlig. Men
duktionen. Ju mera som tillverkas i hemmei ge- bakom verkligherens yra fiåns ien tradifionella
nom eget.arbete, t ex brödbakning, matlag.ning bilden kvar oih det år en viktig förklaring till
av. produkter. från egen..trädgård g t ,r, äestö att konsumentpolitiken alltid hå spela, .n"un-mindre" samhällsnyttigt" är hushållet ur den danskymd roll'på massmediernas och storpoli- Akapitalistiska nationalekonomins synpunkt, ef- tikens'arenor. r I V

tersom det bidrar mindre till att öka den heliga
s k bruttonationalprodukten.

D.l kapitalistiska och det patriarkaliska för-
trycket_fungerar tillsammans i ett slags symbios
för att hålla den farliga kvinnliga skJparkraften
under kontroll. Den skulle annars kunna få en
sprängkraft, som vände upp och ner på både
mänskliga relationer, maktförhållandän och
ekonomi. I)et är mot den bakerunden vi ska se
på vår roll som konsumenter. Som konsumen-
ter har vi ett värde i samhället i förhållande till
hur mycket vi konsumerar och hur mycket
pengar vi därigenom sätter i omlopp. Ordet
konsument uttrycker människans värde mätt i
kommersiella mått.
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Konsumentpolitik är kvinnohistoria
Begreppet konsumentpolitik är
ganska nytt. Det uppfanns av
den sk Skoglundgruppen, en
socialdemokratisk arbetsgrupp
med reoresentanter från fack-
föreningsrörelsen och SAP,
som hade till uppgift att inord-
na konsumentfrågorna i den
allmänna socialdemokratiska
näringspolitiken under slute t
av 6O-talet, när intresset fi;r
konsurnentproblemen hade en
period au blomstring. Att kon-
sumentfrågorna erkändes vara
oolitiska var nvtt och betcck-
nade att de hade fått en ökad
status.

Konsument - husmor
Men ända in på 5O-talct använ-
des bcgreppet konsumenter in-
te särskilt ofta. I stället talade

man om husmödrar. I den
knapphetens ekonomi som
rådde under och strax efter
andra världskriget, hade kvin-
norna/husmödrarna en viktig
funktion och åtnjöt därmed en
viss respekt. Det var kvinnorna
som viiste mest om hushåll-
ning och återbruk, hur man ge-
nom alla möjliga knep kunde
spara på resurserna) laga billig
mat och få ransoneringskorten
att räcka till mera, använda en-
kla och funktionsdugliga
redskap och se till att kläder
och tfo. r,årdades så att de
kunde användas så länge som
rnöjligt.

Kvinnoorganisationer som
Husmodersförbundet, Koope-
rativa kvinnogillesförbundct
och de partipolitiska kvinno-
förbunden arbetade mvcket

med att lära husmödrarna laga
näringsriktig mat, ge barnen
god vård och prova ut goda
hushållsredskap och andra
bruksvaror, som hade goda
funktioner och kvalitd. Det var
kvinnoorganisationerna som år
1940 tog initiativ till bildandet
av samordningsorganet Aktiv
hushållning, en byrå inom den
s k informationsstvrelsen med
uppgift att åstadk,r--n en ef-
fektivare hushållning mcd de
knappa konsurntionsvarure-
surserna under krige t. 1944 brl-
dades Hemmens forsknings-
institut (HFI) med Husmöd-
rarnas samarbetskommittd och
Hushållslärarnas samarbetsor-
ganisation som "huvuclmän".

HFI utvecklades efter några
år till en institution med upp-
gift att verka för rationalisering
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av arbersförhållandena i enskil-
da hem och kollektivhushåll
genom forskning och upplys-
ning och för atr produktion
konsumtion skulle inriktas p^
goda och ändamålsenliga
bruksvaror. Ett resultat av den
här verksamheten blev t ex atr
den halvstatliga varudeklara-
tionsnämnden inrättades är
1951. (I dag finns nämnden inte
längre kvar, men spår av dess
varudeklarationer kan man
fortfarande se på kläder ute i
handeln, dar den lilla etiketten
med VDN talar om hur plagget
ska tvättas och skötas.)

Köp och släng
På 5O-talet började konjunktu-
rerna förändras och konsum-
tionsidealen med dem. Indu-
strins hjul hade börjat snurra
och farten ökade alltmer.
Massproducerade konsum-
tionsvaror vällde ör.er oss. Nv-
lonstrumpor ersarte silkes-
strumpor, kläde rna masspro-
ducerades inva billiga meterial
och det var intc fini art sv onr
och aterbruka länqre. Mode-
trenderna avlöste varann i allt
snabbare takt och USA blev
cle n srora förebilden, där allt
\.ar rnera, störrc och moclerna-
re. Därifrån sprecls clc ny.a köp-
och-släng-idcälen till oss krigs-
trötta och materiellt hungriga
europeer och vi svalclc clcrn
aningslöst och okritiskt.. (Hur
mänga minns inre r cx schla-
gertexten "Sugar in th.e rnor-
nrn$, sugar ln tlte evenlng, su-
grr vare n(le d,r'. tänk sa mr ckct
suHrr det tirrns i USA!")

Vi upplevdeenteknisk
revolution i hemrnen. Där in-
troduccradcs frr.'sen som cn nv
konserr cringsmctod t,ch \ ill'
och cn skulle ha sin egcn n'ätt-
maskin. \/i lick rldi,rsrarnrn,,-
foncr. clisknrrskiner', bilar, bi-
lar. . . I r-eckoprcsser-l kunde
man läsa scicnce fiction-liknan-

de framtidsreportage om det
helmekaniserade hemmet, där
husmor bara hade att trvcka oå
knappar för att hela hushållsar-
betet skulle sköta sig själv au-
tomatiskt. En flod av industri-
tillverkad mat i hel- och halv-
fabrikat sköljde över oss.

Den här utvecklingen hade
manga konsekvenscr,- bade på
gott och ont. Ny" konserve-
ringsmetoder, tvättrnaskiner
och kllder av billigare och mer
lättskötta matcrial befriadc na-
turligtvis kvinnorn a frän
mycket av det tidigare runga
hushållsarbetet. Sarntidigt för-
vandlades hemmet fran den be-
tydelsefulla arbetsplats det tidi-
gare hade varit till en plats för
vila och rckreation. Det blev
också alltmer status att ha ert
hem som var elegant möblerat
och försett med möbler och
tekniska finesser, som kunde
visas upp för vänner och
bekanta.

Husmödrarna
lämnade scenen
Allt detta rjorde att behover av
pcngar att kirpa dvrbara kapi-
talvaror för ökacle och blev 

-en

st:rrk nrotivering för kvinnorna
att birrya fijrvärvsarbeta mcra
än ticlrgare. Dct passade rnvc-
ket r,'äl in i den kapitaiistiska
hi;qkrrlrnkruren, io"-r h;rde
ctt växande behov AV arbets-
kraft. Och när kvinnorna för-
värvs;rrbetade, fick de mindre
tid iiver fiir hushållsarbere, och
det blev i sin tur vttcrligare en
enledning rtt skaffa fler teknis-
ka hjälpmedel till hushållct. Så
var hjulet igång.

Men utvecklingen hade för-
stas ocksä baksidor. En baksi-
c1a, sonr snart uppenbaracles,
var att köparna av alla de.ssa
nva unde.6.r. tekniska prvlar
st,rd l'ullständiur ,-rskvd.iadc
mot säljarnas knep och lurcnd-

rejerier. Köpekontrakten var
formulerade så att köparen inte
hade några garanrier alls för att
få pengarna tillbaka om en vara
var felaktig. Det kunde också
bli ohyggligt di,rt att få tvätt-
maskrner m m reparerade, även
om de gick sönder kort efter
köpet inom den formella ga-
rantitiden. Och mvcket av 

-de

dvrbara kapitalvaiorna som
såldes var helt enkelt dåliga.
Människorna visste ingenti-ng
om kvaliten på produkterna
och tvingades "köpa grisen i
säcken". Missnöjet växte och
klagomålen blev fler och fler.
Massmedierna och myndighc-
terna upptäckre att något måste
goras.

Det var ungefär vid den tid-
punkten som husmödrarna
försvann från scenen och kon-
sumenterna intog deras plats.
Husmödrarna i den gamla be-
märkelscn hade blivit allt färre.
Kvinnorna började förvärvsar-
beta och det blev allt mindre
lönsamt fcir hushållen att siälva
produccra nr;lr och kläder för
husbehor,. Ordct husmor fick
en lite garnn-raldags och ncdsät-
tande klang konsument lät
moclcrnt och finare .

Mvndighctcrnrs sätt art ln-
gripa konsumentproblernen
var clet vanliga - utredningar.
RecJan 1955 redovisade trc srat-
liga utredningar resultatet AV
sitt arbete, sorn bl a behandladc
konsumentr,'aruforskning och
konsumcntupplvsninr. E,tt
resultat blcv art stdtens pris-
och ktrtt'llnäntnd inrätiades
1957. Ett annat att F{emmens
forskningsinstitut blev srarligr
och förvan.-lladcs ull statt,ns in-
stitut fö, konsumarttfrågor,
ocksa 1957. När staten r()g
iiver, minskade kvinnoorgani-
sationernas roll och de rnanliga
bcslutsfattrrne t()g .rlltrn.'ra
iiver. Konsumentinstitutct l-ra-
dc "'isserligcn en kvinniig chcf +
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och huvudsakligen kvinnliga
anställda, men chefen kom inte
från kvinnoorganisationernas
led och de kvinnliga medarbe-
tarna var rnycket hårt påpassa-
cle ocl-r förtrvckta av bådc sin
chef och dei mäktiga s k nä-
ringslivet, som fruktade att
konsumentinstitutet skulle få
för stort inflvtande pä proclukt-
utveckling'och k,r,-tr.r-.,-tt-
beteende.

Konsumenterna blev
part
i "marknadsspelet"
I sambancl mecl att statliga or-
gan tog ijvcr ansvarct fiir kon-
surne ntfragorna borlade ett
slacs iclcologisk linjc utkristal-
liscras bland (clc manliga) bc-
slr-rtsfattarna i bacle statcn ocl-r
närinssli\.'et. Irleologin qick ut
p:1 :rtt procluccntcr och konsu-
lnentcr var parter i ctt "nrark-
n.r.lttp.'1". Stltcrr. uppu,ilt i

r.narknaclssnelet skulle \.ara ett
fr,rngcr,r ,,rl'r-r .,'r partisk skilic-
,1,,r1'1.11-g, n;ir p.trtsintressenil
kollirle r.rtlc. l).irfi;r .lnsrss rlct
självklart ett cie statlisa orge-
nen iclct här san-rr-n:-rnhangct
skulle vAra op:rrtisk:r, ir-rtc t:r
ställning, och fiillaktlige n ir-r-
gick i deras sn'rclsc'r ,likant.lnge representånter tor kor-r-
sr.uncntel' sottt tiit- urotltteerttet-.
ntr'rlln inrtitutiorte rrs e lrct
var-rligen cn gcncralc'lirektijr

llå:l'.U. 
sonr opilrtisk orclfii-

Konsur.r.rcntcrn:ls uppgift i
clet l.rär nr,.rrkn,rclsspclc't, skulle
VAra att gclloll"t slllil \'l'tl ()\'er-
tänkta, kloka ocl'r n-rccivctn,r
kirp sn're eftcrfrlgrn pr.t vilror
sä att clc d:rligrr procluktcru:r
rcnsaclcs bort ttcir c'lc uoclrr pro-
duktcrrrrr blcv sal.'1,r. [)r'irrttccl
skullc k,,nkttn'('n\en f-ttttger.t
idcaliskt ocl'r ir-rLrlenclr-ring i

fonr av lagstiftnir-rg och ,'rnnat
tvans skulle inte bel-riir';rs. L)ct

10

talades vitt och brett om att
konsumenterna i siälva verket
stvrde oroduktionen och att
motsättningarna egentligen in-
te var sä stora - alla ville yu sist
och slutligen konsumentcrnas
bästa. Det gälldc bara att få
bukt med en del smärre "c)sc-
riösa" företag, men dcm skulle
producenternas branschorgani-
sationer hålla i schack.

De n här vackra liberala
marknadsteorin hade bara en
hake, som alla insåg, närnligen
att konsurncnterna vid den ti-
den - vicl 6O-talets början - var
sä svaga rättsligt och rent prak-
tiskt i förhillande till proclu-
centerna, att cleras ställning
rneste stärkas innan clc iiverl-ru-
vudtagct skullc kunna iklädas
rollen som nigot slags part.

Den heliga
obiektiviteten

produkter som höll måttet eller
inte. Exoerterna skulle stötta
konsumenterna i deras svära
och betydelsefulla val. Och
dessutom putsades reglerna för
reklamen dvs frivilliga
regler utformade av Internatio-
nella handelskamrnaren - som
reklamen åtog sig att föl;a.
Därmed skulle också reklamen
förplikta sig att inte alltför
grovt motverka statens och
massrnediernas ansträngingar
att göra konsumenten medvc-
ten och kap,rbcl rtt funger,r
som part i marknadsspelet.

Sagt och *jort. Konsumcn-
tinstitutct rustacles upp liksom
dess drttills mvckct ansprakslii-
sa tidning R1d & Rön Dcss-
utom starttacles serlcr aV var-
uprovningar frarnfijr allt av
tvättmaskincr och andra hus-
hållskapitalvaror. Un'eckling-
en följdes r.nccl spär-rcl upp-
n-rärksarr"rhet av rn:rssnrcc-licrna
och 1964 startaclc jornalistir-rsti-
tuten i Stockl-rohn och Giitc-
borg speciella utbilclninuslinjer
firr journalister sonr skullc ar-
bcta mccl "objektiv konsumcn-
tupplvsnins". Unclcr ticlcn l'ra-
cle tclcvisionen gjort sitt intag i
cle sr,'e nska hcmn-rcr.r ocl'r där
birrjadc man ambitiöst cxpcri-
rnentera n-rccl olik,'r slag :rv kon-
sumentprograln. I en utrccir-ring
om konsllnrentupplvsnir-rg i tc-
levisione n fastskrgs att tclevi-
,ittrrcrr hlr ett rpee ie llt ilns\,lr
att fiirnrecJla konsun.rcr-rtirrfor-
rrr.rti.rn till cruppr'l' .tr Irt.irtni-
skor, sonr själva iir alltfilr svasa
fa;r att aktivt sirk:r srrclar-r ir-rfor-
mation pe annat hall.

NIänniskorna sonr :rrbctacle
nrerl kor-rsr-rr-r-rcr-rtr,rpplvsnine
bacle cle älclre. nrestaclcls mccl
riitter i kvinnoriirclscn fr:rr-r 3O-
och -10-t:rlcr-r ocl'r clc n\/11 sonr
uthilrl.r..les pil j,rrrr.rlitiirrstitu-
te n trnrle r nagra Ar - \':1r kr.'in-
nor. J^g hiirdc sjä1r'till dcr-r
fiirsta kr-rllen Av konsurncnt-

Genonr nva utrcdningar clrogs
slutsatscn ett li;snir-rg.i-t p" p.o-
blcr-r-ret \rar konsurncntupplvs-
ni{, r'arupror,'ningrt' och en fri-
r,'illig sancrir.rg av re klatncn.
Gcnonr cn objektil' konsumcn-
tupplvsnir-ru via st;rte n ttcl-t
rn:rssr-ncclie rn:r sktrllc konsu-
mcnte n fa cle kur-rsk,rpe r ocl.t
clen iiverblick iivcr nrarknaclen
sonr bchiivclcs firr :rtt hon skul-
le kunn:r kirpa tlc bra vArornA
ocli r'älja bort clc daiiga - ocir
clärige nom stvr:l nrarknecle n,
som tcorin cliktcr,rrle. Genclr-t
kor-rtinuerliga verllprovtringar
pe konsunre r-rtir-rstitr-rte t och
:rnclra opartiska provni nf sinsti-
tutioner skullc konsut't-rcntcrna
c'lessutorn infortncras oln vilka



journalister vid Journalistinsti-
tutet i Stockholm. Vi blev nog-
grant instruerade om att uara
objektiva, opartiska, inre "ry.-
ka" och fick veta att vi hade ett
oerhört stort ans\rar. Tt, om vi
skrcv ofördelaktigt onr cn pro-
dukt så kunde det innebäri att
cn industri rnåste läggas ner
och rnänniskor bln, :rrbetslösa.
Jae n-rinns att.jae s;ä1r.. och and-
ra opponcrade oss mot upp-
fattningcn .ltr konsumentjour-
nalister nrrstc \ f,ra mer opartis-
k.r än rndra journ.rlistår. Vi
tvckte att vi måste ta srällnins
fiir k,.lnsunrentcrne/läsarnl,lch
blev oerhört uppn-rr,rntrade :1v
en bok som kon'r ur iu.st då.
"Svcket mot konsumenternr"
^t,Äke Ortmark.

Upplysning räckte inte
De rnäktiga herrarna i Industri-
fiirbundei var oroade ör'er ut-
vecklingen, hur oskl'ldigt clet
än kunde synas med upplys-
ning och frivilliga åtaganden.
Det ifrågasattes om inte konsu-
mentupplysning kunde bli
"samhällsskadlig", ifall den or-
ättvist slog ner på en produkt
och därmed skadade känsliga
ekonomisk.r inrrcssen. Dct sick
sa langt xrr en urredning tog
upp frågan till alh'arlig prö1'-
ning men fann att det inte eick
att pa ett nrcningsfullt sätt stäl-la upp andra, rner rigorösa
regler fijr konsumentjournal-
stik än för övrig ;ournalistik.Men konsumentupplysarna
uppfattade hotelscrna och ak-
tadc sig för atr ijverskrida de
oragna granserna.

Under några år på 6O-talet
ägnades mvcket upprnärksam-
het och stora resurser åt konsu-
mentupplysning och varupror'-
nlngar, men snart blev det klart
att det inte hjälpre. Reklamen

bröt ogenerat rnot sina egna
regler och den hade rnangdub-
belt större resurser än dcn sam-
lade konsumenrupplysningen.
Inte heller hade konsumentins-
titutet och andra provr-ringsins-
titutioner skuegan av en cl-rans

'att firlja med i produktföränd-
ringarna. De låg ständigt e rt
stvckc efter och det skulle ha
kostat astronomiska summor
art inhämta förspråneet. Sist
och slutligen bor;ade allt fler
inse Jtt konsurnentcrna inte
heller haclc ork att tillägna sig
all den informarion sorrr dc
skulle bchör.a för att fungera i
dcn stvrrnrlc roll som dcn libe-
rala marknaden så gencröst ha-
de tillägnar denr.

Under inflytandc :iv de radi-
kala strömningarna i slutet av
6O-talet börjaäe många ställa
krai' px hlrdare r.r.iiktioner
för det onödiga produktöver-
flödet, som innebar err fruk-
tansvärt resursslöseri. Det
stäl_ldes krav på producentpå-
verkan, d v s^ kor-rsumcn,a.n"
skulle ha inflvtande på produk-
tutvecklingen i gocl tid irnan
en produkt var ferdig art föras
ut på marknaden.

Nu drog det ihop sig till
konfrontation. Den - so.åld.-
mokratisk.r regeringcn hade
fattat intrcsse för konsumenr-
frågorna och förstod art de
kunde få politisk betydelse.
Den s k Skoglundgruppen,
som nämndes i början av den
här artikein, lanserade begrep-
pet konsumentpolitik.Det !?r
också på dess initiativ som lo-
kala konsumenrkommitt6e r
började bildas i många korn-

muner. E,n ny konsumentut-
redning tillsaties med uppgift
att föreslå arr konsumentpoliti-
ken skulle samordnas till err
särskilt statligt verk. Dessutom
tillsattes en reklamutredning.

Radikala krafter i de häiut-
redningarna, påverkade av en
växande kritisk opinion. fick
denr att komnra med intrcssAn-
ta förslag och svnpunkter, som
hotade 'de hiitills orubbade
producentintressena.

Krav på konsument-
styrd
forskning
Konsun-rcntutredningcn lacle i
sluter av 1969 l'ranr e n ligesrap-
port, sorn ilr.rgasatte onr kon-
kurrensteorin cgentligen fun-
gerade i verkiigheren. Det hacle
hittills ingcn vågar göra i de här
sammanhangen. Utredningen
fastslog också art konsumin-
ternas behov inte automatiskt
kan uttrvckas genon"r cfterfrå-
$an, eftcrsom köparna alcirig
kan efterfråga varor som intö
finns, hur rnycket de än skulle
behöva dem.'Därför ansåg ut-
redningcn arr rcsurscr skulle
anslås till forskning för arr ra
reda pe mer om vad konsu-
rnenterna - speciellt hushållen
- har för behov. Den föresloe
..rcksa err företagens produk-
tutveckling skulle påverkas av
denna forskning.

Konsumentutredningens lä-
gesrapport möttes av en storm
ai, kritik och protester från nä-
ringslivets m:iktiga herrar, som
kände sig hotade när myrcrna
om konsumenternas stvrande
roll bör;ade ifrågasättas av en
statlig utredning. Snabbt slog
regeringen till reträtt och b1,11s
ut nagra av ledamöterna i-ut-
redningen. Dess slutbetänkan-
de handlade huvudsakligen om
förslaget till. ny organisatit>n, Adet nuvarande konsumentver- y
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kct. NIen restcr :rv de progres.si-
Vil re soncn-Iangcn onl proclu-
centoavcrkan f:rnns kvar itcl-r
ailt sen cless h,rr konsuntcntver-
kct be traktats tr-rccl n-risstänk-
san'riret AV Inclustriförbunclet
ocl-r clet irvriga s k niirinsslivet.

Rckl:rn-rutrcc-lningcn kotrt i
birrjan ar' 7O-talet mecl ett bc-
tänkancle i fvra volvmer, diir
ficra rarclikal:r krav ställcles. Ut-
reclningen irnsåg t cx iltt re-
klarncn milste tvir-rg:rs bli l'erk-
Lct informatir.', efte rsont clet
skr.rllc vara ckonorr-riskt ornili-
ligt och orirniist att fratr-rställa
en tränrllig Itt.rssr ttlotinf'ortltr-
tion fiir -att neutraliser:r clen
osaklic:r reklan-ren. Utreclnirrc-
en fijreslog också att Statistiska
centralbyrån kontinuerligt
skullc publiccra offcntlig rc-
klamstaiistik ocl-r att konsu-
menn'erket skulle få rciäla
resurser till forskning Pa kon-
sumenternas villkor.

Regeringen slog
till reträtt
Vad blev det av de här och and-
ra goda firrslag? Inte rnYcket.
Den socialdemokratiska rege-
ringen vågade aldrig ta någon
konfro.ttaiiott med näringsli-
vet. Fortfarande står mytcrna
om den fria konk,rrrensen och
konsumente rnas stvrande roll
på marknaden oemotsagda och
dvker ständigt y.Pp i dcbatten'
nu senast om lontilgerl ont]er-
na. Under ZO-talct har konsu-
mentpolitiken blivit en fråga
för lagstiftare och juriste r.
Chefen* för konsumentverket
är iurist. Han är samtidigt kon-
sumentombudsrnan.

E,tt helt prkct av lrgar har ut-
arbetats undcr /O-talå. Men dc
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fullfirljer traclitioncr-r av frivilli-
ga forl-randlinger och iiverens-
kommclser rr-rcllan staten ocl-r
näringsliret - t\:ltl{ .ir fortfl-
rancle fult. Och dc liar inte
längre än till att skvdcia konsu-
,-r'r.n,.r,-r. frin .iltföt grovil
irl'ergrepp. Och vi har iin i clag
en slapparc konkurrer-rslagstift-
ning i vart lancl än i trustert-Ias
förlovade lancl USA.

F,rrttlrentle finns ingen ol'-
fentlig reklan-rstatistik, ir-rset
t\'.lng fiir rekl,rntcn ittt r.rrl in-
f,rrnrrtir (.rnnlt än un.llntags-
r,,is, t ex när clet gällcr sprit och
tobak), ir-rgcr-r proclucentpavcr-
kan (konsllmentverket har för-
hancllat i flcra år om frivilliga
s k riktlinjer), inga pcnear till
forskning på konsume ntcrnas
villkor (det lilla anslag som
fanns hos konsumentverket har
den borge rliga rcgeringen be -
slutat dra in).

Låt oss ta tillbaka
initiativet!
Minns ni de s k Skärholmsfru-
arna) som vållade stor uPPStån-
delse när de protestertade mot
höjda matpriser för några år
sen? De har inte åtfölits av nå-
gon stark kvinnorörelse som
iäge. ifrån om matprishöjning-
ar,. osaklig reklam och resurs-
slöseri i Torm av en växande
videomarknad t ex. Initiativet i
konsumentpolitiken har över-
tagits .av etablerede mansstYrda
organlsauoner. Det är fackfö-
reåingsrörelsen LO och
TCO samt kooPerationen
som representerar konsumen-
terna i iörhandlingskorridorer-
na. För dem har konsumentint-
ressena alltid kommit i andra
hand. Det finns kvinnoorgani-

satione r solr har utarbetat
konsumentpolitiska program,
t ex clct socialdcrnokratiska
kvinnoförbunclet. Dct är inte
särskilt konkret eller klart, men
ända en birrfan. Kvinnoriirel-
sen har intressanta traciitioncr
på clct här on-rråclet att äterkn-v-
ia till - precis son-r på '1O-talet
har vi elte. rekorclårens bak-
smälla bi;riat komrna under-
funcl nrec-l att resurscrna inte är
oändliea och att ijvcrfliidssam-
hälle inte automatiskt kan
järnställas r-ned r'älf ärclssarn-
I ..1I
lr al le.

Vi f,rr intc lrt.r oss itttponcrls
och fiirsturnrnas av all fiirrnent
sakkunskap i lagtexter och ut-
rctlningar. KonsunrentPt,liti-
ken speglar clen kapitalistiska
nrarknadsekonomins oförmåga
rtt ler',r upp till sinl cgnl utta-
lade principer - den duger inte
till att fördela resurscrna rätt-
vist, den är i full färd med att
strvDa den s k fria konkurrens
ror't-r dett h,vllar i ord. Den är På
god väg att fiirgifta maten vi
ä,.r .,.h miliön ui leuet i' Det
har kommit ut en del bra böc-
ker som belyser de här proble-
men - t ex "Mat och makt" av
Lasse och Lisa Berg och
"Massmaten" av Thomas Mic-
helsen. Läs dem och böria stäl-
la krav på mera progressivt
tvång, som sätter marknadse-
konomins förmåga på Prov!Hur mycket solidaritet och
rättvisa tål den? Det finns inga
skal for oss kvinnor att konsu-
mera och hålla käften längre.
Konsumentpolitiken är alltför
viktig för ati överlåtas åt manli-
ga funktionärer på topPnivå.i
fackföreningsrörelsen och
Kooperativa förbundet !

Britta Ring





Booofrglotr
Narcissisten

Under en vecka har jag kärnpat mecl en bok som
har hyllats av andra som ctt nvtt, r,iktigt inlägg i
alla diskussioner om vart vårt samhälle är på
väg. Det rör sig om "Den Narcissistisk.r Kultu-
ren" (Norsteclts, ca-pris 9l:-) skriven av ameri-
kanen Christool-rer Lasch. Olof Hoffstcn har
översatt den till cn svårläst svenska.

Det är en irnponerande, och på många ställen
fascinerande bok. Lasch, som är historiker, be-
skriver i detalj hur tillämpanclet av libcralismen
i USA har alienerat människan från alla sina
väsentliga funktioner, och ejort dct möjligt för
de stora bolagen att st)'ra ekonornin utan något
demokratiskt insripande. Han beskriver ett
samhälle där incliviclcn har omvndigförklarats
och uppmanats till ett cvigt tonårsaktigt s1'ss-
lande med sin kropp och sjäI.

Sf älvhat
Det är alltså liberalismen som har skapat en nv
personlighetstyp: narcissisten. Lasch menar att,
långt ifrån att \rara upptagen av en förhärligad
bild av sig själv, så är narcissisten driven av
rädsla, ångest, och självhat. Därför behöver han
ytliga forhållanden där han kan åtnjuta andras
beundran, utAn att behöva knyta några långva-
riga, och potcntiellt konfliktfyllda, forhållan-
den. Han söker sig till olika slags terapier och
försöker uppnå en forhöjd siälvmedvetenhct.

Lasch går in på hur den här rnänniskan har
skapats, och på hur hon fungerar i olika sam-
manhang från alla tänkbara aspekter. Han cite-
rar oändligt många källor fijr att stl,rka sina ar-
gument. Ibland verk;rr han ftjrhärliga det gamla
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patriarkatet, då alla visste sin plats i hemmet
och samhället och inte hade tid för självuppta-
genhet, men sedan försäkrar han läsaren att det-
ta är inte hans mening: i grund och botten är
han optimistisk om möjligheten att övervinna
detta onda, om bara människor bestämmer sig
för att uppnå visionen av ett bättre samhälle.

Givit ett namn
På bokens pärm står bl a cn recension från tid-
ningen Timc: ". . . lvsande intellektuellt grcpp
om ämnet och det slags moraliska övertvgelse
som man sällan finner inom vår tids värdcneut-
rala historia och sociologi (. . ) Lasch har
fångat något mvcket väsentligt."

[]ör all del, Lasch har ett ml,cket l-vsande in-
tellektuellt grepp om ämnet och det är diirför
det är så intressant att läsa boken, men jag fun-
derar över vad det är som han h:rr "fångat".

Han har beskrivit vad vår tids aliencrade
människa gör, istället för att bara bcskriva det
hon intc längre kan göra. Och han har gett ett
namn på ångesten och tomhetskänslorna i stort
sett alla har börjat uppleva i en sådan stor ut-
stracKnlng : narclsslsm.

l)etta är intressant, och det första steget till
att övervinna ctt problem är väl att identifiera
det. Men jag un,irr. om intc Lasch i sin tes
driver narcissismen till sin ytterlighet och upp-
manar sina läsare till ännu mera koncentrerad
självupptagenhet, och därmed till yttcrligare
svaghet gcntemot de forhlllanden som förtrvc-
ker oss.

Och ibland har jag tänkt att han kanske inte
menar någonting alls, annat än att beskriva vad
som skett och beskriva sin oro över det. FIan
kommer inte med några lösningar, och inte hel-
ler med några förslag till vad visionen av det
bättre samhället bör innehålla. Det är på den
punkten som jag tycker boken är bade ailig och
en värdefull avspegling av förvirringen som rå-
der inom de flesta. Men jag är intc säker på att
vi behöver hans lvsande intellektualism fiir att
förstå vår förvirring.

Helena Oljemark
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En dag satt vi som vanligt i kafferummet på lunchrasten. En av
mina arbetskamrater talade om någon kändis på moder och
hans senaste förälskelse. Jag avslöjade - inte utan högmod -
min stora okunnighet i ämnet.

- Javisstja, sa hon. Du läser ju inga tidningar.

SPEGLA VE,RKLIGHE,TE,N
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och Vi Mänskor, förstås.
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Husmodern
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Hon tycker att
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Jag läser ju inga tidning r.

Och visst har hon rått!

Margareta Lundblad


