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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades

Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvinnornas likställighet. År 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekono-
miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-

nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all

kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.
Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas Demokratiska Varldsforbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-

ner medlemmar.
KDV har nu tillerkänts konsultativ status I (tidigare hette det A) hos FN:s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilken

innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-

slag muntligen eller skriftligen.

Journalistkongress i Ungern
57 kvinnliga journalister frän 21,

europeiska länder deltog i den
kongress som den ungerska kvin-
notidningen "N6k Lapja" affange-
rat i Tihany vid Balatonsjön i
Ungern 21,-25 mars. Initiativ-
ragare till kongressen var tidskrif-
ten "Frauen der ganzen \7elt".
Temat för kongressen var dels fre-
den och samarbetet i Europa, dels

kvinnornas rättigheter samt hur
man i pressen skulle kunna stödja
detta. Deltagarna kom både från
de traditionella, kommersiella
damtidningarrla och från seriösa
kvinnotidskrifter av "Vi Män-
skors" typ. Meningarna gick isär
både politiskt och i fräga om upp-
fattningar och värderingar aY
kvinnans roll. Man enades dock
om ett uttalande att man ville
fortsätta informations- och erfa-
renhetsutbytet länderna emellan
och att ansträngningarna afi, f.ör
båttra kvinnans ekonomiska och
sociala situation skulle fortsättas.
Mer från kongressen kornmer i
nästa nummer av Vi Mänskor.
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Rättelse
I förra numret av Vi Mänskor
hade Jean Montgrenier tagit
fotona till De är utan jobb, De
{lytrar från stan och Tjejsnack.
Det glömde vi att tala om.
Men nu har vi gjort det.
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Omslag: Kvinnotåget i

Stockholm 8 april, som
Grupp 8 stod bakom,
samlade över 1000 del-
tagare. Parollerna var
Arbete åt alla - nej till
kvinnan som arbets-
kraftsreserv. Daghem åt
alla barn - nej till kon-
junkturstyrd barntillsyn.
Utbildning åt alla - nej
till kvinnoyrkenilåglöne-
jobb.
Foto Mikael Wahlb,erg.

Frihet åt
Angela Davis !

Efter att ha suttit fängslad i 488

dagar blev Angela Davis den 23

februari frisläppt från fängelset i
Palo Alto, Kalifornien, mot en
borgen pV 102.500 dollar. Kort
efter frigivandet sade hon i ett
samtal med en närvarande jour-
nalist: "IJtan den mäktiga soli-
daritetsrörelsen sutte jag sannolikt
ännu i fängelse. Jag kan inte säga

hur lyckli g jag är. Det är en här-
lig känsla att vara fri. Tack för
er storartade kamp, för de mil-
jonfaldiga bevisen på solidaritet.
Nu kan jag ännu mer än hittills
sätta in min kraft för befrielsen
av alla politiska fångar i USA."

Rättegången mot Angela Da-
vis har tagit sin början. En helt
vit jury skall avgöra hennes öde.
Den mäktiga solidaritetsrörelsen
för hennes liv och frihet får inte
avstanna. Bombardera domstolen
med krav p3, att processen mot
Angela Davis läggs ned och att
hon omedelbart släpps fri. Ni kan
skriva direkt till domstolen un-
der följande adress:

Judge Richard E. Arnason,

Supreme Court of Santa Clara,

San Jos6, Californien, USA.

Nummer 2 1972 - 24ze ärg

Bilaga medföljer
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Ilvinnor i alla länd.erooo
Det här numret av Vi mänskor handlar mycket om kvinnor, kvinnor i Sverige och kvinnor
i andra länder - i ltalien och USA, på lrland och Ceylon.

Och man tänker väl ungefär så här: Vad kvinnorna ändå har lång väg kvar, vad mycket
jobb som återstår. Vi befinner oss bara i början. Vi storknar över allt puerilt motstånd
vi möter och våra systrar i främmande länder kommer att få höra precis vad vi så länge
hört.

Det finns ingen kvinnosak! Ar inte kvinnor en del av mänskligheten? Är inte deras, bar-
nens och familjens problem också männens? Är för övrigt inte kärleken det viktigaste av
altt (Liv Ullman i TV)? Ar inte livslång lycka att föredraga framför politik och elände?
(Ack, ack - visst är det. Men hur många har chansen?)

lag tror aldrig de kämpande kvinnorna har förnekat att kvinnornas problem också är
männens. Kvinnoproblemen är samhällsproblem och det samhälle som skapat dem kan
inte lösa dem. Det är så självklart att det närmast är genant att påpeka.

Endast ett samhälle som sätter människan - stor eller liten - och inte profiten i cen-
trum kan lösa de s k kvinnoproblemen. Det är allt fler klara över och därför måste en all-
varlig kvinnorörelse föra till socialism.

Så har vi den ekonomiska sidan av saken. Det blir för dyrt rned daghem och fritidshem'
usch ja! Man kan grubbla sig fördärvad över hur,det kan bli bllligare samhällsekonomiskt
sett att en person i ett hem vårdar kanske ett eller två barn medan man på ett daghem har
en anställd på fem barn - ipraktiken betydligt fler, l0 och däröver när det är som värst,
enligt DN. Nu är det bäst att genast påpeka att det viktigaste med daghemmen är förstås
att ött bra daghem med tillräcklig och utbildad personal torde vara den bästa miljö vi kan
ge våra barn.

Flera utredningar har visat att daghem lönar sig ekonomiskt. Nu senast har Stockholms
kommunstyrelses kommitt6 för kvinnofrågor samlat material i frågan. Kommunerna tiä'
nar på att kvinnorna yrkesarbetar. Att staten tjänar visste vi förut. Utgifterna för en dag'
hemsplats är cirka 11.000 kronor per år. Statliga bidraget är cirka 4.000 kronor. Okade
skatteinkornster, bortfall av bostadstillägg och socialbidrag gör att kommunen tjänar cirka
4.500 kronor per plats på daghemmet.

Trots detta diskuteras ständigt ökning av daghemsavgiften och inte bara diskuteras
utan beslutas i många kommuner.

Barnstugeavdelningen i Stockholrn föreslår att avgiften på fritidshemmen ökar från 30
kronor upp till 200 kronor per månad. Förmodligen en säker metod att ytterligare öka
antalet nyckelbarn.

Kommitt6n för kvinnofrågor varnar uttryckligen för höjning av avgifter på dag- och fri-
tidshem. På lång sikt blir följderna ofta ohjälpliga. Mödrar som tvingats vara hemma un-
der barnens hela förskoleålder av brist på daghemsplatser kan se'dan inte få jobb i sina
gamla yrken. Utvecklingen har gått förbi dem. Det resulterar bland annat i dyrbara omskol-
ningskurser. Höjda avgifter hindrar kvinnorna ytterligare att söka sig ut i yrkeslivet. Det
lönar sig helt enkelt inte.

När samhället ska spara är det märkvärdiga utvägar man hittar. De skyddslösaste -barnen - är omtyckta objekt. Daghem, fritidshem - så katastrofalt otillräckliga - dag-
hemsmat och skolmat, där kan man plocka bort några miljoner, medan miljarder flyter till
försvaret' 

E. P.



Den I I -l 3 februqri ägde den slorq vörldsförsornlingen
för fred och oqvhöngighet åt de indokinesiskq folken rum
i Versqilles. Initiotivtogore vqr Stockholmskonferensen för
Vietnqm, som nu för siunde gången qrrqngerqde en Viet-
nqmkongress, sqml 48 frqnsko orgonisqtioner. De 48 om'
fqtfqde kristno, politisko, freds- och kvinno-, fockligo, ung-
domsorgqnisotioner o s v qv qllq scholleringar.

Tolvhundrq delegoler från åttiofyro lönder deltog, från
USA inte mindre ön 136 stycken.

Picqsso skickqde en hälsning till kongressen.

Vietnamkonfererrsen i Paris
Första dagen var huvudsakligen
ägnad plenarsammanträde med
talare från Nord- och Sydviet-
nam, Laos och Kambodja samt
representanter från USA. Nixon
försökte som bekant in i det sista
förhindra att kongressen ägde

rum i Paris.

Deltagarna fördelade sig på fy-
ra kommissioner: 1) politiska
kommissio nen, 2) aktionskommis-
sionen, vilken också innefattade
hjälp och information, 3) kom-
missionen för elektroniska kriget
och krigsförbrytelser samt 4) den
ekonomiska kommissionen, som
speciellt behandlade krigets inver-
kan på Indokinas, USA:s och he-
la världens ekonorni.

Den kommittd som förberett
kongressen hade samlat fakta från
kriget i Indokina ur amerikanska,
europeiska och vietnamesiska käl-
lor i första hand. Jag återger någ-
ra här.

Kriget i siffror
Först några siffror om antalet
soldater från USA och deras allie-
rade

Totala USA-

Är styrkan soldater

1965 800.000 190.000

7967 1.200.000 480.000

7972

Saigontrupper
Phnon Penh
(minimum)
Laos
S),d Korea
ht.ttI nIIilXnCt

USA
Total ca

1.200.00c

210.000

100.000
/TU-)U.UUU

10-20.000
139.000

1.700.000

Här å.r inte medräknar 7:de
flottan, trupper stationerade i
Thailand, amerikanska flottbasen
Guam etc. Deras antal torde vä-
sentligt överstiga 100.000.

Samtidigt som antalet ameri-
kanska soldater minskar ökar de

USA-styrda trupperna. Detta in-
nebär inte bara att "de döda by-
ter färg", det innebär också en

ckonomisk vinst för USA.
Redan Kennedy och Mc Na-

marx visste att en asiat kostade
bara 1,18-1,11,0-del av en ameri-
kansk soldat. Så här år kursen
idag per år räknat för asiatiska,
icke sydvietnamesiska soldater

Dollars
thailändsk soldat ca 4.000
filippinsk soldat ca 6.500
sydkoreansk soldat ca 4.000
amerikansk soldat ca 13.000

Krigskostnader
Indokinakrige t har kostat USA
1.965-71. ungefär 1,20 miljoner
dollar. Det inneb år 2,526 dollar
per innevånare i Indokina (47,5
miljoner människor), dvs 361 dol-

Iar per person och år. Före Nixon
var utgifterna 276 dollar per in-
dokines och år och under Nixon
471 dollar - bruttonationalpro-
dukten per capita är 1,20 dollar i
Indokina, USA:s militära kostna-
der f n är alltså ungefär det fyr-
dubbla.

Under andra världskriget an-
vände USA totalr 6.1.02.866 ton
sprängämnen, mellan L965-L970
i Indokina 13 miljoner ton, alltså
mer än dubbelt. Ytan i Vietnam,
Y I a, f t' A AAALaos ocn ÄamDooja ar / )u.uuu
kme, mot ungefär 4 miljarder kmz
i Europa.

Over det nazistiska Tyskland
fällde USA under kriget 1.360.000
ton bomber, i Indokina L965-
1.971. 6,6 miljarder ton, alltså näs-
tan 5 gånger så mycket. Under
Nixons tid (enligt Le Monde, 10

november 1,971,) mer än 3 miljar-
der ton, dvs mer ån 2 (2,2) gånger
vad som fälldes över Nazi-Tysk-
land.

Under 7 är från 1965-1'971
har det varle minut använts 3,53
ton sprängämnen över Indokina!

Enligt Le Monde (29 juli 1,970)

motsvarar bombardemangen ett
tusen Hiroshima-bomber.

Det är omöjligt att få fram säk-
ra siffror, men man har kommit
till att ungefär 1.125.000 sydviet-
nameser dödats, dvs nästan 6,5
procent av befolkningen. Av des-
sa är 350.000 civila, varav 30 pro-
cent barn.1969 )ItJ.UUU

=..--



Man har gjort en makaber be-
räkning av kostnaderna per döda-
de människor i krig

På Caesars tid 75 cent
På Napoleons tid 3.000 dollar
Första världskriget 21.000 dollar
Andra väridskriget 50.000 dollar
USA i Vietnam 120.000 dollar

Strategiska byar
Enligt en amerikansk senatorsrap-
port från 1.970 har en tredjedel
av Sydvietnams 18 miljoner inne-
vånare tvingats flyrta sedan 1,964.

Enligt PRR:s v. chefsdelegat
Nguyen Van Tieu i Paris 1,3 ja-
nuari 1972 har på sista tiden mer
än en miljon människor tvingats
att lämna sina hem i de nordliga
provinserna av Syd-Vietnam. Sto-
ra områden är totalt ödelagda.

Proportionellt motsvarar för-
flyttningarna till dessa koncentra-
tionsläger -byar befolkningen i fem
av de folkrikaste staterna i USA:
Kalifornien, New York, Pennsyl-
vania, Illinois och Texas.

I Laos har 700.000-800.000
människor förflyttats på en be-
folkning av 3 miljoner.

Tekniska aspekter på kriget
En enorm mängd gifter, växtdö-
dande medel etc. har östs över
Indokina. Man beräknar att det
är mellan 45 och 90 miljoner ton.

Enligt uppgifter från USA:s
senat har 717:"1.4 olo av Sydviet-
nams territorium förstörts av gif-
ter. FNL uppskattar det till2o olo,

dvs en femtedel.
Man har förstört med än 163

miljoner ton ris frän 1,962-1970,
det svarar mot årsbehovet för
900.750 människor.

715 av Sydvietnams skogar har
besprutats med gifter av olika
slag. Skadorna svarar mot 31 års
förbrukning av trä i Sydvietnam.

Den s k hjälpen
Det talas understundom om den
s k ekonomiska hjälpen till Indo-
kinas folk, men den är som be-
kant blygsam. USA:s utgifter i
förstörelse dr 1.9 gånger större än
för uppbyggnad, räknad per ca-
pita.

Konferensens resultat är sam-
manfattade i fvra resolutioner.

Man vänder sig med all kraft
mot Nixons vietnamisering av
kriget. Nixon försöker vilseleda
folkopinionen att kriget aYtrap-
pas medan det i själva verket in-
tensifieras.
Vi citerar:
"När USA minskar sina mark-
stridskrafter har man tre huvud-
syften:

- Att minska USA:s förlustsiff-
ror samtidigt som man ökar
de vietnamesiska förlusterna,
vilket tydligt avslöjar den
ar,rerikanska politikens rasis-
tiska karaktär.

- Att skära ner antalet unga
amerikaner, som skickas till
Asien mot sin vilja, i hopp att
detta skall mildra den protest-
våg som det tidigare framhal-
lat.

- Att dölja upptrappningen av
kriget som genomförs med
nya teknologiska medel, var-
förutan regimerna i Saigon,
Vientiane och Pnom Penh in-
te skulle kunna existera."

Man stöder vidare PRR:s sju-
punktsprogram, Laos patriotiska
fronts fempunktsprogram samt
Sihanouks fempunktsprogram.

Kommission nr 2 understryker
vikten av världsomfattande aktio-
ner för art stödja kampen mot
kriget i Indokina, inte minst med
tanke på presidentvalet i USA.
Man förordar även utgivandet av
en "vitbok" och vådjar om mer
materiell hjälp särskilt till byg-
gande av skolor och sjukhus, man
förordar även konferenser av par-

Picassos hälsning
Vad kan man säga?

I detta lerig är allt så klart
ocb så t'rwbtansoärt att man
inte kan berätta något nytt.

lag lean endast säga med
er, att jag är med er, alla ni
som slåss som leion i Indoki-
na, och alla ni-sont. gör edd
ni lean i Amerika ocb på
andra platser ocb dtt joy
kommer att 'uara med er nw
ocb alltid ända till den slwt-
liga segern ocb fribeten'uun-rwts, Picasso

lamentariker, fackföreningsfolk,
religiösa samfund.

Den 15 april planeras bl a lands-
omfattande aktioner i USA, som
bör följas upp i hela världen.

Man förbereder även aktioner
i samband med demokratiska och
republikanska partikonventen i
sommar, när presidentkandidater-
na skall nomineras.

Den tredje kommissionen be-
handlar det nya automatiserade
kriget. Idag fälls ett ton bomber
per minut över Indokina!

Journalisterna tystas och my-
tcn om nedtrappning omhuldas.

- Det totala kriget omfattar ge-
nocid (folkmord), biocid och eko-
cid (miljömord).

Man kräver även att miljö-
vårdskonferensen i juni i är i
Stockholm skall behandla den
biologiska och ekologiska förstö-
relsen i Indokina.

Den fjärde kommissionen bely-
ser inflationen och det fullständi-
ga USA-beroendet i Sydvietnam,
med åtföljande katastrofala för-
sämring av levnadsstandarden.
Man gör också en jämförelse med
Nord-Vietnam där man trots kri-
gets fasor bygger upp lantbruk
och industrier. Risskörden år fyra
gånger större än under kolonial-
tiden. Produktionen av elektrisk
kraft har elvadubblats på tio år.

4.000 sovjetexperter år verk-
samma och har bl a byggt upp 45
industrier.

Minns man några talare alldeles
speciellt från denna kongress blir
det de förfinade, intensiva repre-
sentantern a för Indokina, en
blind, svart fackföreningsledare

Cleveland Robinson som
utslungade sitt anatema över
Nixonregimen och försäkrade att
rnajoriteten aY USA:s folk var
emot kriget och slutligen en låg-
mäld negress, genomlyst av patos,
som talade om Angela Davis.

Sista dagen avslutades med en
mäktig demonstration som gick
från Place de la Rdpublique till
Place de ia Bastille, oöverskådliga
människomassor, som omväxlan-
de uttryckte sin avsky för Nixon
och sin beundran och kärlek till
Indokinas folk.

Eva Palmaer



Den svenska regeringen har under årens lopp tillgripit en rad
undanflykter för att slippa erkänna DDR, bl a att ett erkännan-
de skulle befästa Tysklands delning och att man av hänsyn till
det parlamentariska läget i DDR inte vill ta ställning. Men så
länge DDR inte erkänns utesluts landet också i internationella
samrnanhang, t ex vid miljövårdskonferensen i Stockholm och
Världshälsoorganisationens möte i maj. Vi kan inte längre låta
prestige rida politikerna i en fråga som rör våra barn och kom-
mande generationers framtrd, skriver Gunnel Färm i sin artikel,
ursprungligen hållet som tal.

Erkänn DDR!
I somras slog man i svenska tid-
ningar larm om att DDT spruta-
des över tältplatserna pi ön Rii-
gen i DDR för att. utrota vanliga
myggor, medan detta far:liga gift
numera är förbfudet i Sverige.
Hos oss är det också förbjudet att
använda kvicksilver som betnings-
medel i jordbruket, medan man i
DDR enligt uppgift använder fem
olika kvicksilverpreparat för det-
ta ändamå1. Det finns fortfarande
havsörnar i DDR. Men på senare
är har man märkt att flera bon
blivit utan ungar, trots att fäglar-
na lagt ägg. Man har inte gjort
några analyser för att se om DDT
och kvicksilver är orsaken. Man
saknar nämligen analysutrustning.

Ostersjön som vi alla vill skall
vara ett fredens hav, men också
ett rent hav, lider av syrebrist på

vissa ställen, så att fiskarna dör.
Oster om Bornholm har man hit-
tat sill som är så full av DDT att
den är livsfarlig att äta. Ström-
rningen börjar visa höga halter av
PCB, en biprodukt från plastindu-
strin. Efter andra världskriget
sänkte flera av de krigförande na-
tionerna giftiga och frätande pro-
dukter i Ostersjön, i behållare som
nu börjar rosta eller vittra sönder.

Vad kan vi nu dra för slutsatser
av de här sedelärande upplysning-
arna?

Ja, förvisso inte att vi bör ensi-
digt fördöma DDR för att landet
år en miljöförstörare.I Förbunds-
republiken finns det fabriker som
framställer gifter som bl. a. an-
vänds i USA:s krig i Indokina, ett
krig som till allt annat måste be-
traktas som en av de största miliö-

farorna i vår värld just nu. Man
har ju s. a. s. inte "nöjt sig" med
att döda människor. utan dödat
naturen också. Nej, vad jag vill
lromma ät år detta: med För-
bundsrepubliken och USA kan vå-
ra poiitiker och vetenskapsmän
utbyta erfarenheter och informa-
tion på regerings- och toppnivå,
på ett officiellt och om man vill
bindande sätt. Med DDR kan vi
bara komma till tals på eventuel-
la symposier och andra samman-
komster av mera informellt slag.

Vi ser ju dagligen hur luft- och
vattenföroreningar inte känner
nägra statsgränser) utan förs med
vindar och strömmar från det ena
iandet till det andra. För att kun-
na lösa dessa för mänskligheten
livsviktiga problem måste alla de
berörda staterna, alltså även DDR,

LENINGRADKRYSSNING
med M/S Kalinin 16-2316. 4 hela dagar i Leningrad. Utöver sightseeing i den
vackra staden ordnas olika specialbesök. Dagsutfärd till den gamla kultur-
historiska staden Novgorod. Möjligheter till balett och cirkusbesök.
Priser lrän 6252 -. Begär snarast utförligt prospekt från

FöRBUNDET SVERIGE - SOVTETUNIONEN
Katarinavägen 20 | 16 45 STOCKHOLM Tel. 44 64 34, 42 80 31



kunna träffas för att på regerings-
nivå underteckna bindande avtal
som reglerar de här frågorna.

Som väl alla vid det här laget
känner till, så skall det i Stock-
holm i sommar hållas en FN-kon-
ferens om den mänskliga miljön.
I december beslöt FN på förslag
av några västmakte r att inbjud-
ningar till den konferensen bara
skulle sändas till medlemmar av
FN och dess fackorgan. Ett tjec-
koslovakiskt tilläggsförslag om att
"även andra intresserade" skulle
inbjudas, avslogs i FN-församling-
en. Sverige, Norge, Danmark och
Island lade ned sina röster i in-
bjudningsfrägan, med motive-
ringen arr "denna känsliga fräga
inte borde bli föremål för omröst-
ning utan lösas i samförstånd med
berörda parter". Förbundsrepubli-
ken har därmed sin plats säkrad i
miljövårdskonferensen, eftersom
landet är med i Internationella
atomenergiorganet i \Wien och i
biståndsorganet UNDP. DDR där-
emot skulle på sin höjd i nåder
få sända observatörer till Stock-
holm. Det är väl fullt förståeligt
om Sovjetunionen och Tjeckoslo-
vakien i protest hoppar av förbe-
redelserna för konferensen under
dessa förutsättningar. Hela syftet
med den här stora sammandrag-
ningen av ansvarigt miljövårds-
folk från hela världen kommer
att förfelas om inte alla intresse-
rade länd er fär delta på likaberät-
tigad basis.

Svenskt stöd
Sverige står bara som värdland
för mötet, på uppdrag av FN, och
har alltså art råtra sig efter FN:s
beslut och direktiv. Men det är
kanske ändå ett lite väl blygsamt
sätt att se på Sveriges roll i den
här frågan. Vår ställning som ar-
rangör och värdland borde nog ge
oss vissa påtryckningsmöjligheter.

Varför utnyrtjar då inte den
svenska regeringen sina påtryck-
ningsmöjligheter? Och varför er-
känner inte den svenska regering-
en vårt södra grannland? Vi kan-
ske får lov att gå tillbaka lite i ti-
den för att skönja svaren på de
här frågorna. I Potsdamavtalet,
som ingicks somma ren 1945, sades

att ett enhetligt demokratiskt
Tyskiand skuile skapas. Tre år se-
nare införde de tre västliga ocku-
pationszonerna en egen valuta,
och därigenom skapades f. f. g. en
klyfta melian Tysklands båda de-
lar. Klyftan vidgades etr år sena-
re, då man valde en västtysk riks-
d"g, som sammanträdde 7 sept.
1949. Man valde president och
förbundskansler. Först en månad
senare bildades Tyska Demokra-
tiska Republiken.

Eftersom de här båda delarna
av det gamla Tyskland har ut-
vecklat sig på olika sätt, så borde
tanken pä en återförening vara
ganska så verklighetsfrämmande.
Men den tanken har tydligen än-
då bitit sig fast i den svenska re-
geringen liksom i många andra
länder. Man har nämligen sagt, arr
ett svenskt erkännande av DDR
skulle bidra till art permanenra
Tysklands delning. Men om man
av någon outgrundlig anledning
önskar en återförening, så borde
man också kunna inse, att en så-
dan inte kan komma till stånd an-
nat än genom samarbete mellan
två suveräna och likaberättigade
stater. Alternativet skulle nämli-
gen vara krig som följd av att den
ena tyska staten ockuperade den
andra, och det kan väl inte vara
den svenska regeringens önskan.

Det har också hävdats atr etr
erkännande av DDR skulle strida
mot Sveriges neutralitetspolitik.
Detta måste ju vara kvalificerat
nonsens. Det är ju genom att en-
bart erkänna den åa tyska sta-
ten, Förbundsrepubliken, som Sve-
rige har gjort avsreg från sin neu-
tralitetspolitik.

Det finns en hel rad andra un-
danflykter som man tagit dll,
men det argument mot ett er-
kännande som oftast har tillgri-
pits på senare är, har varit att vi
av hänsyn till det parlamentariska
läget i Förbundsrepubliken skulle
ifua bli att ta ställning i Tysk-
landsfrågan. Bortsett från att vi
ju redan har tagit ställning genom
erkännander av Förbundsrepubli-
ken, så tror jag att vi närmär oss
pudelns kärna här.

Det verkar nämligen som om
det svenska SAP:s nära vänskaps-

band med det västtyska SPD och
dess främste företrädare \X/illy
Brandt hade förlett vår regering
till alltför stor försiktighet. Man
har utgått ifrån att Brandts ställ-
ning i Förbundsrepubliken var så
svag att ett svenskt erkännande
av DDR vips skulle stjälpa hela
den avspänningspolitik som nu
äntligen har krönts med en bör-
jan till framgång i form av Ber-
linavtalet. Men varför denna pes-
simism? Skulle man inte tvärtom
kunna tänka sig att ett svenskt
erkännande skulle [ä betydelse
som stöd åt den progressiva väst-
tyska opinionen som vill ha bätt-
re relationer till DDR. W. B. sade
också vid ett besök i Sverige i
augusti förra äret att "världen
inte skulle gå under om S. skulle
erkänna DDR" FIan menade det
naturligtvis bildligt, för ingen ha-
de väl väntat sig världens under-
gång. Man frägar sig verkligen
varför den svenska regeringen in-
te då vägar ta sreget fullt ut. En
annan och mycket allvarlig aspekt
på problemet är också om vi som
påstår oss vara neurrala verkligen
skall gå i ett annar lands ledband
på det här viset och bara råtta
oss efter vad vi tror kan gagna
regeringen i Bonn.

"Tys klan d s p ro b le trn et"
När vi förra året fick en ny ut-
rikesminister, tändes hos många
Tysklandsvänner en förhoppning
att Krister \flickman skulle kun-
na åstadkomma ett självständigt
ställningstagande i Tysklandsfrå-
gan. Han har ju inte så mång-
äriga och nära relationer med \flil-
ly Brandt som Torsten Nilsson ha-
de. Bl. a. tog SSU, som har er-
kännandet av DDR som etr av
kraven i sitt program, upp frågan
vid en uppvaktning hos den nye
utrikesministern. Men förhopp-
ningarna har grusats. Regeringen
har fortsatt att motivera sin in-
ställning med vaga och i längden
ohållbara argumenr.

Den soc.-dem. riksdagsmannen
Stig Alemyr sade vid ett anföran-
de i riksdagen 1,969, att "Tysk-
landsfrågan är besvärligare än de
flesta andra problem vi har att
kämpa med i världen i dag, inte



minst med tanke på Berlins sta-

tus. Av detta skäl kan man inte
angripa Tysklandsproblemet med
hänvisning till vilka förutsätt-
ningar som principiellt eller i re-
gel gäller för ett svenskt erkän-
nande av främmande steter".

Denna uppfattning har tydli-
gcn delats av regeringen. När lä-
gct fiirändras) som nu genom Ber-
linavtalet, så rirkar regeringen up-
penbarligen i sr'år argumentnöd.
E,tt famlande försök till redovis-
ning av regeringens ståndpunkt
gav Krister \Wickman i höstas i
D...gens Eko: "sverige kommer
a.tt erkänna Osttyskland först när
dc båda t1'ska staterna kommit så

långt i sina överläggningar att
man står på tröskeln till ett in-
val i FN. Så länge normaliserings-
förhandlingarna pägär, är det fel-
aktigt av den svenska regeringen
att ensidigt gå in med ett erkän-
nande av Osttyskland." Så över-
drivet försiktigt yttrar sig alltså
den svcnske utrikesministern. Att
Sverige i snart två decennicr ensi-
digt erkänt Västtyskland, tycks
inte beliymra honom nämnvärt.

Jag nämnde i förbigående Ber-
linavtalet, och vi kanske ska t^
och titta sorn hastigast på vad
som har hänt i avspänningsfrå-
gan.

Det var ju så, att en av WB:s
första och största framgångar på
avspänningens område var under-
te cknandet a\r två ickevålds-
pakter, nämligen med Sovjetuino-
nen och med Polen. h4en avtalen
hadc från tysk sida försetts med
en reservation: det kan inte rati-
ficeras, dvs. slutgiltigt godkännas
ar. r,ästtyska parlamcntet, förrän

man noterat tillfredsställande
framsteg i Berlinförhandlingarna.
De förhandlingarna pågick mellan
företrädare för segermakterna i
andra världskriget, alltså Sovjet,
USA, E,ngland och Frankrike. Den
3 sept. 1.971 kundc man äntligen
enas om ett avtal om Berlins sta-

tus, trafiken till och från Väst-
berlin och andra saker. Men detta
var bara ett ramavtal. De båda

tyska staterna r.ar sedan tvungna
att sarnsas om detaljerna, vilket
de gjorde i december i fjol. Inne-
börden av dessa avtal är att Bonn
nu kan ratificcra sina östavtal, ar-
betet på en europeisk säkerhets-
konferens kan komma igång på

allvar, och därmed också en dis-
kussion om en samtidig truppre-
ducering av Nato- och Warszawa-
palitsstyrkorna.

Prestigespel?
Vi kan alltså skönja en ljusning
i den europeiska freds- och säker-
hetsfrågan. Men är det inte lite
förhastat att ge \f. B. hela äran
för detta? Dcls har säkert både
den västtyska och dcn östtyska
industrin haft stort inflytande
när det gällt att åstadkomma en

normalisering av förbindelserna;
man vill helt enkelt idka har-rdel

med varandra. Och dels måstc det
ånses vara minst sagt underligt,
ått man hedrar ena sidans företrä-
dare för att han åstadkommit en

avspänning som aldrig kunnat
komma till stånd utan den andra
sidans tillmötesgående. När gav
man senast Nobels fredspris till
någon från ett socialistiskt land?

Nyligen antydde Sveriges rege-
ring att man var starkt betänkt

på att erkänna den flya staten
Bangla Desh. Jag missunnar inte
alls det bengaliska folket att fä etr
eget land som tillerkänns offici-
ell status. Men nog år det väl
märkr'ärdigt att de skall vara så

nrycket svårare att erkänna ett
land som existerat i över 20 år
och som är ett av våra grannlän-
cler ?

Kan det mö.jligen hemska
tanke - Yara så att det har gått
prestige i den här fråga.n? Man
misstänker nästan det, när man
hör hur resonemanget går beträf-
fande DDR:s medverkan vid FN-
konferensen i sommar: Osttyskar-
na idkar utpressning och försöker
tvinga sig in i FN bakvägen. Det
spekuieras också i att Kinas med-
verkan i konferensen skulle kunna
tvinga Sovjetunionen att delta för
att inte förlora ansiktet inför u-
iänderna.

Angår oss alla
Västtyskland vill med alla nre-

del förhindra att DDR kommer
in i FN eller dcss underorgan in-
nan förhållandcna mellan de båda

staterna normaliserets genom ett
s. k. generalfördrag. Vem som är
utpressade i det här fallct är väl
inte svårt att se. Samma strid
kommer att stå om Världshälso-
organisationens möte i maj, där
Västtyskland också måste stänga
utc DDR för att rädda sin egen

prestigc och inte förlora något i
det här spelet på högsta nivå.

Vad iir nu dctta fiir spel, där vi
vanliga människor tycks vara
dömda att bara stå och sc på, me-
dan nrakthavarna bollar med vår
fran-rtid? Skall vi låta prestigen
rida politikerna så långt att vär
miljö och våra barns och kom-
mande generationers framtida liv
sätts på spel? Nej, vi måste vägra
att. finna. oss i det, vi n-råste pro-
tcstrra. Var och cn av oss ken
hjälpa till att skapa och sprida
opinion orn erkännandet av DDll-
och dess betydelse för det inter-
nationella samarbetet på miljö-
vårdens område" Det är inte bara
en formell spetsfundighet sotrl
skall överlåtas åt folkrättsexper-
ter) utan en sak som angår oss

alla.

Lu Hsiin
Den sanna historien om Ah O

och qndrq berättelser

cirkapris l7z -

tso Gavefors Bokförlag
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över 1000 bvinnor t'yllde Åsö gymnasium
Montgrenier.

ocb stämde in i allsången på inter,nationella kvinnodagen I april. Foto Jean

Internationella kvinnodagen
Onsdagen den 8 mars - den in-
ternationella kvinnodagen
ordnade SKV och Grupp 8 ett
möte på Äsö gymnasium i Stock-
holm. Omkring 1.000 personer,
kvinnor, män, barn, hade samlats
omkring parollerna: Arbete. D"g-
hem. Fri abort. Internationell so-
lidaritet.

Gwnnel Granlid talade om
"Kvinnor och politik". Hon pe-
kade pä det gemensamma som
sammanbinder kvinnor av Kollon-
tays, Rosa Luxemburgs, Angela
Davis' typ: de år kvinnor som
tänker och handlar politiskt. Pä
så sätt klarlägger de verkligheten
och hjälper oss arr se sanningen.
Vi vet vilken situation vi har
hamnat i - men hur har vi ham-
nat i den? De förklaringar som
tillhandahålls är ägnade art göra

oss förvirrade. De är konstruera-
de för att passivisera oss. De
bortser nämligen från maktförhål-
landet i världen. De talar inte om
den profitjakt som är grundläg-
gande för det kapitalistiska sy-
stemet. Människans sitwation be-
stäms av hennes fArhållande till
prodwktionsmedlen.

Vi kan inte acceptera den roll
som det nuvarande systemet ska-
par ät oss. Vi måste sätta in allt
i ett ekonomiskt och politiskt sam-
manhang. Vi måste också handla.
Vi kan inte isolera kvinnornas
kamp från kampen för ett rättvi-
sare samhälle, mot kapitalismen,
mot imperialismen. Det duger inte
att gnälla. Det gäller att handla,
skärpt, klarsynt, modigt och med
glädje.

Ingalisa Sangregorio talade om

klyftan mellan myt och verklig-
het. Som utlänningssvenska hade
hon vid återkomsten slagits ay
det svenska samhällets fullständiga
irrationalitet. Det föreföll henne
som om klyftan mellan myten och
verkligheten hade vidgats. "Art
komma hem till denna förskräck-
liga verklighet är en svår chock."
Myten framställer alltså kvinnor-
na som jämställda, självförsörjan-
de, attraktiva. Atr detta är lögn
märker man, om inte förr, när
när det första barnet kommer. På
en enda punkt år myten sann:
när det gäller utbildningen. Kvin-
nan under 30 i Sverige lär r. o. m.
ha bättre utbildning ån morsva-
rande man. Men f. ö. - det sven-
ska samhället är utformat så att
det passar medelålders, välbärgade

forts på sid 30



Myten om den svenska kvinnan som iämlik, stark och frigiord

är fast förankrad. Det är sant att det i svensk lagstiftning inte

finns några formella hinder för kvinnor att utnyttia sina med-

borgerliga, sociata och ekonomiska rättigheter, men den bor-

gerliga jänrlikheten kamoflerar bara det verkliga förtrycket.

Kvinnans ställning i Sverige är lika usel som i seklets börian'

skriver Maria Rönn och Christina Gynnå, bägge medlemmar av

Grupp 8, och bevisar det genom en rad exempel från arbets-

marknaden och det Privata livet.

Myten orn
den svenska kvinnarr
"Det är positiv t att det nu har
bildats kvinnorörelser i de flesta
kapitalistiska länder i västvärl-
den. Kvinnans ställning är ju minst
sagt urusel där. Men vad som för-
r,ånar mig är att det skulle behö-
vas en kvinnorörelse i Sverige.

Jag har alltid haft den uppfatt-
ningen att den svenska kvinnan
har en stark ställning som med

nägra ytterligare reformer skulle
ha medfört full jämlikhet med

mannen", sa en amerikansk jour-
nalist som nyligen var här för att
intervjua oss om den svenska kvin-
llan.

Mvten om den svenska kvinnan
som jämlik, stark och frigjo rd år
fast förankrad utomlands. Det är
inget att bli särskilt förvånad över.
Vad den svenska socialdemokra-
tin lyckats med under sitt 40-åri-
ga regeringsinnehav år att fram-
ställa Sverige som "folkhemmet",
i vilket människorna sakta men
säkert arbetar sig fram till ett
samhälle som inte diskriminerar

människor på grundval av klass,

kön eller rastillhörighet.
Då år det värre att svenska

kvinnor, som med egna ögon kan
se att pratet om jämlikhet är ohåll-
bart, i lika hög grad har gått På
myten. "Det finns inga kvinno-
frågor. Det finns bara människo-
frågor. Alla människor är lika för-
tryckta", lydde tillropen frän ra'
dikala kvinnor så sent som för
bara några månader sedan. "Har
vi ir-rte rösträtt? Har vi inte sam-

ma rätt till högre utbildning som

männen? Har vi inte lika lön för
samma arbete? Har vi inte samma

förutsättningar som ntännen?"

Det är sant att det i svensk lag-
stiftning inte finns nägra formella
hinder för kvinnor att utnyttja si-

na rnedborgerliga, sociala och eko-
nomiska rättigheter. Men den bor-
gerliga demokratins formella 1åm-
likhet har tillsammans med dok-
trinen om alla människors lika
värde en bestämd funktion som

legitimering av det ekonomiska,
sociala och politiska förtrycket.
Kvinnans ställning i Sverige år
lika urusel som den alltid varit
under 19OO-talet och precis lika
urusel som exempelvis i VästtYsk-
land.

Visserligen har ett fåtal mate-
riellt och utbildningsmässigt Pri-
vilegierade kvinnor genom slit och

kamp mot fördomar lyckats skaf-
fa sig en ganska hygglig ställning

- på männens villkor. Men dessa

undantag utgör inget bevis för
att de problem som är specifika för
oss kvinnor kan lösas genom en

attitydförändring. De samhälleligt
verksamma föreställningarna om
kvinnan som passiv, vårdande, sär-

skilt lämplig för monotona jobb
osv. år sprungna ur vissa mate-
riella samhällsförhållanden. Kvin-
nan inom arbetarklassen och den

lägre medelklassen år inte bara
ideologiskt förtryckt. Ideologin
om kvinnans "natur" rjänar till
art råttfardiga den materiella ut-
sugning och det fysiska och psy-
kiska tvång hon dagligen utsätts
för. Det finns inga individuella
lösningar på samhälleliga problem.

Nu har kvinnorörelsen defini-
tivt slagit rot i det svenska sam-
hället. Och den har fätt god hjälp

Lönsmqnsgårdens
Tobok

Tel. 54 45 72

Förg på tillvoron
blev det sedan vi valt färg-TV hos

Philip Carlsson Radio o. TV

Husarg 24, Göteborg. Tel. 11 1586
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av den kris som den svenska eko-
nomin för närvarande befinner
sig i. Krisen har på ett brutalt sätt
öppnat vära ögon. Stigande 

^r-betslöshet, ökat deltidsarbete, svå-
righeter för utbildade kvinnor att
fä jobb, försärnrade möjligheter
att ordna med barntillsynen, öka-
Ce löneskillnader mellan manliga
och kvinnliga arbetare, obefintligt
utrylnme för sociala reformer (när
får alla kvinnor ATP, vart tog
andra delbetänkandet av Barnstu-
geutredningen vägen, varför har
inte abortutredningen kommit
fram till atr der är en självklarhet

^tt kvinnan tär bestämma över
sin egen kropp, vad har det för
betydelse arr riksdagen anser arr
alla kvinnor har rätt till smärt-
lindring vid förlossning om inte
sjukhusen har materiella förursätt-
ningar för det), ökad arbetstakt,
nya yrkessjukdomar, psykisk och
fysisk nedslitning, ökat bruk av
sömnmedel och lugnande medel
särskilt bland hemmakvinnor, av-
tagande reallönelyft, ökad prosri-
tution, tydligare exploatering av
kvinnor som sexualobjekt (Sjö-
hoLns utspel om srarliga bordeller,
porrindustrin, utvikningsflickor i
herrtidningarna), höjda marpriser,
hc;jda hyror m. m. Det är förhål-
landen som medverkar till att allt-
fler kvinnor börjar inse att vi inte
ens är i närheten av de t'örutsätt-
ningar som skulle kunna skapa
jämlikhet mellan man och kvinna.

Kvinnan och arbetsmarknaden
Det är väl ingen som på fullt
allvar vill påstå att kvinnan kan
vara jåmllk om hon inte är ekono-
miskt oberoende, om hon inte ge-

nom samhällets försorg avlastas
sitt ensamansvar för barnens vård
och uppfostran, om hon inte blir
fri från det slavgöra som heter
hushållsgöromåI, om hon inte själv
får bestämma när hon vill föda
barn, hur många barn hon ska ha
och på vilket sätt själva framfö-
dandet ska gå till.

Vi'sa att en av förutsättningar-
na för kvinnans jämställdher år
att hon är ekonomiskt oberoende
a\r mannen. FJon måste ha ett
jobb. Med den kapitalistiska stor-
produktionen skapades tekniska
förutsättningar för kvinnans del-
tagande i produktionen. Den
stränga arbetsdelningen splittrade
upp produktionsprocessen i en
mängd delmoment, och maskiner-
na reducerade muskelstyrkans be-
tydelse. Därmed öppnades fabriks-
dörrarna för kvinnor och barn.
Det var billig och fingerfårdig ar-
betskraft som kapitalisterna för-
stod att utnyttja hänsynslösr. Men
rnannen betraktades som familie-
försörjare och kvinnan som maka
och mor. Det var en ay anled-
ningarna till att bara 20 procent
av kvinnorna lönearbetade i bör-
jan av seklet. Nu är ca häiften av
alla vuxna kvinnor ute på arbets*
marknaden. Andelen yrkesarb etan-
de kvinnor har alltså ökat under
1900-talet, men ändå år långt
ifrån alla kvinnor ute på arbets-
marknaden. I det kapitalistiska
samhället har kvinnan ändå mind-
re än mannen "rätt till arbete".
De flesta av de kvinnor som en-
ligr den officiella statistiken för-
värvsarbemr gör det bara under
kortare eller längre perioder ay
sitt liv.

Det finns i dag mycket få jobb
som en kvinna inte skulle kunna
klara på grund ay att hon är fy-
siskt svagare ån mannen. Det ar-
gumentet har den teknologiska ut-
vecklingen sopar bort. Det är ka-
pitalets et'tert'rågan pä arbetskraft
som bestämmer om kvinnan ska
arbeta, och denna efterfrågan sri-
ger och faller med konjunkturlä-
ger. Under 1,960-talets högkon-
junktur, då det inte fanns rill-
räckligt många svenska män att
tillgå, steg industrins efterfrågan
på kvinnlig och urländsk arbets-
kraft. I dagens ekonomiska kris
"drabbas" kvinnorna svårast av
den stigande arbetslösheten. I ja-
nuari r är var ca 50.000 kvinnor
öp pet arbetslösa.

Den dolda arbetslösheten
Men vår situation år vårre än
så. I stäcier och på landsbygd, i
fabriker, aff.arer och hem finns
det ytterligare ca en halv miljon
kvinnor (enl. AKU 1,971, ochLäg-
inkomstutredningen 1966) som
egentligen borde betraktas som ar-
betslösa. Det är kvinnor som har
deltidsarbete elier deiårsarbete,
därför att de inte kan få något
annar arbete eller därför att de
har svårigheter med barntillsynen
eller inte annars skulle hinna med
hushållsarbetet. Det år kvinnor
som inte kan förvärvsarbeta alls
därför att de inre har någon som
ser till deras barn medan de job-
bar, och det är kvinnor som inte
ens bryr sig om att söka arbete
därför att de ver atr det inte lönar
sig. De fiesta kvinnor registreras
således inte som arbetslösa. De
är bra för dem som har makren,
för då kan de i goda rider upp-
rätthålla myten om fuil sysselsätt-
ning och i dåliga tider minska
räckvidden av arbetslöshetsproble-
met. När det är arbetslöshet har
det alltid förväntats av kvinnor
att de ska vara Iojala med män-
nen. lnte ska kvinn or ta männens
jobb. De är ju ändå försörjda av
sina män. Att inte alla kvinnor är
försörjda glöms bort i samma an-
detag. Under depressionen på 30-
taiet spekulerades det t. o. m. i
statliga utredningar om att för-
bjuda gifta kvinnor am arbeta. Nu

All aktuell litteratur
i @lturcirkeln
Sveavägen 4! (ABF-huset)
Sthlm Tel. 20 50 80 vx
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Från levinnotåget i Stockholm I april, som samlade öaer twsen deltagare.
Mikael Wahlberg.

bekymmer med hem, barn och

knappa ekonomiska resurser. Är
mannen arbetslös förlorar han an-
siktet helt. Hans identitet är upp-
byggd pä att han försörjer famil-
ien, att han har ett fast jobb. Och
vad den ökade alkoholismen bland
arbetslösa män innebär för deras

fruar är väl ett välkänt faktum.

Arbetskraftsreserv
För?rycket av kvinnorna i hem-

rnen förstärks dessutom ytterliga-
re aY deras försvårade roll Pä
arbetsmarknaden. Kvinnorna ham-

nar i en tilltäppt beroendeställ-
ning. De blir om möjligt ännu mer
undfallande. Männen kommer att
fortsätta att betrakta dem som

sina ägodelar. På något sätt måste

män få utlopp för sin ångest och

besvikelse. Kapitalismen har fram-
gångsrikt splittrat uPP kvinnor
och män och lett in deras missnöje

på för systemet ofarliga vagat.
Det är därför inte underligt om
männen söker utlopp för sitt miss-

nöje genom att slå ned Pä dem

som är svagare. Kvinnor och inte
minst barnen utsätts för, om inte
öppet våld som i en del fall, så i
varje fall för psykiskt våld. Vil-
ket slags våld som är värst kan
bara den som är utsatt för det av-
göra. De "förkättrade" hemma-
kvinnorna har all anledning att
kämpa.

Kapitalismen måste ha tillgång
till en arbetskraf$reserv för att
kunna bestå. I kristider går ka-
pitalackumulationen tillbaka och

då behövs inte så många arbetare.
De som inte längre behövs slussas

ut från arbetsmarknaden. När kon-
junkturen vänder uppåt igen, slus-
sas de tillbaka. Genom att det
finns en sådan reservarmö av ar-
betsvilliga år det inte svårt för
kapitalisterna att hålla lönerna
nere. "Passar det inte så år det
bara att gå. Det finns många som
gårna vill ha ditt jobb."

Under 19OO-talet och framför
allt sedan andra världskriget har
kvinnor utgjort den största delen
av reservarmdn. Och vad man än
kan säga om oss kvinnor så har vi
alltid utgjort en perfekt sådan. Vi
är passivt uppfostrade. Vi är fog-
liga och lydiga. Vi ägnar hela ton-
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hörs liknande tongångar som

ibland tar sig sådana uttryck att
det är kvinnornas fel att det är
arbetslöshet. Om man inte skyller
på invand r^re - vilket naturligt-
vis är ännu vanligare. I stället för
au. arbetarklassen tar upP en ge-

mensam kamp mot kapitalet ska-
pas motsättningar mellan män,
kvinnor och invandrare som en-

bart det bestående samhället har
nytta av.

Ett vanligt argument för att fä
kvinnor att bli tillfreds med en

,nstängd hemmafrutillvaro år att
påstå att den trots alla brister är
oändligt mycket bättre än de hår-
da, trista, dåligt betalda jobb som
erbjuds kvinnor. Det är menings-
löst att försöka värdera vad som
kan Yara bättre eller sämre för
kvinnor. Men rent generellt kan
väl sägas att hemmakvinnor i de
övre samhällsskikten mycket väl
kan tycka att familjen är en frid-
sam ö i ett människofientligt sam-
hälIe. Det förtryck som alla kvin-
nor känner i egensk ap av mor och
vårdande maka kan lindras. Det
finns peng ar att ta till när tillva-

t2

ron blir trist. Man kan åka bort.
Man kan lämna bort barnen. Man
kan spela bridge, spela golf en ef-
termiddag med sina gelikar.

Någon gång har kanske (eller
kanske inte) en hemmafrutillvaro
varit en trygghet för de kvinnor i
arbetarklassen och lägre medel-
klassen som inte kunnat eller ve-
lat ta jobb - av en eller annan
anledning. Frågan är om den kom-
mer att vara det i fortsättningen.
Männens försvårade roll på ar.
betsmarknaden (skiftesjobb, pres-

sande ackord, sämre ekonomi
m. m.) kommer att inverka nega-

tivt pä förhållandena i många
hem. Den kris som svensk kapita-
lism befinner sig i är inte tillfällig.
Den motsättning som samhället
skapat mellan män och kvinnor
kommer att förvårras. Och det är
kvinnan som kommer att dra det
kortaste strået om hon inte
gör något ät sin egen situation.
Stressen på arbetsplatser resulterar
indirekt i större förtryck av hem-
makvinnan. Mannen är slutkörd,
irriterad efter arbetets slut. Han
orkar inte avlasta kvinnan hennes



årstiden till att skaffa en karl för
att bli gifta och få barn. Vi upp-
fattar vår biologiska funktion att
föda barn som det absolut enda
som kan ge oss ett berättigande

identitet. Och samhället gör
heller inget för att ta oss ur den
villfarelsen. Modersmyten under-
blåses ständigt oavsett om det är
1åg- eller högkonjunktur. Kvin-
nan är huvudsakligen maka och
mor, vilket innebär att hon en-
sam är ansvarig för hemmets sköt-
sel och barnens uppfostran. Det är
alltför lått. att känna sig som en

dålig mor när man ger sig ut i
förvärvslivet, även om man år
tvingad till det aY ekonomiska
skäI. För inte är det för att för-
verkliga sig själv som kvinnor
ställer sig vid ett löpande band
eller arbetar extra över lördagar
och söndagar.

Konjunkturstyrd barntillsyn
Vi har länge haft pä känn att
kommunernas ordnande av barn-
tillsynen är ett utmärkt konjunk-
turinstrument, som reglerar kvin-
nors ut- och intåg på arbetsmark-
naden. Daghemsbyggandet har vis-
serligen alltid varit beräknat i un-
derkant; att 380.000 förskolebarn
har föräldrar som förvärvsarbetar,
men bara ca 40.000 av dem har
plats på daghem säger tillräckligt.
Men i tider av högkonjunktur när
kommunerna har gott om pengar
och kvinnorna behövs i förvärvs-
livet finns det dock en vilja
även om den är svag - att ordna
för barnen. I dåliga tider med ar-
betslöshet som följd blir förhål-
landena omvända. Det är inte
svårt att upptäcka att så är fallet
nu. De senaste månadernas tid-
ningsrubriker om höjda avgifter,
sänkta anslag, personalbrist, indra-
gen mat, avskedade dagmammor
talar sitt tydliga språk. Man har
inte tänkt underlätta den förvärvs-
arbetande kvinnans situation. Till
och med ensamma mödrar, sorr
alltid haft förtur, har råkat illa ut.
Det glunkas om att det är bättre
att satsa på familjedaghem, vilket
år ett sämre alternativ ån d"g-
hem. Dagmammor år låtta att, av-
skeda, de år enbart tacksamma
om de sedan får ett barn att pas-

sa. Alla vackra ord om barns rätt
att vistas i kollektiv miljö, i sam-
spel med andra barn, som fanns
i Barnstugeutredningens första del-
betänkande, har gått upp i rök.

Det finns fortfarande de som
gör gällande ar.t de gifta kvin-
nornas lönearbete inte är nöd-
vändigt för familjen, att kvin-
nan arbetar för atr. tjåna "lite
extra". Men det där "lilla extra"
som kvinnan tillför familjen går i
regel direkt till underhåll av fa-
miljen. De stigande levnadsom-
kostnaderna gör att det blir allt
svårare för arbetarfamiljen 

^ttklara sig bara pä mannens lön.
Men det är inte bara den dyrare
maten och de stigande hyrorna
som år nödvändiga kostnader.
Också tvättmaskiner, frysboxar,
dammsugare osv. måste numera
räknas dit. Ju mer arbetarkvin-
norna dras in i produktionen, des-

to nödvändigare blir dessa arbets-
besparande hushållsredskap. Och
ju nödvändigare de blir, desto
större måste familiens inkomst va-
ra för att man ska kunna klara
avbetalningarna i tid. Desto nöd-
vändigare blir alltså kvinnans 1ö-

nearbete. Det är en av förklaring-
arna till att den s. k. förvärvs-
intensiteten fortsätter att stiga
samtidigt som kvinnorna behål-
ler sin roll som reservarm6.

Deltldsarbetet
Under senare är har deltidsar-
betet ökat i omfattning särskilt
bland handelsanställda och kon-
torsanställda. 75 procent av alla
deltidsarbetande är kvinnor. Ba-
ra en fiärdedel av alla förvärvs-
arbetande gifta kvinnor arbetar
på heltid. Det är en del av verk-
ligheten bakom talet om stigande
förvärvsintensitet bland framför
allt gifta kvinnor. En del vill ar-
beta deltid, men för väldigt många
år det en nödlösning därför att
de annars inte skulle kunna klara
av barn och hushållsarbete sam-
tidigt. För kapitalisterna år det
en arbetsform med många förde-
lar. De slipper t. ex. undan vis-
sa sociala utgifter. För att. till-
godoräkna sig ATP-poäng exem-
pelvis, måste man ha en årsin-
komst sorn med 100 kr överstiger

det fastställda "basbeloppet". Det
innebär ofta minst 18 timmars
arbetsvecka. 18 timmar är också
gränsen för att få fullt bidrags-
belopp i LO/SAF:s grupplivför-
säkring. På postkontoren i Stock-
hohn gäller en 2O-timmars gräns
för att deltidsanställda ska få sam-
ma villkor som heltidsanställda,
och väldigt många kvinnor har
en arbetsrid på 18 eller 19 timmar
i veckan...

Deltidsanstäilda fär vanligen
sämre utbildning i yrket och hän-
visas därigenom till de "enklaste"
arbetsuppgifterna. Då är det lätt
för arbetsköparna att manipulera
med arbetstiderna. I dåliga tider
avskedar man och i goda tider
återanställer man. De deltidsarbe-
tande kvinnorna är alltså en ut-
märkt reservarm 6 att ösa arbets-
kraft ur. Eftersom vi inte har
någon rätt till arbete men av eko-
nomiska skäl måste arbeta för att
bidra till familjens försörjning
tvingas vi att tacka och ta emot
vad som bjuds. Vi måste accep-
tera de usla arbetsvillkoren och
den läga lönen. Ingen människa
kan försörja sig på ett deltidsar-
bete. Och eftersom de flesta del-
tidsanställ da år kvinnor förstärks
uppfattningen om mannen som
familjeförsörjare (det är han ju
också i de flesta fall) och kvin-
nan som hustru med "extraför-
tjänst". Yi taingas att se oss själ-
Ya som maka och mor i första
har-rd. Det är den roll vi identifie-
rar oss med. Hur ska man kunna
std.lla krav på sitt yrkesarbete om
både man själv och andra uppfat-
tar det som något vid sidan om?

Vi måste hjålpa varandra arr
bli medvetna om det förtryck vi
utsätts för i egenskap av kvinnor.
Nu är det ai som ska ställa krav.
Det är vär rärt och vår plikt att
kämpa på alla fronter, Yare sig
det gäller rätten till arbete och
daghem ät alla eller exploatering-
en aY oss som föremål på sex-
marknaden.

Vår kamp för kvinnans frigö-
relse är oupplösligt förenad med
uppgiften att skapa ett socialis-
tiskt samhälle fritt från förtryck
och förnedring.
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Den irländska kvinnan är hårt diskriminerad. Kvinnolönerna är
ungefär halva manslönerna, hon är helt underställd mannen
som förmyndare, har inte ens rätt att kvittera ut barnbidrag,
det finns inga daghem, lekskolor e!!er fritidshem vilket gör
att 81 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna är ensam-
stående. Abort är förbjudet och ensamstående mödrar socialt
utstötta. De glfta kvinnornas mödraroll därernot helgonförkla-
rad - idealfamiljer med 12 barn är inget ovanligt. Lotta Fors-
man besökte lrland i somras och berättar här om sina intryck.

för. Mannen är förmyndare för
barnen, det innebär att det år
han som ska hämta ut barnbidra-
get, fylla i blanketter om och be-
stämma barnets skolgång. Om
barnet blir sjukt och behöver ope-
reras, är det fadern som ska ge sitt
tillstånd till operationen. Att en-
dast mannen är förmyndare över
barnet innebär ofta stora problem
för dom fattiga familjerna: Ar-
betslösheten är mycket stor på
Irland och männen åker över till
England för att söka arbete, under
den period som han d.r i Eng-
land kan inte barnbidraget häm-
tas, och om barnet blir sjukt och
behöver opereras, blir det ingen
opera-tion. Detta år bara några av
dom lagstadgade ojämlikheterna
mellan kvinnor och män.

Om man tittar på arbetssitua-
tionen för kvinnor. arbetar dom
flesta inom typiskt "kvinnliga"
yrken såsom expediter, sjuksköter-
skor och telefonister. Knappt 1,

procent av kvinno rna år sysselsat-
ta inom akademiska yrken. Av
dom förvärvsarbetande kvinnorna
utgör dom ensamstående 81 pro-
cent, 9 procent * gifta och 10 pro-
cent :ir änkor. Att inte fler gifta
kvinnor är ute och arbetar beror
till stor del på att det varken finns
daghem, lekskolor eller fritidshem
på Irland. Med den låga lön sorn
kvinnor får om dom går ut och
arbetar, har dom heiler inte råd

att bekosta någon som ser till bar-
nen i hemmet. Någon förändring
av kvinnornas placering i iågt be-
taida, trista och smutsiga jobb
tycks inte finnas för nästa genera-
tion, det räcker att se på yrkesut-
bildningen för flickor. För det för-
sta: Skolorna ar separerade på
pojk- och flickskolor. Barnen bör-
jar skolan vid 5 års ålder, dom
första läsövningarna år "mor vä-
ver och lagar mat. Far arbetar och
lagar bilen". I skolan lär sej flic-
korna hur man sköter etr hushåll
och blir en god katolsk hustru.
Lärarinnorna år ofta nunnor. Poj-
karna lär sej naturvetenskapliga
och tekniska ämnen. För att kunna
läsa högre studier måste man ha
läst en kurs i matematik, i flick-
skolorna får man läsa matematik,
men efter det att halva kursen är
färdigläst måste man välja mellan
matematiken och något annat äm-
ne. Om då flickan r.ill fortsätta
med matematiken säger läraren till
henne att det inte finns tillräckligt
många för att. srarta en matema-
tikkurs. Säger läkaren så tiil till-
räckliet många elever blir det na-
turligtvis sant.

Dom flesta kvinnor ser ändå sitt
arbete som något som är mellan
skolan och giftermålet. När
dom väl är gifta och börjar föda
barn, har dom ingen möjlighet
att komma loss och gå ut och ar-
beta. Orn en kvinna som är an-

I{vinnor pa Irland
Artikel 40 i den Irländska repu-
blikens konsumtion lovar lika rätt
inför lagen för alla medborgare.
Det hindrar inte att det är lag-
stadgade ojämlikheter mellan
kvinnor och män. Här är några
cxempel. Kvinnor är inte tillåtna
att sitta i en jury. Det är inte lag-
stadgat med lika lön för lika arbe-
te. (FN föreslog sina medlemslän-
der 1950 att tillämpa likalönsprin-
cipen.) En kvinnlig arbetstimme
är värd kr 3: 30, en manlig arbets-
tinnrme 6:40. naturligtvis för
samma arbete.'i Den gifta kvinnan
måste ha tillstånd av mannen för
att t. ex. söka kredit, den ogifta
kvinna-n måste ha en manlig bor-
genär för detsamma. FIon får inte
köpa på avbetalning utan den
manlige borgenärens medgivande.
Om den gifta kvinnan använder
sina förtjänade pengar för hem-
mets upprustnlng genom att t. ex.
köpa möbler, fär hon inte sälja
möblerna. scnare, mannen äger
möblerna. Många människor på
Irland är jordbrukare, och vanli-
gen står gården skrivcn på man-
nen. Mannen har ingen som helst
skyldighct att ersätta kvinnan för
det arbete hon utför på gården.
Om däremot gården är skriven på
kvinnan är hon skyldig att ersät-
ta mannen för det arbete han ut-

'r) Central Statistic Office i mars -70
Irlands motsvarighet till statistiska
central byrån.
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ställd i statlig tjänst gifter sig,

får hon sparken, om hon däremot
är ensamstående och får barn, går

det bra att stanna kvar. Annars
har den ensamstående modern det
inte lätt på Irland. När jag var
där, sommaren -71,, kunde jaglåsa
i tidningarnas frågespalter om

flickor som undrade vad dom skul-
le göra, dom var nämligen tvung-
na att lämna sin famili och sin

hemby innan det syntes att dom
väntade barn, annars skulle dom
bli utfrusna och dra vanära över
familien. Abort är förbjudet, och

kvacksalveriet frodas. Av sarntli-
ga födslar på Irland är 3 procent
utomäktenskapliga. En sak som

visar hur dom ensamma mödrar-
na skäms över sin situation år att
hälften av dom inte söker läkare
förrän en rnånad innan förloss-
ningen, och 20 procent har inte
varit hos läkare förrän dom får
förlossningsvärkar och måste åka
till sjukhus. Barn födda utom äk-
tenskapet kallas inte utomäkten-
skapliga barn, dom heter olagliga
barn.

ldealfamili med t2 barn.
94 procent av invånarna i Ir-

ländska republiken år katoliker.
Det innebär: Inga preventivmedel,
inte ens avbrutet samlag, då drab-
bar påvens och guds förbannelse
en. Däremot, mycket märkligt, det
finns p-piller som ca 25.000 kvin-
nor använder. Men P-Pillren år
inte trll för barnbegränsning, utan
som smärtstillande medel vid men-
struationen. Det får inte missbru-
kas till annat, fast de naturligtvis
tas hela månaden och inga barn
kommer. Den irländska Pressen
anade i alla fall ugglor i mossen,

den har fört fram den hemska tan-
ken att vissa kvinnor kanske bara
hittar på att dom har ont, och går
till doktorn och får p-piller ut-
skrivet i barnbegränsningssyfte.
Den ett är gamla organisationen
Womens liberation försökte från
Nordirland smuggla kondomer
(preventivmedel är tillåtna i norr)
för att få publicitet och debatt om-
kring preventivmedelsfrågan. Den
listiga tullen lät dom passera, och
naturligtvis blev det ingen debatt.
Katolicismen pä Irland innebär

också en arlnan sak: Det finns sju
länder i världen där skilsmässa är
förbjudet; Irland år ett av dom.
Även om man tillhör en annan
religion eller är ateist är det för-
bjudet att skilja sig.

Wornens' lib' på Irland lyckades
på tre månad er starta 33 lokal-
grupper i Dublin och nog finns det
underlag för en kvinnorörelse på
Irland. Många av dom som är med
i tVomens lib' är protestanter eller
rrruellektuella, jag såg en demon-
stration där dom var med, så gott
som alla hade långbyxor, något
som är väldigt ovanligt att kvin-
nor har, och en hel del var kort-
klippta - om möjligt ännu ovan-
ligare. Kampen rörde sig då myc-
li.et om att göra sig fri från det ir-
ländska kvinnoidealet. Men \flo-
mens lib' tar i huvudsak upp: Lika
lön för lika arbet e, rätt att skilja
sig, rätt atr kunna köpa preventiv-
medel, av samhället ordnad barn-
tillsyn så att kvinnorna kan kom-
ma ut och arbeta etc., etc. En av
dom mest kända personerna från
Irland är väl Bernadette Devlin
(hon ar med i \ilomens' lib'), jag
hade turen att höra henne tala i
Dublin mot interneringarna av
IRA-medlemmar och andra, som
är emot dom engelska truppernas
närvaro på Nordirland. FIon var
verkligen en fantastisk talare, hon
trummade in vad hon menade, och
talade helt utan manuskript. För
ett år sen var hon väl något av ett

helgor-r, därför att hon förde fram
i brittiska parlamentet vad Ir-
lands folk tyckte. I somras var
tidningarn a fyllda aY arga insän-
dare om hennes lösaktiga liv, efter-
som hon väntade ett "olagligt"
barn. Moralens väktare är många
på lrland.

Gatubilden i dom större städer-
na pä Irland är deprimerande:
Kvinnor i 25-30-årsåldern kom
släpande på en barnvagn proppad
med ungar. Det var ofta tre i var-
je barnvagn - spädbarnet, ettoch-
etthalvtåringen och treåringen,
bredvid gick femåringen, och så

gårna en 7-äring. När man inte
kan bestämma själv om man vill
ha barn, blir det ofta ett hat till
dom man har, och man såg väldigt
ofta föräldrar som slog sina barn.
Följaktligen verkade också barnen
rädda för alla vuxna. När dom blir
lite äldre, i 8-10-årsåldern, var
dom i stora gäng som sprang om-
kring med käppar och slogs, eller
så tiggde dom pengar.

Varje vecka finns det i irländ-
ska tidningar "idealfamiljen". Jag
blev inte särskilt förvånad över att
se hur idealfamil)en var. Dublin-
idealfamiljen var en familj med 72

barn - men nu tyckte mamman
att dom inte skulle ha några fler
barn, det var så svårt att komma
ihåg vad aIIa barnen hette, och
inte blanda ihop namnen.

Kvällsliver. pä Irland är också
separerat. Pä pubarna finns det

Bernadette Derslin, socialist och kr.,innosahskämpe.
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Den ltalienska kvinnan lever under ett isberg av förtryck. Dels
ekonomiskt och juridiskt, där hon diskrimineras i delvis helt
fascistiska lagar. Dels av den heliga treenigheten kyrkan, famil-
jen och skolan som från barnsben lär henne underdånighet mot
rnannen och lydnad mot överheten. Julienne Travers, som skri-
vit artikeln, är amerikanska, bosatt i Rom och medlem av den
ltalienska Womens' Liberation. Oversättning Louise Wald6n.

Ilvinnor i Italien
Enligt den italienska konstitutio-
nen, som skrevs efter andra världs-
kriget och fascistregimens beseg-

rande, har den italienska kvinnan
full iämlikhet. Då fick hon för
första gången rösträtt och all köns-
diskriminering förbjöds. Många
kvinnor hade slagits sida vid sida
med männen i motståndsrörelsen
mot fascistregimen under krigets
sista år och en ny era tycktes nu
borja för den italienska kvinnan.
Vad har i realiteten hänt sedan
dess?

För att verkligen förstå det för-
tryck den italienska kvinnan nu,
25 är senare, utsätts för, måste
man i detalj analysera det juridis-
k", ekonomiska och socio-kultu-
rella sammanhang som hon lever i.

I vissa länder hålls kvinnan i en

kulturellt underlägsen ställning men

år juridiskt fullt jämställd med
mannen. Så är inte fallet i ltalien,
trots de konstitutionella garantier-
na. Orsaken är att den italienska
lagen baserar sig på en straff- och
civilrättslig kod som skrevs under
fascistregimen och som sedan dess

aldrig upphävts eller ens ändrats i
r'äsentliga delar. Det betyder att
den fascistiska bilden av kvinnan

- Kinder, Köche, Kirche - fort-
f arande finns inbyggd i de juridis-
ka normerna. Det enda möjliga
sättet att kämpa mot den icke för-
fattr-ringsenliga andan i vissa före-
skrifter år art, överklaga hos för-
fattningsdomstolen, som inte ens

existerade före 1.956 och som sedan
dess arbetat med otrolig långsam-
het under ledning av gamla kon-
servativa domare. Här år några
exempel p& könsdiskriminering i

lagen, vilka vore helt olagliga om
man följde konstitutionen.

Anda fram till för ett par år se-

dan, när författningsdomstolen till
sist begagnade sin makt, gällde
ordet "äktenskapsbrott" i lagen en-
dast kvinnor och kunde inte juri-
diskt användas mot en man. En
kvinna kunde få upp till två års
fängelse om hon en enda gång
hade samlag med en man som hon
inte var gift med. En man hade
full rätt att ha tillfälliga förbin-
delser eller underhålla en älskarin-
na. Man bör hålla i minnet att
skilsmässa blev tillåten i Italien
först. 1.970, efter månaders debatt
i parlamentet, där det kristligt de-
mokratiska partiet, stött av den
katolska kyrkan, gjorde allt för att
förhindra det. Så länge skilsmässa
inte var tillåten kunde en kvinna,

I
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något som kallas för "lounge" där
kvinnorna ska sitta. Ursprungligen
var det etr avskärmat bås, som
fortfarande finns kvar ute på
landsbygden, men i städerna drar
utvecklingen framåt - där är det
vanligen ett rum, som även par
kan sitta i. Det är inte alls för-
bjudet att sitta i puben, men sätter
nran sig som ensam flicka dår, fär
man räkna med att männen kan
bli förvånade om man inte vill
följa med dom hem, och vissa sam-
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talsämnen ebbar hastigt ut när
man kommer in.

Situationen för både män och
kvinnor verkar väldigt hopplös,
lönerna är mycket läga, det sista
äret har det varit stora prisök-
ningar, folk bor i små lägenheter
med en enorm mängd barn. Och
detta eviga traskande till kyrkan
varje söndag med uppklädda små-
ungar. Flickorna har rosa tyll-
klänningar och korkskruvslockar i
4-årsåldern, och pojkarna i någon

ärvd kostym från något äldre sys-

kon. Det man kan göra år väl att
önska \(omens' lib' och andra rö-
relser som kämpar för bättre vill-
kor lycka till. Man kan ge ekono-
miska bidrag eller/och prenumere-
ra pä \(/omens' lib'-tidningen som
heter Irishwomen chains or change,
adressen är:

Vomens Liberation Movment
18, Fairbrock Lawn
Dublin 14
IRELAND.
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vars man övergivit henne för fle-
ra är sedan, bli anklagad för otro-
het om hon hade samlag med en
annan man, eftersom enligt lagen
kravet på äktenskaplig trohet för-
blev giltigt även efter separation!

Den paragraf i lagen som hand-
lar om "försvarande av hedern"
gäller fortfarande i oförändrat
skick. Det innebär att om X:s
hustru, dotter eller syster har sam-
lag med Y, kan X döda kvinnan
i fräga eller Y eller bägge, därför
att hans "ära kränkts". Maximi-
straffet för detta brott är tre är
(lägg märke till skillnad i straff
för kvinnlig otrohet och manligt
mord). Nyligen (1971) dödade en
man i Syditalien sin dotters älska-
re och dömdes till minimum-straf-
fet ett år och elva månader och
bars ut från domstolen på jublan-
de mäns axlar.

Enligt den italienska lagen år
mannen "familiens överhuvud"
och har "äktenskaplig auktoriter",
vilket betyder att han lagligt kan
tvinga sin hustru atr bo där han
bestämmer. För inte så länge sedan
dömdes en kvinna för att ha "läm-
nat det äktenskapliga taket" när
hon bodde hos sin sjuka mor i sex
månader utan mannens tillåtelse.
Mannen har också rått att god-
tyckligt besluta över familjens fi-
nanser, inklusive hustruns hemgift
och parets gemensamma egendom.
Den "patriarkaliska auktoriteten"
ger mannen full rätt att bestämma
över sina barn och deras framtid.

Liksom i Spanien och på Irland
förbjuder lagen alla former av pre-
ventivmedel - det är t. o. m. il-
legalt att publicera information
om födelsekontroll!', Män kan
dock erhålla preventivmedel för

'r' Den 16 mars 1971 förklarade författnings-
domstolen till sist denna lag för "icke för-
fattningsenlig". Tidigare, 7965, hade den väg-
rat göra det.

män helt fritt, utan frågor. Abort
år naturligtvis också mot lagen.
Man har beräknat att der görs ca
1,5 miljoner illegala aborter per
år och varje år döms 200 kvinnor
i abortmål i italienska domstolar.

Dubbelarbete och
daghemsbrist
Hur ser då den italienska kvin-
nans ekonomiska situation ut? En-
dast 20 procent av de 27 miljo-
ner kvinnorna arbetar utanför
hemmet. Ca en fjärdedel av dessa

arbetar på landet i ett efterblivet
och föråldrat iordbruk, ofta för
att försörja familjen sedan mannen
emigrerat till något industricenter
och familjen separerat. Ca 33 pro-
cent av den'kvinnliga arbetskraf-
ten finns inom industrin. Aven om
lagen påbjuder "likalön" år detta
i realiteten en meningslös garanti
så länge industrin har en skala av
olika iobb, där kvinnorna alltid
sätts i de mest lågavlönade kate-
gorierna medan männen automa-
tiskt hamnar högre på skalan. Ge-
nomsnittslönen för en kvinna år 1.6

procenr lågre än för en man. Ma-
ioriteten aY kvinnorna betraktas
som arbetskraftsreserv och får ett
minimum aY utbildning och har
mycket små möjligheter att specia-
lisera sig.

Mer än hälften av de kvinnliga
industriarbetarna finns inom teko-
branschen. Textilbranschen har
nästan enbart kvinnlig arbetskraft.
Denna sektor är en av de mest ef-
terblivna inom den kapitalistiska
industrin och det område där den
kvinnliga arbetskraften exploateras
mest hänsynslöst för att öka pro-
duktionen. Det finns fall då man
har "rationaliserat" arbetet så att
en arbetare som tidigare skött sex
vävstolar nu tvingas sköta 32.

Overhuvud taget använder den

italienska industrin kvinnorna som
arbetskrafffreserv. När det är hög-
konjunktur uppmuntras kvinnorna
aw. gä ut i industrin men när ti-
derna blir sämre avskedas de.
Trots att en lag från 1,962 förbju-
der avskedande av kvinnor vid
giftermål händer detta fortfarande
ofta. Andä år ca 35 procent av de
kvinnliga industriarbetarna gifta
och för dem slutar inte arbetet när
fabriksportarna stängs på kvällen.
Oavsett hur många timmar kvin-
nan arbetat utanför hemmet för-
väntas hon ta hand om hela hus-
lrållsarbetet och om barnen når
hon kommer hem. Hennes man
kan lagligen kräva detta och det
italienska manssamhället fortsätter
att inpränta i kvinnorna att de
inte ska vänta sig någon hjälp
från männen i detta arbete.

Barntillsynen är ett svårt pro-
blem för den arbetande modern.
Staten har 502 daghem. Antalet
barn som får tillsyn har faktiskt
sjunkit frän 243.000 år 1950 till
149.000 är 7969. Man räknar med
att det behövs ca tio gånger så

många daghem som det finns idag.
Dessutom har de nuvarande dag-
hemmen gång pä gång utpekats
för de chockerande förhållanden
som råder där och även för miss-
bruket av de offentliga anslagen.
Skoltiderna i Italien är också ett
enormt problem för de förvärvsar-
betande mödrarna. På grund av
bristen på klassrum måste man ha
skiftesgång och varje barn gär bara
i skolan halva dagen. En skola
kan ha upp till tre skift och i en
familj med tre barn kan varje
barn ha olika skift så att när ett
barn kommer hem måste något
syskon gå till skolan.

Bland de kvinnor som inte ar-
betar inom industrin eller jord-
bruket finns de flesta på kontor,

reselandet DD DDR-Turistbyrö, Box 197, 10122 Srockholm 1

Vosogoton 19, 1el. O8/11 82 1O
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som sekreterare, socialarbetare in-
om vårdyrken etc., men den stör-
sta kategorin utgörs troligen aY

lärarinnorna.
Lärarinnornas situation i Italien

är speciell. Efterfrågan på lårar-
arbeten i Italien är enorm, efter-
som detta i många icke-industriali-
serade delar av Italien är den enda
inkomstkällan för flickor som vill
arbeta när de slutat skolan. De
långa ferierna och den begränsade
arbetsveckan 24 timmar i
grundskolan, 1,5-1,8 timmar på

högstadiet gör att kvinnorna
kan arbeta och ändå hinna med

hela hushållsarbetet och familjen.
Som många kvinnliga pedagoger

påpekat har det konservativa, re-
pressiva italienska samhället många
fördelar av detta. Lönerna kan
hållas nere eftersom kvinnorna
uPPmuntras att betrakta sitt ar-
bete som deltidsiobb. Den extra-
tid som lårarna bör anvär'rda till
att. följa med den senaste utveck-
lingen både inom sitt område och

överhuvud taget absorberas i stäl-
let helt aY hushållsarbetet. Den
konservativa klassen i Italien kan
därför känna sig säker pä ar.t lå-
rarna inte kommer att störa sy-
stemet genom att sprida nya radi-
kala idder till den unga genera-

tionen. Man bör också lägga mär-
ke till att medan en överväldigan-
de majoritet av lårarna i grund-
skolar-r och pä mellanstadiet år
kvinnor är de flesta rektorer män.

Kyrkan, familjen och skolan
Efter denna summariska översikt
av kvinnans arbetstillfällen och

hemarbetets struktur borde det va-
ra helt klart varför fyra femtede-
Iar av den kvinnliga befolkningen
arbetar oavlönad inom hemmet
och med barntillsyn. Den ekono-
miska och sociala strukturen är så-

dan att arbetet utanför hemmet
inte bara är extremt svårt att fä
utan också betyder ännu mer slav-
arbete, så att kvinnorna känner sig

tvingade art ägna sig åt det bara
i yttersta nödfall, t. ex. i fattig
arbetarklass, på landsbygd eller
bland låginkomsttagarna i den läg-
re medelklassen där man vill höja
familjens standard eller oftare ge

barnen högre utbildning (den obli-
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gatoriska utbildningen slutar vid
1,4 ärs ålder och kostnaden för att
hålla barn i skolan efter det år
hög, både i direkta utgifter
bokköp etc. - och indirekt genom

uteblivna inkomster från ungdo-
marna).

Det juridiska och ekonomiska
förtrycket av kvinnan är naturligt-
vis bara toppen på ett isberg, vars
bas är ett väldigt psykologiskt och
kulturellt förtryck. Det är denna
bas som hindrar den italienska
kvinnan från att inse sin situation
och reagera mot den. Det finns tre
centrala institutioner i Italien som

för kulturen vidare och som ser till
att kvinnans underdåniga roll be-
varas intakt: kyrkan, familjen och
skolar-r. Den katolska kyrkan år
sedan gammalt en av det patriar-
kaliska samhällets främst stöttepe-
lare och har spelat en huvudroll
när det gåIIer förtrycket av kvin-
nan. Dess helt manliga hierarki
som avlägger ed pä atr. avstå från
all sexuell kontakt med kvinnor
har under århundraden fört fram

en negativ bild av kvinnan. Jutg-
frumoderns symbol inpräntas som
det högsta kvinnoidealet hos de

unga av bägge könen. Men bakom
denna bild finns kvinnlighetens
andra sida - den orena kvinnan,
mannens leda fresterska etc. Kyr-
kan spred "dubbelmoralens" prin-
cip: sex \rar av ondo men männen
kunde niuta av det tillsammans
med utstötta kvinnor (prostituera-
d.). Inom äktenskapet var fort-
plantningen dess enda funktion.
Kvinnan skulle vara "hemmets
.. tDanger

jungfrukulten betonades så

starkt att det var otänkbart att
en kvinna som inte var jungfru
skulle kunna gifta sig med någon

annan man än den som berövat
henne jungfrudomen. I Syditalien
kunde en kvinna faktiskt tvingas
att gifta sig med en man hon inte
ville ha om han kidnappade och

våldtog henne. Den sexttella akten
att t^ hennes jungfrudom gjorde
henne automatiskt till våldtäkts-
mannens egendom i samhällets

1971, då levinnor över bela
fri abort.

Flygblad från 21 november
världen demonstrerade för



ögon. (Denna "yana" trotsades för
första gången för fyra är sedan
då en ung siciliansk flicka trots
hotelser vägrade att gifta sig med
våldtäktsmannell. Hennes ageran-
de ansågs så ovanligt att rikspres-
sen rapporterade om det.)

Kyrkan lår alltså ut sexuell
kyskhet till ogifta kvinnor och
påbjuder sexuell avhållsamhet som
födelsekontroll. Påven varnade i
en encyklika för bara tre år sedan
kvinnorna för att använda pre-
ventivmedel eftersom de därige-
non-r skulle tillåta männen afi för-
nedra dem. Däremot var det fullt
acceptabelt att unga män tillfreds-
ställde sina sexuella behov på bor-
deller. Det var faktiskt först 1958
som en kvinnlig senator lyckades
få de statliga bordellerna stängda.
De italienska kvinnorna har alltså
tills helt nyligen introducerats i
sexuallivet, efter en period av på-

tvingad kyskhet, av män som fått
sin sexuella erfarenhet från pro-
stituerade och som inte förväntat
sig något sexuellt gensvar från sin
äktenskapliga partner.

Familjen är den andra viktiga
faktom för att bevara kvinnans
underordnade roll. En flickas fö-
delse anses som en obetydlig hän-
delse, medan en pojkes födelse
möts med stora gratulationer och
föräldrarnas stolthet. Redan når
flickorna är helt små får de lära
sig att tjåna sina bröder och sin
far och de lär sig att de ska ägna
sig är. hushållsarbete, Yara tysta
och väluppfostrade medan deras
bröder får leka aktiva och krea-
tiva lekar. När de blir äldre får
deras bröder frihet att komma och
gå som de vill medan flickorna
inte får det. Deras far kontrolle-
rar allt vad de gör och genom-
driver sin vilja ifräga om allt:
vart de fär gä, när de ska komma
hem (vanligen före kvällsmålet),
kläderna de bär, t. o. m. längden
på deras hår. Ofm bestämmer han
godtyckligt vad de ska studera.
När en flicka förlovar sig över-
låter fadern helt öppet sin aukto-
ritet till fästmannen och denne
åtar sig vanligen den rollen ome-
delbart. Många män instruerar
sina fästrnör vilka vänner de ska
ha, hur de ska se ut, vilka poli-
tiska idder de ska ha etc. Eftersom
kvinnan är en enda mans egendom
får hon inte gå ut med olika poj-
kar innan hon förlovar sig, vilket
hon ofta gör i tonåren. Förlov-
ningen varar kanske i flera år in-
nan giftermålet. Faderns auktori-

ff:'.lrrT 
alltså direkt av den äkta

Kvinnorörelsen
Också skolan spelar en viktig
roll. Fortfarande finns det skilda
pojk- och flickklasser i grundsko-
lan och på mellanstadiet. Vissa de-
lar av schemat år olika. Enligt
utbildningsdepartementet ska t. ex.
pojkarna i småskolan ha träslöjd
medan flickorna ska leka med doc-
kor och lära sig hushållsgöromål.
I tredje, f1årde och femte klass
ska pojkarna syssla med mekanik,
med att dekorera klassrummer och
ha speciell bibliotekstid, medan

flickorna i samma åldersgrupp får
låra sig sI, laga, brodera, städa
och laga mat. En bok i broderi
med titeln "Din framtid" utgavs
nyligen som lärobok för flickor-
r-ras tekniska träning. Efter 11 års
ålder slipper pojkarna ha skoluni-
form medar-r flickorna måste bära
den tills de slutat skolan vid 18

eller 1,9 års ålder. För mindre än
100 år sedan var all högre utbild-
ning stängd för kvinnorna. Idag
finns det en hyfsad procent flickor
i den högre utbildningen men de-
ras studier är huvudsakligen inrik-
tade på låraryrket eftersom de inte
lran förvänta sig art göra karriär
nåeon annanstans.

Det är lätt att förstå att så få
italienska kvinnor hittills lyckats
befria sig från de ekonomiska och
kulturella bojorna. Men även om
nåsra lvckats göra det på ett in-
dividuellt plan fär de oundvikli-
cen skuldkänslor i förhållande till
den inlärda mor- och hustrurollen
och upnlever atr de svikit sin san-
na kallelse. Alternativt kan en
kvinna tvingas avstå från barn och
samlevnad och acceptera ensamhet
som den oundvikliga konsekvensen
av sitt val.

Under de senaste åren har lta-
lien emellertid för första gången
fått bevittna en kollektiv rörelse
för kvinnans frigörelse. I olika de-
lar av Italien har det bildats grup-
Der som revolterar mot det härs-
kande patriarkaliska systemet.
Aven om alla grupperna är mot
det kapitalistiska systemer finns
det en del som prioriterar kam-
pen mot det mer än andra kvin-
nor, liksom somliga enbart vänder
sig till arbetarklassens kvinnor
medan andra inkluderar alla kvin-
nor oavsett klass. Många av med-
lemmarna kommer från mansdo-
minerad utomparlamentariska vän-
srerqrupper där deras hopp om att
fä arbeta för etr nytt samhälle
sveks när de upptäckte att de på
nytr hamnat i ett patriarkaliskt
och auktoritärt system. Men alla
grupper har det gemensamt att de
inser att kvinnorna har förtryckts
längre och mer totalt än någon an-
nan grupp och att den enda vägen
till befrielse går genom medvetan-
de om detta och genom handling.

qtMW

Vad händer egentligen
i lrland idag?

Ingen kan bättre än
ALF f{BERG
ge oss bakErunden.

Cirkapris 16:- inkl. moms
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Womens Liberation startade i USA och det är där den vuxit

snabbast. I dag räknas den som den starkaste motståndsrörel-

sen vid sidan av de svartas. Men Womens' Lib i USA har rätt

mycket koncentrerat sig på det ideologiskt/psykologiska för-

trycket av kvinnan, som är uppenbart i ett land där kvinnan i så

hög grad reducerats till ett obiekt och ett bihang till mannen.

Men det ekonomiska kvinnoförtrycket är lika tydligt i Amerika

som någon annanstans. Om kvinnorna och kvinnorörelsen i

USA skriver här Louise Wald6n.

I{vinnor i USA
IJniz.,ersitetsbokbandlaren: "Det
som är mest inne just nu är \Wo-

men's Lib (Kvinnornas befrielse-
front) och indianernas historia.
Men dom kvinnor som är med i
Women's Lib är sådana som ändå
inte kan få någon träff (date)."

Hemrnafrw i villaförort: "Vis-
serligen har jag akademisk dok-
torsgrad men det är klart att iag
slutade jobba når vi fick barn.
Att ta hand om hem och familj är
i alla fall det viktigaste. Men
ibland blev det litet tråkigt. Så jag

började sälja plastbunkar på ho-
meparties. Dom pengar i^g för-
tjänade skänkte jag till kyrkan så

att ingen skulle tro att min man
inte kan försörja oss. Visst år jag
lycklig. Men det känns tomt, me-

ningslöst ibland, som en ångest.

IJndrar om det är något fel På
mig?"

Medlem av Women's Lib: "Om
du inte anser dej förtryckt beror
det på att du inte vågar inse det.

Alla kvinnor är förtryckta, de

som arbetar är dessutom exploate-
rade. Vi lever i ett sexistiskt sY-

stem, i en värld styrd av manlig
chauvinism. Så länge vi ställer
upp på männens ord och värde-
ringar kommer vi ingen vart. Vi
måste definiera oss själva."

Det är tre repliker som fastnade
i huvudet på mig under en Ame-
rikaresa förra äret. Tre repliker
som ger en del av bakgrunden till
den nya amerikanska kvinnorörel-
sen och varför den ser ut som den

gör. Den amerikanska kvinnan sit-
ter pä en piedestal i fastlåsta posi-
tioner, i fixerade könsroller: som

sexobjekt, helgonförklarad hustru-
moder, statussymbol. Hon har inte
ens rätten att åldras, utan tvingas
livet ut jaga ungdomens skönhet
för att hävda sig i konkurrensen.

Det är den ena sidan av saken:

det ideologiska förtrycket, som

finns inom alla samhällsklasser och

som fören ar alla kvinnor.
Den andra sidan är det ekono-

miska förtrycket. Sedan 1950 har
antalet förvärvsarbetande kvinnor
ökat och utgör nu 37 Procent av
arbetarklassen. Man räknar med

att siffran 1980 ska vara 40 Pro-
cent. Majoriteten - 62 procent -år gifta (34 procent av alla gifta

tcdlt h Lrttdtrt

Figuren t. b. visar kvinnornas andel ats led.ande positioner drid(dstr'

i arbetsliztet. Totalt innehar de 22 procent azt de ledande r'r'ttb

befattningarna. De är B procent 4a ttetensbaps"männen", trrt..r

7 procent aa läkarna, 3 procent ap adpokAternd' 1 pro-

ccnt a'u ingeniörernh ocb 1 procent aa d,omarna. Samtliga 
I'rt

t'igwrer är härntade wr llene Winkler: "Women 
-Worleers, qdsa

the t'orgotten tbird of the worleing clAss", utgiaen art In- rd.rrr.t.r

ternational S oc,ialists.
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kvinnor arbetar). Okningen av
kvinnlig arbetskraft ligger nästan
enbart på gifta kvinnor. Det främ-
sta skälet för att arbeta är att fa-
miljen behöver extrainkomster. 75
procent av kvinnorna kommer
från familjer där mannen tjånar
under 7.000 dollarlär.

De senast e 25 ären har antalet
förvärvsarbetande mödrar med
barn under 18 år ökat med 600
procent och är nu högre än nå-
gonsin tidigare. Over hälften ay
alla svarta kvinnor med barn un-
der 6 är arbetar. Men bara 2 pro-
cent av barnen till dessa mödrar
har någon form ay samhällelig
tillsyn och kostnaden för barntill-
syn slukar ofta halva inkomsten
för de kvinnliga arbetarna.

Staplarna t. a. visar hur många hpin-
nor soffi, arbetar belår och beltid in-
orn låglönejobb. Inuti staplarna anges

n'redelinkomsten i d,ollarlår. Från oän-
ster till höger: privat hwshåIlsarbete,

s e ra ic e j o b b, b and elsans tällda, ind.astri-
arbetare, hontorsanställda. Staplarna
t. h. visar antal förvärvsarbetande
möd.rar oliha år. Tendensen är att
mödrarna alltmer t'örvärasarbetar. De
gråa t'älten anger möd.rar rned barn
wnder 6 år, de vita rnödrar rned barn
iiver 6 år. Antalet anges i rniljoner.

De flesta arbetar, liksom i Sve-
rige, inom kontors-, service- eller
vårdnadsyrken, bara 20 procent
arbetar inom industrin, främst in-
om de lågavlönade textil- och to-
baksbranscherna.

Medan alltså antalet, förvärvs-
arbetande kvinnor totalt har ökat
har andelen kvinnor inom kvali-
ficerade yrken sjunkit, från 40
procent 1950 till 37 procent 1.966.

Av dessa är nästan hälften lårare.
Också kvinnolönerna har i rea-

liteten sjunkit: 1.955 .var medel-
inkomsten för kvinn or 64 procenr
av männens medelinkomst, L965
var den under 60 procent. Sämst
av alla har, som hos oss, ensam-
stående mödrar: av de vita tjänar
30 procent under existensmini-

mum, av de svarta 58 procent.
Könsdiskrimineringen slår hårdare
än rasdiskrimineringen: vita kvin-
nor tjänar mindre än svarra män,
allra minst tjånar svarta kvinnor.

Det är tendenser som vi känner
igen från vår egen låginkomstut-
redning, men bilden i USA blir
ännu svartare om man tänker på
att det är ett land med en vtterst
bristfällig socialvård där ingenting
är gratis, allra minst sjukvården.

Feminismen
Med ett så tydligt ekonomiskt och
ideologiskt förtryck mot kvinnor-
na år det knappast förvånande att
den nya kvinnorörelsen startade
just i USA. Ett "historiskt" årtal
är 1.963, dä Den feminina rnysti-
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Figuren visar att löneskillnaden rnellan rn6r.ns- och kvin-
nolöner ökat de sendste 10 åren. Kuruan anger medel-
inkonrst far heltids- och helårsarbetande män och krsinnor.
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ken, Betty Friedans chockrapport
om den amerikanska förortsfrun,
kom ut. Betty Friedan själv star-
tade NOW (Nationai Organiza-
tion of \Women) och kvinnorna in-
om the Movement (den amerikan-
ska proteströrelsen) började kri-
tisera rörelsen för det sätt kvin-
norna behandlades pä: deras in-
sats reducerades till att skriva sten-
ciler, koka kaffe och vara madras-
ser medan männen stod för teori-
erna, talen och organisationen.
Deras kritik blev utskrattad.
"Kvinnans enda ställning inom rö-
relsen är horisontell", sa Stokeley
Carmichael i ett klassiskt uttalan-
de. Kvinnorna svarade med att
bilda egna grllpper, caucuses, som
drev kvinnofrågor inom rörelsen.
Därifrån var steget inte långt till
en separat, självständig kvinnorö-
relse. Den kom igång pä allvar
våren och sommaren 1968 och

spred sig som en löpeld över na-

tionen. Idag finns det Vomens
Lib-grupper över hela USA. Hur
många medlemmar som finns vet
i-ngen, men det rör sig säkert om

hundratusentals som på ena eller

Cirleeln ztisar barntillsynen för barn

till t'örvärvsarbetande mödrar. Den

smala grå triangeln anger de 2 Pro-
cent som t'år tillsyn motsztarande aå-

ra daghem. Övriga: 28 Procent om-

bändertagna av modern, 46 Procent
skötta hemma a'u någon annan än

modern. 16 procent tillsedda utant'ör
bemmet, B procent belt wtan tillsyn.

andra sättet kommit i kontakt med

eller solidariserar sig med tWo-

men's Lib.
Vad är då \Women's Lib? Det

är omöjligt att ge ett entydigt svar
på den frägan. Gemensamt för al-
la grupper är att man anset att
kvinnan är utsatt för ett dubbelt
förtryck, ett ekonomiskt och ett
ideologiskt, och att det behövs två
revolutioner för att befria kvin-
nan: en socialistisk och en kvin-
nornas egen revolution. Gemen-
samr för de flesta år också att

man arbetar utom-parlamentariskt
i små grupper, anti-auktoritärt och

anti-hierarkiskt, och att man läg-
ger stor vikt vid medlemmarnas
egen aktivitet. Man får egentligen
inte vara passiv eftersom kvinnor
rnåste tråna sig i att göra sig hör-
da och handla. Men sedan går lin-
jerna i sär. Grovt uttryckt kan
man säga att det finns en skala
där ultraferninisterna bildar ena

slutpunkten och "politicos", dvs.

de politiska, ofta marxist-leninis-
tiska grupperna, den andra. Femi-
nisterna anser att mannens för-
tryck är den främste fienden. Ur
det förtrycket har alla andra for-
mer av förtryck "växt": kapita-
lism, imperialism, rasism. Feminis-
terna vänder sig till alla kvinnor,
oavsett klass, och menar att alla
kvinnor år "koloniserade" aY

männen och att de under det tryc-
ket har utvecklat en egen "kolo-
nial" kvinnlig kultur:

"Den (radikala t'eminismen) ser

f eminismen inte bara som k a i n -
n d n s buvudwppgift wtan som nå-
got centrdlt i ztarje övergripande
revolutionär analys. Den vägrar
dtt acceptera den existerande vän-
steranalysen inte darfAr ilt den
är för radikal wtan för att den
inte är radikal tillräckligt.
Den ser den nuvarande nänsterns
analys sorn garnntalmodig och yt-
Iig et'tersom den inte relaterar det
eleonomiska klassy sternets straktur
till dess ursprung i det sexaella
hlassystemet, modellen f a, alla
andra exploaterande systern ocb
därt'ör den som först måste elimi-
nerds i varje sann rertolution",
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skriver Shularnith Firestone i Tbe
Dialectic of Sex, en av de viktiga
feministiska böckerna.

Politicos
De politiska grupperna däremot
anser att kampen mot det ekono-
miska förtrycket är det viktigaste.
Först i ett socialistiskt samhälle
kan kvinnan befrias och därför är
klasskampen och kampen mot ka-
pitalismen huvuduppgiften. Men
samtidigt krävs det en kvinno-
revolution, eftersom socialismen i
sig inte befriar kvinnor från det
ideologiska förtrycket :

"DessA (de politisha grupperna)
anser att de rad,ikala kvinnorna
måste agitera bland de wnga arbe-
tarflickorna, bland arb etarkztinnor
öperhupwd taget ocb bland arbe-
tarbwstrwrna hring en dwbbel front,
närnligen mot det direkta förtryc-
leet t'rån de manligt dominerade
institutionerna och mot utsilgning-
en aa dem som arbetare. De häv-
dar att människans kulturella fAr-
bållanden i lika bög grad som den
ebonomiska basen för hennes för-
trycb bestämmer hennes medvetan-
de. Om stwdentrörelsen inte kan
ansluta sig till ett sådant progrdm
måste det bildas en kvinnorörelse
sbild från den öariga rörelsen, ty
endast så kan de radikala kr.)in-
nornd, f å det medztetande som
krävs för att bunna wtveckla oclt
genomt'öra detta program." (K.
McAfee 8. M. \Wood: Bröd och
rosor.)

Förutom dessa två huvudlinjer
finns också NO\f. som ibland räk-
nas, ibland inte räknas till $7o-
men's Lib. NO\f arbetar inom sy-
stemets ram för lagändringar o.
dyl.. På deras program står bl. a.
lika rätt till arbete och utbildning,
förbud mot alla former av köns-
diskriminering, daghem, fri abort,
rätt till mödraledighet, rätt till
skatteavdrag för barntillsynen
för förvärvsarbetande föräldrar.
NOV:s medlemmar är till sror
del väletablerade yrkeskvinnor och
inan arbetar i den traditionella
föreningsformen, men man har
gjort mycket gott genom att väc-
ka uppmärksamhet kring uppen-
bara kvinno-orättvisor i USA.

Den revolutionära
potentialen
Kvinnokampen pägär alltså pä
många olika nivåer i Amerika
idag. Massmedia har som alltid ta-
git fasta på de mest extrema ytt-
ringarna, typ SCUM (Society for
Cuttting Up Men), lesbiska kol-
lektiv, BH-bränningar erc. Men
det pågår också ett storu arbete i
det tysta: man försöker organisera
kollektiva daghem, ordnar rådgiv-
ningsbyråer för kvinnor, etablerar
"Kvinnohus" där kvinnor ska kun-
na ta sin tillflykt när trycket blir
för starkt. Rörelsen har också bred-
dats de senaste åren. Först bestod
den mest av unga, vita, välutbil-
dade medelklassflickor men nu
finns det grupper för äldre kvin-

nor, för svarta och andra fårgade
kvinnor, bland arbetarkvinnor etc.

Det vore fel att bygg" upp en
falsk motsättning mellan de olika
riktningarna. För kvinnans befri-
else behövs både err ökat klass-
medvetande och ett ökat medve-
tande om kvinnoförtrycket.

"Det viktigaste elementet när
det gäller att utveckla en kvinno-
rörelse inom arbetarklassen är tro-
ligen dels en tvär-klass-rörelse för
kvinnans befrielse, dels aw hela ar-
betarklassen blir mer militant",
skriver Ilene \(inkler i Women'Workers, tbe forgotten third ot'
tbe worbing class. FIon menar ock-
så att den ökande andelen arbetan-
de kvinnor hittills inneburit en
tillbakahållande, konservativ fak-
tor i arbetarrörelsen. Men i fram-
tiden kommer ailt fler kvinnor att

förvärvsarbeta större delen av sitt
liv _- bl. a. för att de helt enkelt
måste för familjens uppehälle. De
kommer inte längre att fungera
som en arbetskrafmreserv som för-
svinner in i hemmet vid lågkon-
junktur, och det i sin tur kommer
att leda till att kvinnorna blir mer
militanta vilket i sin tur kan på-
verka hela arbetarrörelsen:

"Därför ska vi som socialister
både delta aktivt i kampen mot
kvinnans totala förtryck och södja
kvinnornas kamp på arbetet. Kam-
pen gäller både den manliga chau-
vinismen och kapitalismen och
därför måste kvinnans kamp orga-
niseras separat. Vår roll ska vara
att förbinda kvinnans kamp med
arbetarklassens och att hjälpa till
att utveckla en revolutionär kvin-
norörelse tvärs genorn klasserna.
Till sist kommer kvinnans befri-
else bara att förverkligas i en so-
cialistisk revolution där kvinnor-
na spelar en aktiv ro11 för att säk-
ra sina egna, speciella krav, lika-
väl som arbetarklassens krav."

Redan nu räknas Women's Lib
som den starkaste proteströrelsen
i USA vid sidan av de svartas.
Den börjar alltmer bli en makt-
faktor att rakna med, både för
vänstern och för de etablerade
politikerna. En del kanske rragt
börjar inse vad kvinnorörelsen me-
nar när man talar om kvinnorna
som "den stora revolutionära po-
tentialen" och den kraft som lig-
ger i ett ökat kvinnligt medvetan-
de. Som det sjungs i Sånger om
krtinnor:

"Kvinnorna är, det är mindre leänt
en mäktig minoritet
på bara 51 procent
det ban vara bra att d,w oet."

Expresslotter Snabblotter

Tombolalotter Kvicklotter

Lägre priser, snabbare leveranser

Prislista på begäran

G. V. GAIJNER AB
Alviksvägen 47,

Box 15039, 76L 15 Bromma
Tel. 08/25 84 00.
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"För en europ6 är ett land som Geylon till att böria med bara
annorlunda och exotiskt. Det tycks omöjligt att dra paralleller
mellan det västerländska och det asiatiska sättet att leva, det
är lätt att fjärma sig.
Under enlmånads tid försökte jag sätta rnig in i den ceylone-
siska kvinnans levnadsvlllkor, och iag fann att det är så oänd-
ligt viktigt att inte fiärma sig. Det är så lätt att vifta bort den
aiiatiski kvinnans problem genom att säga: Asch, iamen det
där ingår ju iden orientaliska kulturen. Då är man inne på.en
livsfarlig väg; det måste alltid stå klart att förtryck av e-n be-
folkninglgru-pp alltid måste kallas vid sitt rätta nannn och inte
för en ännoriunda kuttur vare sig förtrycket försiggår på Ceylon
eller i Sverige", skrlver Gunilla Granath i en rapport från
Ceylon. Alla de orättvlsor som den svenska kvinnan upplever
ar älldeles desamma för kvinnorna på Ceylon - det är bara
det att där är förtrycket och orättvisorna tiofalt värre.

livsmedel från utlandet. Ceylon
är nämligen som klippt och sku-
ret att själv producera ris och
skulle säkert kunna bli nära nog
självförsörjande i fräga om jord-
bruksprodukter.

Politiskt är Ceylon en polisstat
som styrs av ett kvasisocialistiskt
parti, Sri Lanka Freedom Parry.
Detta parti vann en suverän se-

ger genom att lova ett slut på

den stora arbetslösheten främst
bland de unga akademikerna, de

stiganCe priserna och en total fri-
görelse från utländskt kapital och
beroende. Partiet infriade dock
inga av sina löften utan knöt
tvärtom fastare kontakter med
världsbanken och fikade efter
USA-dollar. Arbetslösheten Yar

värre än någonsin i april 71. då

unga män och kvinnor över hela

Ceylon gjorde uppror mot rege-
ringens sätt att lösa problemen.
Upproret slogs ner med omänsk-
lig grymhet och med medel som

inte stod i någon som helst rimlig
proportion till upprorets storlek.

Mot de unga rebellernas hand-
gjorda bomber och lätta gevär
ställde regeringen tungt artilleri
och flygvapen. Minst 20.000 män-
niskor dödades, men det finns
många som nämner siffran 50.000.
16.OOO unga flickor och Pojkar
sitter nu i fångläger. En hel gene-

ration kan sägas vara helt utsud-
dad från Ceylons karta.

Naturligtvis skiljer sig medel-
och överklasskvinnans liv från ar-
betarkvinnans i väsentliga delar,
men äktenskapet har de dock ge-

mensamt med allt vad detta inne-
bär i den här delen av världen.

Äktenskapet på Ceylon år än
i dag mer eller mindre en ekono-
misk affärsuppgörelse mellan par-
rernas föräldrar. S. k. "proposed
marriages" hör mer till regel än
undantagen. När en ung kvinna
gifts bort måste hon föra med sig
en hemgift till mannens föräldrar.
Di'tta innebär att flickorna ofta
betraktas som en börda, som en

tärande kraft inom familjen och
speciellt inom de fattiga arbetar-
familjerna.

Hemgiften är en institution som
de unga kvinnorna på Ceylon tyc-
ker hjärtligt illa om, men tradi-
tionen tycks dock inte försvagas
nämnvärt än så länge. Kvinnor-
na ser det som förodmjukande att
giftas bort tillsammans med en
summa pengar eller dylikt. Det

Alexondro Kollontoy:
Kvinnons stöllning i den
ekonomiskq comhöllsul-
vecklingen.

gidlunds

Kvinnor pa Ceylon
Den asiatiska kvinnans identitet
smulas effektivt sönder av ett
samhälle där reglerna kring kvin-
norollen år iärnhärda, äktenska-
pet betyder fullständig underkas-
telse (undantagen vissa medel- och
överklasskvinnor) och en livslång
fjättring vid ett oupphörligt bar-
nafödande.

För att man bättre ska förstå
kvinnans situation på Ceylon är
det kanske nödvändigt att ge en

kort beskrivning av det ekono-
miska och politiska läget på CeY-

lon.
Ceylon är ett mycket bördigt

jordbruksland som under så gott
som hela sin historia blivit ex-
ploaterat av andra makter. 1'948

blev Ceylon officiellt fritt från
England, men i praktiken fortsat-
te England utsugningen av sin

f. d. koloni. Flandelsavtalen är
helt otroligt oförmånliga för Cey-
lon, som inte ens äger sina egna

theplantager. Landet är helt be-

roende av sin export av te' gum-
mi, och kokos. Världshandelspri-
serna är starkt pressade och Cey-
lon lider av konkurrensen med
USA, som producerar syntetgum-
mi. Ceylon producerar alltså va-
ror som helt är tänkta för exPort
men som är till ingen nytta för
folket självt. Man får - hör och
häpna - importera ris och andra
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ligger ju nära till hands att upp-
leva sig själv som förtingligad, ett
objekt bland de andra objekten
som mannen får på köpet genom
giftermå1.

När en kvinna gifter sig måste
hon ovillkorligen vara oskuld. In-
om de riktigt ortodoxa familjerna
är det svärmodern som ska kon-
trollera att den unga kvinnnan
har mödomen kvar. Och arma
kvinna som redan förlorat sin
hinna. Då står det svärföråldrarna
fritt att förskjuta henne och gör
dom det inte kan man vara säker
på att kvinnan kommer fA ge-
nomlida ett bittert liv. Hon kom-
mer alltid att bli påmind om sitt
brott och kommer atr föraktas av
sin make.

16 barn
Inom äktenskapet år husfadern
den självklara auktoriteten och
har den bestämmande makten.
Kvinnan innehar tjänarrollen och
mannen härskarrollen. Vid målti-
<ierna sitter hon oftast inte med
vid border utan passar upp och ser
till att alla har vad de önskar. I en
relativt välbärgad medelklassfa-
milj dit jag var inbjuden på mid-
dag kunde det gå till så här: rne-
dan moCern och de två döttrarna
p3, 1,2 och 13 år passade upp på
oss satt den fyra-årige lille sonen
och åt som en liten kung.

Ferrial Izath Ali, en musiklä-
rarinna som var förhållandevis
medveten och fri, sa att kvinnor-
na på Ceylon i princip var fria
att bli vad de ville, att utföra allt
som en man kunde göra, men i
äktenskapet var de alla slavinnor.
Och därför fanns det heller ingen
frihet i praktiken.

Overhuvudtaget kännetecknas
fOrhållander mellan könen av en
besynnerlig kyla och ett utpräg-
lat främlingsskap. Under den må-
nad jag vistades på Ceylon upp-
täcktc j^g intc en gång någon
gest av ömhet mellan någon rnan
och kvinna. Män och kvinnor till-
sammans på gator, torg eller bus-
sar var en sällsynthet medan man
egendomligt nog ofta kunde se

män hand i hand på gatorna.
Slutsatsen är den att män och

kvinnor genom uppfostran, segrc-

gerade skolor o. s. v. kommit att
leva i helt skilda världar. De har
ingenting gemensamt och männen
önskar heller inte ha någonting
gemensamt med den kvinnliga
sfären, som de betraktar med illa
dolt förakt.

På Ceylon innebär äktenskapet
för större delen av kvinnorna
först och främst barn, barn och
åter barn. Medel- och överklass-
kvinnan ha;' redan skaffat sig pre-
ventivmedel, rnen ute i byarna
där de flesta bor, där de fattigaste
människorna bor där existerar
ingen "familjeplanering", där le-
ver man i misär och på existens-
minimum. Där får kvinnorna upp
till 1,6 barn. Där är kvinnorna
slut vid 30 års ålder, urlakade och
förpinade efter en evighet av barn
i både mage och vid bröst samti-
digt.

Ute i byarna händer det ofta
att man gifter bort sina döttrar
redan vid 14 års ålder. Bland mus-
linerna är det också vanligt att
fattiga föräldrar skänker bort si-
na unga döttrar till gamla gubbar
som inför utsikten av lite ungt
kött nöjer sig utan hemgift.

Behovet av preventivmedel är
utan gräns. På familjeplanerings-
byrån får man 2-300 brev om
dagen från olika delar av landet
med förtvivlade rop om hjälp
med barnbegränsning.

Fru Florence \Wijeratne började
med familjeplaneringsarbetet, som
till stora delar är ett Sidaprojekt,
för 18 är sedan. Hon berättar
uppgivet att man på dessa 18 år
inte hunnit längre ut med plane-
ringsarbetet än till huvudstaden
Colombos förstäder.

- Regeringen verkar ointresse-
rad, vi får inte tillräckligt med
pengar för propaganda och ska
en enda propagandafunktionär
kunna klara av Ceylons alla by-
ar? Från kyrkan får folket inget
stöd heller. Både buddhister och
katoliker dr emot barnbegräns-
ningen, men det bryr sig kvinnor-
na inte om längre.

- Naturligtvis, fortsätter hon,
hade vi problem med männen till
att börja med. De var och är så

fyllda av äganderättsbegär att de
inte tänkte tillåta sina hustrur
att använda p-piller. Kvinnorna
kunde ju vara otrogna utan att
det märktes.

- Familjeplaneringsarbetet gäl-
ler naturligtvis att stoppa den
enorma folkökning vi haft de se-
naste tio åren, men säger hon med
hetta och intensitet, det gäller i
lika hög grad kvinnornas frigörel-
se. Som det är nu är kvinnan i
många fall inte stort mer än ett
avelsdjur. Flennes liv är inte män-
niskovärdigt.

Kainnor på en gwmmifabrik - te- ocb gumrniind,wstrin är två basnäringar på
Ceylon. Foto Leit' Hedman.
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Arbetarlänga i ett te-distriht - utanlör dörrarna hänger de typiska teplochar-
leorgarna sorn bärs på ryggen. Foto Leif Hedman.

Antalet illegala aborter år följ-
aktligen stort och dödsfallen år
många. En kvinna kan få abort
enbart om födandet av barnet kan
riskera moderns hälsa, d. v. s. om
kvinnan inte skullle gä igenom
framfödandet med livet i behåll.
Om man frågar kvinnor om de
känner till smärtlindring vid för-
lossning vet de inte vad man ta-
lar om. Och de omständigheter
under vilka arbetarklassens kvin-
nor tvingas framföda sina barn
går inte att göra sig en föreställ-
ning om. Sjukhusen utgör ett kon-
centrat av vidrighet, smuts, stank,
mänskligt lidande och ensamhet.
Sjukhusvård år gratis på Ceylon.

Hur många ensamma mödrar
det finns på Ceylon gick inte att
fär frum. Om statistiken är otill-
räcklig på andra håll är den i det
närmaste obefintlig i detta fall.
Ensamma mödrar är tabu, helst
bör man inte vidröra ämnet. Det
är stor skillnad på s. k. legala och
illegala barn. Staten gör allt för
att förhindra uppkomsten av
utomäktenskapliga barn, d. v. s. i
praktiken att förhindra kvinnans
frigörelse från den äktenskapliga
fångenskapen. När ett barn är fött
är föräldrarna förpliktade att vi-
sa upp ett giftermålscertifikat för
att fä barnet förklarat som legalt.
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Der är mycket svårt att bli socialt
accepterad om man år ett utom-
äktenskapligt barn. Man blir näm-
ligen kastlös eller kommer att
tillhöra den lägsta kasten. Är man
dessutom kvinna finns det små
eller inga utsikter att bli gift. Hon
har ju ingen hemgift.

Den ensamma modern kommer
genom hela sitt liv vara stämplad
som en "smutsig kvinna" och det
kommer Yara på gränsen till
omöjligt för henne ^tr bli gift.
Ofta förskjuts hon av sin familj
och för det mesta blir hon tvung-
en att lämna ifrån sig barnet till
de speciella institutioner som tar
hand om illegitima barn. I vissa
fall kan det hända att kvinnan
kan få ett arbete dit hon kan ta
med barnet, men det innebär att
hon får arbeta för ännu lägre lön
än vanligt och lönen ligger för de
flesta arbeterskor under eller pre-
cis på existensminimum.

Dubbelmoralen i detta avseende
som alla andra är naturligtvis fullt
utvecklad. Mannen gär helt fri,
och ingen reagerar nämvärt om
han överger kvinnan och barnet.
Och hur fungerar barntillsynen?
Ja, medelklasskvinnorna har både
en och wä tjänare i huset, men
för illa andra kvinnor är det illa
ställt. Någon gång kanske någon

svärmor förbarmar sig, men för
det mesta springer barnen vind
för våg. Många barn på Ceylon
lever ett hårt liv. På stränderna
leker fiskarbarnen, kanske kom-
mer några av dem ihåg att gå till
skolan, kanske inte. Man kan se

ett tragiskt mönster: 1O-1 1,-äriga
flickor släpar omkring sina späda
syskon på höften och dessa små
barn d.r helt utlämnade på nåd
och onåd till sina äldre systrars
barmhärtighet. Men vad som
egentligen är mest tragiskt är att
dessa små pseudo-mödrar på 10-
1,1, är blivit tvungna att sluta sin
skolgång och att de kommer att
bli nästa generations outbildade
underbetalda arbeterskor med
döttrar som i sin tur fär sluta
skolan för att ta hand om mindre
syskon.

Tre rupies om dagen
Den officiella attityden till kvin-
nors förvärvsarbete dr kanske
inte helt negativ men man fö-
redrar förstås atr framhålla att
kvinnans rätta plats är i hemmet
och låtsas följaktligen att de fles-
ta kvinnor också å.r art finna där.
I själva verket förhåller det sig
naturligtvis så att arbetarklassens
kvinnor arbetar utanför hemmet
som de alltid gjort. Officiellt för-
värvsarbetar 60 procent av Cey-
lons kvinnor, men siffran kan
mycket väl vara högre.

Av medelklasskvinnorna år 60
procent lärarinnor (medan rek-
torerna självklart är män) och ar-
betarklassens kvinnor arbetar på
tefabriker, gummiplantager, sI-
centre, vävfabriker, choklad och
tobaksfabriker.

Te är Ceylons största exportpro-
dukr och teindustrin sysselsätter
omkring 700.000 arbetare. Majori-
teten av arbetarna är kvinnor; det
ar bara kvinnor som plockar te
och det är ett tunga arbete. De
bär omkring 20 kg om dagen på
sina ryggar .Är de inte teplocker-
skor sitter de och sorterar te för
hand. De få män som arbetar i
fabrikerna står vid maskinerna el-
ler år förmän. Dessa kvinnor tjä-
nar tre rupies om dagen och det
är ungefär lika mycket som ett
paket te kostar. Man skulle kun-



na säga att kvinnorna bär upp he-
la teindustrin med sina låga löner.
De tjänar mellan 90-1,50 rupies
i månaden beroende på om de ar-
betar på söndagarna eller ej. Som
jämförelse kan sägas att en förman
tjänar minst 500 rupies i måna-
den och då tjänar han ganska bra.
På 90 rupies klarar rnan sig nätt
och jämt.

Picketline i 1,5 år
Kvinnorna år sällan medlem-
mar i någon fackförening och i de
fall de gått in i facket har de bli-
vit sparkade direkt. Det finns ing-
en som helst arbetstrygghet. C.y-
lon Mercantile Union år en av
Ceylons fackföreningar; inte den
största, men väl den starkaste och
radikalaste. Den har tagit sig an
kvinnorna och i de fall kvinnor
har blivit avskedade för att de
gått in i CMU har det blivit strid.
Och så kvinnorna har ställt upp!

Kapitalisterna utnyttiar den
kvinnliga arbetskraften till brist-
ningsgränsen med regler och kryp-
hål som gör det omöjligt för kvin-
norna att utveckla en facklig tra-
dition. På många fabriker har
man nämligen den regeln att gif-
ta kvinnor inte får fortsätta att
förvärvsarbeta. På så sätt får man
på de fabrikerna alltid unga, osäk-
ra och outbildade flickor som inte
har en aning om vad kamp, strejk
och fackförening betyder. Konti-
nuiteten avbryts alltid och löner-
na kan hållas låga och arbetsför-
hållandena fortsätta att vara häl-
sovådliga och direkt vidriga. Sam-
tidigt upprätthåller fabriksägarna
den åsikten att "unga och ogifta
kvinnor inte har behov av och in-
te heller kan kräva högre lön när
de bara har sig själva att tänka
på".

Exemplen på fabriker som spar-
kar kvinnor som går in i facket
är mångfaldiga: På Lucky Manu-
factory Industries hade en flicka
arbetet fem år utan anmärkning.
Då hon gick med i CMU fick hon
genast klagomål på sig och avske-
dades kort därefter utan förkla-
ring. De andra flickorna på fabri-
ken anslöt sig till facket de också
och gick omedelbart i strejk. Fab-
riken avskedade allihop. Facket

.,:.. *.:?1

"Srnå pseudomödrd.r sotn släpar ornkring rned sina syskon på hölten"
Foto Leif Hedrnan.

agerade for flickornas fall under
ett och ett halvt års tid och under
denna tid från 69-71 demonstre-
rade flickorna varenda dag i pic-
ket line på den största gatan Galle
Face utanför parlamenthuset.

På den statsägda Lanka Wea-
ving Industri blev det strejk och
avskedanden av ungef är samma
anledning. Flickorna demonstre-
rade i picket line utanför fabriken
under sex måna der varje dag. En
av parlamentsledamöterna ur den
förra regeringen var ågare dll
fabriken och han hyrde nägra
gangsters för att de skulle kasta
sten på de demonstrerande flic-
korna. Flickorna tog upp stenarna
och kastade tillbaka i suveränt
förakt. En l6-ärig flicka fick en
sten i huvudet och for ner i ett
dike. Hon fick föras till sjukhus
för att sys. Nästa dag sågs hon
åter på barikaderna och kastade
sten pF, kapitalets hantlangare.
Flickorna fick så småningom sina
jobb tillbaka.

På en av Ceylons chokladfabri-
ker brukar man lära upp flickor-
na under sex månader med "full"
lön. Flickorna gick med i facket
och blev naturligtvis sparkade. Så

hellre än att behålla arbetare som
var medlemmar av facket anställ-
de man en helt ny personalstyrka

istället för de 650 sparkade och
rog förlusten aY sex månaders
produktionsnedgång. Flickorna
hade för övrigt kämpat sig till he-
la 40 (!) rupies i månaden (jämför
den läga, medelinkomsten på 90
rupies) och kampen avslutades
faktiskt med att de ursprungliga
flickorna fick sina arbeten tillba-
ka. Arbetslösheten dr som sagt
fruktansvärt stor och man slåss

med näbbar och klor för art fä
behålla sina jobb. Det behövs med
andra ord ett kurage som inte går
av för hackor i denna kamp där
striden kan betyda att man förlo-
rar sitt arbete och sitt livsuppe-
hä11e.

En av de sista saker jag gjorde
på Ceylon var att tråffa 400 lock-
outade flickor som var anställda
p7 en vävfabrik. De hade varit
lock-outade 74 dagar, men var vid
gott mod och kamplusten lyste
ur deras ögon. "Privata vinstin-
tressen måste bort" sa flickorna,
"och vi vill ha arbetstrygghet och
anständiga löner".

Ceylons kvinnor tycks ha bör-
jat sin kanep för frigörelse. Tänk
er om de 700.000 kvinnorna som
arbetar inom industrin plötsligt
lämnade sina fält och sina korgar
och gick i strejk. Vilken revolutio-
när kraft!
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från barrrerrs värld
Dokurnentärt

Ellen Key profeterade en gång att
det tjugonde seklet skulle bli Bar-
nets århundrade - hon skrev ju
också ett mycket uppmärksam-
mat verk med denna titel. Som
vi alla vet har det inte blivit så

mycket av den saken: krig, miljö-
förstöring och mycket annat har
motverkat de vällovliga skydds-
åtgärder som verkligen genom-
förts för barnen. Den trygghet
som har vunnits har förlorats på
andra områden, exempelvis ge-
nom trafikfarorna.

Nu förefaller det emellertid
som vi vore på väg, om inte pre-
cis in i ett barnets århundrade så

åtminstone in i ett barnets årtion-
de. Leksaksutställningar, radio-
program, en flod av böcker och
artiklar, ett specialnummer om
barn av Ord s. Bild många
tecken tyder på ett nyvaknat in-
tresse för barnen och deras värld.

Nu har också Fataburen, Nor-
diska museets och Skansens äre-

Margit Palmar recenserar Fataburen, Nordiska mu-
seets och Skansens årsbok, som i år helt ägnats
barnens historia:

Ungefär hälften aY årsboken
upptas av uppsatser i den mer
traditionella museala stilen: om
dopseder och barnkoltar, om
tennsoldater och dockor, om
skämtgåtor bland skolbarn och
flickböcker, der senare något som
säkert kommer många att le igen-
kännande leenden. Om barnens
nutida lekmiljö skriver Arne
Björnstad, de avslutande raderna
kan vara värda att citeras:

"Förr Yar barnens uppväxt-
miljö inte skild från de vuxnas.
Barnen var i högre grad än nu
en integrerad grupp i den totala
miljön. De vuxnas värld var de-
ras. I byn och den lilla staden
var arbetsliv och hemmiljö inte
skilda. De gick hand i hand.
Att mycket i den tidens samhäl-
le var vrångt, orättvist och fel
skall genast tilläggas. Inget ro-
mantiskt skimmer skall fördölja
gamla missförhållanden. Men
just från barnens synpunkt in-
nebar det lilla samhället en

känsla av trygghet genom den
dagliga närheten till välkända
människor i olika åldrar, och
när det gäller den lilla staden en
mera differentierad närmiljö än
vad en modern sovstad kan ge.

Därför måste man nu uppfinna
lekplatser i stället".

Det är dock inte i denna del av
boken utan i den andra eller rät-
tare den första man finner de

verkliga tungviktarna. Här uppe-
håller man sig inte vid de välbär-
gade klasserna utan dyker direkt
ner i Fattigsveriges barnavärld.
Här var förhållandena ofta ohygg-
liga med trångboddhet, sjukdo-
mar, svält, brist på kläder och
skor. Värst var kanske barnanta-
let Redan i sju-åttaårsåldern fick
barnen börja hjälpa till med fa-
miljeförsörjningen i bondesamhäl-
let, antingen i det egna familjehus-
hållet eller pä den större gård,
där föräldrarna var statare eller
torpare. Det fanns mycket de

kunde göra, men gränserna mel-
lan pojkars och flickors arbete
var delvis noga uppdragna. Poj-
karna följde i regel fadern på åker
och äng, i skog och fähus, flic-
korna modern. Till dessas första
uppgifter hörde att passa småsys-

vördiga årsbok, tagit upp detta
som huvudtema i sin nya årgång.
Detta sker enligt presentationen
bland annat för att intressera den
yngsta publiken, "morgondagens
museibesökare", för vad museerna
kan bjuda av kunskapsstoff och
belysning av förändringar i sam-
hället. I detta sammanhang kan
erinras om den lekverksamhet för
barn som bedrivits av bland an-
nat Nordiska och Moderna mu-
s6erna.

En museal årsbok ser naturligt-
vis inte som sin uppgift att ge

framtidsperspektiv men väl att
påvisa den utveckling som redan
skett. Och i denna årsbok finns
verkligen en imponerande sam-
ling av fakta om barnens livsvill-
kor frän nästan ett årtusende.
Och den som varit pessimist kan-
ske kan finna en viss tröst i tan-
ken att barnen i de stora folk-
skikten haft det mvcket mvcket
sämre förr.

Taättbalja, kol-
binle och trsätt-
bräde, anaända
a'u en ängla-
makerska i Häl-
singland. 1915-
1917 som mör-
dade I barn.
Hon dränkte dern
i. baljan genoTn
att ställa brädan
och binken oad.n-
på.
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kon, snart också att städa, diska
och duka samt baka bröd. Men
det fanns också mycket som till-
kom både flickor och pojkar att
göra som ved- och vattenhämt-
ning, bärplockning, potatisupp-
tagning, tröskning, vallning - 

j^,
listan kunde egentligen bli hur
lång som helst. Ungefär i femton-
årsåldern brukade pojkarna avan-
cera till drängar eller halvkarlar
med hälften så stor dagspenning
som de vuxna karlarna. Flickorna
hade vid denna ålder ofta redan
börjat "tjd.na pigor" i bondefa-
miljer, först som barnpigor. Ar-
betsdagen var lång, elva, tolv tim-
mar eller mer, kosten dålig och
någon ledighet var det aldrig tal
or,r. Ändock, säger artikelförfat-
tare, Mätyäs Szabo, var barnens
arbetsbidrag mer än nödvändiga
och de flesta hushållen skulle ej
ha klarat sig utan detta arbetstill-
skott. Och det är till denna gam-
la tradition i bondesamhället det
senare så grymma barnarbetet i
fabrikerna knyter an.

Ändock var inte förhållandena
för dessa barn de sämsra. Värst
var det för de utomäktenskapliga
barnen, de så kallade "oäkta".
Ännu under vikingatid var deras
ställning förhållandevis hygglig

- om de inte utsattes - och de
växte upp i faderns hus. Men jäm-
ställda med de i äkta säng födda
var frillobarnen dock inte. Det
var kristendomen som med åren
gjorde livet allt svårare för den

,, ,,. .1,\1'rr.

t'rån milan, Värmland 192A-talet. Bägge bilderna wr Fatabwren.Barn hör

ogifta modern och l-rennes barn,
detta hängde samman rned att äk-
tenskapet betraktades som ett
sakrament. Reformationen för-
bättrade ingalunda förhållandena,
tvärtom. Präster och myndigheter
arbetade ihärdigt för att förfölja
den ensamma modern och hennes
barn, och straffen var många och
hårda, ända till dödsstraff för
"horsynden". För den stackars
modern fanns egentligen bara en
utväg: att söka dölja havande-
skapet och sedan döda sitt barn.
För att räda bot på de många
barnamorden stiftades 1.778 en lag
som stadgade att modern om hon
så önskade hade rätt att bli okänd
genom att barnet infördes i kyr-
koböckerna som fött av "okänd
mor" lag som gällde ända
till '191,5.

Denna lag blev utgångspunkten
för de så kallade änglamakerskor-
nas ohyggliga verksamhet, som
utförligt skildras av Sven Ulric
Palme.

Dessa kvinnor, som inte så säl-
lan också var barnmorskor, tog
emot de nyfödda barnen och be-
holl dem mot vederlag. Men istäl-
let för ^tt ta" hand om dem eller
överlämna dem till fosterhem
vanvårdade de dem avsiktligt till
de flesta av dem dog, av svält,
misskötsel och sjukdomar. Det
var för övrigt inte bara de ogifta
mödrarnas barn som drabbades,

även gifta föräldrar kunde över-
lämna icke önskadc barn till äng-
lamalierskor, enligt rättsprotokol-
len.

De barn som lyckades övcrleva
fick en bitter lott. På landet auk-
tionerades de bort till den lägst-
bjudande, i städerna hänvisades
de - om de inte lyckades komma
in på något av de få barnhemmen

- till tiggeri. Omkring 1900 kla-
gade Stockholms stad ör'er en in-
vasion av tiggarbarn frän en
grannkommun men fick till svar
att barnen kunde icke reda sig om
de icke fick tigga. FIur allvarligt
problemet var visar det faktiska
förhållandet atr i Stockholm var
nära hälften av samtliga barn föd-
da utom äktenskapet, detta vid
18CO-talets mitt.

Först med detta århundrade
började man på allvar ta itu med
att förbättra förhållandena. 1906
och framöver hölls stora kongres-
ser för barnavård och fattigvård
och nu började de nya tankar
spridas, som senare tog form i
191,7 års lagstiftning om barn
utom äktenskapet och 1,924 års
barnavårdslag samt i de följande
årtiondenas barnavårdande sam-
hällsåtgärder. Men först 1920 fick
de utomäktenskapliga barnen
arvsrätt efter fadern!

Och nu tycks äntligen barnen
få sin egen historia.

Margit Palmer

eller

Arbetar-Tidningen

- utkommer onsdagar och
fredagar -

Ring 08i52 00 95 eller
031 11276 07 och prenumerera.

Betala när Du får tidningens
inbetaln ingskort.
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För Uietnams kvinnor och barn
Med detta nummer av vår tidning följer ett inbetalningskor-t som vi hoppas
att alla ni som är vänner till dei vietnamesiska folket skall göra bruk av.
Att de behöver vårt stöd och varmt uppskattar det är något som inga ord
behöver ödslas på - ni förstår och kanner det säke rt Yar och en. Vi är. ju
också i den lvckliga situationen att vi har mycket nära kontakter rned Viet-
nams kvintroiorbn]trd. Tack vare det har vi haft möjlighet att överlämna de

insamlade medlen direkt i händerna på representanter för detta kvinnoför-
bund. Vi känner dem och de kännei oss 

-och varje uttryck för solidaritet
med det tappra vietnamesiska folket är dyrbart för dem.

Redovisningslistan är den här gången inte så lång som vanligt. Men vi
hoppas atr då till nästa nummer skt bli så mycket längre. Låt det bli allas
.rråit^ svar på de våldsamma amerikanska bombningarna över Syd- och Nord-
vietnam!

Postgiro 5 13 23 - 
rt

Box 3021, 161 03 Bromma 3

Centrala sKV-avd., 
";tJ.tl1-n;" 

"''\?L',,!
V:a Lundby SKV-avd., Göteborg 20Q: -Orebro SKV-avd. 100: -Huskvarna SKV-avd. 210: -Ambiörbv SKV-avd. 100: -llalÅo sKV-avd. 1oo: -Luleå SKV-avd. 150: -Vetlanda SKV-avd. lCO: -S:t Görans SKV-avd., Sthlm l00r -em. Mia Emsheimer, Stockholm,- bössinsaml, 1,473:. 9l
Hildur Lönnström, Porjus 100: -Anny Ohman, Porjus 1C0: -Gusiav Fröbom, Porjus i0: -
Teres Isaksson. Porjus li: -Emma Äkerlund, Porjus l0: -Ann-Mari Hevman. Stockholm 50: -V. Joh. Essle, Göteborg 50: -Marsit Vall, .lohanneshov 50: -
Cun"hild Sundsiröm, Björnlunda l25z -

Gunborg Kihlman, Hägersten ?5: -K. Lundmark, Stockhol,m 35: -Erik Danielsson. Enskede 1C: -Gösta Sköldberg, Johanneshov 80: -Änna Pettersson, Avesta 20: -lenny Brännström, Glommersträsk 252 -:,. '- .; tEIin Bengtsson, Halmstad 20: -It'laj Blombäck, Västerås 25: -Annila Gustavsson, Södertälie 10: -Siv Marklund, Piteå 5C: -Elsa Stuee. Skattkärr 15: -Karin Näidlandcr, Johanneshov 20: -Ester Gustavsson, Solna, Till Hugo
Sillins minne 10: -Kerstin o. Gunnar Veiter, Solna,
Till Hugo Sill6ns minne 10: -Sehna Löhr, Stockholm l0: -Louise V'aldin, Solna 10: -A. Högbom, Stockholm 5: -Gunilla Petrdn, I{isings Backa 25': -Kronor 186.146: 31

Hälsning från

ANGELA DAVIS
till kvinnorna i hela världen

"På denna I mars, den in-
ternationella kvinnodagen,
sänder jag mina hälsningar
över kontinenten och över
hela jordklotet till alla kvin-
nor, särskilt de som käm-
par för mänsklighetens be-
frielse från imperia,lismens
bojor, rasismens gissel och
krigets böndor. Jag tar till-
fället i akt att i dag tacka de
talrika kvinnoorganisatio-
nerna inom Kvinnornas De-
rnokratiska Världsförbund
som har sänt mig så många
budskap om stöd och soli-
daritet."

(Forts från sid 9)

män med hemrnafruar. Det är des-

sa 18OO-talsmänniskor som Plane-
rar framtidens samhälle. och det
är de som ligger bakom också da-
gens schizofrena svenska samhälle.

Men kvinnorna har genomskå-

dat, dessa myter. De vet att de

lever i ett onaturligt samhälle. Vi
måste ändra på det.

Louise Waldön påpekade hur
man angriper "kvinnans sjuka
punkt", barntillsynen. Daghem
tillåter man sig att dra in På,
men anslagen till sporten rörs inte.
60.000 barn under 7 är saknar
tillsyn. 380.000 barn behöver dag-
hemsplatser. Detta i ett samhälle
dår 26 procent av kvinnorna ar-
betade 1.960, och nu 50 procent -
de flesta av ekonomiskt nödtvång.
Av det kapitalistiska samhället
kan vi inte vänta oss mycket. Men
vi kan böria med att ta kontakt
med varandra, starta en diskus-
sion, känna att vi är starka när
vi blir många. "Kvinnans frigö-
relse är inte möjlig utan en socia-
listisk revolution. En socialistisk
revolution år inte möjlig utan
kvinnans frigörelse."

i0

Lotta Durgö gav exempel på

f ackets ointresse för kvinnorna,
något som blivit aktuellt för hen-
ne efter sex månaders barnledig-
het utan bidrag från facket. FIon
tillhör Handelsanställdas förbund,
där uppåt ZO procent är kvinnor
men bara en kvinna finns bland
styrelseledamöterna.

På mötet, som blev en stor
framgång, sjöng också Marie Se-

lander och Grupp 8:s nybildade
sångkör, telegram avsändes till
Angela Davis, Bernadette Devlin
och Vietnams kvinnor samt - ef-
ter viss diskussion resolution
till finansminister Guunar Sträng.

Katja Valddn

Grapp B.'s

Foto Jean

sångkör "Halva Sverige"
Montgrenier.

med Marie Selander vid mikrofonen.
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Ate$äringens
storlek
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sägerinteallt.
Återbärin-een i Konsum säger bara en del om hur effektivt
föreningen arbetat under det gångna året. De pengar som
blir över på verksamheten tillhör och tillfaller med-
lemmarna i förhållande till gjorda inköp.
Men för att få en uppfattning om effektiviteten måste man
titta på andra saker också:

I vilka priser tiltämpar man i butiker och varuhus?
I tider som dessa föredrar många medlemmar en kraftigare
prispress framför en fixerad återbäring.

n vilken service ger rnan?
Personal att fråga, varuval och butiksstandard spelar också
sin roll - och kostar pengar.

n viken kvalitet håIler varorna?
Kvalitetsbehovet är naturligtvis olika hos olika konsumen-
ter. Vår regel är att varje köp skall ge valuta för pengarna.

PS. Pä1971års köp får de svenska konsumhushållen
nu ca 162 milioner kr. tillbaka i återbäring.

1

Märket för konsumenter i förening
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För sommardagar, solskensdagar' lata daEar i Bulgarien

SOLIGA SUNNY BEACH _ FASHIONABLA GOLDEN SANDS

HOTELLEN LJUSA NYA

STRANDEN VIT GNISTRANDE REN _ BÖLJORNA KLARA SMEKANDE

TRYGGT FÖR BARN _ LUGNT FÖR FÖRÄLDRAR

PITTORESKA STIGAR - BREDA STRANDPROMENADER

VÄRDSHUS FöR MATGLADA _ NATTKLUBBAR FÖR NÖJESSUGNA

UTFLYKTER FöR VETGIRIGA

RESO, VINGRESOR flyger till Sunny Beach, SPIES flyger till Golden Sands

UPPlYsningar:

BULGARISKA TURISTBYRÅN
Kungsgatan 30 1l1 35 STOCKHOLM Tel. 08/11 51 91

*


