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Prenumerera på vi mänskor!
Huvudteman l98l är:
kvinnokravenochkvinnokulturen!
1
r' Kvinnorörelsen,
Hur ser utvecklingen ut?
213. Pappa kom hem! Ett nummer kring fadersgestalten.
börjar kvinnoupproret?
A
r' Var
En internationell diskussion.
<te Låt inte de stora pojkarna leka ostört längre.
''t' Orn synsätt och vårderingar i forskning och teknik.

Sätt in 60:- På Pg 9024 - 1
Skriv "Vi mänskor 1981" på talongen

Redaktionen ansvarar
ej för insänt,
ej beställt
material.

Tryck:
Sjuhäradsbygdens

Tryckeri AB, Borås,

1981

Omslaget är ett fbto av
Monika Englund. Teckningen till höger har Channa Bankier gjort.

Drömmen om
pappa

Pappa är betydelsefull. Han må vara närvarande eller frånvarande, bo hemma eller borta, hoja handen till slag eller till en smekning,

vara omtänksam eller ointresserad, likvål är
han betydelsefull for oss.
Alla har vi en pappa och en dröm om hur
pappa ska vara. Ofta stämmer inte drömbilden
med verkligheten. Vi drömmer om den stora,
omfamnande pappan som vi kan vila tryggt
hos, som i en länstol. Men ofta upptäcker vi att
han mer liknar en fällstol; svår att komma underfund med när man ska använda den och
man är aldrig säker på att den håller när man

väl sitter i den.
Varifrån kommer drömbilden? Vem har gett
oss löftena som inte infrias? Är ingen pappa
bättre än en dålig? Varför tar inte alla papporna hand om barnen? Vi måste ställa oss frå-

gorna, söka forklaringarna och orsakssammanhangen, inne i oss själva och ute i samhället, till varför situationen är som den ofta är.
Sedan kan vi kanske finna den pappa vi be-

höver. Ingen världsfrånvänd vålnad eller vadderad välgörare utan en verklig vän.

Tjia Torpe

Modern
Katjas mor kom en dag att tänka på att hon skulle
viljå tjana litet extra. Modern hade inget arbete, och
Katja hade aldrig tänkt att det var normalt att vuxna
hade ett arbete. Hon hade inte heller tänkt att det var
normalt att ha en f ar, för det hade hon aldrig haft' Det
var forst när hon började skolan som hon hörde allt
det.

Modern var ibland mycket glad och ibland mycket
ledsen. Det hette "manio depressiv". Det hade hon
hört av en man, som modern kände. Mannen sade
också att Katja skulle ta väl hand om modern, för hon
hade det svåit. Det där "manio depressiv" gjorde att
modern låg i sängen hela dagarna och överhuvudtaget inte steg upp. Och så skrev hon på gult papper
äller låg o"kt giåt eller stirrade bara rakt ut i luften'
Det gula papperet tyckte Katja inte om, för hon mäste vära alldeles tyst och uppfora sig ordentligt, annars kunde modern inte skriva. Modern lade bara
märke till henne, om hon inte var tyst, inte annars'
Men det värsta var åndå inte det gula papperet, det
var när modern steg upp' Då var hon helt annorlunda. Sjöng och trallade och gjorde en massa saker på
gå.tg.-Men det var gudskelov med långa mellan"n
rum.
Det borjade alltid med att modern r5zckte av-henne
täcket mycket tidigt, därfor att det skulle vädras' A

nej, tänkte Katja, är det nu dags igen. Annars steg
hoä alltid upp ilalu, och det var ingen som lagade
frukost ellersag litt .tt hon tvättade sig. Hon var alltid

förvånaci över ått det blev så svarta ränder på hennes
hals eller över att det var svarta strimmor på hennes
armar. Hon förstod inte var all smuts kom ifrån, för

hände det ingenting. Det var det andra som var farligt. Så hon sprang alltid hela vägen hem, när det var
en sådan morgon med täcket i fönstret och åggskal.
Och hon suckade lättad, om hon redan i trappuppgången hörde modern väsnas. Om det var alldeles
[yst, så hade det förfdrliga kanske hänt. För modern
kunde plötsligt gå och lägga sig på ett helt annat sätt,
sova så konstigt och vara omojlig att väcka. Trots att
Katja skakade och skakade henne. Då måste hon ha
tag på grannen, och då blev det alltså så att Katja
kom på barnhem. Det hade redan hänt f'em gånger,
och det var nästan det värsta i hela världen.
Modern blev nog så trött, därfor att hon gjorde så
mycket på en gång. Hon kunde inte noja sig m9q 9n
sak, utan lagade mat och bakade kakor och målade
våggar och sydde klåder åt Katja av något konstigt
tyg, som hon hade köpt i en billig affär. Fula blev
klåderna också, men de blev lyckligtvis sällan färdiga. Hon hade inte alltid kommit på barnhem, ibland
hade modern bara tagit för många tabletter, och då
sov hon ett par dagar. Det där om tabletterna hade
grannfrun berättat för henne. Hon älskade verkligen
iin rnor, men hon var aldrig säker på hur rnodern
var.
Det underliga varade högst ett par dagar och väggarna blev aldrig riktigt färdigmålade. De hade nu
fyra olika fdrger och köket blev också alltid mycket
rorigt. En gång hade Katja fått slänga en kyckling'
som modern hade stekt och sedan glömt, och det
hade gått mask i den. Hon hade nästan kräkts när
hon slängde den.
De dagar då modern grät i sången på dagen' gjorde hon det inte på natten. Det hemskaste var att bli
väckt på natten av moderns gråt under täcket och gå
in till henne och försöka trösta. Och modern drog då

hon hade alltid kläder på sig. Hon brukade sova i
samma kläder, som hon hade på sig i skolan' Det var
mycket lätt att bara ta av sig skorna och kjolen och
krypu i säng med resten på. På vintern var det så
kaili också,-det fanns bara en kamin och den stod
inne i vardagsrummet.
Så de -o.g.r.. då modern slet av henne täcket och
gav henne å stor kyss var det på tok' Först lades
ia"k"t i fönstret, och sedan lagade modern frukost'
Krossade åggskal med en liten hiimmare för kalkens
skull. ÄSg";-htallde hon ut i vasken. Kalken var för
att Katjaikulle få fina tänder' Pulvret smakade förfårligt illu. Eft"t det fick hon havregrynsgröt' Och så
ville modern se hennes skolböcker då på morgonen,
och emellanåt kramade modern henne'
-_ Vi ska alltid vara tillsammans! sade modern'
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alltid du och jag, inga män.

Hon avskyddå när modern ville se i skolböckerna'
Modern forstod inte ett drgg och hon råttade i dem'
Rättade det som Katja hade räknat och skrivit och
sade att det var alldeles fel.
När modern hade varit sådan på morgonen var
hon rädd hela dagen i skolan. Naturligtvis fick -hon
utskällning for dei som var rättat i hennes böcker'
Hon kundå i.tt. ens säga att det var hennes mor' för
det lät iu så konstigt. Men det hon var rådd for, var att
komma hem.
När modern bara låg i sängen och skrev På det
gula papperet eller stiriade ut i luften eller grät, så
4
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bara täcket över huvudet och ville inte alls prata med
henne. Hon kände sig alltid, som om det var hennes
skuld.
Det där med det gula papperet, som modern skrev
på med grönt bläck, var också mycket konstigt. För
en dag kunde modern säga att nu var det färdigt, och

då skulle hon in

till ett forlag. ögonbrynen skulle

rakas av, och modern tog på sig en hatt med flor och

målade sig i ansiktet. Underligt nog var hon alltid
glad, när hon åkte in till förlaget. Förlag var någonting förfärligt. För modern kom alltid ledsen tillbaka,
klädde av sig och gick och lade sig direkt. Ofta blev
det det där med täcket i fönstret strax efter. När hon
just hade kommit hem från förlaget, låg hon också
och skrek:
Mot dumheten kämpar själva gudarna
förgåves.

bli något godis och inte heller skulle hon få ligga i
moderns säng, om modern såg det bruna kuveilet.

Så hon gömde det till nästa dag. Hon hatade förlagen
for att de alltid gjorde modern ledsen. Modern biev
mycket arg, när hon fick kuvertet på söndagen, och
ville inte alls tala med henne. Hon låg under täcket
och gråt igen, och när Katja gick fram till sängen för

att forsöka trösta henne, sade mod

fel att jag inte kan skriva. Om jag bara inte hade

019...

Så hon tyckte att det var en väldigt bra id6, det där

med extrapengarna, så att modern fick annat att
tänka på. Det var svårt med pengarna också. De
hade tagit på krita i hela kvarteret.

\e:c-a

-

Andra gånger kom det tjocka bruna kuvert med
posten. De var också från forlagen. De betydde mer

Det allra vårsta när de inte hade pengar, var att Katja
måste gå till fastighetsförvaltaren och be att få upp_

olycka. Om modern var någorlunda glad den dagen,
så var det förstört. När hon såg kuvertet blev hon
ledsen och gömde sig under täcket igen.
kan inte leva, jag kan inte leva, grät hon.
- Jag
De forbannade idioterna
de förstår ingen-

skov med hyran. Det var det värsta av allt, nasiän
värre än barnhem. Några gånger hade det hånt att
modern blev arg på henne, därför att hon lurades
och inte gick dit den första, som hon hade lovat.
Om vi blir utslängda är det din skuld, sade

En lördag hade det kommit ett sådant kuvert. på
lördagarna brukade de ha det skönt i moderns säng,
om hon var glad alltså. Katja fick lov att köpa,,l"rk
på krita i godisaffären. Hon visste att det inle skulle

Då måste hon gå dit, och det var väldigt underligt.
Förvaltarens kontor låg tre gator bort, och det var ött
litet rum, och dår fanns ett skrivbord och en stol, och
väggarna var smutsbruna. När Katja kom, låste for_
valtaren dörren och sade:
Är det
lilla Katja? Vilket fint namn du har,
- lilla vän.söta
min
Du vill gärna hjälpa mig att kissa, eller
hur? Din mor kan säkert få litet anstånd med hyran.
det ska vi ordna.
Hon var rädd för honom.

ting.

-

modern.

\9.c-å
Så det var en väldigt bra idd med lite extra pengar,
för nästan varenda månad var hon tvungen att gå titt
förvaltaren. Hon hade annars en hemlig svagh;t för
män, frånsett förvaltaren alltså. Män var mycket mer
spännande än kvinnorna. Kvinnorna, det var ett oro
som hon hade lärt sig av modern. Kvinnor, det var
sådana som var skilda. Damer de hade män. Katia

kände inte många damer. Männen luktade
".,rrorlunda, hade andra kläder, och deras ansikten
var
mycket märkvärdiga och mycket mer spännande än

både kvinnornas och damernas. Hånderna var

också bättre att hålla i, och ens hand kunde försvinna
helt i en sådan stor karlhand. Männen sick också till
sitt arbete varje dag och gjorde spännancie saker. En
gång hade hon varit och hälsat på en man som mo-

dern kände på Socialdemokraten, och de hade eått
ner till sätteriet tillsammans, och mannen hade fått
en annan man att göra hennes namn i metall. Katia
Eriksen. Hon hade namnet länqe, och hon haåe
också fått en liten kudde med trycksvärta av man-

nen, och hon kunde trycka namnet på allting. Det var

verkligen fiffigt att bara sätta bokstäverna på kudden, och så fanns namnet där. Det var sådant, som

fannsimånnensvärld,aldrigikvinnornas. I

Denna berrittelse (ir ett utdrag ur Vita
Andersens nouell Lampskcirmarna.
Den ingå.r i nouellsamlingen "Håll
kti,ften och uar söt" (ALBA). Karin
Hartuig har illustrerat.

Våra fäder
a ra man
o

oo
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Många däskuss ioner de senaste &ren har h'andlat om
till uåra mödrar. Det h'ar rensat luften
fOrh&Ltandet
"frå"n
Men, fader-na d,iuerse unket modersidealiserande.
då,, uad har de haft för betydelse för oss?
Harriet claghitts Ltar diskuterat detta med nå.gra
au sina uijnner.
Häromkvällen höll vi på att
halka in på det här snacket
om våra mödrar igen.
Många "medvetandehojande" diskussioner har handlat
om döttrar/mödrar de senaste
åren. Många böcker har
skrivits i ämnet, från sociologiska dokumentationer och
dj uppsykologiska utredningar
till privata uppgörelser. Det
har varit nyttigt och nödvändigt, det har rensat luften från
diverse unket modersidealiserande.

Men den här kvällen kändes det alltså för oss som om

det var färdigsnackat i den
riktningen. När allt kommer

H
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omkring, sa vi till varandra,
gjorde våra stackars mödrar
så gott de kunde, forstörda
som de var av det ena och det
andra. Styrda och dirigerade
inte bara av sina mödrar utan
av sina fäder och av sina män,

våra fäder som hittills har
sluppit ganska lätt undan i
uppgörelserna.

Men låt oss nu tänka efter.
for-

Har t ex ditt eller mitt

hållande till pappa haft någon
betydelse for hur vi valt karlar

i vårt vuxna liv?
Så"dan

så"dan

fo, -

make

Självfallet, sa alla i olika tongångar. Ja det är klart. Det är

ju genom pappa vi möter
Mannen och får diverse re-

min morfar.
Vi hade reagerat olika på
våra fadersupplevelser, men
reagerat djupt. Under det
fortsatta samtalet öppnade sig
det ena minnesrummet efter
det andra hos oss alla. Och det
blev ett varierat urval fäder
som avtecknade sig mot horisonten.

flexer i gång, eller inte i gång,
det är olika

..

.

- Jag älskade honom och

hittade aldrig någon som motsvarade det idealet

.

- Han svek mig totalt, iag
har sökt efter en stödjande far
helalivet...
- Pappa var en patriark,
jättebesvärlig, men jag gifte
mig med en likadan

.

Pappa var en trevlig slarver som jag var tvungen att ta
hand om, jag gifte mig med en
pålitlig kille för att slippa det

-

. men lite tråkigt har
detvarit...
- Pappa övergav oss. Mordär . .

far som var en mjuk och omtänksam människa man alltid
kunde lita på kom att ta hans
plats. När jag väl gifte mig var
det med en man som var som

Olika fader
Där var den stora Läkaren,
fadersgestalten i kvadrat, dyr-

kad på arbetsplatsen av en
härskara kvinnliga supporters
och av otaliga patienter. Han
utstrålade patriarkal välvilja
utan att egentligen bry sig om
någon. En fulländad rollgestaltning. Som privatperson
var han inte lika lyckad. Tålde inte besvärliga barn, kunde inte möta motstånd så det
slog han ner - bokstavligen.
Han förstörde sina fem barn
men var värst for sin dotter ef-

tersom han

foto: Cina Gotbg
begrep henne

minst:

- Men han imponerade och
band mig också. Senare har
jag alltid valt killar med den
där grandiosa hållningen. Eftersom mor var död och det
drojde innan han gifte om sig,
hade jag ingen forebild, ingen
vägledning när det gällde
kvinnors förhållande till män.
Jag bara önskade att jag var
som mina bröder . . . pojke.
Och pappa blev jag kvitt forst
häromåret, på gamla dar får
man säga - jag insåg dels att
han aldrig hade tyckt om mig
och att jag aldrig skulle komma att få något erkännande
av honom, dels att jag inte
brydde mig om det. Det var en
stor seger men vilken tid det
har tagit.
Där var den skötsamma Bygg-

nadsarbetaren som säkert
skulle ha varit mindre skötsam om han inte haft sin riviga
fru som såg till att han levererade avlöningen hemma och

var hel och ren. Han sköttes
om och blev beroende. "Du
ska ha lingon till makrillen
Evert. " Han var en fantastisk

småbarnspappa, lekte och
höll sällskap senare hade
han ingen ledning att ge. Vilken glimt i ögat fortfarande På
pensionärsföreningens f'ester!
Tanterna flockas omkring honom, han berättar historier
och mamma är snörpig.
- Jag gillar honom bättre
än mamma men jag har småningom begripit hur det har
forstört henne att bara kunna
styra på omvägar. Jag blev
inställd på att vilja stYra själv
och inte genom att lirka med
en karl. Jag har inte tagit
hand om någon med glimten i
ögat men det är den sorten iag
tänder mest på.

Där var den beskedliga Ämbetsmannen som aldrig kom
sig upp i de högre lönegraderna och aldrig gav familien den

standard den hade rätt att
vänta sig. Han var misslYckad, rätt och slätt. och yttrande sig aldrig i vare sig små eller stora frågor.

- Han var en dålig fore-

trädare for fadersväldet och
mansmakten. men det stod

tidigt klart for mig att

de

fanns. Det påpekade mamma
och det såg jag omkring mig'
Jag hade en svag far men blev
rädd for starka män. När jag
gjorde ett forsök att vara gift

med en svag man,

misslYc-

kades det emellertid, jag blev

clak av det. Först när jag vågade mig in i ett livsfarligt förhållande med en värdig motståndare blev det människa
av mig. Det förhållandet va-

rade inte heller, men människa är jag fortfarande.

bussen. Han var nog ofta full,

forstod jag senare, men jag
märkte det faktiskt aldrig. Jag
var fem år när han lämnade
oss på allvar. Mor förebrådde
honom aldrig, sade aldrig ett
ont ord om honom. Hon höll
hemmet samman. Men iag
saknade alltid en far, långt
upp i vuxen ålder. Jag kunde
aldrig forlåta honom att han
svek.

Där var den

ansvarslösa

Mångsysslaren. Han hade tidvis höga inkomster. Då hade
familjen bil och motorbåt men

hushållspengarna var lika
oregelbundna som alltid. För
det mesta var han borta från
hustru och fyra barn, men så

dök han upp igen och allt blev
festligt. Han var ung och vig,
han hoppade över grindar i
stället för att gå genom dem.
Han kunde trolla en sked in
genom ena örat och ut genom
det andra, och ibland sPelade
han pajas så barnen kiknade
av skratt.
- Men när han låg och sov
utöver dagen måste vi vara
väldigt tysta. Han sov så länge
ibland att mamma serverade

honom middag På sängen.
Jag minns mina förtvivlade

protester när en flicka i skolan

påttod att han varit full

På

Där var Konstnären, visionären, som skulle ha alla slags
hänsyn for att kunna utveckla
sig. Dominerande, en charmör, en forebild för sina elever, krävande mot sina barn.
Allt roligt och riskabelt hände
omkring honom.
- Mor var bara argsint som
jag minns det. Far var väl som
Byggnadsarbetarfadern fast
på ett mera glamoröst Plan.

Föräldrarna samarbetade
mycket väluppfostrat, de

meddelade oss vad som var
rätt och orätt, men de sa aldrig vad de egentligen tYckte.
Det byggdes upp alla mojliga
slags kulisser. Far har varit
död i många år nu så här går
jag med något slags ouPP-

klarad livsproblematik

och

kan inte fråga honom om något eller kontrollera mina in-

tryck. Jag tar inte

avstånd
från män men de är mig främmande.

System i föruandling
Något gemensamt skYmtar i
de många variationerna. Att
konflikter förnekas, göms undan, bagatelliseras. Att rollfördelningen i äktenskaPet

har fått fäder att tränga undan
sin känslighet och mödrar att
forneka sina ledaranlag.
Vad de uppfostrande för-

äldrarna beträffar betYder
det, att det gamla sYstemet

med fadern som den instru-

mentella parten

(bestraf-

fande) och modern som den
emotionella (vårdande) har
blivit ohållbart. Detta har forändrats raskt, säger de som är

Detalj ur ntåIning
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ute och studerar och testar.
Ännu på 5O-talet var cirka en
tredjedel av Stockholmsfamiljerna byggda på den beprövade modellen. Nu har cirka en
tiondel vänt mönstret upp och
ned. Dessutom finns det
många exempel på "tvåvårdare". Barnen har "två mammor", ingen normgivande far
(fast han är där fysiskt). Det
kan gå bra i miljöer som har
normer i alla fall så att dessa
formedlas indirekt. Det finns
också "tvåstraffare". Båda
foräldrarna går in for att ta
igen på barnen vad de har lidit. Barnen kan bli normfasta
människor som funqerar so-

- men hur ser de ut inuti? Det visar sig ibland när de
sätts på prov och pansaret
cialt

spricker

.

En lång tradition
De mest lyckade familjerna
idag tycks vara de där både

hon och han fungerar som far
och mor, delar på det instrumentella och det emotionella.
Denna fordelning är ett brott
med en lång tradition, vi vet
inte vilka foljder den kan ha.
Många blir skrämda till raseri
när någon som helst del av
" gemenskapsfordelningen"
kvinnor/män ifrågasätts. Det
känns som ett hot mot den bio-

logiska grundvalen, vilket
framgår av att protesterna
raskt övergår i sexuella in-

vektiv: "Du är väl en sån där
tjej som vill ligga överst" respektive "bögdjävel".
Men ett system som fungerar dåligt och förstör de in-

blandade bör

ifrågasättas.

Skulle inte fåder kunna vara
fåder utan att vara fortryckare? I så fall är vi illa ute.
Så pessimistiska blev vi inte
den kvällen vi pratade pappor. Men vi märkte att här
fanns ett stort problemnystan
med många trassliga trådändar. Vi beslöt fortsätta med att
dra i dem.

f,

Fadern
på något som skulle
alltid
Nina väntade
- där han gick i tyst
- till fadern,
föra henne över
sammansvärjning med makter som var henne
främmande. Kunde han ens föra tal med dem.
Kunde han föra samtal på annat än det egna
obegripliga språket, där han nu gick i de ljusa
sommarnätterna fram och tillbaka längs golvplankorna i sina stora bokbelamrade rum.
Kunde det leda till annat än djup förstämning
att aldrig av någon bli tolkad och uttydd.
De djupa skuggorna utifrån natten drog genom fonstren i långa rader och från trädgården
skymtade hon ibland hans stora förstenade huvud i fönstret och såg hans långa fingrar gripa
om huvudet, som ville de befria kroppen från
en onödig tyngd, ett obegripligt svårmod.
Han satte böcker i händerna på dottern och
hon granskade varje bok som om ur den kunde
tränga de hemligheter som var hans. Hon
knackade på bokpärmar och bokryggar som
om hemliga fickor här kunde öppna sig och
innehålla dokument. Hon letade efter suddad
blyertsskrift som kunde kommentera faderns
stängda fortvivlan. Hon stänkte vatten över
oskrivna blad för att framkalla tänkt osynlig
skrift. Hon läste budskap från fadern i texter
skrivna för andra, texter med tungt sakliga
sammanhang eller texter med lätta, burleska
vändningar avsedda for värmländskt sällskapsliv. De orden hade dock föga att skaffa med den
stumhet som började lägra sig över den smaia
bittra munnen.
Bäst var hon for fadern om vårarna då de
drev i markerna.
Hon glömde då frågor och avläsningar i var
je åtbord från honom. Han blev mjukare och
upplevde tillfredsställelse i våren, jorden, sko
gen. De forcerade tvära branter där snön låg
kvar svart och spröd och då räckte han henne
sin hand. Den smekning han aldrig tordes låg
inrullad i den nödvändiga hjälpande gesten.
Ibland gick de över frusna markytor med bort
nött långgräs och han talade om älg som legat
clär. Ibland stötte de på resen av nästan bort
luckrat timmer och det var resen från trettiotalet då man lade ned all skogsverksamhet for en
tid i västra Värmland. Han berättade om kolbottnar när de passerade områden med tydliga spår efter sådana i markYtan.
Hon lade inte innehållet på minnet, men lutad mot ryggsäcken lyssnade hon till rösten som
bröt sönder det egna tigandet och drev fram
bitar ur ett ordförråd som så ofta var satt ur
spel.

Det var ändå enkelt tal han hämtade ur förrådet och enkelheten speglade ännu en enkelhet,
den slutgiltiga, for att till sist spegla en dubbelhet, dallrande under en yta som var ogenom-

tränglig. Som en stråke långt i fiärran kunde
hon höra den dubbelheten. Hon kände tårar
sveda ögonlockens innersida när hon blundade mot solen. En koltrast sjöng' En bygd låg
nedanför henne med röda och grå längor.
Det var om våren. Hon skulle fylla tjugoett
den22 mars. Hon hade varit ett år i Uppsala då.
Fadern hade fyllt femtio den vintern.

*-:l]ej

De dagarna som var kvar av påsklovet var han

ännu svårare att komma till tals med än förut.
Tidigare hade fakta varit en stor mojlighet dem

emellan. Ju mer sakkunskap hon besatt om
jakt, om skog, om djur, desto större bredd på
deras samtal och djup i deras kontakt.

Hon forsökte komma åt honom på oiika sått.
Hon rörde sig runt honom och kände forsiktigt
om väggarna kunde tänkas ge vika någon dag.
Hon kröp så att säga under bygget som var han
for att känna om inte någon punkt av golvet var
angripet av svamp och lätt kunde brytas upp.

cf-g.e-l

Med händerna bakbundna av starkt ogillande
från hans sida ställde hon sig ibland vid hans
skrivbord. Hjärtat bultade fort, kväljande och
hon rörde ingenting. Men blicken forskade efter hans hemligheter. Någon gång kunde hon
se ett brev med välbekant handstil ligga där
halvöppet. Det kom en svag doft ur brevet.
Hade hon varit äldre, mer erfaren, mindre
ärlig hade hon försökt med ett eget tigande för
att pressa fram honom ur det gryt han satt i.
Han var emellertid nojd att att ha henne hemma, helst alltid i närheten. Och som förr fick hon
följa med honom överallt, han köpte kläder åt
henne och forsåg henne med vad hon önskade.
Hon hade växt in i sina rättigheter och rörde sig
fritt inom en stor zon. Han lät henne få allt utom
insyn i det som var han. När hon var tillbaka i
Uppsala kom brev oftare än förut.
I stenstil skrev han:
". . . kopt klocka, varit på auktion, haft sup6
för Wilhelmssons, glad att du är intresserad av
dina studier. Hade stor glädje av mina en
gång . . ."
Eller:
". . . har känning av hjärtat, går tyngre, det
blir alltid någon råd, läser mer än förr for att
följa med din utveckling, har låtit betäcka vårt
nya sto, bygger om stallet till vintern, har haft
en husdjurskonsulent här igår. Hans son ligger
också i Uppsala."
Hon brukade sitta på Ofvandals konditori och
läsa dessa stenskriftsmeddelanden över en kaffe eller en kaka. Hon studerade dem som en

urkund. Nästan alltid saknades sub.jekt i me_
ningarna, hon hajade till över att någon gång
möta ett 'Jag". "Vi" skrev han oftar. ro- ohan inte ville kännas vid sin ensamhet. Han
meddelade aldrig vilken partner han innefattade i detta.
Han var konsekvent i sin protest mot visade
känslor. Han skrev aldrig "Längtar efter', eller
"saknar dig".
Istället läste hon:
"När du kommer hem vandrar vi väl till sätrarna vid gränsen. Där är gott om småtjärn där
vi kan fiska. Vill du skicka ett av fotogiafierna
du tog. Vad gör vi i pingst? Kom-"i d, ,o..,
vanligt med nattåget? Möter dig i Arvika 5.15.
Det är tidigt men gubben är pigg den tiden på

dygnet. Det ser ut att bli varrnt och fint. planerar skogsplantering på västra skiftet, du vet ner
mot vattnet. Medverkar du?"
Ibland var hon så förbittrad över de förkrympta texter hon mottog att hon rev breven i
bitar och strödde dem efter sig när hon gick
hem. Han hade inte tid med henne, han idäes
inte få ur sig mer, han gav fan i henne. Hon
skrev inte svar på länge. Men hon åkte hem till
pingst. Han mötte henne vid det tidiga tåget

5.15somvarenkvartförsenat.
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Denna beriittelse ar ett utdrag ur IlHa
Torpes Toman "De slutna rummen',
(LT). Karin Hartrnig har illustrerat.

nans kropp och vanligtvis am-

mar hon barnet under flera
månader efter f'ödseln. Detta

är en mycket krävande period
for mamman. Hon hinner inte
med mycket annat än sitt
barn.
Denna första period är PaPpans viktigaste uppgift att avlasta mamman och ge henne
stöd. Han är den som ger hen-

ne känslomässig näring

foto Monika Englund

pappa. Mannen är
mycket viktig for att

Pappa
behövs
Det iir uiktigt för ett barns utueckling att'ha god kon.takt med, b&äe mamma och pappa och att mamma och

pappa har ett bra förhåttande. Det htiudar ulla
Wahtroos, soci onom och psykoterapeut. Hon stödjer
sina på"ståend,en på. psykoanalytiska teorier och erfarenheter frå,n sitt eget urbete med famil"jer'
ett stöd
Pappan
för mamman oeh
barnet
Den forsta perioden i ett barns

liv, månaderna efter födseln,

t2

uppfattar sig barnet ännu inte
som en egen individ skild från
mamman. Barnet och modern
lever i s k symbios. Barnet har
under nio månader växt i kvin-

och

den stimulans hon så väl behöver. Han är den som avlastar så att hon ibland får vila
från barnets krav. Barnet
uppfattar inte foräldrarna separata från varandra. Da PaPpa deltar i omvårdnaden är
han också en del av mamma.
Världen blir då mamma och
alltså
stödja

tryggheten i symbiosen.

Pappa

ucigen

frå'n det

au
stora beroendet

mamma
Så småningom kommer barnet fram till den utvecklingsperiod då det börjar skilja ut
rnamma från andra månniskor. Det skiljer också alltmer
ut sig själv som individ och blir
ett jag. Individuations-seParationsarbetet har Påbörjats.
Barnet börjar nyfiket undersöka världen allt längre bort
från mamnra. Det är som en
satellit som ger sig ut från jorden. Jorden är mamma som
måste finnas kvar som landningsplats. Nu börjar PaPPa
bli allt viktigare for barnet som
en tredje person. Han blir en
dörr ut mot världen, mot en
annan planet där barnet också
kan landa. På så sätt blir barnet mer oberoende av mamma. Pappa delar makten med
mamma som tidigare har uPPfattats som allsmäktig.
I det fall då mamman är en-

sam med sitt barn, där det
inte finns någon lika kontinuerlig tredje person som delar ansvaret, kan barnet bli

alltför beroende av mamma.
En kvinna som är ensam med

sitt barn blir av många skäl

centrum och kan så få för stor
makt. Hon kan omedvetet binda barnet för hårt till sig utan
den motkraft som en pappa utgör.

Motsatsen är också tänkbar.
Att mammans egna behov av
vuxenkontakter så länge har
varit otillfredsställda att hon
därfor alltför tidigt stöter barnet ifrån sig. Barnet får inte
den tid det behöver på sig att
gå fram och tillbaka mellan
modern och världen. Och pappa finns inte heller som stöd.

arnets j ag -utu e ckling
När barnet har börjat uppB

täcka världen omkring sig och

knyta relationer utanf'ör mamma så är det inne i den fas då

det börjar bli ett 'Jag". Det är
denna period som brukar kal-

las trotsåldern. "J.g kan
sjäIv". Barnet prövar sin egen
iörmåga och kommer i trotsiga

bråk med den närmaste oÄgivningen. Om beroendet är
for starkt till enbart en förälder är det lättare att fastna i
ett destruktivt mönster. Då är
det bra om mamma och pappa
kan avlasta varandra. Attbårnet och pappa kan få en egen
relation utan mammas kontroll. Barn i den här åldern
har också stor glädje av kontakt med andra barn. Daqis
kan vara mycket fint nu om
dagarna inte blir for långa och
barngruppen inte alltför stor.

Barnets könsidentitet
Vår könsidentitet och vår upplevelse av sexualiteten grundläggs tidigt. Samtidigt med de
utvecklingsfaser vi har berört
börjar barnets könsmedvetande att spira. Den som barnet

riktar sina sexuella känslor
mot är mamma. Flickans sex-

uella utveckling är kanske

mer komplicerad än pojkens.
Hon skall flytta över sina sexuella känslor från mamma till

J'oto Monika Enqlund

MAMMA- OCH
PAPPALEDIG
Föraldrapennxng få, man föraldrapenningen.
nl,ar 180 dagar r, samband Med andra ord: I g0 7o au
med barns födelse. Förrild- fullen uar det kutnnan som
r&rna, kan fördela förrildra- tog ut hela föröIdrapenningpenntngen mellan s,åg som en.
Riksforsäkringsverket
de belwgar.
19 7 9 utnyttj ade s föraldrapenningen s& hrir:
Ju högre inkomst de gtfta
752 pappor tog ut ltela för- mödrarns, lrar, desto större
rildrapennr,ngen.
andel au deras mcin utnytt7 328 föröIdrapar delade på jar möjligheten att uara
förförrildrapenntngen,
rildraledr,g.
80 544 marnmor tog

ut hela

Sou 1978:39
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pappa. Det är här i freudiansk
mening, som Penisavunden
har sin uppkomst. Det är
egentligen inte så konsti$t som

det låter. Man kan från Pojkens sida likavål tala om livmoders- och bröstavund. Vi är
ju ofta avundsjuka På det vi
inte har. Flickans Penisavund

kommer då hon förstår att hon
inte kan "gifta sig med mamma". Hon är nämligen inte

man. Detta innebär först besvikelse men sedan uPPtäcker

hon att hon är lik mamma vilket kan ge upphov till triumf.
Då blir ju det sexuella målet
istället pappa/mannen. I detta
skede är mammans och PaPpans relation av oerhört stor
betydelse.

Att bli kuinna
Att pappa finns där, att PaPPa
behandlar mamma med respekt och uppskattning och viu"ttt. Att mamma har god
"L
självkänsla som kvinna. Att
det är bra att vara kvinna. Allt
detta har stor betYdelse for att
flickan skall uPPleva det som
något positivt att bli kvinna.
Hon konkurrerar nu gärna
med mamma om PaPPas UPPmärksamhet. Hon "ska gifta
sig med pappa" då hon blir
stor. Hur detta tas emot av foräldrarna får betYdelse for om
sexualiteten kommer att UPPfattas som något gott och lustfyllt eller ont och skuldbelagt.
Barnen lär sig mer av vad de
ser och upplever än av vad
som sägs.

Finns det inte en man i familjen kan det bli svårt för

flickan att få en realistisk uPPfattning av hur relationen till
en man är. Hon kan få fantasibilder om "drömPrinsen" som
inte prövas mot verkligheten.
Detta kan innebära att hon i
framtiden får svårt med relationer till män. Hennes orealistiska förväntningar kanske
gör att hon alltid blir besviken.

Att bl"i man
För pojken ser den sexuella

utvecklingen litet annorlunda
ut. Han kommer även i fortsättningen att ha mammani
kvinnan som sitt sexuella mål.
Även han kommer att vilja
identifiera sig med och kon-

kurrera med föräldern

av

I det här fallet är
det verkligen viktigt att kon-

samma kön.

kurrenten,

mannen/PaPPan

finns for att pojken skall få en
realistisk bild av sin egen förmåga. Om det inte kontinuerligt finns någon pappa i familjen kan pojkens sexuella utveckling försvåras. Mamma
kan kännas så stor och mäktig

att det är svårt att rikta sina
sexuella känslor gentemot

henne. Pojken kan bli rädd att
hans sexuella fantasier ska bli

verklighet. Det innebär for
stora krav på den ännu omogne pojken. Man kan ofta se söner till kvinnor som är ensamma som försöker spela vuxna

män. De försöker fYlla rollen
av "en man vid sin mors sida".
Och också motsatsen, Pojkar
som försöker tränga bort sin
manlighet. Bli små ofarliga
scouter.

Det finns en risk att denne
pojke kommer att Pendlt ot:lian storhetskänslor och otillräcklighetskänslor och få det
svårt med sin identitet. I värsta
fall måste Pojken hämta sina
manliga förebilder från TV
och sörievärlden. Det är ofta
stereotYPa män, som inte
stämmer särskilt väl med hur
den lille pojken känner sig
själv. Han kan då forsöka att
';stänga av" vissa sidor av sig

själv som

icke-önskvärda,
iåke-manliga, t ex mjukheten
och gråten. Han blir rädd för
dessa. Allt som riskerar att
väcka dessa sidor blir hotfullt,
t ex nära relationer' Han kommer ev att behöva lägga över
dessa foraktade sidor På andra, t ex kvinnor. På så sätt utvecklas män som får behov av
att kvinnor är svaga och lever
ut allt det som män inte får'
(Hur många sådana män finns
det inte i vårt samhälle?

Efter

skilsmass0,??

miinnen aulöser uarandTA

Kvinnan tar ofta ensam största
ansvaret för barnen efter skilsmässan. Men hon har också ett
behov av vuxna mänskliga,
sensuella och sexuella relationer. Hon kanske kommer att
ha forhållande med olika män
som avlöser varandra. Vad betyder detta för barnens forhållanden till män? Jo, män blir
någonting som man inte kan
investera for mycket känslor i'
Det blir helt enkelt for smärtsamt att tycka om någon som
försvinner. Barnen Iär sig att
män kan man inte lita På, de
försvinner. Känslan inför män

blir dubbel, å ena sidan

en

orealistisk, idealiserad bild av
den fantastiska mannen och å
andra sidan en bild av den svikande, hatade mannen.

Att

skissa ett ideal

Ska man skissera ett ideal sett
från barnets synvinkel skulle
det kunna se ut så här.
Under barnets första år är
mamman huvudvårdare. PaPpan är ledig parallellt med
mamman en tid i början av
barnledigheten. (Det bästa vo-

re om pappan hade sex-

timmarsdag den övriga tiden).
Mot slutet av forsta året börjar
lnamma och pappa dela allt-

mer på barnledigheten (som

bör vara två år).
Mamma arbetar under andra året deltid. PaPPa är huvudvårdare under en tid. Vid
ungefär två års ålder får barnet börja på dagis, högst sex
timmar om dagen i en liten
barngrupp.
Detta är en idealsituation.
Men är den verkligen så omöjlig att uppnå? Vi borde ha re-

surser till detta om arbets-

marknaden omstrukturerades.

ad skal'l ui göra?
Vi är alla präglade av det samhälle vi lever i' Vem kan säga
V

EFTER BAR.NLEDIGHE- sett om förrildrarna delat på
TElV
lediglteten. Ca 70 %o au fdÖun, 60 7o au kuinnorna har derna minskar eller cindrar
inom ett år eft", förloss- sitt arbete för barnens skull
ningen börjat arbeta igen. eftn, det de uarit barnlediJu h.ögre inkomst kuinnan ga.
h.ade före förlossningen,
Au de p&ppor som. uarit

desto snabbare tenderar hon
att börja arbeta igen.
De flesta mödrarna minskade sin arbetstid,20 7a tog
tjiinstledigt, ffier den betalda ledigh.etens slut
oav-

-

att hon eller han har vuxit upp
i en familj dar relationen mellan mor och far har varit god
och respektfull, där båda foräldrarna har haft självkänsla
och kunnat föra detta vidare

till sina barn? Vi lever inte

i

idealforhållanden. Det psykologiska arvet är lika tungt som
det sociala. Det är viktigt att
klargöra hur vår kultur ser ut,
vilka missförhållanden som råder, for att kunna göra någonting åt det hela. Kvinnomiss-

barnlediga, tar öuer halften
mer:, eller lika mycket, h,and
om barnet som mammarL, sedan ledigheten cir öuer.
Sou 1978:39

handel, våldtäkt, prostitution,
alkoholmissbruk, brottslighet

och främlingskap

mellan

människor, allt detta ökar i
skrämmande takt. Jag vill påstå att grunden till detta läggs i
hur barnen har det med sin
mamma och pappa de första
åren av sina liv.
Hur mamma och pappa klarar av att vara foräldrar beror i
sin tur på det samhälle vi lever
i och hur produktionsförhållandena ser ut. I det patriarka-

la och kapitalistiska samhälle
vi lever i ges inte mojlighet till
omvårdnad av barnen på ett
bra sätt.

Vi må,ste kcimpa fA,
karlek och gemenskop

mellan mcin och kuinnor
Många kvinnor och män vet
vad kvinnohat och manshat innebär. Hur många av oss får

inte ständigt kämpa med våra
aggressioner gentemot det egna och det andra könet? Det är
viktigt att vi använder dessa
starka krafter inom oss på ett
konstruktivt sätt, så att vi inte
blir ett offer för våra agressioner. Vi måste få klart för oss
varför vi har dem. Vi måste nå
självmedvetande och forsöka
ge ett bättre psykologiskt arv
till kommande generationer.
Vi inom kvinnorörelsen har ett
stort ansvar, därför att vi har
kunskap. Det är viktigt att i våra kretsar bekämpa ett destruktivt manshat. Männen
måste vi få med oss. Detta skall
naturligtvis inte innebära att vi
blir självförnekande och lättanpassliga som kvinnor igen.
Men kampen vi f'ör måste vara
för kärlek och varaktiga relationer. Vi ger upp alltfor lätt
idag istället för att kämpa igenom de kriser som uppstår.
Till sist. Många som läser detta
kanske tänker "Jaha, så gjorde jag då fel i alla fall som skilde mig. Vi skulle ha hållit ihop
for barnens skull. Trots att han
söp, trots att vi grälade jämt
och hatade varandra". Så är
det naturligtvis inte. Det är
klart att det också för barnen
är bättre att bryta upp ur ett
olidligt förhållande. Det är en
sak att beskriva idealförhållanden och en annan sak att
leva upp till dem.
Aven självforakt måste vi
motarbeta. Istället for att döma oss själva när vi inte lyckas
bör vi se det som en seger varje gång vi, mot alla odds, ställer oss över förakt för och aggressioner mellan människor
_
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Istället
för pappa
iir ett au kuinpå" barnomökar
Krauen
krau.
uiktigaste
noiörelse??.s
spltttrade
i
familjer utan
sorgen. Atttfler barn leuer
som
poppo. Kan persona|en fungera"
3rtrapa?pa?
Annelie Eusörs h,ar besökt ett dag- och fritidslt'em i
Kalmar och pratat med Uffe oclt, Ludde som arbetar
diir.
Daghem och fritidshem tiLL alla barn

Frukost på fritidsavdelningen
på ett dagis i Kalmar. Klockan
är halv åtta. Agg, juice, smörgås med mjukost.
Jag vill ha ett ägg till!
- Titta, nu tog hon smöret
- fast det var jag som hade
igen
det, såg du det Uffe, va?
Jag mäste ha mer smör- hör du det va!
gås,
Mycket spring, ganska stökigt. härda toner mellan några
av tjejerna, bråttom, bråttom.
Skolan börjar om några minuter, nästan alla ska dit. Uffe
håller koll på vilka, säger nej
till mackorna som inte hinns
med.

Anna har glömt sitt hårspän-

ne hemma och vill ringa om
det till mamma. Mia vill busringa till dagiset nästgårds for
där har hon en kille som hon
gillar. Några av killarna vill
busringa till vem som helst, ba-

DAGHEM
Bara 30 7o au allc- förskole'
barn h,ade 1980 ttllg&ng txIL

kammunal

barnomsorg.
alla förskoleburn fick sin skötsel enbart i h.emmet. SCB 1980:30

.lVöston 50 Vo au

ra på kul. Ufte avstyr allt.
Efter åtta är det bara killar
och så fYra indikvar. Uffe
aner, 7-8 -år med ett rött och
ett vitt plastband sPända över
ansiktet, hårt. Bättre än färg i
alla fall, den blir man allergisk
av, säger Uffe. Han får städa
frukostbordet ensam, indianerna är redan f'örsvunna in
i lekrummet.
En liten stund är allt lugnt
så kommer Vrålet. Han var
han,
var
det
det, ylar Pelle, nej
tjuter Peter. BandYklubborna
ligger slängda på golvet, Pelles näsrot är alldeles röd och
Peter håller om sin axel. Gråten är tröstiös, tårarna strömmar över indianplastbanden.
Men Pelle hamnar i Uffes
knä, Peter alldeles intill och
snyftningarna ebbar efterhand.

Resten av

formiddagen

stannar vi i "snicken". Uffe
hjälper Peter med en bricka
som ska bli present, Pelle ska
ha sin båt fårdig i dag. Uffe'
sågar, spikar och limmar. Mattias gör ett svärd, fast Uffe
muttrar, lite uPPgivet, att
"egentligen gillar vi inte det
här med krigsleksaker".

eknr-T j ej eknr
Indianlek, klubbslagsmåI,
killesvärd och snickarbod
- På de
kar, killgrejer. Beror det
Kr,l,L
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små killarna att det blir så här
eller på de stora?

-

Det beror mYcket På oss,
Uffe och Ludde, kilerkänner
le nummer två på fritids, som
slutit upp under formiddagen'
Vi uill inte ha det så här,
- vi hinner sällan Planera
men
for något annat. Arbetstiden
försvinner medan vi löser akuta problem, jobbar med det
som händer.
Det blir ungarna själva
- styr sina aktiviteter och
som
dom är hårt inkörda i -könsrollsmönster när vi får dom
hit till fritids. Tjejerna håller
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inte på i snicken till exempel.
Och dom leker inte på samma

sätt som killarna, tillsammans i gäng. Tjejerna går undan mera, två och två, ensam-

ma med varandra. Om inte
någon vuxen går in aktivt och
bryter mönstren.
visst forsöker vi få
- Och
tjejerna
till snicken ibland, och
killarna att sy eller väva. Men

Sådär har killarna sett ut

- häromkvällen, när det var
sen
en indianmålad engelsk sång-

are i Måndagsbörsen på TV.
TV har en otrolig genomslagskraft.
Uffe och Ludde tror att lösningen for deras del nog måste
bli att börja umgås privat, träffas på kvällstid for att kunna

planera sitt arbete bättre.
Vi har en timme i veckan
av-vår arbetstid avsatt for planering. Det håller inte. Kontakten med övrig personal här
på dagis är också dålig. Man

möts, utväxlar kodord, 'J"g
gör det om du gör det", men på

djupet kommer vi aldrig.
Teckning au Toue Jansson

det går en gång och sen är det

tillbaka i gamla spår igen.
Ibland tycker man nästan att
det är for sent att börja påverka barnen på fritids. Titta bara
vad vi har att kämpa mot, säger Ludde, med en nick mot
Pelle och hans röd-vita plast-

band som spänner över kinderna.
t7

Manlig personal
Är det då bara på planeringen

barnens val av aktiviteter
hänger? Ludde funderar en
stund:

Hade det jobbat tjejer is- här så hade dom nog vatället

rit snabbare att säga till

om

klubbslagsmål och liknande,
snabbare att bryta. Uffe och
jag accepterar kanske mer,
släpper igenom lite hårdare lekar, råare tag. Av gammal vana, från när vi själva var i den
åldern.
Hos Uffe och Ludde är det
övervikt av killar, inte bara
bland personalen. Uffe ville
gärna ha fler tjejer på avdelningen, tänker att det vore bra
for stämningen, for jämvikten.
I dag är det så att Uffe, Ludde
och en tjej på halvtid har hand
om 19 barn. 16 är skolbarn, tre
har inte fyllt sju.än. FYra är
killar, 15 tjejer. Overvägande
delen av barnen har ensamföräldrar, oftast mamma. Det
här sista, säger Uffe. är något
som påverkar jobbet med barnen mycket, särskilt när det
gäller tjejerna.
Jag harjobbat här ett och
ett- halvt år nu. Det har tagit
mej i stort sett hela den här

tiden att komma vissa av tjejerna in på livet, att få dem att
börja lita på mej, åtminstone
lite grann.
De dömer mej efter sina
tror jag. De ser På mej
pappor,
som deras mammor ser På
männen, med sina erfarenheter av sprit, skilsmässor, bråk,
svek, kanske misshandel. Deras misstänksamhet sitter
djupt, de är hårda och tuffa På
ytan. Det tar tid att komma igenom.

Att prata med de här tjejernas mammor om problemen
har Uffe inte vågat.

Det är känsligt. Det

- övermäktigt svårt. Jag
känns
är rädd att de skulle se mej
som ännu en manlig angriPare, vi känner varann alldeles

sKItsMÄsson
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for lite. Vi hinner ju mest ha
telefonkontakt med foräldrarna här, sporadiskt.
Det är mojligt att en tjej

- haft lättare att närma sej
skulle
ensammammorna, en tjej med
liknande erfarenheter, kanske med en skilsmässa bakom
sej. Det är möjligt.
Uffe och Ludde skulle vilja
veta mer om sina barns föräldrar än de gör.
Vi vet ju en hel del, visst.
- den sociala situationen
Hur
ser ut, på ytan. Om någon blir

arbetslös, eller sjuk. Men vi
kiinner dom inte. Det finns ingen tid till det.
Inte heller i utbildningen
tycker Uffe och Ludde att de
forbereddes tillräckligt for de
svåra situationer som uPPstår
på dagis. där man måste vara
extremt känslig och lyhörd for
barn och foräldrars Problem.
Man sitter här som en ku-

- ibland och känner
rator

sej

otillräcklig.

Ertrapappor
Killarna på fritids har lättare
än tjejerna att ta till sig Uffe
och Ludde som extraPaPPor.
Det händer att dom såger fel,
kallar Uffe eller Ludde för
pappa, visar förtroende, sitter
i knät, kommer och håller handen.

Det gäller att

försöka

- den slags kille man är,
vara
gentemot barnen, även om vi
känner andra krav från föräldrarna ibland, förklarar Uffe'
Vi har småkillar här som
är- provocerade hemifrån att
bli elitidrottsmän och liknanden. Jag kan inte ställa uPP Pa

det. Man måste visa vem man
är och vad man står för. Både
infor barnen och inför föräldrarna, även om det kan vara
svårt ibland.

För övrigt, påpekar Uffe

och Ludde, är det fortfarande
så att inte bara barn och för-

äldrar har lite andra forväntningar på killar som dagisjobbar. Också personalen sitter
fast i könsroller.
Det händer att man ham- i en "vaktmästarroll",
nar
tillkallas f'ör att laga tekniska pry-

lar, "va bra att vi har fått en
kille hit".
Senast igår, säger Uffe, kom
dom och frågade mej når TV:n
gick sönder. Jag vet inget om
TV-apparater.

Kuinnqobb
Uffe och Ludde har valt sina
jobb for att de "gillar ungar".
De vill ha den här sortens

lare.

Men det är inte populärt
nu-att jobba inom offen.tlig sektor överhuvudtaget. Ar man
sen kille dessutom .
J"g
känner tydligt pressen på mej,
samhällets krav att jag ska
prestera något, något riktigt,
något som syns, mervärde.
När jag sitter här med mina
ungar på dagarna
görjag då
något, egentligen?Dåligt samvete häckar i bakhuvudet, men Uffe tänker inte
ge upp. Icke heller planerar
han eller Ludde karriär, vare
sig rent yrkesmässigt eller
fackligt.
Tittar man på SFL, vårt
- här i Kalmar så är ordfofack.
randen kille, vice ordforanden
likaså. Fast den mvcket stora

majoriteten medlemmar är tje.ier.

Uffe har blivit tillfrågad fle-

ra gånger att ställa upp på
fackliga fortroendeuppdrag
men tackat nej.

Det är ett tryck

också

- tjejerna att man ska tacka
från
ja, ställa upp. Och många kil-

lar gör en mer eller mindre

medveten karriär i tjejyrkena
på det sättet. Men jag vill helst
slippa. Jag har också bestämt
mej for att aldrig ta ett administrativt jobb på dagis på heltid,
även om jag blir erbjuden. Det
var inget sånt iobb jag ville ha

när jag utbildade mej

till fri-

tidspedagog.

Jag har ett barn och ett
till- på väg. Blir man chef hinner man ingenting hemma. I

"mjukare" jobb, hellre än mer

manligt traditionella karriårer.

Men mina föräldrar och

- kompisar har svårt att
gamla
forstå det, säger Ludde.
Dom tycker jag ska ta ett
vettigt,
riktigt jobb istället.
Ludde har tio år bakom sej på
olika typer av killjobb. Inget
har gett honom det han sökt.
Han började på fritidspedagogutbildning och upptäckte
att han trivdes, tror nu att
han vill stanna i den typen av
jobb.
Tack vare utbildningen
- jag ändrat
har
mitt liv, totalt.
Jag har bytt intressen, bytt
kompisar, brutit med allt gammalt. Dom killar jag kände forr
har blivit egna företagare, den
stilen ungefär. Vi har inget gemensamt längre.
Och egentligen känner
jag- att det är forst nu som jag
har valt jobb efter min läggning. Jag har haft "tjejintressen" hela livet.
Också Uffe känner av att
detta med att jobba på dagis
inte är något att direkt skryta
med när man träffar gamla po-
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Det
möjliga
mötet

hörighet men eftersom kulturen man lever i hela tiden är
man själv har det varit utomordentligt svårt. Vi hade inte klarat av hånet och förlöjligandet
om vi inte befunnit oss i ett kollektiv, gjort en gemensam revolt och haft kvinnorörelsen i
ryggen.

Prostitutr,onen
en mnnsfrå.ga Vi har äntligen vågat se vår
egen verklighet. äntligen vågat försöka forstå våldtakt och
prostitution och också misshandel. Tidigare har vi koncentrerat oss på offret, hon

som legitimerat

Är prostitutionen en frå.ga som berör all'a? Ar den en
g,roierk konsekuens au uå.rt patrt arkala setualsy'
ätem? Hanna Olsson uar en au tuå sekreterare

1'

stituttonsutr e d"ning en . P å' F ör ening en Ku innokul" turs semtnarium om 'lKuinnorörelsens gamla krau" i
och
februari
-81 beriittade hon om sina erfarenh'eter
"slutscrts
er frå,n d.et arbetet. Ill,Ia Torpe har redtgerat
hennes tal.
pr o

Jag vill börja med ett krav
från kvinnoiörelsen. Det är
[*""t på fri abort. Jag ser det
som eti av de avgörande kraven. För i och r"äa att vi fick
fri abort 1975 kom vi till slutet
av en historisk tradition. När
vi kvinnor inte längre tvingas
att föda upphör err av grunderna for aklenskapet och det
innebär att hela åen bas for
kvinnoidentitet och for kvinnovärld som har funnits genom sekler inte längre är

självklar

stri". Men att bara krossa, dvs
pulvrisera och förinta, är inte
iilha"kligt. Vi måste också förstå hur porrindustrin uppkommit, se den historiskt i nuets
belysning'

Vi har ofta beskrivits

som

könets fångar på ett annat sätt
än männen varit det. Dvs kvin-

noidentitet år inte vår egen
bild av kvinnan utan det är
männens bild av kvinnan' Den
kamp vi för är en kamp mot

den fångenskapen' D"li måste
vi upptäcka vad vi är, dels vad

Ett annat krav vi ställde var vi inte cir. Vi
"krossa kapitalets porrindu- göra upp med en kulturell till-
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har tvingats att

mannens
handling. Dvs vi har sett det
som en kvinnofråga. Men det
är det ju inte, det är ju en
mansfrå.ga. Det är mannen
slår, det är rnannen som våldtar och det är mannen som köper.
Synliggörandet av männen
visar upp något väldigt mörkt,
en värld av våld, aggressivitet
och makt. De fenomen vi talar
om handlar egentligen inte om
sexualitet utan just om våld
och makt. Prostitution handlar
inte om sexualitet utan om
icke-sexualitet. Detta var for
mig en av de stora uPPtäckterna när jag arbetade med Pros-

titutionsutredningen, själva
avslojandet att Prostitutionen

som fenomen inte handlar om

serualitet. Det handlar istäl-

let om bekräftelse av manlighet. Därför ser jag prostitutionen som kärnpunkten i det
patriarkala sexualsystemet.
För kvinnorna handlar det
om att överleva och att hitta

försvarsstrategier mot en
manligt definierad sexualitet.
Det fick jag fullt klart för mig
när jag stälide frågan "Ytd
ställer dt tpP På" för den led
de till foljdfrågan "vad ställer
du inte upp på". Att ställa
upp på det var suga eller samlag. Att inte ställa uPP På det

var att förvandla sig

från

obiekt till sub.jekt. För det man
svarade var ju "Han får inte
kyssa mig". Och "Han får inte
röra mig". Det finns alltså

överhuvudtaget inte något

möte i det som kallas for prosti-

tutionen.

Serualitet utan möte
Självklart menar jag inte att alla mäns och kvinnors relatio-

ner ser ut på det här sättet.

Men jag menar att de mörkaste punkterna visas upp här och

blir mycket tydliga. För själva
kärnpunkten i den patriarkala
sexualiteten är just att den är
opersonlig och inte handlar
om möte. Det handlar om en
man som är ensam och en
kvinna som låter sig utnyttjas.
Det finns hos mannen en
dubbel bild av kvinnan. Hon
är mor och hon är "hora". Det
finns en som han äger och det
finns en som är allmän. Det
finns en ren och en smutsiq.
Det här är ytterligt forenklade
bilder men de beskriver dubbelheten som finns inom männen och den är viktig att förstå. Det är den manliga
sexualiteten som den kommer
till uttryck i masskulturen. i
prostitutionen och i våldtäkten - den opersonliga sexualiteten. Det gäller en man som
söker utlösning men som inte
söker kvinnan.
Det är en besatthet som
samtidigt handlar om längtan
en omojlig längtan. För
samtidigt som han gör henne
till den ofarliga, till objektet, så
får han inte heller närheten,
han får aldrig mötet. Det är en
omojlig ekvation av makt och
kontroll och längtan. Det är
också här vi tydligast ser kapitalismens utnyttjande av mäns
och kvinnors längtan, genom
det bildtryck vi får på våra näthinnor i det här samhället
det kommersiella bildtrycket
genonr massmedierna. Under
70-talet blir kopplingen mellan
individ och samhälle utomordentligt tydligt och det sexuel-

w

la förtrycket alldeles avskalat
och naket.

Död och sjcilffirakt
Det finns också mycket död i

den här sexualiteten

och

mycket självförakt. Det finns

en fantastisk scen i Fellinis
film Kvinnostaden där dödskulturen, våldet, kriget och
manssexualiteten finns i en

hermetisk borg som mannen
bevakar med våld. Där firar
han festen som gäller den sista riktiga kvinnan, "den sanna kvinnans" undergång. Det

J'oto: Micke Agatott

är symboliskt och starkt därfor att det är den traditionella
kvinnlighetens död som är de

levande kvinnornas mojlig-

het. Den falska kvinnan innebär anpassning och underkastelse. Det är den som går ihop
med dödskulturen. För det
som har varit förbjudet i den
s k sanna kvinnligheten, det
har ju varit styrkan, aggressiviteten och sexualiteten och
det forbudet har varit objektets forbannelse.
I och med att vi har en uppgörelse med patriarkatet mås27

te vi också flnna det som vi säger ja till. Men f'ör att finna det
måste vi skärskåda vad Prosti-

tutionen och den Patriarkala
sexualiteten har giort med
kvinnorna. Och sexualitet är
inte bara det som handlar om
samlag och människor utan
om en identitet På ett mYcket
djupt plan, om våra rötter och
hela den kultur vi lever i.
Prostitutionen avslöjar könsmarknaden, dvs att det finns
erövrare och erövrade. Och
som en konsekvens av den
finns det en rivalitet mellan
kvinnor som orsakat sår som
vi alla lider av. De såren UPPstod i könsrivaliteten som vi
alla gick igenom i tonårens
helvete av dans och elände.
Det handlade om utstötthet
och avundsjuka på vackra
tjejer som fick killar. De såren
finns kvar inom kvinnorörelsen, självklart. Hur skulle vi
ha kunnat växa forbi dem?

Försuarsstrategier
Prostitutionen orsakar också

att vi kvinnor bär På olika bilder inom oss själva av sexualioch det är
tet, men det finns

bild av
ingen
det hemska
bejakelse. Inom oss har vi en
bild av den vårdande modern
och en där vi lockar männen
med löfte om sexualitet. Så
har vi en bild av allt det forakt som finns kring fittan, som
är en av kärnorna inom Prostitutionen. Föraktet for kvinnokönet och hatet. Sedan har
vi också bilden av brudslojan,
romantiken, vitheten. Alla
dessa bilder skaPar motsättningar som lever inom oss.
Vi har också f'örsvar, försvarsstrategier som skYdd mot
icke-mötet. För vi görs illa som
kvinnor när männen behand-

lar oss som icke-månniskor'
Det kvinnorna gör i Prostitutionen när de skYddar sig,

"han får inte kYssa mig", är
samma sak som vi kan göra
mot män. Vi kan ligga med
dem, älska med dem' men inte
möta dem. därtor att vi måste

skydda en kärna inom

oss

själva. Det är samma sak som
att vi skyddar oss när vi går På
gatorna genom att visa att vi

inte är tillgängliga. Men allt
det här är defensiva strategier. Det finns ingen offensiv

hållning.
Sedan är det också rädslan
och skräcken. Det som kommer upp till ytan i våldtäkten, i
misshandeln och också i Pros-

titutionen är mäns farlighet.
Det är en påtaglig erfarenhet
som jag har fått i arbetet och
som jag möter hos många
kvinnor som lever som Prostituerade. De lever under fara, konstant fara, men måste
dölja detta for sig själva for
det gäller att hålla rädslan och
skräcken i schack. Men denna fysiska rädsla som finns
dold i kroppen är forlamande
och en av de faktorer som gör
kvinnor till offer. Skräcken
kan bli så stor och har man
haft erfarenheter av överBrepp, av auktoritära relationer, av starkt förtrYck, då le-

vara en oerhört destruktiv
kraft. Hela den romantiska
kärleksideologi som finns i

samhället, i massmedia och i
allt det vi omges av, är ett sätt
att lära sig underkastelse. Ett
sätt att gå in under de traditionella villkoren. att ljuga om sitt
eget liv. Att vi drojer så länge
att på allvar gå in i samhället
har att göra med att kärleken
på djupet är så utomordentligt
viktig med sitt mYtsYstem. Vi
har så många fantasier och bilder kring forhållandet till mannen.

Orkar vi inte göra uPP med
våra falska beroenden och
möta vår egen ensamhet så
klarar vi inte heller utav att
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ver man redan med böid
nacke.

Kcirl,eken
En annan viktig del är vad re-

lationen hallick-Prostituerad
säger om vad kärleken har
gjort med oss kvinnor. Jag
*".". att det finns i kvinnor
en oerhörd potentital till kär-

lek, en väldig möjiighet, verkligen en resurs men samtidigt
äi vi kringrända av mYter och
förfalskningar om vad kärlek
är. De myterna döljer hur beroende vi är av mannen och
hur rädda vi är for vår egen
ensamhet.

Vad vi måste göra är ju att
våga möta livet, döden, samhället och alla livsProblem just
som existentiella varelser, dvs
våga möta oss själva. I relationen till en man kan vi ju dölia
den kampen och de behoven.

Livet har varit beroende av
kärleken till mannen, det har
vi haft som utgångsPunkt.
Idag menar jag att det kan
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omformulera nya relationer
till män och kvinnor. Det innebär att vi på ett djupare plan
fortsätter historien att forsöka
leva ett liv genom någon annan och det kan man inte. Det
finns då inte något helt ansvarstagande infor sitt eget liv.

Den erotiskn lusten
Vad jag inte tagit upp är den
erotiska lusten, den starka
kraften, jagets starka Iust.
Detta att forena känsla och
sexualitet, vara en hel männi-

ska. Det är ju vår stora mojlighet när vi gått igenom alla svårigheter, vågat se dem och mö-

ta dem. Jag tror verkligen att
mojligheterna finns på andra

sidan patriarkatets och kapitalismens död.

Mycket av vår uppgivenhet
och trötthet handlar om att det
är så mycket svårare än vad vi

en gång trodde. Drömmarna
och visionerna är exakt desamma som vi formulerade i
början av 70-talet men vi forstod inte då att vi levde så
mycket i det forgångna. Med
våra huvuden kunde vi och
kan vi uttrycka id6er och tänka tankar, men våra kroppar
lever sina egna liv. Vi måste
våga erkänna dubbelheten,
motsättningarna, problemen.
Där ser jag fortfarande kvinnorörelsen som den stora mojligheten.

En viktig utgångspunkt for
en strategi är diskussionen om
makt och innebörden i be-

greppet makt. Kårnan i maktfrågan är förhållandet till svaghet. Föraktet f'ör svagheten in-

om oss sjålva, rädslan for
offret inom oss själva, dubbelheten infor allt det vi inte orkar
vara. Det som kvinnorörelsen
gjorde och gör år ju att öppna

sig for det som är tabubelagt.
Det är på den vägen vi kan bli
starka. Det är ett sätt att disku-

tera makt, som är på kollisionskurs med det existerande
samhället i alla olika avseenden. Det är den enda vägen
som är framkomlig.
tr
foto Johan Johansson

Förfäder

Far arbetar över

Landsf adern

AlIt ju
uilar i
min faders
h,ander
Pater Janilias

Husladern

Fadersmaktens
Fadersmakten, patriarkatet, har djupa rötter i
h.istorzen och.

i

uå.ra sia-

lar. Det aruet gör ui oss
inte au med så. latt. Men
n1L tyder många tecken

på. att en augörande
s ar passerad, skriuer Harriet Claghills.
grtin

Det var tryggt så länge Pappa
fanns där uppe bland molnen
och höll ett öga på oss.

Skrämmande också, naturligtvis, eftersom han när som
helst kunde börja mullra och
blixtra och komma ner for att
stänga in oss i garderoben.
Men i stort sett tryggt:
" AIlt ju uilar i min faders
hrinder
skulle jag som barn ual
Las då.?"

Han hade ordnat allt till det
bästa fast det kanske inte såg
så ut. Ofta kunde det forefalla
som om han gillade de stygga
barnen bäst medan de snälla
fick vänta och bli utan. Men
det var skenbart, det fanns en
inre visdom någonstans. En
gång skulle det jämna ut sig,

om inte förr så på
dag.

angs- "Vad fo,
rcitta."

domens

alltid

det

p

En far för forsamlingen

Adalfader
Arbetarrörelsens far

Urfäder

Fader vår som är i himmelen

Psykoanalysens far

Il Papa

och
Fpps&ns
"Pappa uet biist."

bara

Det verkligt trygga var dock

själva orubbligheten i rystemet. Man visste vad man
hade att rätta sig efter. Far
hade alltid funnits och skulle
alltid fortsätta att finnas.
Nu ifrågasätter vi både det

ena och det andra.

Och
många frågar sig ängsligt: hur
skall vi kunna klara oss utan
Pappa?

Jag tror det kan gå bra

-

lyckas bli vuxna.

Far har inte
alltid funnits
Antropologer och

socialan-

tropologer talar numera högt
om att det biologiska faderskapet inte alltid har varit
känt och erkänt. Hos samlare,
jägare och hackbrukare
d v s under större delen av
människosläktets historia

fall

har det tvärtemot varit regeln
att kvinnorna har ansetts råda
över barnalstringen på egen
hand. De kunde t ex plocka
upp barnsjälar vid strömmar

och källor när det

passade

dem. De stod för hela cykeln
av liv och död.
Men så slarvigt kunde det ju
inte få gå till i längden. Männen kände så småningom ett
ökande behov av att kontrolIera barnalstringen och där25

med barnen som arbetskraft
och framtidsgaranti. Den kontrollen kunde de inte ha utan
att kontrollera kvinnan. Hon
blev alltså inringad och barnen med henne.

Länge till fortsatte dock det
biologiska faderskapet att
vara ointressant. Det viktiga
var att barnen var faderns
egendom, inte att de var hans
köttsliga avkomma. Som Evelyn Reed uttrycker det i ett resonemang om brudköp: "En
mans egna barn var alltså de
barn som han ägde genom att
han hade betalat för dem. "

Fadern tar öuer
Insikten om och intresset för
foto Cina Gotby

26

det biologiska

faderskapet
blev sedan nästa steg, och det
var i sanning ödesmättat. Det
sammanfaller med det som i
gamla hederliga historieböcker brukade kallas den västerländska civilisationens gryning. De grekiska dramerna
kan läsas som en dokumentation av den processen. Apollo uttrycker det som ståtligast
i Orestiens final:
"En moder ger ej liuet &t det
barn
som kallas hennes. Nej, hon
uårdar endast
den fiirska siid som bleu i henne så.dd.
Och den som sår ger liuet."
Kvinnan är därmed reduce-

rad till kuvös. Och detta attfadern skapar barnen ger det sista oemotsägliga argumentet
for att det är han som äger
dem och beståmmer över
dem.

Konstruktionen var färdig i
princip.
Men verkligt stadfäst och
kodifierad blev den forst i det
romerska samhället. Patria
potestas blev själva det juridiska grundbegreppet: faderlig
myndighet, fadersmakt. Romarrätten gav husfaderh, päter familias, fullständig makt
över sina ättlingar i alla led.
Han kunde döda dem, sälja

forts. på sid.
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SVENSKA KVINNORS V}TNSTERFöRBUND

ffi
Vi nårmar oss nu varmare och ljusare tider. Men för kvinnorna ser det ohyggligt
kallt och mörkt ut.
Begeringen har med skårpa sagt åt kommunerna att deras verksamhet måste sluta växa och helst minska. Hur detta ån ska gå till så kommer det att drabba kvinnorna. Den offentliga sektorns expansion under 1970-talet sammanföll med kvinnornas intråde i arbetslivet. Men den offentliga sektorn har inte trara givit arbetstillfällen för många tiotusentals kvinnor, den har också varit en förutsättning för
kvinnor att förvårvsarbeta överhuvudtaget genom sitt ansvar för utbyggnaden av
barnomsorg. Utan barnomsorg är alla sorters jåmstålldhetsåtgårder fullståndigt
meningslösa.
Politiker, ekonomer och diverse "experter" (mån) anser nu att det är statens bidrag till barnomsorgen som skall rädda.Sverige ur den ekonomiska krisen. De skall
minskas. Kommunalgubbarna jutrlar. Antligen har de fått argument att stoppa de
"dyra" daghemmen. Under 1970-talet frck vi utredning på utredning som visade att
det var samhällsekonomiskt "lönsamt" att bygga ut daghemmen. Ar de plötsligt helt
utan värde?
Det får självfallet inte vara enbart arbetsmarknadsskäl som styr utbyggnad av
barnomsorg. Nej det måste vara barnens behov som är avgörande. Låt oss gårna haen konstruktiv och öppen debatt om förskolans kvalitet och innehåll. Pedagogiken
måste utvecklas och samarbetet rnellan föråldrar och personal förbättras. Men vi
kan aldrig ifrågasåtta behoven av daghemmen för trarnens, kvinnornas och männens skull.
Var är alla kvinnor i de partier vars företrädare nu vill skåra ned daghemmen?
Har ni inte själva slagits för att kunna förena förwärvsarbete med ansvar för små
barn? Har ni inte själva lovat kvinnorna i era kommuner att ni ska slåss för daghemmen? Är det inie dags att ni får något att såga till om och att ni gör det?
Ut och slåss, ni alla kvinnor ute i landet. I varje kommun måste vi fortsätta kampen för bra daghem åt alla barn. Tro inte att något långre är självklart. De gamla
kraven gåller ån.
Ropen ska skalla, daghem åt allal
Daghem ska vi ha och de ska vara bra!
Aase Bang

Conel:

VI MASTE HALLA UT:

Ni har tidigare kunnat läsa i Vi Mänskor om
kvinnorna på Conel i Lima, Peru. Conel är en
fabrik för elektroniska komponenter. Den har
ockuperats av arbeterskorna. En representant
för dem, Dina Vasquez, var i februari i Stockholm och berättade om kampen. Dels för att de
behöver stöd. men också för att lära oss om uthållighet och vilja.

I april 79 när arbetarna kom tillbaka från semestern fann de fabriken stängd. Agaren hade, trots att fabriken gav vinst, lagt ner den.
Arbetarna, huvuddelen kvinnor, bestämde sig
för att stanna kvar. I Lima, som på andra håll,
pågår en ständig kamp för att få eller få behålla ett arbete. Att ockupera en fabrik är fortfarande lagligt där, det finns nämligen en lag,
som tillåter detta, om arbetsplatsen stängts utan grund. Detta är enda sättet att försvara arbetet. På samma sätt måste arbetarna ockupera jorden för att få en bostad. Illegalt tryggs sedan skjul och hyddor på denna mark, vidsträckta kåkstäder runtom Lima visar på detta.

Dina Vasquez berättar. Hon är en liten,

späd kvinna som får oss svenskar att se ovan-

ligt välfodda och välgödda ut. Hon har ingen
er{arenhet av att tala offentligt och har heller
aldrig varit utanfor sitt land förrän nu. Overhuvudtaget har kvinnorna som ockuperat fabriken ingen erfarenhet av facklig eller politisk verksamhet, förrän nu.
Under nio månader vaktade man fabriken i
olika skift. Av de ursprungliga 180 arbetarna
hade 140 sagt upp sig efter påtryckningar' medan 40 stannade kvar. I början försökte de hålla saken hemlig för sina mån, vaktade fabriken
i skift och var hemma i skift. När månnen fick
reda på det heia blev det mycket bråk, en del
ville skiljas, men så småningom f'örstod också
de vad det hela gällde. I december 79 ockuperade kvinnorna, d v s de flyttade till fabriken
med sina minsta barn.
Nu bor de alltså där och har delat upp arbetet i olika skift. Fabriken står stilla, men för
att klara livhanken är på dagtid grupper ute på
marknader och samlar in mat, på fabriker för
att tala om sin sak och samla in pengar, medan
några ständigt håller vakt. Två gånger har fabriken stormats av lejda gangstrar med f d direktören i spetsen. men hittills har kvinnorna
klarat av också detta. "Hade vi gett oss iväg
hade slaget varit fcirlorat" säger Dina. "Döden
spelar ingen rol1, vi dör annars långsamt av
fattigdom".

II

Föredöme för kvinnor
Under tiden bokstavligt talat slåss kvinnorna
för sina arbeten. "det är svårt att överleva på
vintern" säger Dina "eftersom det kan bli
ganska kallt och regnigt". Det stöd de hittills
fått från Europa har giort att de har överlevt.
"Vi år medvetna om vår roll som föredöme för
kvinnorna och arbetarna i Peru. Därför står vi
1.1t".

I framtiden, när och om fabriken äntligen är
deras, vill de lägga om tillverkningen, eftersom den nya regimen tagit bort tullrestriktioner för elektronik och därmed giort marknaden svårare. Det finns möjlighet att få lån från
banker och fonder.
Sådana här fabriksockupationer har hänt
tidigare i Peru. En gång segrade arbetarna, en
annan gång stormades fabriken, flera dödades
och ägaren tog över igen. Kvinnorna på Conel
är fast beslutna att vinna detta utnötningskrig.
Och vi kan hjålpa dem att göra det. Genom att
sätta in pengar på pg 11 24 16-3 "Conei". Vi
kan också ta kontakt med föreningen Peru

Solidaritet c/o Lak, Brunnsgatan 4 ltr
111

38 Stockholm. tel. e. 12.00: 08/10 86 24.
Eva Ekelöf

KVINNOKURSER

O(

Jakotrsbergs Folkhögskola
Box 161 175 23 Järfälla. tel. 0758/304 44
KVINNOPROJEKT 1981-82, studier i kvinnohistoria, könsroller och kvinnoorganisationer. Kvinnor studerar sin historia och sin situation i dagens samhälle for att bättre kunna
delta i arbete för att f'örbättra kvinnors viilkor.
Öppen för alla som fyllt 18 år. Inga förkun- I
skaper kråvs. Deltagarna styr innehållet och
arbetsformerna. Kurstid 34 veckor, börjar
r

9/8.

PROJEKT FREDSARBETE kurs 1 termin
till forlängning. Målsåttningen är att genom ökade kunskaper aktivt arbeta för fred.
Asa Folkhögskola
640 24 Sköldingg, tel. 01571500 11
KVINNA IGAR IDAG IMORGON SAMhällsstudier ur kvinnoperspektiv, kvinnokul(17 veckor) med möjlighet

FREDSMARSCHEN

8T

Den stora fredsmarschen från Könenhamn tili
Paris som 3 kvinnor i Norge tagii initiativ till
komrner att börja med ett möte i Köpenhamn
den 21juni. Sjålva marschen börjar åen 22 iuni. Den går mot Roskilde. Den 28 juni är den i
Kiei, 5 juli i Bremen, 7-8 juli i Eindhoven,
23*24 juli i Bryssel, 1 aug. i Noyon och &*9
aug. är det stor fredsmanifestation i Paris.
Marschens huvudsyfte är att få till stånd ett
kärnvapenfritt Europa. De nordiska kvinnorna ska gå under parollen "Ett kärnvapenfritt Norden". Det skall vara 10 stycken från
vardera nordiska lånderna. De 10 sku gå. hela
urigen. Arrangörerna vill gärna ha kontakt
med svenska kvinnor som kan tänka sis en så
lång marsch. Kontakta Kvinnokamp foi Fred.
Svenska Freds o. Skiljedomsförren. eller
IKFF.
Samtidigt pågår namninsamlingen för ett
kärnvapenfritt Norden. Den kommer att pågå
året ut och det är meningen ått man ska försöka få de nordiska regeringarna att stå bakom denna appell som så småningom ska lämnas till FNs nedrustningskommission.
P.S. Betråffande marschen är det meningen
att så många som mdjligt ska ansiuta och gå åtminstone delar av sträckan och mötet i Paris är
naturligtvis öppet för alla.

Kommitt6n för ett kårnvapenfritt Norden
pC. 28 61 13-3

DCH

FREDSKURS

tur och kvinnorörelse.
Kurstiden: 24 awg. 1981-14 maj 1982. Under
hösten samlas studierna kring temat - kvinnor
och arbete. Studierna byggeimycket på deltagarnas egna initiativ och på arbete i grupp. Alla kvinnor över 18 år är välkomna!
Asa Folkhögskola har också en veckokurs
2-8 augusti som kostar 540 kr för kost, logi och
material. Högst 30 deltagare. Den som har kortast utbildning och är äldst får plats i forsta
hand.

LARA FOR FRED
Om kvinnor ska få den kunskap som behövs
för att påverka samhället så måste vi börja
skaffa fram den kunskapen själva på våra egna villkor. Det har vi insett i vår förenins
"Kvinnor och arbete i Västerbotten". Vi hai
ordnat kulturseminarium, kvinnokulturdagar. Nu senast arrangerade vi ett kunskapsseminarium kring fredsfrågor i samarbete med
SKV i Skeliefteå, Fredrika Bremerförbundet
och FN-förbundet i Våsterbotten.
Vi var ute redan tidigt i höstas för att få hyra
Lövånger kyrkstad, från fredagkväil till söndagkväll, i månadsskiftet februari-mars. Sedan gällde det att få iag.på tre så pass upptagna kvinnor som Berit As, Mai Wechselman
och Maj-Britt Theorin. Det lyckades vi med.
Men även då gäller det att vara ute i god tid.
Vi var sex kvinnor som förberedde det hela.
Ketty var jåttebra på att söka pengar från
stifteiser och fonder som skuile bekosta föredragshållarnas resor och arvoden. Maria var
konstnärlig och gjorde fina program. Eva var
tålmodig när det gällde att ta emot anmälningar och fixa resor. Inger visste hur man fixade
stenciler och höIl bia kontakt med pressen.
Annika höll i alla möten så arr de inrå flot ut.
Jag kokade te och höll hus. Jag berättar detta
för det är viktigt för hela seminariet om gruppen som har ordnat det hela har haft tråvlst
tillsammans.
Och jag vågar påstå att det blev en milstolpe
i kvinnorörelsen och fredsrörelsen här i Västerbotten. Nu samlades 120 kvinnor från den
nya kvinnorörelsen och gamla fredskåmpar
och vi höli varandra i händerna i en iåttestor
ring och sjön "I natt jag drömde något som jag
aldrig drömt fcirut" och så sjöng vi "Befrielsen
är nära . men kan vi, vill vi, törs vi? Ja. vi
kan. vi vill. vi törs".
Och vi kånde att det kanske är möjligt att bli
värdiga efterföljare till samerna. De hai nämligen inget ord för krig. Detta var vad Berit Ås
berättade för oss. Hon beråttade också att
många sätter sitt sista hopp till ungdomsgrupperna och kvinnorna. Nya grupper med nya
sått att tänka. Maj Wechselman talade om vår
bristande beredskap för ett kärnvapenkrig
och vårt sårbara samhälle. Mai Britt Theorin
om den snuskiga vapenexporten bl a.
Vi har nu få1t syh på varandra; kvinnor i
Lycksele, Skellefteå, Umeå och orter runt omkring. Vi har redan tråffats efter seminariet för
att gå vidare. Och gemensamt för oss alla år att
vi vill skaffa mera kunskap och lära oss att be,
möta de som är emot vår kamp.

iII

YIETI{AM
Så tog vi kontakt med olika yrkesgrupper
och skickade brev med inbetalningskort och

läsarna av Vi Mänskor blev en fast
"stödorganisation." Titt och tätt hade vi in-

ldea$'amiljen i Vietnam skall inte ha mer än två
barn. Men idealen är långt ifrån förverkligade. F1-'
ra barn är genctmsnittet i norr och sex*silt i söder.

Kvinnoklinikerna hur en viktig funktion

jeplanering,en.

i lamil-

betalningskort i tidningen.
Bössinsamlingar har pågått i många år och
pågår fortfarande på Moderna Museet. Bakom dem står Mia Emsheimer som oförtröttligt
skaffar medhjälpare bland SKV:s medlemmar. Exemplet har följts av flera SKV-avdelningar ute i landet.
Olika arrangemang har ordnats for att få in
pengar. Stockholms SKV-distrikt höll ett 8
marsmöte på stadsmuseet, om jag inte minns
fel var det 1966, som helt ägnades Vietnam.
Sara Lidman talade och en fin tombola gav åtskilliga tusenlappar.
I oktober 1966 var vi värdar för den interna-

W

tionella barnkonferensen organiserad av

I februari 1965 startade SKV:s

insamling för
Vietnams kvinnor och barn, den första solidaritetsaktionen för det kämpande Vietnams folk
på svensk mark.
Vi började med insamiingslistor' Våra medlemmar gick ut och talade om de amerikanska
trombningarna över Sydvietnam - de flesta
människor visste ju ingenting, eftersom massmedia var tysta.
Sedan kom FNl-grupperna som samlade in
pengar på gator och torg och organiserade demonstrationer till USA:s ambassad. Här var
alltid SKV:s medlemmar med.

Vietnaminsamlingen
Transport:
Ninni Rydsjö, Stockholm
Kirsten Persson.

492 113:63

........

Hisingsbacka

Elly Francke. Göteborg . . .. ... .. .
Anna Järlestar'. Göteborg .......
Sonja Berg. Göteborg
Anna Pettersson, Avesta ........

25:50:50:50:50:10:-

100:-

Kirsten Persson.

Hisingsbacka

Filipstad, B.P Lorentzon,

Alice Johansson, Enskede ...... 150:*
Gunnel Persson, Lund ..........- 200:"Till Sven Sundströms minne",
Bollnäs. K.A. Vcnnbom.
200:Johanneshov

Edit Hubinette,

ElsaHolmström, Mölndal ....... 25lNinni Rydsjö, Stockhohn ........ 25:Margot Jernberg. Kristianstad

"Till Vera Ludvigssons minne"

KDV. Vi hade glädjen ta emot en stor delegation från Vietnam - 9 kvinnor med den legendariska madame Binh i spetsen. I anslutning
till konferensen ordnade vi en underbar Vietnamkväll i Konserthuset med bl a Gisela May
och dansare från Bolsjojteatern. Många svenska artister också. Ingen ville ha ett öre i ersättning. Sådant ger också pengar.
Nu måste vi verkligen ta ett krafttag för att
snabbt få ihop de 40 000 som fattas för att vårt
projekt med hälsocentraler ska bli vad vi lovat
Vietnams kvinnor.
Valtrorg Svensson

50:-

100:V:a Frölunda
Mia Bolling, Sigtuna .....-..,..... 100:*
AnnaPettersson, Avesta ........ 10:-

IngridAsk, Malmö ................ 25:'
J. Rudling
C

Haglund, Stockholm

Gun Lindgren, Gällivare
Sonia Borg, Göteborg
Kirsten Persson,

Hisingsbacka

.. ... 200:*
........ 40:..

,

50:50:*

Edith Vennsten, Uddevalla ..... 100:Anna Pettersson, Avesta . .. . ... . 10:*
Insaml. Moderna Museet

Stockholm genom
Mra Emsheimer

................. 580:-

........

10:*

.....

500:-

"Till Helga Forslund minne"
Bjurslåtts SKV ...................

100:-

Anna Pettersson, Avesta
Mia Emsheimer, insaml.

Stockholm

Ninni Rydsjö, Siockholm ........ 50:*
Mia Emsheimer
insaml. Stockholm .-............ 525:Karl Nrlsson, Höör ................ 50:Anna Pettersson, Avesta . ....... 10:-

VPKOstermalm-Värtan .....

Ninni Rydsjö, Stockholm ........ 25Charlotte Lundblad. Lund ...... 100:Anna Pettersson, Avesta . ... ... . 10:Insaml. moderna museet
genom Mia Emsheimer

Stockholm

Summa:

.....

585:-

496 492: 13

Använd inbetalningskortet och skicka
in ditt bidrag till kvinnoklinikerna.
T\/

I

163: 50

{
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Kvinnoavdelning på Bach Mai-sjukhuset
kunna klara av.

i Hanoi. Hit

skickas svåra

fall som hy"klinikerna inte artser

sig

SKY UTRUSTAR KYII{NOKLII{IKE R
Vietnam står infdr verkligt alivarliga problem;

ekonomiska, utrikespolitiska, skördekatastrofer, isolering. Istäilet för den förbättring av ievnadsvillkoren folk trodde på for några år sedan har de fått uppleva hur livet blir allt svårare. Det finns till och med risk-.för akut hungersnöd.

I
I

Precis som under kriget mot IJSA är Vietnam idag ett av världens fattigaste länder.
Men det år fortfarande ett land där f'attigdomen delas någorlunda jåmnt, där alla har
möjlighet till utbildning och hälsovård. Svårigheten ligger i att hålla kvalitet på undervrsningen när det saknas skolmateriel, att hrjälpa
sjuka när det inte finns några mediciner.
SKV har en lång tradition att hjälpa Vietnams kvinnor och den har vi för avsikt att hålla
fast vid, och nu med en mycket konkret inriktning.
Från och med inbetalningskortet som vi bifogar med det här numret, kommer de pengar
som vi samlar in att gå till utrustning av hälsocentraler på landsbygden. Det är framför allt
gynekologisk - och obstretisk - utrustning till
kvinnokliniker som ligger i anslutning tili hälsocentralerna. SKV har fått ett stort projektbidrag från SIDA till samma åndamål, men för
att nå de målsättningar som är uppställda, att
utrusta tio kliniker i norra Vietnam, behövs
det mycket pengar.
Utrustningen till en klinik kostar ungefår
50 000 kr, och för att klara vår målsättning behöver vi samla in minst 40 000 kr på ett år.
Använd bifogat inbetalningskort och ge ditt
stöd. Kvinnorna i Vietnam behöver vårt stöd

nu i dagens svårigheter, kanske ännu mer än
under den tid de framgångsrikt kämpade mot
amerikansk imperialism. I
Kvinna i Vietnum av i morgon. Hon iir uppvuxen
under krig och fattigdom. Framtiden ter sig
m,vcket osäker, men tlet skall mr-cket till mnan
hoppet otn en bättre tillvuro försvinner.
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ARVIKA
På Kulturcaf6et läste Ingrid Udenius dikter
och taiade om kyinnan i iitteraturen och Tina
Norderheim talade om kvinnorollen förr och
nu.

vÄSTERÄS
Föreningen Kvinnokultur ordnade demonstration. Paroller för arbete och fri abort mot
por.. Öppet hus på Hållgatan.
UPPSALA

Demonstration samlade 300 personer' Domitilia Barriös de Chungara talade om kvinnokampen i Bolivia. Detta var redan den 7 mars. Dagen därpå 8 mars ordnades kvinnoseminarium
kring "Vad kan vi göra mot den sociala nedrustning som drabbar kvinnorna".
SÖDERTÄLJE
De olika kvinnoorganisationerna kunde inte
enas. 3 olika arrangemang SKV, Vpk och
Folkkampanjen på Lurrahuset. Solveig Kempe talade om fredsfrågan.

q,

önenno

Man firade 8:e mars för fiärde året i rad. I år
med en temadag på A-huset. Internationell
kvinnosolidaritet var temat och Rosa Suzare
från Argentina talade om kvinnokampen och
fortrycket i Sydamerika. Sång, utställningar
och bokbord. Overskottet gick till befrielsekampen i El Salvador.

SALA
SKV har utstållning på stadsbiblioteket om
nedrustning och miljöproblem.

FAGERSTA
Utställning i biblioteket av kvinnolitteratur.

SKELLEFTEÅ

Grekland.

På eftermiddagen ordnade vi möte i en skolmatsal med temat MAT och MAKT - MUDIMUMS. Bildvisning och information om MUDI-MUMS id6erna av OIle Viklund tidigare
med i mudi-mumsmatiag i Gävle.
Efteråt matservering med följande meny:
Linssoppa
Vitkålssallad
Hembakat bröd
Keso * kikärtspastejer
Ortte, juice till barnen
Bokkaf6ets kanelbullar
Pris 15 kr/vuxen
En stunds musikunderhållning, sen allmän
diskussion och frågor kring det här med maten. Mötet mycket väibesökt, ca 80 personer.
Ailt kändes mycket lyckat, vi lyckades förena
nytta med nöje. Brödet bakades i förväg av
SKV-tjejer. Maten lagades under ett par hektiska timmar i förväg. Vi hade ett bokbord som
gick bra, bl a såldes Vi Mänskors matnummer.
Vi gjorde reklam i f'örvåg genom små A
4-affischer, vi lät oss bli intervjuade i lokalpressen, hade gratisannons i "kulturdagboken".
Mötet gick med ett överskott på 188 kr sen
iokal, mat, reseersåttning, musikerlön betalats. Av dessa fick 75 kr gå till parkeringsböter som vi ådrog oss i samband med fredsdemonstrationen på luciadagen. Resten av
överskottet ska skänkas till Vi Mänskor.

MOTALA

Skellefteå SKV-avdelning Karin Forsberg

LULEÅ
2 olika demonstrationer. Socialdemokratiska

kvinnor stälide inte upp på paroller mot sociala
nedrustningen men det giorde kvinnogruppen
i Luleå och SKV.
LJUNGBY
Fredrika Bremer-Förbundet och SKV hade
gemensamt ett möte mot den försämrade
barnomsorgen som kommunen planerar.

VÄxJÖ

Demonstration under parollerna Rått till meningsfyllt arbete. Kamp mot den sociala nedrustningen.

KARLSTAD
Kvinnodagen firades på Mariebergsgården.
Harriet Clayhills talade om kvinnokultur. Man

övade röstbefrielse och självförsvar och dagen
avslutades med dans till tjejgruppen Håxfeber
från Göteborg.

LINKÖPING
Eva Wir6n talade om kvinnoarbetslösheten i
Folkets Hus, sång och dans, bl a från Chile och
Appellmöte för fred på Stora Tofg91 inledde
temavecka om avrustning och fred. Ustållning
i Folkets Hus.
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till kvinnorna i hela vär1den,
som återges här intill. Vid avslutningen talade Hanna Olsson, välkänd genom sitt arbete i prostitutions-

8 mars I Stockholm
I

des med ett budskap

Internationella kvinnodagen i Stockholm krlev ett
genombrott för kvinnosolidariteten. Efter förhandlingar under hösten på initiativ av fredrikorna hoppade Grupp 8 av och ville ordna en socialistisk demonslration, som skulie ha gjort det omöjligt för t ex
Kvinnokamp för fred och flertalet övriga kvinnoorganisationer att deJta. Men i januari kom åttorna
med igen, på villkor att ingen gemensam plattform
skulle antas för demonstrationen. Det gick de övriga
med på och resdrltatet blev att ett tjugotal kvinnoorganisationer och grupper demonstrerade gemensamt i Stockholm 8 mars i årl
I spetsen av tåget gick en fanborg - många fanor
syddes veckorna innan! Sen kom invandrarkvinnor
från tolv länder tillsammans med. Internationella
föreningen för invandrarkvinnor. Ovriga deltagande organisationer var SKV, Grupp 8, Kvinnokamp
för fred, Socialdemokratiska kvinnodistrikten, Centerkvinnorna, Folkpartiets kvinnoförbund, Arbetets kvinnor, Kvinnohusgruppen, Lesbiska feminister, Alia kvinnors hus, Tusen systrar, Internationel-

utredningen, om kvinnosolidaritet.
Demonstrationen hade mellan 5 000 och 7 000 del-

tagare, mest kvinnor. Trots snöslasket var ståm-

ningen glad och varm. Och det båsta av allt - efteråt
var alla överens om att vi ska fortsätta samarbetet
nästa gång.

Britta Rins
Fredsbudskap

Till världens kvinnor, antaget av de församlade i Kungsträdgården i Stockholm 8 mars
1981:

Vi kuinnor som samlats i Stockholm den 8
mars 7981 utll rtkta detta buskap till alla
kuznnor t hela utirlden. Fred"en rir hotad
/ör oss atla, tnte bara au kiirnuapen och
neutronbomber utan oclcså o.D den ofrthet
som m,å,nga folk och. kinder Leuer unrJ"er.
Utan frzhet tngen Daraktxg fred, utan fred
inget ltu för någon oD oss på jorden. Vi
kuinnor sorn Lnte dagllgen drabbas au krr,g
och. ofrihet få,r r,nte glömtna detta samband
mellan fred och frihet. Ouerlåt tnte ansuaret för freden på" miinnen! Vi, måste o.lla,

la kvinnoförbundet för fred och frihet. Fredrika
Bremerförbundet, Syndikalistiska kvinnor och
Tvärpolitiska bröstcancergruppen.
Varje organisation bestämde själv vilka paroller
den ville föra med i tåget. SKV:s Stockholmsdistrikt
hade som sin huvudparoll valt "Kamp mot den sociala nedrustningen!" Dessutom hade vi fredsparoller och en paroll om internationell kvinnosolidaritet.
Demonstrationen inleddes med sång och musik
av invandrarkvinnor och IFFI:s ordförande Mira
Kakossaios höll ett inspirerat fredstal. Det avsiuta-

alta kutnnor i hela uiirlden krimpa tillsarl.nens för uå.r frthet.

Kvinnohus och kvinnolokaler
Kvinnohuset

Föreningen för

Snickarbacken 10
111 39 Stockholm
Tel 08/10 76 56
Jourtel 08/10 08 00

Kvinnokultur
Hållgatan 12 A,2 tr

AIla kvinnors hus
Svartensgatan 3
116 20 Stockholm

Tel 08/44 30 70

722ll Västerås
Tel. 021/12 6? 60
Kvinnojouren

i Uppsala
Fred-Lörd kl20-24

Tel

018/11 56 50

Bokhandeln Halva Himlen
Engelbrektsgatan
701 12 Orebro

11

Kvinnohuset i 0slo
Rådhusgata
Oslo 1

Tel

2

41 28 64

Kvinnohuset
Bokhandeln Kvinnfotk
Heleneborgsgatan 46

l1? 32 Stockholm
Tel08169 79 ?0

Gamlestadstorget
415 02 Göteborg

Bokhandeln Bröd och Rosor
Haga Nygata

Kvinde-huset

i Köpenhavn

Gothersgade 37
11 23 Köpenahmn

13

413 01 Göteborg

Stockholms kvinnocentrum
Birger Jarlsgatan 22
114 34 Stockholm
Tel 08/10 52 90

Kvinnocentrum
Lilla Algatan 8
221 01 Lund
Tel 046/14 93 97

Kvindecentret
Nansengade

I

13 66 Köpenhamn
Tel 01/14 16 76

K

VII

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Box

3120 103 62

Stockholm Tel: 08/1f
Postgiro

50 50

49

61

Månd-fred 9*[4, onsd till

95-0 Insamlingskonto:5

13

20.00

23-4

SKV är partipolitiskt cbundet och verkar för ett demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger på
profit utan på människors behov, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets målsättning år att verka för jämiikhet mellan kvinnor och män och för kvinnornas deltagande på
alla cmråden av det ekonomiska. sociala och oolitiska livet. samt att verka för ett socialt och ekonomiskt rättvist
samhälle där alla har ett meningsfyllt arbete.

O Att verka för ett samhålle dår alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde,

och där de

tillförsäkras fysisk och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöjligheter.

O Att verka för fred, allt framtidsarbetes

grundval

det vill verka lör allmån och total nedrustning.

-

mot krig och imperialism, krigens främsta orsak. Förbun-

av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar
hänsyn till människors verkliga behov och sambanden i naturen.

O Att verka för skydd

verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för
fri från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism. Att
bekåmpa all kommersiell exploatering av såväl vuxna som barn.

O Atl

en vårld

SKV har i korthet följande historia. 1914 bildadep Föreningen Frisinnade Kvinnoi under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors likställighet. År 1931 utvidgades förbundet så att ett samarbete blev möjligt
mellan alla kvinnor som önskade en samhållsul,veckling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande
namn.

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vånsterförbund (Swedish Women's Left Federation) till Kvinnornas
Demokratiska Vårldsförbund, KDV, (Women's International Democratic Federation, WIDF).
KDV har 129 anslutna organisationer i 114 lånder med flera hundra miljoner medlemmar. KDV har tillerkänts
konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd samt hos UNESCO. Denna status innebär rätt att yttra
sig vid sammanträden och att framlågga cgna förslag muntligen eller skriflligen.

SKV-avdelningar
An'ika
Brita Tener
Hrigåsvågen 4
ti71 00 Arvika

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
Tel 0563/802

32

Box 203
950 54 Båtskärsnäs
Deje-Forshaga
Monica Ranung
Bokliden 20
667 00 Forsl'raga
Tel. 054/705 34

Finspång

Anna-Lisa Göransson
Grytgölsvägen
612

24

00 Finspång

Gotland
Gunilla Manr'eke
S:t Klcmensgatan 3
ti21 00 Visbv
Giiteborgsdistriktet :
Evy Andrön
Barytongatan 4
421 38 V:a Frölunda
Tei 03lr'47 40 02

VIII

Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208

Huskvarrra
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna
Tel 036/13 71 55
Karlshamn
Sonia Karlsson

22i 05 Lund

Tel

i019
290 72 Asarum
04541291 60

Karlstad

Sonja Andersson
Bergslagsgat. 2 B
652 22 Karlstacl

Tel. 054rl8l

046114 94 04

Malrnberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13
971 00 Malmberget
Tel 0970/218 26

P]

Tel

Båtskärsnäs
Lilly Johansson

Lund

96

Motala:

lrene Ernstål

GustavsviksväSen 117 A

591 72 Motala -

Tel. 0l4l/5?7 l8

Katrineholm

Inger Andersson

62 A
Katrineholrr

Wasavägen
641 37

Piteå-Munksund

Siri Aldrin

Strandvägen

Linköping

Piteå

Elisabet Perssort
Skolgertan 9 A
582 34 Linköping

941 00

Uungtry

Ann Genell

Tel 0911/372

76

Karin Sandelin
Nlariestadsvägen
511 00 Skövde

Råggatan 8
116 59 Slockholm

Tel. 08i13

I-uleå
Agnes Wennberg
30

Rosenbergsgatan 20
-

Tel.

02241137 76

Skellefteå
Kristina Nåsslröm
Fack 96. Lasarettct

931 86 Skellefteå

16 36

Södertälje:
Sanna Töringe
Holfastvägen 9
151 36 SödertäIje

Uppsala ..
Kristina Ostberg
Väktargatan 30 A
754 22 Uppsala.

Växjö

Karin Hartvig
L{aDyvagen

Sala

733 00 Sala

75

S tockholmsdistriktet
Britta Ring

352 50

Anna Greta Svensson
Brogård
340 12 Annerstad
Tel 0372/220 69
Krongårdsringen
951 00 Luleå
Tel 0920/195 34

5

Skövde

Växjö

9J

Ängelholm:
Charlotte Hamilton
Össjö P1 265
262 00

i{ngelholm

Orebro
Monica SerranderJansson

Postmästergatan
703 ?8 Orebro
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dem,adoptera bort dem, for-

foga över deras inkomster.

Nå, de manliga åttlingarna
fick snart olika mojligheter att
"emancipera" sig och uppnå
myndighet vid rimlig ålder.
Kvinnoemancipationen drojde som bekant. Ett allt fastare
juridiskt nätverk snärjde in
kvinnorna. Myndigheten och
ansvarigheten togs ifrån dem.
Gift svensk kvinna fick
myndig status först 1920.

Patriarkerna
Patriark var till att böria med
en kyrklig titel. I Nordisk
Familjebok 1915 har begrep-

pet vidgats, men är fortfaran-

de positivt för att inte

idylliskt:

säga

"Patriarkalisk: som påmin-

dat. Först i och med att vi

kvinnor har börjat se på samhallet och historien, i och med
att vi har börjat omvärdera utvecklingen och se på den ur
nya synvinklar har begreppet
patriakat fått den laddning
det har idag: en laddning av
fortryck och maktmissbruk.

"Jog har bara uelat ditt
brista"
Det sade alla fäder om något
barn vid mogen ålder påsmd
sig ha fått för mycket stryk. I

Fredrika Bremers

Hemmet
säger Alma, efter att ha beklagat sig över faderns hårdhet och orättvisa: - Men han

älskar oss på sitt sätt

-

då sva-

rar Hertha:
- Ja, precis som slaucigar-

na srigas iilska sina slauar och
ta ltand om dem.

Principiellt har Gud varit
god, kungen god, riddarna
goda. ämbetsmännen omutliga, husfadern rättvis . .
.

Men när kontrollen sviktar så
sviktar också principerna.
Herrarna har haft för mycket
makt, mer än de har kunnat
bära. Låt oss skriva det med
stora bokstäver:
MAKT KORRUMPERAR
Makten har korrumperat

männen. Tusentals år

av

makt lärde dem att utöva sitt

maktmissbruk

ore'flekterat.

foto: Micke Agaton

ner om de okonstlade sederna
och det harmoniska familjeli-

uet under den patriarkaliska,

förment gyllene tidsåldern;
landsfaderlig, handhaud med
mild myndighet, utan att uara
bunden aD laga bestcimmelser."

Det står över diskussion att
patriarken vet bäst. Han sitter
på toppen av den grundmurade pyramiden, med go-

da förbindelser uppåt till
Overfadern i skyarna och
med kanaler nedåt genom

hierarkierna.
Edmund Dahlström och Rita Liljeström har nyligen gett
denna definition av patriarkatet:

"Patriarkat betyder att
mtinnen starkt dominerar de
öuergripande samhallsinstitu-

tionerna i ekonomi, politik

oclt ideologi-relr,gion, att fadern tir familjens öuerhuuud"
och bestrimmer öuer reprodukttonen och att mcinnens herraualde bcirs upp au helt manIiga sdmmanslutningar och
siillskap såsom militrira inrcittntngar och brödrasallskap."

En saklig definition, en beskrivning av ett idealtilltånd
skulle ännu 180O-talets familjefäder på alla nivåer ha häv27

som en nattrrlig sak.
Men vi skall inte glömma att

även maktlöshet forstör. Tusentals år av maktlöshet lärde
kvinnorna att vara till lags, att
hålla tyst, att gå listiga bakvägar. Också efter att vi formellt har blivit kvitt formyndarna har vi fortsatt att
bära dem med oss i vår inre
programmering.
Det patriarkala arvet gör vi
oss inte kvitt på en veckända.
Men nu tyder många tecken
på att en avgörande gräns är
passerad. Det obefläckade faderskapet är allvarligt ifrågasatt. Det går inte längre att
obekymrat tala om obstretrikens far, psykoanalysens far,
arbetarrörelsens far . . . det
kommer alltid något fruntimmer och frågar:

- Vad hände

egentligen,

vad hette modern?

Det

iir riitt att göra upp-

TOT

Jag tror att allt fler kvinnor i
allt raskare takt mister själva
respekten for patriarkatet.
Det är numera en karikatyr
av sig självt - ofta en skrämmande karikatyr, det skall
vara säkert. Framforallt, det
håller inte mer vad det lovar.
Allt färre kvinnor får så mycket positivt ut av systemet i
trygghet och stöd att det uppväger nackdelarna.
Filosofer och tänkare talar
idag mycket om det pågående

"paradigmskiftet". Ny f5rsik
och matematik och annat

världsbildsomstörtande är
med i bilden. Skall fadersmakten gå helskinnad ur omvälvningarna?

Vi kan zrlla bidra till att den
inte gör det. Det är visserligen
i många avseenden tungt och
smärtsamt att släppa sina

trygghetssymboler, men när
de i alla fall har blivit ihåliga
är det dags att göra det. Visst
har också det att göra sig av
med fortryckarna ett pris: vi
mister beskyddet. Men det
tr
kan det vara värt.

A1

ocn såt

v

Yrkesa,rbetande pappa
"Det iir inte alltid så liitt att förena Ar- ma hem efter jobbet trött. ännu tröttare efter
kes- och familjeliu t ett jiimlikt för- nattövningarna, och ta över hemma?
bet ihop tänderna och saktade farten
iildraskap" sriger Björn Hamrin sonl' vidHan
stationen. Två minuter. Han skulle hinna
har skriuit denna nouell. Till uardags med tåget. Ändå var han en och en halv timme
arbetar han med föriildrautbildning på, forsenad till jobbet.
Soc io Is tyr el s ens h-niimnd.
- Det är för jävligt, mumlade han medan heti kroppen. Han ville skrika rakt ut
Jävlar i helvete, skrek han och tryckte ner tan steg

-

gaspedalen hårt.
I vanliga fall var han rädd om bilen som visat
sig vara ett lyckoköp, en Saab -68 för 1 700:-.
Grusvägen dammade och han väjde inte för
guppen. Han hade lämnat huset tjugo över nio
och fick stå på bra för att hinna med tåget nio

över hela perrongen och det ryckte i benen.
Han ville sparka rakt in i pendeltågets sidoplåtar, hårt så det brakade.
Han fick fönsterplats och forsökte lugna sig,
läsa lite. Men tankarna gled tillbaka till Anna
och deras 8 månaders son Johan, han hade ba-

iII. Karin Hartuig
och trettiotre från Kungsängen.

- Jag orkar inte med detta forbannade bråk
och stön varenda jävla dug, vrålade han med
all kraft nu när ingen ändå kunde höra honom.
Va fan ska jag kliva upp tre gånger på en
natt och byta blöjor när det är jag som har arbetsdag idag och behöver sova, bara for att
hon är förkyld. Hon får sova ut. Sedan vaknar
hon och säger att hon är så pigg att hon säkert
kan gå på det där mötet ikväll. Då ska jag kom30

ra skrattat när dom grälade. Som om han hade

trott att det varit en rolig lek.
sa
- Det är ta mig fan ingen lek att få barn,
i
samma
och
själv
for
sig
bestämt
han högt och

sekund förvånad över att höra sin egen röst.
Han upptäckte att en äldre kvinna satt mitt-

emot, att hon såg på honom grundligt en
stund. Sedan blev hennes rynkiga ansikte
varmt och milt och hennes ögon log mot honom:

-

Nej, det är det inte, sa hon och såg ut genom
fonstret och åter på honom:
- Det är hårt arbete, det är det sannerligen.
Det var som om den gamla hade förstått honom, som om hon sett att den unge mannen
upptäckt något om barn och hemmaliv.

Han hade levt så

i åtta månader nu -

på

halvtid. Halva veckan hemmaliv halva veckan

arbetsliv. Och i natt hade han varit uppe tre
gånger for att Anna var så förkyld. Han hade
gått upp och bytt och tröstat bara för att hon
skulle hämta sig. Självklart! Och då försover
han sig. Sedan har hon mage att säga att hon
ändå ska gå på det där mötet ikväll.
- I helvete heller! hade han fräst tvärilsket.
Jag ställer inte upp på sånt här mer.
- Vad menar du? Hade hon sagt medan tekoppen stannat på halva vägen.
- Jag menar att du ta mig fan inte ska gå på
några möten. Du är ju genomforkyld och Johan också.
Men jag är

ju ordforande och det är viktigt,
jag måste ringa 15 samtal annars och du vet
hur. . .
- Det skiter jag i. Igårkväll kom jag hem dödstrött. Du är utslagen. Johan hostar. Då tar jag
hand om allt hemma och du kan lägga dig och
sova ordentligt. Inte fan ställer jag upp på det
bara for att du ska bli lite halvfrisk så du kan
gå på sammanträde ikväll. Aldrig. Då kunde
du ha gått upp i natt också så jag hade fått sova
eftersom det är min arbetsdag idag, det har vi
ju bestämt, eller hur? Jag går inte med på att
du ger dig av halvsjuk ikväll.
- Men om jag är sjuk då kan jag inte heller ta
hand om Johan .
- Hörrudu! Igår frågade jag dig om jag skulle
stanna hemma.
- Gjorde du?
- Ja det gjorde jag.
- Det hörde inte jag.
Han hade dragit djupt efter andan, druckit
ur koppen och med en halv smörgås i munnen

-

sagt:

Det är för jävligt att du ska gå på det där
sammanträdet. Det drabbar ju mig och Johan
om du blir sämre av att ge dig av in till stan och
vara högeffektiv en hel kväll. Menar du att jag
forst ska jobba och sen ta hand om dig och fixa
här och samtidigt sköta Johan? Jag orkar inte
det . , . och han hade känt hur tårarna velat
trånga fram.
Han såg ut genom tågfonstret ner i Karlbergskanalen. Snart var dom framme vid Centralen. Hans kropp kändes tung och han tänkte att han nog var tröttare än han ville erkänna. Han suckade, en djup suck, och damen
mittemot log mot honom. tr

-

Peter Gustav Johansson skri-

ver i foljebrevet till sina dikter:

Niir jag ucintade min dotter
Moa och kiinslomassigt försökte förbereda mig tnför det

kommande faderskapet sakna-

jag uiildigt ffia positiua
f örebilder. Tomrummet kande

des suå.rt. Fadersgestalten uar

för mig den standtgt arbetande
rnanrLen, tillrtittauisaren, D e c kopengsutdelaren

etc.

i

stort sett något negattut. Hur
skulle jag uara? Jag tror något
positiut håIler på att ske. Mrin
tar större och större ansuar för
sina barn. Pendeln börjar
suiinga. Men jag tror att det
gdller att ta fatt i de positiua
saker som håller p& att ske.
Ge utrymme också, för de rLanIiga kanslorna kring grauiditet och tiden efter&t sonL nAbliuen pappa. Positiua så.ucil
som negatiua.
.o 1A
l- A?-r

f
^r
I urbPdl

Vem satte dit trappsteget
och den tvärbranta barnvagnsrampen
utan ledstång
Vem har bestämt trottoarkantshölden
och tunnelbanenedgångens omöjliga
utformning

med hissdörren som öppnas åt "fel håll'
Vem plogade igen gångbanan
så att vägen hem
blev tio rninuter länore
I en stad olanerad av män

(för män och bilar)

förvandlas mina promenader med dig
till besvärliga djungelmarscher
Andra män med barn och vagn
blir liksom jag
i kamp med våra fäders lösningar
en sorts könsrollsöverskridandets
förtrupper
Välkända vägar
plötsligt lika fientliga
som välkända:
För våra mödrar

(den gången det begav srg)
är det inget nytt

Peter Gustav Johansson
31

FUru fdderG
Hur

ser fiiderrLa på sig
sjiilua, sin bakgrund och

framtid? Tjia Torpe
har triiffat fUro fader

som ger sin sAn på, suårigheter och möjligheter i
faderskapet.
Gunnar, Nicke, Losse
och Gerry h.ar triiffats regel.bundet i tre år och'
pratat om det som kcints
uiktigt för dem. Om barn-

domen, jobbet, tjejer,
barn och orn de konflzk-

ter detta innebar

.för

dem. Det h,ar uarit iobbiga men uiktiga och utueckl,ande samtal.
Samtalet följer på

nästa

trppslag

Gerry Sandin 36 år
När jag var riktigt liten bodde
vi i två rum och kök i en förort
till Stockholm. Mormor i köket. moster som var frånskild
och hennes två ungar i det
ena rummet och farsan, morsan, brorsan ochjag i det and-

ra. Alltid var det något På
gång. Farsan var typograf.

plugget, sprang fortast, men
det spelade ingen roll. Jag
dög inte i alla fall. Jag ville ha
den där bekräftelsen av henne som jag aldrig fick. Att bli
bekräftad som person. Jag
har blivit expert på att ge och
bjussa men aldrig ta för mig.
Jag har fått så mycket i mina
relationer men samtidigt har
jag upplevt att jag inte har
dugt. Nu lever jag i en relation
som jag vid Gud hoppas ska
hålla. Jag orkar inte med fler

Han jobbade skift. Han var
duglig. Han ställde upp mycket för oss. Han skjutsade he- separationer.
Jag har två barn från mitt
la fotbollslaget i sin fblka och
första
äktenskap, Leonard tio
Annars
trojor.
lagets
tvättade
skötte morsan allt hemma. år och Sebastian åtta år. Jag
Min morsa är otroligt generös jobbar som bildterapeut inom
med allt utom att säga att man omsorgsverksamheten och
duger. Jag var ganska bra i jag skriver.
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Nicke WaLl 42 år
Jag är uppvuxen i bruksmiljö i

Västmanland. Pappa var Privatchaufför. Vi levde med ena
foten i arbetarmiljö och den
andra på herrgården. När
min pappa behövdes på herrgården, hur futtigt det än var,
så måste han dra på sig sin
uniform och bocka iväg. Det
var alltid viktigare än att ställa
upp på oss. Det är bakgrunden till ett väldigt starkt klasshat som jag har. Jag föraktade
länge min pappa som fann sig
i detta. Han var en frånvarande och straffande paPPa. Det
hängde ihop med min mam-

'förklurur
Gunnar
Sundgren 37 år
Jag har växt upp i en kulturellt rik, men ekonomiskt utarmad miljö. Mina föräldrar
skildes när jag var sex år. Under deras artonåriga äktenskap var det ständiga konflikter. Två år efter skilsmässan
lades farsan in på psyket.
Morsan tog ensam hand om
oss sex ungar. Hon var oskolad, hon hade treårig folkskola. Men hon hade litterära

ambitioner. Hon lyckades
vara forfattare vid sidan av att

foto: Cina Gotby
mas ängslan.

Hon var

för-

färligt rädd om mig och klamrade sig fast vid mig därfor att
vi var så mycket ensamma.
Pappa klarade inte av ängslig-

fick leta efter mig
jag kom hem forsent och
då fick jag ofta stryk. Pappa
är död nu. Det kånns som jag
ensam burit på mamma och
fortfarande gör det.
Sedan 1964 arbetar jag på
ett statligt verk. Jag har gjort
min karriär. Nu är jobbet inte
så viktigt för mig längre. Jag
är skild sedan sex år. Jag har
två pojkar, Tomas sjutton år
och Joakim fiorton år. Jag forsöker att hitta en nv relation
men hittills har det inte gått så
heten. Han
när

bra.

hon klarade familjen. Mina
tidigaste minnen är från landet. Vi hade en gård som forsvann i samband med skilsmässan. Det var den stora
familjetragedin. Då forlorade
morsan livsgnistan. Sedan var
det bara kamp for existensen.
När jag var sju flyttade vi till
Stockholm. Mina äldre bröder
var mina enda mansförebilder. Jag har tyckt det har
varit farligt att vara man och
framforallt att vara farsa. Jag
har haft svårt att handskas
med dominerande och starka
tjejer, som jag ändå har sökt
mig till, utan att själv forsvinna.

Jag arbetar som lärare men
är tjänstledig för att skriva en
avhandling om alternativ pedagogik. Jag är nygift sedan i
somras. Jag har en dotter, Lina ett år, och väntar ytterligare ett barn.

Losse
J

oel,sson 36

Jag är uppväxt

år
i

Stockholm,

på Ostermalm, som portvakts-

grabb därnere, inne på gården. Farsan försökte hänga
med på jobbet men klarade
inte pressen där. Hemma var
han ibland rytande och domderande. Man visste aldrig
var man hade honom. Men
pappa var också kärleken.
Han kunde satsa oerhört
mycket på mig och syrrorna.
Morsan har alltid klarat av.
Hon är ett urberg av styrka.
"Det är det man gör med sina
händer som betyder något".
Men å andra sidan så tycker
hon att de däruppe egentligen
är bättre. Jag fick vara mammas lille man som skulle visa
att män också duger. Det har
jag fått ut mycket av men det
har också gett en skrajsenhet
att vara karl. Jag har alltid velat lira med i A-laget men alltid kännt mig oerhört pressad
av att vara med. Jag har gått
sju år i analys. Då jobbade jag
mest med att ta ut min misstro
mot andra. När jag träffade
Mia, som jag lever tillsammans med sedan fem år, hade
jag bestämt mig for att nu får
det vara slut på att bära. Aldrig mer tjejer som kvarnstenar runt halsen. Det var
skönt, att inte behöva vara tjejernas förlorade farsa.
Jag arbetar som psykolog.
Jag har två barn, Jonas tre år
och Björn sex månader.
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Tjia: Hur har ni varit

som

fäder?

Nicke: Jag forstod inte vad
det innebar att vara pappa
när jag fick barn. Jag funderade inte på att vara ledig då.
Det fanns inga formella mojligheter men jag kämpade inte för det heller. Det var forst
när pojkarna var sju och fem

dem. Idag har jag hand om
dem ca fyrtio procent om året.
Det innebär en väldig uppställning. Jag har fortfarande
sådana jobb att jag kan vara
mycket med barnen.
Gunnar: Det är svårt för en
kille som vill satsa på barn att
överhuvudtaget komma till i
forsta skedet. Vi delade på allt
praktiskt med Lina, men jag
fick inte lika mycket tillbaka
som Eva. Eva och Lina var
enheten. Eva fick mer av det
som gjorde att man orkade,
leendena och skratten. Jag
fick kämpa mig till det. Nu sedan Eva inte längre ammar
Lina är det lättare. Jag tror att

som jag började jobba deltid.
Jag var hemma två dagar i
veckan under nästan fyra år,
men jag tycker ändå inte att
jag fått den kontakt med mina
barn som jag vill ha.
Gerry: .Iag har alltid satsat
mycket på mina ungar. Jag
var hemmapappa när de var
små. Jag skrev en pjäs och

försökte plugga samtidigt som
jag passade barn. När mitt äk-

tenskap sprack insåg jag

plötsligt att jag inte skulle ha
ungarna hos mig hela veckorna, trots att jag tidigare
skött dern. Jag var rädd att
förlora barnen. tills jag insåg
att jag ändå fanns kvar for

många killar backar ur p g a
det här. Man orkar inte göra
hundjobbet utan att få lika
mycket tillbaka.
Gerry:Det är lätt att man
hamnar utanf'ör redan från
första dagen på BB. Jag tror
det är en nyckelfråga att tjejer

släpper in killar.
Lasse: Och att man tar sig in.
Vi har en dålig tradition bakom oss. Farsor är svikare.
Den första reaktionen då man
får reda på att tjejen är med
barn är att sticka. Jag ville dra
från ansvaret, kraven, från
hela skiten. Men man måste
forsöka ha ett längre perspektiv om man skaffar barn.
Mia och jag delade på ansvaret for Jonas. Jag fick inte
omedelbart belöningar. Vägen dit gick över skitjobb som
vi karlar av tradition inte har
pysslat med. Jag fick en relation till Jonas via nattvak och
blojbyten. Då investerade jag
kärlek och en massa ilska. Jonas lärde mig att få ihop två
motstridiga känslor samtidigt.
Det är så uppfostrande. Jag
unnar alla killar att göra det.
Tjia: Är det självklart för er
att ställa upp på barnen?
Verkligheten visar att bara
l\Vo av fåderna utnyttjar den
barnledighet de har rätt till.
Nicke: I min längtan efter
barn de senaste åren ligger
väldigt mycket av mojligheten
att få vara pappaledig. Att få
göra om allt det här från början. Jag har levt med ett litet
barn nu under en kortare tid.
Det har gett mig lustupplevelser som har varit enorma.
Närheten, hudkontakten. Ju
äldre jag blir desto roligare år
det.

Gerry: Jag har behov av mina ungar. Det ungar ger en är
ju så otroligt rikt och mycket.
Det är vardagsslit i den ena
vågskålen och belöningar i
den andra. Jag tycker det är
väldigt sensuellt med barn,
samtidigt som de är en bit av
mig själv.
Lasse: Det läskiga med att ha
barn är att det är så oerhört
bra. Relationen mellan foräldrarna tunnas ofta ut därfor
att relationen till ungarna är
så givande, så sensuellt och
sexuellt laddad. När jag sticker ner huvudet till vår lilla
Björn. MMMMMMMM, säger
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han. Vem annars svarar en på
det sättet? Det är solen.

Gunnar: Jag kan inte rationellt förklara varfor man skaffar barn idag. Det är framtiden. Har man någon slags tro
på att det ska gå, att det ska
finnas en framtid, då är barnen en bit av den.
Lasse: Det är också viktigt att
erkänna skillnaden mellan
tjejer och killar och se vad den
betyder. När barnet föds är vi

het. Att smälta ihop, ta hand
om, vårda det skulle jag kunna göra väldigt mycket. Jag
måste kämpa for att upprätthålla det andra. Att våga klara av, orka med jobbet.
Nicke: Vem är det som har
behov av din manlighet?
Lasse: Det har jag.
Gerry: Behov av manlighet!?
Du har behov av att bekräfta
din manlighet. Då kan jag
forstå att du inte vågar stanna

är att vara morsa på ett
mycket entydigare sätt den
här gången. Hon tar ut sväng-

hemma.

Gunnar: Jag blir sur på dig
Gerry. Du kör fram farsarollen bara för att du är farsa i
forsta hand och i andra hand
yrkesmänniska. Det är också
ett sått för dig att lösa din
konflikt. Jag blir forbannad
när du moraliserar över Lasse.

Gerry: Att välja, det är ju så
klart provocerande. Jag blev
besviken, men jag tar tillbaka
det för jag kan se att Lasses
behov kanske ser annorluna
ut än mina.
Lasse: För mig handlar det
också mycket om misstro mot

kvinnor. Mia fick det jobbigt
när vi fick vårt första barn.

Jag var misstänksam mot hennio månader efter.

I början är

mamman och barnet en enhet
som vi pappor kan stödja och
skydda. Vi får se till att en-

heten mamma-barn får finkvar ett bra tag. Vi måste
inte pilla oss in och sära upp
dem. Då kan man göra mer
skada än nytta. Det är inte
självklart for mig att ta pappaledigt under barnets första
åtta månader. Jag kommer inte att göra det nu med Björn.
Nicke: Varfor inte?
Lasse: Karriär! Det är det
dubbla trycket. Jobbet är också viktigt for mig.
Nicke: Har du skrapat på det
där Lasse? Är det inte ön undanflykt.
Lasse: Jag har inte fajtats för
att få vara hemma. Jag var
väldigt tveksam forra gången
också. För mig är den svåra
biten den som rör min manlignas

ne om hon skulle klara av att
vara mamma. Den här gången litar jag på henne. Hon får
göra på sitt sätt. För henne
har jag visat att jag inte tänker
sticka. Mia tar till sig hur det

Hcilften eD

alla

pappor,

en, är morsa med stort M. Det
är viktigt för henne.
Gerry: Och du blir farsa med
stort F som satsar på karriär
och kommer hem på lördag,
söndag.

Lasse:Ja, men så här kommer det inte att vara för evigt.
Det är viktigt att inte låsa sig
fast i en kamp där vi ska uppfostra varandra. Vi bjussar
varandra på vad den andra
behöver.
Nicke: Jag är inte säker på
att barn behöver sina fäder
men jag är övertygad om att
män behöver sina barn för att
utvecklas till fullkomliga människor.
Tjia: Vad menar du med att
barn inte behöver sina fäder? Det finns ju mängder
av sociologisk och psykologisk forskning som belågger
det?

Fäder

i

ledande befatt-

som stannade h,emma någon ningar, specialister m fl uttxd wLed föröldrapennxng, ngttj ar förrildrap e nning en i

tjrinade mellan 60 000 oclt störst utsträckning.

8A A00 kranorlå.r,Z5 Vo tjiinade mer rin 80 000 kronar.

Rik sforsäkringsve

rket

Huuudanl edning ar ttll att
förcildrarna inte delat barnCa 40 Vo au föderna, som Iediglreten uppges u&ra att
utnyttjar föröldrapenning- nxam'm&n ör hemmafru, FaPen, tar ut dagar under de för- pans arb etsförhåtlande n o ch
sta tre m.å.naderna ffier för- att mamflLan iir mer intres-

lossningen. Må,nga gå.nger serod och bcittre kimpad för
dtirfbr attmodern ör sjuslcri- slcötsel ats hem oeh barn.
uen.
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Nicke:Jag tror att barn behöver mer än en vuxen som
inte gör dem besvikna eller
forsvinner. Jag kan gott tänka

mig att ett barn växer upp
med sin mor och en annan
kvinna, som modern har en
bra relation till. Det barnet
kan nog växa upp lika fullkomligt som det som växer
upp med en man.
Lasse: Hur formas ungarna
då? Ska dom gå och titta på
karlar på Gröna Lund eller?
Gunnar: Jag tror att det går
bra i nästan alla avseenden
utom att barnen inte får någon bra bild av hur forhållanden ser ut och hur parbildning går till. Man behöver
den här bilden hemifrån av en
man och en kvinna. Annars
vet man ju inte hur det ser ut.
Nicke: Men varför behöver
man det?
Gunnar: Om vi ska ha mankvinna förhållanden över-

huvudtaget.

Lasse: Hur blir det annars
för en liten kille som ska bli
man?

Nicke: Säg så här då. Barn
behöver en god fader som
forebild precis på samma sätt
som de behöver en god moder. Men jag håller inte med
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om generaliseringen att barn
till varje pris behöver sina fåder. Det säger jag med mina
dåliga erfarenheter. Det är
bättre att slippa en dålig far.
Gerry: Det tycker jag är hårt.
Nicke: Jag har nyligen haft
ett forhållande där det fanns
ett litet barn som har levt instängt tillsammans med sin
mamma. Jag känner att jag
betyder mer for det barnet
som ytterligare en vuxen än
som man.

Gerry:Där tror jag du missar
massor. Jag tror att du har
varit jätteviktig for den ungen
som man. Du är rädd för att
vara farsa med den bakgrund
du har.
Lasse: En annan sida Nicke
är ju din styrka. Du har haft
en våldsam farsa men du har
också fått någonting bra av
honom. Den kraft och koncentration du har formåga till,
den kan jag känna mig
avundsjuk på i min villrådig-

het, med min svaga pappa.
Nicke: Ni ser mer bakom det
här än jag gör. Jag kanske inte genomskådar alla identifikationsbehov.
Gerry: Jag har sett den närhet och värme du har till ungÄr..t känsliga ungar söker
"..
sig till dig.

Tjia: Samhällsutvecklingen

har giort det möjligt ftir oss
kvinnor att välja om vi vill
ha barn eller inte. Vi har
rätt till fri abort. Många av
oss är självförsörjande. Vi

kan klara oss utan

er.

Känns det hotande?
Gunnar: Jag har en kompis
som var tillsammans med en
tjej i ett och ett halvt år. Då talade hon om for honom att
hon väntade barn. Jaha, vad
kul, sa han, ska vi flytta ihop
då? Nej, jag vill inte se dig, sa
hon. Totalnobben. Han kände
sig bottenspolad. Han behövdes bara vid befruktningen.

Gerry: Det är en falsk kvinnomyt. Inga bekymmer med
killar! Jag undrar vilka
mansbilder de här ungarna
får?

Lasse: Pör rnig känns inte
denna tjejernas "möjlighet"

som något hot. Det är ändå så
jobbigt att ha barn. Och om nu

foto MarLe iVälsson

tjejerna ska kunna ta till sig de
manliga mojligheterna att göra karriär t ex, då behövs ju
båda två for att lösa av varandra. Behovet av att vara två
är stort. Det är jobbigt att vara
forälder. Jag fattar inte hur de
pallar att vara ensamstående
med barn.

Gunnar: Om man väljer att
skaffa barn ensam så är man
antingen djupt besviken eller
också har man inte förstått
hur mycket arbete det innebär.

Lasse: Eller också är man
beredd att ta det jobbet p g a
att det är ärgnu jobbigare med
relationer. Men visst är det en
oroande utveckling att det blir
mindre och mindre av relationer och mer och mer av själv-

förverkligande. Det här är ju
en större fråga. Det gäller hela den västerländska individualismen. Varför ska man leva ihop överhuvudtaget?
Gunnar: Det största problemet är inte de försvunna farsorna utan ensamföräldersituationen. Jag har en kompis
som har levt ensam med en av
sina grabbar i många år. Han
fungerar som ensamma mammor gör. De knyter in sig i ett
totalförhållande. Det pallar
ingen for. Det blir så tatt.
Lasse:Det är viktigt att släppa
suget efter den totala närheten, den uppslukande. Där
har farsorna en viktig roll. Att
ta sig in till mamman och barnet och vidga relationen.
Gerry: Jag bor inte med mina
ungar. Min f d hustru är omgift. Det är ett plus for ungarna att det finns en man till.
Han och jag konkurrerar inte.
Vi får lika mycket pussar och
kramar båda två. Jag har min
närhet till ungarna och den
kan ingen ta ifrån mig. Det beror på att jag har ställt upp på
och har en bra relation till mina ungar.
Lasse: Det viktiga är att pappa inte försvinner. Man ska
kunna lita på att den som har

rig blivit avsatta från

tronen
for de har aldrig varit uppe på
den. De smärtorna och besvikelserna har rnödrarna ensamma tagit forut. Nu får vi
fåder dela det med mödrarna.

Tjia: Bilden av en riktig

man visar en stor, stark och
klok karl som klarar av. Hur
går det att förena med att
vara en pappa som känner
efter och tar hand om hem
och barn?

Gerry: Jag tycker man får
gåshud när man ser hur
mansrollen ser ut idag. Och
när man ser tjejernas förväntningar på männen. De
hemliga, dolda forväntningarna på killen som hänger i
Iianen. Vad är det de vill ha?
Det är Tarzan. A andra sidan
ska man ta mig fan också få
vara Tarzan. Jag kan både ha
hår på bröstet och ta hand om
ungar. Men den dubbelheten
är svår för tjejerna att ta.
Gunnar: Det är inte bara

den arbetsinsats som jag giorde när jag jobbade heltid utan
barn.
Lasse: Det är oerhört svårt att
väcka opinion kring de här
frågorna. En kille får inte
snacka om att han kan må dåligt eller att han har känslor
eller betyder något for familjen. Vi måste vara supermän.
samhället kräver det. Tänk
t ex att stå en iskall dag och
srretsa på en båt. Det blåser
precis rakt in i dockan. Det är
klart att det krävs supermän
som biter ihop för att klara
det. Då gäller det att förneka
all svaghet. Men förändringarna kommer, via diskus-

sioner om arbetsmiljö och
livskvalitd. Det är ändå någonting på gång men det går
oerhört långsamt.

Gerry: Det är ett hot

mot

manssamhället att en man
kan forverkliga sig genom att
stanna hemma. Det är svårt
att se speciellt ljust på framti-

åtagit sig någonting också
finns kvar. Det är ett livstids-

kontrakt att skaffa barn.
Gerry: Och sedan ska du bli
avsatt från tronen när ungarna blir sexton, sjutton år.
Det ingår i priqet. Det har de
flesta fäder sluppit forut. De
har sparkat lite boll, gått på
hockey och så där. De har ald-

gentemot tjejerna det är svårt.
Jag har inte tänkt i karriärtermer men ändå kan jag se att
jag har ägnat en väldig massa

tid åt arbete. Om jag nu tittar
på den tid och ork jag har efter vaknätter och sådant så
gör jag inte en femtedel av

den. Högervindarna blåser så
att det blir korsdrag. De ekonomiska realiteterna försämras. Vi måste våga stå upp
for att det är viktigt att vara
med barnen. Det är väsentligt
både for ungarna, killarna
och för tjejerna. För alla. n
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ULredningar
oo

pa qang o o
F

amilj efors knings gruppe n

vid Uppsala Universitets

sociologiska institution jobbar med undersökningar
som handlar om hur föräldrar, sammanboende eller
ensamstående, gifta eller

skilda klarar vårdnad

och
ekonomi och relationer i fa-

milj och samhälle. Jan
Trost rapporterar:

out. Hur de klarat av att sköta
sina arbeten under den tiden.

. Om miin
som

flyttar

En undersökning som

be-

arbetas nu handlar om officerare som tvingas flytta för att

bli befordrade. Resultatet av
undersökningen är intressant
också när det gäller andra
män som tvingas flytta. Hur

. Om mön och
inverkar det på familjen,
u&rd au barn
barntillsynen, kontakt med
Under våren frågas män ut barn i skilsmässofall mm.
om vårdnadsbidrag och barn- Hur många officerare (män)
tillsyn och familjesituation. föredrar att inte låta sig beDet är en komplettering av en

kvinnoundersökning

Man ställer samma frågor nu
till männen som man ställde
1978 till kvinnor.
Männen får dessutom frågor om ledighet for sjukt barn
o dyl. De får också svara på
vad de tycker om, att män tar
ledigt för vård av sjuka barn
och vad de tror att andra män
tycker.

. . . Om ntir daghemmet
uar stiingt
Så frågar man foräldrar till

barn på daghem hur de löste
barntillsynen under en period
1980 när daghem var stängda
beroende på strejk och lock38

fordras.

1978.

i

. Om skilsmössor
Europa

Gruppen gör också en undersökning i samarbete med flera

länder i Europa, såväl öst
som väst. Den handlar om
skilsmässor och den närmaste

tiden efter. Frågorna handlar
om varför man skiljer sig, hur
man klarar åren närmast efter. Om underhåll och vårdnad av barn. En viktig del gälIer kontakterna mellan barnen och den som inte har
vårdnaden om barnen. Undersökningen handlar också
om kontakter med vänner
grannar och bekanta etc. tr

o

o

o

t

Inom Socialstyrelsens föräldrautbildningsprojekt arbetar Björn Hamrin, Agneta
Nilsson och Claes Sörman
med ett projekt kallat
"Könsroller kring graviditet,

förlossning och föräldraskap". f)e tar fram ett material som ska anvåndas i

den föråldrautbildning som
just nu genomförs ute i landet. Agneta Ndlsson rapporterar:

Vad kräver ett jämställt föräldraskap? Vilka fördelar har
man sett? Vilka svårigheter
uppstår? Vad betyder mannens tidiga kontakt med barnet for hans fortsatta relation
till barnet? Hur kombinerar
föräldrar yrkesliv och familjeliv? Vad kan ett jämställt föräldraskap få för konsekven-

ser på sikt

för

kvinnan,

mannen, barnet, paret och för
samhällsutvecklingen ?
Detta är några av de frågor
vi kommer att beröra i ett
kommande material, som dels
vänder sig till dem som arbetar på mödra- och barnavårdscentraler, dels direkt till

blivande och nyblivna föräldrar. Arbetet är knutet till
h-nämnden och socialstYrel-

T':

q *Åu
litsfull hållning till mannen.
Många kvinnor har berättat
om svårigheten att ställa krav,
att uttrycka egna behov sam-

tidigt som det kan vara svårt
att dela med sig av barnen till

ii

mannen.

Hinder

En btld ur serren "Frider och söner" på en au AP.l{:s fotoutstdllningar.

sens projekt kring föräldrautbildning. Vi har under ett
års tid intervjuat blivande och
nyblivna foräldrar, framförallt
de män och kvinnor som delat
på foräldraledigheten. Första
materialet kommer att publiceras någon gång under våren 1982.
Brt st på

De flesta kvinnor och män som

idag får barn är uppfostrade
av foräldrar som hade helt

andra foräldraroller än

Många nyblivna pappor har
med
andra män och kan därför ha

haft en dålig kontakt

svårt att hitta sin foräldraroll

idag, en ny fadersroll

förebilder

Förebilder saknas hos många
av oss foräldrar som idag vill
förverkliga ett gemensamt ansvar för barn, hem och forsörjning. Jämställdhet kan
vara självklart hos oss i ord
men inte alltid i handling, i
den nära, konkreta vardagen.

de

som förväntas idag.

som

bygger på känslomässig närhet till barnet och en annan
kontakt med kvinnan än tidigare.

Och även för kvinnan kan
det vara svårt. Mödrars dominans över barnens uppfostran

och en dålig kontakt med fadern, bäddar inte for en till-

och.

uisioner

Idag finns ju större valmojligheter än förr. Nya dörrar har
öppnat sig även om arbetslivets hårdnande villkor och
en ökad arbetslöshet bland
framförallt unga kvinnor är
ett starkt yttre hot mot detta.
Arbetslivets villkor är ett hinder mot ett jämställt foräldraskap men också vår egen uppfostran, våra egna attityder,
som gör det svårt för oss att se
det nya, se våra mojligheter.
Vilka föräldraroller vill vi
ha? Vilka mönster vill vi förmedla till våra barn? Det är
bl a två stora frågeställningar
som vi vet att män och kvinnor som väntar eller precis
fått barn gärna vill prata om
med andra föräldrar, kanske
med sin barnmorska eller sköterska på barnavårdscentralen. Ett av syftena med vårt
material är att stödja och underlätta sådana samtal med
föräldrar. n
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Marnrnor)papl
Koll,ektiut bo,ende ar ett gammalt kuinnorörelsekrau,
som en au ucigarna för att nå. mcinsklighetens frigörelse. Det har uarit suårt att få, geltör för dessa tankar.
De brgter mot uår tids. starka kcirnfamiljstiinkande
och -byggande. Men det görs försök. Marika Lagercrantz, leuer i arbets- och boendekollektiuet
J ordcirkus. Hur iir det att ha barn i kollektiu?

N

Pappa, ropar Moa, min och
Chris ett och ett halvtåriga
dotter, förtjust.
- Ja, svarar Chris, Juan,
Peter, Buffalo och Anders. De
sitter i köket och förbereder
kvällens arbete tillsammans
med mammorna Ingmari, Nina, Vivi och mig.

)por )barn
- Kom, kom, säger Moa.

Filippa, två år,
har lyckats med konststycket
'att sätta på radion. Oyana, ett
år, ligger vid Ninas bröst och
Hon vill dansa.

äter.

Vi är samlade hela familjen
i en av våra två lägenheter i en förort till Stock-

idag

holm. Det är bara vårt äldsta
barn som fattas. Jonathan, en
pojke på fem år som for det
mesta bor hos sin mamma.
Han är Juans son från ett tidigare äktenskap.
- Jag ska skriva en artikel
om hur det är att vara förälder
i ett kollektiv, säger jag när vi
dansat färdigt.
- Det'är fantastiskt! säger
Ingmari.
- Det finns andra sidor.

Jag har faktiskt svårt att få
kontakt med Moa. Hon har så
många att välja på när hon in-

i

te är med La Mama, muttrar
Chris. På semestern när vi var
ensamma tydde hon sig mycket mer till mig.
- Du får väl anstränga dig
lite mer, ropar Nina.
- Vad menar du, skriker

Chris tillbaka och

diskussionen är i full gång.
Moa drar i mig och vi går in

i vardagsrummet

och bäddar
åt en liten skär teddygris under gungstolen.
-- Ibland undrar jag om vi
pappor behövs överhuvudtaget, hör jag någon säga, speciellt under det forsta året.
- För mig, for mamman är
du livsviktig. Ditt stöd, din
värme. Att du tillåter mig att
sjunka in och få uppleva att
vara moder .
Resten
drunknar i allmänt surr inifrån köket.

Mjölkuarlden
Jag drar in Juan i ett rum för
mig själv på kvällen for att
prata om det här. Jag vill höra

om skillnaderna mellan hur
det är att få barn i ett kollektiv
foto Richard Dennergl Asfalt

och i en kärnfamilj. Han är ju
den enda av oss som har upplevt bägge situationel'na. Men
han berättar istället hur han

själv inte forstod att vara öppen för den forändring det innebar forsta gången och hur
han nu tillåter sig att uppleva
det andra barnet sensuellt och
känslomässigt.

- Jag levde i "mjölkvärlden" de första månaderna av
Oyanas liv. Med mitt forsta
barn tog jag det som ett nederlag när han skrek i mina armar och jag inte kunde trösta
honom och jag gav upp. Nu
forsöker jag igen och igen.
Jag har inte så bråttom nu.
Jag har gett mig själv och Nina tid att långsamt uppleva
den här perioden, säger Juan.
Juans och Ninas barn var
det tredje barnet som föddes
in i kollektivet. Drygt ett år
tidigare kom Filippa och sex
månader senare Moa.
Arbetskollektiu
Vi är ett arbets- och

bo-

endekollektiv. Vårt arbete är
teater och består till stor del
av turn6er i Sverige, Norge,
Danmark och Västtyskland.
Våra barn f'öljer med oss på
alla turn6er. De är med när
vi spelar på gator och torg.
Våra liv har drastiskt forändrats. Inga snabba spelningar, en kväll på ett ställe,
utan välorganiserade turn6er. Vi stannar alltid minst
en vecka på varje plats. Det
känns kulturpolitiskt mycket
bättre, men kommer från en
nödvändighet sedan barnen
kom in i våra liv.
Vi turas om att vara med
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barnen under arbetet. I varje
foreställning är det två som inte deltar. Just nu är det Vivi
och Anders. Ingen av dom är
egentligen varken mamma eller pappa men de har levt
med barnen sedan de foddes.
Vivi och Chris stod bredvid
min säng när Moa foddes. Vi
satt alla i väntrummet på sjukhuset när Filippa kom. Jag
och Juan andades med Nina
de sista timmarna på Södersjukhuset med de andra sittande utanf'ör dörren.

Att få barn
i kollektiu
För mig har det varit fantastiskt att få vara gravid, föda,
amma och ha barn i ett kollektiv. När Moa var liten och
hade öroninflammation var
det många händer som tog
henne när mina armar inte or-

kade längre. Men framforallt
att få uppleva två andra mödrar och fäder på så nära håll
med sina döttrar. Att inte bara
träffa dem vid sandlådan eller
i bussen, utan på nätterna, vid
frukosten, i badet. Jag har fått
uppleva opolerade forhållanden, inte bara till mitt eget
barn utan till två andra små
flickor.
Vi har undrat mycket hur
det är att få en liten pojke, en
liten snopp, in i familjen och vi
längtar. Kanske nästa mage
gömmer en liten Pelle eller
Tor. Vi har undrat om mamma- och papparollen skulle
forändras. Jag är övertygad
om att helt andra forhållanden byggr upp. Men än så
länge har vi tre flickor, rnagiskt nog.
I början kämpade jag mot
en inställning, säkert mest i
mig själv, att vara mor på ett

speciellt, fastlagt sätt. Jag var
tvungen att stänga in mig med
Moa för att kunna uppleva det
unika i vårt forhållanden. Nu
behöver jag inte längre stänga
in mig for att kunna vara mig
själv med min lilla dotter.
Det ringer en vån till oss och

frågar med orolig och rädd
röst, som om det vore helt
apropå, om våra barn alltid
sover på nätterna. Vi lugnar
henne och berättar om våra
kriser nattetid.

Mamma ocll pappa
Tre olika mödrar, tre olika fäder har vi upplevt samt Vivi,
Buffalo, Anders och Richard.
Moa ser fem olika män varje
dag som var och en behandlar
henne på sitt sätt. Chris, hennes biologiska far och min
man, är kanske den som i bör-
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jan haft svårast med sin papparoll. Han är van att hela ti-

den vara aktiv, producerande, utåt och förlorar lätt tålamodet när han känner att han
hindras av blojbyten, nattvak
och en kärlekstörstande fru
och dotter. J"g har ibland
känt en spirande bitterhet i
mig, men vi har pratat om det.
Inte bara Chris och jag, utan
hela kollektivet, och vi har fått
stöd genom våra kriser. En
dag sa någon till mig att jag
hade tagit över det hela så bra
att Chris inte fick en chans att
vara med Moa. Kanske .
Vi vet inga säkra svar på al-

r-IIIIIT-'I
I

I
I
I

la frågor om föräldrar

och
barn, men en sak är jag övertygad om; att som barn få ta

del i en större gemenskap, att
ha fler än en kvinnlig, fler än
en manlig forebild, det är viktlgt.

KVINNAN I SAMHALLET

- rönn ocH NU

är en av linjerna på Skinnskattebergs folkhögskola vinterkursen 1981182.
Vi vänder

oss till dig

som vill komma

igang

med kvinnostudier,

som tillsammans

med

andra kvinnor vill använda

din kvinnoerfarenhet på
olika områden i studier,
debatt,

i

i

utåtriktad verk-

samhet.

I

I
I

liten men

naggande god
Veckotidningen Arbetaren är en liten tidning. Vi
har ont om pengar. Men vi har ideer. Vi lyfter fram
alternativen, motbilderna, de nya ideerna.
Alternativrörelsen. Självforvaltning Kvinnokamp.
Energi. Kärnkraft. Miljö. Facklig kamp. Det är amnen
vi bevakar med extra spetsade öron och pennor.
Men vi har ocksa laddat upp med undersökande
reportage, spännande temanummer och forstas kultur, debatt, satir, lyrik, noveller m m.
PREN UM ERERA

Du läser 14 veckotimmar i kvin-

I

I
I
I

I

I
I

noprojekt och minst lika många

i allmänna ämnen tillsammans
med övriga elever.

Den här kursen ger grundskole-

kompetens

eller högskolebe-

hörighet.
ANSETARET

Skinnskattebergs

folk-

högskola,
779 00 Skinnskatteberg
Tel. 02221104

98 el. 104
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De åtgårder som utredningen föreslår mot prostitutionen

är kloka och välvilliga,

och

håller sig inom ramen för det
rådande systemet. T ex att arbeta med uppsökande verksamhet bland prostituerade
och hjälpa dem till annan försörjning; att genom ändrad
lagstiftning och ökade polisåtgärder motarbeta profitörerna; att påverka ungdomar och

värnpliktiga genom upplys-

ning och utbildning.
Vad vi i den radikala kvinnorörelsen - liksom en del av
rapportforfattarna vet, är
att vi måste gå längre: För att
komma till rätta med prostitution, kvinnovåld och andra
fortryckande könsmönster
måste vi skaffa oss ett nytt
produktionssystem och krossa
patriarkatets makt.
En av dem som insåg detta

Vi hcr
I undantagsfall kan statliga utredningar vara intressanta att

läsa. Ett sådant undantag är
prostitutionsutredningens
80O-sidiga rapport "Prostitu-

tionen i Sverige" (Ds
1980:9), som

S

till stora delar är

lärorik och spännande

och

ganska lättläst.

Rapporten redogör för

prostitutionens historia, former, orsaker, omfattning och
följder. De ekonomiska intressena och brottsligheten kring
prostitutionen beskrivs, .och
slutligen presenteras: en rad
förslag till åtgärder mot prostitutionen. Till skillnad från
många andra statliga utredningar lyckas den här sätta in

sitt tema i ett större

sam-

manhang. En av utredningens

huvudteser är att prostitutionen bara är toppen på ett isberg, dvs den yttersta foljden av de rådande ekonomiska intressena och könsrollsmönstren.
Ändå är inte prostitutionen
någon udda foreteelse: en av
50 kvinnor fodda på 50-talet
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har någon gång prostituerat
sig, och var femte man född
på 20-, 30- och 40-talen har
haft kontakt med prostituerade.

Det kapitalistiska produk-

tionssystemet forvandlar med

obönhörlig logik allt fler av
människans behov till varor
som kan köpas och säljas.
Även vardagliga könsrelationer präglas av köpslående

och beräkning. En

amerikansk undersökning som citeras i rapporten visar skräm-

mande tydligt att redan På
30-talet liknade ungdomens
relationer mest ett erotiskt
krig. I längden drabbas vi alla

av den kärlekslöshet som förvränger djupa mänskliga behov av ömhet, tillit och sensualitet.

I ett långt och något pratigt
kapitel med rubriken "Samhälle, könsroller och sexualitet" ger Rita Liljeström en
mycket intressant beskrivning
av hur starkt samhällsforhållandena präglar sexualitetens
uttryck.

mycket tidigt var Elise Ottesen-Jensen. Ett urval av
hennes artiklar i Arbetaren
och Brand på Z0-talet har
sammanställts av Ingrid Primander i "Arbetarrörelsen
männens eller mänsklighetens rörelse?" (Federativ).
Hos "Ottar" hänger prostitution, sexmoral, barnbegränsning och könsroller ihop
med kvinnans fackliga organi-

sering, fredsfrågan och sociaIismen.

Hon skriver direkt till arbetarkvinnorna: förklarar,

övertalar, kritiserar, tröstar.
Hennes språk är enkelt och
konkret, lite salvelsefullt för
vår tids smak. Och de teman
hon tar upp är forvånansvärt
aktuella: kampen mot arbetslösheten, kvinnans fackliga
och politiska organisering,
socialistisk barnuppfostran,
abort, prostitution och sexualmoral.
Men med tanke på att det är

samma ekonomiska system
och samma patriarkat som
härskar så är det egentligen
inte alls forvånande.

Inger Johansson
Lotta Schtillerqvist

"Jag drömmer om den dag då
alla barn som fods är välkom-

na. Alla män och kvinnor
jämlika. Och sexualiteten ett
uttryck för innerlighet, njutning och ömhet. "
Orden är Elise

Ottesen-

Jensens, känd som "Ottar",
RFSU:s grundare.
Med dessa ord inleds pro-

gramf'örklaringen till RFSU:s
och Bokförlaget Prismas nya
boktidning, som så träffande
döpts till Ottar. De har valt att
starta utgivningen med ett temanummer om fria, sexuella
f antasier.
Jag bläddrar i Ottar, jag läser den, tittar på bilderna,
bläddrar igen, läser igen. Och
jag känner en märklig tomhet.
I en rad intervjuer redogör
kvinnor och män för sina fantasier. Lite förenklat handlar
kvinnornas fantasier om förnedring och underkastelse
och männens om våldsamma
erövringar. Maria-Pia Böethius och Erik Centerwall har
gjort de flesta intervjuerna.
De skriver också egna kapitel
där de sätter in fantasierna i
ett större sammanhang.
Underkastelsefantasierna

Uppmarksammad utredning

är säkert som Maria-Pia
Böethius skriver "det undermedvetnas gerillakamp mot
förtryck. " Men en gerillakamp måste märkas, också
for fortryckaren. Har förtrycket nått ända in i sängkammaren så är det desto viktigare.

Erik Centerwall skriver
"Kvinnor klagar över att de
blir behandlade som sex-

objekt enbart som könsvarelser. Män borde klaga på att
de aldrig blir det. " Varfor?
Om han bara för en kort stund
fick uppleva vad det innebär
att bli behandlad som sexobjekt, som en köttklump
med former och hål i, tror jag
aldrig han skulle uttala sig så.
Vi vill väl alla bli också sexuellt bekräftade. Men att för en
sekund tro att du blir det när

- na i intresant bok

Prostitution
Utg. av prostitutionsutredningens sakkunniga och sekreterare.
Om nutida svensk prostitution, även
sedd iett historiskt perspektiv. En inträngande studie av forhållandet könsroller sexualitet - samhälle. Uwärderar l4gstift-

ningen for den oflbntliga pornografiska
foreställ ni ngen. K artldgger verksam heten

vid s k sexklubbar. Ger forsl4g till lämpLga ätgarder när det gäller prostitutionen
och sexklubbarna.

I hokbanddrt .l

m

LiberFörlas
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Ar kvinnoperspektiven

syn-

liga, frågar man i inledning till
ett temanummer om och med

kvinnliga fotografer i Norden.
Det är den nya tidskriften

du betraktas som objekt, det
är naivt.
innehåller
Tidningen
många bilder. De finns som
ett stöd för läsandet, för fantiserandet. Av fyrtioen bilder
är bara en gjord av en kvinna.
Varfor? Det saknas inte bra
sexuella bilder gjorda av kvinnor. I Vi mänskors nr 2179 orn
sexualitet, finns bilder av bl a
Channa Bankier, Karin
Hartvig, Gittan Jönsson och
Ulla Larsson.
Och varfor inte bilder från
det liv vi alla, jag, du, de intervjuade lever i. Bilder från
vårt slitsamma, exploaterade
och kärleksfulla liv som kunde minna om den verklighet
dessa sexuella fantasier frodas i.

I förordet skriver Ottars redaktör, Titti Hasselrot "Att
känna igen sina egna fantasier i andras kan vara avdramatiserande, skuldavlas-

Fotografiskt Album, som i
sitt fiärde nummer gör en inventering bland verksamma
kvinnliga fotografer i Sverige,
Norge. Danmark och Finland.
14 fotografer framträder med
bilder och synpunkter. Bilder
som spänner över vida fält från de rakaste dokumentärbilder till de mest poetiska
abstraktioner.
Men det är ingen unison
kvinnokör med ett gemensamt bildspråk som hörs i
numret, men trots det tycker
redaktionen att det bland fotograferna finns spår av den
ökade kvinnomedvetenhet
som präglat slutet på 60-talet
och hela 7O-talet.
I numret som är på 44 sidor,
ingår också en historisk översikt från 1840-talet fram till
idag, som visar att kvinnor
alltid har fotograferat. Ett av
de få yrken som kvinnor kunde ägna sig åt i slutet av
1800-talet var porträttfotografens. Många var verksamma,

och långt in på 1900-talet
fanns nästan lika många
kvinnliga fotografer som
manliga.

I en rapport från Oslo skri- Att sätta ord på egna
sexuella fantasier är en källa ver Ann-Christine Eek att
till självinsikt. - Dina fan- trots en explosiv utveckling av
tande.

tasier är sällan liktydiga med
dina verkliga önskedrömmar.I'
Men vad ska vi använda
självinsikten till? Vilka är de
verkliga önskedrömmarna?
Hur ska vi förverkliga dem?
Vad jag saknar i Ottar är omsorgen, de breda samhällsperspektiven, handlingsvägarna. Visst måste vi ner i
grumset och blottlägga det,
och det gör Ottar, men sedan
måste vi vidare. Elise "Ottar"
Ottesen-Jensens ord förpliktigar. Jag hoppas tidningen Ottars framtida utgivning blir ett
bättre stöd for att förverkliga
dem.
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Tjia Torpe

norsk fotografi de senaste fem
åren är de kvinnliga fotograferna rätt osynliga. Vad det

beror på har hon frågat några
fotografer som på olika sätt är
knutna till utbildning och arbetsmarknad.
Kerstin Bernhard, svensk

fotograf och aktiv

sedan
3O-talet, berättar i en intervju
bl a att "skulle hon haft famiij

och varit tvungen att köpa

pjäxor åt små barn skulle hon
aldrig kunnat ta sina brödbilder". Kerstin har fotograferat bröd i många olika länder, bl a i Frankrike och
Grekland, och på det sättet
fångat inte minst kvinnors liv
och verklighet.

Tidskriften finns i

vissa

Pressbyråkiosker, men kan
vara lite svår att få tag i.
Vill man vara säker på att få
tag i ett nummer pris 20 kronor kan man beställa det
ifrån:
Fyra Förlaggare AB

Bor

1186
251 11 Helsingborg
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kalhyggena.

för där används ju gifterna

Det är arbetarna som får ta
allt större arbetslöshet när
jobben "rationaliseras" bort
och det är de som drabbas av
cancern som följer giftbesp-

långt större utsträckning?
Ersson visar med utomordentlig detaljrikedom vilket
cyniskt och människoföraktande spel som fors på de högre nivåerna, hur fakta döljs,
hur sammanhang förtigs. Hur
de män. som inom Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket är
satta att övervaka och kontrollera skogsbolagsmiljö, läkemedelsindustri och fenoxisyreanvändning, lockas över
till anställning i just den industri de nyss kritiskt granskat.
Boris Erssons bok Giftkriget är en upprörd rapport
om gift, inte bara det cancerframkallande som sprids över
skog och jord utan också om

rutningarna över skogen

i

spåren.

Ar det här då en nödvändig
utveckling som vi tigande
måste acceptera, en självklar

Den 18 mars 1981 nås över
100 000

tidningsläsare av des-

sa tidningsrubriker:

Nya rön i Kanada om att fe-

noxisyran 2,4-D innehåller
föroreningar av det farliga

giftet dioxin. 2,4-D är dominerande inom det svenska
skogsbruket. Den används
också i jordbruket. Naturvårdsverket har beslutat
snabbundersöka medlet.
Om dessa 100 000 svenska

följd av vår tillväxt-filosofi? Ar
experter och direktörer också
martyrer för en stor sak, plågas de också av foljderna, visar de varm mänsklig medkänsla med dem som drabbas, med samerna. med
skogsarbetarna och deras
familjer, med alla de människor som är beroende av skog
- och även jord for den delen,

tidningsläsare också läste
Boris Erssons trok Giftkriget

Boris Ersson

Giftkriget

(LT:s förlag) skulle de kunna
sätta in dagens tidningsuppgift i ett sammanhang, inte bara ett politiskt/ekonomiskt/
sakligt utan också ett känslo-

Skogsarbetaren Allan Larsson,
43 år, som har arbetat med skogsbesprutningar under senare år
drabbas av cancer. Boris Erssons
debutroman är en intensiv realistisk berättelse från en glesbygdskommun i norra Sverige, en
svidande vidräkning med skogsbolagens sätt att förvalta våra

mässigt/mänskligt.
Sommaren 1929 uppmuntras tusentals fattiga människor att av Domänverket, sta-

tens eget skogsbolag, arrendera norrländska små torp.
De hamnar snabbt i skuld till
bolaget och blir mer eller
mindre livegna och i och med
det en stadigvarande billig arbetskraft.
Det är de här skogsarbetarna som får bli redskap for
skogspolitikerna i den brutala
framfart som nu foljer.
Det är de här skogsarbetarna som med hjälp av stora
processorer tvingas förvandla
flera kvadratmil per år av fin
skog till enorma risiga kalhyg-

naturtillgångar.
Ca-pris inkl. moms

Boken finns i bokhandeln. Du kan också beställa den
från din bokhandel eller från LTs förlag, Box 3035,
l5l 03 Södertiilje.
Använd kupongen.

SLTsforlag

Namn
Adress

gen.

Det är de som får ta konflikter på markplanet med
samerna vars urgamla nä-

rrngsgren, rennarlngen, nu
håller på att raseras. Det tar
år innan renlaven som foder
renarna återkommer ute på
48

ll5:-

Postnr och postadres!;
Härmed bestiilles
ex Giftkriget, ll5:-.
Angivet pris åir ca-pris inkl. moms.
36-01735-3

--

Porto och posfförskottsavgift tillkommer.

i

det gift som forlamar moral
och rättskänsla hos maktens
och befogenhetens män.

Den rörelse, med kvinnorörelsen och miljörörelsen som
starka ankarfästen, som nu
samordnas över hela Norden

for ett alternativt

samhälle
kommer inte att noja sig med
skenmanövrar i stil med Na-

turvårdsverkets "snabbundersökningar" for att anknyta

A/IBETARTIDN'NGEN

IIng

till denna marsdags tidningsrubriker. Vad våra statliga
verk borde ta upp till veten-

skaplig granskning är den
rdttsröta som Boris Erssons
bok så tydligt dokumenterar,
den rättsröta som är vår sjuka
ekonomis ständiga foljeslagare, dess giftiga skugga.

Ulla Torpe
Farmor - mormor
Passar du ditt barnbarn
ibland?

Vill ni ha sällskap? Vi gillar
Skansen, Djurgården, Söders
parker. Bor i Maria. Tel. kvällar 44 14 80.

Farmor till snart Z-ärig flicka.
SKY SOKER
FÖRBUNDSSB KRETERARE

Från 15 augusti behöver vi en
forbundssekreterare på halvtid.

Är du organisatoriskt kunnig och har kunskaper i mabokforing
skinskrivning,
m m? Stödjer du SKVs målsättning och handlingsprogram (se bilagan)? Då är du
kanske den vi söker som ny
medarbetare?
Hör av dig senast den 20
juni till vår forbundsordförande Aase Bang tel. 0541720 30
eller 0552/120 90 eller skicka
dina ansökningshandlingar till
vår forbundsexpedition.
SKV, Box 3120,
f03 62 Stockholm
tel. 08/11 49 61

EN TI DNING

SOM BEHÖVS
Prenumera på Arbetartidningen Ny Dag VPKs
tidning. Utkommer onsdagar och fredagar. Prenumerationspriser: helår 190, halvår 105, kvartal 65.
Ring 08/52 00 95 eller skriv till Ny Dag, Prenumeration, Box 361 , 1 01 24 Stockholm så kommer tidningen ibrevlådan.
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Två stiliserade dromedarer,
eller mojligen kameler med
packning, och en bakvänd
pippi symboliserar det nystartade förlaset Hammarström & Aberi. Vart det bär
hän med kameldjur och förlag

står skrivit i stjärnorna. Att
starta bokförlag i Sverige,
skapa sig en egen profil och

samtidigt satsa på en ambitiös
utgivning år som bekant både
riskfyllt och arbetsamt. Det
räcker inte med att sikta mot
stjärnorna och falla mot trädtopparna. Ett hårt ekonomiskt
klimat som i praktiken redan
medfort hårda prutningar

inom kulktursektorn ökar risken för kraschlandningar och
kommersiella utvikningar.
Det blir spännande att se
vilken stig de två "dödsryttarna" bakom det nystartade
forlaget, St^ina Hammarström
och Gösta Aberg väljer att följa. Och i vilken mån de förmår
att hålla den upptrampad.
Hittills har jag fått fyra
böcker i min hand, nämligen

Tove Burups "Resande i

kropp och kön", Bente Clods
"Närkamp€r", Viveca Melanders "Mamma mamma barn"
och Enkel Melbergs "Nyckelpiga flyg".

I "Vi mänskor" nr

1/81,

skri-

ver Louise Walden

om

"Kvinnokultur-skruvståd eller hävstång?" Hon drar fram
tre viktiga faktorer, för att vi
ska kunna se bristerna i kvinnokulturen och den deformering som kvinnor, liksom varje förtryckt grupp utsätts för,
måste analysen av kvinnofortrycket och analysen av
kvinnokulturen förenas. Vi
måste skilja på manskulturen
och mansmakten, så att vi inte

drar en falsk skiljelinje mellan
ond manskultur och god kvinnokultur och vi måste hålla
klassanalysen levande. Kvinnokulturen liksom kvinnoförtrycket skär genom klassgränserna, men klassgränserna spelar en av görande roll.
För mig är danskan Tove
Burups "Resande i kropp
och kön", (översatt av Maria
Ekman) en svidande, natt-

svart illustration av

Louise
Wald6ns teser. De korta berättelserna skär genom märg
och ben. Lyckosökandet,
klasslösheten, mäns och kvinnors fångenskap i sina roller.
Tove Burups prosa skälver
och rister. Det gör ont, ändå
finns det, mitt i all avkläddhet
och resignation, någonting att
ta avstamp mot. Något att
hoppas på. Kanske är det just

strävan efter ärlighet, skoningslösheten.

Bente Clods "Närkamper"
(Översatt av Tora Palm och
Siv Arb) består av fragment,
en slags dagboksanteckningar
på prosa och i diktform. Hon
är intensiv, mer ordrik än Burup. Hon utgår från jaget och
söker sig fram på olika vägar.

Hennes skepsis mot såväl
mansmakt som manskultur är
djup. Hon har också tagit kon-

sekvenserna av sina erfarenheter och mer eller mindre
valt bort männen, som grupp
och som enskilda individer, ur
sitt liv. Trots att hon skriver
mycket om känslor, om sig
själv är hon ganska strikt och
opersonlig. Läsaren inbjuds
att folja och delta i intellektuella resonemang. Det som
känns oarbetat gör det inte på
grund av sin skrovlighet, utan
därfor att det brer ut sig.

Viveca Melanders bok
"Mamma mamma barn"
handlar mycket litet om fa-

dersgestalter, men desto mer
om mammor. mormödrar och
flickebarn. Hon skriver kämpaglatt och frejdigt, glädjen
över de nyvunna insikterna
smittar av sig, sprider sig som
ringar på vattnet.

Enel Mellberg, med sin
"Nyckelpiga, flyg" är, som

vanligt frestas jag tillägga, den
som vållat mig mest huvudbry. Hon kan skriva, hon har
material ändå vill det sig inte.

Fll^

NANs-JOKAEN NIELsEN

FOTDOLIJ

Kanske beror det på att hon
har alltfor bråttom, är alltför
ivrig att avbörda sig sitt material. I "Nyckelpiga flyg" staplas fakta på fakta, erfarenhet
på erfarenhet, insiktsfulla och
ömsinta skildringar, drunknar
i massiva ordmassor. Det brutala, uppgörelserna, kvävs av

alla snirklande sidosoår.

Sam'.idigt tror jag att det vore
orätt att mot Melberg att sänka forväntningarna, kraven.
Ansatserna finns ju, avsatserna likaså.

Kersti Jalava

Utses ov

f,NAELN
Fotbolls:ingeln är en rornan

om

sätt att vara, orn deras
förhållande tiLl kvinnor under
pressen av den nya kvinnofrimäns

görelsen, on konfrontationerna
mellan

litiskt

personligt liv och

po-

i den genevar ung år 1968.

engagerrung

ration som
"Den centrala generationsrornanen i dansk 7O-talsli.tteratur.
Helge Rlnning
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TREDJE
KVINNOKURSEN

PÅ MALUNG
Våren 1982 startar den tredje
1S-veckorskursen

pa

Malungs

folkhögskola. Vi jobbar kring te-

rnat FRED och NEDRUST-
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KVINNOPROJEKTET

För femte året vid

JAKOBSBERGS FOLKHÖCSTOLA
Med kvinnor - om kvinnor'- för kvinnor
Kvinnans situation här hemma och ute i världen - förr och i våra

NING. Skaffa prospekt!

dagar.

Malungs folkhögskola,
00 Malung,
tel, 0280/100 32.

Jakobsbergs fol khögskola
Box 161
17523 .lÄnrÄlLA
Tel. 07581304 44

Box 184, 782

och mossnediekritik

Heltidsstudier, som kombinerade med vissa ämnen kan qe behörighet för vidare studier t ex vid högskola.
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