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"Vi har ju bara en iord"
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är sedan Tyst vår utkom - marinbiologen Rachel Carsons varning om
vad användning av gifter i naturen leder titl. För mångablev boken en väckarklocka.
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Den ledde till en intensiv miljtrdebatt och många aktioner, till exempel mot skogsbesprutning med hormoslyr. Men de flesta tog nog inte varningarna på allvar.
Några år senare arbetade jag på ett norskt förlag som tackade nej till au utge Georg Borgströms
bk Mat för miljarder. Yi hade skickat boken till en professor för ett utlåtande, och han
awådde oss. Borgström var en domedagsprofet och hans åsikter var allncir konEoversiella!
Dessa och andra forskare som tidigt insåg vart vi var på väg, måste ha kiint sig som röster
som ropar i <iknen. Etler som Kassandra, som av gudarna hade fått gåvan att kunna sia om
framtiden, men samtidigt förbannelsen att ingen trodde på hennes spådomar. Dlirtör gick

Troja under. Hur ska det gå med Tellus?
Vad gäller "vanliga" människor, skedde det ett uppvaknande i och med kampen motklorblekt
papper. N:ir konsumenternas motstånd blev tillräckligt starkt, gick det plötsligt från den ena
dagen till den andra att få fram klorfria produkter - något som man tidigare påstod var
alldeles omöjligt. Sen gick det även arr ordna fosfatfria tvättmedel och många andra

miljövänliga produkter. Idag har ord som "miljövänlig" och "återvinningsbar" blivit
försälj ning sargum ent.
Säg orden "miljöförstciring" och "människors ansvar" och det Zir låitt att känna sig missmodig.
Skogsskövling, uranbrytning, växthuseffekx, dciende hav... Varför åir det så svårt att göra

något åt hoten mot jorden? Varför tiinker maktens män, de som har möjlighet att hejda
uWecklingen, mer på omedelbar profit än på mänsklighetens framtid?
Sverige har på många områden kommit ganska långt nåir det gåiller att identifiera och fööjuda
h2ilsovådliga ämnen och annan miljöfarlig verksamhet. Men samtidigt fortsåitter Sverige an
producera kiirnkraft och att tillverka och försälja vapen.
Det Zir hånesande att viljan inte finns att stuinga ett enda kiirnkraftsaggegat trots folkomröstningen 1982 och trots an avfallsfrågan åinnu inte åir töst. Och krig åir det våirsta miljöhotet
av alla. Svensk vapenproduktion stäls mot behovet av arbetsplatser - men det Zir naturligwis
onoligt att det högteknologiska kunnandet inte ska kunna användas till att producera annat
än JAS och luftvåirnsroboten Carl Gustaf. Svenska vapen åir gjorda för an dräpa och vi vet att

i krigssituationer, i Jugoslavien, i Indien, i Indonesien. (Som ett litet plåster på
bidrar vi sen med soldater i "fredsbevarande åtgåirder" när vapnen skördat sina offer).

de anvlinds
såren

Det finns tre sätt att se på miljöfrågorna. Det första: "Det ordnar sig. Katastrofer hlinder
aldrig håir. Teknologerna hittar snart en lösning så vi kan fortsätta som fön. Bilen och den
billiga elen offrar jag aldrig". Det andra: "Jag har ingenting att säga till om. Det spelar ingen
roll vad jag gör. Dåirtör kan jag lika gåirna fortsätta att ta bilen för att veckohandla utanför
stan och slåinga batterierna

i

soporna".

Men det finns ett fedje alternativ. Det kräver omtanke och medvetenhet, men var och en av
oss kan dra sitt strå till stacken. Varje gång vi köper KRAV-måirkta produkter stlirker vi det
ekologiska lantbruket, och nanrrligtvis väljer vi miljömzirktå varor nåir de finns tillgåingliga.
Finns de inte i affliren, kräver vi att de tas in. De Zir lite dyrare, men priserna sjunker n2ir

Omslagsbild:

efterfrågan ökar.

Grffitimålning

vill vara aktiv påtryckare kräver naturligtvis också tillgång på rättvisemåirkta varor.
Det Zir vår plikt att stddja jordbrukare och hantverkare i tredje vårlden, diir den vite mannen
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1999

Änggården, Gbg.
Bal<sida:

Aase Bang

I

gångtunnel,

Ditte Johansson
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Porträtt av en eldsjäl
En av de kallaste januaridagarna i år ska

grupperna. Kanske var det minnet av den bockande

jag intervjua Vendela Englund-Burnett i
hennes hem på Sjöstad i Karlstad. Jag går
fel tre gånger i mörkret, men till sist träffar
jag två små flickor som visar mig vågen"Du ska till Saras mamma? Hon bor i det
gula huset bakonr häcken där". Det är skönt
att tina upp med kopp te framför brasanPå väggarna hänger stränginstrument från
hela världen, och aldrig har jag sett en så
stor samling av CD-skivor. Vendelas
kanadensiske man är musikforskare-

negerpojken på söndagsskolebössan... Jag har alltid velat
arbeta i Afrika, men när min man fick jobb i Harare

jåilv åir Vendela distriktslåikare i Karlstad. Hon har
wå små barn, åir aktiv i kommunalpolitiken och
vice ordförande i Svenska Låikare mot Kåirnvapen.
- Hur orkar du? Var kommer

- Jag är född i

ditt engagemang ifrån?
i kammaren i Röjden i

skogen, hemma

norra Våirmland. Vi hade kriffer på skogen, mina vänner
skojar om att iag ar fodd på 1800-talet.
Pappa var stenhuggare, på sommaren pendlade han till
Torsby, var hemma varannan helg, på vintern arbetade
han i skogen. Sex syskon var vi så vi hade det ganska
trångt ekonomiskt. De enda pengarna vi fick, gick till

kollekt

i

söndagsskolan. Jag ar söndagsskolebarn, våixte

en svensk-norsk missionsförsamling. Vi bodde ju
precis vid gränsen. Solidariteten var viktig, våra "brcider
och systrar i Afrika" behövde vårt stöd. Så mitt engagemang har jag med mig från barndomen.
upp i

- Du flrck tillfålle att studera?
- Skolan var vägen ut. Nåir jag var liten, hade jag re
personer som var siirskilt viktiga för mig: Min mor, min
morrnor och en s[orasyster. Under ett par år förlorade
jag alla tre. Min syster började skolan, jag fick en lillebror
som tog alltför mycket av mammas tid, enligt min åsikr
förstås, och mormor dog.
Så jag var lycklig nåir jag själv fick börja skola. Det var
en byskola med bara t0 elever, diir klasserna 1 till 6 satt
i samma rum. Min morbror var låirare. I högstadiet bodde
jag på elevhem i Sysslebäck, studentexamen tog jag i
Torsby. Jag har alltid vetat att jag skulle bli låikare.
"Du ska våil bli doktor", hette det alltid. Jag låiste medicin

i Umeå på 70-talet då var det naturligt att engagera sig

någon solidaritetsrörelse, och jag var med
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i Afrika-

följde jag med som lyxhustru. Det kåindes konstigt.
Forfarande har jag drömmen kvar, och åinnu åir det ju
inte för sent. Om man får leva till pension.
- När kom du med i Liikare mot Kårnvapen?
- Jag deltog i en kunskapsseminarium om kiirnvapen i
Luteå. Somliga av föreläsarna intog en våildig distanserad hållning, och jag blev fcirtvivlad över deras förskönande omskrivningar av en fasansfull verklighet.
Jag ifrågasatte också deras inställning till män-

niskovlirdet: "Om det håinder en kärnvapenkatrastrof i
Murmansk, hur ska det då gå för rnrrbottningarna?"

i Murmansk?
Till sist stiillde jag mig upp i talarstolen och sa att jag
talar för tre kvinnor, min mor, mig sjåilv och min offida
doffer. Jag grät i talarstolen.
Efteråt kom en överste fram och stack till mig en liten
Men vad med måinniskorna

lapp. " LZis den på tåget hem", sa han. Jag tiinkte att det
åir väl en utskiillning, men han skrev tvärt om att han
var enig med mig och au vi måste alla hjåilpas åt.
Då beslöt jag an akdvera mig i Uikare mot Kåimvapen.
Jag tycker att alla måinniskor ska utnyttja sin kapacitet.
"Sätt inte ditt ljus under skäppan", som Bibeln säger,
och det är nu en gång så att låkarens profession gör det

lätt an få makthavare att lyssna.
Svenska Låikare mot Kåirnvapen har omkring 5 000
medlemmar. De flesta lir passiva medlemmar, men det
åir viktigt att de tar stlillning. Deras medlemsavgifter gör
att vi har resurser bland annat för värt massiva och

oundgängliga stöd för den ryska foreningen - både
praktiskt och moraliskt.
Låikare mot Kåirnvapen bildades 1981, under Reagans
tid, av en sovjetisk och en amerikansk hjåirtspecialist som
insåg att vi som låikare hade ett speciellt ansvar och
speciella möjligheter.

Både USA och Sovjet rustade till dcids. Spädbarnsdodligheten i USA var till exempel lika hög som i många
u-låinder. Samtidigt var ju fredsrörelsen våildigt stark
under de åren. Nåir vi fick fredspriset 1985 fick vi också

ta emot mycken smutskastning. Man sa att vi var
kommunistäskare osv. Under presskonferensen i Oslo
segnade en journalist ned med hjåirtstopp. Han räddades
av de två hjiirtlåikarna i samarbete. En bra illustration av
vad vårt arbete går ut på.
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Vendela Englund-Burnett tillsarnmans med ryslca forsl<aren

Mira Kossenko ( t v ).

- Hur arbetar ni?
- Vi arbetar på alla nivåer, med forskning, utbildning,
utbyte, lobbying på hög nivå och gräsrotsarbete. Alla
behövs, alla kan göra något på sin nivå.
Jag har varit

i Hiroshima och råiffat atombombens offer.

Men besöket i Nagasaki, den andra ståden som bombades,

var ännu mer gripande. I Hiroshima kändes det kliniskt,
en saklig redogörelse för grymheterna, men i Nagasaki
vågade måinniskorna visa sina känslor. De var rasande,
men samtidigt kände man sig extra våilkommen.
År rqqt höll Läkare mot K2irnvapen sin våirldskongress
Stockholm, diirefter inbjcids de utlåindska gåisterna arl

i

se

lite mera av Sverige. Två kvinnliga forskare från
Chelyabinsk i södra Ural kom till Karlstad och bodde

strålningsexponerade människor. Då ska de både sköta
sjukvfuden och forska. Jag beundrar dem för att de också
orkar med att arbeta mot kiirnvapen. Under Sovjettiden
var allt mycket hemligt.
Kiimvapenproduktionen ägde rum i hemliga sfåder som
inte finns utsatta på kartan, radioaktivt avfall dumpades

i

sjöar och floder dår människor bland annat tog sitt

dricksvatten, badade och wättade. Mira och kollegorna
hade samlat ett enormt material, men de kunde inte
publicera något eller ens beätta förpatienterna, det skulte
betytt ftingelse. Fortrarande

åir

området som ett eget land,

det åir omgåirdat av taggtråd och man måste ha visum för

att komma in. Det tår ett par månader.

hos mig. De berättade om föroreningar och sjukdomsfall,

men det var svårt att förstå vad de menade. Dels på gnrnd

-

I artikeln i den hår tidningen berättar

du om de

av språksvårigheter, min ryska 2ir inte såirskilt bra och

hemliga städerna, utsläppen och föroreningarna. Det

deras engelska var inte mycket bätre.

är hårresande låsning.
- Ja, men du ska komma ihåg att USA inte var mycket
bättre. Omfattningen var mindre men cynismen och

Men sanningen om kåirnvapenproduktionen och utsläppen hade ännu inte nått ut. Några månader senare fick jag

en inbjuden

till ett möte om konsekvenserna av kiirni scidra Ural. Det verkade intressant,

vapenproduktionen

ingen i Sverige visste någonting, ingen hade varit diir
tidigare, men nu fick jag tillfälle att resa dit.

De två forskarna heter Mira Kossenko och Elena
Zhukovskaya. Mira är strålningsexpert, en lysande
forskare som har föreläst vid flera internationella
konferenser, Elena åir expert på barns blodsjukdomar.
Dessutom har vi kontakt med en par engagerade unga

hemlighetsmakeriet detsamma.
Jag har tråiffat flera amerikanska läkare, INDNISledarc
och före detta höga officerare. I Nevada, i Hanford med
fleraplatser, finns stora förorenade områden och tusentals

människor som exponerades för radioaktivitet har
insjuknat och dcitt.

Människorna kan verkligen skapa både himmel och
helvete håir på jorden. Vårt enda hopp åir nog att göra
som översten skrev på sin lapp: Vi måste alla hjåilpas åt.

låikare som arbetar med strålningsoffer. De var totalt tolv

läkare på kliniken som har ansvaret

för

28 000

Aase Bang
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Från sträl ningsdödens land
Det är vackert på försommaren i Södra Uralbergen. Björkarna är ännu vitare än hemma
och på marken blommar det intensivt. När man ser ut över de btiljande åkrarna och ängarna
kan man inte ana att här finns en dödlig förening som varken syns,luktar eller känns.
Visst kan den uppmärksamma betraktaren noter aattblandskogen plötsligt övergår till en
mer enahanda björkskog, men att detta beror på att tallarna dukat under åir svårt att förstå

till och med när skyltarna dyker upp: skyltarna med fÖnBJUOnf OVmÅDEi VARI{ING
RADIOAKTIVT.
-

en här finns några av de mest tragiska spåren av
människors dårskap. Här i det gamla Sovjets vapensmedja
har måinniskor och miljö fån betala en högt pris för - ja

och bygger av timmer. Man eldar ofta med
björkved. Dåirför fick det desto mer katastrofala konsekvenser när Sovjet inledde sin

vad då? De som alls fick veta något hörde att det hade an göra med

kåirnvapenproduktion här

fosterlandets siikerhet och deras egen trygghet.
Men de flesta visste inget alls. Människor på landsbygden lever ett
ganska traditionellt ryskt liv som innebåir att man tar mycket från
naturen: man plockar båir och svamp, fiskar, odlar mat i sin lilla tiippa

talet.

i slutet av 1940-

Hemliga ståder

Produktionen skedde
Liksom

i

hemliga städer.

i en agentfilm finns vid vägens

slut

stZider som inte står på kartan och inte har
några namn. Stiiderna har endast postkoder
"Chelyabinsk 70". I var och en av dessa har
ca 100 000 måinniskor bott och arbetat med
tillverkningen av kiirnvapen.

Och de har levt ett materiellt gott liv.
Människorna i omgivningen kallade dem
"chokladätarna". Tillverkningen av kåirnvapen har lett till mycket stora utsläpp av
radioaktivitet - både genom medveten
dumpning, olyckor och felberåikningar.
De tre stcirsta olyckorna åic
1. Utslåppet i floden Techa 1949-1956
Under denna tid släpptes en orenad soppa av
radioaktiva sopor ut i den lilla floden, där
måinniskorna ovetande om faran fortsatte an
leva som vanligt man drack vattnet, badade,

tvättade, vattnade sina grödor och kanske
våirst av allt, lät barnen leka och simma i
vattnet. Och miinniskorna blev sjuka.

Först 1953 påkirjade evakueringarna. Man
trimde förstbyn Metlino cafem kilometer från

plutoniumfabriken. Under de följande åren
Ar

ti

kclförfutt ar en

Ve n

de

la

Eng lund - B

mäter radioalaiviteten i floden Tech.
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urnett, allmönlölur e i Kar Istad,

tömdes ytterligare 19 byar på 6 300 invånare
och jämnades med marken. Men nedströms

mliga stiiderna.

fortsatte människorna sitt vanliga liv och använde vattnet

ju talat om varför stiingsel

Hiroshimabomben på

t:

kiloton). En radioaktivt moln

som de var vana.

spreds över 20 000 kvadratkilometer och 270 000 måinniskor berördes - bland annat i den lilla staden Kasli.
Tolv byar förstordes och fortfarande är 1 600 hektar

Kronisk strålsjuka

åkermark och 8 ffiO hektar skog förbjudet område.
Det åir håir som tallarna fortfarande dör av strålningen

som tidigare - för ingen hade

hade satts upp och varför de inte skulle få bruka sin flod

Totalt drabbades 124 000 människor av utsläppen och av
dessa har 935 fått diagnosen "kronisk strålsjuka" - en
sjukdom som bara hnns hZir. Det innebåir att de har fått
en dos radioaktivitet som skulle ha varit dödlig men att
de övcrlevt på grund av att den varit utspridd

i

tiden.

Dcssutom har antalet Leukemier, uterus- och
ventrikelcancer ökat. Den allmänna sjukligheten är
mycket hög. Metlino är nu en öde huvudstad i ett
radioaktivt vattenrike, omgiven av reservoarer som
utbreder sig över 72 kvadratkilometer och rymmer
hundratals miljoner kubikmeter vatten.
I maj 1992 - 39 år efter evakueringen - uppmätte vi i byn
gammastrålning på :oo gånger normala väden - detta

trots att inga utsläpp ska ha skett sedan

1963.

Strålningarna kommer från botten och stränderna och
minskar mycket långsamt.

- de tål bara dubbelt så mycket som människan - och
varningsskyltarna står som skrämmande utropstecken i
den vita björkskogen.
Arga och sjuka
I staden Kasli Zir befolkningen arg och frustrerad - och
sjuk. Särskilt neurologiska sjukdomar, hjärt- och
kåirlsjukdomar har ökat. Insjunknandet i maligna tumörer

har ökat med 15 procent och graviditetskomplikationer
och missbildningar ökar - vilket gcir att många väljer att
inte föda barn utan gör abort.
Misstroendet åir stort - mat, luft, jord, vatten, byggnadsmaterial har ju tidigare varit kontaminerat och man har

inga möjligheter att sjåilv kontrollera radioaktiviteten men på en offentlig byggnad anges strålningsnivån
tillsammans med tid och temperatur! Så kanske det åir
meningen att de ska klinna sig trygga...

2. Kushtymolyckan
Sedan 1949 har högaktivt avfall placerats i underjordiska
rankar.

År 1957 exploderade

en sådan efter att avdunstning

lett till koncentration av radioaktiviteten så att en kritisk
massa uppstod. Explosionen var på ett kiloton (limfor

3. Sjön Karachay
Liksom vid all produktion av radioaktiw material fortsatte
avfallshanteringen att vara eff problem.
Å'r rqSr tlumpade man 120 miljoner Curie (ungeftir två
Vi Mön-slcor Nr
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194.9

och en halv gånger hela utsläppet från
Tjernobyl) i den lilla sjön Karachay på 45
hektar. Den åir nu kiind som jordens mest
radioaktiva plats och tre minuters vistelse
dlir räcker för att orsaka akut strålsjuka.
Om man stannaren timmeblirdosen dodlig.
Å,r tqez var det ovanligt varmt och torrt i
södra Uratr, sjön torkade och krympte och
började storrna flög radioaktivt

n2ir det sedan

damm iväg och förvåirrade ytterligare
situationen

i

området.

Bland annat fick staden Kasli åter en stor
mängd radioaktiv "himlajord". Nu håller
man på att

fylla sjön med jord, sten och

betong för att binda radioaktiviteten på

platsen (det pågår redan läckage

till

grundvattnet och sjöns yta har minskat till
t5 hektar. Men ingen vetvad som ska hända
sen. Vad blir följderna nåir radioaktiviteten
koncentreras till den lilla volym som
åtentår? Och hur ska man kommunicera till
kommande generationer, att hzir finns en
dödens plats?
Ja, det åir vackert men farligt

i

södra Ural-

bergen. Håir finns enorma problem med
miljö och hälsa, men också vad gåiller miinniskornas förroende, områdets ekonomiska
uweckling och så vidare.

Men håir finns också initiativ, engagemang,
ilska och måinniskor som vägrar att ge upp.

Htir Iåg byn Melirc med I 700 invånare.
Idag är lcyrl<nruinen omgiven (N reservoarer
rned radioald ivt v att en. G atntnastr åIning en
ligger 200 - 300 gånger över det rutrmala'

Text och bild: Vendela Englund-Bumett
disrikaliikare i Karlstad vice ordförande
i Svenska Låikare mot KZirnvapen
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Vi beklagar!
I några exemplar av förra
numret av Vi Mänskor
saknades sidor. Ett fel av
tryckeriet. Fick du en sådan
tidning och vill ha en med
rätt antal sidor, hör av dig till
oss så skickar vi en.
Redaktionen

Floden Techa rned varningsslcylt" Förorenat område"
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Stocken, 25.11.98
Oppet brev till alla
kvinnliga riksdagsledamöter

har nyss återvänt från KDVs
T Jndertecknande
(Kvinnornas
Demokratiska
Världsfcirbund)
I |
kongress
i
Paris,
diir
600
\-/
omkring
kvinnor från

och inte låter er förblindas av ekonomistiska inrikespolitiska skäl! Ni låiste våil Ulf Bjerelds undersökning om

103 länder deltog. Vid hemkomsten fick vi vera att
Sydatrika beslutat slutförhandla om att köpa JAS.
Det samlande temat på kongressen i Paris var våldet
mot kvinnorna.

i

den stora könsklyfan vad gåiller instiillning
synnerhet

till

rill våld och

vapenexport.

Det måste ge eko i det praktiska handlandet!

Vi litar på er, systrar!

Vi svenskor hade ansvaret för en av 12 arbetsgrupper:

HäIsning från:
Erni Friholt

den om fred och nedrustning. Med två kvinnor från ANC,

Sydafrika, diskuterade vi ingående Sveriges försök att
till Sydafrika.

Aase Bang

sälja JAS

7Åida Hagman

De var förtvivlade och mycket besvikna på Sverige.
Aldrig trodde de att solidariteten som visats dem under

Birgitta Rang
Eva Wikman
Svenslca Kvinnors
Vrinsterförbund

så många år skulle ta sig sådana uttryck idag.

Vi behöver hundratals saker innan vi behöver JAS: bosfåder, brunnar, mat, skolor, skolböcker, hjälp med AIDSbekåimpning (varje dag konstateras mellan 1000-1500 nya

fall), med mera, med mera.

PS

i februari

1999:

Den ena av ANC-kvinnorna satt själv i försvarsutskottet.

Våra måin tycks absolut vilja ha den... sa hon nåisran
uppgivet. Men ANCs kvinnoförbund åir helt emot. Nåir
ska vfu röst höras och respekteras?
Samma fråga stiiller vi idag till er kvinnor i Sveriges
riksdag: Niir ska vära/era röster höras och respekt€ras?
Vi ber er att gå samman i denna viktiga fråga och visa
oss och kvinnorna

i vZirlden attnära

50 procent kvinno-

representåtion i Sveriges riksdag verkligen betyder makt

och förändring.
Vi utgår ifrån att ni alla år emot denna JAS-försäljning

Hittills har vi inte fått ett enda svar från någon av
kvinnliga riksdagsledamöterna.
fu det på grund av att vi inte stiillt en direkt fråga?

de

Alltså vårt eget fel??

I

Sydafrika dliremot har nu 50 olika organisationer gån
samman för att förhindra regeringens vapeninköp, diiribland JAS från Sverige.
Den 28 mars anordnar FREDSAM i Göteborg, där SKV

ingfu som medlemsorganisation, en hearing om JASförsåiljningen

till

Ring om progxam

Sydafrika.

till SKV Gpteborg

031-r440ZB

ummer av Vi Mänskor kommer
att ha barn som tema. Skicka in era tankar
och funderingar om barn. Kanske ett roligt
minne, ett kåseri, någo!$ndrgf sagt:
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På 60-talet slog den gröna revolutionen igenom

i

världen. Invändningar och motstånd sopades
undan av politiker och experter. Den nya
j ordbruksteknologin blev frälsningen för

makthavare som behövde en undanflykt från
ansvaret att lösa orättvisorna.

^^.
I
f
\-,

ch storföretagen fick en chans att dyrka upp de

spanar mot utländskt inflytande som en del
regeringar inrättat. Indiens regering hörde till
dem som efter frigörelsen från kolonialt beroende ville
bygga upp sin ekonomi inifrån, i skydd av tullmurar och
med krav att få majoritetsstiillning i företag som startades

med utlåindska Partners.
Men nåir re monsunregn i rad uteblev 1965-67, up'pstod
en försörjningskris, och hungriga människor plundrade
butiker i storstziderna. Indiens regering fick be om hjälp
i form av veteimport från USA, betald i rupier' Hjåilpen
kom, men på villkor an Indien öppnade sig för internationellt kapital och företagande inom jordbruk och
energiförsörjning.
Samtidigt rullade den gtöna revolutionen vidare. Svält
jordbruket blev
och undernåiring skulle utrotas. Klirnan i
bruket av högavkastande utsäden, som krävde konstgödsel och vatten för att växa och giftbesprutningar för
aff överleva attackerna från mikrober och insekter.
Mot sådant var de gamla lokala utsädena mycket mer
motståndskraftiga. För rika bönder blev alttihop ett lyft.
Den nya tekniken passade båist i större skala, eftersom
de patenterade insatsvarorna måste köpas av företagen
varje säsong. Bönder som haft arrendatorer på delar av
sin mark sade upp dem. Bristen på jord för de fattiga
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accentuerades. Alltfler måste söka jobb som lantarbetåre,
men modernisering skapar såillan fler jobb" '
För självägande småbönder blev det nya en lockelse och

en fara. De har den såimre jorden. En eller tvä felslagna
skördar satte dem i skuld till leverantörerna av utsåden m
m. Många fick gå ifrån sin pantsatta jord.
En fattig kan inte köpa sig mat. Familjen måste odla och
äta eller få avlönat arbete. För många blev ingetdera

möjligt. Efter några år av grön revolution blev åkerjorden
ovilligare att båira gödor.
Mer och mer av insatsvarorna måste till. Nedsltrring och
mullförstriring och erosion ökade. Föreningen Svalorna
hade ett litet jordbruksprojekt söder om s[orstaden Madras

(numera omdöPt till Chennai).
Efter bara tre års försök med de nya metoderna insåg vi
au vi var på väg in i en återvåihdsgrlind. Det var i bcirjan
av 70-talet. Då täste jag en kort artikel av bonden Jerker
Engborg i den svenska tidskriften förbiodynamisk odling.
Jerker hade prövat kompostjordbruk under en kort såisong
i Indim. Med hans råd och vägledning åstadkom jag de

nödvändiga argumenten för att få projektledningen att
sadla om till biologiskt jordbruk.
1974 btev det äntligen av. I en fattig by åir det brist på allt,

t o m på viixtavfall. Även rishalmen äts av oxar och kor.
Med hjzilp av de snabbväxande vilda törnbuskar som heter
prosöpis fick vi ihop materiat till komposter enligt en
metod Som utexperimenterats av den engelske agronomen
Albert Howard på 1930-talet, i Indien.

Efter två års försök var marken och grödorna redan
friskare. Vi planterade också en måingd träd och buskar
till skugga och biomassa. Efterhand blev försöket kzint.
vår stiindige Indienvolonllir Per lrjergård våirvade många
proselyter från andra organisationer som kom på besök.

Samtidigt fortsatte regeringens lokala utvecklingspersonal sin propaganda för den gröna revolutionen och

dess metoder. Men förutom det tekninskt-biologiska
innehållet har den biologiska metoden fördelen att inte
kosta något nämvärt i kontanter.
Gamla lokala utsäden används i den mån de finns kvar.
Av dem kan man spara en säck av skörden till utsäde för

nästa säsong. Giftsprutning behövs inte, eftersom
komposten gör plantorna starkare. Och råmaterialet till
komposter åir gratis, och själva odlingsresultatet blir
säkrare. För självägande småbönder åir allt detta av
avgörande betydelse.

Det löser dock inte de jordlösas problem. Mojligen får
en del lantarbetare behålla sina jobb, eftersom det
"uthålliga" jordbruket är arbetskrävande. Genom

olyckliga omständigheter blev vårt odlingsprojekt
avvecklat efter omkring tio år.
Desto roligare var det att vid mitt senaste Indienbescik i
oktober 1998 besöka några andra landsbygdprojekt, diir
de biolosiska odlinssmeloderna nu växer och förståirks

genom veckoslutskurser och organiserade lägre examina

i "Uthäligt jordbruk".
På båda dessa stiillan fick jag höra att alla förstått att vårt

eget projekt var det första och att de diir fått de första
impulserna till att praktiskt kåimpa för småjordbrukarna
och samtidigt viirna den ekologiska grunden för deras

existens. Av en artikel
folkrörelse

i Biodynamisk

odling blev

en

i Indien.
Text och bild: Ola Friholt

fördelning mellan olika social- och yrkesgrupper.
åir en viktig insikt eftersom arbetsmiljöfaktorer
som orsak till olika folksjukdomar vanligen har

Detta

tillmätts en relativt begråinsad betydelse.
Under senare år har även arbetsorganisatoriska och
psykosociala förhållanden av betydelse för håilsan
ägnats

Arbetsvillkoren styr både direkt och indirekt stora
delar av vår livssituation. Arbetstidens förläggning
ställer krav på barnomsorg och kollektivtrafik.
Dessutom pråglas vår fritid av de villkor som
arbetet ställer.I det här sammanhanget är det
viktigt att se på hela arbetsbördan, det vill säga
både det avlönade arbetet och det oavlönade arbetet
i hem och familj.

allt st{irrq uppmåirksamhet.

Folk mår såmre
Under 1980-talet växte insikten och insatserna när det
gåillde arbetsrelaterade förslitningsskador.
Kännetecknande för det senaste årtiondet har också
varit ett ökat intresse för an minska och förebygga
psykosociala problem relaterade till aöetet.
Människor mfu allt såimre på sina arbetsplatser idag.
Framför alteirdetkvinnoma som drabbas. Den psykosocialaarbetsmiljön harblivit sämre, vilketåir en effekt
av fyra-fem års förändringsarbete och tuffa sparkrav,
framför allt inom den offentliga sektorn.

Till
nom arbetsmiljöområdet finns en lång och

i många

avseenden framgångsrik folkhälsotradition. Det finns en

viil utbyggd organisation för att minska fysiska risker i
arbetsmiljön. Skadeförebyggande insatser har stått i förgrunden och resulcaten har varit goda.
Fortfarande finns dock stora skillnader i arbetsmiljön, vilka
sannolikt zir den viktigaste orsaken till ohälsans ojämlika

detta kommer ogenomtiinkta omorganiseringar
och däig arbetsledning. Antalet anmälningar om våld
och hot på arbetsplatsema har ökat.
Även här

åir

det kvinnorna som drabbas våirst. För att

förbättra arbetsmiljön måste arbetsledningen på
respektive arbetsplats få en insikt om problemens art.
Detta 2ir också en klassfråga.
Livschanserna åir större bland tjänstemåin på hög- och

mellannivå. Samtidigt vet vi att det åir de som inte
förvåirvsarbetar som löper den allra stdrstå dödsrisken.
Vi Mönsl<or Nr
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Sjukvården
Inom det område som jag känner

till

bäst' nåimligen

sjukvården,hararbetsvitlkorenstarkförändratsunderde
Senasteåren.Denarbetssituadonsområderinomhiilsooch sjukvfuden idag 2ir i låingden ohållbar'
som
Antalet vårdplatser har skurits ner kraftigt samtidi$

personalstyrkanminskatochpatienternablivitsjukare.

Personalentiinjersigtilldetytterstaförattalladesom
behöver hjzilP ska få det.
inte.
Tid och kraft aff göra något utöver detta finns oftast
önskan
en
och
vilja
en
mellan
Personalen slits hela tiden

möjlighet
om att kunna hjåilpa, trösta och lindra, och den
som verkligheten ges för detta'

RiskenförutbrZindhetZiruppenbarochalltflerdrabbas
också.Utbrändhetharblivitvfutidsnyafolksjukdom.

Manmåstedockkommaihågattdetoftastintefinnsen
enskildorsaktillutbrändhet,utandethandlaromhela
till
livssituationen. Vad kan göras? Hur ska man komma
rätta med de ojämlikheter som råder?

Monica EkstAm (v).

Kommervillkorenattförbättrasfördekvinnorsomidag

slitsnerinomvårdenochverkstadsindustrin?Hurfår
manpersonalenattmåbäure?Nåirsjukvårdenomstrukuppturerar och rationaliserar måste vi vara oerhört
kan få.
måirksamma och lyhörda för de konsekvenser det
just
våirmland har vi valt att satsa extra på

I lanstinget i

folkhälsoarbete.

Detharblivitmittspeciellaansvarsområde.Ettexempel
är Kristinehamns sjukhus som ingår i det svenska
annat
närverket för Håilsofråimjande sjukhus, vilket bland

personalen
innebåir att satsningar på en god hälsa för

många
heltidstjåinster. Detta åir oerhört viktigt i dag niir
leva
faktiskt
kan
ingen
kvinnor zir ensamförsörjande, och
på en deltidslön som lokalvårdare, undersköterska eller
sjukskötenka. En oro för ekonomin leder ofta till det som

brukar kallas för ekonomisk stress'
De psykosociala arbesmiljöproblem som finns runt om

påvåraarbetsplatsermåstenutaspåallvar.Vimåstese
våra medarbetare som människor av kött och blod och
åir
inte som robotar. Detta åir problem som i de flesta fall
kopplat

till både kön

priorircras.Håilsofråimjandearbeteinnebåirattmansertill

Monica Ekström
landstingsråd (v)

detta.
det friska och försöker att bevara detta och utveckla

Blandannatharmanerbjuditallasomarbetardeltid

Det behöver inte alls vara

svårt att göra en kompost!
lÄgger man vegetabiliskt material i en hög kommer
grund
att multna och bli kompost. Komposteringens

det
åir

att växterna skall brytas ned av syrekrävande organismer,
som t ex svampar och bakterier'
behöver
Svamparna som bryter ned cellulosan i växterna
celluned
de
Får de tilträckligt med kväve bryter

kväve.

losan snabbt och utvecklar våirme'

Värmendödarogräsfrönochsjukdomsframkallande
det långt
organismer i komposten. Finns det lite kväve tar

dd,förattpåskyndabehövermantillföraluft,fuktighet
ochkväve.Luftenkanmantillförakompostengenomatt
varandra
man har några raier tegelstenar på avstånd från
pålar i
komposthögen. Man kan också sätta i några
under
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och klass.

i

Våirmland

marken som man bygger komposten runt, som man sedan
tar bort och på så sätt får luftkanaler. En stor kompost

kan man låta regnet fukta. Komposten skall vara fuktig
men inte våt. Blir det mycket regn, läck över'
Tjugofem cm våixtrnaterial och fem-tio cm höns- eller
på
konstgddsel börjar man komposten med' Man låigger
kalk då och då. Nzir högen borjar bti varm ser man till att
den inte

blir för våt.

Efter en månad eller två våinds komposten. Man gräver

runtochsertillattdetsomlågytterstkommerattligga
månad
låingst in i den nya högen. Efter ytterligare någon
i
trädgården'
ut
läggas
att
åir komposten ftirdig
Allt från växt och djuniket kan i princip läggas på
komposten.

I en radhusträdgård

kanske en fdrdigköpt

och
kompo stbeMllare passar bäst. Annars, experimentera

kom på den för Dig båista komposten'
Hedda Karlsson
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ästan varje ung

skolåldern har någon gång

blivit kallade tillmäten

en kamrat fclr fitta eller bög.

I en tidigare undersökning, gjord av
Stockholms skolors informationsenhet 7996, svarade 47 procent av de
704 tillfrågade kvinnliga eleverna att
de hade blivit utsatta för sexuella
trakasserier.

Den naiva säger siikert att det åir ett
språk törbehållet ungdomar i tonåren, men de har fel!

Som exempel kan jag ta vad jag
nyligen fick höra av en 7-årig tjej.
Hon berättade för mig an hon i skolan

av en pojke i 2:an har blivit kallad
'Jävla hora" vid ett tillftille.
Detta som ett uttryck för, som hon
sjåilv säger, atl "han iir nog kiir i mig".
Tittar man lite noggrannare på detta

kan man utlåisa en klar tendens. Nåim-

ligen den att redan innan man ens
fått klarhet i vad betydelsen av ordet
är har man låirt sig att anvåinda det.

ju

fråga sig vad som är

vdrsf att en pojke på åtta år använder

ordet utan att veta den egentliga
innebörden eller att en kille på 15,
som vet vad ordet betyder, anvåinder

det som en synonym på sina kvinnliga skolkamrater?
Vad som också åir häpnadsväckande
enkåit åir att 41 procent av
personalen på skolorna ifråga ansåg
att ordet hora, enligt deras uppfatt-

i jåimOs

\
\

--

ning, användes som slang på alla
flickor. Att inte personalen reagerar
åir

E

o

I:qEiryFslrnqu

Man kan

o
ffi

så-

som fitta eller hora. Enligt en fåirsk
undersökning från jämställdhetsombudsmannen, jämo, har 70 procent av killarna på högstadiet kallat

$
-

tjej i

nog en av de bidragande orsakerna

till att den verbala

misshandeln kan

fortgå.

Att jag kallar det verbal misshandel
beror på att 70 procent av anvåindar-

|rr
I

na i jåimOs undersökning var fullt

t

medvetna om ordets innebörd, nåim-

I
I

ligen "en tjej som får betalt".
Och då måste givetvis anviindandet

,il

\,rff ll
'

ii
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av ordet klassas som en kråinkning.
r

Text: Lina Stålberg
Bild: Maria Henje
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Äntligen återser iag Asegedech
i kunde inte annat än bli imponerade av REWAs
genomslagskraft. Överallt fanns dessa under-

avdelningar. Kvinnorna, som fört ett mycket
underordnat liv i Etiopien, skulle helt plötsligt spela
ledande roller och vara spjutspetsar i Mengistus revolution. I historiens ljus kan vi förebrå oss att vi inte
genomskådat, eller åtminstone frågat oss hur frivilligt
medlemskapeti REWA egentligen var, vem som gynnades
respektive missgynnades. Nej, inget av detta' Vi såg, och

Men samtidigt fortsatte inbördeskriget i Eritrea och Tigray
med oförminskad styrka. Det ledde 1991 till militiir-

diktaturen Mengistus fatl och två år senare blev Erinea
en sjZilvstZindig stat.

jag åter triiffat Asegedech vid KDVs kongress
i Sheffield. Hon var ovanligt tystlåten och dåimpad. Vad
jag minns talade vi dock aldrig om situationen i hennes
hemland då. En månad efter hennes hemkomst föll
regeringen. Mengisnr gick i landsflykt. Asegedech och
1991 hade

Året var 1984. Kvinnorådet för Internationellt Bistånd (KIB) var på
resa i Afrika. Vi delade på oss. Några åxte titl Etiopien. Där hade SIDA
stora projekt som artade sig vål. Vår uppgift och nyfikenhet gällde hur
kvinnornas kunskaper och möjligheter togs tillvara i dessa projekt. Vårt
program hade giorts upp i samarbete med REWA, Etiopiens då stora
kvinnoorganisation. Dess dynamiska ordförande hette Asegedech.

ville också så gåirna se, att kvinnorna fick hand om delar
av vattenprojektet DODOTA. De satt i vuxenundervisningen och plitade de svåra boksläverna.
De deltog i de nya konsumentkooperativen. Småbarnen
togs om hand på dagis. Barnen gick i skola' Det var

fortfarande skriande behov av papper, av böcker, av
sjukvårdsmaterial, ja det var ont om det mesta.
Men SIDAs bistånd kom rätt, gjorde nytta. Det var en
allmän sllimning av framåtanda som vi upplevde det, och
kvinnorna var delaktiga i samhällsbygget.
Kunde vi se så fel? Nlir vi låimnade Addis Ababa då i
oktober 1984 var dock en av de vårsta hungerkatastroferna redan ett faktum. Den drabbade mest de nolra delarna
av landet.
vi såg det

av folk som våillde in i
huvudstaden och bildade kilometerlånga köer utanför
snabbt upprättade brödbutiker och vattenposter'
vi såg det i form av karavaner av dromedarer som mötte
oss på den dammiga vägen söderöver. De kom från norr

i form av karavaner

sökande efter vatten. Katastrofen kom självfallet att
påverka hela landet och altt framåtbyggande fick anstå.

i
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många med henne som stod regeringen nåira försvann t
fåin gelserna. Och REWA, denna stolta kvinnoorgani sation
fanns inte mer. Nu åir det 199. Jag återser Etiopien. Och

jag återser Asegedech.
Efter sju år och tre månader

i ftingelset

släpptes hon en

vacker dag, utan dom och rannsakan. Det blir ett tårfyllt
återseende. Vi tillbringar en dag i hennes hem med
kaffecermoni, etiopisk lunch, rokelse som

i kyrkan och

en slZirkande whiskY.
O Asegedech, orkar du berätta? Visste du då 1991? Vartör
stannade du inte i Engtand? Hur var det i ftingelset? Hur
klarade du av att överleva? Frågor. Frågor.

Asegedech åir inte helt återstäld efter sin malaria och

lunginflammation. Men hon åir sig onoligt lik. Samma
vackra hållning och våirdighet och lugna tal.
"Ja, jag visste eller anade vad som var på gång då 1991,
säger hon. 'Tag övervägde med mig själv. Om jag inte
återvåinde skulle det tolkas som att jag var skyldig. Men

till

vad? Det fanns inget jag kunde komma på. Dessutom

ju min man och min dotter dåir hemma".
Om ftingelsetiden vill och orkar hon inte tala åinnu: "Men
fanns

i sl<olan,75-90 elever i varje Hats, och det dr lile

Även nu går alla

jag blev våil behandlad hela tiden. Efter en tid satte de oss
"politiska" fångar för sig". Hennes man besökte henne
mest varje dag. "Ja, det stödet från min man och andra
slåiktingar och vänner, det var det som höll mig uppe".
Vi talar om REWA. Jag hade av en slump tråiffat tre
kvinnor som alla varit med i REWA och kåinde Asegedech

onr om papper,om böcker o s v.

av dessa unga mtidrar dör i barnsåing. Också passusen att
mannen åir familjens överhuvud och kvinnan tvungen att

lyda honom, är under diskussion.

Detta och mycket mera får

vi veta vid ett

besök

i

parlamentet. Dr Ethiopa åir en av 15 kvinnliga ledamöter
i andra kammaren dlir det är allt som allt 574 personer.

väI. De betygade henne sin tillgivenhet, och alla
bekråiftade det Asegedech också fastslog. Att REWAs

Våldet åir utbrett

i samhåillet och drabbar kvinnor

mest.

En grupp kvinnliga advokater har gått samman och

kvinnorörelse.

tiilhandahåller rättslig hjåilp.
De tar inte betalt utan lever sjåilva på olika bidrag (bl a
från SIDA). "Än så liinge hinner vi bara med klienter

giordes bra saker var vi, som var i ledju
mycket
med på det. Motstånd eller avvikande
ningen,
meningar tolererades nog inte. Var vi utomlands på

i huvudstaden, men vill gåirna utrika vfu verksamhet,
som tyviirr åir mycket nödvåindig", säger vår talesman.
"lagändringar i allZira, men hur ser det ut i verkligheten?

organisering var uppbyggd som partiets och attden skulle

vara regeringens språkrör, inte någon självständig
"Men

så länge det

h2ir

seminarier eller kongresser
avkrävdes noggrann redo-

visning över vilka

vi

hade

tråiffat och vad vi pratat om".

Organisering av kvinnor är
mot den bakgrunden inte så
alldeles lätt idag.
Den nuvarande regeringen
tillkom efter demokratiska
vail och ?ir

i ttud med att åindra

+rr,-f l?

s";|

l.

|t
,l#

olika kvinnodiskriminerande lagar.

Till exempel vill

.

man lag-

stifta om giftasålder

till 18 år.

Alltför

många barnäktenleder
till alltför tidiga
skap

i%',

graviditeter med förlossnin

gskomplikationer. Många

Asegedech
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Mjölksyrning
Mjölksyrning är liksom torkning en mycket
gammal förvarin gsmetod av livsmedel Allteftersom tiderna har förändrats har
mjölksyrning av grönsaker fatlit i glömska.
Vad kan man mjölksyra? N2istan alla grönsaker och
frukter går att mjölksyra till exempel olika slags kåI,

morötter, enbåir och vitlök.
Hur gör man surkål? Det åir lättåst att lyckas med
syrad kål eftersom kålbladen åir rika på egna mjölkbakterier.

Ingredienser per kilo ansad vit- eller rödkål:
1-2 tsk havssalt

Det åir det vi får ta itu med". Och nu Zir det åter krig i
det fattiga landet. Krigsförberedelserna var i full gång
när jag var där i januari. På TV kampsånger och
patriotisk a tal, kvinnor marscherade. (Då 2ir de så
jåimstiillda). På gatorna klungor av etniska eritreaner
som skulle skickas hem. Deporteras, som det sas'
Många hade aldrig ens varit

till

i Eritrea. Antalet

angavs

52 000. Och alla, säger alla, som jag frågade om

denna hotfulla utveckling, var antingen negativa,
uppgivna, förtvivlade.
Ingen sa sig kunna förstå den egentliga orsaken till an
krig åter anses vara den enda möjligheten att tala med
sina grannar. Min helt personliga gissning åir an krig
har varit ett normal-tiltstånd för en hel generation. Det
åir

något man kan...

Asegedech säger några kloka ord om behovet att låira
sig demokrati, ett annat sätt att tiinka. "Vi behöver
också gräva djupt

ev.1h skivat äPPle

ev.2 msk vassle
L. Väg upp ansad vitkål och plocka fram salt,
kryddor samt eventuellt vassle och äpple i

proportion

till

kålmängden.

2. Strimla kålen med osthyvel, rivjåirn eller
hushållsmaskin.
3. Fördela en del av den strimlade kålen samt
övriga ingredienser i en skåI.
4. Stampa kålen med knytnäven eller med för
ändamålet avsedd stamp

i trä. Fyll på med kål och

övriga ingredienser allteftersom och fortsätt
stampa.

i vår egen historia.

Visst finns även dlir exempel på fredliga överenskommelser via ett slags byråd. Men var hittar vi den viljan idag?", frågar hon. Och jag änker på Kosovo,
mitt i Europa. Nej, inga goda råd eller goda exempel
kan vi ståta med från vårt Mil. Återstår som vanligt
att söka och finna de goda krafterna runt om i
våirlden och oförtrutet väva och ståirka trådarna

1 dryg tsk enbåir
rh tsk kummin

till

varandra.
Text och bild: Erni Friholt

5. Fyll en glasburk eller mjölksyrejåisningskruka
av stengods till fyra femtedelar. hessa ner kålen
och se tilt att vätska står över kålen.

6. Stiill krukan/burken i rumstemperatur 18-20 C i
10-12 dagar. Är det varmare än 20 grader C
räcker det med 8 dagar. Det skall dock inte vara

25 C. Därefter skall käen eftermogna på
sval plats 0-8 C i yfierligare 6-8 veckor. Kålen blir
mer aromatisk efter liinge tids eftermogning.
över

PS: Asegedech har inget arbete idag. Om någon kan
t2inkas vilja stödja henne så går det bra via SKV. Hon

var överväldigad och tacksam för allt stöd hon hinills
fått, framför allt från Norge, men också Sverige.
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Ekotipset från Johan Eklund

Ur EKOTEKNIK Nr 3 1998

HVq ASKEN il Nq SVKOqEDq KEN
av Kerstin Moberg

en något ålderstigna mörkgröna Morrisen
stannade med ett suckande läte vid Delsjöns
grusade parkeringsplats. Det var någon gång
under den trivsamma perioden efter införandet av lediga
lördagar och före milj onprogram mets påbcirjande.
NZir Bernhard öppnade bildönen vid förarplatsen viillde
försommarsöndagens ljumma vindar med sina förtöriska
dofter in i bilen och Buster pressade sig emellan dcin-

arbetat mer än fyrtio år på samma bank, strirsta delen
som kassör. Det var inte utan att han började se fram
emot pensioneringen. Under denna långa rid hade det
endast varit ett byte av bankdirektrir. Nåir den förste av
dem slutade hade Bernhard förutseende nog bett att få ett

betyg. Det skulle kunna vara

till

nyttå framledes hade

Bernhard tiinkt.

posten och ryggsttxlet till framsätet och vällde ut. Med
sina sju år hade han blivit aningen baktung.

Nu blev han kvar på banken hela sitt yrkesverksamma
liv. Visserligen var det några år kvar, men någon för-

Han lufsade viftande på svansen, vilken liknade en loj
svart svängande plym, makligt i väg mot den gråisbevuxna

åindring av yrkesplaner hyste han inte.

dikesrenen, för att pinka in nya revir. Dessutom hyste
han gott hopp om att få syn på åtminstone några eller

det. Han var såirskilt förtjust i det mittersta avsnittet som

några ekorrar. Bernhards båda systrar Lottie och Eulalia
satt ännu kvar

i bilen.

Bernhard hade stigit ur Morrisen och sysslade nu med
i bilens innanmäte bakom den öppnade
motorhuven. Han var ännu vid sextio år fyllda en stilig

Ibland tog Bernhard fram det diir betyget och tittade på
lyder: "Han arbetar raskt med god reda och ordning och
åir mycket omtyckt av allmåinheten. Han har uträttåt ett
v2irdefullt arbete i banken, om vars intressen han varit
synnerligen mån, aldrig sparande sig."

uppfattades som såirskilt kort. Av det cendrdfåirgade hfuet

ja! Det var tider det! Då hade han inom räckhåll bakom
den blankpolerade disken haft en skarpladdad revolver
till hands, i händelse av rånförsök. Sådant var numera
förbjudet. Både bankpersonalens vapeninnehav och
naturligtvis rånförsök. Sedan dess, det var ju klart som

syntes för tillftillet inte mycket under snusndsduken, vilken

korvspad, hade rånförsöken minskat och rånen ökat.

någonting

man, något magerlagd. Den raka hållningen gjorde att

han trots sina

blott

170 och en halv centimeter inte

Ja,

han med några snabba handgrepp

Plötsligt blev Bernhard synlig

medelst fyra knutar, en i vart hörn,

bakom motorhuven. Han tog några
kliv, lutade sig in genom den <ippna

hade förvandlat

till

en praktisk

solhatt. Bernhard var övertygad om
nyttan av att till varje pris undvika
risken att drabbas av solstins.

bildörren, vred om nyckeln

till

tiindningslåset, dnade samtidigt på

systern som satt

i

sätet bredvid

förarplatsen och sa: - Lottie, du kan

I

de markerade anlesdragen, med

fyrkantig haka och välformad mun
som ofta log, var det ögonen, grå

med fast

blick under buskiga

ögonbryn, man såg först.

I

dem

kunde man skönj a ett stänk av
humor. Kostymbyxorna var upprullade med två vikningar och skjortans två översta
knappar var uppknäppta i halsen. I mellanrummet mellan

byxbenen och ankelsockorna skymtade de vita något
fiiillande skenbenen. Medelst dessa små enkla medel i
uurangemanget av klädseln kände Bernhard påtagligt
skillnaden mellan veckoslut och vardagsslit. Han hade

våil nampa törsiktigt på gasen, nåir

jag ger tecken!

Han försvann snabbt igen, medförandes en påse med kolpulver,
bakom motorhuven. Det var dags
igen för den regelbundet, om dock
med långa mellanrum, återkommande reningen av
avgassystemet. Resten av Bernhards familj, hustru och
barn, vägrade att följa med vid dylika tillfZillen, hävdandes

arl de inte ville bli rill eft årlcije.
For Bernhard en fullstiindigt obegriplig tankegång. Att
sparsamhet Zir en dygd hade han från späd ålder fått höra,
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även om det för hans vidkommande inte var av nciden.
Fast att skaffa sig så få fasta utgifter som möjligt och
även hålla nere övriga i görtigaste mån Zir ett tecken på

sunt förnuft.
Om man själv kunde utföra enklare bilreparationer och
dylikt så åir det sannerligen inget att skämmas över. Lottie

familj med rötter i schartauanismen.
Lottie hade bott tillsammans med henne nästan hela livet.
Nåir modern vid hög ålder döu och Eulalia blivit åinka
hade de båda systrama fortsatt traditionen med att lyssna

i radion om söndagsförmiddagarna.

och Eulalia var av alldeles samma åsikt. Dessutom ansåg

på högmåissan

de att deras lillebror var enastående fenomenal. Det hade

Ett kort tag hade systrilna provat på att bo tillsammans i

de tyckt ända sedan barndomen.

den s[ora våningen Lonie huserade i ensam efter moderns

Bernhards fenomenalitet ymade sig på mångahanda vis.
Till exempel ägde han formågan att somna på oförmodade

död. Detta låg några fu bakåt i tiden och inföll i nåira
anslutning till tidpunkten för Lotties pensionering från

ståillen. Under skoltiden hade Lottie och Eulalia turats
om att väcka honom på morgnarna så att han inte skulle

sin plats som sekreterare på ett advokatkontor.
Försöket föll inte vdl ut, delvis beroende på olika vanor.
Lottie ville sova låingst om morgnarna och vakna utan
störande ljudinslag. Speciellt illa tyckte hon om

komma försent

till

skolan

Ibland saknade de honom vid frukostbordet. Nåir någon
av systrarna tittade efter var han hade blivit av, kunde det

vattenledningbruset då toalettens nyttjades.

hända att de fann honom sittande djupt insomnad på

Efter en tid fordrade Lottie att Eulalia skulle ta in en
spann i sitt rum om nätterna så hon fick sova ut i fred.

sängkanten med en strumpa dinglande halvträdd på foten.

Sent en kväll efter en slåiktmiddag var han spårlöst försvunnen. Ingen mindes nåir de sett honom sist.
Familjens hemfåird blev försenad en dryg halvtimme, då

Detta giorde Eulailia så uppbragt och förolZimpad att inom
fjorton dagar hade hon flyttat. DZirefter vägrade hon att

emedlemmar plus våirdfam ilj en letade efter

Efter hand diimpades alla upprörda kåinslor och numera
gråilade de sällan. TvZirtom hade de nu stor glädje av

sam tli ga fam ilj

honom. Till slut fann de honom djupt insomnad på en
bred fönsterbåink bakom fördragna gardiner.
Denna vackra majsöndag hade han inte

fallit i sömn vid

studiet av motolnrmmets inre anatomi. Även om systrarna
nästan började befara detta. Nu dök Bernhards huvud och

ena hand, med den tomma kolpåsen, upp vid sidan av
motorhuven igen. Han gjorde tecken genom att långsamt
sänka handen med den tomma påsen samtidigt som han
tittade på Lottie och ropade: - Nu!
Lottie lösgiorde sin högra spetsbehandskade hand ur det
intrasslade som fortfarande var virat
flera varv runt hand och handled. Vid

ens tala med Lottie

i över ett halvår.

varandra, vilket också gynnade Televerket. Lonie och
Eulalia hade nu enats om attprästen som predikat i dagens
radiosåinda högmässa varit fenomenal.

Utvärderingen av morgonbestyren föranledde ingen
omedelbar oro för någonderas håilsotillstånd. Kort sagt
dagen hade varit strålande, hittills.

Men vad sysslade Bernhard med? Visserligen hade de
ingenting som brådskade. De njöt av bilftirden och såg
fram emot att få avsluta eftermiddagen med kaffe-

drickning på Vita Bandet i
Slottskogen.

bilutfärder nyttjade hon säkerhets-

Vad de inte visste var att scen-

båiltet på detta egendomliga sätt. Detta

ariot inom kort skulle för-

plus hennes orubbliga tilltro
broderns,

i

till

hennes tycke, fenomenala

körskicklighet gjorde atthon k2inde sig

fullkomligt såiker.
Hon hasade sig något

ändras.

I

den sista uppförs-

backen före parkeringsplasen
flanerade en familj - mor, far,

en handfull barn samt

i

en

en oklädsam

storvåixt hund av obestlimbar
ras. Föräldrarna bar emellan

sko framåt. Just ögonblicket innan hon

sig en picknickkorg tiickt med

hann vidröra gaspedalen ropade
Bernhard: - Viinta!

en vit

Han försvann igen bakom motorhuven

dit under lek och skratt.

sträckte en smäcker fot

återgående

till

till

i

sidled och

sina mystiska förehavanden. Lottie återgick

diskussionen med syster Eulalia. Morgonens bestyr

var redan analyserade. De brukade, mestadels per telefon,

dagligen förhöra sig om hur morgonen avlöpt. Båda
redogjorde med stort allvar för resultatet av ansträngningarna på toaletten. Det brukade bli en totalanalys:
mängd, fåirg, form, konsistens etc. Alltid fanns det något

l8

i analysen av dagens
var
barnftidd i Bohusliin i en
högmiissa. Syskonens mor

att oroa sig för. Nu var de mitt
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och rödrutig duk.

Barnen rusade omkring hitoch
Den storvuxna hunden sprang ett gott stycke framför dem
och var nu uppe på backkrönet.

De kunde skönja parkeringsplasen bortom backen och
anade Delsjöns glittrande vatten nedanför den starkt
slunande gräsbevuxna slåinten. De enda måinniskor som
syntes till var framför en mörkgrön bil uppe på parkeringsplatsen. Någon sysslade med ett eller annat vid

bilens framdel. För övrigt rådde frid och srillhet. Nåir den
stora hunden hunnit uppför backen och fick syn på Buster
som just jagat upp en ekorre i ett räd, rusade han dit.

av sig mitt

stod öppen. Just innan han kom fram till bilen hade Lonie
med instruktioner från Bernhard lyckats gasa lagom
mycket. Buster befann sig då exakt framför avgasröret
som wäkte ut en sky av pulwiserat kol.
Den vildsinte besten knappade in på avståndet och var

mycket sjiilvförtroende i umgåinget med sina egna artfråinder. Gränsen för hans mod vad gällde utskiillning av

av sotsvart kol. Buster räddade sig in i bilen, snavade
med ena bakbenet, det som aldrig riktigt återhåimtat sig

andra djur gick vid djur av ekorrars storlek; mcijligen med
undantag för mopsar.

från den svårartade valpsjuka han drabbats av som mycket
ung valp och med nöd och näppe överlevt tack vare sifi

Buster som nedanför satt igång att sklilla ut ekorren kom

i ett skall vid åsynen av den stcirre hunden.
Trots sin egen imponerande kroppshydda ägde Buster inte

honom nu hack i häI. Även besten översköljdes av en sky

starka hj2irta och sin livsvilja. FIan hade inte hunnit bli
vaccinerad mot detta gissel som grasserade då.

Utomhus vill säga. Inomhus var en helt annan sak. Dåir
tyckte han att han kunde kosta på sig att skälla ur de
flesta hundar han såg passera på gatan nedanför.
Buster hade en egen fåtölj. Den var placerad framför
fönstren i hörnrummet hemma med god utsikt åt två håll.
Det var den enda fåtolj han hade tillåtelse att hoppa upp

Sedan dess fick han dras med ofrivilligakrampryckningar

emellanåt i benet. Det håinde ocksåattdet utan förvarning
helt enkelt vek sig.
Det var vad som hiinde nu, med den följden att han huvudstupa ramlade över växelspaken.

i och det respekterade han.
Att stå där och hålla uppsikt var en av hans favorit-

Bilen började rulla bakåt. På sin väg mor en klunga björkar
råkade den lätt tuscha tilt den av sot indråinkta vilda
besten, vilken gav upp ett ilsket avgrundsvrål.
Bernhard stod handfallen kvar på parkeringsplatsen och

sysselsättningar. Dessutom tog han sig en tupplur då och
då under dagen.
Nåir nöden så kriivde kunde han visa prov på etr oerhört
mod som till exempel i somras, ndr han försökt liwädda

Eulalia. Med stor fara tör eger

såg med ett häpet ansiktsutrryck bilen rulla ifrån sig i allt
snabbare takt. Den vådliga ftirden fick en snabbt slut dll
Morrisen nådde fram till björkdungen.

liv

hade han med ett
dödsföraktande svanhopp slZingt sig i havet från en hög
klippa i norra sklirgården och med en hårsmån undvikit
att spetsas mot de vassa klipporna vid strandkanten.
Familjen hade varit på en av sina badutflykter, ö Eulalia

I

samma ögonblick nådde även barnfamiljen med pick-

nickkorgen fram till exakr samma björkdunge.
Besten försökte hoppa upp i sin husses famn, varvid även

plötsligt skrek till och försvann under vattenytan.
Utan en sekunds betiinketid hoppade Buster och simmade
snabbt fram till henne.

hans klädsel blev fläckvis kolftirgad.
Hustrun tappade picknickkorgen, barnen skrek i högan
sky och mannen höjde en knuten näve och vrålade: Luspudlar, fiihund! Bernhards hjåirna kalkylerade blixt-

Då skrek hon ännu värre, innan hon begrep att Buster
försökte rädda henne. Eulalia trodde först han försökte
dråinka henne. Alltihop berodde på ett
missförstånd. Eulalia, iförd sina

snabbt med olika åtgärdsmöjligheter.

badskor vilka hon envisades med att
båira vid kallbad, hade halkat till mot

Med ett par raska steg var han

framme vid den öppna bildörren, där han kvickt vek

några slippriga stenar på botten.
Buster intog alltid en lojal stiillning

ryggsödetframåt så Buster som
hoppat ur bilen kunde kliva in i

gentemot sin flock - familjen.
Han godtog helt Bemhard som flockledare. Han ansåg sig sjZilv vara vice

baksätet.

Sekunden efter hade han vikt

flockledare, delvis på grund av sin

tillbaka ryggstödet, satt sig i

ålder. Han var inte precis någon valp
låingre. Det medförde ett visst ansvar

förarsätet, lagt in rätt våixel, kört
upp på vägen och fortasr möjligr

ansåg han.

tagit sig därifrån.

Nu med sista skället

i

började Buster sin reträtt

halsgropen

i riktning

mot bilen.

Den främmande hunden respekterade tydligen inte att
detta var hans nyss inpinkade revir. I stiillet drog han
upp läpparna, visade tänderna och morrade vildsint!
Situationen kändes hotfull.
Nu stcirtade Buster mot bilen diir ena dörren fonfarande

Dagen efterkunde man i en liten notis i Göteborgs-posten

läsa om en familj som under en picknicktur i Delsjöområdet blivit attackerade av en illa klädd åildre man i
sällskap med två smutsiga, ovårdade, åtdriga kvinnor och
en stor svart folkilsken hund. Det suspekta sZillskapet hade

i

stor hast setts fcirsvinna

i en bucklig mörkgrön skrotbil

av okiint måirke. O
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Det särbara havet!
i;
:

,
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Havets tragedi är att det är osynligt för de flesta människor.
Vi känner till att var planet består av runt siuttio procent vatten.
Men vi ser havet nästan bara när vi på semester.
:

Vi ser inte krympande och döende korallrev.
Vi ser inte att sjuftio procent av världens fiskstam antingen är
fullt exploaterad eller försöker läka efter lång tid av överexploatering.
27 miljoner ton död fiska kastas tillbaks i havet för att den är för liten

eller är av fel art el dYl.
,,t

,

-:
,r:t'

'i
l

vi ser inte att yngelområden förstörs när man bygger hamnar'
lndonesien nar åO"n förlorat femtio prooent av sin mangroveskog.
Vi ser inte nedsmutsningen.

å;;ö;il;;; ;ttyier ' ut i havet rrån äaroch rroder.
' ,,,,, ,

Vi ser inte industriutsläpp och oliespill.

Vi ser inte den giftiga algblommningen som är ett hot mot människor
och djur. Marinforskarna ropar pa snabb insats för att skydda haven,
på både lång och kort

sikt.

,

Vi har inte rätt att beröva framtidens människor
delfiner, koral lf iskar och siöhästar!
20
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Är det

ror;;t

för isbjörnarna?

-*i;:';

*o*;;;*;''

Hos atlan'ax har rorskarn" ,uniil ett viru;
cancer (swimbldder sarcoma). Ett liknande uirus hittade
man 1978 i laxodlingar i Skottland. itan tror inte att viruset
är skadligt för människor, rnen det dödar laxen innan den
,'1'.:. : i-.,;. .;...,.,',";"',,'.,:',
hinngr föröka sig. 'r,, ,
och utan små laxar blir det inga stora laxar.
,.''t",j

Centret för "Marine Conservation" har orn"n,=erat årliga kuststädningar
i rrer änl
tio år. Sedan 1986 har de frivilliga som hjälper tiu md städningen Ofit från
2 8m
till fler än 300 0m, i mer än 90 länder.
Vad har vi lärt på dessa tolv år?
I huvudsak har vi lärt oss att vi bara har oss siälva afi skylla.
Det är vi som skräpar ner.
Förra året, på bara tre timmar städade g42026 frivilf iga bort skräp
från
eozzmiles kust (en enselsk mit - 1.0 km). Dervar inie
burkar och flaskor. Plast och fiskelinor. Leksaker, fimpar och gamla skor.
Så snälla kom ihåg, havet är ingen soptunna.

iiir"iii;;ti.;ervar

r

I
I

I början av detta århundrade fanns det mer än
100 0m viHa tigrar. ldag finns det färre än
I 000. Tigern som vilt dur är på väg att
försvinna från,våF jord. Har vi råd med det?

I
I

I

I

I

Saxat från Year of the Ocean tggg,

Dai[

i
i
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DALJA_ EN tilTEN 5A,nADET 5A
alja. Smaka på ordet. Ända sedan jag var [ten, har jag

berusat mig med detta märkliga ord. Balja, balja.

Baljabaljabaljabalja. Börjar du förstå vad jag menar?
Av ordets re betydelser - kåirl, skida (fröhus) och slida (fodral) åir det egentligen bara den första, som intresserar mig.
En balja kan ha många skepnader, men den som oftast dyker
upp, när jag sluter ögonen och viskar "bal-ja-bal-ja", åir en liten
nött träbalja med två handtag. På insidan skönjer man avlagringar
av grönsåpa. Det luktar sommar.
Med viss tveksamhet beger jag mig till biblioteket för att skaffa
kunskaper om det hemlighetsfulla ordet. Vad kommer att hiinda
med det, kommer det att mista sin magi? Iag tar risken.
Balja. Ordets ursprung finner jag i en etymologisk ordbok Våra
ord av Elias Wessdn. Balja kommer av fornsvenskans bslia, av
lågtyskans ballie, av franskans baille, stflnmande från latinets
bajula som betyder liten så.
Så det så. Betydelsen söker jag på flera stiillen. SAOL beskriver
lakoniskt balja som ett större /<arl. Svensk Ordbok, utgiven av

Esselte Studium, åir visserligen mer mångordig

men tåimligen torr: en balja åir en medelstor
öppen behållare för nilt eller disk el. likn.
hu s håll s g ö r o mål . Liknande hushålls -göromål?
Bäst tycker jag om beskrivningen i Nusvensk

ordbok från

1919.

Förfauaren Olof Östergren visste verkligen vad
en balja kan anvåindas till. Hans balja har must
och ftirg: En b-a (med) vatten. Bad-, byk-, tvött-

disk-, skur-; fot-, trö, zinkbalja. Blomb-a för
stora vöater t.e. lagrar o.d. (LåS o. vanligen
oval) större bunke eller mindre lcar (oftast med

nå handtag).
Stora synonymordboken ger mig många ord
att väUa på : kar ; bunlu ; bytta ;

kirl ; tiru ; t unna

;

kagge; hink; Inget åir dock som

ömbar; fat;
balja. Balja.
I Svensk handordbok finner jag inte mitt ord.
Passar ordet balja inte in i några fraser?
Kanske kan man bara anvåinda det som ett
mantra: b-a-l-j-a.
Två ynka gånger förekom baliabland en miljon
ord enligt Nusvensk frekvensordbok.
Undersökningen, som leddes av Sture All6n,
är baserad på tidningstext, och materialet
samlades in 1965. Tyviin skulle nog resultatet
bli lika nedslående idag. Såvida inte deua alster
skulle råka ingå i materialet förstås...
I talspråket zir ordet dåiremot mer frekvent,
åtminstone om man skall tro Svensk slang'
ordbok av Haldo Gibsson.
I 8. I st2illet
man
ta sig en
för att dricka en kopp kaffe, kan
balja drägel.
B

alja anvåinds i betydel

se n l<o p p, mu

Kanske får man då ont i baljan, dvs mtgen.
Fotbollsspelaren sätter en balja, hnn gör ntå|.

Militiiren sämer baljan på huvudet och drar åinda
in i baljan. Med andra ordförninnerhanmed
hjölnun käckt på svaj.
Tub, bowl, Wanne, baquet, bassine, cuve.Inte
blir det liin am tala om baljor, nu nåir vi åir med
i EU. Kanske får vi harmonisera oss med
danskarnas balje och bque.

Svenskt rimlexikon ger några tips
malja, rappakalja, talia och dalja.

till

poeter:

Har nu balja mist sin tjusning? Jag prövar:
o
11

balja, balja, balja-balja-balja, balja, balja.
Det funkar! Fast snöre åir ju också ett bra ord:

Q

snöre- snöre-snöre- snö-re- snö-re- snö-ö-re-e...

R

Evy Malmberg

\]s

\
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istulasjukhuset 2 5 år :

Det ligger en förväntan i fuften...
Många är vi som antingen med egna ögon och
öron eller genom andras vittnesmåI, genom
broschyrer och nyhetsbrev, fått ta del av de
omskakande berättelserna om fi stulafl ickorna
i Etiopien.

essa

upplysa oss om det. En genomtråingande stank av urin

visar vägen. Men kvinnorna/flickorna - många ser

så

oroligt unga ut - åir glada, förvåintansfulla. Hiir ska deras
cide avgöras. Många av kvinnorna kan faktiskt inte göra
sig förstådda med varandra, de talar helt olika språk. Vilket

visar att de kommer från alla olika delar av landet, och
au vetskapen om Fistulasjukhuset nått ut.
ofta mycket unga mödrar som efter utdragna

förlossningar föder ett dött barn och sjåilva blir
svårt sargade i underlivet. D2ir den fistel som
uppstått gör det omdjligt att hålla urin och avfciring.
Konsekvenserna zir inte bara fysiska men oftast också

djupt tragiska socialt. Kvinnorna blir utstötta ur
familjegemenskapen, ingen orkar ha dem i sin nåirhet.
Fistulasjukhuset åir det enda hoppet och kan bli räddningen tör de ömkansvåirda kvinnorna.
Välkommen till Fistulasjukhuset, står det på amhari och

på engelska vid infarten till sjukhusområdet. Och
välkomnad känner man sig som patient och vanlig
besökare. Jag försöker föreställa mig hur den hjZilpsökande kvinnan, som efter oåindliga vedermödor lyckats

i det ögonblicket.
Vi vandrar runt i trädgården, anpassad så väl efter
terrängen. Trappor och sluttande gångstigar leder till de
ta sig hit, hur hon måste kåinna

olika byggnaderna. Dåir är kon[oret, dår bor systrarna,
dåir eir träningshuset, där Zir lektionsrummen, dåir bor

kvinnorna som väntar på operation. Ingen behöver

I den stora sjuksalen som rymmer ett 60-tal bäddar åir det
ljust och mycket fridfullt. Stora fönster vetter ut mot
trädgården med alla dess blommande tråid och buskar.
Blått och vitt ä de förhåirskande fåirgerna i sjuksalen.
Låingst bort, markerad genom ett vackert valv men likafullt
öppen och sammanhåingande med den stora salen, finns
den postoperativa avdelningen med tio såingar.

Ännu längre bort ligger operationssalen med fyra
operationsbord. Även den generöst stor med stnra fönster.
Inte ens allt stål som blåinker i instrument och armanr

inger någon obehagskiinsla.
På den postoperativa avdelningen ligger ingen patient

för

ntirvarande. På grund av alla förberedelser inför 25-års
jubil6et och invigningen av nybyggnationerna har ingen
operation skett på en hel vecka. Det ligger en förvåintan i
luften. Den instundande festen åir allas fest. 250 personer
har hörsammat inbjudningen.
Eftersom Etiopiens president våintas åir avspåirrningarna
och genomsökning av väskor m m minutiösa och tar en

himla tid. Men nu sitter vi i alla fall där allihopa i det
gassande solskenet. Representanter för donatorerna från

olika länder - för Svenska Fistulastiftelsen Inger Ren6, riksdagsledamot (m) och undertecknad - , många
regeringsföreträdare och presidenten
som sagt, många från Australien,
dr Catherine Hamlins hemland,
rotaryklubbar, kyrkan genom åirkebiskopen av Sydney med maka,
australiske ambassadören, två representanter från svenska ambassaden,

från England, Kanada, från World
Vision....och dr Hamlins hela stora
slåikt. Talen åir fina och viktiga, ur den

synpunkten att den officiella prageln
kan tas som en garanti för sjukhusets

status och fortbestånd. Så har det
förvisso inte alltid varit. Presidenten
Vi Mönil<or Nr
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vönran

på operation på Fistulasjuldtuset.

dä blänk betyder att en
och annan haft råd att skaffa plåttak.
Ytterst få vägar syns, mellan husklungorna enbart smala
gångstigar. Fortskaffningsmedlen är åsnor och håistar.
Jag inser till fullo den stora svårigheten att nå dit där
människorna åir. Den efterlysta upplysningen kan dock

säger att två mycket viktiga saker har Australien försett
Etiopien med, paret Hamlin och eucalyptusträdet...
Det båista talet står den ortodoxa kyrkans patriark för.
Han erkåinner att han låirt sig så mycket genom att besöka
Fistulasjukhuset, genom att samtala med Dr Hamlin.
Men, säger han och spåinner ögonen i presidenten, det

och djupa dalar, klungor av hus

iir helt otillbörliE att en enda kvinna i detta land ska

ske via radion. Men fler kliniker, utbildning av låikare
och barnmorskor är en långsiktig kostnads- och

behöva genomgå dessa fruktansvåirda lidanden. Vi måste

för det. Och han efterlyser fler kliniker på
landsbygden, mera upplysning och framfcir slut på
sättå stopp

prioriterin g sfråga. Fistulasj ukhuset komm er att behövas
låinge än.

Text och bild: Erni Friholt

barnåiktenskap.

Han sa inte allt detta så abrupt, men andemeningen var
den. Överraskade och tacksamma applåder ledsagar
denne ortodoxe "åirkebiskop", så imposanti sin svepande
saffransgula klädnad, den höga mössan och det långa
skägget därtill. Jag ffu veta att han suttit i tängelse i
flera år och vistats utomlands långa tider. Geirna skulle
man vilja ta festtalet på allvar.

När jag flyger

till

Bahar Dar, en timmes flyg från

huvudstaden västerut, ser jag ner på mycket höga berg
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PS Inger och jag hade två stora väskor och en
kartong garn med oss från Sverige. Det blev mycket
uppskattat och kvinnorna såinder sitt hjlirtliga tack.
Stöd till Fisnrlasjukhuset kan sändas via SKV
pg 5 13 ?3 - 4, skriv Fistula på talongen.

En ung patienl får en åskådlig forklaring på
varför hon lticker, av doktor Harnlin.

Stor luftig sjuksal dör alla patieiler ör tillsarrnans.
Vi Mönslcor Nr
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Väckarklocka
som
under trettiotalet arbetade Elin wägner förgäves för att stoppa kriget
kom allt närmare. Kvinnornas protester hjälpte inte. Djupt besviken
miljö i boken
samlade hon sina kunskaper och sitt engagemang för fred och
men den
viickarklockarsom utkom 1941. Hon ville väcka människorna'
före sin tidmottogs med kylig likgiltighet. Elin Wägner var alltför långt
Här kommer ett utdrag ur boken' som visar hur klarsynt hon var'

et var under vintern 1940. Några strängt arbetI ande stadsbor hade tagit sig ledigt över lördag och söndag och hälsade på i en liten stuga
på landet. Inom en ring av ljus och vzirme och fred satt vi
diir och ralade om framtiden. vi våinde upp och ned på

T\
I
IJ

många ting, sista kvällen gällde det begreppet lev-

Efter vattnet kom bröder. 'Fåirska fTanska", sade någon,
men fick genast veta att dessa betecknade en mycket 1åg
levnadsstandard. Fåirskt mjöl var viktigt, inte ftirskt bröd.

Mjölet skulle malts av säd som vuxit på frisk jord - frisk
betydde håir att den varken fick vara sur eller övergödd,
att den skulle vara full av liv och så ren att man kunde
smaka på den.

nadsstandard.

Mjölet skulle innehålla kornets alla beståndsdelar, men
diiremot inga blekmedel eller tillsatser fcir att höja bakningsduglighet och förvaringsmöjligheter...

veirdinnan antytt att nu hade hon
gjorde
Serverat sin sista flaska vin rouge ordinarie. Detta
att gott vatten blev nummer ett bland de nödvändiga
förutsättningarna för hög levnadsstandard. Gott vatten

vid middagen hade

måste vara filtrerat av naturens eget reningsverk, alltså

ha runnit genom en grusås. Gott vatten skulle helst ha
legat öppet för luft och sol.

vi började nu bli ganska djåirva. vår mjölk skulle hlimtas
från nåirbelägna gårdar och våilkiinda kor, det var krav
nummer tre. I denna anda tillfogade vi som nummer fyra
an sjåilva kunna välja den gård dtir vi skulle tinga vår
skinka, så att vi kunde vara säkra på att grisen fått god
vård och kost. Samma krav stälde vi på potatisen, kålen,
spenaten och tomaterna.
De skulle komma direkt från den friska doftande myllan
till köket. Utanfcir trädgärden ville vi ha tillglingliga alla
vildakusiner att ufylla och smaksåitta
vfu kost med. Kosren skulle höja oss till den fullkomliga

de odlade växternas

hälsans stadium.
så sa någon, det åir våil inte nog med att kosten tillgodoser håilsans krav, man måst'e också tånka pä sam-

och

vetets.

Det var, nåir vi tlinkte efter, ett fnrktansvåirtkrav som kom
husmödrarna i kretsen att blekna. Men vi enades åinö
om att först då man hade klara besked om hur människorna som arbetade i livsmedelsbranschen levat som
hur djuren och våixtema haft det, kunde man tala om hög
levnadsstandard. vi hade serverat den håirliga, billiga

Elin Wögner
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kaliforniska frukten till vfua söndagsmiddagar.
Nu hade vi fått reda på hur den kunnat bli så billig'
Amerikanska farmare som genom en rå och hänsynslös

jordpolitik förvandlats till proletariat, hade strömmat till

Kalifomien och arbetat med plockning och konservering
av frukten under förhållanden som man inte kunnat bjuda
oskäliga djur en gång.

Vad är bra?

Så liinge

detklibbade nöd och tårar vid aprikoserna, kaffet
och apelsinerna som vi serverade, låg vi djupt under en
människovåirdig levnadsstandard.
Dåirför krävde vi makt som köpare att framtvinga en
minimistandard tör alla som arbetade inom livsmedelsförsörjningen, från mjölkerskan till fruktplockaren. . .
Inga flera krav att anteckna? Jo visst. Krav nummer sex
blev tystnad och ren luft runt sömnen om nätterna, fri
soluppgång niir man vaknade och rätt attlägga sig med
solen om man önskade, med andra ord mcijlighet att
fritt ftilja dygnens och åntidernas ryrm i sitt liv.

Står du i valet och kvalet om du ska sortera
dina sopor eller ej $å läs detta.
Kompost
komposterar du själv så finns det ingen wekan om att
det åir bra. Även storskalig kompostering är fcirsvarbart, vfua matrester har ingenting på tippen au
göra. Ännu bättre åir det om matavfallet anvåinds för
biogasproduktion.

Papper
Punkt nummer sju formulerades så hiir: hög levnadsstandard består i att ha få ägodelar. Med tilläggec de
måste vara förstklassiga och stå bi genom åren...

Skogen åir ingen åindlig resurs men heller inte oiindlig.

Skona träden och hjåilp diirmed

dll att bevara

det

naturliga ekosystemen och den biologiska mångfalden.
En hel del energi sparas också vid massaproduktionen.

Våirdinnan förklarade att hem tv ättade, soltorkade,
vindomblåsta och skogsdoftande underkläder var ett

Sker omhiindertagandet lokalt så åir det ett exra plus.
Att minska användandet av papper till exempel genom
an tacka nej till reklam åir givewis det allra båista.

oeftergivligt villkor för hög levnadsstandard.

Viirdinnan tittade på det protokoll hon fört och sa:
egentligen ser ju vår levnadsstandard ganska anspråkslös ut: vatten och bröd av kvalitet, glädje av det dagliga

Metall
Återvinning av metaller sparar mycket av både
material och energi. Det åir bara att sortera på.
Vid återvinning av aluminium sparas 95 procent av
energiåtgången.

arbetet och den dagliga omgivningen.

Tar man bort krumelurerna, så har vi egentligen gjort
upp programmet för en funktionalistisk fattigdom. Och

Kartong

tiink hur underligt det ändå iir att vi kommit fram till
det. Hur så?
Jo, här sitter vi mitt under brinnande krig och drömmer
fram den enda levnadsform som går att förena med
fred. Ingen fred utan enkelhet har en engelsk lord sagt,
och håindelsevis kan jag helt ansluta mig till honom.

Materialåtervinning ar attföredra framför förbränning
men sortera i alla fall. Om både dina vanliga sopor
och de sorterade mjölkkartongerna går till samma
förbränning så kan man börja fråga sig vad meningen

iir. Förbränning av en mer enhetlig fraktion (till
exempel bara vätskekartonger) åir dock oftast bäst ur

miljösynpunkt. Skölj bara ur kartongerna med tite av
ditt vanliga begagnade diskvatten, någon stordisk
behövs inte.

::

Historien låir oss att människor och nationer
uppffäder förnuftigt först nåir alla andra
mojligheter iir uttömda.
Abba Eban
Forutfattade meningar blir fördomar först om
de inte kan ändras nåir de st2ills inför nya

i
:i
:.i

Plast
Plasten kommer från en åindlig resurs, den ska vi
vara rädda om. Sortera på. Materiatåtervinning iir

bättre iin förbränning. Om du har möjligher så
försök att anvåinda dig av refillsystem för diskmedel,
rengöringsmedel, schampo, tvål och så vidare

kunskaper.
George Bancroft

Likformad
- det iir man väl när man

åir död?

Fcirsök att lämna det sorterade avfallet på vägen till
jobbet, afftiren eller nåirhelst du har vägarna förbi en
återvinningsstation. Transport till fots eller med

cykel åir om möjligt

am

föredra framför bil!

L.C
Ur EKOTEKNIK Nr 2 1998
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Vad skall vi äta ti ll middag idag?
Vad skall vi äta till middag idag? Ibland, ja ganska
ofta, speciellt när kassan är skral får jag totalt
hjärnsläpp och har ingen fantasi när det skall till att
lagas middag. Då får man inventera bland gamla
favoriter, alltid hittar man något användbart. Ett
säkert kort är:

Potatisgmäng med lassler
I

kg potatis
ca7 cm benfri kassler

vitlöksklyftor
3 dl riven ost, gärna med lite smak

3

2 dI grädde

ldl mjölk
Skala och skiva potatisen tunt, strimla kasslern och hacka vitlöken. Varva allt med
osten i en ugnsfast form, hiitt på grödde och mjöIk, salta försiktigt, kasslern kan
vara ganska salt, och griidda i 200 grader tilk potatisen ör miuk, det brukar ta ca 30
minuter. Gott och nog som det iir med en sallad till.

Vår svenska mat har föröndrats och blivit mycket roligare tack vare våra invandrare. Jag
kommer ihåg nör jag var liten och min ingifta tyska faster köpte kassler i en specicU afför i
Stora saluhallen och hur spönnande och annorlunda jag tyckte att det smakade. Att hömta
inspirationfrån andra liinder och skapa en egen variant ör roligt, kycklingriitten somfiilier
påstår mina iranska vönner smakar nöstan som hemma.

Kyckling med oliv och citrcn
l kyckling
2 små citroner
2 hg ört och vitlöksmarinerade oliver,
be att få lite extra marinad
1 tsk salt

i klyftor och sedan tvörs över på hölften.
Blonda kyckling, citroner och oliver med marinaden och sall i en ugnsfastform. Stek i ugnen
på 200 grader i ca 45 minuter eller tills kycklingen ör fördig. Semera med ris eller bröd.
Stycka lcycklingen, skrubba citronerrut vöL, skör dom
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Att laga mat till många tycker jag ör roligt, kan
man göra det billigt ör det öndå roligare, niir den
hiir grytan blev till var det extrapris påfliiskkarrö
och den röcker gott och völ till sju personer.

Gryta ftån Haga
1,2 kg fliiskkarre
2 stora gula lökar
4 vitlöksklyftor
3 hg fåirska champinjoner
2 paprikor
Vz stAnd

blekselleri

5 cm tåirsk ingefåira
3 tomater
salt

lite cayennepeppar
1 buljongtåirning
4 dl gula linser

Uigg linserna i blöt några timmar. Bena ur fliiskkarrdn och skör till grytbitar. Skör grönsakcrna i binr
och bryn kött och grönsaker tills detfår lite förg.
Liigg i linserno, spöd med vatten så det knappt tiicker
och Iåt puttra tills kött och linser ör mjuka. Om man
vill lran man liigga i potatis skuren i biur annars öter
man ris till.

Nu ör det snort vår och nu börjar för mig den tid då jaS i skog och mark förflyttar
mig böjd i 90 graders vinkel,förstför att leta efter nösslor och sedan svamp och annat
ötbart. Niisslor iir en suverön grönsak, spröngfylld med vitaminer och jörn, precis nu,
niir vi behöver dettn efter en lång vinter. Dom godaste tycker jag att dom allraförst ör,
dom som ör nöstan lilabruna men så liinge dom inte brönns för mycket kan man
plocka dom och dom iir lika nöringsrika. Nösslor går mycket bra att torkaför att göra
te av eller

för att smula ner i bröddegen.

Nässelsoppa
2liter rensade och sköljda niisslor
2 hönsbuljongtiirningar
8 dl vatten
2 dl grädde
lite vetemjöl att reda av med
lliten knippa finskuren gråislök

Förvöll niisslorna snabbt och hacka demfint. Koka några minuter
med vatten och buljongtiirning. Red av med vetemjöI och griidde
och liigg i griislöken. Servera med hårdkokta ögghalvor och njut.

Viran Henriksson
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"Vi drivs Av en stark körlek till livet
och en ilska över hur vi mönniskor behandlnr jordklotet och dess invånare".

GREENPEACE

Kanada 1971 som en protest mot amerikanska kåirnvapenprov i Alaska. Idag finns
Greenpeace i alla våirldsdelar, med huvudkontor i Amsterdam. I Sverige bildades Greenpeace 1983
uppstod

i

och har nu omkring 80.000 södmedlemmar och gåvogivare.
Greenpeace tar inte emot statliga bidrag eller sponsorpengar utan finansieras helt och hållet av
privatpersoner. Nåir du ger till Greenpeace i Sverige anvåinds en del av gåvan till miljciarbete i
Sverige och en del fördelas till de länder och projekt &ir de bäst behcivs. Greenpeace har blivit kända

för sina direkta aktioner men detta

ätr

bua en del av verksamheten.

Bakom aktionerna tigger månader av planering och kontakter med politiker och beslutsfattare.
Dessutom bedrivs ett kontinuerligt vetenskapligt arbete. Greenpeace arbetar mct miljöproblem som
viixthuseffekten, skogsskövlingen och spridningen av miljögifter. Med kontor i över renio lZinder
och med tillgång till ett flertal oceangående fartyg kan de ta itu med problemen på bred front.
De döljer aldrig att de inte åir en traditionell foltaorelse. De förklarar bara att de åir organiserade som
de åir för att kunna ta snabba beslut och påpekar att de inte skulle finnas om inte allmiinheten gav
dem sin röst i form av ekonomiska bidrag. De framhåller att deras arbetssätt - såirskilt aktionernaåir ett av demokratins tydligaste uttryck. Greenpeace blandar sig i både nationell och internationell
politik för att påverka viktiga beslut.
Greenpeace baserar alltid sitt arbete på vetenskapliga argument och initierar ofta fonkning på områden
dåir det saknas tillräcklig kunskap. Greenpeace använder aldrig våld. De anser att våld är en del av
problemet. De använder fredliga medel för att bekiimpa skogsskövling, kåirnvapen och annat våld

mor liver på jorden. Denna kompromisslösa pacifistiska instiillning behåller de även nåir deras
motståndare tåppar fattningen inför det som brukar kallas

civil olydnad.

Lite historia:
l97t tvingas USA upphöra med sina kåirnvapenprov i Alaska sedan en handfull måinniskor styrt mot
provområdet i en gammal fiskebåt och på så sätt skapat en proteststorm.
De kallade sig Greenpeace.
1975 Frankrike upphör att testa kiirnvapen i atmosfåiren efter att Greenpeace giort uppmåirksammade
aktioner på plats i Stilla Havet.
1986 den kommersiella valfångsten förbjuds i hela våirlden efter att Greenpeace i över tio års tid lagt
sig i vägen för många länders harpuner.
1988 mycket tack vare att Greenpeace riktat uppmZirksamheten mot förbrZinningsfartygen blir det
förbjudet att bränna miljöfarligt avfall till havs.
l99t Massaindustrin erkänner att klorblekning åir helt onödigt sedan Greenpeace tagit fram klorfrin
papper av högsta kvalitet.

t99l Antarktis skyddas mot exploatering i minst 50 år sedan Greenpeace uppmåirksammat hotet
mot den sista orörda kontinenten bl a genom att upprätta en bas diir.

Vill du vet mer?
Kontakta GREENPEACE

30

Box l5l 64
104 65 Stockholm

Källa

Tel: 08 -7027070

broschyrmaterial
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Greenpeace

Talatillmig systrar r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r t r r r r r r r r I I I t I t r r
regi: Maj Wechselman
Under filmfestivalen 1999 i Göteborg hade Maj Wechselmans nya fllm Brave women våirldspremiåir.
Filmen heter på svenska Tala tilt mig systrar och Maj Wechselman säger sjZilv om sin film: " Filmen är en tidsresa
från 1893 till 1998. Av de 25 kvinnor som medverkar i filmen - från 87 år till 18 år - pigor, mödrar, kinder,
fackföreningskåimpar, studentledare, politiker, guerillasoldater - har alla varit bannlysta, suttit i fiingelse eller wingats
i exil. Många av dem har genomgått alla former av torfyr. Idag lir en minister, en är vice generalsekreterare i ANC,

fyra sitter i parlamentet. Hur ser vägen in i det nya Sydafrika ut sett med kvinnors ögon?"
Den frågan besvarar filmen inte, utom möjligen den kvinna som i en intervju säger : "Vi står på randen av ett
inbördeskri g." Brave women har intresse som dokumentation över de kvinnor, svarta, bruna, vita som oförtrönligt,
sida vid sida, kåimpade mot de omänskliga förhållanden och mot det statsskick som gjorde större delen av Sydafrikas
befolkning till andra klassens medborgare, utan deras insatser hade man inte varit diir man iir idag.

Viran Henriksson

WaltDisneys r r r r r r r r r r r r r r r I r r r r r r r r r rr rrrrrrrrtrrtrrrrtrrt
Prinsen av Egypten
jag fick barn gfu jag ymersr såillan på bio och nåir det våil blir av iir det barnfilm som gåiller. An föräldrarna också
måste underhållas verkar Walt Disney förstån. Prinsen av Egypten var mera låimpad för mig åin min 6-åriga dotter.
En bruta1, vacker och magisk historia om Moses uppväxt, om hur han upptiicker sitt ursprung och leder sitt folk ut ur
Sen

Egypten. Just egypternas behandling av hebreema hade min dotter svårt att förstå. En film man får diskutera mycket
och helst se om, och det gör jag gåirna!

Laila Carlson

ToddSolondz

rrrrrrrr

Unga amerikanska filmare har vi sett
en del av de senaste åren och en i mitt

tycke intressant regissör är Todd
Solondz som 1995 giorde Wellcome
to the dollhouse och 1998 Happiness.
Båda filmerna rör sig i samma sfår,
amerikansk förort, medelklass, kärn-

familj. NZir man ser Solondz filmer
kan man undra vad för slags upplevelser som ligger bakom hans sätt
att berättå sina historier.
Det zir inte så att man direkt låingtar

efter familjens sköte , men han

åir

rolig, ok elak. Tycker man om svarta
komedier och det gör jag, så åir han

definitivt att rekommendera.
Båda filmerna skall enligt distributören Folkets bio finnas tillgängliga

ö
R

o

\

på video.

Viran Henriksson
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som sitt "adopterade hem". Det

Jean Hegland
In i skogens djup

dessa upptiickter hon beskriver

Forum 1998

skogens djup.

åir

i In

i

Kerstin Sandgren

En framtidsskildring, en överlev-

t< t< {< X< {< X X {< rk >f rF {< {< rf rF X

nadsbok eller en skräckhistoria?

Jean Heglands debutroman
skogens djup är

In i

allt detta. Det

är

också en episk berättelse, spännande
och skrämmande och underbar - på

Monika Fagerholm
Diva
Bonniers 1998

ett magiskt, lyriskt språk. HuvudUnder de senaste fuen har vi på allvar

hon och systern Eva måste lZira sig

fått upp ögonen f<ir den moderna
finlandssvenska litteraturen. Det
håinder numera också - som i fallet

har tagit slut. De bor isolerat mitt ute

i

skogen

i norra Kalifornien.

Här blir de vuxna och får kåimpa för
att överleva i en alltmer kaotisk och
hårdnande våirld. Civilisationen faller
gradvis sönder.
Efter hand upptiicker de naturen och

råga på

allt ett matematiskt snille. Men även
hon drabbas av pubertetens många
prövningar.
Fagerholm tår upp en måingd stiindigt

aktuella tonårsproblem. Det kan t ex
gåilla oförstående förZildrar, mobbing,

med Monica Fagerholms Diva - atl
en bok samtidigt publiceras i både

ror au

många kommer att rycka om Diva.
Sjåilv hade jag svårt att skiljas från
henne. Men kanske dyker hon upp i
någon kommande bok...

Maj Persson

* * {< {< * * * {< * {< * * {< {< {<

{<

Finland och Sverige.

Fagerholm är född 1961 och har
hunnit skriva en rad prosaverk.
Hennes förra roman Underbara

Andrei Makine
Det franska testamentet

dess mojligheter, de får en närmast
mytisk kontakt med tidigare genera-

kvinnor vid vatten ledde till det stora

PAN 1998

tioners kunskap. Deras liv förändras
totalt och de måste gå tillbaka till en
mera urtidsaktig tillvaro.
Bokens slut verkar vara en symbolisk

Men redan i sina första kicker tar
författarinnan upp ämnen som rcir
tonåringars vardag, deras sorger och

Aljosja, jagpersonen i denna mlirkliga roman, berättar ett tidigt minne
om sin "franska" mormor Charlotte.
Hon har bevarat en liten väska från

kirjan

glädjeåimnen. Den senaste romanen

Pont Neuf, en vacker väska av svin-

läder med blå emaljplattor på låset.

In i skogens djup dr en bok som ut-

innehåller nåistan 450 sidor.
Thck vare attFagerholm anvåinder sig
av ett mycket personligt och orginellt

språk så blir denna historia aldrig

tidningurklipp. Och ur den håimtar
hon stoffet till sina berättelser för
barnbarnen. Hon berättar om sin

återgång till detta stadium och
på något nytt, okänt.

manar läsaren att tiinka på sin egen
relation till naturen. Den wingar en
att fundera på hur vi utnyttjar resurserna omkring oss. Vår tro - kanske

genombrottet.

unga kvinnor. Hon beskriver klarsynt

långrandig.

I en av flera prologer presenteras

I

den förvarar hon sina käraste

minnen: stenar, bricker, brev, foton,

och ovanlig, en ung, brådmogen
flicka med glupsk livsaptit och

uppväxt i Paris, om konst och
historiska håindelser, om lclirlek, om
livet fön och nu.

den håir
romanen åir sant - det har bara inte

många fantastiska drömmar.

Hon behandlar barnen som vuxna och

hänt ännu!"

Jag ör Diva, allt jag berrittar rir sant.
Slut ögonen, dröm om det vackrsste
som finns. Öppna ögonen igen. Se

övertro - på dagens teknik, vårt
missbruk av jordens resurser, vår
sårbarhet fcir haverier...
Jean Hegland säger:

"Allt i

huvudpersonen. Hon åir både vanlig

eget ledspråk. Det lyder: "Om folk,
även vita, bor tillräckligt låinge på en

mig. Flickkvinnan. DivaLucia.

hon förtrollar, präglar och formar
dem. Detta franska arv har hjälpt
henne att överleva krig, våld och
fattigdom. Aljosja skapar sina egna
bilder av historierna.

år s tr ax fj orto n. B abyWo nde r.

Detta Atlantis -Frankrike följer

plats, så börjar andarna tala. De och
de gamla krafterna kommer upp ur
jorden och bödar påverka dem som

Hon mnn trodde inte fanns.

honom under hans uppvåixt, liksom

Ytligt sett verkar denna trettonåring

det franska språket. Han får två
identiteter. Makines roman är en

bor dä". Hegland har upptlickt sitt
"land" i norra Kalifornien och ser det

ha haft tur i livet. Hon åir vacker som

hisCIria om wå måinniskor, om två liv.

likabra

En äkta, psykologisk beräuelse om en

I

en intervju återger hon ett citat av

en crow-indian som hon gjort

32

till

båistisar och föråilskelser. Jag

personen Nell berättar i jagform hur
att klara sig utan el och bensin - allt

som en frirfattare och åir
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en fotomodell, formulerar sig

OMBOCKEB
hustrun. En omöjlig situation som på

resning och styrka.

Men man kan påverkapå egen hand
också. Det handlar om priser, PVCmaterial, bestrålade och genmani-

Den är dessutom en krönika om ryssarna och deras historia från sekelskiftet till ca 1970. Den iir spännande

pulerade matvaror och direktreklam. Hiir finns också lästips för
den som vill gå vidare och en lista

utomlands en ny man. Han åir f<ir-

och mångfacetterad. Ofta skräm-

några vintriga månader

till exempel,

över adresser som åir bra att ha.
Alltså åinnu en utmåirkt skrift från

men också med skimrande naturbilder från den dammiga, solstekta

Konsumentverket. Den kostar 120
kronor och kan beståillas från dess

kanske kan kallas kiirlek. Jag njöt av

slåppen.

kundtjåinst, tel: 08-429 05 00

pojkes utveckling och ett gripande
porträtt av en kvinna med otrolig

mande, om krigets fasor

En pusselbit

till att förstå

den ryska

Aase Bang

något sätt måste lösas.

Mitt i denna vånda möter kvinnan
fanare från det f d Jugoslavien, gift och
trebamsfar. Mellan dessa båda - under

i Stockholm

-

uppstår sympati, nåirhet och något som

Pleijels språk nåir jag läste denna
historia som verkligen inbjuder till
sträckläsning.

själen och ryssarnas historia. För-

Ytligt sett sker det våil inte

fattaren gör ibland kronologiska hopp

men det psykologiska skeendet avtecknar sig desto skarpare. Dettå åir
ingen vanlig kärleksroman med ett
garanterat lyckligt slul Men den kåinns

och lämnar en hel del åt läsaren. Man

får själv föreställa sig hur

bondhåIa...
Denna bok med sitt magiska språk
har stannat kvar hos mig länge efter
läsningen.

Kerstin Sandgren
* *
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välutbildad änka klarar ensamheten
och ålderdomen i en liten sibirisk
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Agneta Pleijel
En vinter i Stockholm,
Nordstedts

så mycket,

sarul, genomlevd.

"En vinter i Stockholm" är en allvarsam men samtidigt

lusfylld roman.
Maj Persson

Agneta Pleijels senaste bok Zir en
kortroman som berättarom en framgångsrik, medelålders kvinna.
I fragmentariska glimtar får vi ta del

t< {< *( {< t< t< t< t< {< rF rF

X t< *( t< t<

av hennes trassliga barndom och
vuxenliv. Det hela formar sig

Lis Gartvall
Handla lokalt, påverka
globalt
Konsumentverket 1998

till en

tåirgskiftande mosaik, ett måinskligt
puzzel diir somliga bitar inte passar

ihop. Föräldrarna var alltför olika

Detta är en liten bok, ett häfte

för att liktenskapet skulle ha någon
reell chans. Genom deras osZimja
fick inte heller de två döttrarna

närmast, om konsumentmakt.
"Upp till kamp!" skriver Lis Garwall

Men i yttre håinseende går det

någon grundläggande trygghet.
åindå

har så otroligt

bra för bokens huvudperson. Hon iir

mycket att vinna". Som tidigare chef
för Konsument Göteborg och vd för
Greenpeace vet hon vad gemen-

en mogen och vidsynt kvinna, van
att ordna tillvaron både för sig sjåilv

i

inledningen,

"vi

samma aktioner kan betyda. Idag
finns hon på Naturskyddsföreningen

i Göteborg.
Gartvall berättar att för att uppnå
resultat Zir det lättast att arbeta i en
grupp, och hon ger handfasta råd om
hur en forening eller några grannar
kan gå tillväga för att få butiker att
sänka priserna, ta hem miljövänliga
och rättvisem2irkta varor.

och andra. Men inte ens med de
bZistå intentioner blir ju livet alltid

Sonia Rensch Johansson
Tyst som muren
talar stenarna
Eget Förlag

trt

I

dagens hårda kulturklimat strävar

många poeter för att

Det åir svårt att få förliiggare att ge ut
poesi, så det har blivit allt vanligare

att "man ger ut sig själv" för au bli
liist. Tysr som muren är en liten bok
med kortdikter. Det åir författarens
andra bok.
Slåing dockan

som man drömt och hoppas.

du

Romanens kvinna lägger - kanske

lite orättvist - merparten av skulden
på sig själv, Har hon varit för duktig,

för självstiindig, för stark?!
Pleijels antihjältinna lever

i

ett

åiktenskap på upphåillning. Hennes
man

åir

bli publicerade.

engagerad i en annan kvinna

men säger att han fortfarande åilskar

båir

i ditt inre

livet

åir

ingen lek

Boken kan beståillas från Göteborgs
SkrivarSåillskap Pg 35 86 46 - 8 och
kostar 60:- inkl porto.
Hedda Karlsson
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Inspiration på rulle
Hur får man allmänheten att engagera sig i miljöfrågor?
I Piteå ville man få bätre kvalitet på
avloppsslammet och kom diirmed På

Även om det nu till synes råder demokrati i landet, iir rädslan stor för
repressalier från regeringen.
Så är då

heller inte mer än en procent

av maquila-arbetarna organiserade.

en lysande id6.

Kåilla: Sisrers

Åsa Wikman på miljökontoret och
Henry Marklund på VA-verket tog
fram en toarulle med miljöbudskap.
Bilder och texter på temat "Spola inte
kretsloppet" trycktes på 50 000 toarullar som sedan spreds i Piteå, Luleå
och Älvsbyn. Det hela ledde dessutom till att de två iddsprutorna från
Piteå fick Vatten- och avloppsverks-

föreningens pris för bästa informationsinsats 1998.

En del av juryns motivering var att
budskapet på rullarna sannolikt upp-

märksammas av alla hushållsmedlemmar vid upprepade tilltällen...

Kurdisk oro
Det råder stor oro bland kurdema

Karlstad och i övriga landet.
Det ryktades att 4 o0o asylsökande
kurder ska skickas tillbaka till den så
kallade "autonoma" kurdiska repub-

liken i norra lrak.
En svensk delegation har träffat
representanter från de två största

EKOTEKNIK

Guatemala
Maria Elvira Gonzales är en av
60 000 arbetare - mest kvinnor - inom
"maquiladora". Det vill säga fabriker
som producerar varor för export till
främst USA. Dessa fabriker ägs av

utlänningar som utnyttjar den billiga
arbetskraften i landet, och som
dessutom har statliga förmåner som
skatte- och tullfrihet. Maria Elvira,
till två barn, började
arbeta på en fabrik som ägs av ett

28 är och mor

.A

)+

växter och fruktträd. Hon byggde
svinhus, skaffade hästar, kor, en

flitiga och sparsamma hustru.

råder stor arbetslöshet.

Kåilla: Tuffa tanter av
Gunnel Granlid och
Siv Widerberg.

Natur och Kukur, 1997

I Baedekers
resehandbok för USA, utgiven 1909,

hittar man följande

guldkorn:

"Indianstammarna, som en gång bebodde hela Unionens område, till-

hörde femtio olika språkfamiljer.
Några av dem var utspridda över vid-

liings Atlantkusten...

na utsätts för fakasserier, gravida

Urinvånarnas äganderätt fick ge vika
för upptäckarnas äganderätt, och
indianernas svaga rättigheter genom

1999

Luther "förbarmade sig över henne",
skrev han till en vän.
hon 25. Hon ftidde sex
Han var 42
^r,en duktig husmor, som
barn och var
anlade en stor trädgård med köks-

om avsaknad av mänskliga rättigheter i området, där det dessutom

lunch. Lokalerna iir skitiga, kvinnor-

I

nunna.

Men ett par år serure fick hon höra
om pr2isten Martin Luther, som hade
en helt ny syn på det kristna livet.
Katarina rymde från klostret, men
ogift och ensam kunde hon inte leva.

många gäster. Hon var också sjukvfudskunnig.
Luther erkånner senare att han "har
henne kär", och hans liv blev nog
mycket lättare med denna starka,

några små bosättningar här och tLir,
är indianerna borta från staterna

Vi Mönsl<or Nr
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Sverige är av en
annan åsikt. Många av dem åir kommunister och utsatta för förtöljelse
från de andra partierna.
De hänvisar till en Amnestyrapport

kamrater. Arbetsdagen på fabriken
T 13 timmar, med en halv timmas

historia av förtryck och våld.

Fem fu gammal sattes hon i klosterskola, och niir hon blev 16 vigdes hon

i

I fjol fick hon sparken efter att hon
försökt organisera sina arbets-

kvinnor diskrimineras och några
rättigheter för arbetarna existerar
inte. Det krävs stort mod att arhta
fackligt i Guatemala med dess

hundra år sedan, den29 januari 14vt_.

fiskdamm. Efterhand köpte hon två
gårdar till för att kunna försörja det
stora hushållet med tjåinstefolk och

sträcktå arealer.. ..
Men en underbar förändring har ägt
rum under tvåhundra år. Bortsett från

koreanskt företag 1991.

Katarina von Bora, föddes för fem

kurdiska partierna diir. De försiikrade
att läget åir lugnt och att den autonoma republiken kan berakms som en

frizon. Kurderna

Saxat från

i

Luthers hustru,

derasbesituring av marken har svepts

bort av en våg av europeiska invandrare".

Katarirw von Bora

Praktisk solidaritet

Thck Thelleborg!

I Berlin finns LINDINE, ett projekt
som startades av vår tyska syster-

Tack vare att Trelleborg blev en så kallad frikommun, kunde de lyssna

organisati on D emokratis c her F rauc n-

till vad miinniskorna verkligen

bund 1996. Hittills har man fån fram

mycket kunde en liten del av önskningarna gå

mer än 50 lägenheter med service och

På så sätt försökte Trelleborg sig på, inspirerade av en dansk modell,

rådgivning för kvinnor och män som
har hamnat i svåra situationer.
De kan vara hemlösa eller hotas med
vräkning. Tanken är att de också

en arbetsordning som gåillde personer som ville ta ett halvt års ledigt

inom vården. Det blev kö. Det var frZimst kvinnor som jobbat ca 30
år söm antog erbjudandet. De var trötta och slitna och ofta sjuka.
Irdigheten gav ett andrum, en paus.
Flera var på griinsen till sjukskrivning innan ledigheten, och kunde

sjZilva ska stödja och hjåilpa varandra.

till billig

hyra, praktisk hjälp

i

i uppfyllelse.

med a-kassa, om någon långtidsarbetslös, med adekvat utbildning
frck jobbet. Trelleborgsmodellen, TM, erbjdds i första skedet personer

UNDINE eöjuder en egen liten lägenhet

önskade, och om det inte kosade för

evenemang.

på detta sätt samla krafter. Ett stort plus var frivilligheten och
tryggheten. Alla visste att de kunde gå tillbaka till siu arbete nåir
ledigheten var slut. Även för "timslavarna" innebar det en fast punkt
i tillvaron de nåirmaste 6 månaderna.

Det tyska kvinnoförbundet har ca
7 000 medlemmar och driver också
många andra verksamheter.
I staden Görlitz finns till exempel ett
projekt som stcidjer undervisningen på
dagtid i grupper om ett tiotal barn, i
Brandenburg hjälper man gamla på

De som var ensatnstående med barn hade det svårt attfd det att gå
ihop ekonomiskt och kunde dörför inte anta detta gyllene fiAfille.
Så det blev i första delen 250 kvinnor och 50 män, som hade trygga
ekonomiska förhållanden som tog emot erbjudandel Kvinnorna hade
ofta gamla fciråildrar, sviirföråildrar, barn och barnbirn som behövde
hjälp.

vårdhem till ett mer aktivt liv, i
Thiiringen driver man ett forsk-

Anhörigvården har ökat drastiskt de senaste

och rådgivning
sällskap

vardagssituationer,

till myndigheter,

låikare osv,

fritidssysselsättning och kulturella

ningsprojekt om kvinnornas Zindrade
livsvillkor i östra Tyskland.
De driver också en egen resebyrå, som

inte går med vinst men som ger arbete

åt några kvinnor.

kassa. Inga statliga pengar beviljades

Kritik mot projektet:

l)

det hindrar rörligheten.
det skapar inga nya jobb.
Ekonomismens tunnelseende styr numera alla departement och
verksamheter. Vi borde kompetensuweckla Finansdepartementet för

atomspetsarna från Trident-ubåtarna
1

På sikt

januari

vill

2)

2000.

man skapa en kärn-

vapenfri våirld som en startpå det nya
årtusendet. Man arbetar i små,

självstyrande grupper på högst tio
personer, som måste lova att arbeta
helt öppet och bara använda ickevåldsmetoder.

Grupperna får genomgå en utbildning i icke-våld.

helhetssyn!
Låistips: "Den tåingslande marknaden" av Agneta Hugemar.

Viveka Alsbjer

::

:: Arbetslös åir inte synonymt
:, med vårdelös, sysslolös,
:, fantasilös eller meningslös ,' ordet lönlös kan dåiremot

L.C
Kiilla: Sisters

till projektet.

Det fungerade bra förutom att arbetsförmedlingen och låinsarbesnlimnden ansåg detta som en åtgåird, och kommunen det som ett
reguljiirt jobb. Projektet pågick 1998 ut.

Aktion mot atomvapen
Plogbillsrörelsen i Storbritannien
arbetar träget för att få bort
innan

15 åren.

Även inom privataindustrin utnyttjades TM. Många som vikarierade
fick fasta tjänster, andra fick höjd a-kassa eller kom in i a-kassesystemet. Projektet kombinerade solidaritet och egenintresse, att
dela på det som finns. t500 deltog totalt till slutet av 1998. Arbetsförmedlingen använde aktivitetsstrid för att betala motsvarande a-

PS. En ufvåirdering av

projektet kommer i nästa
nummer av Vi Miinskor.
Vi Mönslcor Nr
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SKY-rtÅ,or
lnsamling-9a

Till Brita Hellmans minne från:

SKVs stämma

Under 1998 kom det ganska mycket
pengar till vår insamling för Honduras och Internationell solidaritet.
Alla som skickat in pengar får en
hjåirtligt tack.

Lilian Dahlberg, Piteå

äger rum

Titl Allan Hagmans minne från:

lokalorganisationerna, men även
direktanslutna medlemmar åir viilkomna.

Vi skickade

30 000:-

till Honduras,

strax efter översvämningen.

Vårt "kvinnohus" var oskadat, men
flera kvinnor hade kommit utblottade

dit. Tredje etåppen åir inlämnad till
granskning av Forum Syd. De vill
gåirna att

vi fortsätter vår insamling.

Pengar har kommit från följande
personer:
Disa Svanström, Harads
Lisbeth Ernbrink Göteborg
Britta Lorentzon, Johanneshov
Siv Broberg Waldor, Bandhagen
Annalena Danhard, Spånga
Volvos U-hjälpsförening,
Volvo Personvagnar Göteborg
Umeå SKV- avdelning
Britt och Evert Andersson, Sjövik
Solveig Hansson, Farsta

Flera gånger från:

Hillevi Östberg, Umeå,
Gunnel Rudin, Vingåker,
Siv Dahlgren, Karlstad och
Gunhild Johansson, Mölndal
Från Gun Höjlund i Göteborg,
varje månad
Från Lesly Nordh, Lund,
sålda teckningar
Från Margmeta Nordh,
loppmarknad i Lund
Från Frideborg Iiitberg,
insamlingar på Medborgarplatsen
och Kungsträdgården,
Drakfesten på Giirdet,
Vattenfestivalen på Stortorget och
Skeppsholmen.

Ann-Mari och Robert, Elsy
Blomberg, Gunnel Hertzman och
Rolf och Bengt
Vi Mönslror Nr

Maj-Britt och barnen, AnnChristin
och Ronnie, John och pojkarna,
Signe och Hasse, Leif Linderoth,
Inger och Nisse, från Karin och
barnen, från Birgit och Sven, från
Siri, från Lasse och [ena, från Gun
och Will, från Ingrid Jarnås,
Suomi och Majvi, Lilian
Andersson, Alf och Mary, Elin och
Elsmari, Erni och Ola, Kirsten,
Eva, Britta och Siv, Stockholm,
Linnea Andersson, Arne och
Margit, Elly , Eia och Ola, Harriet
och Ivan, Aase och Bengt

Tack

alla!

zu,da

Plats: Stadsmissionens caf6,
Hengårdsgatan 9
Ståimman börjar lördag kl 12.00,
avslutas söndag

kl

16.00.

Ombudsavgifu 3oo kr

Åhöraraugift, 150 kr, råcker kost
och logi. Privat inkvartering eller
vandrarhem.
Anmälan senast 15 april d.ll Zardx,
tel och fax 031-14 40 28

Augusta Tonni ng Vilohemsfond
Resebidrag har utdelats till medlemmar ur S venska Kvinnors
Vänstertcirbunds Tonningfond

till

nedanstående personen

Karlshamns SKV-avdelning
SKVs Internationella resor

Inger Sedin, Mölndal

Lina Stålberg, Stockhohn
Kerstin Sandberg, Malmö
Numera kan även en vecka på vår stuga i Gesunda vara ett
alternativ till penningpris.
Medlemmar som vill komma ifråga för ett Tonningpris skall
skicka in sin önskan före årets slut till:

SKV Linndgatan 218
413

M Göteborg

Kom alltid ihåg att du inte bara har rätt att vara en individ,
du har också skyldighet att vara det.

Till Evy Andrdns minne från:

36

i Karlstad den 8 och 9 maj
1999. Kallelse har utgått till

I

1999

Elearwr Roosevelt
Jag inser att humor inte passar alla. Den åir bara till för måinniskor
som vill ha roligt, njuta av livet och kiinna sig levande.

Anne Wilson Sclnef

SKY-rtÅ,or
Vår stuga i Gesunda

Nobelfest i Karlstad

De ingifta SW-arnn Per Strömgren, Urban Olsson
och Bengt Nordstrand serverade under festen.

Den 10 december, inbjöd vi till "en nobel fest".
I eleganta omgivningar med damast-dukar, blommor
och levande ljus, avnjöt vi en tre rätters middag.

Vi detade ut ett alternativt Nobelpris till fem kvinnor
som på gräsrotsnivå och i tystrrad arbetar för att skapa
ett bättre samhälle.
De som hck priset, d v s ett diplom och en "guldstjärna",

var Britt-Marie Bråby och Barbro Strömberg från
Stadsmissionen, Kajsa Silve, vars flyktingcafd vi
tidigare berättat om i Vi Mänskor, Karin Svensson från
Amnesty och Marianne Dahlberg från Alla Kvinnors
Hus. Prisutdelningen uppmiirksammades i alla tre ortstidningarna och

i Våirmlandsradion.

Passa på att hyra vår fina stuga

i Gesuda.

Lika fint vinter som sommar. Stugan ligger på väg till liften
i Gesunda, som ligger 1 mil från Mora. Den åir utrustad
med fyra fasta bäddar i två rum. Två extra bäddar finns,

i storsnrgan. Dessutom finns en lillstuga
med två bäddar. Fina skidmöjligheter, fina båirmarker och
bad finns i Siljan.
En vecka för medlemmar: l25o:-, exEa begåirliga veckor,
som jul, sportlov mm kostar det 1500:som kan placeras

Fcir icke medlemmar samma veckor: 1500:- och attraktiva

veckor: 25A0:-

Välkomna att ringa för bokning
S KV i Karlstad

t,,

till SKV i

Göteborg, tel:

03r-14 40 28

il

*'

:i

SF
dT
J*

&p"
" N obelpristagarna", från vii:nster :
Mariannc Dahlberg, Karin Svensson, Barbro Strömberg, Kajsa Silve och Britt-Marie Bråby.

Vi Mönsl<or Nr
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Sverige ökar mest på hem-Pc i Norden
Den nordiska marknaden står i klass för sig nåir det gåiller

hem-PC-fcirsäljning. Danmark ligger på andra plats,

Nio krav på en modern
multimediadator

Norge rea. Under fcirsta kvartalet 1998 ökade försåiljninge
i Sverige med t5: procent i jåimförelse med samma perid
året innan. Danmark ökade 82 procent. Norge 26 procent.

Min st z}DlvftIz MlvD( -processor

Finland 3 procent. Finlands låga tillvåixt beror på de
ogenerösa skattereglerna för personalinköp i förMllande

Grafikkort med 3D-accelerator
16-bit ljudkort (med milrofoningång)
Minst 2 gigabyte htuddisk
Port för styrspak

till

de andra nordiska länderna. Men det lär vara på gång

med åindringar. (IT Research).

Minst 32MB RAM

Minst 20xCD-rom

Plats för extra hårddisk&utbyggnadskott
Modem minst 56K

Fem gånger fler kvinnor på nätet. Under 1997 vu endast
5 procent av dem som kopplat upp sig på nätet kvinnor. I maj
1998 hade siffran vuxit till 25 procent. Det betyder att var fjåirde
person på nätet åir kvinna. (I Danmark och Sverige).
87 procent av användarna

Vad betyder fackorden?
Processorn:
Processorn åir "hjåirtat" i en PC. Siffran 166,
200, 300 o s v visar processoms arbeskapacitet.
Ju högre tal, desto snabbare PC. (Du kan dock
bara jåimföra PC:ar som har samma typ av

utnyttjade elektronisk
post, 79 procent informa-

processor).

tionssökning. Spel och

Hårddisk:

under-hållning ligger På
tredje plats. Den seriösa
delen av nätet befinner
sig i stark utveckling.

Hårddisken är PC:ns långtidsminne. De
program du använder skall installeras på
hårddisken. Minst 24 gigabyte skall det vara i

(IT get2net).

en modern dator.

Internet är stort

RAM

och oöverskådligt
I Sverige är den mest

RAM

Håir kan man scika efter

enbart svenska sidor.
Man behöver inte leta
genom hela www. Evreka iir den nya skepnaden
av AltaVista på svenska.

Söktjänsten övertogs
nyligen av Scandinavian

Online från Telia. Här
kan man också söka efter

e-postadresser, namn,
telefonnummer m m.

Handeln på nätet låter vänta
på sig. Det visar en underscikning som
IDC (International Data Corporation
gjort. Undersökningsresultatet är
nedslående för Internetfantaster.
Över hälften av de tillfrågade företagen hade inga planer alls på att
försälja sina varor på nätet. Den
vanligaste förklaringen var att de inte
tyckte att deras varor låimpade sig på

Vi Mänsl<nr Nr

I

1999

snabbare arbetar datorn.

Grafikkort
Grafikkortet skapar de bilder de ser på sklirmen.

Det åir viktigt att det finns mycket minne på
grafikkortet. (4megabyte i en ny PC).
Nåir du köper dator akta dig för försåiljiren som
åir så

teknisk an ingen annan

åin

han sjlilv förstår

nätet. Och att de inte ville mista den

vad han säger. En bra försåiljare babblar inte
termer till en kund som skall köpa sin första

personliga kontakten med kunderna.

dator t ex.

* C {€Y {< B
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datorns korttidsminne. Nåir du öppnar

ett program håimtas det från hårddisken in i
RAM-minnet. Ju mer RAM du har desto

populåira sokroboten.

http://www.evreka.se

åir

Text och bild: Dine Johansson
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SVENSKA KVINNORS VÄNSTENTÖNE UND
Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13

234

Linn6gatan 21 B

Barniingsgatan 23
116 4l Stockholm

4B A4 Göteborg

Tel:08-640 9205
(tisdag och torsdag 13.00-15.00)

Tel: 031-14 40 28
(Måndag-fredag 10.00-15.00)

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på
miinniskors behov, ett samhälle fritt från alla former av förbryck.

F örbundets

målsöttning ör :

* Att verka för jiimlikhet mellan kvinnor och mlin och ftir kvinnors deltagande på alla områden av det ekonomiska, sociala och
politiska livet" samt att verka för ett socialt och ekonomiskt rattvist samhiille &ir alla har ett meningsfullt arbete.
* Att verka fdr ett samhälle d?ir alla barn och ungdomar kan kiinna trygghet och har lika viirde, och diir de tillförsiikras fysisk
och psykisk hälsa, och ges salruna utbildningsmöjligheter.
* Att verka for fre4 allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism - krigets friimsta orsak. Förbundet vill verka för

allmiin och total nedrustning.

* Att verka för skydd

av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resrusbevarande samhiille som tar h?insyn

till

människors verkliga behov och sambanden i naturen.
* Att verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för en v?irld fri från
varje form av ekonomislq politisk, socialt och kulnrrellt förtryck, mot fascism och rasism.
* Att bekiimpa all kommersiell exploatering av såväl vuxna som barn.

{<x<{<*x<
SKV har i korthet följande historia:
Mot lcrigspsykos, för demokrati och kvinnors liksttilldhet.
uwidgades förbundet så att ett samarbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhallsuweckling i
viinsterrikhing. Då fick förbundet sitt nuvarande niunn.
Å" tq+O anslöts Svenska Kvinnors Viinsterförbund till Kvinnornas Demokratiska Viinsterforbund. (Womens International
1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen:

fu tqf t

Democratic Federation, WIDF).
KDV har konsultativ status hos FNs ekonomiska och sociala råd, samt hos UNESCO. Denna stafus innebiir rätt att yttra
sig vid sammanträden och att framlägga egna förslag.
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JA - jag vill gärna prenumerera på Vi Mänskor - pg 90 24 - |

tr
tr
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150 kr
Helår 4 nr
100 kr
Gåvoprenumeration
200 kr
Stclrlprenumeration
Jag vill veta mer om Svenska Kvinnors Vänstertörbund (S KV)
Jag vill bli medlem i Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)
40 kr
Jag beställer boken Arbete, bröd, fred

Riikning till:

Gåva

till:

Namn.

Svenska Kvinnors Våinstertörbund

Adress.

Linndgatan 21B

Viktoriahuset
413

Postadress.....
Telefon.

M

GÖTEBORG

