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Ledaren SanfiaL
vYwÅrn4irwrow

Detta land

åir inte ftir oss, min son

det ?ir torrt

Säg inte nu

"Men pappa,

det ?ir ju grönt överallt!"

och se ftirvanat på mig

Visst!

Visst iir det grönt överallt

Men jag menade inte så

Åz
Hur skajag ftirklara

Se nu!

Om vi också vore ett träd

eller ett frö under jorden

så skulle vi vakna

redan vid ftirsta regndroppama

Sedan

niir molnen kramats ur

och den gula solen

såg på oss

så skulle vi slå ut

våra blad och blommor

precis som vi ville
"Men pappa

Vi åirju inte träd"

säger du

Nej, inte 2ir vi det

Det åir någonting annat

som ger måinniskan nåiring

Låter henne gro

Låter henne blomma ut

Ger åter liv åt den

som höll päatt slockna

Att kurura glädjas åt

gemensamt

något som dr vackert

Att kunna wedgas på någon

som dr så elak

Att gemensamt kunna skapa

någonting som vi saknar, fiirstar du

och att kunna dela det vi har

Sebilhay Kaan juli 1987

Jag sitter här i början av februari och är som vi alla djupt skakade

av den krigshets som pågår. USA som ökar kraven på FN och som

är fast besluten att tamakien i mellanöstern. Som mobiliserar hun-

dratusen, tvåhundratusen soldater fiirutom alla vapen. Diktatom

Saddam Hussein i Irak ska bort. Men vilka blir konsekvensema av

detta krig. Man säger inte aff tiotusen, hundrafusentals människor

kommer att dödas, att landet kommer aIt ftirödas for miljoner män-

niskor. Grannländernas reaktioner!

Och våra politiska ledare Göran och Anna, även de borgerliga

partierna, som tycker krig är OK, bara FN stöder det istället for att

arbetaaktivt flor fred. De vet att enligt alla internationella överens-

kommelser är lorebyggande angepp endast tillåtet om en stat är

hotad och så är det inte. Men det känns bra altvaramed i ett stort

fredsivrande kollektiv, som mobiliserar fiir Freden och HÖRS och

SYNS. Jag hoppas att demonstrationema den 15 februari över hela

världen har kunnat påverka makthavama att gä samman for fred!

Naivt eller hur!

I dagama har UNIFEM publicerat en utredning "Kvinnor, Krig

och Fred" av Elisabeth Rehn och Ellen Johnson Sirleaf. Författama

konstaterar alt"värt syfte är aIt visa på kvinnors osynlighet - som

offer, som överlevande och som fredsstiftare och ledare." De vill
bl.a. tydliggöra att kvinnor och bam blir utsatta ftir annat våld än

män.

Och här hemma!

Jag läser i tidningen om en långtidsstudie "Kvinnors arbete och

hälsa", som bedrivits vid Karolinska Institutet, där det visat sig att

äldre kvinnor mår sämre än ftir l0 år sedan, arbetsstressen och ar-

betsbelastnignen är högre, många känner sig trötta och har värk.

Och en hel del av kvinnoma i övergångsåldern är i riskzonen att bli
utbrända. - Det känns bra att ffi det bekräftat det vi alla är medvet-

na om och som är så synligt i form av ökat antal långtidssjukskriv-

ningar och ett ökat (miss)bruk av utskrivning av ångestdåimpande

och antidepressiva mediciner, som ökat mest bland kvinnor, tror
jag attjag sett uppgift om. Det kan vara en nödvändig åtgärd men

också I STÄLLET FÖR en nödvändig ftirändtittg av en besvärlig

livs-/arbets situation.

Med andra ord det är ftiskt att må dåligt i en sjuk situation!

Vi måste tillsammans fortsätta kampen ftir ftirändringar så att vi
kan återvinna vår ffsiska och psykiska hälsa, inte minst genom att

stäTKa våT SJÄLVRESPEKT och SOLIDARITET.

Vi kvinnor kan tillsammans!

Majlis Fridön J
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-Varftir finns ingen svensk repre-
sentant i panelen som har en kri-
tisk inställning till den svenska

sexköpslagen? frågar en av delta-
garna på en heldagskonferens
arrangerad av De Gröna i EU-
parlamentet i Bryssel.

-Vi har frågat flera svenska frivilligorgani-
sationer, men ingen vågar komma hit och

uttala sig kritiskt, flor då ffir de sina bidrag

indragna, blir svaret.

Självklart gickjag "i taket" och krävde

omedelbart att fä reda på vilka dessa organ-

isationer skulle vara. Inte fiir att jag iir pa-

triot i storformat, men skulle arrangörema

ha rätt skulle det innebiira att fri asiktsbild-

ning i fosterlandet vore ett minne blott,
vilket inte riktigt kändes med sanningen

överensstämmande.

T\.t visade sig sedan att detta pastående

L.lvar helt taset ur luften. men det dr ett

litet smakp.ou !a hur upphettat debattkli-

matet är då prostitutionsfrågan ska

diskuteras utifran olika perspektiv. De som

tar upp den svenska modellens lagstiftning

som ett altemativ till liberalisering/regler-

ing (läs bordellverksamhet) försöker man

oftast avftirda såsom varande sippa moral-

ister, helt a-sexuella och med en man-

shatande ftirbudsmentalitet som inte nog

kan fttraktas.

Frågan om "trafficking" kom upp på

EU:s bord efter en konferens i Wien 1996.

Denna konferens initierades av den då-

varande svenska kommissionären Anita
Gradin, ansvarig ftir inrikes och rättsliga

frågor. För att nå samstämmighet, s k kon-

sensus, och dessutom ha en rättslig grund
(EU maste hålla sig inom ftirdragen) kom

det så att handla om människohandel i
största allmiinhet och polis/tullsamarbete i
synnerhet. I dag finns en gemensam ram-
lagstiftning inom EU kring detta och ett
annat nästan färdigbehandlat ltirslag
om hur offer fiir människohandel ska

hanteras. Det ligger för närvarande och

skvalpar i medlemsliindema lor slutbehan-

dling i mi-nisterrådet.

Hiir finns flera problem, som jag ser det.

Niir man varit "pragmatisk" vad gäller den

4 Vi mänskor 112003
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Trafficking
fiirsta ramlagen, har man undvikit att ta

upp sexindustrin och diirmed prostitutions-

frågan. Man har blandat ihop illegal invan-

dring, tillfiillig svart arbetskraft och handel

med människor ftjr sexuell exploatering.
Hårt draget skulle man kunna säga att man
jåimställer flyktinggömmande nunnor med

hallickar av grövsta sort!

l\/f un har inte tagit hänsyn till att
IVlca 90o/o av de, uppskattningsvis
500 000 personer som årligen smugglas

in i EU-länderna, hamnar i just sexin-

dustrin. Medlemsländernas lagstiftning
kring prostitution iir helt olika och debatten

oftast mycket animerad. Både i och mellan

liinderna.

Någon harmonisering på EU-nivå iir inte

i sikte - tack och lov. Här gäller det att hål-

la sig till nationell nivå. Låt mig ge ett ex-

empel: I Nederliinderna iir det lokala myn-

digheter som utflirdar tillstånd att bedriva

bordellverksamhet, alternatir,t verka som

"egenftiret agare" i skyltftinster-prostitu-
tion. Du registreras och betalar skatt, om-

fattas av socialförsäkringssystem etc.

Gatuprostitution är forbjuden. Två pros-

tituerade från vardera Polen och Rumiinien

ville regishera sig iNederliindema. De fick
avslag. Frågan gick vidare till EG-dom-

stolen som dömde till kvinnomas "fiirdel
". Genom associationsavtal med EU får

företagare från dessa länder etablera sig

och då Nederländerna ser på prostitution

som ett av de "fria yrkena" av samma typ

teater/kulturarbetare, ansåg domstolen att

Nederliindema gjort fel som nekat kvinnor-

na tillstand.
I debatten kring viirldens, troligrv*is örs-

ta skådade feministiska lagstiftning, kvin-
nofridslagen finns många myter. Många

tror att vi kriminaliserat hela hanteringen

och betraktar oss repressiva. När det går
upp liir en del att vi kriminaliserat kun-
den uppstår en annan märklig debatt.
Många anser att vi därmed accepterar
sex-turism, att vi med vett och vilja anser

att svenska män ska resa till vara grannliin-

der och bete sig som bestialiska vild-kanin-

er diir, att vi l2impar över vårt problem på

andra. Fakfum är aIt det skulle underlätta

om andra liinder faktiskt inftjrde lagar lik-
nande den svenska. Men det vi gjort iir up-

penbarligen något oerhört. Vi har visualis-

erat den tidigare dolda parten i prostitution:

Mannen och därmed ifrågasatt en tradi-
tionell, manlig "rättighet".

Det tror f-n att en del blir upprörda...
Förslaget till brottsofferhantering iir inte

heller bra. Diir vill man ge offren möjlighet

att få kortare uppehållstillstand under tiden

de vittnar mot "smugglarna ", därefter

utvisas de med största sannolikhet. Mll de

inte vittna så utvisas de direkt. Man blandar

således ihop brott mot staten och brott mot

enskild. Parlamentsmajoriteten ansåg ock-

så att "vitbrena " ska kunna användas som

lockfaglar i utredningsarbetet, vilket jag

anser vara helt ftirkastligt. Ingen kan heller
garantera vittnets siikerhet vid återkomsten

till ursprungslandet.

Nu handlar det ju inte bara om vad som

sker på s k EU-nivå. Frågan om sexuell ex-

ploatering, sexindustrin och handeln med

måinniskor som varor ?ir i allra högsta grad

ett globalt problem. FN-rapporter talar
om 4 miljoner individer som trans-
porteras runt och in i denna business

årligen. Hälften av dessa lär vara,
främst flickoro mellan 5 och 15 år gamla.

ENr kvinnokonvention (CEDAW) upp-

I ' 
manar varje signitiirstat att arbeta aktivt

mot prostitution. Artikel 6 iir där glasklar.

FN :s Palermoprotokoll kriminaliserar hela

kedjan, vilket fakiskt omfattar även kun-

den. Döm om min förskräckelse då jag

nyligen fick höra att FN:s organ ILO i jan-

uari i år haft ett möte med representanter

från "prostitutionslobbyn ". Det arbetas

aktivt på att få in skrivningar i interna-

tionella konventionstexter diir prostitution

skall betraktas som ett yrke. Denna lobby-

ism har hittills varit mycket framgangsrik.

Jag har de senaste aren knappt sett ett enda

dokument framtaget diir inte distinktionen
frivillig kontra påwingad prostitution firurs

inskrivet. Detta är ytterst olyckligt. Vi
måste med gemensamma krafter se till att

inte yrkesdefinitionen blir en realitet.

Vi kan inte heller på hemmaplan luta oss

tillbaka och pusta ut. Kvinnofridslagen iir
utmdrkt, men den måste absolut komplet-

teras med andra aktiva åtg:irder. En social

narkotikabehandling värd namnet, utbild-

Fortsättning på sid 29



Kurdisk kvinnokamp i Sverige och världen
edan 17 år tillbaka har Amineh varit
en mycket aktiv person inom partiet.

Amineh har under hela sitt liv kiim-
pat flor miinskliga rättigheter, men framfiir-
allt ftr j åimställdheten.

Sedan hon kom till Sverige ftir &ygt 10

år sedan har hon fortsatt sin kamp ftir sam-

ma vänster linje inom både "Khomala"
och Våinsterpartiet.

Redan i början av sin vistelse i det sven-

ska samhället började Amineh inse, att pa-

triarkatet är universellt och det existerar
överallt. Att det i det modema Sverige sker

samma lortryck av kvinnorpå ett systema-

tiskt sätt, som av kvinnor i tex. Mel-
lanöster. Dåir är det den tusenåriga kulturen

med patriarkatet i spetsen och regionens /
islams grymma syn på kvinnor, deras sex-

ualitet och människoviirde, som har varit
det centrala flor bl.a. den feministiska kam-
pen. I den moderna västviirlden dr kvinnor
också underordnade männen. Det är också

samma patriarkaliska stnrktur det handlar

om, ddr finns bara en gradskillnad.

KVII\NORS NYAMAKT
Nåir det gäller kvinnor med en annan bak-

grund än den svenska, så är situationen
mycket annorlunda. Trots att kvinnors
maktresurser ökar i och med migrationen,

kan de flesta kvinnor med utländska bak-

grund samtidigt bli tredubbelt örtryckta.
På grund av sitt kön, sin etniska till-
hörighet, och sin klasstillhörighet. Detta

har flera undersökningar visat. I Amineh:s

c-uppsats som hon skrev vårterminen

2002, "Jämställdhet utifrån frra kurdiska

fl ickors perspektiv" blev resultatet likartat.
Ett flertal invandrade kvinnor i Sveriee

utifrån "hedersbegreppet". De som hittills
har diskuterats kvinnors situation i det nya

landet. har ftirt denna diskussion utifrån

lever fortfarande under de normer och

ftirutsättningar som de hade i hemlandet. I
många fall kännbart värre då kvinnors
maktresurser ftirväntas öka i det moderna

landet. Samtidigt minskar makten i
motsvarande grad hos männen, vilka dock
fortfarande ser sig som familjens överhu-

r,ud. Detta forhållande har blivit mer legit-

imt att fora på tal i och med att diskussio-

nen förs i det svenska samhället om en

ökande kvinno makt framforallt i samband

med "Fadima och Pela" tragedin.

Detta problem har diskuterats utifrån
många olika aspekter och framför allt

Amineh ör en kvinnoaktivist från
Iran Hon ör ftdd i den kurdiska

delen av lron. md U års ålder blev

hon ftrJöljd uv den irsnska regimen

och blev tvungen stt fly landet

Orsuken tiU ftdöljeken var att hon

var uktiv inom det lrunska

Komm unistiska Partiet "Khomala".

Hon hur hiir i Sverige, utbildat sig till

socionom och hon iir uktiv medlem

inom vönsterpartiel

deras ideologiska perspektiv, kulturbak-
grund, religion och klass tillhörighet.

Vi, några aktiva och engagerade kvin-
nor började ftir två år sedan, med att starta

upp ett radio program som heter "Kvin-
noröst på kurdiska". Yärt måI, var och är

att förmedla kunskap och information till
kvinnor och unga flickor. Information om

såväl deras rättigheter som skyldigheter
vad gäller det svenska samhället och den

egna familjen. Vi lorsöker nå dessa kvin-
nor och flickor genom att hålla möten och

seminarium i många olika ämnen ftir dem.

Men framfört allt via vårt radioprogram

som har funnits sedan juni 2000. Vi sänder

varje söndagar mellan klockan 16.00 till
18.00 i radio Sydväst, frekvens FM 88,9.

KVINNORS PROBLEM
Vi vill uppmärksamma kvinnors problem i
samhället, hur de ska gå till väga frir att

lösa dessa problem. Vi forsöker ge dessa

kvinnor kunskaper om hur de kan sköta

sin hälsa. Vårt syfte iir att kurura ena dessa

kvinnor, så att de inte känner sig ensamma.

En viktig del av vår programtid iir diskus-

sionerna med våra lyssnare. Vi diskuterar

de regler och lagar som finns i det svenska

samhället, vilka rättigheter och

skyldigheter alla har, hur vi kan samarbeta

samt delta ak1i"t i samhället för att bekäm-

pa patriarkatet och den segregation som nu

är rådande.

Amineh besökte, med risk för att bli
gnpen och ftingslad, åter Irak hösten 2002.

Fortsättning på sid 29
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TIIIVA}(T I DITT NAMN AR GIRIGIIET
Breda sängar är bra. Då slipper man välja.

Man far plats med både böcker, tidningar,
glasögon, kaksmulor, älskare och extrafilt.

Bland böckerna ligger Socialism ft, o

sceptical age. Den kom ut 1994 pä Polity
Press. Boken är skriven av Ralph Mil-
liband. Han undervisade i många år på

London School of Economics. Han lever

inte längre.

I bokens inledningskapitel ("The case

against capitalism") anftirs tre argument

mot kapitalismen. Först och främst sys-

temets grundläggande omänsklighet, som

enligt Milliband visserligen kan mildras

men inte utrotas. Till det krävs ett

samhällssystem, som drivs av en helt an-

nan dynamik än kapitalismen. Millibands
andra argumentet mot kapitalismen är att

dess ekonomi grundas på privat ägande

och strävan efter största möjliga privata
vinst. Hans tredje argument mot kapitalis-

men är dess försök att genomkommer-

sialisera alla mänskliea behov och rela-

tioner.

\ filliband menar, att ett socialt system

IYIsom bygger på kapital och konkur-

rens inte kan frambringa samhällsftirhål-

landen som möjliggör äkta medbor-

garskap och sammanhållning. Mot
kapitalismen ställer han en social ordning

byggd på demokrati, jämlikhet och samar-

bete - socialismens grundläggande vär-

den. Milliband menar att socialismen
ska betraktas som ett led i en mycket
gammal kamp för ett mer rättvist
samhälle och att socialismen, sedd i det

ljuset, inte bara är önskvärd utan också

fultt möjlig.
Boken är bra och lugnande kvällslekfyr.

Efter en stunds läsning tystnar de oroligt
kacklande hönsen och sätter sig till ro på

sovpinnen.

Tidningarnas ekonomisidor gör man

bäst i att läsa på morgonen. Det sparkar

liksom igång dagen att läsa om kapitalis-

mens ekonomiska grundteser. En av dessa

är att god ekonomisktillviixt inte är möjlig
i ett land med små inkomstklyftor. En an-

nan att låg inflation inte iir möjlig i ett land

med låg arbetslöshet (under 5 procent) och

en väl utbyggd offentlig sektor. Detta är

inte helt lätt att begripa om man inte har

akademiska poäng i ekonomi. Men vill
man bli betraktad som en ansvarfull med-

borgare fär man idag inte ens andas tvek-

samhet inftir dessa teser, då kallas man os-

eriös. Eller politiskt korrekt, ett vanligt
skällsord på oss som inte är nöjda med till-
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ståndet i världen. Kapitalismens ekono-

miska teser ska accepteras som fakta, ja
till och med som vetenskap.

Vi får av våra politiker och börsbo-

lagsmäklare höra vilka ekonomiska

framgangar kapitalismen fiirt med sig, vil-
ka rikedomar som skapas viirlden över. Vi
matas i media med rapporter om multina-

tionella företag med miljardvinster. Vi
fiirväntas beundra ett samhällssystem

som skapar miljardvinster och astro-
nomiska penningflöden på all världens
börser.

Men något fattas i lovsången. Miljard-
fattigdomen. De astronomiska folkström-

marna av utfattiga och desperata män-

niskor. Alla dom som idag lever på mindre

än en dollar per person och dag - 1200

miljoner människor.

En dollar (tio kronor) åir en femtedel av

vad du och jag får betala för en peni-

cillinkur när våra barn får halsfluss eller

öroninflammation. Det räcker till en halv

brödlimpa i ICA- butiken i mitt Sunne.

Den rikaste femtedelen av viirldens län-

der har 86 procent av världens bruttona-

tionalprodukt (BNP), 82 procent av

världens export och 74 procent av alla

telefonlinjer. Den fattigaste femtedelen av

världens länder har bara en procent av

dessa sehorer.

I strukturrationaliseringenso kom-
mersialiseringens, tillväxtens och vins-
ternas namn har klyftorna mellan de ri-
ka och de fattiga bara ökat. 1960

tjänade de rikaste 20 procenten i
världen 30 gånger mer än de faffigaste

20 procenten. 1997 tjänade de 74

gånger mer.

1997 bodde 76 procent av jordens be-

folkning i de 77 fattigaste länderna. De

hade tillsammans 17 procent av vdrldens

BNP. Samma ar bodde I 1,8 procent av jor-
dens befolkning i de sju rikaste länderna

och de hade 64 procent av jordens BNP
(källa: Situation Stockholm oktober 2000).

Orkar man läsa mer om eländet i
världen finns boken Dying for growth,

redigerad av JimYong Kim. "Growth" be-

tyder hiir tillväxt, ekonomisk tillväxt. Och

det är de fattiga som dör, det är de som

med sin hälsa och sina liv betalar priset ftr
det som kallas tillväxt. Jag tycker det blir
mycket enklare att ftirstå vad kapitalis-
men handlar om, ifall man byter ut ordet

"tillväxt" mot ordet "girighet". Smaka

långsamt på ordet: g-i-r-i-g-h-e-t.

aa

fiverallt där du stöter på ordet
l.-f"tillväxt" i artiklar på ekonomisidor-

na, på banken, niir politikema håller ftir-
maningstal till folket, så haja till och byt
snabbt ut ordet "tillväxt" mot ordet
"girighet"! Då börjar det håinda saker. Bo-

ken Dyingfor growth far istället titeln Dy-
ing for greed. Pröva att byta ut ordet
"tillväxt" mot ordet "girighet" nåir du läser

ekonomisidorna. Då kan det låta så här

istället: "God ekonomisk girighet är inte

möjlig i ett land med små inkomstklyftor".
Nej, det iir klart. I ett sånt land kan inte de

rika bli svindlande rika, de fattiga av-

grundsfattiga. Orättvisorna tillåts inte bli
skriande. Det kan vem som helst begripa

även utan akademiska betyg i ekonomi.

Hur tir det var statsministern brukar sä-

ga? "Vi hoppas att Sveriges tillväxt i år

ökar med två procent". Fast egentligen

säger han: "Vi hoppas att Sveriges girighet

i år ökar med två procent". Gör vi det?

Tänk om statsministern lagt pannan i dju-

pa veck och bekymrat sagt att tillviixten i
år kommer att minska med fem procent.

Alltså att Sveriges girighet kommer att

minska med fem procent. Hade du och jag

också tyckt att vi haft anledning att bli
bekymrade då? Eller viirldens fattiga?

Tillhör du dom som satsade dina pen-

sionspengar i fonden Aggressiv? Där du

garanterades maximal tillväxt på dinapen-
gar? Det låter ju lovande, pengar som

snabbt växer till sig på banken. Pengar till
resor, pengar till en mjuk skön såing, vem

vill inte ha det? Men om det inte handlar

om maximal tillväxt utan om maximal
girighet? Att banken lovar att fiirvalta dina

pengar med maximal girighet?

Tänk om dina pengar bara kan växa

maximalt om någon annan blir maximalt

fattig, maximalt sjuk eller maximalt hun-

gng. Vill du att banken ftirvaltar dina pen-

gar på såna villkor? Törs du ens tänka på

vad fondenAggressiv satsar pengarna i fiir
branscher? Vapen? Trampminor? Ben-

proteser? Tarar?

Gislow.



Kapitalismens och nyliberalernas verk-
liga syfte åir inte alls att öka välståndet i
samhället eller viirlden - det är att berika
sig själva och öka sina företagsvinster
maximalt. Detta fiirsöker de dölja bakom
tal om "tillväxt". De iir mer eller mindre
medvetet lögnaktiga nåir de beskriver sig

själva och sin roll i samhället och
ekonomin. Varftir ska vi beundra eller ens

vilja ha ett samhällssystem som bara fiir-
mår göra de rika allt rikare och de fattiga
allt fattigare?

För att inte verka alltlor ogenerös mot
kapitalismen måste man erkänna att den
på vissa områden tveklöst skapat en

enoffn tillviixt - på fattigdomens, tuberku-
losens, malarians och de HlV-smiuades
område. Gick det att börsnotera den

växande fattigdomen skulle bankerna
avgjort satsa pensionspengarna där -
vilken tillväxtindustri! Ta bara Kina!
Vilken pensionsfond skulle kunna motstå

att investera pengar på en marknad med
en miljard potentiella fattiga?

\ finns någonbiskopsbrevet som kom i
IYIbö{an på 90-talet? Fattiga och rika
hette det. Det utlöste ett ramaskri bland
Sveriges ftiretagare. Med Wallenberg i
spetsen såg de sig nödgade aff i en av

Sveriges största dagstidningar läxa upp

biskopen - biskopen tillhölls i hånfulla
ordalag att inte lägga sig i sådant han inte

begrep sig på, n2imligen landets ekonomi.

Det skulle han överlåta åt experterna på

detta område: bank- och ftiretagskapitalis-

terna. Jag minns inte vad biskopen svarade.

Fast biskopsbrevet handlade inte om
ekonomi - det handlade om moral. Inte
om pengar utan om etik. Biskopen höll sig

helt klart på sin planhalva.

Biskopen anklagade i sitt biskops-
brev kapitalägarna för bristande etik
och moral, för g-i-r-i-g-h-e-t. Det var
det som giorde kapitalägarna så

rasande. Men det gick ju inte att låtsas

om. Istället låtsades de att biskopen
pratade om landets ekonomi, när han
uppenbarligen pratade om en av de sju
dödssynderna. Och på det området är
naturligtvis en biskop expert.

Milliband skrev ftirdigt Socialism for a

sceptical age ijanuari 1994. Han dog i
april samma ar, innan boken liimnat tryck-
eriet. Han kommer inte att skriva fler
böcker. Det åir lite sorgliE. Vem skriver nu
de humanistiska manifest vi behöver?
Vem tar bladet fran munnen och kallar en

spade ftir en spade?

Tillviixt - ditt namn air girighet.

Ann Olsson-Gislow tr
Ann Olsson-Gislow är distriktsläkare i
Sunne.

Kvinnor för ett
annat Europa

I december ftirra året var jag på
en kvinnokonferens i Köpen-
hamn. Under EU-toppmötet
passade nätverket "Kvinnor för
ett annat Europa" pä att anord-
na en konferens över temat
"Kvinder og globalisering:
Hvordan sikrer og forbedrer vi
kvinders vilkår''. Nätverket har
funnits några år och har en

bred politisk plattform. I den
gemensamma plattformen finns
bland annat följande:

Ekonomisk jämsälldhet ftir alla kvinnor
Nej till sociala nedskärningar

Kortare arbetsvecka med bibehållen lön
Kviruror ska ha rätt till sin esen sexualitet

Nej till EMU
Nej till Schengen.

Vi var ett fzrtiotal kvinnor fran Öst- och

Våist Europa, som samlats. Glädjande nog
kom många från Östeuropa, bland annat

från Rumänien ("Ingen har så mycket
familjvåld som vi", som en deltagare
därifrån berättade ftir mig), Estland och

Lettland. Men alla deltagare fran öst fick
inte ens visum ftir att komma till Danmark
utan fick låimna återbud. Vi höll till i Dan-

nerhuset, som dr ett stort och fint gammalt
kvinnohus , bara några kvarter från järn-
vägsstationen. Ett mysigt hus som sagt -

men utan hiss! Konferensen var på tredje

vaningen!

\fätverket "Kvinnor for ett annat Eu-
l\ropa" brukar passa pä att anordna
konferenser när det är EU- toppmöte.
Diiremellan ftir det en ganska blygsam till-
varo. Men det iir å andra sidan ganska fan-

tastiskt att _nätverket överhuwdtaget fort-
sätter att fungera med tanke på att
kvinnorna åir spridda och finns både i Öst-

och Våisteuropa. Nästa träffUir planerad till
juni 2003 i Grekland, ddr ndsta EUtopp-
möte skavara. Om grekiskorna inte hinner
eller kan ordna en träff, så har rumänskor-
na lovat att ställa upp med en träff, men då

lite senare på aret.

En av konferensd eltagama, spanj orskan

Marie Jose Aubet, berättade livfullt om
kvinnors situation i Spanien: "Efter så

många ar med Francos dikatur var ndstan

alla väldigt förhoppningsfulla inför in-

trädet i EU 1981. Men de flesta florhopp-

ningar har kommit på skam. Spanien är

inte mycket till välftirdsstat nu ftir tiden,
mycket på grund av ekonomiska åthut-
ningar inom EU. Förut hade vi i alla fall
bra sjukvard - på grund av Francos dåliga

hälsa! Han kunde inte åka utomlands ltir
att få vård, så han var tr,ungen att bygga ut
sjukvården inom landet och det kom ju al-
la till del. Men nu känns det som om det

mesta raseras."

Maria berättar vidare att människors
trygghet, framftir allt kvinnors trygghet, i
arbetslivet håller pä att monteras ned:

"Det kommer fler och fler s.k. arbetskon-

trakt, dvs. kvinnor blir anställda från
mandag till fredag. Om de får komma till-
baka på mandag vet de inte!"

Maria berättar att det ftids minst barn
just nu i Spanien i forhållande till det öwi-
ga Europa.

KVINNOR I LETTLAND
En del av glädjen med konferenser är ju
att träffa andra deltagare och jag passade

pä atr bekanta mig med en lettisk kvinna,
Påirsia Eglite, fian Riga. Hon 2ir demograf,

analyserar befolkningsstatistik, och arbe-

tar på Centrum ftir kvinnostudier. Jag frå-
gade henne hur människor har det nuftir-
tiden i Lettland. Pärsia ger ftirst några
fal<1a om Lettland. Lettland är ett litet land

med drygt 2.3 miljoner innevånare. I hu-

r,udstaden Riga bor ungef;ir 760.000. Be-

folkningen minskar både i landet som hel-

het och i huvudstaden Riga. Speciellt unga

människor söker sig utomlands. Letterna
åir i minoritet i landet, c:a 48 oÄ ochryssar-

na dtr i majoritet. Det har varit en hel del

diskussioner om språktester for ryssar,
krav på att de ska kunna tala lettiska, men

hela den frågan har lugnat sig. Lettland iir
ett fattigt land med stor bostadsbrist, åt-

minstone i Riga. Medelinkomsten i Lett-
land är ungefiir 25-30 oÄ av medelinkom-
sten i Europa.

Hur har samhcillet förcindrats sedan de

blev sjrilvstrindiga?
Jo, svarar Pärsla, mycket har forändrats.

Vi har FRIHEI vi kan köpa de böcker vi
vill ha, vi kan röra oss fritt. Men vissa sak-

er har också fiirsiimrats. Under ockupatio-
nen hade vi ingen officiell arbetslöshet,

idag iir den c:a 7-8oÄ, men i verkligheten
iir den betydligt större. Man ffir A-kassa i
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högst nio månader, sedan iir det slut antin-

gen man ffitt ett jobb eller inte. Förut fanns

barntillsyn men nu iir det ett jätteproblem

for kvinnor. Pensionsåldern var ftirut 60 år

for män och 55 år for kvinnor. I dag är den

62 är for bägge könen.

Hur cir det medjcimstrilldheten?

I Lettland finns ingen kvinnokamp, säger

Pärsla. Människor har fullt upp med att

forsöka få vardagen att gä ihop. Dessutom

finns inga medel for att bedrivajämställd-
hetsarbete. Kvinnor tjiinar i medeltal 81 %
av vad männen tjänar. Självklart betyder
det att pensionen blir lägre for kvinnor iin
for män. (Precis som i Sverige, tänker
jag!) Någon riktig arbetsmässig trygghet

finns inte heller for kvinnor, när de vill
återvlinda till sina jobb efter barnledighet.

Det är kanske därftir det ftids så få barn!?

Glädjande nog Zir 60 % av alla studerande

i Lettland kvinnor.

Ska ni gå med i EU?
Landet är delat i sin inställning, ungeftir
fifty-fifty, svarar Pärsla. Om vi gar med i
EU, vad kommer då att h2inda de lettiska

bönderna. Det finns en stor oro över det.

Andra tycker att det iir såikerhetspolitiskt

bäst att gå med. Någon politisk opinion
mot finns knappt. Politikerna är entusi-
astiska, men vad kommer att hända med

den lilla måinniskan? EU :ir ju trots allt till
for att gynna stor{tiretag - inte de vanliga
människorna. slutar Pärsla.

Elly Engrtedt D

Recension
KVINNOODEN
Karin, Sally och Saga

av Birgitta Boucht

Sally och Saga var två flickor från
Jakobstad som på 1930-talet gifte sig
med var sin bror från Snappertuna.
Karin, min mamma, kom från Sverige

och hittade min pappa som var både

vän och avlägsen släkting till de båda

bröderna. Alltså blev Sally, Saga och
Karin väninnor. Småningom födde de

barn, pojkar och flickor huller om

buller, och hemmen fylldes av stora

släkter på stora fester, då barnen drog
sig tillbaka till något bakre rum och
suckade över sina föräldrar. Där fanns

en stor flicka som hette Ann-Mari och

en mindre flicka som hette Rita. Ann-
Mari kunde jag bara beundra på

avstånd, hon var mera jämnårig med

min storebror. Rita, som var ett helt år
yngre ån jag, gick naturligtvis inte att
prata med. Festerna blev småningom
f;irre och anspråkslösare, men åtmin-
stone på jularna visades vi upp för
varandra och släkten.

Saga, Sally och Karin gladde sig när

deras barn blev vuxna och flyttade
hemifrån. Nu fick de tid för eena in-

tressen. De började resa, tillsammans,
var ft)r sig, med Marthorna, med andra

ftireningar. Döttrarna började få vykort
från olika delar av världen och forun-
drade sig över att de här gamla tanterna

orkade ta sig från ort till ort med glatt
humör och med en kassa som alltid in-
nehöll tillräckligt med pengar for pre-

senter åt barnbarnen. Ibland tyckte vi
att mormödrarna reste ftir mycket och

att de inte i väntad utsträckning ägnade

sig åt attvara barnvakter. Men att Saga

som 87-åring reste jorden runt kunde
inte väcka annat än beundran.

Livet smider sina planer oss ove-
tande. Vi som var döttrar blev yrkesak-

tiva, mammor, mormödrar. Vi som

knappt alls träffats som vuxna eftersom

vi hade så många järn i olika eldar, åter-

fann varandra i våra mammors koncept:

ut i världen, om inte jorden runt, så åt-

minstone upp i bergen! Där vandrar vi
nu en gång om året, i Polen, Bulgarien,
Grekland, skvallrar om våra föräldrar
och släktingar, skriver vykort hem,
pratar, pratar. Vi utgör bergsänglarnas
förening, med tre medlemmar och en

guldängel som symbol, bestämt inställ-
da pä att bli gamla visa kvinnor som

hinner med annat än barnpassning och
pensionärsdans. ------+

HAR BOR JAG
Kvinnors berättelser om incesto rituella
och andra övergrepp.

Red. Maria Nyman. Förlags ab Gon-

dolin, Stödcentrum BEDA, Rsci Riksor-
ganisationen stödcentrum mot incesl.

Det h2ir är en antologi - fint illustrerad av

Alina Witwitzka - där en rad kvinnor
beskriver det våld och den ftirödmjukelse
som de tvingades utstå som bam. I de fles-

ta fall är ftirörzaren eller ftirövama offiens

niistående men här finns också ett vittnes-

mål om rituella övergrepp där några av

samhällets manliga stöttepelare är in-
blandade.

Somliga av kvinnorna har valt att

framträda med sina egna nmn medan andra

presenterar sin historia under pseudonym.

Gemensamt ftir de båda gruppema iir att

deras berättelser bågnar av smärta och

sorg. Vägen till ett bättre liv har, delvis pga
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av omvärldens likgiltighet och kyliga
avståndstagande, varit både lang och svår.

Dessa utsatta barn har varit så ftrtvivlat
ensamma och de har alltftir liinge ftltrzingt
sina skuldbemängda hemligheter. I en del

fall har det gått så långt som till själv-

mordsförsök och samtliga har varit de-

primerade, tvivlat på sitt egenvärde som

måinniskor och kvinnor. Ge-nom att bear-

beta det gamla onda i litterär form och

kreativt bildskapande söker de nu att fä

kontakt med sitt inre. Flera betonar hur

viktigt det är att i ord gestalta de trauma-

tiska händelserna. Det gör dessa mindre

hotfulla, lättare aff analysera och uthärda.

Den litter2ira kvaliteten skiftar - detta iir
ju inga yrkesskrivare - men standarden iir
änd övelag ganska hög. som läsare kan

man inte undgå att bli berörd, kiinna upp-

givenhet parad med vrede. Hur liinge ska

samhället tillåta tortyr av minderåriga?!

Hur låinge ska vi som medmiinniskor välja

att blunda ftir oftens lidande?!

Kitta Söderlind-Ridel, psykolog och

psykoterapeut, har skrivit ett insiktsfullt
fiirord diir hon på ett lugnt och sansat sätt

tar up de flesta aspeklerna på sexuellt ut-
nyttjande.

Den officiella inställningen till incest har

skiftat genom tidema. Fran att ha varit ett

stråing tabubelagt ämne började övergrep-

pen att på allvar diskuteras under 8O-talet

och öppenheten har sedan dess blivit allt
större. Problemet har visat sig vara större

än man anat. C:a l0oÄ av kvinnorna och

20Ä av männen anses ha varit utsatta för
övergrepp i bamdomen.

Hw vedervtirdigt detta fenomen än må

var4 så tror S-R att vi alla besitter liikande

krafter.

Manga \.uxna som varit sexuellt utsatta

visar ofta en enastående ftrmåga att överl-

eva. Genom möten och skapande verk-

samheter går vägen till livet.
De orden kåinns trösterika.

Mai Persson tr



På kvällen i sängen läser vi högt
varandra.
Men sanna resencirer -

de cir de som bara
För ftrdens skull,

med hjcirtat kitt som en ballong,

fiir

Ånnu en berättelse

av Birgittu Boucht:

BABETIFFE
TIGGER

I ETIROPA
Tusentals kvinnor och män gick en gång

från Köpenhamn till Paris, genom fem

l2inder, under sju veckor. Vi vandrade i en

fredsmarsch i protest mot kiirnvapen i öst

och vdst, fiir en kiimvapenffi zon i Europa

och en fredlig viirld. Det är inte mer 2in tju-
go ar sedan. Mycket har foråindrats sedan

dess. Några anser att tillstandet i världen

blivit bättre, andra iir mera pessimistiska.

Själv undrar jag hur kvinnan i Babeuffe

har det idag.

Nåir vi kom till Babeuffe såg vi ett litet
hus vid jiirnvägen. Vi tog med oss E. Som

kunde franska och frågade om vi fick bo

där över natten. En kvinna liksom ut-
skuren ur en 18O0-talsroman om fattig-
dom och svält nickade stumt. Hon satt i
köket tillsammans med sina stumma barn

och skalade potatis.

Vi släpade våra viiskor upp ftir en smal

trappa till vinden. På vinden farurs två små

rum. E. Fick det ena. Vi bar dit en säng

och lyckades slå sönder ett ftinster. Vi
skåimdes.

Ingen sov på vinden. Det sprang råttor

över golvet. Jag satte mig ner på min säng.

Den rasade sönder under mis. E. Skrek

Ger sig ivdgfrån allt,
ett dunkelt ödets tvång

Gör att i varje stund de ropar:
låt oss fara!

(Chorles Baudelaire)

gällt från siff rum. Hon hade fatt fingret i
kläm i dönöppningen.

De andra sov i det stora tältet där det

rymdes hundratals personer, tror jag. Jag

ville inte då sova i det stora tåiltet. Jag ville
sova inomhus. Jag vecklade ut min sovsäck

på golvet, ft)rsökte glömma råttoma.

Babeuffe ligger vid järnvägen. Huset

låg vid en jiimvägsstation d?ir tågen aldrig

stannade men visslade ihållande när de su-

sade forbi. Med tjugo minuters mellannrm

visslade och susade tågen förbi natten

igenom. Jag visste inte att tåg skriker så

gällt och obehiirskat niir det åir mörkt.

Den stumma kvinnan var inte bara hun-

grig och fattig. Hon var också utvakad.

På morgonen tackade vi lor husrum och

betalade fiinstret. Hennes insjunkna

kinder var alldeles grå och ögonen röd-
kantade. Hon såg ftirundrat efter oss nåir vi
gick. Hon fiirstod nog inte varftir vi van-

drade genom Europa på detta sätt.

Det lorstod inte heller den lilla pojken i
en lågstadieskola i Helsingfors som jag

besökte niir vi kommit hem. Jag berättade

om marschen, hur vi gick, hur vi åt och

sov, hur vi fick vila oss en hel dag i Brys-

sel och att vi då gick på kafö och åt

bakelser.

Efteråt kom pojken fram och sade: Man

behöver inte gå till Bryssel. Vår familj
brukar alltid flyga.

Birgitta Boucht är finlandsvensk för-
fattare. Ovanstånde text/er är hämtad/e

ur Konservatorns blick, en bok be-

stående av 63 korta berättelser. Utgiven
av Schildts ftirlag i Helsingfors. Boken
går även att finna hos Hedengrens i
Stockholm.

Erni Friholt tr
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Notiser
NÖNI-,NGADE

KÖNSROLLER
Nlir Kristina Knöös Franzdn i Växjö köpte

ett sagoslott i Lego till sin dotter upptäck-

te hon att det nästan var ftirdigbygg1 - till
skillnad från Legos leksaker som riktar
sig till pojkar och som 2ir inriktade på ac-

tion och eget skapande.

Kristina, som bland annat är vice ord-

fiirande i tekniska nämnden och medlem i
jiimställdhetskommittdn i Växjö, tampas

dagligen med frågan hur man ska locka

fl ickor till tekniska utbildningar.

- Flickor behöver också liira sig att tän-

ka på samma sätt som pojkar, att kon-

struera och bygga, säger hon.

Lego påstår att flickor vill hoppa över
konstruhionsbiten och gå direkt på roll-
spelet, medan pojkar vill bygga och ha

mer action.

Krilla: Kommunahuellt tr

NOBELPRISTAGARE

MOT KRIG
4l amerikanska Nobelpristagare i ffsik,
kemi, ekonomi och medicin skriver i ett

brev att de motsäffer sig ett preventilA krig
mot Irak.

"Militeira operationer mot Irak kan leda

till en relativt enkel seger på kort sikt.

Men krig karakteriseras av överraskning,

mänsklig förlust och oavsedda kon-

sekvenser", sägs det i brevet. "Kon-
sekvensema kan, även med en seger, un-

derminera snarare än skydda USA:s
siikerhet och ställnins i världen".

{ailo, Flamman D

NYTT FEMINISTISKT
FÖRLAG

Till hösten utkommer de tre fiirsta böcker-

na av kvinnliga författare på nystartade

Feminista (en gren av bokftirlaget Mod-
ernista). Senare ska det bli sex böcker om

aret.

Feminista vill utge "god litteratur om

hur kvinnors liv, deras erfarenheter och

villkor har sett ut sedan 1970-talet". Med

andra ord sådana böcker som foraktfullt
kallades "bekännelselitteratur" då nåir det

begav sig.

Vi önskar Feminista lvcka till!
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Maken öqter maten

Ta makten över maten
" Ata bör man, annars dör manoo.

Motsatsen gäller också: Elvis Presley dog av en livslång diet på vitt, rostat bröd

med lönnsirapo och Jan Stenbeck lär ha stupat på grund av

allt fiir mvcket mat och drvck.
Den ene offer ftir en fattigdomskultur vars matvanor han inte kunde frigöra sig från,

den andre på grund av rikedomens omåttliga överflöd.

fag hörde forskaren Ylva Mattsson-Syd-

J ner berätta om olika aspekter på mat på

ett seminarium i Karlstad nyligen. Borger-
lighetens rikliga måltider, med flera rätter

och invecklade regler ftir bordskick, blev

eff ideal ftir alla dem som knappt hade råd

med den dagliga maten.

Hon jämforde mathållningen i ett

brukssamhälle omkring sekelskiftet 1900

med eff borgerlig hem. De välbärgade åt

smör, fet mjölk, vitt bröd och helt kött,
medan de fattiga fick nöja sig med marga-

rin, skummjölk, grolt bröd, ister och pöls4
medan de drömde om de rikas överflöd.

Idag niir de flesta i Sverige har räd att
ätabra, har det lett till att arbetarklassen

äter smör, viu bröd och fet mjölk och blir
tjocka och sjuklig4 medan de med högre

utbildning och bättre ekonomi inser att det

är viktigt att äta hälsosam mat. De väljer
lättmjölk, fleromättat fett, grovt bröd och

ekologiskt odlade grönsaker.

T\.t eir en sorglig tid vi lever i, när ma-

l-lten har blivit farlig, besprutad med
gifter och proppad med kemiska tillsatser.

Naturligtvis åt folk hälsovådlig mat även

tidigare. Min morfar berättade att det van-
liga kvällsmålet i den barnrika familjen
var torra brödbitar i varm mjölk. Brödet
var ofta mögligt, men det gick ned iindå

eftersom pojkama trodde att ju mögligare
brödet var, ju starkare skulle de bli. (Nu
blev de faktiskt ovanligt starka och friska,

och morfar var aldrig sjuk och hade aldrig
hål i tiinderna. Han dog niir han var 89).
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Skillnaden var att brödet då (även om

det möglade) bakades av säd som var od-

lad på gården. Fjorden utanfiir husknuten

gav pinftirsk fisk och nötboskapen var
niistan familj emedlemmar.

Även stadsbomas mat var närproducerad

och nödvändigtvis ftirskvara, innan kyl-
skåp och frysboxar gjorde det möjligt att

spara maten.

Tdug kommer inte stockholmarnas mat

lfrån grarurskapet. Mathållningen har ?in-

drats dramatiskt, pizza och sushi har blivit
vanligare 2in fläsklägg med rotmos. Exo-

tiska frukter har blivit dagligvaror, de

flygs in fran Brazilien och Sydafrika. Vad

gäller öwig ma! är det nästan omöjligt att

hitta svenskägda ftiretag bland matvaru-
producenterna. Ekströms nyponsoppa,

Wasabröd och Marabou choklad ägs av

multiunationella ftiretag. Manga av multi-
sarna är ökända ftir hänsynslös besprut-
ning av råvarorna, motstand mot fackfiir-
eningar och dålig behandling av sina

anställda. Än så länge gäller det inte de

svenska "filialerna", men hotet finns alltid
att fiiretag läggs ned diirfor att lönerna åir

lägre i andra liinder.

Genmanipulerade grödor forskas fram

av de stora multinationella kemiftiretagen,

ftir att de ska kunna tåla giftig besprufring

fran kemifttretagens produkter. Inhemska

grödor i tredje viirlden kommer att slås ut,

och eftersom det genmanipulerade riset

och säden inte kan reproducera sig självt

tvingas bönderna köpa dyrt utsäde varje år.

Både miljön och hälsan mar illa av alla
giftiga utsläpp i marken, luften och vatt-
net, såväl från besprutning som fran alla

transporter. Man kan bli deprimerad ftir
mindre, men nåir man frågar "Vad kan jag

göra?" får man alltid samma svar. "Bli en

medveten konsument. Köp ekologiskt od-

lade produkter, såvitt möjligt fran gårdar i
grannskapet".

Men det har blivit tidskrävande att

handla ren och hälsosam mat, och ofta

ställs man inftir svåra val. Är det bättre att

köpa obesprutade äpplen från Italien än

svensk frukt som inte är KRAV-märkt?
Om man köpertomater fran Senegal, stöd-
jer man då afrikanska bönder eller gar all
profit i storftiretagens fickor?

Är det viktigt att fiukten är gliinsande

och till synes felfri - spelar det verkligen

någon roll om KRAV-äpplena är lite skor-

viga i skalet? De åir ju mycket godare!

aten ska inte bara vara KRAV-
märkt. den ska vara rättvisemärkt

också. Vi vill ju inte vara med och exploa-

tera faffiga måinniskor som arbetar under

hemska ftirhållanden.
Tack vare att ståindigt flera köper ekolo-

giska och rättvisemiirkta produkter har de

blivit vanliga på butikshyllorna. Och nå-

gra kronor mer fiir kaffet kan det väl vara

våirt fti'r att kunna gå ut ur affäen med gott

samvete och hösburet huvud?

Aase Bang D
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RATTVIS HANDEL
Den största mah en enskild mrinnisko be-

sitter cir den över sin egen konsumtion.
Den kan utövas varje dag nrir man hand-
lar livsmedel och andra varor. Man kan

vrilja bort det som framstcills under
ordttvisa fi)rhållanden och stödja det som

produceras och saluförs på rättvisa vil-
lkor. Det cir inte alltid så lcitt som med

frukten Sharon från Israel, om man vill
ftlja uppmaningen att bojkotta israeliska
varor. Men detfinns hjdlp attfa. Bland an-
nat av Mudimums-guiden *) och twen en

5}-sidig slcrft ov OLA FNHOLT:
"Rcittvis handel? Förutscittningarna

ftrsöken - yisionerna".

Här återger vi ett kapitel ur den slcrifien

som utkommer i början på mors.

Från Andra världskrigets slut fram till
1990 fanns en växande kraft av socialis-
tiskt och kommunistiskt inspirerade
folkrörelser i viirlden. De såg i den socialt
inriktade statsmakten en möjlig kraft som

skulle kunna bromsa det internationella
kapitalets framfart och tvinga ekonomerna

att ftilja moraliska principer i nationell och

internationell handel, i utformandet av

statsbudgetar med mera..

På 1960-talet insåg en del samhälls-
forskare, som Georg Borgström och Johan

Galtung, och en del radikala folkrörelser
att de nya l2inderna inte av egen kraft kan

hävda sig gentemot de transnationella
storftiretagen (TNC eller TNF), vilkas bas

finns i den rika viirlden, men deras rurder-

leverantörer och råvaror hämtas till låsa
priser i den fattiga viirlden.

Vem kunde då ha makt nog att påverka

och rentav fiirsvaga dessa storfiiretag?

Från 1990 har kommrurismen som ide-

ologi och ekonomisk maktfaktor fått en

avgörande knäck. Socialismen fiirkastades

eller pressades tillbaka samtidigt, i likhet
med barnet som kastades ut med badvat-

tnet. Regeringama i den kapitalistiska rika
våirlden inser att deras eget välstånd byggs

på storftiretagens exploatering av mark
och miinniskor lanE borta. Idag godtar so-

cialdemokratins ledarskikt de krav som

världsmarknaden ställer. För de numera
mycket mindre solidaritetsrörelserna ter
sig även vägen till kontroll av marknad-
skraftema som ståingd på nästan alla områ-

den. Staten och partipolitiken tycks långt
borta från en omorientering. Regeringama

vidtar alltså inga åtgärder, utan hänvisar
till det bistand som ges till regeringar i den

utnyttjade viirlden. Det omtalade biståndet

är dock ingen lösning på, utan snarare en

del av problemet, och inte bara på grund
av stnrkturanpassningen. Redan på I 960-

talet ftirklar ade Tanzanias president Julius

Nyerere och Chiles president SalvadorAl-
lende att ndr den rika våirlden ger en dollar
i bistand, tar den samtidigt tillbaka tre dol-
lar i räntor, förutom den övriga exploa-
teringen via handeln. Kan detta vara sant?

Vid slutet av 1990-talet uppgick den fat-
tiga världens samlade skulder till 1500

miljarder dollar. Räntoma, som stigit un-
der åren, uppgick till 10 procent per ar, d v
s 150 miljarder dollar. Den rika världens

sammanlagda bistånd (till stor del

bestående av lan) uppgick till 50 miljarder
dollar per år. Räntorna lir alltså tre ganger

högre än biståndet. Inte mycket till
"bistånd". Man kan förstå att termen
"utvecklingssamarbete" numera används.

Vem som utvecklas framgår ju inte då...

Man skulle kunna tro att varje spår av sol-

idaritets arbete skulle sopas bort under
dessa villkor. Men så är det inte. Vem kan

trotsa och övervinna allt detta och skapa

en utveckling mot rätfvisa? På 1960-talet

kom några ideella ftireningar fram till att

de måste finna en egen väg och en egen ar-

betsmetod, som verkligen tar itu med
problemet. De pekade ut en outnyttjad
kraft, kanske den allra största i världen, en

kraft som skulle kunna riktas medvetet
mot storftiretagens makt och ftirsvaga den,

samtidigt som ett folkligt alternativ kunde

byggas.

Vem utgör denna kraft? Svaret är: du
och jag, vi! Är detta allvar? Övervirura ett

storftiretag som Nestld eller Philip Mor-
ris? De har ju miljarder, en tränad organi-

sation, miljoner kunder och hundratusen-

tals rätt välbetalda anställda.

Ja, det iir just detta. Ju större ödla, desto

mer sårbar. Storftiretagens aktieägare vill
ha vinst på sina pengar, och det i varje en-

skilt land. Om vinsten stagnerar eller
rentav uteblir, då drar de tillbaka sitt in-
tresse, och satsar på annat. Det handlar
alltså om att beröva dem en eller två pro-
cent av den invanda vinsten.

Om vi till exempel förmår en miljon
kaffedrickare att överge Gevalia ftir något

mera rättvist, producerat med rättftirdiga
löner till kaffeodlama, och dessutom utan

konstgödsel och giftbesprutningar. Visst
skulle ågarna, efter några års försök att
dumpa prisern4 fi.rndera på att trappa ner

verksamheten, och det oavsett om de ör
.tillftillet heter General Food eller Philip
Morris..

Nyckeln är "medvetna konsumenter".
Kunder med kunskap och krav på rättvisa.

Och med en insikt om att makten inte är

ett ointagligt berg utan istället en uppblåst

ballong, uppblåst med vårt invanda samty-

cke, att vi godkänner och köper.

Och om allt fler köper något annat som är

av bättre kvalitö och framställt med
rättvisa löner, alltifrån odlaren till kon-
sumenten?

Detta har redan börjat hända, om än i
liten skala ännu. 1960-talet såg ett fåtal
små hängivna rättviseaffärer. Trettiofem år

senare finns det i Europa 64800 sådana af-

ftirer. Och omsättningen steg från år 2000

till 2001 med 30 procent till260 miljoner
Euro (ca 2,5 mlljarder kronor). Tänk! På

trettiofem år, och den svåraste biten av vä-

gen, från ett fåtal personer till64 800 af-

fiirer, stora och små.

IDEER I VERI(LIGHETEN

I södra Mexiko, i Chiapas, levde indianbe-

folkningen i misär. I början av 1980-talet

fick de kontakt med Vanderhoff, en hol-
ländsk aktivist för rättvis handel. Med
hans hjälp har där på tjugo ar bildats hela

rader av kooperativa föreningar av kaf-
feodlare. UCIRI är störst, med över tjugo-
tusen familjer som medlemmar. Deras

kaffe gar utan mellanhänder till de ideellt
motiverade distributörerna i Europa. Kaf-
fet är dessutom kravodlat. I Sverige heter

det "Cafe Organico". K1'rkoma kallar det

"Kyrkkaffe".
Även andra kooperativ har startats där,

t ex producenterna av Cafe Beneficio. Bå-

da dessa softer har kumat drickas i femton
år på sommarcaföet "Bryggcafd Stocken"

i Bohuslän. Tänk om ... Tänk om många

fler kaffedrickare tänkte om ... Bara till-
fredsställelsen att detta goda kaffe kan
drickas utan en bismak av ftrtryck och ut-
nyttjande av dem som framställt det. Vi
brukar säga: "Ju mer kaffe du dricker,
desto mer solidarisk air du".

Europa hyser miljoner människor som

skulle vilja leva ett mer meningsfullt liv än

det har idag, som till stor del passiva kon-
sumenter av varor och underhållning. Så

lätt ett sådant alternativ skulle kunna
ftirverkligas!

Ola Frihoh D

Slcrfien kan beställas w ftrfuttaren på telefon

0304- 51215 eller via e-post: olaerni:Iotmail.

Gom*) Mudimumsguiden kan beställas från
Miljöförbundet Jordens vänner. Telefon 031-

I 2 1 808 e-post: i4foJn:v.se.
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MAT MED OMTANKE
-ftr miljön och vcirlden

I den nyaste broschyren om
KRAV finns ett uppslag med

rubriken "Lagu mst med om-
tanke". Just den sidan handlar
om reglerna ftir djuruppftidning,
men jag tycker att ordet OM-
TANKE kan stå ftir mycket mer
inom ekologisk produktion och

konsumtion. När vi på Torfolk
Gård startade vår ekologiska
produktion, var det just ftir att vi
hade tänkt efter hur vi ville ha

vår värld och för att vi brydde
oss om den framtida utvecklin-
gen.

Torfolk Gård började som ett exempel.

Vi ville visa att det finns vägar att bryta
utvecklingen med allt mer kemikalier och

gifter i jordbmket. Vi såg miljöproblemen
som det största hotet mot en hållbar
framtid och kände ett akut behov av att
göra något. Vi var inte ensamrna, många

andra från miljörörelsen hade samma

tanke, och ekologiska gårdar föddes
runtom i landet. Så startade den utveckling
som bland annat ledde till att KRAV bil-
dades.

VIKTIG MILJÖRÖNTTSE
Mycket har hänt under de 25 åren som

Torfolk Gård har funnits. Samtidigt som

de negativa effektema av olika miljöprob-
lem blir allt tydligare har intresset ftir, och

satsningen på, ekologisk produktion ökat

lavinartat. Den som vill göra något ftir
miljön idag har många möjligheter. Det iir
inte längre nödvändigt attbry,ta upp från
sitt tidigare liv och ändra på allting i ett

svep. Det går att välja en nivå på sitt
miljöengagemang som passar den egna

livsstilen. Det enklaste iir att se över sina

köpvanor. Mikael Robertsson, som har ar-

betar med ekologiska produkter på Coop

sedan många år, bmkar uttrycka sig så här:
"Att stå framför butikshyllan och flytta
handen till en ekologisk produkt rir vår
vihigaste miljörörelse. "

Idag gar niistan allting attfätagi ekolo-
giskt. Det finns KRAV-godkända produk-
ter i så gott som alla livsmedelsbutiker.
Urvalet varierar, men en ökad efterfrågan

bmkar ofta leda till ett ökat sortiment. Köp
KRAV och fråga efter KRAV. Om du vill
ha tips om vilka varor som finns i handeln

kan du titta på KRAVs hemsida.

GRANSKAREGLERNA
I takt med att den ekologiska produktio-
nen växer och blir mer lättillgåinglig ökar
också de granskande och kritiska ögonen.

Inom den ekologiska rörelsen välkomnar
vi seriös kritik, det iir viktigt att de regler
och principer som har ställts upp for pro-

duktionen hela tiden diskuteras och ifrå-
gasätts. På så sätt kan konsumenten känna

sig säker på att KRAV står ftir vad man lo-
var.

Tyvärr händer det att den så kallade
granskande journalistiken hamnar på

awägar och vinklar uppgifterna på ett sätt

som kan vara ödesdigert för framtiden.
Kanske minns du att TV4 Nyheterna hade

en serie ftirra våren då man "sranskade"

KRAV-produktionen med många kritiska
synpunkter. Den serien var inte seriös, och

i dagarna har den också fiillts för par-
tiskhet i "Granskninssnämnden fiir radio
och TV".

FORSKNING PÅCÅN
Men det är inte alltid lätt att veta vilka
metoder som iir biist och vad som egentli-

gen iir minst skadliE ftir miljön. För att ta

reda på vad som verkligen iir rätt och fel
bland alla uttalanden har "Centrum ftir
uthålligt lantbnrk- CIIL" gjort en studie av

flera europeiska forskningsrapporter. CUL
tillhör Sveriges Lantbmksuniversitet.

I sin genomgang kom CUL bland annat

fram till att Krav-maten innehåller mer C-

vitamin och fler spårämnen. Den ekolo-
giska maten har dessutom lägre nitrathal-
ter, vattenhalter och mindre miingd av det

giftiga ämnet solanin. När det gäller
mögelgifter var det ingen skillnad på ekol-
ogiska och konventionella produkter, det

var andra faktorer (till exempel torkn-
ingsmetoder av spannmål) som påverkade

gifthalten.

LEVANDE JORD
Andra saker som är klart bevisade är att
den biologiska mangfalden blir stöne vid
ekologisk produktion, dfr jordens

bördighet blir bättre, och att ekologiskt
jordbruk ger mindre rester av bekämp-
ningsmedel i yt- och grundvatten.

Niir det gäller läckage av kväve till luft
och vatten iir det svårare att ge en entydig
bild. Det mesta tyder på att det totala
kväveläckaget är lägre för ekologisk

Några användbara web.adresser:

KRAV: www.krav.se

CUL: www.cul.sru,se
Ekoiogiska lantbrukarna: www.ekolantbruk.se
Torfolk Gard: vvvvw.torfolk.se

Grolink: www,gralink,se

->Torfolk Gård ligger i Vårmland. Vi odlar KRAV-
godkända grönsaker och tillverkar ekologisk sylt,
marmelad och saft.
Grolink har sitt huvudkontor på Torfolk Gård. Det
är ett konsultbolag som arbetar internationellt in-
om området ekologisk produktion. Grolink har
bland annat hjälpt till att bygga upp ekologiska
kontrollorganisationer (med KRAV som modell) i

flera länder.
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odling, men det kan variera kraftigt mel-
lan olika gårdar. För frågor som utsläpp av

växthusgaser och djurens hälsa behövs det

mer forskning.

SOLIDARITET
En viktig och intressant fråga iir solidaritet
med tredje världen. "N(ir du handlar
KR{V-mrirh mat tar du inte bara socialt
ansyor utan visar också samtidigt global
solidaritet" skriver KRAV i sin broschyr.

Det iir stora ord, men jag vill pastå att de iir
sanna. I ekologisk odling behövs växel-
bruk. Det innebiir att man måste gå ifrån
monokulturerna av grödor som efterfrågas

på världsmarknaden. I stället produceras

både mat ör det egna behovet och grödor

att sälja.

Den ekologiska bonden blir mindre
beroende av de stora multinationella bola-
gen som säljer konstgödsel, insektsgifter,

ogräsmedel och gifter mot sjukdomsan-
grepp. Än så länge kan de ekologiska bön-
derna på många ställen odla sitt eget ut-
säde i stället ör att köpa genmanipulerade

frön från samma multinationella ftiretag,

men det åir viktiE att vi stödjer dem så att

denna rättighet inte ska tas ifrån dem.

GIFTSKADOR
Kemiska bekämpningsmedel är giftiga,
inte bara frir ogräset eller ohyran, utan
även fiir den miinniska som handskas med

dem. För den som inte kan läsa, eller inte

har råd med skyddsutrustning iir riskerna
för skador stor. Och skadorna har varit
många, bland annat i bananodlingar. Det
bästa sättet att minska dessa risker är att
köpa ekologiska produkter.

På Torfolk Gård har vi en slogan som

säger "Vi gör mat som vi sjrilva vill rita".
Det innebär till exempel att vi inte använ-

der några konserveringsmedel när vi
tillverkar sylt. Men vi Zir också noga med

det vi själva köper. Vi väljer till exempel

alltid ekologiska bananer - om det inte
finns avstår vi hellre från att köpa. Visst
har det blivit lättare atl vara ekologisk
konsument, men ju fler vi blir desto lättare

blir det.

Marica Möller D

Insänt
Kaffe, bulle, choklad, glass, chips, strips, liisk

och kakor. Vilka är n1? Hamburgare, przza

och bearnaisås. Vad vill ni? Jag tar emot er

med nöje, fast jag vet att ni iir farliga for mej.

Jag kan inte motstå er! Var kommer ni ifrån?

Vem skickade er hit? Kan ni inte berätta vem

er skapare iir? Varftir vill någon uppfinna så-

dana som ni? Ni ger er på oss svaga och vi
faller, som blad på hösthäden.

Vlinta lite... nu vetjag, det åir han! Skaparen

av bilarna, fabrikema, planen, till och med

atomen. Det måste vara han? Han iir himla bra

på att ljuga, bedräga och ftirsköna. För vaqe

framsida har en baksida, kolestrol, fett, våix-

thuseffekten och bomber.

Tiots dessa faktum äter vi mer, bygger mer,

reser som aldrig fon, allt på grund av honom!

Vi åir fullt medvetna om att vi skadar, skäpar

ner och ftirstör, inte bara oss själva utan vårt

hem. Vad, vem ger oss rätten? Jo han, skapa-

ren av allt. Han ser så oerhört gudomlig och

oskyldig ut fran början. Att han växer upp till
ett monster iir det ingen som vill ffo.

Vem iir han då? Jo, han tu vi, MÄNNIS-
KORNA! Ända sedan vi reste på oss har vi rn-

te gjort annat än att komma på nya otäcka,

vidriga sätt att ftirgöra var planet. Det verkar

som vi söker efter den ultimata uppfinningen

som kan ta kål på oss alla.

Det mest oforlåtliga och grymma vi gör,

och alltid har gjort, ar att.taoss friheten att dö-

da! Av någon anledning lever vi under överty-

gelsen att vi iir Gud på denna planet. Det finn-

ns faktiskt fler andades, underbar4 vacka va-

relser på denna jord. Alla har de lika stor rätt

till att bo håir som vi, om inte större.

Varfor skulle de då ha en större rätt? Jo,

vad gör vi med dem? Utrotar, slaktar, mördar

och plågar, allt för vår egen vinnrng. Sakta

men säkert torterar vi sönder vårt hem och

dess invfurare.

Vi blir aldrig kvitt allt lidande och eliinde vi
orsakat, vår historia iir inget attvarastolt över.

Jag tycker att vi i resten av vår existens har en

skyldighet att betala tillbaka till allt levande

vdsen. Hur då? Vi kar inte bota denna sjuk-

dom vi smittat vår natur med men kanske vi
kan lindra den. Leva mer miljövänligt, be-

handla ALLA djur med respekt, även vi
miinniskor måste bli bättre på att respektera

varandra. Ingen iir bättre eller sämre iin någon

annan!

V kan inte ftirviinta oss att alla andra ska

lösa allt. Det åir dags att ta ansvar och sluta

blurda for verkligheten !

Proppar man i sig hamburgwe, pizza och
godis varje dag leder det garanterat till fetma

och sjukdomar. Fortsätter vi att lttigu, spy ut

avgaser och hugga ner träd i den takt vi gör nu

iir det precis som att äta fast man iir mätt. Värl-
den åir sjukligt överviktig redan nu, vi måste

börja banta idag! ''A.J.L'' D
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Notiser
HEJ!

Jag spelar i ett band som heter Emma och

folket. Vi söker spelningar till i vår och

sommar, så därftjr tänkte jag tipsa er!

Vi spelar rock/pop med feministiska
texter och mycket skratt. Kanske det mest

karaktäristiska med oss är att vi bryter
med vanliga ft)rdomar om hur rockband
ska vara, eftersom vi är tjejer som vågar

spela och inte är särskilt självhöEidliga.
Det går att höra oss och läsa våra texter på

hem. passagen. se/emmaochfolket.

Vi spelar gärna gratis mot reseersät-

tning (bor i Motala). Hör av er om ni be-

höver ett band någon gång!

Marlene tr

MCDONALD'S
PÅ DEKEN?

Ifiol stängde McDonald's mer än 700

restauranter i Japan och USA. För forsta
gång i ftiretagets 48-ängahistoria har Mc-
Donald's under en tremånadersperiod
hösten 2002 haft förluster. Förlusterna
uppsar tirr niirmar 

" ;: ; "^;::;::: ",1" 
"7

SNODDAS FICK INTE
SJUNGAI NORGE

Gösta "Snoddas" Nordgren fick inte sjun-
ga i Norge 1953. Han vägrades arbetstill-
stånd, eftersom ett par norska musikerftir-
bund menade att Snoddas "spekulerar i
publikens sämsta smakinstinkter och drar

folk från turnöer av verklig konstnärlig
kvalitet". Den planerade tumen måste

ftilj -aktligen inställas.

Källa: Vrirmlands Folkblad tr

Niists nummer av W Mänskor

Har Du tankar om hur Din ekonomi
stämmer med omvåirldens?

Hur Du ska klara Dig på den pension

Du utlovats ge*om Försäkringskassan?

Varfor kvinnor har generellt lägre in-
gangslöner oberoende alla andra faktorer
iin könet?

Vill Du medverka i Vi Mänskor? Skriv
då kort eller langt och låt andra ta del av

Dina tankar!

Vi efterlyser med andra ord Dina idder

om kvinnlig ekonomi. Tidningens niista

nummer kommer bl.a. att handla om

kvinnoekonomi, men naturligtvis även
om kvinnokampen i öwigt.

Maria Sandgren Loa n



MENINGEN MED MATEN

I människors vardagsliv är maten ett

ständigt närvarande och meningsfullt
fenomen, såväl av biologisk nödvändighet

som av social betydelse. Matens innebörd

som näringsintag är uppenbar, och brist på

mat eller en felaktig diet far konsekvenser

som kan medföra sviktande hälsa och

sjukdom, men också en ltir tidig död. Nöd-

vändigheten av mat är därmed bunden till
människan sorn biologisk varelse och blir
därför en fråga om näringsämnen och

Kting detta stnrkturerade ätande i form

av måltider, utvecklar människor normer,

rutiner och vanor som är knutna till den

kultur och det samhälle de lever i, liksom

till varje individs egen identitet. På så vis

dr maten och måltidema i sin grund uppen-

barligen tvetydiga, då maten samtidigt är

både substans och symbol, d.v.s. mat har,

ftirutom sina näringsmässiga egenskaper,

en vidsträckt symbolisk betydelse. En

komplex innebörd som startar med den so-

]\etta faktum, att maten har en vid-
I-fsträckt mening och att den kan stud-

eras ur olika perspektiv, framkommer ock-

så i det att forskningsfrågor om mat

existerar inom flera vetenskapliga ämne-

sområden. Inom medicinens område blir
mat nåiringstillftirsel och inom antropolo-
gin studeras mat i ftirhållande till kulhryt-
tringar som ritualer och tabun. På så vis

har "matens inträde i magen" kommit att

betraktas på skilda vis inom olika ämne-

sområden. Människors kosthåll, som har

sitt ursprung i biologiska behov och i till-
gång på fiida, har också i sin utveckling
kommit att präglats av kulfirella sedvåin-

jor. Alla samhällen har, i forhållande till
mat och måltider, format en symbolisk be-

tydelse, något som etnologer beskriver
som matens meningsbiirande funktioner.

FYSIOLOGISKAOCH
SOCIALABEIIOV

Mat konsumeras i form av måltider och

den kan ses som en sammansmältning av

primitiva och ffsiologiska behov av väts-

ka och ftida med sociala behov, d.v.s. män-

skliga behov av trevlig samvaro och vän-

skap. Måltiden uppräfihåller genom sin

firnktion som en social och kulturftirmed-

lande händelse bl.a. tidsmässig regelbun-

denhet, hierarkier och en estetisk stiliser-

ing. Människor har under alla tider
konstruerat meningsbärande funktioner i
ftirhållande till mat, exempelvis inom en

geografisk kultur, en samhällsgrupp eller

en familj. Konstruktionen innehåller vad

som betraktas som mat, hur mat ska

tillredas och serveras och måltider genom-

föras. De meningsbärande funktionerna
kring mat och måltider inkluderar fiirutom
detta "htr det ska vara" och tviirt om "hur
det inte ska vara", dåir mat forknippas med

tabun och "ett ociviliserat beteende".

T\en mening mat har fiir miinniskor ?ir

Llinte på något vis konstant, tvärtom,

vårt kosthåll har alltid utsatts för förän-

ffng*, både önskviirda och icke önskvlir-

da. Diir det önskvärda kan representeras av

"nya" matkulturer som människor upp-

täcker under sina resor och det icke ön-

skviirda av missväxt och svält.

Matkulturer blir på så vis formade i en

dessas omsättning och funktion i män-

niskokroppen.

Men maten och måltiderna har också i

stor utsträckning atrdra funktioner, d.v.s.

den är bunden till människors sociala liv.

Exempelvis kan maten och måltiden be-

traktas som en del av vardagslivets rit-
ualer, då organiserandet av måltider och

ritualerna kring människors ätande är ett

sätt att kommunicera och överftira social

information.
De allra flesta människor låter varje

dags måltider ha ett bestämt mönster, lik-
som det existerar ett mönster i relation till
veckodagarnas olika måltider samt i
förhållande till årets helgdagar och livs-
cykelns högtider. Människan har därmed,

genom aff.vara en social varelse, stnrktw-
erat sin mathållning i form av måltider
flera gånger per dag, året om, under sin

livstid.

YIva Mattson Sydner iir verksam
som universitetslektor vid
I nstit utio n en fi)r ko stv et ens kap,
Umeå universitet. Hon disputerade i
september 2002 vid Institutionen fi)r
h ushållsvetenskap, Uppsulu univer-
sitet. Avhundlingen heter "Den
maktlösu måltiden - om mst inom
öldreomsorgen" och ör en studie av
etnografisk kuruktör om hur mat
och måltider hunteras och fi)rmed-
las till öldre med omsorgsbehov.
Följunde artikel bygger på avhand-
Iingens inledande del och de som ör
intressersde ytterliga fukta och
referenser till det skrivna hiinvisus
till uvhandlingen.

ciala kontakt som finns mellan den am-

mande modem och barnet.

MATEN SOM SYMBOL
Denna matens ftirening av biologisk nöd-

vändighet och social betydelse kan ses

som ett "bio kulturellt" perspektiv på

näringstillförsel. De biologiska kon-

sekvensema av kostintaget är uppenbara,

men det är också uppenbart aIl ge-

ografiska, sociala, psykiska, religiösa,

ekonomiska och politiska faktorer har en

avgörande betydelse ftir människors

kosthåll.
Denna vidsträckta betydelse som mat

har fiir människor innebär att mat är livet
och att livet kan studeras och förstås

genom studier av mat och måltider. Exem-

pelvis kan politiska strategier, sociala

skillnader och genus studeras i ftirhållande

till mat.
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stiindig process, beroende av hur mdnniskor

liir sig, hanterar och formedlar matens bered-

ning och konsumtion. I denna process for-
mas så vanor, smak och viirderingar kring
sådant som vad som är mat, vad som passar

till vad och vid vilken form av måltider olika
livsmedel passar. På så vis blir maten kultur-
biirare och tidigare generationers matvanor

överftirs genom vardagliga obemärkta

måltider till senare generationer.

SOCIALISERING OCH
SAMIIIILL S O IVN/ANDLIN G

Människors socialiseringsprocess sker

även vid matbordet, deir exempelvis bor-
dsskick och den självkontroll som män-
niskor lär sig när de anammar bestämda

nonner, är en slags civilisationsprocess.
De komplexa koder som styr vårt bords-
skick har utvecklats genom sekel, från
generation till generation, vartefter bords-

skicket har anpassat sig till foriindringarna
i måinniskors levnadsvanor. Exempelvis åir

vanan att ätamed kniv och gaffel historiskt
sett varken ett särskilt gammalt eller ett
såirskilt utbrett fenomen.

l\ ,["t har med andra ord en betydligt vi-
IVIdare mening än att vara ett

niiringsintag, genorn att matens och målti-
dens innebörd iir fast ftirenad med indivi-
dens grundläggande viirderingar, vid sidan

av dennas sociala och ekonomiska villkor.
Samtidigt iir också måltidens innebörd lor
individen ftiränderlig över tid, och denna

ftiriindring sker i takt med den allmänna
samhällsomvandlingen. På så vis kommer
miiruriskor att ha ett kosthåll i unga ar och

ett annat senare i livet, men bamdomens

matvanor lämnar alltid djupa intrryrck.

Denna ftirändring i takt med tiden in-
nebär inte bara att enskilda individer
foriindrar sina mafvanor under livets gang.

Förändringar över tid skapar också skill-
nader mellan generationers matvanor,
både ifråga om maten som sådan och om

hur måltiden som helhet formas. Det finns
loråindringar under 1900-talets senare del

som innebär att. det uppstått stora genera-

tionsskillnader som inte kan relateras till
generationernas olika stadier i livscykeln.
Fischier, en forskare inom området, anser

att det uppstått en normlöshet i det väster-

låindska samhället, genom att måltidema i
allt mindre utsträckning är strukturerade
och i allt större utsträcknins består av indi-
viduellt småätande.

SOCIAL BAKGRI.ND
OCH SKILDA

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Maten och måltidemas sociokulturella in-
nebörd innebiir att olika kulturer utvecklar

olika ftirhållningssätt och vanor, men ock-
så aff det inom en kultur utvecklas skill-
nader beroende på klass. Det innebär att

grupper med begränsade ekonomiska
resurser i stöne utsträckning iin andra be-

traktar måltiden som ett sätt att bli mätt.

Maten har på så vis främst betydelse som

substans och dess svmboliska menine är

mer marginell.
I ett annat sammanhang, d.v.s. bland

gupper med god ekonomisk standard, pri-
oriteras måltidens samvaro, och en miingd
norrner i ftirhållande till måltiden har upp-
stått. Matens symboliska uttryck, som hur
kniv och gaffel ska hållas och vilka sam-

talsämnen som är möjliga blir betydelse-

fulla hos de mer välbäreade eller i vissa

sociala miljöer.
Detta att maten och måltiden ges olika

mening beroende av ekonomi och klass

har tidigare varit tydligare, men även idag

finns tydliga skillnader i matvanor som

kan relateras till ekonomisk baksnrnd.

Kvinnu eller man
Det finns också könsmässiga skillnader i
hur människor ftirhåller sig till maten. I
allmänhet 2ir kvinnor mer intresserade av

hälsosam mat och föredrar maträtter
baserade på fisk och grönsaker. Medan
män, generellt sätt, iir mindre intresserade

av matens hälsomiissiga aspekter och ltire-
drar maträtter baserade på kött. Män
värderar också att maten mättar, medan

kvinnor i större utsträckning värderar säll-

skap vid måltiderna och att situationen i
sig åir en social håindelse

vilken utsträckning olika värderingar r

relation till mat och måltider är

påverkade av den traditionella arbets-

fiirdelningen kring detta område 2ir okänt.

Det är dock vanligen kvinnan i familjen
som sköter arbetet kring planering, inköp
och tillagning av måltider och genom detta

arbete ger kvinnorna familjen dess sociala

konstruktion - de producerar familjen.
Flera studier har också visat att kvinnoma
tar detta arbete för givet och att det

ständigt utftirs med hänsyn till mannens

och barnens preferenser.

Det finns inte bara en skillnad i mäns

och kvinnors matvanor och deras forhål-
lande till matproduktionen i hemmet, utan

också en skillnad som syns på den arbets-

marknad som kan relateras till mat. Män
respektive kvinnor dominerar inom olika
arbetsområden, till exempel inom jord-
bruk, livsmedelsindustri, restaurangnäring

eller inom hälsoupplysning.

Bakom denna arbetsfördelning enligt
vad som betraktas som manligt respektive

kvinnligt, ligger en kulturell ftireställning

med en påtaglig historisk dimension. Den

offentliga måltidsverksamhet som bedrivs

vid forskolor, skolor, sjukhus, ltirsvar och

inom äldreomsorg har en stark ftirankring i
det "utflyttade hemarbetet". Det arbetsom-

råde som tidigare skedde i hemmen och

sköttes av kvinnorna, bedrivs idag inom
offentlig sektor, men sköts fortfarande i
stor utsträckning av kvinnor.

1 4åltidsverksamheter inom offentlig
IVlsektor är så kallade sekundära verk-
samheter, d.v.s. skolor och sjukhus bedrivs

inte for att serera mat, men diir miinniskor
befinner sig en stor del av dagen måste

mat serveras. Dessa former av verksamhet

lorbinds vanligen med en låg status och de

som äter dessa måltider kan inte välja nå-

got annat. Denna måltidsverksamhet skil-
jer sig markant Iiån restaurangnäringens,

vilken traditionellt dominerats av män.

Restauranger förknippas med en högre
status och matgäster som väljer att äta där

gör det som en ftimöjelse.

xÖnvzixDIGHET OCH LYX
De senaste femtio åren har människors
kosthåll inom västvärlden förändrats
dramatiskt, genom att det finns en jämn
tillgång på mat och ett mycket varierat ut-

bud, i iämförelse med tidigare perioder.
Margaret Mead, som är antropolog och

som har ägnat en stor del av sin forskning
åt matens område, beskriver denna ftirän-
dring som "matens ändrade betydelse".
Hon framhåller absurditeten i att den ena

halvan av världen svälter samtidigt som

den andra konsumerar mer än den mår bra

av. Hon framhåller också att det faktum att

mat har börjat produceras som en kom-
mersiell och nåiringsfattig produkt kopplad
till njutning, framstår som en absurditet i
ftirhållande till fattigdom och hunger. På

så vis kan mat betraktas i ftirhållande till
människors ltirutsättningar och möj-
ligheter och det finns en grundläggande

skillnad i människors matvanor, en mot-
sättning mellan lyxens/ffihetens smak och

nödvändighetens smak.

Miinniskors formande av matkulturer är

bl.a. ett resultat av tillgång och möj-
ligheter, och i det västerländska samhället

har den borgerliga kulturen som växte
fiam under 1800-talet starkt påverkat vår
rnatkultur. Den kända ffanska sociologen

Bourdieu har hävdat att själva iden om

smak zir ett borgerligt påfund, knutet till en

ide om frihet och valmöjligheter. Den bor-
gliga kulturen har exempelvis medftirt ett

ökat ätande på restauranger för njutning
och nöjes skull. Detta fenomen startade

Fortsättning på sid 29
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liitg eller fred

Globaliseringen och IJSA: s

mi Litär a v äLrl d s he ff 
^rä1 

de
ooEn mycket ung tjej beråtlar, med rädsla i blicken, nfr de alla

har drabbats av en sjukdom. En lungsjukdom som de inte vet

namnet på eller hur den botas? Det tar ett tag fiir ögonen att
ställa om sig till skumrasket inne i klädfabriken utanfiir staden

Phnom Penh i Kambodja, en fabrik som levererar kläder till
Lindex. Jag drar automatiskt efter andan när jag går in i
fabriken där omkring 500 unga flickor sitter och syr, dagar och

kvällar, vardag som helg. Luften är tjock av damm från de

tusentals klädesplagg som sys här varje dag och det luktar
starkt av de kemikalier som finns i tyget. Fukten och hettan,

som Kambodjas tropiska klimat innebär bidrar till att det är
svårt att andas'tt 

(vcirrden i dinficka.
Fattiga"*u";,::';:lr'f#;';;f 

;

rea, Malaysia, Filippinerna, Mexiko och

Taiwan. I den period vi nu lever i har

nyliberalismens trossatser blivit globala -

den enda möjliga ekonomiska teorin -
"There Is No Alternativ" ftirkortat TINA.

Genom IMF:s krav på strukturanpass-

ning , krav på fria investeringar, avreg-
leringar, och privatiseringar har många

länders ekonomier trasats sönder utan

krig. Strukturanpassning är helt enkelt

krig med andra medel. Den globala om-

struktureringen inleddes i början av 90-

talet och tillverkningsindustrin flyttades

till låglöneländerna i en rasande takt. De

finns nu i alla länder i Tredje Viirlden och

i de tidigare socialistländerna i Östeuropa,

Ryssland men även Kina.1995 publicer-
ades boken "Silke och StåI". Diir beskrevs

vilka konsekvenser denna omstruk-

turering haft ftir kvinnorna i bl.a. Sydko-

rea, Filippinerna, Hong Kong, Singapor,

Indien och Bangladesh. Männen fir oftast

fast anställning framgår det i rapporten.

De riktigt unga kvinnorna får anställning

men avskedas när de gifter sig. De gifta
kvinnoma som har ansvar ftir och tar hand

om barn, ftiräldrar, och syskon åir de billi-
gaste och ftirdelaktigaste att exploatera.

De tar vad de fär och arbetar ftir nästan in-

genting och har inga skyddsnät. De tar

legoarbeten i hemmen, arbetar deltid, tar

tillftilliga jobb på t.ex. en MacDonalds

restaurang, arbetar på sexklubb eller pros-

tituerar sig.

Men det finns en annan typ av globalis-

ering, globalisering underifran. Under 90-

talet viixte en viirldsomfattande ny social

rörelse fram mot rövarkapitalism och de

transnationella fiiretagens tyranni. Denna

rörelse skapar det världsbanken, IMF och

WTO fiuktar mest av allt nämligen kunni-

E&, och handlingsberedda människor.

Seattle var vattendelaren: Idag skrivs vi in
i historieböckerna. "Detta är ftirsta dagen

på en lång marsch", sade ledaren för
Teamsters, en nordamerikansk, facklig or-
ganisation.

De indiska småjordbrukarnas rörelse ?ir

ett annat exempel på motstånd. De gick
emot patenteringen av Meemträdet. En

mångmiljonär från USA, Tony Larsson,

tog patent på trädet och allt som kunde

utvinnas av det och sålde det till det

transnationella ftiretaget W. R. Grace. In-

dier skulle nu tvingas att betala licen-

savgift om de ville utvinnanågot av trädet.

Vandana Shiva, tog upp kampen mot det-

ta. Hon är indisk fusiker, feministisk miljö
- och människorättsaktivist, grundare av

ett fristående forskningsinstitut, Research

Foundation for Science, Technology and

Natural Resource Policy. Hon inledde och

vann processen mot denna biologiska pi-
ratverksamhet infor USA : s patentverk.

I de länder som hade en socialistisk

ekonomi och wingades genomgå det kapi-

talistiska stålbadet är Östtyskland ett ex-

empel på hur utvecklingen gått ftir kvin-
norna. Diir var kvinnorna till 90% en del

av arbetsstyrkan. De fanns inom alla yrke-

sområden fore 1990. Idag har den gamla

patriarkaliska kapitalistiska strategin an-

vänts ftlr att skicka hem kvinnorna. Ar-

Sedan ett årtionde lever vi i en period, som

av många kallas globalisering av

ekonomin. Andra menar att det är samma

gamla USA imperialism nu som före

1989. Vad betyder då globalisering? Percy

Barnevik som var chef för Asea Brown
Boveri yttrade vid ett tillf;ille foljande
"Globalisering cir företagens frihet att in-

vestera var och ncir vi vill, att producera

vad vi vill, att köpa och scilja var vi vill, att
hålla inslcrrinlcningar och arbetslagar
eller andra samhcillsregleringar så små

som möjligt".
Globaliseringen eller imperialismen

kan delas in i tre olika perioder. Den fiirsta

var Europas kolonisering av Tredje

Viirlden. Denna period varade iinda till an-

dra världskrigets slut. De flesta kolonier
blev då politiskt självständiga men stan-

nade kvar i ett ekonomiskt beroende av

väst genom den ekonomiska kolonialis-
men. Den andra perioden innebar en inter-
nationell arbetsdelning som inleddes i bör-
jan av l}-talet. Produktionsbranscher som

t.ex. textil, elektronik, leksaker och skor
flyttades bl.a. till låglöneliindema Sydko-
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bete, daghem och social säkerhet har
fiirsvunnit. Manga kvinnor rir mycket bit-
tra över att deras yrkesskicklighet och
erfarenhet inte tas till vara. Liknande situ-
ation råder i Ryssland. Vid opinionsunder-
sökningar som gjorts bland befolkningen i
Ryssland framgar det inte oväntat, att tre

fiiirdedelar av de tillfrågade ansåg, att det
socialistiska systemet var bättre på att ska-

pa goda sociala och ekonomiska forhål-
landen ftr befolkningen.

Den globala frihandeln ger oss fred.
Detta iir endast en myt. Marknaden växte
inte fram genom vanlig byteshandel som
ftirsvararna av frihandel påstår. Det lik-
nade mera piratverksamhet, stöld och krig
iin fredligt handelsutbyte. Vid fri handelns

mest framgångsrika dagar under 1800-

talet pågick det mest brutala våldet mot
bönder och vävare i Indien, ursprungsbe-
folkningen i Latinamerika och USA:s han-

del med slavar i Afrika.

MILITARISERINGEN
OCH GLOBALISERINGEN

George Kennan, arkitekten bakom USA:s
kallakrigsdoklrin, gav 1948 ftiljande råd
till USA:s politiska ideologer: "Yihar 40Yo

av viirldens rikedomar men endasL6,3o/o av
jordens befolkning. I en sådan situation
kan vi inte undgå att bli fiiremål ftir avund

och ftirbittring. Var verkliga uppgift under

den kommande tidsperioden åir att hitta ett
sätt att hantera dessa relationer som gör att
vi kan tillåta oss att upprätthålla denna
orättvisa. Vi fär inte bedra oss och tro att vi
kan forfalla till idealism och välgörenhet.
Vi bör sluta att tala om vaga och orealis-
tiska mål som mänskliga rättigheter, ökad
levnadsstandard och demokratisering. Den

dagen iir inte langt borta niir vi kommer att
bli tr,trngna att anvåinda rent maktspråk. Ju

mindre vi hindras av idealistiskt sprakbruk
desto bättre".

USA:s rena maktspråk har manifester-
ats runt om i världen sedan andra värld-
skrigets slut. Bara fem år efter att George
Kennans råd såg CIA till att den
demokratiskt valde Mossadeq störtades i
Iran och Shah Reza Pahlevi installerades

unders var regim den hemliga polisen
Savak utftirde de mest gq/mma folkfttrfttl-
jelser. Vi kåinner alla till ohygglighetema i
Latinamerika, Centralamerika och mel-
lanöstem som USA:s marionettregimer is-
censatte, flera var tränande ftir sina
uppgifter vid School Of Americas i USA,
som också kallas mördarskolan.

USA:s militririndustri rir den industri
som har störst betydelseftr USA:s ekono-
mi. Mer 2in en tredjedel av alla ingenjörer
och forskare arbetar i sektorer som har

anknytning till militären. Många stater i
USA är ndstan helt beroende av den mil-
itära industrin som ger arbetstillfiillen åt

ett stort antal arbetare. De allra största
tillverkarna av militär utrustning med
Boeing, Lockheed Martin och TRW i spet-

sen, är baserade i USA. De har bidragit till
NATO:s utvidgning genom en nära nog
furiös lobbyverksamhet och ekonomiskt
kampanjstöd till senatorer och kongress-

män i valtider. Öst - och Centraleuropas

fattiga länder är de mest lysande mark-
naderna. Dessa länder tvingas nu att ta
miljonlån ltir att kunna köpa vapen och
annan militrirutmstning fiir att uppnå NA-
TO - standard. Det fattiga Rumänien t.ex.
lanade 80 miljoner dollar av USA banker

ftir aff köpa radaranläggningar.

"Globaliseringsvågen sveper obön-
hörligt bort den bestående ordningen.
W måste bestcimma oss för vad vi vill ha
kvar. Lrinder scitter nu reglerna ftr det

tjugonde århundradet och lcigger grun-
den till srikerhet och rikedom för dem

som lever enligt dessa regler men isol-
erar dem som utmanar dom utifrån."

(Presideni Clinton)

Detta yttrade ger oss perspektiv på vad
som hiinde i Jugoslavien, Afghanistan och
Irak. I New York Times skrev Tom Fried-
man en krönika diir han säger: "En hållbar
globalisering kräver en stabil geopolitisk
maktstruktur som inte kan upprätthållas
utan en aktiv medverkan av USA. Alla
tekniska framsteg som Silicon Valley
utvecklar, all handel och finansiell integra-

tion som den befrämjar och all den rike-
dom som den genererar kan endast
utvecklas i en värld som är stabil på grund
av en välvillig supermakt som har huvud-
staden i Washington D.C. Marknadens
dolda hand kan inte fungera utan den
dolda knytnäven. Mac Donalds kan inte
blomstra utan Mac Donell Douglas - det
fiiretag som tillverkar stridsflyget F-15.
Den dolda knytnäven som gör världen
säker ftir Silicon Valley's teknologi heter

USA:s arme', USA:s flygvapen, USA:s
fl otta och marinkårsstyrkorna. "

Och, kunde han ha tillagt - USAs glob-
ala bassystem och kärnvapenstyrkor.

1996 befann jag mig utanftir grindarna

till Nevada provområde där jag tillsam-
mans med andra demonstrerade mot de

nya typerna av kiimvapenprov som skulle
inledas där. På en skylt vid grindama stod

aff läsa Bechtel Corporation Nevada Test

Cite. Bechtel är ett privat bolag som har
ffitt i uppdrag att driva provområdet som

är stort som Danmark till ytan. Bechtel
Corporation gör inte bara det . Bechtel är

en av världens största konstruklions- och
ingenj örsfirrnor. Företaget driver telekom-
munikati onsanläggningar, vattensystem,
olje - och kemiska fabriker, oljeledningar,

kärnkraftverk, gruvor och projekt 1ör den

civila infrastrukturen.
Detta företag privatiserade vattnet i

Bolivia och höjde vattenpriserna så att
en månadsfiirbrukning av vatten ftir en

familj var lika mycket som två veckors
matkostnad. Befolkningen protesterade

och blockerade vägarna till Cochabamba i

veckor och ftiretaget fvingades lämna Bo-
livia. Bolaget har nu stämt den bolivianska
staten. Bechtel Corporation, dr ett bra ex-

empel på hur de transnationella fiiretagen

och den globala militariseringen är ftirut-
sättningama fiir varandras existens. Före-

taget har specialiserat sig på allt som har
med kärnteknologi att göra. Bechtel arbe-

tar ftir USA:s arrne, flotta och flygvapen.

CIA och Bechtel Corporation står
varandra mycket nzira.

De har varit på plats vid rätt tidpunkt lor
att dra ftirdelar av nya gynnsamma poli-
tiska situationer efter militärkupper som

arrangerats av CIA i samråd med Penta-
gon. Bechtel och CIA samarbetade vid
störtandet av de demokratiskt valda
ledarna i lran och Indonesien. Ledarna
som tillsattes därefter var villiga att
öppna landet för USAs investeringar.
De iscensaffe ofattbara grymheter mot
befolkningen i respektive länder. Allt
för att de transnationella företagen
skulle vara trygga. Samma sak hände

t.ex. i Turkiet efter den brutala militärkup-
pen l9B0 diir de transnationella foretagen

erbjöds ftirmånliga villkor ftir att etablera

sig d2ir.

WTO är det centrala organet ftir glob-
aliseringen. Deras handelslagar påverkar
praktiskt taget alla områden av samhället.
EU viktigt men ftirbisett fakhrm är att siik-
erhetspolitiken och de militiira storftireta-
gen står utanför. I artikel 21 i General
Agreements on Tariffs and Trade-GATl:
som är WTOs viktigaste dokument, slås

fast att ett land inte kan hindras från att
göra något som de anser nödvändigt 1ör att

skydda sina grundläggande säkerhetsin-

tressen. Det gäller handel med vapen, am-
munition och allt som faller under ett
lands säkerhetspolitik. Detta undantag
tillåter de rika, industrialiserade länderna

att komma undan WTOs regler genom att

använda sig av militärbudgeten för att

stödja {tiretag, gynna regional utveckling
genom försvarskontrakt och upprätthålla
industrikunskapen genom vapenforskning
och utveckling. En liten grupp rika och
måiktiga länder kontrollerar WTO, NATO
och IMF. Dessa länder står samtidist ftir
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98oÄ av kärnvapeninnehavet, ger ut 75oÄ

av de 800 miljarder i militiirutgifter per ar

i världen och står for 87% av vapenhan-

deln.

Efter andra världskrigets slut anlade

USA militeirbaser runt hela Sovjetunionen

för att omringa kontinenten. 1947 fanns

400 militarbaser, flera med kärnvapen i
bl.a. Japan, Sydkorea, Filippinerna, Diego
Garcia. Turkiet. Saudiarabien och Västeu-

ropa och Nordafrika. Under 9O-talet,
efter det kalla krigets slut har USA byg-
gt ut sitt militära kontrollsystem med
baser i Kosovo, Centralasien, Colom-
bia, Brasilien, Ecuador och Peru. USA
utövar idag påtryckningar mot Bolivia och

Argentina fiir att de ska upplåta basanläg-
gningar.

Rymden eir nästa måI. Flera liinder runt
om världen uppvaktas av Bush adminis-
trationen fiir att de ska ställa sina baser till
rymdkrigets ftrfogande. I december 2002
anhöll USA formellt om att få använda

avlyssningsbaserna Menwith Hill och
Fylingdales i Storbritannien ftir sina mil-
itära rymdplaner.

Människor har börjat protestera. Runt
om i världen och även i Sverige genom-

ftirs protester mot dessa planer. I Kali-
fornien finns en flygbas där flygvapnet
tränar uppskjutning av missiler som ett led

i rymdkrigföringen. Där demonstrerade

befolkningen. En av banderollerna bar
texten: "Militariseringen av rymden är

globaliseringens polisstyrka. "
Militären säjer själva i publikationen

"Vision 2020" utgiven av US Space Com-
mand, en reklamskrift for rymdkriget att. -
"Klyftan mellan de som har och de som

inte har kommer att öka. Av den anlednin-
gen måste rymden användas för
krigfiiring".

Kriget mot Irak måste ses mot bakgrun-

den av detta. Många håller det ftir självk-
lart att det handlar om kontroll av de stora

oljereserverna och inte ifall Irak har mass-

fiirstörelsevapen eller inte. Men det iir inte

enbart oljan det handlar om. USA har råd

att köpa den olja de behöver. Det handlar i
högre grad om kontroll av hela Mel-
lanöstern genom att installera en USA
viinlig regim. Om USA anser sig ha rätt att
bestraffa ett land som bryter mot FN reso-

lutioner med flygbombningar borde ju Is-

rael logiskt vara det filrsta bombmålet. I
synnerhet med tanke på de otaliga FN res-

olutioner som Israel struntat i. Israel är
även det land i Mellanöstern som har de

största lagren av kärnvapen och
kemiska vapen och andra sofistikerade
vapen.

Borde inte i konsekvensens namn även

Marocko bombas? Marocko ockuperar
Västsahara sedan 1975 i strid mot FN:s
resolutioner .Eller varftir inte Turkiet som

utftirt etnisk rensning i östra Turkiet
genom att ftirinta 3000 byar i östra Turkiet
och drivit hundratusentals människor på

flykt. Alltså handlar USA:s planer på
att bomba Irak inte om vad Irak har
giort eller inte giort .Det handlar om
makt över området. Full spectrum domi-
nance. Vi måste starkt protestera mot det-

ta. Runt om i våirlden samlas hundratusen-

tals i protest. Vi måste göra vårt allra
yttersta ftir att väcka en stark opinion även

i Sverige så att vår statsminister Göran
Persson tvingas lyssna och iindra sin und-

fallande politik gentemot USA:s anspråk
på viirldsherravälde.

Detta är bara början. Vilka länder
står i tur efter lrak?

Agneta Norberg tr

Kvinnomqrsch för fred
ilsroel och Pqleslino

\ /åren 2002 tog en grupp nors-
V ka kvinnor initiativet att or-

ganisera en marsch fiir mänskli-
ga rättigheter i Israel/Palestina
under 2003. I denna Human
Rights Marsch skall kvinnor från
hela världen delta tillsammans
med kvinnor från både Israel och
Palestina.

Initiativtagare till marschen iir norskan To-

rill Eide som har besökt området många

gånger och med skräck och oro bevittnat
utvecklingen .Hon har sett det omänskliga
lidandet och hörsammat människors läns-
tan efter ffed och rättvisa.

Som ett led i planeringen av marschen

kom en grupp israeler och palestinier i
höstas till Norge och efter jul var det dags

ftir några i den norska kommiffenatl besö-

ka Israel och Palestina. Jag lärde känna
Torill redan 1982 ntu vi båda deltog i
fredsmarschen till Moskva och när jag
blev erbjuden att flolja med på denna 10-

dagars resa tvekadejag inte.

Vara viirdar hade planerat ett ambitiöst
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program och dagama yar fulla av möten
och diskussioner, besök i flyktingläger och

hos ledande politiker. I Ramallah fick vi
träffa Yasser Arafat i hans utbombade
högkvarter. Var vi gick mötte vi måinniskor

som gav uttryck ftir både förtvivlan och
uppgivenhet men också delade med sig av

skratt, glädje och hoppfullhet. Alla pales-

tinier liingtar efter ett slut på ockupationen

och de israeliska bosättningarna och ön-

skar en rättvis fred. På båda sidor lider
måinniskoma och önskar ett slut på det upp-

trappade våldet och otryggheten.

De israeliska och palestinska fredsgrup-

perna ordnar de praktiska detaljerna ftir in-
rikes transporter och övernattning. Kväl-
larna ägnas åt iddverkstäder, seminarier
och olika kulturaktiviteter. I själva
marscherandet kommer endast kvinnor att

delta men miin iir välkomna att delta i alla
andra aktiviteter, inte minst nåir vi skall er-

sätta några av de 360 000 olivtrad som har

förstörts. För den lokala befolkningen
kommer det att betyda mycket att fä avsät-

tning fiir sina produkter nåir vi går genom

städer och byar.

Det är viktist att vi blir månsa som

deltar i denna marsch, b la av säkerhets

skäI. Vi hoppas inte minst på deltagare

från USA. För atI uppnå detta har
marschen flyttats fram till hösten efter
samråd med våra lokala samarbetspart-

ners. Krigsrisken i Irak har också påverkat

det beslutet.

Det var många hemma i Sverige som

avrådde mig att fara till Mellanöstem, men

det iir en resa som jag inte ångrar Den har

berikat mitt liv och jag tror att jag tillsam-
mrms med andra kan skapa möjligheter ftir
fred, ftirsoning och rättvisa i området. Inte
någon gång kände jag oro fiir min egen

säkerhet.

Agneta Erilcsson tr

Agneta Eriksson, Gaggegatan l78,
30237 Halmstad telefon 035. I 29 I 50.

e-post agneta.e@telia. com
är svensk kontaktperson fiir den kvinnliga freds-

marsch som planeras i Palestina/lsrael i böljan
av oktober 2003. Varje deltagare står ftir sin
resekostnad. Logi ordnas av de lokala arran-
görema i billiga hotell, skolor och privathem.

För mer information :

www. hu m an rightsmarch.org
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LiMvapen
- stora problem

Lätta vapen är ett enormt problem, som

vlirldssamf,rndet sent omsider börjat ägna

uppmärksamhet åt. En av de regioner i
världen som är mycket hårt drabbad ar

Centralamerika. FN uppskattar att det

finns cirka 2,5 miljoner lcitta vapen i de

c entralamerikanska lcinderna. Ett såirdrag

fiir Centralamerika är att det inte produc-
eras några vapen i regionens liinder. Ändå
finns det stora mängder vapen i området.

Manga av dessa kom fran USA och Sovje-

tunionen och såldes eller gavs som gåvor
under kalla kriget. Den oberoende

fredsstifielsen Fundacion Arias anger att
utgifierna relaterade till latta vapen utgör
så mycket som I4oÅ av BNP i regionen.I
El Salvador har fler måiruriskor dött av lät-
ta vapen-relaterad våld efter in-
bördeskriget än under själva kriget.

Sedan maj 1999 har Kristna Fred-
srörelsen drivit ett projekt diir parlamen-
tariker, regeringsft)reträdare och represen-

tanter för civila samhället från
Centralamerika möff spanska och svenska

kollegor, i syfte att utbyta erfarenheter och

ge politiskt stöd till reformarbetet mot lätta

vapens okontrollerade spridning i regio-
nen. De flesta länderna i området har
genomlevt är av svåra väpnade interna
strider och hela den centralamerikanska
regionen befinner sig i dag i en postkon-
fliktsituation. Ett av de största hindren ftir
social och ekonomisk utveckling är just
ansamlingen och anvåindandet av handeld-

vapen. Några av de väl kiinda problemen
med dessa lätta vapen ar att de åir billiga,
lätt rör sig fran ett konfliktområde till nåis-

ta, dessutom iir det relativt okomplicerat
att lära sig att använda dem. Bristande
gränskontroller och hög våldsnivå är or-
saker som bidrar till att manga måinniskor i
Centralamerika väljer att skafla sig vapen.

Den centralamerikanska regionen behöver

omviirldens stöd ör att inte på nytt hamna

i en negativ våldsspiral. Europa och inte
minst Sverige kan ge ett mycket viktigt
stöd i detta arbete.

När FN i juli 2001 genomftirde den

första konferensen om den illegala han-

deln med lätta vapen i alla dess aspekter,

var det ett stort arbete som låg bakom att

det över huvud taget var möjligt att
genomftira ett internationellt möte på detta

kåinsliga tema. En politiskt bindande han-

dlingsplan antogs. Fran den svenska riks-
dagen deltog en stor parlamentariker
grupp med representanter fran niistan alla
partier. Parlamentens roll som lagstiftande

organ var en av de punkter som lyftes fram
som viktiga frågeställningar i arbetet mot
lätta vapen fortsatta spridning. Nu, snart

två år efter FN:s konferens om lätta vapen,

handlar det om att fflla den politiskt bin-
dande handlingsplanen med imehåll.

I riksdagen har det bildats en ftirening,
vars första ordftirande var den so-

cialdemokratiska ledamoten Majlene
Westerlund Panke. Sedan november 2002

är Karin Enström, moderat ledamot av

ftirsvarsutskottet ordfiirande. Från denna

grupp har man såirskilt foljt utvecklingen i
Centralamerika. Det har hittills genom-

ftirts tre interparlamentariska utbyten in-
om ett siirskilt program som har finansier-
ats av SIDA och Utrikesdepartementet,
med möten i Stockholm, Nicaraguas hu-
vudstad Managua, på FN:s fredsuniver-
sitet i Costa Rica samt i det spanska parla-

mentet. Vid det tredje parlamentariker
mötet i Madrid, den2-5 oklober 2002 ska-

pades ett interparlamentariskt permanent
forum. Redan nu har villiga framsteg upp-
nåffs i arbetet att ftirbättra och harmonisera

den nationella vapenlagstiftningen i de

centralamerikanska länderna och på re-
gional nivå. Deffa visar att framsteg är

möjliga. Centralamerika kan bli ett
ftiregångsområde i bekämpandet av lätta
vapen. Med tanke på den centralamerikan-

ska regionens strategiska läge mellan
Nord- och Sydamerika den nåira kopplin-
gen mellan vapenhandeln och narkotika-
trafiken samt det alltmer ftirsiimrade läget

i Colombia, gör att det är viktigt att

omvdrlden agerar ftir att ftirhindra att situ-

ationen forv?irras ytterligare.
En viktig insikt är atl problemen med

lätta vapen inte bara iir något som drabbar

fattiga länder i Syd. Det ökande antalet
vapen i omlopp i Sverige riskerar att leda

till en ftiriindrad syn på hur vapen ska vara

tillgängliga for en bredare befolkn-
ingskrets, där vapen ses som ett skydd
snarare än som ett hot mot medborgares

säkerhet i vardagen. Att många goda

ansatser görs över hela världen är också

fydligt. W har inom ramen för parlamen-
tariker utbytet kunnat konstatera att El
Salvadors vapenlagstiftning i många
avseenden cir mer restrihiv cin vår svens-

ka. Det väcker viktiga tankar om hur vi
kan arbeta ftir en bättre kontroll över vap-

nen även i vårt land. Svenska enskilda or-
ganisationer har gjort ett mycket viktiE ar-

bete ftir att uppmärksamma lätta
vapen-problematiken och nått stor
framgång. FN:s avdelning för nedrust-
ningsfrågor, Departement for Disarma-
ment Affairs undertecknade vid konfer-
ensen i Costa Rica ett historiskt så kallat
Memorandum of Understanding med
Kristna Fredsrörelsen. Det är ftirsta gån-

gen denna FN-avdelningen skriver eff så-

dant avtal med en enskild organisation.
Det är också Kristna Fredsrörelsen som

har drivit processen med parlamentariker-

utbyten mellan Europa och Central-
amerikanska parlament framåt. Det är

stimulerande att se att det gar att påverka

så komplexa och svåra globala proble-
mområden som detta och att vi kan l2ira av

varandra mellan regioner som är så olika.
Lätta vapen är ett område som orsakar ett

enormt lidande och som vi alla kan drab-

bas av.

Peter Brune tr
ko ordinat ör Kr is fna Fred sr örel s ens

pro gr amomr åde mdns kli g
srikerhet och nedrustning

t,

I
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Vilken människotyp kan hindra
världen attdrunkna i blod?

Människor har alltid drömt om en fredlig värld;

en värld utan krig och elände.

Men drömmen har aldrig btivit annat än en dröm.

Få människor har på allvar insett, att drömmar inte ftirverkligar sig själva.

Få har tagit den sanningen till sig att alla måste medverka fiir att ett

tungt ansvar ftir vad vi underlåter att göra.

UPPLYSNINGEN,
FRAMSTEGSRönErsEx

T\.t fanns en period då väldigt manga

L-lmfu'rrtiskor var medvetna om såväl in-
dividens som kollektivets ansvar fiir att
viirlden skulle bli bättre att leva i. Det tan-

kegods som besjälade dessa människor
brukar kallas upplysningen, utvecklingslä-
ran, framstegsandan etc. Klart var att värl-
den, samhället, miljön måste förbättras,
men var skulle man börja? Hur skulle
människor som varpåverkade av den onda

värld de levde i kunna skapa ett bättre

samhälle? De måste ju själva vara onda?

Nej, de kunde inte vara alltigenom onda,

ftir då skulle de inte kunna drömma om en

fredlig och god v?irld. Slutsatsen blev, att

alla människor är goda innerst inne. Det
gäller bua aIt frllägga det goda fröet och

få det att växa och utvecklas. Upplysning
och uppfostran blev framstegsrörelsens
nyckelord. Men vem skulle tillfiira den

kunskap och insikt som majoriteten av

människorna saknade? Jo, det skulle de

göra som visste mer om vad som orsakade

krig och annat elände. Låikare och lärare

blev en viktig grupp.

ETIK OCH MORAL
p n grundtanke hos framstegsrörelsen
f,tvn. att måinniskorna inte endast skull-
le upplysas om hur saker och ting är be-

skaffade utan också om hur de själva
skulle förhålla sig till saker och ting.
Framstegsrörelsens budskap var både

sakligt och normativt. Vi kan ta ett exem-

pel: När vetenskapen har konstaterat att
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mål skall uppnås och att vi bär på ett

"alkohol dr en ftir den måinskliga orgams-

men skadlig drog", så säger framstegsrö-

relsens representanter att vi inte skall an-

vända alkohol. Liknande exempel kan
dras på område efter område. Rörelsens

syfte var att ftirbättra mZinniskan till både

kropp och sjä1. För att kunna skapa en

bättre värld måste människan ha makt

över sig själv och lära sig atlta avstånd

från allt som var skadligt ftir henne själv
och medmänniskorna. Det handlade en

hel del om att göra uppoffringar och att

skaffa sig kontroll över sina handlingar.
Det handlade i hög grad om det som vi
idag bnrkar benämna "etik och moral".

Framstegsrörelsens anhåingare ägde ett

stort självfortroende. De var helt överty-
gade om att mänskligheten, så där om-
kring sekelskiftet 1900, stod på den högsta

tekniska, sociala och moraliska nivån i sin

historia. Ja, man gick så långt att man

trodde sig kunna skapa eff himmelrike på
jorden och att religioner, kyrkor och Gud
mycket väl kunde avskaffas. Framstegsrö-

relsens idder fick en mycket stor och all-
måin spridning. Man kan gott och väl häv-

daatthela den svenska folkbildningen och

folkrörelsen var väl bekant med dess tan-

kegångar. Det iir lätt att finna belägg fiir aff

iddema hittade vägen även till skolflickor i
lägre socialgrupper.

19l4

I r 1914 fick framstegsrörelsen en

.C\knäck så allvarlig, att den aldrig re-

pade sig. Det var när ftirsta världskriget
bröt ut. I framstegstiinkandet ingick tron

att krig aldrig mer skulle utbryta. Männ-

niskan hade kommit så langt i sin utveck-
ling att något så barbariskt och lågstående

som krig ansågs otiinkbart. Men det blev
inte bara ett världskrig. lugo år senare

blev det ett till och nu iinnu grymmare och

brutalare. Människor började fundera
övervarftir. Handlade det enbart om dikta-
torsgestalter som Hitler och Mussolini ell-
ler hade det något med miinskligheten som

sådan att göra? Gamla tankar om männ-

niskans utveckling kom till heders igen.

Hur hade det gått med upplysning, upp-
fostran och utveckling?

FRÅN ROVDJURS-
MENTALITET TILL EN

NY MIiNNISKOTYP
pn som grubblade över detta var Vin-
Lding Kruse, en fiir mig hittills obekant

tänkare. Ar 1944, i andra världskrigets
slutskede gav han ut en bok med titeln Det
nya samhället. Bokens grundtankar be-

handlades i en artikel i tidskriften Vita
Bandet. (VB 1944 nr 9 s 6: "En ny männ-

niskotyp". Av rektor K. Helveg Petersen,

Danmark.) Vinding Kruse menade, att

samtidens människotyp aldrig skulle
kunna skapa en fredlig vlirld.

Samtidens måinniska var resultatet av en

ojämn utveckling. I intelligens, tekniska

kunskaper och f;irdigheter samt i yffre ma-

teriell kultur stod hon högt över urmiirur-
niskan. Men på en viss avgörande punkt

var den mänskliga nutidstypen besl2iktad

med urmänniskan. De var båda typer av

själviskhet. Under kulturens fernissa levde

alltj ämt urtidens mZinniskodj ur.



"De flesta mcinniskorna i vår tid söka

ncimligen överallt, både i nriringslivets
ekonomiska ko*p, i den politiska knm-

pen inom stoden och mellan staterna,
tillskansa sig så mycket som möjligt av

denna vcirldens goda, pengar, landom-
råden, makt och dra, utan hcinsyn till
om det sker till skada fr)r deras med-

mcinniskor och s amhrillet " .

VINDING KRUSE

T).n rasande kampen mellan folken vi-
I-/ sade. att "människorna. trots all sin

teknik och yttre kultur, rinnu inte ha hunn-

nit ut över rovdjursstadiet, ut ur kampen i
djungeln." Det var bara ett ffital av måinsk-

lighetens stora banerfiirare som hade pe-

kat fram mot en ny människotyp, osjäl-
viskhetens typ, men dessa enstaka

ensamma hade inte ffitt manga anhåingare.

De hade blivit ftirfloljda, stenade och upp-
hiingda på kors. Varftir? Massan av mäm-
niskor kåinner instinktilt, hävdade Vinding
Kruse. att det ideal. som dessa stora andar

kräver av dem, innebiir att de måste uppge

rovdriften på sina medmåinniskor och såle-

des ftirinta rovdjuret inom sig.

De flesta reagerar sannolikt med ftirtry-
telse inftir ett sådant påstående. "Jag iir väl
inget rovdjur!" Men Kruse menade, att
även om man inte själv uppträder som ett

rovdjur, så tillåter man andra att göra det.

Hur kan det komma sig? På den tiden h2in-

visade man till Versaille-freden, kolonial-
väldet, kapitalismen, kapprustningen och

olika idelogier. Bakom allt detta stod dock
den enskilda miinniskans skuld:

"Vi ha alla en del av ansvaret för vad
som sker. Och om cin vi icke anse oss

hava upptrcitt som rovdjur, så kan den

övervcigande delen av mrinskligheten
likväl inte nefui att den tillåtit rovdjurs-
naturenfå det största tcinkbara spelrum.

Det cir något djupt vemodigt dciri att
miljoner flitiga och strcivsamma famil-
jer levat jcimförelsevis oanfciktade av
den förberedelse för kriget som cigde

rum. Envar var upptagen av sina egna

problem. Dcir var arbetet, framgången,
den dagliga ekonomien; dcir var koloni-
trcidgården, bio grafen, teot ern, tidnin g-

erna, böckerna, scillskapslive.t; allt
skulle ha sin del. Huruvida villkoret var
uppfullt för att allt detta kunde gå sin

fortsatta, gtlla gång, dcirom belqtmrade

man sigftga. Det överkit manvilligt åt
andra och man tilkit sig ofia t.o.m. lyxen
qy en axelryclcning åt de fantaster, som

dgnade sig åt fredsarbete och fredspoli-
tik och slösade tid på att tala om fi)rso-
ning mellanfolken".

KRIGET 1939

JJösten 1939 gick man, med den in-
I Iställningen att det alltid funnits krig
och alltid sk-all finnas krig, "sakligt och

lugnt in i den väpnade uppgörelse, som

hittills inte på något synligt sätt bidragit
till att lösa något mellanfolkligt problem."

Kruse hävdade aff det stod helt klart, att

vilket innehåll man än gav fredsslutet, så

skulle man inte komma ett steg framåt, så

liinge den själviska människotypen domi-
nerade. Framsteg krävde en människa,
som hade en rakt motsatt inställning till
kriget som system än den rådande. "Kriget
måste i folkens sinne stå naket och utan

skrud såsom det i verkligheten är: ett
ynkligt och ovärdigt sätt att avgöra
tvister." Åsikter som att krig måste finnas

för att plocka fram människans bästa

egenskaper: offervilj a och sj älvforglömm-
melse, måste utrotas. Militiira dygder som

tapperhet och offervilja fick inte våirdesätt-

tas från sådana synpunkter. Kriget skulle
liamställas i belysning av de olyckor och

lidanden det astadkom. Ett ont medel kan

aldrig leda till ett gott mål. Krig har aldrig,
sedda i ett stöne sammanhang, skänkt
världen något annat än ont.

EN NY UPPFOSTRAN

f-furuvida ett sådant synsätt skulle
I lkunna få en allmän spridning berodd-

de helt och hållet på vilken uppfostran det

uppväxande sliiktet skulle få. Det skulle
kunna gå om uppfostran till fred saffes in i
alla länder med samma uthållighet som

uppfoshan till krig dittills hade kunnat på-

räkna. Den ungdom som hade växt upp
under kriget hade inte något tydliE minne
av någon annan form av mellanfolkligt
samliv, än den som hörde samman med
dånet av tunga bombplan. Allt de läste och

hörde i tidningar, radio och i hemmen
handlade om kriget. Det talades om ung-
domens förfall och urspårning, om dess

brist på respekt for auktoritet och traditio-
ner, men var det något att ftirvånas över?

Det var enfaldigt att tro, att den äldre ge-

nerationen kunde "söla ner sig i dyn, med-

an ungdomen skulle resa sig som en klipp-
pa ur det allmiinna ftirfallet." Ungdomen
var egentligen bättre än man hade rätt att

vänta, men fruktansvZird var "den själv-
klarhet, den kalla saklighet" varmed den

deltog i det hela. Småpojkar på tre-fna år

talade med säkerhet om militiira problem.
De kände i detalj till maskingevar, bomb-
plan, jagare, pistoler, tanks o.s.v. Större

barn och ungdom var ännu mer insatta.

Därtill kom deras själsliga upptagenhet av

fronthåindelsern4 hela deras medlevelse i
tidens alla dystra hiindelser utan medkäns-

la med de skakande sorgespel som utspe-

lades.

EFTER 1945

Qkulle Europas ungdom kunna inse att

tJdet fanns en annan grundval att ställa

sig på än den som föregående släktled
hade använt sig av? Skulle den inse, att en

sådan grund fanns, när nationalegoism,
maktbegiir, hat- och hämndkänslor ersatt-

tes med en stark samhörighetskåinsla gent-

emot andra folk, med humanitet och

människokärlek? Skulle den inse, att det

inte räckte med en vag och sentimental be-

kännelse till freden som det teoretiskt
biista, utan att det krävdes ett uthålli$ och

segt arbete ftir att bevara freden som enda

möjliga och människovärdiga livsform.
Skulle den inse, att deras aktiva insats

måste präglas av "offervilja och självftir-
glömmelse".

De små statema hade sina alldeles sär-

skilda fiirutsättningar att gå i spetsen ftir
ett sådant synsätt. Stormakterna kunde
knappast väntas inleda detta nya skede i
måinsklighetens historia. De bar inte sviir-

det förgäves. Åtskilliga småstater hade

däremot fiir länge sedan övergivit makt-
kampen och beträtt förhandlingsvägen.
Den tiden behövde inte vara så avlägsen,

då även de stora staterna lät tala med sig

och icke bara lyssnade nedlåtande till de

små staternas röster utan även handlade

likt dem som inte hade någon annan utväg.

Som historieforskare iir det intressant att ta

del av tankar utformade av personer som i
andra världskrigets slutskede funderade
över framtiden. Utan att ha gjort någon

grundligare forskning i efterkrigstiden kan
jag inte låta bli att spekulera i hur det gick
med Kruses ffamtidsidder. Hur blev det

med krigstidsbarnens uppfostran? Hur
gick det med den dåtida människotypens

rovdjursmentalitet? Har vi blivit mer off-
fervilliga och sj älvftirglömmande?

EFTERKRIGS.
GENERÄTIONEN

\ /i kan börja med barnuppfostran. De

Y människor som var eller blev ftiräl-
drar under andra världskriget och åren niir-
mast därefter hade alldeles siikert en ön-

skan att liira sina barn hata kriget. De tog
avstånd från krigsleksaker. Pappor som

kom hem med cowboydriikter och pistoler
till sina pojkar sågs inte med viinliga ögon

av medvetna ftiräldrar. Även andra meka-

niska leksaker ogillades. Bam skulle leka

med byggklossar och modellera, ha god
tillgång till ritmaterial och annat pedago-

giskt lekmaterial. De skulle inte se vålds-

och krigsfilmer och inte heller bondkomik
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som Åsa-Nisse-filmerna. Framför allt
skulle pojkarna lära sig att inte slåss och

flickorna att inte retas med varandra. Barn

skulle vara barn och klädda därefter och

inte som dagens småflickor se ut som sex-

bomber i miniafyr.
Detta var också den fiirsta generation

barn som i större omfattning fick se och

uppleva andra länder. Föräldrarna, som

växt upp under små ekonomiska omstän-

digheter och under krigets isoleringsar, var

nyfikna på omvärlden. På motorcykel for
de till grannlåindema och ndr charterresoma

började tog de med bamen ut i Europa och

till andra viirldsdelar. Synen på andra folk
och nationer var positiv. De tidiga invan-

drarskarorna togs emot med välvillighet
och spänning. Nya barnkullar fick lära

kåinna sina utliindska ftiders hemliinder.

Efterkrigsföräldrarnas barnuppfost-

ringsidöer höll i sig under 1960-talet. Kan

det vara orsaken till att vi hade en politiskt
väldigt medveten ungdom i slutet av det

decenniet? En skolungdom som ville fira
alternativ jul, tog avstånd från atomvapen

och skickade en del av sina ftirsta intiä-
nade slantar till Biafra-barnen.

En ungdom som diskuterade politik på

skolgårdarna och bildade politiska ung-

domsftireningar åt både höger, viinster och

i mitten. Det var de riktigt wrga som initi-
erade 68-rörelsen och den påfoljande nya

kvinnorörelsen.

SATSA PÅ DIG SJIiLV

LTat fanns en stor del offervilja och
I Isjälvförglömmelse, men vad hände

sedan? Helt plötsligf talar vi om "satsa på

dig själv" - kurser, som något egoistiskt

och inte något som har med människans

framåtskridande att göra. Klasskillna-
derna, som många trodde inte fanns, blir
tydliga och större. Aktieklipp, fallskiirmar,

enoffna inkomstskillnader mellan olika yr-
keskategorier. Rovdjursmentaliteten fram-

träder öppet och skamlöst på alla områ-

den, inte minst det sexuella. Hänsyns-

löshet, artighet, ja, "offervilja och självftir-
glömmelse", lyser med sin frånvaro. Det
gäller afr"taftir sig" ?ir slagordet.

Hur ftirhåller sig de unga? Några ord ur

artikeln ovan rinner mig i hågen, nämligen
påståendet att fruktansvärd var "den själv-

klarhet, den kalla saklighet", varmed

krigstidens ungdom deltog i det hela, att

de var detaljerat insatta i allt som hände

och levde med i sin tids alla dystra hän-

delser "utan medkiinsla med de skakande

sorgespel som utspelades".

Just detta tycker jag mig kunna måirka i

dagens samhälle. De unga tar självklart
och sakligt del av det som håinder - och de
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imiterar. De "festar" med alkohol och

tycker det ?ir självklart att dricka på "hel-

ger", mobbar och misshandlar varandra,

kallar flickor ftir "horor", men anammar

pornografins sexuella utspel och har sexu-

ella vanor som krigstidens ungdom inte

anade existensen av. De spelar dataspel

och tittar på filmer med det råaste våld
utan att beröras emotionellt. "Det iir ju ba-

ra spel", "det dr bara på låtsas, ju!" Sexua-

liseringen och våldsmentaliteten kryper
liingre och liingre ner i åldrama. Könstill-
hörigheten markeras till ytterlighet. Bam-

klädema ffir en tydlig könsmarkering. Det

skall synas vem som är pojke och vem

som dr flicka. Pojkavdelningen i vära va-

ruhus är fzllda av praktiska och sportiga

kläder medan flickavdelningen drunknar i

"sexiga" finkläder, glitter och bjäfs som

tar mycket tid att sätta på sig. Smink är

självklart från tolvårsåldem. Pojkar skall

vara aktiva - och krigiska - flickor skall

vara sexiga och tittapä när pojkar slåss

och skjuter. Är det inte så det har varit all-

Itftir mycket i var viirld? Är det inte dåirftir

som krig och våld kan pabörjas och pägä?

Har jag fel nåir jag säger, att dagens ung-

dom "tar självklart och kallt sakligt" del

av det som håinder idag? Att den accepte-

rar klas skillnader, stora inkomstskillnader,

våldsfilmeq att den finner sig i dåliga ar-

betsförhållanden, att den inte gärna går

med i fackftireningar och politiska partieq

inte vill ta över det svenska, redan inarbe-

tade,, föreningslivet, att den ställer låga

krav på kultur och nöjesliv, att den besjä-

las av kvinnoförakt och förakt for äldre

generationer?

Jag anar redan vilka svar j agfar på mina

påståenden: "Alla är inte så som du sä-

ger", "Du iir alltör negativ", "Vi måste ta

fram det positiva", "Det finns stort mot-

stand mot USA:s krigspolitik. "

itt syfte är inte att mäla "fan på

väggen". Det är att fiirsöka hitta en

ftirklaring till varftir det har blivit, som det

har blivit. Då zir det viktigt att väga se på

verkligheten och inte "sticka huvudet i
busken", vilket manga erkänner att de gör.

De vill inte se, de orkar inte tiinka på allt
tråkigt som händer. Varför inte? Jo, då

kommer bl.a. det diir otäcka ordet "skuld"
in i bilden! Och skuld är något av det viir-
sta vi, dagens måinniskor, kan kiirura! Där-

lor 2ir vi kvicka att "be om ursdkt", och så

iir saken klar, tror vi, och glömmer att i or-

det "ursäkta" eller "fiirlåt" ligger också ett

löfte om, att det som håint aldrig skall upp-

repas. Till ursiikten hör bot och bättring,

men det iir tillåtet att elömma.

1960:70-TALETS
POLITISKAVILJA

T\.t iir dags att avrunda. Det vill jag gö-

l-,lra senom att ftir ett öeonblick åter-

vända til sexti- och sjuttitäI.n, politiskt
medvetna ungdom och dess vuxengenera-

tion. Vilket gensvar fick den ungdomen
egentligen? Var deras ftiräldrar och myn-
dighetspersoner mogna att möta upp på re-

sultatet av den uppfostran de varit med om

att praktisera? Mycket tyder pä att. så inte

var fallet. Möttes inte de unga i sin iver att

omvandla samhället i hög grad av hån,

ftirlöjliganden, milt överseende, ja till och

med straffoch utstötthet? Betraktades inte

deras dröm om ett möte mellan klasserna

med hån och ftirakt även från etablerade

fackforeningsmän och politiker? Intalades

de inte, att de måste tiinka på sig själva och

sina efterkommande och inte slösa bort ti-
den med nyttolöst ideellt och politiskt ar-

bete? Stöttes de inte bort av de etablerade

partiema fiir att de var fiir unga och måste

stå på tillvåixt, innan de fick något att säga

till om? Hindrades de inte av den äldre ge-

nerationens maktlystnad, överfiirmynderi
och rädsla ftir att ftiriindringen skulle "gå

lor långt"? Underlät inte vuxengeneratio-

nen att ffinga upp den politiska vilja som

fanns och leda in den i fruktbara riktning-
ar? Jag minns själv fran mina ftirsta poli-
tiska möten hur äldre medlemmar ställde

sig upp och predikade halr,timmesvis om

hur de rätt de själva hade och hur fel de

unga uppflorde sig. I stället borde de rurga

ha fätt uppgifter i partiet. Var inte det be-

mötande de fick en viktig orsak till att

större delen inordnade sig i leden och bör-
jade tåinka på sina egna ftirdelar, speciellt

när tiderna blev sämre och de såg sniken-

het och rovlystnad framträda allt öppnare?

Ingen ide aff braka. Bäst att anpassa sig ftir
att överleva.

Fler frågor kan ställas, fler ftirklanngar
ges och överväganden göras. Men om vi
tror på måinniskans möjlighet att fiiriindra
vdrlden, måste vi också tro på miiruriskans

lormåga att ftiriindra sig själv. Vi maste in-

se, att den rovdjursmentalitet (inget ont
om rovdjuren som sådana) som håller på

att återvima herraväldet över mlinsklighe-
ten inte kan rädda våirlden fran att drunkna

i blod. Det kan endast den offervilliga och

självftirglömmande människan göra; en-

dast den måinniska som inte bara ser sina

egna utan också sina medmiiruriskors be-

hov. Det finns många sådana människor

och de kan bli tusenfalt fler, men det krä-

ver att var och en av oss tar itu med vår

egen bekvämlighet, undfallenhet och brist
på offervilja.

Hiördis Levin. tr



Den farligarädslan
lraks 24 mijoner invånare syns inte i den uppskruvade krigsretoriken

Såg Michael Moores kraftfulla partsrn-

laga Bowling for Colombine i helgen. Do-
kumentiffilmen handlar om hur två unga

killar efter ett besök i bowlinghallen åker

till varuhuset intill skolan och köper kilo-
vis med ammunition, ftir att sedan kallblo-
diE skjuta ner tolv skolkamrater, en liirare

och slutligen ta sina egna liv irure i skolan.

Filmen fiirsöker forklara varför skjutva-
pen dödar fler än 11.000 människor

varje ar i USA, medan grann-

landet Kanada, också hurgt be-

väpnat, bara har en bråkdel
dödsskjutningar. Japan och
Storbritannien ännu fiirre.

En militärklädd små-

barnsmamma i Michigan
ger ett tänkbart svar i fil-
mens inledning. Om nå-

gon bryter sig in i ett hus,

ringer man polisen för att
de har vapen, säger hon, men

det är dumt att vänta. Det är

bättre att ta tag i saken själv.
Skjut ftrst och fråga sen.

Den filosofin har förstärkts
efter den frrktansvärda attacken

mot World Trade Center 11 sep-

tember 2001 . Vapenfiirsäljningen i

USA har gått upp med 70 procent,

ammunitionsköpen har mer än ftir-
dubblats.

Ur Värmlands folkblad, torsdag 13 februari 2003

Den filosofin anviinds också av

huset och Pentagon. Om inte FN

ingriper mot Irak, gör vi det på

egen hand, lyder det raka

budskapet.

Om mer vapen skulle ge

säkerhet, skulle USA vara det

såikraste landet i världen. Så iir
det inte. Istället iir det rädslan

som dominerar. Rädslan och

en önskan om hämnd. Hur ska

man annars tolka det faktum

att USA ska använda järn-

Rädsla och hämnd är

inga bra käns-

lor när

Vita

Redofi)r krig. USA:s president George W Busch cir tillsammans med

Storbrittanien, Spanien och Bulgarien beredda att awdpna lrak med

våld. Övriga elva lcinder i srikerhetsrådet sriger nej, men detftrefall-
ler inte lcrigshetsarna ta hrinsyn till.

tivera bomber över Afghanistan och ftir-
ftiljelse och ftingslande av muslimer. Pre-

sident Bush upphöjde brodem till en natio-

nens hjälte tre dagar efter katastrofen, men

för Rita Lasar kändes det som ett knyt-
nävsslag i magen.

"Fler oskyldiga människoliv får inte

spillas" skriver Lasar och tågar ut i ett per-

sonliE korståg ftir fred.

na kokar över, som senast hos fiirsvarsmi-
nister Donald Rumsfeld. När han jämftr
Tyskland med Libyen och Kuba har diplo-
matin inte längre en chans.

USAhar målat in sig i ett hörn, och pre-

sident Bush kan näppeligen backa hem si-

na 150 000 soldater utan skottlossning.
Det är därför inte svårt att se ett mar-

drömsscenario målas upp.

USA anfaller med stöd av Storbri-
tannien och några länder från det

"nya" Europa, utan ett enhälligt
beslut i siikerhetsrådet. FN des-

avoureras, EU:s utrikespolitik
spricker en gång för alla och

bin Ladins terrorister får nya
motiv för hot om blodig
hämnd. Folkrätten urholkas
och de mänskliga rättighe-
terna åsidosätts. Rädslan

skruvas upp ytterligare nå-

sra varv.

Men de som verkligen har

anledning att vara rädda,

haks 24 miljoner invå-
nare, syns inte i krigs-

retoriken och de di-
plomatiska

snurrigheterna. De
som snart ska fä
uppleva effekten av

3 000 missiler, som en-

liE Pentagon ska inleda

anfallet, förefaller
Bush och Rumsfeld
bry sig föga om.

Saddam och hans va-

pen ska bort, hur
många civila som riske-

rar att dödas talas det

tyst om. Det är det

verkliE skrämmande i
krigshotet.

Ett lidande folk,
drabbat av en hän-

skotet fran WTC till att bygga ett kigs- viktiga beslut ska tas. Men dessviirre ser synslös diktator och tolv års harcla sanfttio-

fartyg med det stolta namnet New York? det ut som om Vita huset delvis drivs av ner, kan ff det mångfalt v?ine. Det om na-

Också de oskyldiga oflren exploateras dessa sinnesstiimningar nåh kriget mot got borde vara tilkåickligt ftf att fihstftka
fiir att rätd:irdiga ett kommande kig mot Saddam rycker allt niirmare. Frustrationen FN:s vapeninspektörer och ge dem mer tid
Irak. I en ins,indare i New York Times över att inte Europas rycks med eir diirfii fft att komma fram till en fredlig avmsF

skiver Rita Lasar, en 7l-årig håinka som ffirståelig. rung.

miste sin bror 11 septembeg om hur hans Den som inte är med oss åt emot oss, iir
död har slorifierats och anvåints fih att mG den enkla logiken som anviinds när sirme- Peter Frank O

Nj:!,

N
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ör mer än 4000 år sedan levde su-

mererna i nedre Mesopotamien, da-

gens Irak. Bagdad var Schehera-

zade, var Tusen och en natt. Författaren
Maria Bergom Larsson skriver i sin bok
Nedstigningrl989) om sumererna: "Men
det som var sumerernas styrka och driv-
kraft - tävlingsandan, begäret efter över-
lägsenhet, seger, prestige, ära - blev ock-

så deras undergång. De längtade efter fled
men befann sig ständi$ i krig, de omfatt-
tade ideal som rättvisa, jämlikhet och

medkänsla, men genomsyrades av orätt-
visa, oiämlikhet och ftirtryck.

Kan detta kanske också sägas om da-

gens irakier? Men mera osökt infinner sig

likheterna med dagens USA. Denna stor-

makt sorn i ord talar om fred, jämlikhet
och demokrati, men i praktiken använder

sin makt till att utöva hot, {örtryck, våld
och okänslighet. Fredsforskaren Johan

Galtung spår att även det imperiet är dömt

att gäunder. Han ger USA 20 år...
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Sumerernas huvudstad Ur förstördes
1950 före Kristus. I Klagosången över
Urs undergång begråtes de döda: ...På
alla gator och vdgar låg kroppar. På alla
öppna platser som brukade varafyllda av
dansare, låg högar sv lik...

Var det denna klagosång du tiinkte på,

Göran Persson, när du i en radiointervju
talade om att vi skulle behöva se ohyggli-
ga bilder på våra TV-skärmar utifall aff
det blev krig i lrak. Som du sa dig bejaka

om det bara blev ett snabbt sådant.

Sannerligen att makten förblindar, att
medkänslan far sin kos ju längre från off-
fren man befinner sig. Den ende allatycks
se klart är Saddam Hussein. Men utöver
den skurken lever 22 mllioner människor
i Irak.

Det är dig säkert inte obekant att hun-
dratusentals människor runtom i världen,

inklusive och inte minst, i USA, går ut på

gatorna i demonstrationer mot det plane-

rade kriset. Till Baedad anländer

"levande sköldar" från många länder,

bland annat ffra kvinnor från USA som

ftirlorat sina kära i terrorattacken den 11

september. De vill visa att straff och

hämnd inte ändrar världens gång. De viil
visa sitt stöd till det irakiska folket, kort
sagt vill de praktisera det som deras

ledare säger sig ha som ideal.

Vi i Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
håller med dem och är med dem. Och vi
har fortfarande inte gett upp hoppet att
den svenska regeringen besinnar sig och

att du Göran Persson är med oss.

Vi vill åter kunna säga att Sverige dn eIt
ftiregångsland, ett land som tar sin stolta

tradition av snart 200 års fred på allvar
och kommer med viktiga och inspire-
rande ickevåldslösninsar.

Stocken. 29 ianuari 2003

ERNI FRIHOLT
För Svenska Kvinnors Vrinsterfi)rbund

e-post; ernifriholt@hotmail.com tr

Israelisk boscittning. Al.r detta vår kommandeframtid? Att leva inom taggtråd?



Recensioner

Av C aroline Runesdotter

Mlr,q,LösA KVINNOR

utgivet på fiirlaget
Alfabeta/Anamma
är en antologi med det gemensamma te-

mat könsöverskridande kvinnor, de flesta

således makalösa i mer än en bemärkelse.

Här får vi möta forntidens kvinnor i mans-

kläder, som amasoner eller som friare. Ett

avsnitt, skrivet av Eva Borgström som

också sammanställt antologin, handlar om
hur manlighetsmotivet behandlas i drott-

ning Kristinas självbiografi. Samtliga
medverkande i antologin är pionjärer
inom forskningen om könsöverskridare.

Boken ger inblickar i konstruktionen av

kön och arbetsuppdelningen mellan män

och kvinnor inom olika kulturer. Vi rör oss

såväl inom fornnordiska ftirhållanden som

inom de fiirhållanden mellan könen som

etablerats bland nordamerikanska india-
ner.

I dagens Sverige luckras arbetsft)rdelnrn-

gen upp, även om det gar långsamt. En av

de fiirsta böckema om hur det ?ir att vara

pappaledig kom ut på 80-talet. KOKA
MAKARONER, av Johan Nilsson är

nästa generations erfarenhet av att vara
ftiräldraledig pappa. I en rad korta kapitel

berättar Johan olika episoder ur sitt pap-

paliv. Det iir rörande att läsa om hur hans

pappamedvetande plötsligt väcktes på en

buss i London medan hans gravida hustru

var på väg i flyg till Sverige. Och överhu-

vudtaget 2ir det hiir en bok som jag skulle

vilja sätta i händerna pä alla killar som

tåinker skaffa bam. Hiir har de en chans att

fundera lite över hur omvälvande det är

och de får hjälp att hitta ord ftir allt sant

som vi kvinnor nästan tvångsmässigt talar

om ndr det gäller våra relationer till bar-

nen.

För oss kvinnor, särskilt de som tillhör
kategorin ensamma mammor finns en ny
styrkebok. Inger Jalakas har följt upp

succdn med Jävlar anamma mamma, med

MERA JÄVLAR ANAMMA MAM-
MA! En handbok i överlevnad behövs

nog för det är inte lätt atl vara ensam

mamma. Fortfarande är de ensamma

mammorna fem ganger så många som de

ensamma männen, över 200.000 mam-

mor, jämfört med 40.000 ensamma pap-

por. Gemensamt ftir dem 2ir att de har en

dubbelt så hög risk att dö fore 60 års ålder
jämftirt med sammanboende föräldrar.

Siftorna talar också siu tydliga språk niir
det gäller nedsatt hälsa och sjukdom och

med nedmonteringen av folkhemmet har

siffrorna stigit. Samtidigt har den

disponibla inkomsten minskat for de en-

samma mammoma,DrySr 60 procent har

svårt att klara de löpande utgifterna nu-

mera. Tur då att det finns handböcker i

överlevnad med fiktiva brottstycken ur en-

samma mammans liv, goda råd och statis-

tik och inte minst en avslutande del med

adresser till föreningar som organiserar

några av alla dessa makalösa mammor och

ibland även pappor.

En annan handbok som vänder sig till
kvinnor är DIAGNOS: DUKTIG, EN
HANDBOK FÖR ÖVNN.INNBITIÖSA
TJEJER, skriven av Tinni Ernsjöö
Rappe och Jennie Sjögren. Omslaget
pryds av en bettskena, ett talande bevis hru

alltftir stora krav och fiirväntningar snart

omsätter sig i kroppens krämpor. Det iir al-

lvar, ftir några år sedan kom rapporter om

plötslig vuxendöd som framförallt drab-

bade unga kvinnor i karriåiren. Vad 2ir det

då vi ska vara duktigapä? Ja, ftirutom att

självklart klara av barn och yrkesarbete,

gärna karriär, allmänbildning, smakfull
heminredning, exotisk matlagning,

kvinnlig elegans - kort sagt en hel del.

Men som författarna påpekar, att vi inte

klarar av allt detta iir inte vårt eget fel, det

är inte individuella problem utan struk-
turella.

Det iir kanske tidstypiskt att sida vid sida

finns böcker om hur vi ska låta bli att vara

duktiga finns också böcker som liir oss att

bli det. Och även om vi inser att det är

strukturella problem kanske vi ändå vill
göra en del av allt det ddr som egentligen

åir ofiirenligt, vi ska ju vara så bra på att ha

flera bollar i luften... Nu finns det en ny
handbok för oss, nämligen fÅ nEf
GJORT! Av David Allen. Hans råd till
oss som håller pä att drunkna i krav är att

se till att fä kontroll över sitt liv. Och
genom att ordna och organisera se till att

arbeta effektiu och utan stress. Boken är

f'lld av små pekpinnar som t.ex Frmdera
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på om sådant du samlat på eller sparat av

nostalgiska skäl fortfarande betyder något

ör dig eller ännu kortare: ur syn ur sinn.

Många av råden är verkligen bra och

genomtänkta, andra iir självklara även om

vi kanske behöver se det svart på vitt ftir
att inse det. Jag undrar bara om vi som giir-

na kastar oss över alla goda råd boken ger,

med hopp om att hinna med allt vi inte

skulle göra annars, också hemfallit till den

diir farliga duktigheten, som Diagnos Duk-
tis varnar fiir.

undertiteln på boken och det iir säkert så,

ftir det Scott Ritter säger går wiirtemot vad

George W Bush's administration ftirsöker

pastå. Irak har awäpnats till 90-95 procent

sedan 1998 hävdar Ritter. Och de

resterande 5-10 procenten kan inte utgöra

ett hot eftersom det inte ens utgör ett

vapenprogram. Det är en funn men in-
nehållsrik bok, som ger många inblickar i
hur vapeninspektionerna går till. De in-
blickar Ritter ftck, var säkert avgörande

ftir att han nu dr en av de starkaste kritiker-
na mot krigsplanerna mot Irak.

själv fiirsöka hanka sig fram som servitris,

städerska, butiksbiträde eller de alternativ

som finns ftir outbildad arbetskraft.

Hennes upplevelser finns samlade i boken

BARSKRAPAD KONSTEN ATT
HANKA SIG FRAM. En liisning som på

en gång är skakande och avslöjande.

Viirldens rikaste land ftir ett veritabelt krig
mot sina fattiga. En stor del av befolknin-
gen tvingas leva under ftirhållanden där

sjukvård, barnpassning eller en sån sak

som bostad iir på en helt oacceptabel nivå.

För på de låga lönerna klarar man sig inte.

Då gäller det att dela rum med några som

ftirhoppningsvis inte är besvärliga, eller
sova i bilen och inte bli sjuk. Och som om

inte det skulle vara nog utsätts de dessu-

tom i många fall ftir en godtycklig och

kriinkande behandling. Barbara Ehrenre-

ich har lättat på förlåten i framgångs-

mytens USA och jag har svårt att tänka

mig något mer avslöjande fiir de fria mark-

nadskraftema 2i:r denna välskrivna bok.

Lika avslöjande för tillståndet i USA är

i alla fall Michael Moore's bok
KORKADE VITA MÄN. Vi har redan

haft möjlighet att folja Michael Moore i
svensk TV en tid och visst känner man

igen honom i boken. Hans bitande ironi iir
varvad med avslöjanden om tillståndet i
nationen som enligt Moore är en regim
styrd av Bush som tillskansat sig makten

genom en statskupp. Naturligtvis får det

amerikanska presidentvalet en alldeles

såirskild behandling i boken, liksom presi-

denten vars minnneslistor över statschefer

i olika länder eller dagsprogram där

videotittande, fotografering och simning

hör till de viktigare sysslorna. Trots

elakheterna och galghumorn lär detta vara

en bok som toppar bestsellerlistorna i
USA. Det bådar i varje fall gott for tillstån-

det i nationen.

Av Caroline Runesdotter tr

Förutom att vi kan se om Frida Kahlos liv
på film finns nu också en biografi, FRIDA
- EN KONSTNÄnS LIV skriven av

Hayden Herrera. Den iir mycket uttöm-

mande och i arbetet med biografin har ftir-
fattaren haft tillgang till privata dokument

som dagböcker och brev, intervjuat
närstående och formodligen läst allt som

kornmit i tryck om Frida Kahlo. Bara

noterna upptar närmare 50 sidor. Resul-

tatet iir en bok som inte besparar oss något

vad gäller Fridas liv och inte minst hennes

privatliv. Det ska inte fornekas att även det

kan vara intressant eftersom Frida och

herures make Diego Rivera umgicks med

den tidens ledande radikala och intellek-
tuella inte bara i Mexico utan också inter-

nationellt. Det jag ddremot saknar åir tiden

och tidsandan som formade dem och deras

samtida. En period av mexikansk revolu-

tion, rysk revolution, Trotskij i landsflykt

som vän till familjen och med Marx och

till sist även Stalin som Fridas ideologiska

om inte forebilder så i alla fall symboler.

Men med den gigantiska notapparaten

finns alla chanser att gä vidare och ta reda

på mer om Fridas samtid.

Det nya ftirlaget Leopard har gett ut en av

de mest aktuella böckerna just nu: Scott
Ritter, KRIG MOT IRAK. Scott Ritter
var chef for FN:s vapeninspektioner under

sju år. Att han dessftirinnan tjänstgiort som

marinofficer och i den egenskapen planer-

at marinkåren stridsoperationer under

Gulfkriget gör honom inte mindre intres-

sant. Han dr en person som med sin bak-

grund och sina insikter är den som kommit
den irakiska vapenarsenalen och vapen-

produktionen närmast på spåren. Vad Bush

och vita huset inte vill att du ska fi veta dr

Även Ordfront har gett ut en rykande ak-

tuell bok: KRIGSPLAN IRAK, av Mi-
lan Rai. I denna bok fär vi en bakgrund till
konflikten och en genomgång av alla de

argument USA åberopat ftir att starta krig.

Milan Rai 2ir brittisk fredsforskare knuten

till ARROW, Active Resistance to the

Roots of War. Mycket av det som den

dagliga nyhetsrapporteringen inte nämner,

men som iindå är en nödvändig bakgrund

för att förstå händelseutvecklingen ger

denna bok svar på. Till exempel vad som

hände när den irakiska oppositionen
gjorde uppror mot Saddam, påhejade av

USA. Eller alla olika turer kring vapenin-

spektionerna. Eller reaktionerna bland

Iraks grannländer eller bland brittiska och

amerikanska generaler. Såväl Ritters bok

om vapeninspektionerna som denna bok,

som systematiskt tar upp det mesta vi be-

höver veta fiir att ftirstå de olika delarna i
konflikten, är oumbärliga komplement.

Dessvärre blir man ännu mer på kant med

många av de experter som kallas in till
TV:s olika redaktioner ftir att kommentera

händelseutvecklingen. Men det behöver

inte betyda att böckerna har fel, snarare

tvärtom.

Bushadministrationen har varit ftirödande

inte bara i utrikespolitiken. För landets fat-

tiga har det blivit än värre. Och när nu

skatterna sänks samtidiE som en större del

av budgeten gar till krigsutgiftema iir det

inte svårt att rä'kna ut vilka som fär betala

notan. Men hur har dem det, de lågavlö-

nade i USA? Det frågade sig också jow-
nalisten Barbara Ehrenreich och be-

stämde sig att ta reda på det genom att
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Kurdisk röst i Sverige
Sebiiktay Kaan är född i det egeiska

landskapet i Turkiet. Redan i gymnasi-

et var han politisk aktiv. När militär
juntan tog makten 12 September 1980

blev han efterlyst som studentledare

och lämnade samma dag sitt hem och

sedan 9 Mars 1981 sitt hemland och

kom till Sverige våren 1981. Han fick
resa till Turkiet forst sommaren 1993.

Sebtiktay Kaan samlade sina dikter på

turkiska i Siirgiin anilor (Minnen i ex-

il) våren 1996 och Az sevinc biraz
hiiziin (Lite glädje en bit sorg) hösten

2000. Kaan debuterade på svenska med

en diktsamling, Wd en vtigkant pä

hösten 2001 och kom ut med en över-

satt diktsamling, De måndiirgade
kaprifulerna av turkiska poeten Nazim

Hikmet,2002.
Kaans diktning handlar ofta om

längtan till hemlandet och om att finna

en identitet i det nya landet, där han nu

bott en stor del av sitt vuxna liv. Han är

mångsidig och berör ämnen från kärlek

till politik.

Kaan arbetar som lärare i Sollentuna

kommun och har fätt kommunens kul-
turpris for år 2002.

Mtn'n"e'w ,eryiL 1

För att inte avbryta En mild vind som just återviint fran sin exil

trötta mödrars vaggvisor från stadens rosa gryning På hans läppar

passerar ett blått moln tyst plockar en blomknopp tobakens evigt bittra smak

ftirbi fullmanen ifrån minnena på hans läppar åir det sorg

och ftister den i sitt har Det iir inte tobaksplantor

Nu iir stjåirnoma skyndar vidare över syrenbuskarna han bevattnar

likt älskade bamaögon, som fiir att lätta bamarbetamas möda utan sina ftirhoppningar

i den nordiska stadens som mitt på dagen båir tobaksplantor Må de viixa

mörkblå himmel åt bondkvinnor och viixa

faller ned i havet på de uttorkade egeiska åkrama

genom öama En sexårig pojke juni 1987 tr
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VIIXENSAGA

MAN SOM SIAR FOUE MED ATVER

När jag är som mest vilsen och fört-
vivlad, lyssnar jag på sagor. Det är en

tröst, tro mej. Sagor gör det möjligt ftir
den enbente att dansa, den stillsamme
att virvla, den lätte att falla, den tunge
att flyga. Vi som sitter runt en sagob-
erättare, vi får hjälp att se i vår blindhet
och skratta i vår sorg. Sagor hjälper oss

att forstå att vi inte är ensamma, andra
kämpar med samma rädsla och samma
feghet som vi.

I en vuxen människas liv har sagan

och sagoberättandet inte längre någon

självklar plats. Inte i vår del av världen.
Här finns inte, som i Bagdad, cafder dit
vuxna kan gå för att lyssna på sagob-
erättare. Biblioteken har inga sagostun-

der ftir vuxna och sagoböcker finns på

en avdelning där möblerna är så små att

en fullvuxen kvinna inte kan sätta sig
ner för att läsa, än mindre en fullvuxen
man.

När vi nått tonåren är det inte längre i
sagornas värld som vi förmodas söka

tröst och hjälp, utan istället hos fritids-
gårdspersonal och idrottsledare, kura-
torer och psykologer. De unga som
ändå fortsätter att läsa sagoböcker,
kallas barnsliga och omogna. En vuxen
kvinna eller man bör ägna sig åt modem
litteratur och antik filosofi.

För oss med ett drömmande sinne

och som tvingades tillbringa tolv år i
skolan, frr oss återstod bara att gå i ex-

il. Vi gled undan och vandrade långt in i
de djupa skogarna. Vi hittade till slut de

skyddade och undangömda platser där

sagoberättarna fortfarande levde, där vi
kunde samlas i pelarsalarna och runt el-

darna och där vi kunde lyssna till sagor

utan att bli anfallna. När vi påbörjade
ett långt vuxenliv i förnuftets tjänst,
hade vi sen länge lärt oss hur man und-

viker att bli sedd.

De vuxna i vår del av världen känner
inte längre igen en saga, ens när de

stöter pannan mot den. När "Sagan om

ringen" visas på biograferna i vårt land,

anklagas sagoberättaren för att sprida
pornografi, rasfördomar och kvin-
noforakt. Allt detta är orättvist. En saga

kan inte beskyllas fiir att cementera ett

samhälles könsfördomar. En sasas
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älvor och andeväsen, hjältar och troll
uttalar sig inte om jämställdheten mel-
lan dagens kvinnor och män, inte heller
om EU:s stormaktspolitik eller Asiens
krigsskådeplatser. Den som söker kun-
skap och analys av samtiden får leta
bland debattböcker, fotoreportage,
dokumentärfi lmer och tidningsartiklar.

"Sagan om ringen" utspelar sig i
drömmens landskap. Tolkien och Jack-

son försätter oss, liksom alla sagob-

erättare, i det lätt svävande tillstånd
som grumlar medvetandet klockan halv
fyrapä morgonen.

Vargtimmen.
Alvtimmen.
Ringens värld.

Det är inte på Balkan eller i Afrika
söder om Sahara, som striden rasar

mellan rädslans orcher och hoppets
alver. Det är i våra hjärtan som vi blän-
das av ljusets Galadriel och fiirstummas
av Gandalfs återkomst. Män och kvin-
nor, barn och unga, bär alla inom sig
både orcher och uruk-hai, både en

Aragom och en Arwen, en Legolas och

en Gimli, en Eowyn och en Sam. Dessa

ljusets och mörkrets krafter finns inom
oss och kraftmätningen mellan svärd

och sorg, pil och skugga, skövling och

blomrabatt, pågår under hela vårt liv.
Ta Legolas. Du kommer aldrig att

möta honom i ditt vanliga liv. Ingen
man kan ta ett sånt tigersprång upp på

en häst. Men inom dej finns han,

oavsett om du är ung eller gammal,
kvinna eller man. Alven Legolas är, lik-
som den vackra Arwen, en symbol for
intuitionen. Din Legolas och dinArwen
hör och ser det som din Aragom eller
din Gimli inte kan höra eller se. Vi be-

höver alla lyssna till intuitionens röst.

Det är när din vägär skymd, som du ska

ta din Arwen i famn, det är då du ska

frägadin Legolas: "What does your elf-
eyes see?" Det är då du ska låta din
Gimli stå bredvid Legolas och grymta:
"What is going on?" Inte lita till tunga
yxor, vassa svärd, långa ben eller
oändliga kliv. Sådant leder bara längre

och längre ut i ödemarken, ut i mod-
löshet och ftirvirring.

Ta de fyra hobbitarna. De väcker

omedelbart vår medkänsla. Inte främst
därfor att vi kommer att tänka päfattiga
barn på flykt i Sudan, utan därfor att de

flesta av oss någon gång under vår
barndom varit lika sårbara och lika
skräckslagna som Frodo och hans fol-
jeslagare. Frodos skrämda blick fär oss

att minnas de gånger vi själva varit utan
skydd och utan fiirsvar mot de krafter
som hotade oss.

Inte alla av oss hittade under vår upp-

växt vår Aragorn, den inre krigargestalt
som skulle kunnat försvara oss, när
vuxenvärlden trampade på våra dröm-
mar. Hur många barn har inte velat bli
lindansare eller cirkusclowner, konst-
närer eller världsomseglare. Hur många
föräldrar och syokonsulenter har inte
påstått att sådant trams kan man inte
forsörja sig på, man måste skaffa sig ett
ordentligt yrke. De drömmande barnen
uppmanades bli kabelarbetare eller
sjuksköterskor. Många barn gjorde som

dom blev tillsagda. Dom grät i tysthet
när de vrxna drog bågen ur händerna på

Legolas. Dom såg maktlösa på när
föräldrarna slet alvsmycket från
Aragoms hals. Dom tvingades köra
iväg Arwen och blev tillsagda att aldrig
mer låta henne besvära dom.

Slaget i Helm's Deep handlar inte
om första, andra eller ens det kom-
mande tredje världskriget. Helm' s

Deep handlar om bottenlös rädsla och
om att ändå beslutsamt klä sig i ring-
brynja och fiista svärdet runt midjan.
Det vet var och en som blivit gravid och
genomgått en forlossning, trots att de

inte vågade foda barn, var och en som

stått på barrikaderna och krävt de

förtrycktas rätt, fastän de vetat atI
polisen laddat sina vapen med stålku-
lor, var och en som tagit på sig en arbet-

suppgift som de inte vetat om de skulle
klara av,var och en som kämpat med en

sjukdom som hotat deras överlevnad.
Mot rädslans tiotusen orcher kämpar al-
la de som påbörjar en utbildning som
deras äkta häIft säger att de är for ko-
rkade ftir, var och en som ensam ger sig

av på en lång resa som deras ängsliga
fiiräldrar påstår ska kosta dem livet.

I sagans värld möter vi olika sätt att



slåss. Aragom använder de metoder for
överlevnad som han fulländat under
exilen, det virvlande svärdet, den hug-
gande kniven, det stickande spjutet.
Han slåss med fiirtvivlans ursinne och
mod men den stora rädslans orcher
sluter sig ändå allt tätare omkring hon-

om. Gimli och Legolas slåss med
glimten i ögat, trots att de också vet att

de inte har en chans att komma levande

ur Helm's Deep. De skämtar med

varandra och tävlar glatt om vem som

hinner dekapitera flest orcher och uruk-
hai innan de själva stryker med. En
människa som ftirlitar sig på sin intu-
ition och förmår skoja om sin rädsla,

blir aldrig så flortvivlad som den som

tar sin rädsla på djupaste allvar.
En saga kan tolkas på många sätt.

Mitt sätt är säkert inte detsamma som

ditt. En sagotolkning är aldrig rätt eller
fel, det viktiga ar att sagan ger kraft att
leva och hjälp att fatta viktiga beslut.
Det är när vi äntligen tar emot Arwens
gåva, som vår Frodo ger sig av på van-

dring. Det är denna vandring, detta
sökande efter oss själva, efter vårt in-
nersta och sanna jag, som många sagor
handlar om.

En som skrivit mycket om sagor och

sagotolkning är Clarissa Pinkola Estes.

Hennes bok: "Kvinnor som slår följe
med vargar" har varit omvälvande fiir
många kvinnor. Läs den! Kanske be-

höver en bok till skrivas, en bok om
"Män som slår ftilje med alver", en bok
om sagor och sagotolkning som vänder
sig direkt till män. Många unga män
längtar idag tillbaka till lägereldarna,
till sagoberättandet och till ftirståelsen
flor det drama som under hela vårt liv
pågår inom oss. Unga män, liksom
många unga kvinnor, örsöker hitta till-
baka till sin intuition och lita på den

och på sina egna beslut. De har slutat
lyssna på auktoriteter, slutat inordna
sig i hierarkier.
De gör själva de kloka valen i sina liv.
Väljer att slå följe med alverna, inte
med orchema. Välj er att skydda bar-
nen, inte maktens boningar.

Väljer att lita på styrkan i kärleken,
inte falla till foga ftir hatet.

Går i krig mot den egna rädslan, inte
mot människor i andra länder som ty-
cker annorlunda, talar annorlunda eller
ser annorlunda ut.

Väl mött, alla män som
med alver.

Vi, som försvarar sagorna
nen, behöver er.

slår följe

och bar-

Ann Gislow D

Fortsättning från sid 4 "Trafficking"

nings/fortbildningsmöj ligheter. Höj da bi-
drag till kvinnohus, prostitutionscentra, ut-

bildning av representanter i vårt rätts-

väsende, departement och partier, varje

enskild polisman, socialarbetare och

sjukvardsapparaten måste till. Listan kan
göras hur lång som helst. Stora delar av

regeringsmedlemmama måste ruskas om.

Det räcker inte med attbaru ha en jäm-

ställdhetsminister som skådat ljuset. Deffa

kostar pengar och vi har rurder nittiotalet

bittert fatt erfara att sådana inte fär finnas

till att uppfflla nödv2indiga behov!

Men skam den som ger sig. Efter att i
tre års tid ha bett att få göra en initia-
tivrapport fiir att belysa sexindustrin i
den Europeiska Unionen har jag äntli-
gen fått klartecken till att göra en sådan

i år. Kvinnokamp handlar inte bara om
likalön och kvinnorepresentation. Det
handlar om att kvinnor ska ha samma rät-

tigheter som män - och diir ingår inte rät-

ten att köpa sig tillgång till andra män-

niskors kroppar. Oavsett vilket kön man

flotts till.
Marianne Eril<sson (v) tr

EU-parlamentariker

Fortsättning från sid 5
"Kurdisk kvinnokamp"

Hon har besökt ett flertal kvinnojourer
och institutioner ftir både kvinnor och

barn i Soleimanie. Hon har filmat och in-

tervjuat ett antal flickor och kvinnor som

berättar om sin livssituation diir. Filmen iir
på kurdiska och tillsvidare fattas de

ekonomiska resursema ftir att kunna över-
sätta texten till svenska. Den åir en doku-
mentdr som gjorts i syftet att berika kun-

skapen om kvinnor i andra liinder.

Maria Sandgren Loa tr

Filmen och Amineh som berrittare kan

bestrillas genom: Svenska Kvinnors
Vrinsterftrbund telefon 08-640 9 20 5.

Forisättning från sid 15
"Meningen med maten

efter den franska revolutionen, då aris-
tokratins kockar blev arbetslösa och öpp-

nade restauranger för allmänheten. På

dessa restauranger kunde välbärgade
samhällsmedborgare fä tillgång till en mat

som tidigare bara aristokratin kunnat njuta

av. Denna förskjutning av gastronomin

fran slott till öppna restauranger benämns

ibland som en "demokratisering av 11x".

Människors konsumtion av mat har i
det västerländska samhället förskjutits
fran nödviindighetsätandet till en konsum-

tion präglad av paradoxer, där mat
.förknippas både med lust och njutning
och med risk och fara. Den kommunikati-
va sidan av mat har fatt en ökad betydelse
jämftirt med den tolkning av matens in-
nebörd som ekonomer och närinss-
forskare står for.

Denna ftirändring av matens innebörd
kan delvis tillskrivas reklamen ftir mat ur

olika aspekter som exponeras i samhället.

Matens meningsbåirande frnktioner blir till
tydliga fenomen och kommunikativa fak-

torer i relation till miinniskors identitet och

till ideologier kring bl.a. hälsa. Ett

tydligt ideal i ftirhållande till hälsosam mat

är aIt denna ofta definieras i termer av

"naturlighet", vilket i sin tur iir en symbol

ftir det rena och goda. Ofta kopplas också

detta till en nostalgisk ftireställning om det

oftird?irvade och enkla livet på en bondgård

under tidigare decennier.

Oavsett ideologier och andra former av

ställningstaganden är inte uttalanden om

vad som är "bra" respektive "dålig" mat

objektiv sanningar - utan uttrycker varia-

tioner mellan individer och kulturer. Den

generella regel som hittills fururits iir att det

familjära och välkända har föredragits
framfor det okiinda och ofamiljiira.

IDENTITET OCH PERSONLIGHET
En del miinniskor prioriterar hälsan, andra

njutningen och somliga lir enbart intresser-

ade av att bli mätta med minsta möjliga
praktiska besvär. I det västerländska

samhället har miinniskors ftirhållande till
mat och konsumtionen av mat fatt en ny

betydelse, som i större utsträckning iir re-

laterad till individen och dennas känslor.

Mat innefattar i allt stöne utsträckning di-
rekta relationer till kropp, självkontroll,
hälsa risk och social identitet. Med andra

ord, mat är ett mångfacetterat och kom-
plicerat fenomen som rar och har olika be-

tydelse inom olika samhälliga samman-

hang, liksom att varje enskild individs
kosthåll iir en smältdegel av ytfre och inre

villkor.
Ylva Mattsson - Sydner O
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Hyr en
vecka i

Internationella kvinnodagen
8 mars ZOO3

Kulturhuset Stockholm
Lilla Hörsalen, 3 tr.

Arr.: Nätverket för 8 mars - Medverkande organisationer:
Alla Kvinnors Hus, Assyriska Kvinnoforbundet, Centerkvinnorna,
Forum Kvinnor och Handikapp, Gender Development Network,

KD-Kvinnoförbund, Kommitten för Västsaharas kvinnor, KvinnoSios,
PIKa, SHIA, Svenska Kvinnolobbyn, Stockholms FN-forening,

Stockholmsförbundet Hem och Samhalle, Svenska Baha'i,
Svenska Unifem-kommitten, Svenska Kvinnors Vänsterforbund,

Swe Q, YK/PB\f Sweden

Program
Tema: Kvinnor och Fred

Kl. 10 00 Kl. 11 30

Inledning Utdelning av utmärkelser

Anna,Lena Henriksson Årets Yrkeskvinna
Ordf. Svenska YK/BP\f Sweden
UNIFEM-kommitten

Årets Botilda
Margareta Winberg, Svenska Unifem-kommitten
V. Statsminister och

Jamstalldhetsminister Kl. 12 O0
Lunch

Kl. 10 30
Kl. 13 30

Moderator: Marika Griehsel
Moderator:

Eva Zillln Pia Brandelius
Kvinna till Kvinna

Leni Bjorklund
Kl. 11 00 Försvarsminister

Nina Hjelmgren Elisabeth Rehn
Journalist UNIFEM Independet Expert
med erfarenhet från
Afghanistan o Palestina Kl. 16 00 Avslutning

Alla Välkomna!

Gesunda
SKVs stuga ligger i hjärtat av
Dalarna, ndra Siljan, med ett
härligt fritidsområde runt om. Vin-
tertid kan man utnyttja skidbackar-
na och elljusspåren. På hösten fro-
das bärmarkerna. För sommarens
bad ligger stugan på cykelavstånd.

Här finns många sevärdheter,
som exempelvis Sollerön och Mo-
ra med Zomgärden. Det finns ock-
så f;ibodar i närheten. Vissa är
omgjorda till mysiga, naturskönt
belägna cafder och utsiktsplatser,
andra används fortfarande.

Bäddar: 4 fasta.2 extrabäddar.
samt Lillstuga med 2 bäddar.

Kök: Lättskött med kyl och frys.
Dusch och toalett. kallt och

varmt vatten.
Ta med sänglinne och handdukar.

Hyran är fiir medlemmar | 250
kr/vecka. Extra attraktiva veckor
såsom nyår och påsk kostar I 500

kr. Icke medlemmar betalar I 500
resp. 2 500 kr/vecka.

Om du vill hyra stugan, kontakta
SKVs expedition 031-14 40 28.

Välkommen!

30 Vi mänskor 112003
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Presentation
Dea-föreningen är en partipolitiskt och

religiöst obunden sammanslutning
av kvinnor.

Dess syfte är att i enlighet med beslut fattat

av FNs kvinnokonferens i Nairobi 1990 ver-

ka för synliggörandet av kvinnors glömda

historia och förbigångna kultur.

Föreningens mål är att arbeta för skapandet
av kvinnomuseer.

Föreningen bildades 1994 av en grupp kvin-

nor och har arbetat med IobbYing.

Föreningen har skrivit till samtliga riks-

dagsledamöter besökt ku ltu rmi n istrarna
flertal ggr vilket bl. a resulterat i att

"Arbetsgruppen för genusperspektiv på

museer" tillsatts samt
framhållit kvinnors rätt till hälften av kul-

turmedlen och retroaktiv kompensation.

Deltagit i en oändlig mängd konferenser och

seminarier. Bevakat Moderna Museet som i

sina samlingar (exkl. - skulptur, film, video

och foto) endast har 5 "/" verk av kvinnliga
konstnärer och anmält detta till RRV. Delat

ut pamfletter utanför flera museer
för att uppmärksamma besökarna på den

ojämlika fördelningen mellan mans- resp.

kvinnokultur och historia. Analyserat de svar

kulturdepartementet fått från museerna på

sina regleringsbrev och funnit att många inte

förstått eller struntat i dess intentioner.
gjoft flera "klarspråksinlägg" samt insändare

till dagspressen.

Har varit medlemmar i "Nätet för museer"
och deltagit i dess museiveckor.

Ebba-Lisa Nordenfelt

Å TJffiJHffi

$åagrr rr
"sdngrr orn bvinnor'",

" KE r Ie fufi rm tiil bt in genu,

liixrr fitu}'ar"
*rå

"Fafrriletfiiekam**

Hej, nu finns de klassiska kvinnokamps-
sångerna "AAA TJEJER! vl MASTE
nöIA VARA NöSICN FöR ATT Hö.
RAS!!!" m.fl från "JössEs FLlcKoR"
OCh LP:N ''SANGER OM KVINNOR''
m.fl. av Suzanne Osten/Margareta Garpe
på CD! MNWCD 250 kan beställas i

affärerna eller säljs också direkt i biljett-
kassan på Stockholms Stadsteater.
Eller kontakta Ann-Marie Beckman-
Forsberg på MNW el 08-630 36 44,
e-mail : an n-marie. beckan@m nv.com.
Sprid gärna detta till alla som är och kan

vara intresserade!

AAA TJEJER MNWCD 250

Sänge r ur:

"Sånger om kvinnor"
" Kä rleksfö restä | | n i n g en"

"Jösses flickor"
" Fabriksflickorna"

trururHAlL: Vi måste höja våra röster! (Aåå tjejer ...)
. Innerst inne är du i alla fall en riktig kvinna, Louise
. Den ensamma mamman i traversen ' Vi är många '
Ska bli sjuksyter jag, tralala ' Det var en gång en kille

som ville . . . . Du kan bli på smällen! 'Törnrosa ' Eva

Maria Andersson . Sommarens sista krusbär ' Vagg-

sång . Ellen sa Nej! ' Kärlekssång till en kvinna på 50 åt
. Fimpsången . Horans sång ' Tidsvers 1924 'Vi står på

varsin barrikad . Jag vill inte suddas ut for kärleks skull '
När vi kommer ur det här' Den tomma livmodern ' När
jag går i graven . Vad menar du med solidaritet? '
Sömmerskans sång ' tusen systrar kan ställa krav '
Tidsvers 1974. Befrielsen är nära! (Vi kan! Vi villl Vi

törs!!)

.*1L

f .." r
#v
b $er"\,

,difN.d\rff

4 r-n-f
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Möte med
Jämställdhetsrådet
18 december 2002

Margareta Winberg hälsade oss

välkomna och berättade om Jämställd-
hetspolitiken under den gångna man-
datperioden.

Hon verkade ganska nöjd med vad
som blivit gjort.

Det finns ftirstås mycket kvar innan
kvinnan blir lika mycket värd män-
niska som en man. Margareta menade
att nu skulle det bli riktig press på

folket i riksdag och regering. En
speciell styrgrupp har tillsatts som skall
leda och planera genomforande av jäm-
ställdintegrering i regeringskansliet.

Målet är att i alla politiska beslut
skall det finnas ett jämställdhetsper-
spektiv. Rapportering skall ske till vice
statsministem som är ansvarig for jäm-
ställdhetspolitiken.

Anna Sandquist från Jämställdhet-
senheten redovisade arbetet på Läns-
styrelserna runt om i landet. Fort-
farande är det problem med likalöner
och cheftillsättningar. Men hon på-
pekade att det än värre privata sektom.
Det är mycket arbete kvar att göra. Den
höga sjukfrånvaron inom den kommu-
nala och statliga sektorn diskuterades.
Mycket arbete som görs i Jämställdhet-

senheten redovisas med trycksaker som
delas ut till berörda personer.

Zaida Hagman n

Rapport från
EU-mötet

i Köpenhamn
Den 13-15 december var vi 4 kvinnor
från Göteborg i Köpenhamn för att
demonstrera och höra på kvinnor från
olika länder tala om vad som sker på

kvinnofronten. Den första kvällen på

Dannerhuset (kvinnohus i Köpen-
hamn) korn det 3 kvinnor från Estland,
Lettland och Litauen. De talade om alla
svåra problem de har att brottas med i
sina länder. De hoppades också på EU
som de nu skall vara medlemmar i. A1-

la tre dagarna var det stora demonstra-
tioner. Många poliser, men allt gick
lugnt till. Tyvärr var det mycket kallt
och blåsigt, men det var ju årstidens
fel. Vi fick god mat och fint husrum
hemma hos danska kvinnor.

Zoida Hagman D

Vi mänskor 11200332

VARLDSKVINNO,
MARSCHEN
2,000. wMw

www. ffq. qc. calmarche2000.
E- mail : marcheurowomen@yahoo groups. com

En stor grupp SKVare deltog i Världskvinnomarschen i Bryssel år

2000. Men sen dål

Jodå, Varldskvinnomrschen mot Våld och Fattigdom fortsätter att ex-

istera.

Den omfattar idag 5 500 grupper i 163 lander och fortfarande med hu-
vudkontor i Canada. Jag deltog i maj 2007 i den Europeiska gruppens

konferens i Rom. Kvinnor från 8 länder deltog. Grekland kom med for
forsta gången och nu med tyngdpunkt på medlemmama från ltalien-
Schweiz- Frankrike.

Det ordnas ca 4 möten per år. Mötet hade som syfte dels att formedla
information om aktiviteter i de olika ländema, dels att planera delta-
gandet i det Europeiska Sociala Forum som ägde rum i Florens i no-
vember. Det bildades 6 arbetsgrupper, (som existerar än) och som är

öppna. Arbetsgruppema är: 1. Uppfoljning av beslut i EU, 2. Immigra-
tion,3.Globalisering,4. Våld,5. Lesbiskt nätverk och 6. Ratten till
abort. Kontaktpersoner kan erhå[as genom mig.

Ett forslag lades också fram att ordna en stor aktion den 8 mars 7004.
(Den är framflyttad till 2005.)

Det finns ett starkt engagemang for att mycket aktivt och i nära samar-

bete med andra organisationer framfora vårt kvinnoperspektiv.

I Kopenhamn i december 2002., i samband med EUs toppmöte anord-

nades också seminarier i samarbete med det europeiska Kvinnonätver-
ket och Attac utifrån temat:" Kvinnor lever i en globali-
serad värld, hur kan vi trygga och forbättra kvinnors villkor." SKV
avdelningen från Göteborg deltog.

I Porte Alegre i Brasilien i januari 7003 ansvarade WMW for bl a

Manskliga rättigheter, ett av 5 huvudtema.

Årets forsta europeiska möte blir i Ztutch 7I-?.3.2 och det fiarde
Intemationella mötet blir i Indien 18-77 mars 2003 for att också plan-
era gemensamma aktioner till den 8 mars 2005. Emi Friholt kommer
att delta, på egen bekostnad, från SKV

Den viktigaste frågan for oss är, ska vi arbeta for att aktivera engage-

manget for Varldskvinnomarschen i Sverige I

Majlis Frid6n



Siri Aldrin kom ut med sina diktsamling sent i livet, den fiirsta på sin 8O-årsdag och
sedan en till på 8S-årsdagen. Det ftirtar inte den intellektuella skärpan och de kloka analyserna i

dikterna. Hennes häften är svåra att få tag i.
Kanske det finns chans att hennes ättlingar i norr kan hjälpa till.

Dikterna är insända av Piteå - Munksunds SKV avdelning

DMaL
Du måne som vandrar
din tysta ban
undrar nog
vad sysslar ni med
små människobarn

Äskar
hatar likt
flämtande bloss
säljer vapen
till 1änder

som slåss

Krigsindustrin
en lukrativ afliir
säljer till länder

fiänan och när

Export av kulor
kanoner
gevär
på mottagarlandets
budget tär
pengar till skolor
kläder och mat
offras på
krigsgudens altare
varje dag

En humanitär bild
vi svenskar måste ha
när Bofors kanoner
har gjort
det dom ska

då anslås millioner

Inte,t nofinvdla,
Kvt@

att plåstra såren

från bränder
som Bofors
kanoner tänder

Hur kan man handla
Så dubbelbottnat ibland
ovärdigt
vårt svenska land

Clara Zetkin är den
kvinnans namn
som från Internationella
Kvinnodagen man ej skilja kan

Kvinnors historia
må ej fortigas
hur skulle nutid ftirstås
om ej historiskt vi invigas

På tiotalet rösträtten
vårt främsta mål
jämväl fred i alla länder
paroll som kvinnans hjärtan
alltjämt tänder

Mörkret från en svunnen tid
finns kvar
när kvinnan
var mannens egendom
likt osjälviska djur
att pryglas, dödas, skymfas
av en karl

En vara är vi än idag
porrindustrin berikar sig
värdesätter varje tjej
man lyckas köpa upp
att visa lår och tutt
Respekten saknas for vårt kön
lorakt blir kvinnans lön
där hon står

i arbetslöshetskön

Solidaritet är lösenord
när kvinnokamp
for jämställdhet
bedrivs från syd till nord
utan den vi aldrig haft
en rörelse med sådan kraft

I dagens nätverk
vi kan se

uppftljning av vår
Internationella Kvirurodasside

I alla yrken saknas jämlikhet
mellan kvinnor och män
lönemässigt och i karriären
nog finns skäl
till solidariskt samarbete än

till detta hälsas även män

Världen över råder

samma fenomen
kom med och kämpa
"en fiir alla - alla fiör en"
då forst vi löser
nutidskvinnans
jämställdhetsproblem

Ge Vi MänSkof till en vänninna! Som tack fiir du boken Arbete, bröd, fred av oss.

Jug vill ge en prenameration på m Mänskor till:

Namn:

Adress:

och sätter därfor in 150 kt på Vi Mänskors pg 90 24-l (skriv "Gåvoprenumeration" på talongen).

Boken skickus till mig:

Namn:

Adress:
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Medlemskalendarium
för SKV Göteborg

våren 2003

Tisdag 11 februari 13.00 Studieoppmöte I EU-trägor i Vi mänskor SKV-lokalen

Tisdag 11 februari 19.00 Studiemöte / EU-frågor i Vi mänskor SKV-lokalen

Någon dag22 feb-20 mars Möte/diskussion kring utställningen Stadsmuseet
Makt, Kärlek och systerskap

Lördag 8 mars 13.30 Samling med möte kl 13.30 därefter GA Torg -
avmarsch för demonstration ca 1 4.15 Masthuggstorget

Onsdag 12 mars 19.00 Utvärdering av 8 mars och Studiemöte/ SKv-lokalen
Text ur APM. text 1

Onsdag 9 april 19.00 Studiemöte / Text ur APM, text 2 SKV-lokalen

Torsdag 24 april 17.00 Planeringsmöte inför 1 :a maj SKV-lokalen

Torsdag 1 maj 1.00 Infobord med försäljning Järntorget

Onsdag 14 maj 18.00 Planerings- och id6möte inför hösten.
(Kanske sjunger vi lite också).

Hos Majvi i Tuve

Vi mänskor 112003
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KARA SKV-AnC
Här kommer vårens kalendarium fyllt
med intressanta och viktiga aktivieter.
Skriv in i din almanacka eller klipp ut
och sätt på kylskåpsdörren. Nu!

Frågor och svar om innehållet i kalen-
dariet:

Vad är studiemöte?
Ett medlemsmöte där vi har förberett
oss genom att läsa en text som vi sedan

diskuterar på mötet. Det lorsta mötet är

tänkt att ägnas åt Eu-frågor. Vi bläd-
drar och läser ur gamla nummer av Vi
Mänskor ftir att hitta artiklar om EU
(ev. EEC). Därefter ställer vi oss frågan

om vad som hänt med dessa frågor un-

der åren och hur de förhåller sig till
kommande EMU-omröstning.

Texterna vi valt för de två senare

studiemötena är hmade ur Boöthius och

Lindhgrens bok APM (antipatriakalt
manifest). Text I sid 231-233 Enterror
mot allo kvinnor och text 2 sid 242-247
Terrorns språk. texterna täl att läsas

flera gånger och väcker många tankar
och borde vara bra underlag ftir intres-
santa diskussioner som inspirerar till
kommande aktioner.

Vad är soppmöte? Vi har ett flertal
medlemmar som har möjlighet att träf-
fas på dagtid istllet för medlemsmöte
på kvällen. Vi gör ett ftirsök att kalla till
ett sådant medlemsmöte som startar

med en enkel sopplunch. Om det faller
väl ut kan detta upprepas ftir fortsatta
medlemsmöten.

Vad är Kärlek makt och systerskap?
Det är en utställning som tidigare visats

på Arbetets museum i Nonköping och

som nu ska visas på Stadsmuseet i
Göteborg den 2 februari - 18 maj. I
samband med denna utställning kom-
mer ett särskilt rum att skapas som ska

handla om kvinnokampen i Göteborg,
under främst 7}-talet. Detta rum visas

22 februai - 20 mars. SKV har fätt en

inbjudan om att bidra med material till
Göteborgsrummet. Det kommer också

att ordnas någon form av möte, ftireläs-
ning, bildvisning eller liknande i sam-

band med utställningen. Vi har
naturligtvis tackat ja till aff delta, men

nägra exakta datum för de olika ak-
tiviteterna är inte fastställda ännu. Håll
utkik i dagspressen eller kontakta SKV
exp lite länge fram for information.

Vad händer den 8 mars i år? Det blir
demonstration från Gustav Adolfs torg
som inleds med samling och ett möte
med talare kl 13.30. Därefter blir det

avmarsch till Masthuggstorget ca kl
14.15. Demonstrationen avslutas med

några korta appeller.

Vad händer den 1:a maj? SKV har de

två senaste åren haft ett infobord på

Järntorget i samband med demon-
stratinema. Det har varit mycket lyckat.
Många intresserade och många ftirsålda
Vi Mänskor och mycket pengar till vår
insamling till Fistulasjukhuset. Ju fler
SKV-are som finns på plats desto bät-

tre.

Vilka är planerna för hösten? Vårens

sista möte hålls hemma hos Majvi
(Holmvägen 14 i Tuve). Kanske vack-
ert väder och vitsippor men främst
planering inftir hösten som vi tror kom-
mer att präglas av EMU-omröstningen.
Vi har redan börjat förbereda oss

genom att boka hörsalen på Stadsbib-

lioteket i augusti för en paneldiskus-
sion.

Till sist påminner vi om att SKV-expe-
ditionen är öppen så gott som alla da-

gar. Där finns oftast Zaida. Titta in nå-

gon dag och prata lite och få reda på

vad som tu pä gång. Det piggar upp i
dessa dystra tider att träffa likasinnade

och känna att kampen ständigt fortsät-
ter.

Välmött!
Önskar SKV Göteborgs styrelse:

Evy Hagman Shirin Roodsari
Majvi Liljegren Lisbeth Ernbrink

Agneta lAirön Zaida Hagman
Kirsten Persson

SKV Karlstad har under hösten genom-

ftirt en lyckad seminarieserie på temat

Makten över maten.
Pernilla Rinsell från Miljöftirbundet

Jordens Vänner berättade om "Glob-
aliseringen av livsmedelsindustrin".
Det är idag svårt att hitta mat som ägs

av svenska ftiretag. Ett fåtal transna-
tionella foretag kontrollerar maten vi
äter - Marabou, Wasabröd och Ek-
ströms nyponsoppa är talande exempel.

Hans-Olof Höglund från Karlstads
universitet gav en skrämmande re-
dovisning av alla livsfarliga ämnen som

finns i vår omgivning, och som vi ffir i
oss både genom maten och genom
1uften.

Men såväl Pernilla som Hans-Olof
underströk altvar och en av oss kan dra

vårt strå till stacken genom att handla

ekologiskl, helst från lokala producen-

ter, och delta i bojkottaktioner mot de

värsta avarterna.
Det tredje och sista seminariet ägde

rum en lördag, då vi bjöd på KRAV-
lunch och lyssnade till Ylva Mattsson-
Sydner från Institut från hushållskun-
skap vid Uppsala universitet. Hennes

tema var "Maten är bara halva ftidan",
och hon berättade på ett fascinerande
sätt om måltidens betydelse. Därefter
pratade Marica Möller från Torfolk
gård om deras produktion av KRAV-
mat.

Parallellt med seminarierna visade vi
en utställning som vi själva hade giort
och som rönte stor uppmärksamhet.

Aase Bang D

Till Göteborg har nu vandringsutställnin-
gen "Kärlek, makt och systerskap " från

Nonköping anlänt. Den visas på Stads-

museet till den 20 maj. Vi i Göteborg har

fätt en egen avdelning som heter Syster-

skap i Göteborg. Den varar till 20 mars.

SKV har en fin del i utställningen.

SKVs insamlingar.

Till Honduras har det inkommit pengar

fran Bengt och Rolf Göteborg.

Till Fistulasjukhuset har det inkommet

från Solveig Kempe, Ruth Ettlinger
Solveig Hansson, Karma Linddn, Gunilla

Palmstjerna-Weise, Greta Andersson,

Margaretha Thun, Susann Leijonmark,
Elsa Håkansson, Elsa Karlsson,Gerd

Thambert, Aina Siiraleonore Wide, An-
nalena Danhard och flera anonyma gi-

vare, alla fran Stockholmsavdelningen.

Jaghar även skickat 2500:- till Fistu-

lasjukhuset.
Zaida D

MAKTEN MATENÖVER
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POSTTIDNING

Returadress:
SKV, Linn6gatan 21 B,
413 04 Göteborg

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv
eftersändning återsänds
försändelsen med nya
adressen på baksidan

(ej adressidan)

Svenska Kvi n nors Vänsterförbu nd
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
(Tisdag och torsdag 13-15)
tel 08-640 92 05

Linn6gatan 21 B
413 04 Göteborg
(Måndag-f redag 13-15)
tel 031-14 40 28

Postgiro: 50 50 95-0
lnsamlingskonto: 5 13 23-4
E. post: info @ svenskakvinnor.nu

el le f : zaiOa. fragman @ spray.se

Hemsida: www.svenskakvinnor.nu

SKV cir partipolitiskt obundet och verkar /ör ett demokratiskt samhrille med en ekonomi som

inte bygger på profit utan på människors behov, ett samhlle fritt från alla former av förtryck.

Förbundets måls öttning ör:

att verka ftir jämställdhet mellan kvinnor och män
och ftir ett rättvist samhälle dar allahar ett me-
ningsfullt arbete,

att verka ftir ett samhälle där alla bam är trygga
och har lika värde, oavsett ftiräldrarnas ekono-
miska situation, etniska tillhörighet eller natio-
nalitet,

att verka ftir fred, allt framtidsarbetes grundval,

att verka ftir skydd av vär egen och framtida ge-

nerationers livsmilj ö,

att verka ftir solidaritet mellan folken, särskilt so-

lidaritet med kvinnor, som i regel är hårdast
drabbade av ftirtryck och exploatering,

att bekämpa all kommersiell exploatering av så-

väl vuxna som barn.

SKV hur i korthet fi)ljunde historia:

Ar l9l4 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor
under paollen "Mot krigspyskos, för demokrati
och kvinnans likställighet". År 1931 utvidgades
ftirbundet så att samarbete blev möjligt med alla
kvinnor som önskade en samhällsutveckling i
vänsterriktning. Då fick ftirbundet sitt nuvarande
namn.

Är D+A anslöt sig Svenska Kvinnors Vänsterftir-
bund till Kvinnornas Demokratiska Världsför-
bund, KDV (women's International Democratic
Federation). KDV har konsultativ status hos FN:s
ekonomiska och sociala råd hos Unesco. Denna
status innebär rätt att ytha sig vid rådens samman-

träden och att framlägga egna ftirslag.

Välkommen som medlem i SKV!

n Ja, jag vill gärna bli medlem i SKV. 150 krlår.

Ja, jag vill gärna prenumerera på Vi Mänskor

D Prenumeration 4 nr 150 krlår
tr Gåvoorenumeration 100 krlär
D Stödorenumeration 2oo krlår

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-oostadress:

sKv
Linn6gatan 2 | B
413 04 Göteborg


