


Vi Mänskor nr} L99l

INNEHALL

4 Ledare
Erni Friholt

5 Schartau och kvinnorna
Maria Jacobson

l0 För Maja iir Gud kärlcken
Anna Johansson

72 Taheera läser Koranen med barnen varje dag
Ylva Brune

l6 I begynnelsen var gudinnan
Birgitta Onsell

20 Katolska minnen
Erni Friholt

22 De chantar för viirldsfrcd
Maria Edström

26 I Guds tjänst
Ann-Kristin Mossberg

28 Skapande ögonblick i Canbcrra
Anna Karin Hammar

32 Början på något nytt?
Eva l,,likell

33 Sveriges ckonomi idag
Anna Karin Jansson

34 Monopolspel om tillvaron
Justina Oster

38 Ska Bildt slänga alla våra daghem?
Sven Lindqvist

Notiser, Insändarc

Aktucllt om styckmordsrättegångarna

Rccensioncr

40

41

l tnorLnes on{ra 6rea
lofinnnu ftökar "[en utr)affio
frun', rflnflor ti[[ sonning ocft
'inb ör[es Lo, tt k- a arnorTö r
aiffoftirare, oostutor Lrebet ned
frökningar.

'-lJtn ri{dste friikar [en utus[da f*n
ocft frinnzs 6arn, uitkajry i sanning
iikkar, och ick4 jog afiennst, utan ocL
a[ta aftdra som ftaaa fart (anna
sanningen.
3 Joft. a.1.

tTr2-, et finrgjort mig storgfiu{je, attjag
frar funnit ffera aa dino 6arn, uan[ra i
sanning, efter det 6ul, som ai ftaaafått
,från falern
1Ttpr. 13.5.3 Joft. a.4

1.-/ cft nu fior jag en 6ön ti[[ [ig, kora
fru. Icfrg som om jag sfueue för att giao
[ig ett nytt 6ul; det gaIfer s[[enost det
6ul, som ui froaa fiaft från
\eggnnzken: att ai skptn ökka
aarandra.
1 Joft. 2:7. 3:11 4:21

q
J ry finfu uri.t nrycket anwlt att
sktiaa ti[[ eder, men jry ai[I icka göra
det mtd papper och \fticK Jag fioppas
att i stidtet få komma ti[[ e{er ocft
muntfigen ta[o mld eder, för att aår
g tadj t s fs{t 6 tiu a futtk oortig
S loft.u. 13 f. 1 Joft. 1:4
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Ledare av Erni Friholt
Tillfrågad om utgången av kriget i Irak sa
general Schwarzkopfatt det varju uppen-
bart att Gud var på deras sida: "Vi vann
ju..."

Del. var och air överhuvudtaget ett fli-
tigt hänvisande till den stackars guden i
den amerikanska politiska retoriken. I
Saddam Husseins uttalanden förekom
dziremot ofhrc hänvisningen till Satan.
USA-den storc Sahn, som detgälldeatt
bckämpa.

Skillnadcn mellan islam och kristen-
dom är intc så stor därvidlag som många
kanske uor.

Fredsforskaren Mats Fribcrg i Göte-
borg förklarar att både isleun, kristcndom
och judendom bchärskas av dcn dualistis-
ka viirldbilden, kampcn mcllan gott och
ont.

Övcrfört på den enskilda människan
skullc det sc utpå följande sätt enligt Mats
Fribergs hypotcs: Verjc människa har i sitt
psyke något som hon eir stolt över och
mcdveten om. Och så har vi andra cgen-
skaper som vi inte vill kännas vid och inte
vill prata om. Den "onda" sidan projiceras
på motparten, på "ficnden", det goda står
vi själva for. Och ficndcn gör likadant...
Dct vill säga om denne år krisl.cn, muslim
eller judc.

Längre österut på karhn, till cxempel i
Indien cllcr Kina finns en annan våirlds-
bild, diir håirskar andra guder. Dessa år
både onda och goda och för övrigt myck-
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et mänskliga och uppträder i en miingd
olika gestålter. Som förklaring till varför
kristendomen aldrig fick något starkt fot-
fäste i Indien (endast 4 procent är kristna),
trots 200-årig viisterländsk kolonialism,
anges bland annat att indierna införlivade
den kristna guden samt Jesus och Maria i
sin stora samling av gudar och "oskad-
liggjorde" dem i och med det.

I USA lever Gud dock i högönsklig
välmåga. Han finns till och med på dollar-
sedeln. Det åir en kristen gud som hyllar
marknaden och kapitalismen och en spe-
ciell form av demokrati. Detär en mycket
manlig och hämnande gud.

Varje ståt som grundades i USA bygg-
de på någon religiös sekt. Vad hade de
första fattiga invandrarna med sig från
Europa? Armod, armar att arbeta med och
en bok. Religionen blev det sammanhål-
lande, formade de enkla, obildade männi-
skornas vZirldsbild. De kiinde sig som det
utvalda folket i det nya Israel. Urbefolk-
ningen, indianerna utsågs till nybyggar-
nas första Satan. Det leddc till en avhuma-
nisering av människorna, urbefolkningen
berövades människovzirdet.

Våldet blev tidigt mycket utbrett i det
amerikanska samhiillet. Idag sker 30 000
mord per år! Det amerikanska folket god-
tar lättare Zin alla andra folk att man tillgri-
per våld och krig som konfliktlösning.
Domstolarna, som har stor makt i USA,
dömer efter dcn cnkla mallen skyldig -oskyldig, vinnare - forlorare, gott- ont,
det vill säga Gud - Satan. Inga kompro-
misser, ingerr förhandling med Satan.

Det leder till en stor självrättfåirdighet
och arrogans. Man ser sig som Guds stiill-
företrädare på jorden med bestraffnings-
rätt, vilket kallas globalt ansva.r.

Om detta uttalar sig i detta temanum-
mer en angolansk kvinna mycket klokt i
Anna Karin Hammars rapport från Kyr-
kornas Våirldsråds generalförsamling. I
mötct mellan kvinnorna där, framkom de
mest fruktbara idderna och kraven. 'Tn ny
världsordning måste bygga på de trådar
som kvinnor väver in i dagens samspel
mellan människor". Så uttrvckte sis Jean

Zaru frän Palestina. Livet i alia dess for-
mer ska sättas i centrum i stlillet för män-
niskan, sa en annan. Vilken omtumlande
tanke för alla "rättrogna" som har liirt sig
att människan/mannen är Guds avbild,
och att människan skall bisitta jorden...

Den koreanska teologen Chun Hyun
Kyung krävde vid samma möte att dualis-
men, vi - dom länkandet måste avskaf-
fas. Detta känns som ett direkt svar och en
utmaning till den idag utövade kristendo-
men i USA. Kanske omfattar också Chun
som korean den österländska ying-yang
filosofin som ser dubbelheten i varje
människa.

Att även det till synes sekulariserade
Sverige b2ir på sitt religiösa/kulturella arv
visar Maria Jacobsons artikel om "Schar-
tau och kvinnorna". I artikeln påpekar
Katarina Lewis att det forskas alldeles för
lite kring hur religionen påverkat männi-
skzrns livsvillkor.

Författaren Birgitta Onsell går långt
tillbaka i tiden och gräver fram Modern
som alltings ursprung. För sin forskning
och sina därpå baserade stiillningstagan-
den har hon fått utstå mycket kritik, ja till
och med fiendeskap. Det åir tydligt att
sanningen bara får vara en. Den som ifrå-
gasättcr beger sig ut i kylan. I rapporten
från Kyrkornas Våirldsrådsmöte tycker jag
mig dock återfinna Birgittas tankar över-
allt.

Vi åir alla präglade av vår religionshi-
storia, och våra religiösa/kulturella min-
nen dr ofta starka drivkrafter i det vi gör,
medvetet eller omedvetet. Mina egna
"Katolska minnen", har väckt en stor ny-
fikenhet till liv hos mig.

Hur hanterar anfua kvinnor (och män)
sina religiösa hågkomster? Vi formas av
vår historia. Men vad gör vi med den? Hur
behandlar vi den i våra liv, använder oss
av den, för den vidare? Eller förkastar vi
den?

Kiira läsare: Hör av er, berätta för oss!
Kanskc kan era bidrag sammanstållas till
en skrift och dåirmed hjälpa forskningen
en bitpå väg. Den forskning som Katarina
Lewis efterlyser.
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Sch artau och kvinnorn a

Om kvinnans roll i religionen, forsknr Katarina
Lewis. Ilon håller på att doktorera om hur
s c hartauis me n påver knde de bo huskins ka
arhetar kvinnorna.

Bild: Petter Johansson. XEFO Reportage

Schartau har fätt ta mycket skit.
I vissa kretsar ryser man, förfasar sig och blir förbannad när det talas om
schartauaner.
Schartauanerna själva säger inte så mycket, det ligger inte för dem.
De är ordkarga och försiktiga med språket.
Det gäller att kunna tolka deras koder.

av Maria Jacobson XEFO Reportage
Det kan Katari na Lewi s. Hon forskar krin g S c hartau
och kvinnorna, de bohuslänska arbetarkvinnorna,
fiskarfruarna och konservarbeterskorna.

Katarina Lewis stammar själv från Uddevalla,
den folkliga schartauismens högborg, hennes mor
och most^rar hör till den sortens kvinnor hon vill
beskriva. Det. ska resultera i en akademisk avhand-
ling i etnologi.

- Niir jag frågade en av kvinnorna om jag fick
komma och hälsa på henne så svarade hon:

"Ja, det går väl bra om jag inte har något annat
för mig".

- Det betyder: om jag lever och har håilsan så åir
du välkommen.

- Om man inte förstår språket såkan man tro att
det iir ointresse från de hiir måinniskornas sida. Men
de knappa svaren visar bara ett annat tidsbegrepp.
Med andra ord säger de att man inget vet om det
som ligger framför, och man vill inte binda upp sig.

Katarina Lewis har en hallonröd kappa på sig
den soliga väreftermiddag vi rZiffas. Hon bor i
Linköping, är doktorand i Uppsala och år som
hemma i Göteborg. Hon har studerat hela sitt liv,
vid sidan av jobbet som bibliotekarie. Kvinnohisto-
ria, religionsvetenskap, etnologi.

Starka känslor
Påcafeet talar vi i timmarom Schartau, [ro, kvinnor,
feminism och biskopar. Dagarna innan har Lars
Eckerdahl utsetts till biskop efter Bertil Gåirtner i
Göteborgs stift. Starka kåinslor och heta diskussioner
har präglat debatten huruvida göteborgarnas nya
biskop ska vara för eller emot kvinnliga präster.

Stridigheter Zir för all del inget ovanligt i Göte-
borgs stift. Läser man lite lokal kyrkohistoria inser
man snart att det har varit så de senaste 200 fuen.
Inget prästval, kyrkoherdesval eller biskopsval har
gått helt smiirtfritt. Ofta har konflikten stått mellan
schartauaner och "de andra". "De andra" år en obe-
suimbar blandning av olika riktningar, till exempel
frisinnade, som inte strikt tillämpade det som Hen-
ric Schartau kallade nådens ordning. Det innebar
bland annat att freilsningsverket med människan
ska ske i en besuimd ordning dåir barndopet åir det



grundläggandc. Att läsa bibeln i rätt ordning, från
början till slut, år ett annat utslag av nådens ordning.

Schartauismen kommer av Hcnric Schanaus rurmn,
liksom riktningar ofta får namn av sina grundare.

Ta Luthcr, till cxempel, minst lika utskälld som
Schartau.

Schartauanerna sjåilva skulle inte drömma om
att kalla sig så. Vår riktning, säger man, om man
säger nåt alls. Förr kunde man höra talas om den
västsven ska from hetstypen.

Henric Schartau var skåning, han föddes 1757
och dog 1825. Bland annat verkade han som präst i
Lunds domkyrkoförsamling.

Han byggde sin teologi på ortodox lutherdom
och den kan kallas fundamentalistisk.

- Det iir inte frågan om blind fanatism, säger
Katarina Lewis, som också menar att den folkliga
schartaunismen inte är så hård och dogmatisk som
den framstZillts. Snarare iir det en del präster med
maktanspråk som styrt över fattrgt folk som gett
schartaunismen dåligt namn.

Forskas för lite
För Katarina Lewis tu det viktigt att dokumentera
den schartauanska kvinnan medan hon finns kvar.
Det forskas for lite kring hur religionen påverkat
människors livsvillkor i Sverige, tycker hon. Vi har
blivit så sekulariserade att. vi numera står fullkomligt
frågande till människor och kulturer med stark tro
och religiösa lagar.

Schartauismen har beskyllts for att vara en hel-
vetcslåra och starkt sekteristisk.

- Inget kan vara mer felaktigt. Schartauismen
är en intellektuell laira, den vädjar inte till folks
känslor, utan till deras tanke och fornuft. Detta
gjorde att den fattiga befolkningen i Bohuslän fick
tillftille att utveckla en intellektuell sida.

- Predikan vädjade till förstånd och vilja, och
det uppmuntrade den sortens intellektuella som
tänker själva. Det var inte en kollektiv rörelse med
mer än man gick i kyrkan tillsammans.

Var och en tar ansvar för sitt och sig själv, en tes
som gick hem hos bohusliiningarna.

Sändes ut i obygderna
Det var teologisnrdenter lrån västkusten och Göteborg
som förde Schartaus ord vidare. Hans låirjungar var
inte popultua på högre ort och biskopen i Göteborg
vid den tiden, i början av 1800-talet, sände ut dem
i obygderna och de vindpinade kusttrakterna dåir
man trodde att ingen skulle bry sig.

I sfiillet blev det tvårtom och ju mer de unga
schartauanska prästerna skickades runt, desto forta-
re spred sig liiran.

Det blev en väckelserörelse och den var stark.
Bohuslän blev det starkaste fästet men även i Väst-
ergötland och norra Halland fann deler av folket
den schartauanska lziran attraktrv.

- Jag tror att det fattiga bohuslänska folket
lockades av upprättelselziran. Schartau predikade
att alla iir lika mycket vdrda.

Det var efter en av de stora sillperioderna som
lZirjungarna kom till Bohuslän, en bygd i förfall.
Fattigt och eliindigt, det söps och htujades.

- Väckelsen gav människorna en kiinsla av själv-
förtroende, tron inljöt livsmod och självrespekt. Fisk-
arna och hantverkarna vände åter till sina arbeten och
de gjorde det med en ny livshållning och självstiindig-
het.

Visste sitt värde
Det åir lätt att råikna ut att kvinnorna i det degenererade
Bohuslän hade ett helvete. Men Schartau var också
kvinnornas man, vulgåirt uttryckt. Dessa kvinnor

ffiffiffi fu

Samtliga målningar
rir gjorda av C.G
Bernhardson ur
boken Bohuslänsk
sed och folktro.

Kyrlcfolk i snö

Kyrkfärd
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Sillsalteri i
Marstrand i början
av sekelskiftet

framställs ofta som allvarliga, tysta, svartklädda,
hårda. Dct är en sann bild mcn intc den enda. Ur tron
på Schartaus lära växtc en stark och oförtryckbar
kvinna fram. Hon visstc sitt värde och det var lika
slortsom manncns. Männens och kvinnornas arbete
värcleradcs lika och den vårderingen byggde på att
båda köncn bidrog lika mycket till överlevnaden'

- Jag har rcdan blivit kritiserad för att jag inte
ti I I räck I ig t poän gterar det patriarkal i sk a förtrycket
av dc här kvinnorna, säger Katarina Lewis. Det zir
kvinnor som inte rålt övcr sin tid och det kan man
kalla I'örtryck. Det gäller inte enbart den schar-
tauanska kvinnan. Hcla samhällct var auktoritärt,
kyrkan stod över folket och det står instiftat i Bibeln
att männens suillning är högrc.

- Man kan inte enbart. bcskriva dessa kvinnor
ur ctt fcministiskt perspektiv. De var strukturellt
{örtryckta men intc av sina mån. Och de jag har talat
med upplevcr sig inte som förtryckta.

- Jag vill undvika att pressa in mitt material i err
fZirdig idcologi u[an i forsta hand vill jag synliggö-
ra kvinnors kunskap och arbete, inte minst de fatti-
ga, hårt arbetandc kvinnornas. Och jag vill spegla
deras liv och villkor från olika hå11.

Katarina Lcwis vill framhäva den starka bohus-
länska kvinnan, mcd en social och intellektuell roll.
Hon var inget hjälplöst offer eller en tyst tjänarin-
na.

Skolning i kyrkbänken
I sitt forskningsmaterial har Katarina Lewis till
exempel fått fatt i handskrivna predikoanteckningar
som kvinnorna gjort i kykbiinken. Guds och pråistens
ord blev såväl intellektuell som religiös skolning.

Det ena ledde till det andra. Kvinnorna liirde sig
ifrågasätta och reflektera och det gav en självsfän-
dighet.

En ensamstående kvinnabetraktades med oblida
ögon i 1800-talets Sverige. Men i Bohuslän hade
den ogifta kvinnan högre status, siirskilt om hon var
lärarinna, och det vau vanligt att ogifta kvinnor var
på den tiden.

- Att visa barnen till rätta var fint och riktigt i
det schartauanska samhället. Givetvis var inte det
samhällct en idyll, sett med mer moderna glasögon.
Förcningsliv ansågs farligt, politiskt engagemang
likaså. Det drog tankarna bort från Gud.

- J4, man skulle inte syssla med allför mycket
viirldsliga ting.

FlZird och fåfänga var inget för Schartaus kvin-
nor, svarta hucklen var mer på sin plats. Dans och
andra skojigheter var det inte tal om.

Fördömande i vissa avseenden
Man var oerhört hfud och fördömande mot till
excmpel alkoholister. De tog inte ansvar för sitt liv,
ansåg man.

- Samtidigt var schartauanerna emot nykter-
hctsrörelsen också, eftersom det var organiserat för-
eningsliv.

Schartauismen var kanske starkast i slutet av
1800-talet, samtidigt som arbetanörelsen började
växa fram. Inte heller den var något för de schar-
tauanska bohusläningama. Nog var de arbetare och
slet ont många gånger, men de var också oftast sina
egna. Diirför var inte arbetsgivarna några självklara
fiender och dcssutom var det fråga om en kollektiv
rörelse.

Kyrkan och Gud var det. naturliga ledarskapet.
En schartauzutsk arbetare var emellertid efterfrå-

gad av den framväxande industrin. De arbetade hårt,
var plikttrogna och stiillde få krav. Många lir de
kvinnor som tillbringade både 30 och 40 år i kon-
servindustrin. Arbete var viirdefullt i sig och att för-
sörja sig sjiilv stod högt i kurs. Men arbetarna lät sig
inte hunsas, de var viirdiga och lät sig inte förnedras.

Syndikalister och schartauner
Det var inte ovanligt att en schartauansk kvinna i
början av 1900-talet gifte sig med en stenhuggare.
Stenhuggarna i Bohuslän var ofta syndikalister.

Föräldrarna skulle inte besämma över sina barn
niir det gällde val av partner. De kunde säga vad de
tycktc men barnen gjorde som de själva ville. Både
i kåirlek och yrke.

Och kåirlek. det var fint det. Älskade två miinni-



skor varandra så skulle de gifta sig. Äktenskapet
mellan syndikalisliska män och schartauanska kvin-
nor föll ofta väl ut. Även hzir visadc kvinnem att. hon
intc lät sig förtryckas. Styrkan hade hon mcd sig hela
livet.

Ett tråkigt utslag av schartauism år sexualskräck.
Scx före äktenskapet vill säga, för inom äktenskapet
var det inget fult.

Men innan fick intc unkarna på Gud och erndlig-
het förvillas av något.

Katarina Lewis planerar att kartlägga trc gcncra-
tioner kvinnor. Nu har hon ett digcrt matcrial över
den äldsta generationcn, mellan 14 och 94 år. Hon
har börjat nosa på mellangenerationen or;h den yngre.

- Jag tror att mellangenerationen av Schartaus
kvinnor har haft det svfuast. Dc kom i stark konflikt
mellan det gamla och nya samhällct. Samhället
nedvårderade det arbete och den kunskap som den
schartauanska kvinnan sett som värdcfullt. Det re-
produktiva, vårdandc och fostrandc arbctct. Kvin-
norna som hamnade mitt i 68-rörelscn kom i kläm i
kulturkrocken.

- Den unga gcncrationcn har klarat det bättrc,
tror jag. Jag kan märka cn schartauansk livshållning
hos de yngre, även om de sägcr att dc inte iir troende.
De vct. vad de vill, de vet var dc har sina rötter. Och
förvånande ofLa vill de unga kvinnorna tillbaka till
det reproduktiva arbctct i hemmet.

Tecken på självständig hållning
Vissa fenomen i Bohuslzin kan man hiirlcda till
schartauismen, tror Katarina Lewis. Intc i religiös
mcning utan mer i inställning till livetoch samhället.
Excmpel på den självstiindiga hållningen år de som
vaktar Kynnefjäll dåir det var aktuellt att provborra
för slutförvanng av radioaktivt avfall. Andra exempel
är fristadsrörclscn som gömmcr flyktingnr och
trädkramarna s om förs ökte s toppa m ot orv äg s by gget
i Bohusliin.

- Dct är cn känsla av att man vill skydda sitt,
ävcn om det betyder att man sätter sig upp mot över-
heten. Man vet vad man vill.

S ch artauan crna prots sterade såil lan hö glj utt, m en
å andra sidan lät de sig inte hunsas. Man ska tro på
Gud och överheten, men inte hur långt som helst,
resoncradc man.

Denna "sätla sig på tvåren" - mentalitet skåir
också igenom på ett annat. sätt. Bohuslän har kommit
att bli ctt slatiskt samhälle drir utvrckling inte prio-
riteras. Det eir ingct dynamiskt landskap ur tillväxt-
aspekten. Man drar inte så stora värlar på turismen
som skulle kunna vara möjligt, andra slags nåringar
intresserar inte. Man vill inte låta sig cxploateras
alltför mycket.

Nu åir för all dcl inte schartauismen död. Ingen
talar högt om den, minst av allt schartauanerna.

- Det rir ett hemligt samförstånd, man vet vilka
som år av samma riktning. Man vet vilka prästcr
som är de rätta lårarna.

En klassisk schartauansk predikan iir tidlös. Präs-
ten kommenterar inte aktuclla händelser, en prcdi-
kan som hålls idag skulle likagärnakunnat hållas för
100 år sedan. För att få lvssna till dess ord åker man
särna en bit.

Katarina Lcwis iir själv svag för cn sådan predi-
kan. Den ska tala om Kristus, om Lron, gc anvis-
ningar om hur man blir och förblir en kristcn. Den
ska betona kiirlek sgiirn in gar oc h m zin n iskornas för-
vallaransvar for livct och jordcn.

Katarina är född Plate, som är en gammal sliikt
från norra Bohuslän och hon är en produkt av
schartauismen.

- Jag zir ohjälpligt präglad av kyrkotvånget,
syndamedvetandet och kzinslan av att vara annor-
lunda. Jag vågade inte börja använda mascara
förrän jag var 40! När man går bort från tron eir det
moraliserandet och normerna som plågar en.

Romantiserar inte
Så smått vänder hon åter mot Schartau, till tron, till
inncbörden i hans ord. När Katarina Lcwis talar om
"sina" kvinnor så åir dct mcd kZirleksfullhet men
ingalunda med en romantisk hållning till
schanauismen. Men man mäste zindå göra kvinnorna
rättvisa och om de uppfattar Schartaus lära som
något positivt kan man inte bortse från dct, menar
hon.

- Det är kvinnor som ur cn nästan omöjlig si-
tual.ion funnit ett egenvåfde, en livshållning och
mcning mcd livet och det beundrar jag. Men de är
inga helgon.

- Det finns många skadade människor som
kommer från kiirlekslösa schartauanska hem dzir
förbud och påtvingade kyrkobesök kuvat barnen.
Man har hållit på formerna i tron att det skulle ge
frälsning.

Nu zir inte schartauismen ensam om att kallas
hård, dogmatisk, kåirlekslös, glädjedödande, ex-
trem och Gud vet allt.

Laestadius fick också ta mvckct skit.

Ilenric Schartau. Gravyr av A.
Arfwidsson efier teckning av J,
Holmbergsson.

Källor:
Ilenric Schartau av Lechard Johansson,
Schartauaner och andre, och,
Mer om schartauaner och andra,
av Theodor Freeman



För Mojct
ör Gud
körleken

Text: Anna Johansson Bild: Marie Hedberg

Niir jag var barn fick jag en gång en liten tavla med en lucia på.
Mamma hängde upp den över en grön byrå och diir hängde den i flera
tu.
För ett tag sedan såg jag ett program om 92-äiga Maja Johansson.
Hon målerr Jesusbarnet och djävulsbarnet som vänner och lek-
kamrater. Målningama var fascinerande. Att måla något så egentligen
självklart som att Jesusbarnet var vän med alla, kän-des ändå
ovanligt och vågat. Men Maja Johansson tror inte att någon kommer
att hamna i helvetet, inte ens djävulen. För henne dr Gud kiirleken.

Jag kom att tänka på mig lilla tavla. Den iir
målad av just Maja Johansson och lucian
iir ett av hennes barnbarn.

Maja Johansson är konstnår. Hon bor i
Gotcborg, tillsammans med sin åildsta doner
Mona Johansson. som också dr konstnfu.

I Majas hem råder en hemtrevlig röra
och tavlorna hänger ätt på alla väggar. De
flesta har hon själv eller Mona målat.
Flera av målningama förestiiller flickor
som plockar blommor och leker. Det zir
Majas barnbarn.

Påbyrån i hallen har hon stiillt iordning
ett altare. Dzir finns två ljusstakar och
Maria med Jesus i famnen. Framför Ma-
rias fötter står en mängd små djur och ljus,
och fler små marior och jesusbarn.

Maja själv åir liten och rör sig långsamt
som gamla gör. Hon har pigga, glada ögon
och håret har hon satt upp i en knut fram-
till på huvudet. Når man pratar med Maja
får man böja sig långt fram och tala tydligt
nåra hennes öra.

Nlir Maja började måla, målade hon
först sina döttrar. Nåir de våixt upp började
hon måla jesusberrnet iståillct. Hon avbil-
dade honom som litet barn, eftersom hans
barndom inte skildras alls i bibeln.

utkastad ur helvetet av mamma och pappa
för att han åir for snäll. Men han trivs inte
hos människorna på jorden för de år inte
bättre än djävlarna i helvetet, det bara
verkar så på ytan.

- Andrakristna kallar mina tavlor för
hädiska, berättar hon. Men det åir de ju
inte.

Kåirleken till sin nästa iir grunden i ett
kristet liv, tycker hon. Men det iir inte
alltid lätt att leva efter det. Gud åir alltid
god och rättvis, men det finns åindå synd i
vzirlden.

Maja Johansson var enda barnet i ett
strängt schartauanskt hem. Varje söndag
fick hon höra långa predikningar i kyrkan
om helvetet och djävulen. Dåir talades det
nästan aldrig om kzirleken.

Kyrkan Zir inte viktig for Maja. Det
sitter väl i sedan barndomen, säger hon.

Niir Maja ber till Gud åir det inte om
något högtidligt eller mzirkvärdigt, hon
ber isuillet mest för dem som år i trång-
måI.

Maja läser bibeln, men tycker bara om
Nya Testamentet. Gamla Testamentet ä
så hårt, anser hon. Det nya handlzu om
kzirleken och det tvcker hon om.

Overallt i rummet - på bordet, i bok-
hyllan och på golvet står små tavlor och
torkar. Maradona, Snobben, jesusbarnet
och djävulsbarnet i olja.

Hon tycker om fotboll och Maradona,
diirförmålar hon honom. Påfåtöljen hiing-
er en t-shirt med symbolen från fotbolls-
vm i Italien.

Maja bjuder på ett glas rödvin. Hon
dricker inget själv, utan sparar det till
kvällen. Varje kväll tar hon ett glas vin
och två cigarretter. Aldrig annars, annat
än då hon blir bjuden och inte kan säga
nej.

I Majas rum hänger ett kvinnoporrätt
som hon målat. Jag säger att jag tycker det
är vackert.

- Ia, de säger det, svarar hon blyg-
samt.

Hon målar naivistiskt, enkelt och kåir-
leksfullt. Maja målar för att hon måste.
Det Zir ett inre tvång.

- Jag måste få uttrycka mig. Det jag
inte ffu leva ut i verkligheten, lever jag ut
i konsten, säger hon. Med sina tavlor vill
hon tala om att Gud åir kåirleken.

Maja Johansson började måla på Ho-
vedskous målarskola i Göteborg, tillsam-
mans med sin dotter Mona når hon var 45
år. Då Maja var ung och gick på flicksko-
la, tyckte lzirarna att hon skulle söka in på
Valands konstskola. Men det blev inget
måleri den gången. Kåirleken kom emel-
lan och hon gifte sig och fick barn.

Maja skrattar mycket, men hon iir inte
alltid glad, berättar hon. Hon kan också
drabbas av ångest.

- Jag lever i mörkret. Men alla n-län-
niskor har ångest, har jag kommit på. Det
beror på att det Zir ett helvete på jorden
ibland.

Konsten, och Majas tro på Gud, hjälper
henne mot ångesten.

Hon åir rolig också, Maja. Hon svarar
kvickt på frågorna och säger skrattande:

- Jag tror på Gud, men hur jag har levt
ska vi inte tala om nu. Det zir en helt annan
historia.

Maja skriver också berättelser om Jesu I ett av rummen har Maja sin atelj6.
barndom och illustrerar dem med egna Hon sitter vid fönstret och målar. Dåir står
bilder. Diir gör hon Jesus till ett vanligt ett staffli och en fåtolj.
barn, fyllt av hyss och lekar. Jesus är - Jag använder inte staffliet längre,
ktuleksfull och hjälper alla och han kan säger hon. Jag iir för gammal för det, jag
trolla. Han blir giirna djävulsbarnets vän. sitter i fåtöljen och håller duken i ena

I en av berättelserna är lilldjävulen handen istiillet.
10



Nuför tiden sitter Maja Johansson ner och målar. Hon målar Jesusbarnet och djcivulsbarnet som goda vänner och
lekkamrater. För detta enser en del kristna Maja för hridisk. "Men det det är jag inte alls" , säger Maja.

11
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Taheera läser
Koranen
med barnen

Islam söger inte att kvinnan skn lyda blint,
söger Taheera, troende muslimsk kvinna.

Mannen oc:h kvinnan har olika uppgifter i
fami lj e n. H an rir fö r s örj are o c h för sv ar ar e o c h
fader. Hans auktoritet cir den högsta ifamiljen,
för någon måste ha ledningen.

Men han ska alltid rådgöra med sin hustru.
Och kvinnans uppgifter är lika viktiga som

hans. Hon tar hand om hemmet och barnen och
deras uppfostran. Och eftersom familjen för
oss muslimer rir samhrillets grundpelare, så
högaktar vi kvinnans arbete -mycket mer rin
vad man gör i de vristerldndska samhrillena.

12
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Text: Ylva Brune Bild: Mats Petersson

är jag frägar Taheera om jag får
göra cn artikel om hennc och
hennes bam, så blir hon tveksam.

Hon förcslår att jag ska träffa en egyptisk
familj istiillet. De har lyckats mycket bättre
med sin bernuppfostran, sägcr hon. Hon
själv iir ensamstående mor med fyra barn
och det behövs cn pappa för att det ska
vara en riktig muslimsk familj. Och hon
har misslyckats i mycket. Hennes ideal Zir
höga, men ofta sägcr hennes barn att de är
för höga, för att vara mdjligaatt förverkliga
idetta samhälle.

- Det låter intrcssant, säger jag. För
övrigt finns dct inga perfekta familjer.
Och det får hon hålla mcd om.

Jag känner Taheera cn aning sedan
tidigerc. Har bland annat åkt med i hennes
lilla bil från Islamiska kvinnoförsarnling-
cn på Hisingen i Göteborg till en affåir som
tillhandahåller Halal-kött, det vill säga
kött av djur som slaktats på det muslimska
sättet. Hon kör bil snabbt med sin hijab,
den långa huvudduken, glatt fladdrande i
vinden, medan hon diskuterar religiösa
spörsmål på ett sakligt och konstruktivt
sätt. Hon zir djupt troende muslim och
srzing i sin livsf'öring, men samtidigt en
påtagligt modcrn kvinna i ett modernt
samhällc.

Traditionell kvinna
Tahcera kom 2l år gammal till Sverige i
november 1969 från Pakistan, som hustru
till en man som hadc studerat. heir några år
och som nu ville ha en troende och
traditionell kvinna från hemlandet vid sin
sida. Hon hade bara setl honom cn gång på
avstånd innan dc gifte sig.

- Då tyckte jag att det var sjävklartatt
föräldrama skulle bcsuimma vcm jag skulle
gifta mig med. Senare har jag läst i Kora-
nen att de unga bör sitta tillsammans och
samtåla ctt par gånger - naturligtvis under
föräldrarnas överinseende - innan man
faLtar beslut om äktenskap.

- Skälet till att föräldrarna besfäm-
mer, är att barncn inte anses veta sitt eget
bästa. Mcn cn kvinna som är över l8 år vet
ganska mycket om sig själv och om sina
verkliga behov. Som jag scr det nu, har
hon ett ansva-r mot. sig själv och Gud att
själv delta i ett så livsviktigt beslut, som
vcm hon ska gifia sig mcd.

Taheeras man var mycket traditionell,
sägcr hon. Han väntadc sig att hon skulle
underordna sig i allt och lyda honom blint.

- Och jag gjorde det ett tag - i
femton år, närmare besfämt.

"Alla människor Zir jåimlika - så jäm-
lika som en kams fänder. En arab har inga
meriter över vad en icke-arab har, eller en
vit över en svart person, eller en man över
en kvinna. Endast gudfruktiga människor
förtjänar fördelar hos Gud". Så säger en
hadith (uttalande från profeten), som med
förtjusning citeras av muslimska kvinnor.

Man och kvinna åir jämlika. Men Gud
har skapat dem så att de kan överträffa
varandra på sina speciella områden. Man-
nen övertrziffar kvinnan till exempel ifrå-
ga om fysisk styrka. Hon överträffar ho-
nom i förmåga till kåirlek och tillgivenhet.
D2irför iir försörjarplikten hans i första
hand, och uppgiften att vårda hem och
barn åir hennes. Han åir farniljens utrikes-
minister och sköter kontakterna med
samhället - hon åir inrikesminister med
full kontroll över den inre ordningen i
familjen. Flera avsnitt i Koranen beskri-
ver hur makarna bör bemöta varandra.
Han bör visa tålamod, vänlighet och barm-
hätighet; hon ödmjukhet, kåirleksfullhet
och lydnad.

Förvärvsarbete
Taheera anser att hon tvingades offra sina
ideal om familjeliv, ndr mannen krävde
att hon skulle börja fcirvrirvsarbeta.

- Jag hade aldrig tyckt att begåirer
cfter pengar skulle styra livet - och vi
hade klarat oss även om jag hade stannat
hemma med barnen, som jag helst ville.
Det var en fråga om prioriteringar. Men
han krävde lydnad för sina val. De sista
åren av vårt äktenskap var mycket svåra.
Jag arbetade och studerade och hade hela
ansvaret för hemmet och barnen. Han
kunde vara borta från familjen halvårsvis.
Han lämnade både mannens och kvinnans
uppgifter till mig - och kom sedan ändå
hem och krävde respekt och lydnad!

Under de hiir åren kåinde Taheera hur
hennes personlighet höll på att förstöras.
Hon var pressad att arbeta med sådant som
hon avskydde. Under en period sålde hon
till och med grillkorv, för att hennes man
ansåg att det var nyttigt för hennes fostran
till modern människa. Och hon grät om
kvällarna och rådfrågade sin Gud. Vilket
år mest rätt - att lyda Gud och inte ta
befattning med svinkött eller att lyda sin
man? Vilket år mest rätt - att lyda sin
man eller att fullgöra sina plikter som

mor? Vilket är mest rätt- att i ödmjukhet
lyda sin man eller att bevara och fullfölia
den natur som Gud har givit dig?

Lyhörd personal
Taheera lämnade barnen på daghem. Det
gick bra, säger hon , eftersom hon såg till
att de fick korra dagar där, och genom att
hon pratade med fröknarna ordentligt, både
när hon lämnade och hämrade barnen.

- Personalen var både hänsynsfull
och tillmötesgående. Till exempel såg de
till att barnen inte bara tvättade händerna
utan också stjfuten efter toalettbesök- vi
tycker inte att det räcker att torka sig med
papper. NZir jag sade att de inte fick berärr,a
om samlag och sådant för mina barn, så
gick de med på det uran vidare. Jag förstfu
inte alls poängen med att berätta om vux-
nas sexualitet för små barn. De förstår
ändå inte vad det dr som mamma och
pappa gör, når de gör barn, utan de blir
bara osäkra och förvirrade. (Man ska na-
turligtvis sanningsenligt svara på det som
barnen frågar men man ska inte
trycka på dem mer kunskap än de vill ha).

Taheera informerade så gott hon kun-
de om några enkla grundregler inom islam
och mötte lyhörda förskollåirare. Men de
viktigaste levnadsregler som små barn låir
sig,lär de sig genom att deltå i en gemen-
skap dåir reglerna följs på ett självklart
sätt.

Vardagsregler

- Vår religion ä en levande tro, som
mycket handlar om hur vi ska vara i
vardagen, hur föräldrar ska vara mot sina
barn och barn mot. sina föräldrar, hur vi
ska bedja, äta, tvätta oss och klä oss. Innan
barnen åir sju år,liir de sig detta genom att
vara tillsammans med oss. De åir med nzir
vi ber, men ingen begiir att de själva ska
göra det. De liir sig att tvätta händerna före
maten och att säga Bismillah hinahma
nir-raheem (i Guds den godes och barm-
håirtighetens namn) och de låir sig att vänta
med att äta tills de äldre har börjat. De rar
cfter vfut sätt att äta: att tåinka på vad de
äter och attätasakta, att först ta från det far
som står närmast, att lämna plats i magen
för andningen och att inte dricka vatten
samtidigt som de äter varm mat.

- Allah, som har givit oss livet ska
också styra våra liv, men när vi lämnar
våra barn till svenska daghem, så uppstår
ett glapp i deras dag på många timmar, då

I3



ainnor ocft refigi^on

de lever efter andra regler än
Hans. Och niir de kommer
hem iir de trötta och inte sär-
skilt motragliga för det som
vi vill visa dem. Vi får enga-
gera oss mycket i uppgiftcn,
om vi ska lyckas liira barnen
hår, det som dc automatiskt
låir sig i ett muslimskt land.

Förlöjligas

- Mycket av det de ser och
liir sig i sin svenska om-
givning, går stick i stäv med
det som vi vill lzira dem.
Auktoriteter och vuxna för-
löjligas. Barn uppmuntras in-
te till respekt och ansvars-
tagande, utan ull att vänta sig
attde vuxna ska passa upp på
dem. Och tvärtom - mycket
av det som vi liir dem zir ingct
som de får tilltalle att vara
stolta över i sin svenska
omgivning. Dct blir något
tvivelaktigt över pappa och
mamma. nzir det som vi lär
ut, inte iir något som man har
nytla av bland kamrater och
kirare. Diirför åir det viktigt
att åka till hemlandet så ofta
som möjligt med barnen. Så
att de får leva Islam till-
surmmans med andra. så att
de får uppleva atr de tillhör en världsreligion
och inte bara råkar ha eff avvikande beteende
tillsammans med några andra
invandrarfamiljer i en svensk förort.

Till Pakistan
Taheera och hennes barn har åkt nästan
varje sommar till Pakistan. En av dcssa
somrar, för åtta, nio år sedan, så rådgjorde
hon också med rcligiöst kunniga männi-
skor om hur hon skulle förhålla sig rill sitt
äktenskap. Det hade blivit henne allt mcr
förhatligt att lyda en man som inte var cn
god muslim, som hon såg det, som inte tog
sitt ansvar gentemot. familjen och som
tvingade henne till felaktiga handlingar.
"Han bordc först lyda sin Gud, innan han
tvingade mig att lyda honom". Hon fick
stod av de islamiska auktoriteterna. som
uppfattade henne som en myckct ovanlig
människa- som ville skiljas av rcligiösa
skäl! Och hennes familj lovade att hjälpa
henne.

- Gud tycker inte om att man skiljer

1Ata

sig, eftersom en skilsmässa innebair stora
svårigheter och lidanden, framför allt för
barnen. Men det finns situationer när
skilsmässan är ett nödvändigt ont. Och i
de situationerna har Gud lovaL att stå vid
vår sida och hjälpa oss att hitta nya vägar.

Ensam
Skilsmässan blev stormig. Men Taheera
avgick med segern och stod plötsligt som
ensam vårdnadshavare av de fyra barnen,
som då var mellan tretton och fyra år
gamla.

Nu, åtta år senare, bor tre av barnen
kvar hemma, Äldsta sonen gör lumpen
för tillfället, men han flyttade hemifrån
redan för ett par år sedan, till Taheeras
stora besvikelse. Den äldste sonen har ett
speciellt ansvar. Finns inte far i hemmet,
så ska han vara i pappas stiille och ta
ansvar 1ör försörjningen och för sysko-
ncns uppfostran.

- Men samma dag som min pojke
fyllde arton år, så packade han sin väska

och sa: Mamma, jag iir en vuxen man nu.
Nu ger jag mig av". Han var väl trött på
mammas tjat och regler. Men inte var han
vuxen - i varje fall lir han alltid tvungen
att låna pengar av mig. Han flyttade, men
han dyker fortfarande upp hiir nåir det Zir
matdags, fem dagar i veckan. Efter en tid
lyckades han skaffa en lägenhet alldeles i
nårheten.

- Man kan se hans fönster hdrifrån,
säger yngsta flickan, Uzma, med tydlig
tillfredsstZillelse.

- Vi hoppas fortfarande att han ska
flytta hem igen, förklarar Farida, som är
arton år.

Mammas regler
Vi sitter och pratar i den lilla lägenheten,
Taheera, Farida, Uzma och jag. Khalid
som är femton år har gått till sommarjobb.
Jag frågar vilka regler som dr speciella i
den hrir familjen, om man jämför med
svenska familjer.

- Tja, om det åir något oanstiindigt på

Farida började anvönda hidjab, huvudduken, när hon började gymnasiet. Lillasyster Uzma, som
är tolv år, tror att hon också kommer att börja med hidjab om några år.



Taheera skilde sig från sin muslimske
men av religiösa skril

teve, så byter vi kanal, säger Farida. Inte
fär attvi åirdirekt okunniga om eller rädda
för det som visas, tilläger hon med ett
skratt. Vi leverju i Sverige och har väl sett
det mesta. Men här i hemmet foljer vi
mammas regler.

- Och nåir det åir dags för bönestund,
så skruvar vi ner musiken eller teven, så
atr detblir stilla hiir. Mamma vill gärna att
vi ska be med henne och jag gör det alltid
- både för au jag själv vill och för attiag
vill respektera hennes regler. Merr bröder-
na, de biter ihop änderna och sitter och
väntar på att de ska få sätta på Sportnytt
igen.

Taheera har läst Koranen med vart och
ett av barnen varje dag. Farida talar om
dessa stunder med tacksamhet. Hon har
valt att ta till sig mycket av undcrvisning-
en - hon strävar efter att bli en god mu-
slim.

- Mamma zir inte sträng av sig. Hon
låir ut hur det ska vara.

Men sedan iir det ditt eget ansvar hur
du vill använda kunskaperna.

Dags för hidjab
Niir Farida var femton år tyckte Taheera
att det var hög tid att hon började använda
hidjab, den huvudduk som en vuxen kvinna
börbiira. "Jagvet att jagborde", saFarida,
"men jag åir inte mogen än. Tänk om jag
misslyckas! Om jag inte står ur med
kommentarerna i klassen! "

Att tå på sin hidjab för försra gången, år
ett efterlängtåt ögonblick för många unga
flickor i muslimska länder. Den år tecknet
på att hon har blivit vuxen - och ofta har
hon provat den många gånger i smyg
framför spegeln, långt före den stora da-
gen. Hiir har samma handling - attklä sig
i hidjab - en annan innebörd. Håir bety-
der den ett stiillningstagande för en reli-
gion och identitet, som kommer att ifråga-
sättas av hela den svenska omgivningen.

Farida tog mod till sig når hon började
gymnasiet. Första skoldagen kom hon i
hidjab, och den dagen var fruktansvård,
säger hon. Många av klasskamratema kän-
de hon sedan tidigare, och de hade aldrig

förr sett henne i dylik utstyr-
sel. "Va e detta, Farida?!"

- Men så småningom
upptZickte de att jag var sam-
ma Farida som tidigare. De
lade sig aldrig i det sedan och
faktum ar attingen har frågat
om varför jag båir hidjab. Det
har gått tre år nu, utan att de
har fått veta det. De åir rädda
för att fråga, och jag tror att
det beror på att de iir rädda
för det annorlunda. Men jag
klarade det! Att gå igenom
hela gymnasiet, utan att läg-
ga av hidjaben.

Anständigt klädd
Nåir fotografen sedan kommer
for att ta några bilder, så
påpekade Taheera försiktigr
att Profeten inte menade att
vi bara ska klä oss ansfändigt
ibland, utan att reglerna
faktiskt gäller alltid, nZir vi
kan länkas möta personer av
det motsatta könet. Farida ffu
snabbt på sig sin sjal.

- Det kommer en dag,
nåir jag aldrig mer vill r.a av
mig den här, säger hon tros-
visst.

Jag frågar Uzma, som dr
tolv år, om hon också tänker

börja med hidjab om några år.

- Ja, det tror jag, säger hon - och til-
lägger: Fast jag ver inre för jag har blivit
retad för mitt namn också!

Att uppfostra bam åir aldrig riktigt lärt.
Att göra det i en främmande omgivning åir
svårt. Taheeras önskan dr densamma som
förZildrars i allmänhet: att barnen själv-
mant ska vilja det som hon vill. Tvång iir
av ondo, for det leder till trots.

- Profeten har sagtatt vi ska leka med
barnen tills de iir sju år, fostra dem genom
undervisning till de åir fjorton, och leda
dem som deras vänner tills de åir dugoett.

Och hon både lyckas och misslyckas
precis som andra föräldrar som anst^räng-
er sig och vill väI. Farida har i alla fall helt
och hållet anammat det islamiska famil-
jeidealct:

- Att familjen åir det viktigaste i livet.
Att familjen alltid ska skyddas.

- Att vi inte ska lämna bort våra barn
och våra gamla. Vår mamma kommer
aldrig att behöva bli ensam.
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Vishetens gudinna Prajnaparamita. Henns uppsyn symbo-
liserar den "visdom som nått den andra stranden".

av Birgitta Onsell
Bilderna cir hrimtade
ur boken Myternas vrirld

aartfiön 6ör det,

Tre f-rå.gor tycfu affti{
fr" fö tl t nnns ftfig fteter$

aiig öaer jorfen:
'l/arifrå.n futntnter rti,

aorför fin* ai finr?
'fre frryo, softL sannofifr,1

ingen tyc(ats att fteft
6 esrtara.

Hur våra tidigare förlevande tiinkte sig begynnelsens
begynnelse - varifrån vi kom, hur allting började,
vem det var som en gång skapade himmel, jord och
hav, stjärnor, måne och människor -- det ger oss
de allra första skapelsemyterna en klar föreståillning
om.

Entydigt möter vi en kvinnlig urbild. En bild av
en Moder som alltings ursprung. En naturlig bild.
Ur modern sprang livet fram. I jorden och kvinno-
kroppen 1åg den hemliga kåillan till liv och forrsatt
liv.

Vördnad sägs vara helighetens käIla. Och ur
denna människornas livsvördnad, växte sannolikt
föreställningen om en gudinna fram.

Arkeologerna fann henne: Den stora gudinnan.
Statyer, statyetter, framstiillningar och kvinnliga
symboler har grävts upp ur jorden. Gömda och
glömda minnen från våra förlevandes tidiga tanke-
våirldar.

Professor Åte gulttr anu har summerat: "Så
mycket iir dock klart., att Modergudinnan åir den
första kända gestalten i mänsklighetens religiösa
pantheon".

Från hemligheternas mörker
I Grekland berättade människorna för varandra om
Gaia, Jordens moder. Hon som var själva jorden.
Som fri från födelse och död en gång i tidernas
morgon dansade fram ur kaos, den gapande tomheten.
Hur hon rullade sig till en spinnande boll och längs
sin ryggrad framskapade bergen. Hur hon danade
dalama i sin kropps fördjupningar - denna böljande
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rytm av kullar och jämn mark. Hur hon ur sin
fuktighet fodde strömmar av milt regn som nårde
hennes ytor och frambringade liv. Oceaner och sjöar
fyllde hon, ur djupa fåror brusade floderna fram.

Slingrande varelser lade ägg och rom i tidvatt-
nets vågor, mcdan späda gröna skott slog upp ur
hennes porcr.

Och - nzir dden var mogcn, födde hon ur sitt
sköte sex döttrar och scx söner. Utan att någonsin
förrötas överbringade hon gåvor till sin yta, och
tog de döda tillbaka till sin moderskropp.

I gengäld, i racksamhet., offrade Gaiabarnen till
sin skaparinna. Honung och söta kakor lade de ner i
små fördjupningar i marken innan skörden samla-
des in. Och från sina hcmlighcters mörkcr tog Den
stora Modern emot deras goda gåvor.

Den skapande mjölken
Men gudinnan skänkte inte enbart livet. Även
överlevnaden gav hon till barnen. Ur hennes bröst
strömmade den livsuppchållande vätskan fram. På
många av de funna gudinnestatyetterna ser vi hur
brösten framhävs.

I en tidigare skapelsemyt möter vi samma fore-
stlillning. Aven gudinnan Hera - i skepnad av en
ko - frambringar ur sin mjölk hela himmelsvärl-
den. Och det sägs att dropparna som rann över i ska-
pelsens morgonstund, föll ner till jorden och blev
till vita liljor.

En nordisk skaparinna
Nå, hos oss i Norden?

Även heir finner vi i begynnelsen en ko. En ko
med det klingande namnet Audhumla. Audhumla
som betyder "den mjölkrika", och står även ibland
som "den vördade".

Hur betedde sig vår mytiska ko i gryningens
timme? Jo, hon står och slickar och slickar på
jökelns salta is. På tre dagar skulpterar hon fram
den förste guden - Bure blev hans namn. Vi
känner honom alltjämt som kung Bore.

Och inte nog med att Audhumla skapar den
förste guden, även den förste jättcn har henne att
tacka för sitt liv. Samtidigt som Audhumla formar
Bure, så diar den förste jätten hennes mjölktunga
juver, ur vilket fyra brusande mjölkfloder väller
fram.

Den stora Modern och fruktbarhetsgudinnan
Ischtar som omfattades med djup vördnad av
folken i Mellanöstern

När människorna gjorde sig bilder av det som de
såg som gudomligt, tog de ofta djuren till hjälp. Så
gjorde exempelvis männi skorna i Egypten. De t2ink-
te sig sin gudinna - Hathor - ibland i en kos ge-
stalt. I en skapelsemyt föder hon så solen - han var
hennes gyllcnc kalv. Och ur hennes spenar ström-
madc en gång hela Vintergalan fram. Hela univer-
sum ur hennes fyllda juver.

Den engelska bcnämningcn "the Milky Way"
kan vi således spåra.

Bakom äggets sköra skal
En helt annan skir och ömsint myl. stammar från
vårt grannland Finland. Diir berättade människorna
om luftens mö Ilmatar, hur hon i tidens morgon låg
i vattenbrynet och lät sig vaggas av vågorna. Frid
andades ur hennes mun och sakra drog hon upp sitt
knä över vattenytan.

Just som hon gör detta, kommer en liten andfå-
gel - en knipa - flygande. Hon får syn på luft-
möns knä, och lyckligt länker hon: O, vilken vacker
tuva! Hiir vill jag bygga mig ett rede, håir vill jag
våirpa mitt ägg. Niir hon så gjort allt detta, lägger
den lilla andfågeln sig ncr att ruva.

Men på tredje dagen börjar det att hetta i luft-
möns knä, och hon skakar lätt på sig. Det iir då som
dct underbara inträffar. Ägget går sönder och hela
skapelsen brusar fram. Av övcrdelen av skalet blir
himlavalvet till, av underdelen jorden. Ur gulan
växer solen, och ur vitan lyser månen. hickarnapå
skalet förvandlas till stjZirnor, och de farandc mol-
nen föds ur skalets skiftninsar.

En fornpersisk mångudinna vilar på
månsl<iran
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Saratsvati i den indiska myten, med sin symbol
s itar i ns tr ume nte t, cir kir dome ns o c h ko ns te r nas
pudinna

Ägget förekommer ofta som en livssymbol i olika
religioner. Detta åir lätt att förstå. Bakom äggets sköra
skal döljer sig hela livshemligheten. I gravar i syd och
nord har människor jordat ägg. De finns dår som ut-
tryck för väntan och längtan och tro på en ny födelse.

Mannen som födde
Sammantaget kan sägas om de tidiga skapelsemyterna:
De åir fyllda av hänförelse och förundran inför livets
hemligheter. De har sitt hem i kvinnligagudomsväsen,
de andas vördnad.

Men vår religions vedertagna skapelsemyt då? Den
ä ingenting annat än en "omvänd" berättelse, en
naturvidrig historia.

Eller vad sägs om en man som får föda en kvinna ur
sin kropp, en man som genast han ser sin livsfrukt
utropar: "Ja, denna år nu ben av mina ben och kött av
mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man åir hon
lagen".

En kvinna tillbliven för att mannen inte lyckats att
finna någon passande samlevnadspaftner bland dju-
ren... En lättlurad, aningslös, andrarangsvarelse som
för synd och död till våirlden. En kvinna för vars skull
arbete, smdrta och förintelse för alltid fallit på vår lott.

Vad denna myt inneburit för vår kultur, för våirde-
ringen av kvinnor och för vår självuppfattning, det åir
nog ingen som förmått att överblicka.

Jordens moder i Nordnorden
Tack vare Louise Bäckmans "Akkorna en
undenökning om fyra gudinnor i den samiska religionen"
(1984) åir det möjligt au få någon bild av de samiska
kvinnornas gudom sväsen.

Främst möter vi Madder-Akka, den första Modern.
En livgiverska, en skyddsgudinna, en gudinna vars
nam.n betyder ursprung, rot, jord. En gammal kvinna.

Annu i dag kallas morrnor och farmor på samiska
för Akka. Denna trygga gudinna hade inte mindre än
tre - det kan sägas - underbara döttrar. Den äldsta
bar namnet Sarakka - det betyder "den delande". En
gudinnedotter som siirskilt stod kvinnorna bi nzir bar-
nen öppnade modersskötet - dåirav namnet.

Dotter nummer två känner vi som Juksakka - det
var hon som höll i bågen. Och tredjedottern stod som
våkterska vid kåtans dön. LJksakka hette hon.

Madder-Akka och äldsdottern Sarakka bodde till-
samman under golvet i kåtan, diir de höll till niira elden.
Och Juksakka vaktade tillsamman med syster Uksakka
kåtans ingång.

Med andra ord: hela det samiska hemmet omhulda-
des av goda kvinnliga gudomsmakter.

Och Lousie Bäckman berättar att människorna höll
sina gudinnor i åra, och att Sarakka var den mest älska-
de av de fyra. Både kvinnor och män vördade henne.
De övriga tre var kvinnornas egna gudomligheter.

Gudinnegåvan
Bland samerna vandrade en gammal skapelsemyt, en
myt som visar oss deras syn på barnen som gudomlig
gåva och diirmed också alla människor som
gudomsgivna.
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Den lyder ungefär:
Nåir Madder-Akka önskade att en liten männi-

skovarelse skulle födas, skapade hon i vdrmc och
varsamhet. en barnasjäI.

Dårefter övcrlämnade hon den nya själen till sin
dotter Sarakka. Nu var dct henncs tur. Hennes
uppgift var att skapa cn kropp till dcn blivande
människan.

Med lika stor värmc och varsamhet gör äldstdot-
tern Sarakka detta. Efter väl förrättal värv, över-
lämnar så Sarakka det lilla fostrct rill cn dödlig
kvinna, anförtror hcnnc att föda gudinnornas stora
skänk till människorna.

Nära och till livshjälp
Genomgående för den samiska "kvinnotron", synes
vara de nåra relationerna mellan gudomen och
hennes tillbedjerskor. Särskilt i samband med
menstruation, havandeskap och förlossning levde
gudinnorna vid sina döttrars sida.

Så till exempel offradc kvinnorna till Madder-
Akka och Sarakka när en barnsbörd väl var över-
stånden. Det kunde vara mat och dryck, det kunde
vara ctt rendiur som skänktcs som l"ack.

Den grekiska gudinnan IIera i sin egenskap av Hera
Eileithyiaförkunnade också hon barns födelse och
bi.rtod kvinnor i harnscing

Denna lilla statyett
ay en kvinnlig
gudomlighet, som
erbjuder sitt bröst,
rir från Danmark.
Den anses
förestölla Freja,
den nordiska
fruktbarhets- och
lcrirlekssudinnan.

Vidare delade den nyförlösta modern och
hennes gifta kvinnliga vänner en helig måltid
tillsamman med den delande gudinnan, med
Sarakka.

Ändå var det inte uteslutande kvinnorna
och barnen som Akkorna värnade om. De gav
också djuren sitt skydd, och fruktsamheten
bland dem låg i gudinnornas händer.

Med en docka i sin hand
Den dag en ung nygift kvinna flyrrade till sin
makes familj, forde hon också med sig en
docka. En mycket viktig skapelse. Genom
denna följde brudens egna goda kvinnoandar

- sliiktandar - med till det nya hemmet. En
bröllopsgåva törftirdigad under andakt av
modern och farmodern.

Vi ser håir skyddet och omtanken om den
nygifta kvinnan förkroppsligad i en liten doc-
ka.

Alldeles sdker på att brudgummens "hem-
andar" skulle stiilla sig välvilliga till den nyan-
lända, kunde kvinnan uppenbarligen inte vara.

Vi ser också: dockan gav kvinnan en kon-
tinuitet i livet. Från barndom till "frutid" med
blivande havandeskap ut.

I dockan fanns också ett omhuldande av
djuren, deras hälsa och fruktsamhet.

Utplåningen
Hur gick det sedan med de samiska gudinnoma?
Präster och missionårer rycker fram, stäler
till inkvisitoriska förhör med "hedningarna".
Tvingar dem till högmässa och nattvard.

Det åir belagt att samer offrade till gudin-
nan Sarakka och bad henne om hjälp au fönå-
da så lite som möjligt av sin tro, når de ansattes
med frågorna. Och attde före nattvarden drack
Sarakkas skål och bönföll henne om törlåtelse
för sin kommande trolöshet.

Senare skulle Maria-kulten få en stor ut-
bredning bland samerna. Kanske behöver vi
inte använda så mycken fantasi, för att ana att
Jordens Moder i Nordnorden och hennes dot-
ter Sarakka med tiden flyttat in i bönerna till
den heliga Jungfrun.

Men även "Madder-Maria" fick möta ödet
att utraderas. Martin Luther uteslöt den kvinn-
liga mellanhanden till Herren.
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mer med släde och rodel.
Kyrkan Zir upplyst med ocea-
ner av levande ljus.

Flera pojkar från min klass
åirklädda till ministranter, de
ska assistera prästen vid
mässan. Lång vit särk, rund
spetskrage. Det ser helt na-
turligt ut i den omgivningen.
Ett stick av avund far genom
mig. Om jag ändå vore poj-
ke. Sen ljuder sången, den
jublande kören, den miiktiga
orgeln. Ett barn zir fött idag.
Förgäves lyssnar jag efter
pappas röst. Honom har kri-
get tagit. Gud - finns du?

Munkarna sitter i bänkra-
der mittemot varandra och
sjunger vzixelsång. Det eir
gudomligt vackert. De sjung-
er på latin. Jag forstår nästan
ingenting, men vad gör väl
det. Musiken tränger in i mig,
biir mig och vaggar mig, blåser
bort allt tvivel, all sorg. Ett
barn iir fött. Till krubban
strömmar alla folk och djur.
Från min plats i bänken ser
jag alla figurer mycket tyd-
ligt. Så sjunger vi tillsam-
mans Stilla natt, nu gråter
mamma. Sen går vi hem
genom dcn stilla natten.

5. jry*fteten
Mammas väninna, tant

Frida, kommer på besök. De
talar tysta med varandra, jag
hör att de gråter. På söndag
ser jag henne inte i kyrkan. På min fråga ges undanglidande svar.
Först senare får jag veta: Tant Frida har skilt sig. Det får man inte
göra nåir man ärkatolik. Hon gjorde det ändå, för hon stod inte ut
med sin man. Då straffade kyrkan henne. Hon fick inte längre
komma in i helgedomen, inte höra på den underbara sången, på
mässan, på bönen. Det kallas för exkommunikation, uteslutning
ur den kyrkliga gemenskapen.

Jag beslöt återigen, att inte tro på en sådan grym Gud.

6. Öaertafning
Susi sattframförmig i skolbänken. Hon kom frånbondgården

längst bort och högst upp på berget. Någon sommarferie till-
bringade jag hos henne, trots att hon var protestant.

Detta var vårt sändiga bekymmer i skolan. Vi flickor var på
henne för jämnan' - Susi, du kommer att hamna i helvetet om
du inte avsvär dig din falska tro! En gång i veckan gick hon iväg
till sin egen religionsundervisning. Niir hon kom dåirifrån var hon
väldigt kaxig och gav oss svar på tal. Att det var vi som skulle
komma till helvetet...
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KATOLSKA MINNEN
av Erni Friholt

1. Rifr1en
En klunga flickor i tolvårsåldern utanför den stora kyrkan i

den lilla byn i det katolska Österrikc. - Vad ska vi bikta idag?
Vi hjälps åt att hitta lagom svåra synder, helst också några andra
än förra gången, att berätta för prästen som väntar på oss i båset
med den lilla luckan i den vackra kyrkan. Biktstol kallas det.
Luckan har ett konstfullt smitt galler, dåirbakom prästens lyss-
nande öra, dårframför min viskande mun.

Jag vet att pojkarna alltid försöker smyga sig niira båset i hopp
om atL uppsnappa fantasieggande hcmligheter.

För deras skull, men också för prästcns, så att han inte behöver
ledas för mycket, men framförallt för min egen skull, for att göra
mig litc mzirkvzirdig, hittar jag på några hemliga kyssar i skogs-
brynet. Tids nog blir det vcrklighet, mcn då inte längre möjligt
att bikta för prästen. Efter den ljuva erfarcnheten säger mig något
att detta inte kan vara synd och att jag, hur som helst, hellre
behåller det for mig själv.

2. Långfrefog
Idag får vi intc skratta på hela dagen. Det blir fisk till middag,

och bara lite, på grund av fashn. Lååång är dagen, och trist. Så
ska det vara. Vi längtar till kvällen och den Tysta Mässan i
kyrkan. Där zir det mörkt och hemlighetsfullt. De stora fönstren
högt högt upp iir uickta med svart tyg. Att de har så höga stegar?
Där nerc, som i cn grotta, lyscr några fladdrande ljus på den
döendc Jcsus på korset. Dct. nedlagda korset vilar på en svart
bädd, bredvid ligger Maria Jesu moder, påknä. En människostor
skulpterad gcstalt med de mildaste ögon. Vi får gå fram en och
en och kyssa Jesu föttcr. Jag sneglarpå Maria, forvZintar mig att
sc tårar i hennes ögon. Stunden zir så suggestiv.

Förrestcn har cn annan Mariastaty i en annan kyrka setts
gråta. Sedan dess vallfairdar människor dit i hopp om att se undret
med cgna ögon. Jag minns vallfåirderrna. Dc kom vandrande långt
bort ifrån, ända från Ungern och Rumänien. Vid vår kyrka gjorde
de halt, dc frommaste hasade på knäna uppför kyrkbacken, andra
la stcn i skorna för att plåga sig litc extra. Kanske Maria såg dem
och rördes övcr deras tilltas.

3. 'faiakt
Ända sedan jag upptlickt att Påskharen inte fanns gnagde

misstron mot de vuxna i mig. Denna jättekyrka i vår by har dom
väl också bara byggt för att lura i oss barn att Gud finns. Och så
mässor vareviga söndag, böner och sång 

- 
hur kunde de? Så

förslagna dom var! Jag beslöt mig för att pröva Gud. Schackrade:

- Om du hjälper mig att klara skrivningen, så lover jag att tro på
dig. Hotade: - Om jag inte vinner mot pojkarna i morgon ska jag
aldrig mera gå i kyrkan. Inscr det omöjliga i det horer. Alla gick
i kyrkan. Pappa sjöng i körcn. De skulle rvinga mig dit. Jag
mildrade mitt hot: Jag ska gå till kyrkan, mcn jag ska bara låtsas
tro på dig, som alla de vuxna gör.

En schackrandc hotandc bön. Ibland blev jag rädd över min
oförvägenhet. Då gick jag till Maria, bad hennc att framföra och
mildra mina hot. Hennes existens tvivlade jag aldrigpå. Jag hade
sett in i hennes milda sorgsna ögon. Hcnne kunde man pral,a med.

4. Sången ocftfesten
Julafton och midnatt smässa. Kyrkklockorna ringer, från berg-

en fladdrar lanternorna ner mot dalen, förenas och strömmar
uppför kyrkbacken. Snön knarrar undcr skorna. Somliga kom-
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Jag tyckte hon var modig som vågade strida för sin tro.
Hon var den cnda protcstantcn i vår klass, och hörde till
den lilla grupp vars förfädcr förföljts och slagit sig ner
långt borta från allfarsvägarna i bergcn. Diir byggde de så
småningom en kyrka. Stark sammanhållning var utmär-
kande för dem, mcn också något ganska srängl. och
allverligt. Jag tyckte bättrc om vår kyrka och vår Gud, ifall
han fanns. DeL var liksom mera f cst hos oss. Men med Susi
lckte jag gårna.

På Susi tiinktc jag ofta scdan jag hamnat i Svcrige. Hzir
var dct omvända roller. Ett tag sued jag som Susi i det pro-
testantiska landet för min katolska tro. Gav upp så små-
ningom, gifte mig protestantiskt och efter ytterligerc några
turer gick jag ur kyrkan helt. Det var när biskopen i Göte-
borg vägrade viga kvinnor till präster. Det hadc han ju
även gjort om han varit katolik, så nu gjorde jag upp med
hela den patriarkala rcligionen.

Många år har gått. MZirkvlirdigt klara höjer sig ovan-
stående hågkomster ur iörgängligheten. Stänk av vemod

och saknad infinner sig. Kastadejag ut barnet med bad-
vattnet när jag tog avstånd från allt vad religion heter?
Senarc års mötcn med andra kulturcr, andra religioner
som islam, hinduism, buddhism, fick mig åter nyfiken på
min egen kulturella/religiösa bakgrund. Jag finner nu att
religionen blev ctt sammanhang att förhålla sig till. Att ta
avstånd ifiån, bejerka cllcr vara likgiltig inför. Den fanns
där med sin moral, sina regler, sina traditioner, den
anvisade mig cn plats i livct. Revoltcn skedde mot det
moraliserande, fortryckandc, mot övermakten, mot kyr-
kan som besittare av guld och gods och själar.

Jag ville vara l-ri.
Nu Zir jag så fri att jag också kan crkänna det vemodiga

suget efter det stilla kyrkorummc[, cftcr munkarnas litur-
giska växelsång, latinet i mässans "ramsor". Dominus
vobiscum... Dignum cst.justu.m cst... Sursum corda... Mea
culpa, mca maxima culpa... Aven bikten syns mig vara en
bra inrätLning, som "någon al.l. tala mcd". Och så Maria.
Hon är och förblir dcn sudomlisa människan i mitt liv.
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De chantar för världsfred
Detfinns ett par hundra ltlichiren Shoshubuddhister i Sverige.
De flesta rir kvinnor.
En av dem cir Kazuko.

örsta gången jag träffadc Kazuko Flohr var på
rcstiaurang Spiskroken i Götcborg. Hon Zir japanska
och gift med Giinther, en glad krögare från
Tyskland. Det var honom jag skulle göra reportage
om.

Kazuko skar kött, förberedde såser och sallader medan
Giinther berättade om hur de drygade ut kassan genom att
köra hem mat till folk på födelsedagar och andra festlig-
heter.

Nästa gång vi träffades var hemma i deras ljusblå
trävilla i dcn lummigare dclcn av Kungsladugård i västra
Göteborg. Kazuko mötte mig i dörren och inifrån huset
hördes kvinnoröster sjunga. En slags entonig meditativ
ramsa, om och om igcn. Dct lät vackert.

Kazuko frågadc om jag tyckte dct lät konstigt.
Jag svaradc att dc[ lät fint. På något sätt gjorde kvinno-

sången mig glad, den bröt så förunderligt mot den svcnska
villaidyllen.

Kazuko hade bjudit in mig på japansk middag. Det var
måndag, och i telefon hade Kazuko låtit lite tveksam om
jag verkligen ville komma. Några vänner till Kazuko
skulle också vara där. Eftersom jag arbetade de andra
kvällarna i veckan stod jag fast vid att gå dit. Samtidigt
undrade jag om jag gjort rätt. Kanske villc Kazuko inte att
jag kom just den kvällen. Med dcn frågzur i huvudet gick
jag dit med osäkra steg. NZir jag hörde sångcn förstod jag
hennes tvekan. Hur ramlar man som svensk in på cn
buddhistisk måndaesnäff?

För de åir buddhister allihop, Kazuko och hennes vän-
ner. Nichiren Shoshubuddhister. Dc tillhör lekmannaor-
ganisationen Soka Gakkai som i Sverige har cirka 200
medlemmar. Runtom i veirlden finns detcirka 15 miljoner
Nichiren Shoshubuddhister fördelade på I l5 länder, de
flesta bor i Japan.

De får inte annonsera eller göra reklam för sig. Ett
möte med Nichiren Shoshu ska alltid ske direkt mellan
människor, i samtal. Som en måndag kväll hemma hos
Kazuko.

Buddha betyder upplyst, och grunden för Kazukos tro
går tillbaka till 1200-ralet då en japansk munk, Nichiren
Daishonin, tolkade den första Buddhan, Siddharthas, ord
om att en ny låira skulle komma, baserad på en av hans
lexter, Lotus sutran.

Låran skulle ge vanliga människor en mojlighet att ut-
vecklas så att de klarar av de svåra problem som väntar.
Nichiren Daishonin menade sig ha funnit den läan som
kan sammanfattas som "Lagen om clrsak och verkan",
Nam-myoho-renge-kyo, chantar - sjunger - Kazuko
och hennes vänner varje morgon och kväll.

På måndagkvällarna zir det möte hemma hos Kazuko
och första söndagen varje månad chantar de för världsfre-
den.

De sitter på knä i rummet bredvid köket. Ett tiotal
kvinnor i varierande åldrar. Rummet ser ut som ett vanligt
rum fast med flårre möbler. Mönstrade tapeter, tjocka,
röda gardiner i mjukt tyg. På golvet en vit mjuk matta.
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Radbandet
symholiserar
livet. De tre
större kulorna
symboliserar
huvud och
u,rmar, de två
undre, benen.
Driremellan
sitter l0B
pärlor som
symboliserar
mtinniskans
begdr.

1A

Längs ena väggcn står ctt myckct lågt avlångt marmorbord.
Brcdvid det ctt japanskt träd.

I hörnct står ctt svart lackcrat skåp, "Busudan". Det är nu
öppct och cn litcn lampa lyser upp dcn gyllene insidan och
en litcn pappersrulle rned kincsiska tcckcn. Pappersrullen eir
"Gohonzon". Allas blickar air vända mot Gohonzonzde upp-
repar ramsan Nam-myoho-rcnge-kyo om och om igen.

Som på en givcn signal slutar de, dc sätter sig i ring och
börjzrr samtala. Var och cn får berätta något om vrckan som
gått. Dct är mest asiatiska kvinnor. Ibland går svenskan lite
knackigt och ibland hjälpcr någon till att översätta.

Som ett svenskt kaffer€p, fast lugnare
Seuntalen får mig att associcra till elt svcnskt kafferep, fast
dctta möte mellan kvinnor är lugnarc. Var och en får tala till
punkt och det känns som om dc andra verkligen lyssnar.
Mötct avslutas mcd chanting, lackskåpct slängs och vi gfu
ut i kökct och smakar japanska läckerheter.

Nästa gång jag kommcr är dct bera japanskor dåir.

- Nu har vi äntligcn fått prata japanska, dct händcr inte
så ofta, säger Kazuko glatt.

Kvinnorna utstrålar ct[ lugn och en säkerhet som man inte
är van vid. Specicllt intc når dct gäller invandrakvinnor. Jag
frågar om tron har något med det att göra.

Dc beräti.ar då om hur Nichiren Shoshu riktar sig till
vanliga människor. I andra buddhistiska inriktningar åir det
bara några få som kan nå buddhaskap, upplysthet. I Nichiren
Shoshu har alla buddhaskapct inom sig sjåilva, det gäller bara
att ul.veckla dr-.i.

- Vi tror riå "Human revolution". Dcn som praktiscrar
Nichiren Shoshu ändrar livcts kvalitet och de[ påverkar om-
givningen.

Varjc pcrscn åir viktig. Inom sig her hon, enligt Nichiren
Shoshu, tio tilistånd; helvete , hungcr, djuriskhet, ilska, hän-

förelse, lugn, lärande, självförverkligande, bodhisattva
(ett tillstånd som gör att människan från sitt hjlirta vill
hjälpa andra människor) och buddhaskap, upplysthet. De
sex första trllstånden anses som lägre och utvecklas i för-
hållande till omgivningen. De sista fyra tillstånden beror
på hur mycket man anstränger sig.

Målet år "Kosen Rufu", våirldsfred. Men de globala
problemen kan inte lösas utan individens revolution och
utveckling.

Det handlar om att blomma i sitt eget liv, på sin arbets-
plats och i hemmet, säger en kvinna.

- Nichiren Shoshu har låirt mig att jag inte åir så liten.
Jag eir värd någonting. Det ger ett starkt sjåilvförtroende,
säger cn annan kvinna med kraft och stolthet i orden.

I köket berättar Kazuko sedan hur hon började prakti-
sera för l7 fu scdan. Då handlade det mest om personliga
bekymmer och att Nichiren Shoshu skulle hjälpa henne
bort från dem.

- Då uinktc man inte så mycket på våirldsfreden. Jag
bara chantade och väntade på att mötet skulle vara över.
Nu nrir vi chantar för freden så vill jag verkligen ha fred.

Kazuko gör sin gongyo ( unge-
tzir bönestund) varje morgon och
kviill. Öwiga familjen, Giinttrer och
två tonåringar, lever som vanligt.

- Ju högrejag chantarju högre
brukar Giinther skruva upp teven,
säger Kazuko och skrattar igen.
Hon störs inte av att övriga famil-
jen inte deltar i gongyon. Men hon
vill att de ska förstå. Det åir en tan-
ke som genomsyrar hela rörelsen.

Den ideala situationen skulle
vara om U3 X ftoende, l/3 förstår
oss och att 113 Zir likgiltiga eller
oförstående. Då skulle vi kunna nå
Kosen Rufu, veirldsfred, säger
Kazuko.

Kazuko ser morgonstunden
(gongyon) som ett sätt att ladda
upp och se till att just den dagen
blir så bra som möjligt. Stora tan-
kar om fred blandas med praktiska
problem som att diskaren på job-
bet Zir sjuk. Hon tycker att hon med
åren lzirt sig att klara problem bätt-
re.

- Många som har problem
lånker bara på sjiilva problemet. Med Nichiren Shoshu vet
jag att problem går över, det eir grundinsfållningen. Frågan
Zir hur man ska gå till väga under tiden.

Vid tredje besöket ar iagtidig. Kazuko bjuderpå te och
en efter en kommer kvällens deltagare in. En del börjar
chanta direkt. Kazuko och några andra sitter i köket och
läser japanska dagstrdningar. På första sidan zir en stor bild
på statsminister Ingvar Carlsson i samtal med Soka Gak-
kais ledare, Daisaku Ikeda.

Kaz-uko ger mig en brochyr som berättar mer om Soka
Gakkai. "För frcd, kultur, utbildning" står det på framsi-
dan. Soka Gakkai betyder ordagrannt "vfudeskapande
förening" och organisationen bildades på 30-talet i Japan.



Dess mål 'är "atL bidra trll var och ens individuella lycka,
varjc lands och samhailles välgång, samt en varaktig fred
i världen".

På bildcrna syns Soka-universitetet, Soka Gakkais kul-
turccnter i Tokyo och FNs freds-pris som Daisaku Ikcda
mottog 1983. Bilderna känns långt borta från Kazukos
kök och kvinnorna som chanhr i bzrkgrunden.

Samtidigt inscr jag organisationcns spännvid och jag
rir inte längrc lrka förvånad över att Ingvar Carlsson
pratade med Daisaku Ikeda undcr sitt Japanbcsök.

Rökelsedoften sprider sig
Niir gongyon sättcr igång är det nästan fullt i rummet. l6
personer chantar. Väggarna kantas av porföljer, plastkassar
och väskor. Där mattan intc räcker till har Kazuko lagt ut
filtar. En del sitter på stolar, andra på knä, ytterligzre
några mcd benen i kors. Rökclsedofter sprider sig i rummet.
Framför lackskåpct brinner stcarin-ljus. En kvinna slår
moL en metallskål som ger en vacker klang. Chantingen
börjar. Allas blickar iir viinda mot gohonzon, pappersrullen
i skåpct.

Med så många röster blir Nam-myoho-renge-kyo ett
körverk. Det strger och sjun-ker i styrka. Rummet vibre-
raI.

Den hair gångcn noterar jag också att en del har ett slags
radband mellan fingrarna. Ibland rasslar det till når de
gnider kulorna mellan handflatorna. Efteråt får jag vela att
radbeurdet symboliscrar livet, man håller livet i sina hän-
der. På den övre dclcn finns trc större kulor, (huvud och
zrrmar), på den undre två störrs, (benen). Diiremellan sitter
108 piirlor som symboliserar människans bcgzir.

Kazuko Flohr lyssnar till en kvinnlig Nichiren Shoshu-
buddhist.

Niir vi sitter i ring scr jag att det är många yngre män-
niskor mod, de flesta svenskar. Bara två killar finns med
bland de 16, Lars och Hernarndez.De yngrc brukar trziffas
för sig, ffujag veta, men idag möts dc allihop förattberätta
om Soka Gakkais nordiska ungdomsträff i Stockholm. En
cfter en gcr dc sina rapporler, cn dcl cntusiastiska, andra
efterlänksamma.

En av dcm är Ulla. Hon kommcr från Finland och stu-
derar ekonomi. I köket berätt"ar Ulla hur hon började prak-
tiscra Nichircn Shoshu för2112 år sedan. Hon fickkontakt
med organisationcn precis på det sätt som man vill -genom en annan utövarc.

- Det var en ttej på skolan som såg så lycklig ut. Jag
frågade henne varför. Hon pretktiserade Nichiren Shoshu.

Nåir Ulla börjadc praktisera mådde hon ganska dåligt.
Hon hade svårt. att klara språket och hittade ingen lägen-
het. Nu känner hon sig mcr nöjd mcd sig sjiilv.

- Jag gör det hiir for att bli en bättre mdnniska. Det ger
mig större förmåga att förstå andra människor. Jag kan
öppna mitt liv på ett annat sätt, jag är mer receptiv.

Vad zir då en bättre människa, undrar jag.

- Man får en visdom och använder sitt Buddhaskap,
säger Ulla.

- Man är en åirlig människa, man är naturlig, säger
Ann-Sofie. Hon har praktiseral Nichiren Shoshu i fyra år.

Allt handlar om lagen om orsak och verkan. Du skapar
själv orsaker i ditt liv. Om du stjäl och ljuger skapar du
dåliga orsaker och bygger på dåliga karma. Om du år en
vänlig person skapar du goda orsaker. Men det gäller att
göra det för sin egcn skull - inte för att få plus i kanten.

Ann-Sofie tycker det iir viktrgt att inte glömma bort sig
själv nåir man forsöker bli en bättre människa.

- Det värsta man kan göra Zir atL ta livet av en
människa. Det gällcr även sig själv.

- Från och med NU - iir viktigt. Men LIVET åir vik-
tigast, säger Kazuko.

Nåir jag lämnar Kazuko och hennes vånner kiinns det
som om jag bara förstått en bråkdel av den tro som ger dem
styrka och gemenskap. Men jag har ändå förstått att
Nichiren Shoshu ger dem kraft.

Kraft att klara sina esna liv. Och att verka för våirlds-
freden.

Liten ordlista:
Nam -myoho-ren ge -kyo: Livels och universums outgrundlig a

lag.
Nam: Att hdnge sig - och på så sätt locka fram sin inne-

boende styrka och nå en harmoni mellan sitt eget liv och ruri-
versum.

Myoho: Outgrundli g lag - som beskriver livet och r.rni-
versum i sin helhet vilket år svårt att förstå och ddrför kallas
outgrundlig.

Renge: Lotusblomma på japanska, symbolen för lagen om
orsak ochverkan. Nichiren Shoshu anser attvår framtid skapas
genom våra nuvarande handlingar. Tron på orsak och verkan
dr aLtta fullstdndit ansvar för sitt liv.

Kyo : Ljud och vibrationer som s amm anbinder universums
energi.

Gohonzon: En pappersrulle ddr Nam-myoho-renge-kyo
finns nedskrivet med kinesiska tecken och sanskrit. Texten dr
en avskrift av den wsprungliga Gohonzon, nedskriven av
mrmken Nichiren Daishonin på 1200-talet.

Butsudan: Buddhistiskt skåp ddr Gohonzon förvaras.
Gongyo: Den regelbundna morgon- och kvällsandakten.

Den beståLr av att man chantar Nam-myoho-renge-kyo och att
man reciterar två kapitel ur lotus sulran.

Kosen Rufu: Vdrldsfred. En varaktig fred och lycka för
hela mänskligheten som uppnås genom att sprida buddhismen.

Mänsklig revolution: Ett karaktärsskapande, att övervin-
na sin egoistiska natur och utveckla sig på ett positivt sätt.

Soka Gakkai: Betyder "värdeskapande förening". Det iir
en lekmannaorganisaLion som bildades på 1930-talet för att
stödja utövare av Nichiren Daishonins Buddhism. 1981 blev
Soka Gakkai registrerad som en av FNs icke parlamentariska
organis ationer, (NGOs).

\
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pinnor ocft refigion

Bild: Marie Hedberg

I är födda in i Frzilsningsarmen, säger de två
I unga tjejerna, Maria Bergman 22 och Carina
I Råsberg 24 är. De iir frälsningssoldater, men
I beir inte uniform. Och ser inte alls ut som de
I frälsningssoldater man ibland ser spela och

sjunga på stan.

I Guds tj änst avAnn.Kris,inM.ssberg

De ser ut som vilka ungdomar som helst i jeans och t-skirt.
Men de tror på Gud och på Bibeln. Deras tro rymmer mycket
kiirlck och tillit men också tvivel.

Vi traffas en eftermiddag när solen lyser svagt genom det
sändigt ntuvarande göteborgsdiset. De sitter i en soffa mitt
emot mig i ett vardagsrum på centrala Hisingen. Maria har stort
lockigt hår och bruna ögon. Hon uttrycker sig med hela
kroppen och ndr hon inte pratar formas hennes händer runt en
av soffkuddarna.

Carina har allvarliga gröna ögon och långt ljust hår. Efter
varje fråga tänker hon en stund innan hon svarar.

De tycker att det varil. en förmån att fä växa upp med
Frälsningsarm6n, deras föräldrar iir officerare dåir. En bra start
i livet. Men de menar att de ändå gjort ett val. Att de funderat
på egen hand och låirt känna Gud.

- Man blir inte kristen bara för att pappa säger att Gud
finns, säger Maria.
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Carina är uppvuxen i Sydamerika dåir hennes föräldrar arbe-
tade för Fråilsningsarmdn. Hon har bott i Bolivia och i Chile. De
flyttade tillbaks till Sverige når hon var 16 år.

Maria harbott i Sverige i hela sitt liv, men från och med i höst
och två fu framåt, blir det hon som bor i Bolivia. Dåir skall hon
arbeta på ett av Frälsningsarmdns barnhem.

- Jag som är uppvuxen med Frälsis i Sydamerika kan se
skillnadern a. Jag är nog ofta ganska kritisk mot Frälsis i Sverige.
HZir fungerar Frålsningsarmön mer som en kyrka och har inte så
stor social uppgift att fylla. De satsar mycket inåt och åir inte så
utåtriktade, säger Carina.

Söker upp de vinddrivna
Men Maria bcrättar hur hennes föråildrar varje helg söker upp
ungdomar som är illa ute i Nordstan, och att de snart ska ta över
driften av ett håirbåirge som Frälsningsarm6n driver för Göteborgs
alla uteliggare.

- Men Frälsningsarm6n iirju inte bara en social organisation
utan framför allt en kristen, säger Carina.

- Ja, säger Maria, Gud presenterar sig genom oss. Om man
leirt känna Gud har man lättare att förstå hans budskap.

De förklarzr att det sociala arbetet bland annat är ett sätt att nå
ut med det kristna budskapet.



- Det rir Satan som står för
prövningarna i livet. Och
ibland tillåter Gud det för au
man sknll lära sig något. Det
kan vara svårt att förstå,
men livet skall levas framåt
och förstås bakåt, sriger
Maria och ler.

För dem mtirks Salan som
oro eller irritation som sår
tvivel.

- Gud har en mening vi
inte alltidförstår och det
gör att man tvivlar ibland.
Och så finns ju Satan som
inte vill att vi ska tro på
Gud, och vi kristna är mer
utsatta för honom än andra,
säger Carina.

- Niir människor är utslagna är de lättare att nå - når någon
har testat allt och fortfarande år tom. Nej, det iir inget utnyttjan-
de, vi utnyttjar inte människor, tillägger hon snabbt och sen fun-
derar hon och tillägger efter en stund:

- Nzir någon är utslagen så har den månniskan inget hinder
kvar mellan sig och Gud och har lätrare att se vad som iir viktigt
i livet. I Sverige har människor det bra materiellt och klarar sig
själva, hzir finns inte så många kristna som till exempel i
Sydamerika. Dct materiella kan fungera som ett hinder inför
Gud.

Gudslängtan finns hos alla människor
Maria tror att Gud har skapat en gudslängtan hos alla människor.
Att alla hela tiden söker cftcr Gud, men att en del applicerar
denna längtan på saker som till exempcl bilar, kläder och pengar.
Utan allt detta blir det lättare atl finna Gud.

- Men man kan naturligtvis finna Gud även om man har alla
dessa saker.

Maria och Carina pratar om Gud som en gammal vän. Någon
som alltrd finns dåir och som de rådgör med. För dem iir Gud ett
levande väsen och inte en symbol ellcr en staty. Han ger dem
trygghet och keirlek, och eftcr döden en tillvaro utan ondska.

- Det zir inte så aft vi tillber Gud ulan arr få något tillbaka. Det
zir cn kzirleksrelation, man vet att man aldrig är ensam och att man
alltid zir älskad, säger Carina.

- Gud har cn plan med mitt.liv, det finns en mening med att
jag föddes. Dåirför rådgör jag med honom och om jag går hans
väg kommer jag att bli lyckligast.

Men det zir intc så att deras Gud skvddar dem från allt ont.

t Illrllt I tycker inte att krisrna människor åir bättre än andra,U I säser Nlaria
Deras CiO tranger sig inte på. För dem Zir kristendomen en

religion för alla människor, något som alla kan tro på.

- Det finns så mycket sökande i andra religioner. Frågan åir
om de finner vad de söker. I kristendomen kommer Gud till dig,
säger Maria.

- Det finns ingen kZirlek i andra religioner. Man måste få
tillbaka lika mycket som man ger i sin tro. Jag känner ödmjuk-
het och tacksamhet för att få tillhöra Gud, säger Carina.

Båda två går i Frälsningsarmdns bibelstudier. DZir diskuterar
de texterna och Guds budskap med andra kristna. De tror att det
zir Guds egna ord som står i bibeln men att texterna påverkats av
dåtidens norrner. Dåirför kan det vara svårt att utläsa vad Gud
egentligen menar. Som till exempel de kvinnofientliga uttalan-
dena, som att kvinnan skall tiga i församligen och att mannen år
kvinnans huvud.

- Man blir väldigt upprörd når man läser det. Det åir svårt att
veta om det åir Guds mening eller människornas. Fast når man
säger så här, iirdet ju lättatt tro atr man kan tolka Bibeln hur man
vill, och så åir det ju inte riktigt heller. Jag förstår inte de dåir
texterna riktigt än. Jag har nog aldrig tiinkt så mycket på det,
säger Mana och ser ut som om hon kommer att göra det framö-
ver. De tycker annars att kvinnor och män behandlas lika inom
Friilsningsarmdn.

- Vår nuvarande General dr en kvinna, till exempel, säger
Carina.

Det eir svårt att änka sig dessa unga tjejer i uniformer. De
använder dem inte såirskilt ofta och deras kåinslor for dem åir
kluvna.

- Jag skäms inte för att använda den, men den iir lite töntig.
Och så skall vi ju ha kjol och det Zir så otympligt. Jag har aldrig
kjol annars, säger Maria.

-Uniformen inger förtroende. Den gör att folk känner igen
en som kristen och frälsningssoldat. Fast den åir ju omodern,
säger Carina.

Svårt att ändra på uniformens utseende
Hur uniformen ser ut har beslämts högt upp i hierarkin och det åir
svårt att förändra. Argumentet mot ändringar av uniformen är att
den skall vara enhetlig. Maria och Carina tror inte att det faktum
att män har långbyxor och kvinnor kjol beror på en medveten
könsuppdelning.

- Nej, det åir nog snarare en generationsfråga. Vfua mödrar
skulle aldrig tå på sig något annat iin kjol. Men det finns också
unga tjejer som vill ha kjolen kvar, säger Carina.

I Fråilsningsarmdns ungdomskör som Maria och Carina tu
med i, bestfu den enhetliga klädseln av en t-skirt som det stfu
Fråilsis på.

- Och vet. man orsaken till att vi använder uniform. så skulle
det idag räcka med dessa t-skirts. Uniformen började anviindas
dåirför att det inte skulle spela någon roll hur man såg ut eller
vilken samhällsklass man tillhörde, säger Carina.

För Maria och Carina har församlingen stor betydelse. Diir
kan de prata med andra kristna och dela med sig av tankar och
erfarenheter.

- Det åir viktigt att komma ihåg att organisationen inte åir
Gud, säger Carina. Gud använder sig av olika församlingar, sorn
Pingstkyrkan och andra frikyrkoförsamlingar, och alla fyller de
sin funktion.

Och för Maria och Carina åir det Frälsningsarmdn som uppfyl-
ler deras behov och önskninsar.

Maria Bergman

Carina Råsberg
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Skapande ogonblick
iCanberra

WCC Photo:
Peter Williams

Australiens huvudstad bcir ett aboriginalskt namn, Canberra, som betyder
mötesplats.
lr{är Australiens ursprungsbefolkning, the aboriginals, völkomnade Kyrkornas
Vcirldsråds medlemslqrkor, gäster, delegater och besökare från de flesta av
vrirldens ldnder till sitt land i Canberra den 7 februari i år, då gjorde staden
skdl för namnet.
Öppningsgudstjr)nsten blev en mötesplats mellan folk från en mångfald

kulmrer och lqrkor, ja även religioner. Gudstjönsten inleddes med en urganmnl
rök- och reningsceremoni. Vi vandrade - många barfota - genom röken
från gummitrridets blad och grenar in till det stora gudstjdnsttöltet. Så
bereddes vi att nalkas landet, mysteriet och varandra i ödmjukhet och
öppenhet.

refigi"on

av Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar åir präst i svenska
internationellt och ekumeniskt arbete i
Hammar arbetade som direktor för
kvinnoavdelnins 1986 till 1990.

kyrkan, nu ansvarig för
Lunds stift. Anna Karin

Kyrkornas Veirldsråds
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n budbärare kom inspringande i ältet, dåir
företrädare för thc Aboriginals var samla-
dc kring altarct.

Bland dem varockså den kvinna som var formell
ägare till marken diir tiiltet stod och ddr Kyrkornas
Våirldsråds generalförsamling var uinkt att äga rum.
BudbZiraren bar på en förfrågan från Kyrkornas
Viirldsråds gcncralsckrctcrare om möjligheten att
få bruka marken undcr dcn tid som gencralforsam-
lingen varade.

Efter bön och samråd skickadcs budbiiraren till-
baka med budet att Kyrkornas Viirldsråd var väl-
kommet att hålla sin generalförsamling i Aborigi-
nals land.

Dct var för mig en fantastisk upplevelse att få
vara med om detta historiska ögonblick, då the
Aboriginals frivilligt och efter eget val välkomnade
represenmntcr för världcns kyrkor till sitt land.

En förlåtelsehandling
Det var en förlåtelsehandling av stora mått Kyrkoma
hade ju kommit i kapten Cooks och de europeiska
invadörernas kölvatten, och mycket återstår ånnu
att säl1a till rätta i relationerna mcllan kyrkorna och
ursprungsbefolkningen, men bcslutct var tydligt:
The Aboriginals såg oss som vänncr och
bundsförvanter i keunpen for livet, rättvisa och
vrirdighct, och i generalforsamlingens l.ema "Kom,
heliga Ande - förnya hela skapelscn!'1.

Anne Pattel-Grey, som samordnade the Abori-
ginals förberedelsearbcte, bekräftade att också för
ursprungsbefolkningens kvinnor var inlcdningsgud-
sdänsten cn särskilt slor högtid. Dct var nämligen
första gången på myckcl länge som en kvinna hade
en central roll i dcn traditionella riten tillsammans
med männen.

Många, intc minst kvinnor och ursprungsbefolk-
ningarna, känncr till vad religion som förtryck kan
bctyda. Hur rcligion och kyrka, mosk6, synagoga,
tempcl, kan vara etL instumcnt för att förneka och
bcröva människor deras mänsklighet och livsbe-
tingelser.

Mcn dct finns också en alternativ crfarenhet av
religiositet och spiritualitet. Som kraftkälla, inspi-
ration, idcntitct och perspektivgiverc i omsorgen
om livet och varandra.

I Canbcrra var det. ofta kvinnorna som förmedla-
dc och uttryckte den erfarcnhcten. Diirför vill jag
giirna fortsätta att. bcrätta om några av kvinnorna
och dcn tro som dc gav uttryck åt undcr genelarför-
samligen. Jag våiljer några av de röstcr, som jag tror
bfu nyskapelscns anda i sig. Kvinnor som intc
acccpl.crar orättffudighctcns slatus quo och tigan-
dcts kultur, utan ger röst åt dc marginaliseradcs och
iörtrycktas erfarenheter och hopp.

Jean Zaru - palestinier och kväkare
Mitt möte med Jean Zaruvar ctt åtcrsccnde. Vi hade
tidrgare träflas på Cypern under en kvinnokonferens
for rättvisa och fred i Mellanöstcrn, anordnad av

Kyrkornas Våirldsråds kvinnoavdelning och Mellan-
österns kristna råd.

Vi flög i famnen på varandra - och vi grät. Vi
delade något av den smårta som så många i Mella-
nösten upplever inför de fredens och rättvisans
bakslag som ockupationen av Kuwait, kriget mel-
lan Irak, USA och FN-alliansen, innebår.

- Det eir svårt nu, mycket svårt. Vi har genom
in ti fadan prakti serat och förespråkat icke- våldsm ot-
stånd och så händer det-ta oss. Vi zirlängre bort från
en lösning än någonsin - men hur går det med ditt
eget fredsengagemang?

Jag beättade att jag fortfarande hade mina dubier
beträffande pacifismen, bland annat dåirför att jag
tyckte att jag själv bar på allför mycket aggresivitet
för att kunna vara en våirdig förespråkare för en
sådan hållning.

- Anna Karin, du har internaliserat förtryck.
Du tror att du ä våldsam, men det iir du inte. Jag vet
vad jag talar om. Vi palestinier har i intifadan
praktiserat icke-våldsmotstånd, men gång på gång
blir vi hållna för ansvariga för det våld som staten
pressar på oss. Du ska inte tillåta att de patriarkala
våldspräglade strukturerna styr din självuppfatt-
ning.

Utmanar kyrkornas delegater
Ur en djupt förankrad identitet talade hon med
frimodighet för sitt folk under generalförsamlingen.
Hon var den enda palestiniern ndrvarande. Hennes
kritik av Gulfkriget och hennes utmaningar till
kyrkornas delegater under de politiska
plenardebatterna förklingade ej ohörda:

- Ni år rättvisans profeter. Glöm inte att säja att
alla ockupationer i regionen iir olagliga. Jämlikhet
måste gåilla för oss såväl som för Israel... Är detta
krig ett cxempel på hur vi bör ockupera Palestina -genom krig? Vi har försökt att använda fredliga
medel, men vad ska vi göra nu? Vi har deminiserats
och behandlats som om vi inte existerade. Vilken iir
vår synd? Vad har vi vunnitgenom att välja fredliga
medel? Vårt folk lider. Var finns FNs moral och
deras moral som ropar på rättvisa? Rättvisa kan inte
vinnas på israelernas bekostnad, men inte heller på
vår.

Vid en samling i kvinnornas uilt, Women Space,
förtydligade Jean Zaru sin hållning: "Icke-våld-
motståndet springer fram ur vår kompromisslösa
vrede - vi vägrar att ge upp inför de patriarkala
metoderna".

JeanZaru hör till den växande skara av kvinnor
och män för vilka begreppet"patriarkat" blivit ett
omistligt analysredskap. 'T,n ny vzirldsordning", sa
hon, "måste bygga på de trådar som kvinnor väver
in i dagens samspel mellan miinniskor". En ny
viirldsordning kan inte bygga på gamla tankar och
föresuillningar från vilka kvinnornas perspektiv
och erfarenheter utesllingts, menade hon. Kanske
vävde Jean sjåilv in en ny tråd i väven till den nya
vzirldsordningen når hon i sin uppriikning av vad
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leologen Chun Hyun Kyung från Korea, med
doktorsgrad från Union T'heological Seminary i
USA.

"fred" skulle innebeira inledde den med följande
ord:

"Fred iir ett tillstånd av respekt...".

Kritiken av ideologier - en fråga om
respekt och makt?

Kanske zir detta en av anledningarna till att kravet
på delaktighet och demokratiska processer växer
sig allt starkarc inte bara bland Osteuropas folk
utan också bland de företrädare förTredje Viirlden,
kvinnorna och ursprung sbefolkningarna som möttes
i Canberra. Eva Chipenda, medarbetare i den
Allafrikanska kyrkokonferensen vid dess
huvudkontor i Nairobi och sjåilv meborgare i Angola,
yttrade följande i ett samtla om ideologier:

"Kristendomen påtvingades oss, medan man
kallade vfu egen religion för hedendom. Kolonia-
lismcn påtvingades oss. Maxismen påtvingades
oss. Vi tilläts inte att kalla våra mödrar för mor, och
våra systrar för syster - utan var tvungna att säga
kamratcr".

Bristen på respekt
Jag uppfattade den springande punkten i Eva
Chipcndas korta inlägg som just respekt - och
brist på respekt. En fråga om vem som har makten
att gestalta och uttrycka tro och samhällsliv. Det zir
inte ideologin "i sig! som står i fokus vare sig för
Eva Chienda eller för andra nutida ideologikritiker.
Många är tvärtom övertygade om att det inte finns
några ideologier "i sig" utan enbart ideologier i
specifika sammanhang och kontexter. Den påstådda
"allmängilti gheten " uppfattas som en om skrivning

för de mäktigares försök att tvinga sitt sätt att uinka
och sina erfarenheter på andra människor, vars egna
erfareheter och fänkesätt ringaktas eller berakns
som irrelevanta. Samma bedömning kan brukas
inför begreppet demokrati.

Kravet på demokrati och försuillningen om en
allmiingiltig för alla tider relevant. demokratisk
form - demokrati " i sig" - kan vara den starkes
(till ex emp el In ternation ella Valutafonden, Vdrlds -
banken, USA eller våra västeuropeiska överflöds-
samhällens) försök att hävda sitt systems och sin
tankeforms överlägsenhet.

"Demokrati" kan också vara de marginalisera-
des krav på makt att forma och beståimma inrikt-
ningen på framtiden. NZir rösterna blandas i en
komplex verklighet kan den som dr fattig på makt
och inflytande komma att utnyttjas av den som dr
rik på makt. Ett uttryck hämtat från Brigalia Bam,
biträdande generalsekreterare vid Sydafrikanska
kyrkorådet, passar in i detta sammanhang: "Never
make the giants your allies".

Teologen Chun Hyun Kyung från Korea med
doktorsgrad från Union Theological Seminary i
USA, fångade i sin framståillning den förnyelse av
teologin och av maktförhållandena inom kristenhe-
ten som nu pågår. Professom Chun dr verksam vid
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metodisternas största kvinnouniversitet med cirka
l l 000 studenter, Ehwa University i Seoul i Korea.

I sitt föredrag varnade Chun Hyun Kyung för att
göra generalförsamlingens tema "Kom, heliga Ande,
förnya hela skapelsen" till en infantil bön i vilken
allt ansvar överlåtes till en till synes omnipotent
Gud.

Tror inte på en straffande Gud
"Är inte detta frestelsen vi möter, att stanna kvar i
passivitet i stiillet for attkämpa i solidaritet med alla
livsformer? sa hon och forfsatte:

"Efter många år av sådan infantil bön vet jagatt
det inte finns några magiska lösningar på mänsklig
syndfullhet eller 1ör helandet av våra sår. Nu tror jag
inte lzingre på en allsmåiktig krigar-Gud som räddar
alla de goda och staffar alla de onda. I stZillet tror jag
på en Gud som har omsorg om oss och lider med
oss, som gråter med oss efter liv, mitt i den grymma
förstörelsen av livet.

Chun predikade omvändelse och en ny livsin-
riktning. Kristna uppmanades att göra bot och
omvända sig, att bckänna vårt intresse för pengar
och klyftorna mellan oss.

"Vi behöver en ny inriktning", sa Chun Hyun
Kyung, "den heliga Andens politiska ekonomi".

Den heliga Andens livsekono-
mi bygger på de livgivande
krafter som finns i ömsesidig-
het, i jämlikt beroende och i
harmoni. Den baseras inte på
makten att. dominera genom tek-
nologi, vapen eller manipula-
tion, menade Chun.

För att den livgivande eko-
nomin skall kunna förverkligas
på vfu jord krävs en föråindring
från att alltid sätta människan i
centrum till att sätta livet i cen-
trum. Vidare krävs det att vi
övergerdualismen (vi och dom-
änkandet, klyftan mellan and-
lighet och kroppslighet), till
förmån för en livsbefrämjande
kultur, sa Chun, och med sin
livsbejakande framstzillning stod
hon för ett av generalforsam-
lingens viktigaste plenarpresen-
tationer.

En av dagarna tillbringade
jag i kvinnornas tält, Women
Space. Diskussionerna handla-
de om the Aboriginals och sär-
skilt kvinnornas tro och karnp.
Erica Kyle, Jean Phillips, Lucy
Lester och många andra kvin-
nor delade med sig av sina erfa-
renheter av kampen mot rasis-
men i det Australiska samhäl-
let. Det folkmord som pågått
sedan 1700-talets slut - 7 av

l0 av the Aborgininals har dödats - gfu kanske mot
sitt slut genom bland annat kvinnornas resoluta kamp
och kraft.

Anne Pattel-Grey var initiativtagare för den första
riktigt stora demonstrationcn mot rasförtrycket i Au-
stralien 1988, 200 är efter kapten Cooks invasion.
Erica Kyle stod för en lika enkel som genial demon-
stration under premiärministern Bob Hawkes tal till
generalförsamlingen. Medan Hawke skrädde orden
om hur mycket pengar som satsas på the Aboriginals,
höll hon tyst upp sin handskrivna skylt: Justice for the
Aboriginals - when?

Jean Phillips, diakonissa i Brisbane, arbetar i Queen-
sland, och åir mycket aktiv i arbetet för att stoppa
polisvåldet mot sitt folk. Proportionerligt dör många
fler av the Aboriginals i häkte än andra invånare.

NZir några av Aboriginals-kvinnorna så beredda sig
för en traditionell dans och målade sinabara överkrop-
par, förstod jagattleanZaruhade rätt. Kvinnorkan stå
för livet. Vi behöver inte internalisera de patriarkala
våldssrukturerna.

Jag satt på marken, ganska nära de kvinnor som
beredde sig för dansen. Jag kunde uppfatta den medi-
tativa sång som de sjöng med vissa uppehåll. Jag var
fullt övertygad om att den kom från skapelsen hjiirta.
Och så tror jag än.

#

W,t

,:i1

w

{

ffit
%

4,::

li

31



Böry an pä n ägot nytt?
- Det här var kul! Kanske kan det bli ett första steg till något nytt för unga
tjejer i kvinnokampen.

Det såger Karin Olsson på Kommunistisk Ungdom (KU) i Stockholm som
organiserade det nationella mötet för unga vånstertjejer för ungefår en
månad sedan.

Mötet, som hade rubriken "Räcker det med att bränna BH:n" samlade ett
70-tal tjejer från hela landet, och de flesta var under 25 är.

- Många verkade inte heller vara organiserade någonstans.
Ett tjugotal ar redan medlemmar i KU, säger Karin
Olsson, som menar att det var bra att så många
oorganiserade kom.

- Mötet är en fortsättning på den vänsterungdoms-
konferens som hölls i Uppsala i höstas. Diir träffades
tjejerna vid något tillfälle för sig och föreslog ett möte
senare bara för unga vänstertjejer. De bad KU om hjälp
att organisera detta, men det var deras idd och ett led i
arbetet på att ena vänstern, berättar Karin Olsson.

Bildband om pornografi
Motet inleddes med att Gudrun Schyman fiån vzinsterpartiet
ralade om vad EG kan komma att innebeira för unga
kvinnor. Dzirefter visade Lisbeth Berg ett bildband om
pornografi som producerats av Folkaktionen mot porr
och prostitution. Hon berättade också om Folkaktionens
verksamhet. Före lunch talade även Gerda Chris-tenson
om Kvinnofrontens arbete.

Efter lunch var det dags för Åsa Crona-Leandoer att
berätta om tankarna i sin bok Bakom spegeln, om skön-
hetsmyters grepp över kvinnorna.

"Till prostitutionen knyts mannens mest förbjudna
sexuella fantasier", skriver Hanna Olsson i sin bok
Catrine och Rättvisan. " Alltdet som i vårt samhälle inte

får yppas, de svarta drömmarnas lustuppfyllelse, att
vilja skad a, att själv bli plågad, att bli förnedrad. Och
ndra den sköra sexuella identiteten hos många män
ligger våldet på lur. Diirför finns alltid våldet - och
morden- med som en del av prostitutionens verklig-
het".

En annan sida av våldet och sexualiteten talade
Ebon Kram från ROKS, Riksorganisationen förKvin-
nojourer i Sverige, om.

Tolv års arbeta i Kvinnojourerna har givit ROKS
stor kunskap om omfattningen av kvinnomisshandel,
mekanismerna bakom den och samhällets reaktioner.

Det handlar om makt
"Varför går hon inte nåir han slår henne?" dr en av de
vanligaste frågorna kring misshandeln. Ebon Kram
menar att vi redan dåir hamnar lite snett. Det rimliga
borde vara att forst fråga: "Varför slfu han?" eller
"Varför går han inte om kvinnan åir så föraktlig att hon
måste piskas upp?".

Det handlar om makt; makt och maktlöshet. Det åir
ett starkt kontrollerat våld, det riktar sig mot just den
kvinnan, inte vilken person som helst som misshagar
mannen. Misshandeln sker ofta i sovrummet, efter
festen, ntir gästerna gätt, mannen slår så att det inte
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syns. Och han stoppar oftast innan det blir för allvarligt.
Det zir vanligt att mannen vill ha samlag cfter misshan-
deln.

En norsk undersökning gjord av rättspsykologen
Eva Lundgrcn visar att det. finns en medveten koppling
mellan kontroll, våld och sex hos männen som miss-
handlar. Mannen känner att han behrirskar såvzil livet
som döden, han känner sig som en "riktig man", och det
zir den maktkrinslan som gör honom kåt.

Flera av männen som intervjuas i Eva Lundgrens
undersökning berättar att de får orgasm nzir de slår, när
de känner att de har kvinnan hclt i sitt våld.

- Just diirfor jagar den misshandlande mannen en
viss kvinna land och rike runt, detår just med henne han
når fram till dcn upplevelsen, säger Ebon Kram.

ROKS beråknar att det äger rum mellan 300 000 och
500 000 tillfällen av kvinnomisshandel i Sverige varje
år. En kvinna i vcckan dör till följd av misshandel.

Tredje kvinnan slagen av samma man
14 000 fall polisanmäldes 1989. Kvinnojourerna har
haft21000 hjälpsökande kvinnor 1989. Efter tolv års
verksamhet. har jourcrna hunnit ta emot. den andra och
trcdje kvinnan som misshandlats av samme man.

Av de som vistas på kvinnojourerna har bara fem
procent polisanmält misshandeln. Det ger en uppfatt-
ning om mörkertalen.

Såväl kvinnomisshandel som prostitution iir kollek-
tiva mansfrågor i dcn meningen att de gäller män från
alla samhällsklasser, säger både Ebon Kram och Hanna
Olsson.

Sist talade Aasc Bang från SKV.
Efteråt diskuterade mötet vad unga tjejer kan göra i

kvinnokampen.

- Vi hade pratat lite om det innan, ifall det iir dags
att dra igång en ny kvinnoorganisation.

En del var nog lite uinda på det, berättar Karin
Olsson.

- Men efter att Aase Bang hade talat tyckte många
att det vore bättre att jobba mcd organisationer som
redan finns. Vi skulle excmpelvis kunna bilda en ung-
domssektion lill SKV.

I slutet. av augusti planerar diirför dcjerna att hålla
yttcrligare ett möte. En veckohclg, dZir det finns mer
tillfiille till gruppdiskussioner och "fritt. snack", och diir
deltagarna kan liira känna varandra bättre.

KU och SKV fick i uppdrag att tillsammans ordna
vcckohelgen i augusti. Exakt tid och plats iir ännu inte
beslämt.

- Som helhct tyckcr jag att mötet i lördags var bra.
Vi kan ju hoppas att det blir första steget till något för
unga tjejer som vill aktivera sig kring kvinnofrågor.

- Unga tjejer känner sig ofta inte riktigt hemma i
de olika kvinnoorganisationer som redan finns. De
känner sig också lite främmande för "de hårda feminis-
terna" som Lalar mycket om männens roll och mans-
samhället.

- Hiir finns ctt tomrum idag. Om de unga tjejerna
hittaren bra, självstlindig form för sitt engagemang kan
dc fylla en viktig roll i kvinnokampen.

Text och bild: Eva Nikell

Svensk
socialdemokratisk
ekonomi av idag.

av Anna Karin Jansson

Det går knappast att undvika att
råka på Sven Grassman då man
läser om modern svensk
nationalekonomi. Grassman kan
vara konventionell på många sätt,
såikert har han både rätt och fel i
vad han säger; de flesta ger honom
dock erkännandet av att våga ta
strid för sin övertygelse och mot
sina socialdemokratiska
partikamraters högervridning.

I slutet av 70-talet tvingade
han - i stort sett av egen kraft -den svenska finansledningen att
erkänna att allt dåvarande tal om
Sveriges bytesbalansunderskott
hade överdrivits med 400 procent !

Som med all annan vetenskap,
beroende på vem man är och hur
man ser på saken, kan det mes[a
sfämma. Vad gäller den svenska
bytesbalansräkningen hade S veri-
ge valt att tillämpa en annan sorts
uträkning än internationellt tilläm-
pad praxis.

Grassman åir ju, som han själv
säger, socialdemokrat, han Eor bara
inte på det etablerade talet om
kris. I motsats till Johan Lönnroth
och även borgerligt orienterade
ekonomer, hävdar Sven Grassman
att det inte behöver finnas någon
motsättning mellan 1åg inflation
och låg arbetslöhet.

Detta ffu han som sagt kritik
för, av både höger- och vänster-
folk.

"Grassman lever i sin egen
verklighet", har det kommente-
rats.

Nationalekonomen Grassman
tror på tilllväxten, på ett traditio-
nellt gediget socialdemokratiskt
sätt. Okad produktion ger ökad
konsumtion som stimulerar till Zinnu
större produktion. Der ar ällmå
inte något störtande av detkapita-
listiska systemet som Grassman
eftersträvar. Dåremot vill han att
frukterna av en hög tillväxt -skapad av rätta politiska beslut -skall fördelas på ett mera rättvist
sätt ein vad han anser socialdemo-
kraterna har ägnat sig åt det sena-
ste decenniet.

Han talar mycket om hur re-

surserna fördelats från de många
till de få under 8O-talet.

I sitt korståg mot sossarnas
högerwidning, har han gjort sig kiind
för att tala klarspråk. I en av sina
lättlästa nationalekonom iska böck-
er för allmänheten" Till en kvinnlig
vikarie" , skriver han att Feldt "i allt
väsentligt omfattar sina politiska
motståndares ekonomiska analy ser
och har visat sig mer villig att svåra
på magisterns ord än någon av nä-
ringslivets borgerliga professorer
skulle våga".

Till sin hjälp anser Grassman atr
Feldt haft "en handfull handelshög-
skoleelever med bristtälliga kun-
skaperoch utan förmåga till distans
och politisk analys".

I bokens första kapitel, dåir Grass-
man vänder sig just till en kvinnlig
vikarie uppmanar han henne att lånka
efter vad det beror på att hon lever
på osåikra vikariat med dålig lön
och dåligt socialt anseende, medan
de svenska aktievinsterna varit störst
i viirlden.

Han säger sig förstå att det kan
vara svårt att tränga igenom vad fi-
nansministrarna egentligen håller
på med, men tar hon inte reda på
hur det förhåller sig "förtjänar hon
inte att få det bätre", anser han.

På samma sätt som Skara-Berts
förenklingar av verkligheten, både
ger en igenkännande känsla och en
otrevlig bismak, gör Grassmans det.
Han vet hur folk misstror "en hand-
full ordwiingare i huvudstaden" och
han spelar på det.

Men med vetskap om Grassmans
envetna kamp mot högerströmning-
arna inom politiken borde ingen
kunna missförstå Grassman då han
for ett tag sedan i en intervju sade
sig vilja ha borgerlig valseger. Derta
eftersom en borgerlig regering al-
drig skulle lyckas fdra en sådan
höger-inriktad ekonomisk politik
som nuvarande socialdemokrater,
utan att få facket och folket emot
sig.

Inte ens vänsterpartistiska parti-
toppar kan väl med handen på hjåir-
tat påstå att de verkligen tror att det
dr en borgerlig regering Grassman
vill ha...?

aa
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På våren flyttar Dieter och Marina ut till sin älskade
kolonitrridgård i centrala Berlin, dör de bor fram till hösten.
De vet inte hur lönge de får ha den lcvar, efter återföreningen.
Marken dr attroktiv för nya husbyggen.
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Monopolspel om ti I lv aron
(BERLIN) De båda Tyskland blev ett och massmedia svämmade över av rapporter. Men
hur gick det sen?
För familjen Holling i Östra Berlin blev livet som dotterns nya monopolspel. Första
tärningskastet gav en efterlängtad röd Renault. Med det andra förlorade föräldrarna
Marina och Dieter sina jobb.
Just på tröskeln till vuxenvärlden öppnade dottern Marlen famnen för en okänd
rosaskimrande kvinna - Barbie...

Text: Justina Oster Bild: Jan Lindkvist

tt halvår cfter återförcningen lever familjen i ett
mix-max av gammalt och nytt.

Marina och Dictcr tankar flitigt sin nya ögonsten - den
röda Renaulten - och skriver upp utgifterna i en speciell
antcckningsbok. Men ofta tar de sin tillflykt till den gröna
oaq- koloniträdgården med stuga i Pankow, mitt i Berlin

- som dc hadc före återföreningen.
l3-åriga Marlcn går varjc torsdag till lektionerna i

"produktivtarbete", som nu döpts om till "arbetslära". Där
liir hon sig - som alla barn före hennc i det forna DDR -hantera skruvsläd och borrmaskin. Samma gamla ldro-
böcker används ännu.

Dieter och Marina tycker inte om dct. Men Marlen och
klasskamraterna fnittrar mest åt styckcna med hyllningar

Efter sammanslagninge n 91 orde de n amerikanska
caca colan i plastflaskor sitt intåg i makarna
Ilollings liv. Dieter pustar som vilken västtysk man
som helst efier inköpen i vristra Berlin.

av kroppsarbete och industriproduktion och de pedantiska
reglerna om ordning, reda och renligheten på arbesplat-
sen.

Att rita tekniska skisser inför det praktiska arbetet iir
trist, men att fila, banka och borra de utdelade styckena i
hårdmetall till borrställ åir desto roligare, tycker Marlen.
Även om sftillen numera tillverkas för hemmabruk och
inte längre sZiljs vidare genom det foretag, ett slags kollek-
tiv för socialistiskt arbete, som bistår skolan med låirarre
och undervisning.

Lärarnas och företagets framtid Zir oviss. Troligen
kommer arbeslåiran att ersättas med undervisning i hem-
kunskap och matlagning, som vi känner igen från väst.

Batman ogh Barbie
Efter skolan återvänder Marlen till sitt flickrum, ddr
väggarna tapetserats med Alf och Batman och Barbie
tronar i sin rosa dubbelsäng.

Det står i bjZirt kontrast till det öronbedövande dånet i
den omoderna grå lårosalen. Kontrasten är som en bild av
östra Tyskland - dåir gammalt oupphörligt kolliderar
med nytt och ingen riktigt vet vart det biir hän.

Familjen Hollings hyreshus står i hjåirtat av den gamla
stadsdelen Prenzlauer Berg, diir starka protester mot det
snabba enandet höjdes når de båda staterna slogs samman
den tredje oktober i fjol. De omgivande husen harrenove-
rats och hållits efter. De var östtyska. Men Hollings hus
har fått stå och förfalla och signalerar med sin hårt
åtgångna fasad och förslummade bakgård - västtyskt
ägarskap.

Agarparet från väst har varit och tittat på huset som de
nu, efter 40 

^r, 
kräver tillbaka. Marina och Dieter har inte

träffat dem, men hört pratet bland grannarna. Många åir
rädda att tvingas ut på gatan, utan hem, nåir huset skall
rustas och hyrorna höjas. Marina och Dieter oroar sig inte
så mycket, inte som grannkvinnan som också hon snart
kommer att stå utan jobb med sin ettoch ett halvt år gamla
dotter.

Monopolspelet, "Monopoly", gjorde sin ennd hos fa-
miljen Holling når muren öppnades. De fick det i present
av sleiktingarna på andra sidan muren, nåir familjen besök-
te dem. För första gången. Ungeftlr samtidigt beslöt sig
Marina för att gå ur kommunistpartiet, numera PDS.

- Men jag var nog lite fcir snabb, säger hon efteråt. Det
var diirför jag var en av de första som fick gå från arbetet

:::
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[lemma i vardagsrummet leker l3-åriga Marlen med en helt annan bil än familjens. Rosaklädda
Barbie med långa blonda lockar krriver en rosa campingbil med matchande utrustning.

på östtyska trafikdepartementet. Men, tillägger Marina,
jag ångrar mig inte. Nu kan jag se mig själv i ögonen.

Allt som hänt det senastc året motsvarar ett helt livs
upplevelser, tycker Marina. Ibland tror hon att hon skall
vakna upp till det gamla livet igen och upptiicka att allt var
en dröm.

Partipamparna levde gott

- Vi gick med förbundna ögon. Vi visste ju inte om något
annat! Nu förstfu jag inte hur vi kunde leva som vi gjorde.
Det gör ont. att upptäcka hur lurade vi var medan
parrtipamparna levde gott.

- St2indigt fick vi höra att allt från väst var dåligt. Jag
anade att det inte var så hemskt, men hade ingen möjlighet
att lista ut hur det egcntligen låg till. På arbetet fick jag
skriva på ett formultir och intyga atL Jag inte skulle ta
kontakt med mina släktingar i väst. Jag skickade ett födel-
sedagskort ändå och dct öppnades, naturligtvis.

- Vilken upptäckt sen atl. åka till väst och se: De Zir ju
också människor. Som vi!

Dieter håller med, säger:

- Vi har några fu svåra år framför oss. Två...tre...fyra.
Men det priset eir vi beredda att benla. Vi kunde inte
fortsätta som vi gjorde. Hcla landet var kört i botten.

- Jagtror fortfarande på marxismen, tillägger Dieter.
I teorin. Men ingenstans i vtirldcn diir den praktiserats har
det fungerat.

Marina nickar. Hon funderar över hur det skall gå för
kvinnorna i det nya Tyskland. I DDR var det aldrig några
problem med dagisplatser, men de Zir få i västra Tyskland
dlir kvinnorna oftast förväntas bli hemmafruar nåir de får
barn. Den lediga "suiddag", som alla östtyska kvinnor med
familj hade rätt attta ut varje månad, har forsvunnit efter
enandet.

I diskussionerna om ny abortlagstifning - abort Zir för-
bjuden i västtysk lag med vissa undantag men har varit fri

i Osttyskland -- håller Marina fastvid attkvinnan måste
få besuimma själv om hon vill föda sitt barn eller inte.

Hittills har östtyska kvinnor, som valt att ta hand om
sina barn på egen hand klarat sig bra, förklarar Marina.

- Östtyska staten har alltid värnat om barnen och
stiillt upp med ekonomiskt stöd. Nu får de ensamma
mammorna det såmre.

Marlen, som Marina motvilligt började lämna på
dagis när dottcrn fyllt sex månader, går nu i sjunde klass
i en gammal skola, några kvarter hemifrån. Föräldrar
med lång resväg och tidiga arbetstimmar kan lämna sina
barn i skolans "fritidshem" ett par timmar före första
lektionen. Där får de frukost och sällskap.

En gelska favoritspråket
Marlen börjadc läsa ryska i femte klass, men efter murens
fall fick de som ville välja bort det. Marlen kastade lättad
det krångliga alfabctet över bord, men senare kom nya
bud. Alla som vill ha en godkänd examen efter tio år
måste ha läst ett språk i sex år. Det betydde ryska igen för
en motvillig Marlen.

Hon föredrar engelska, det. dominerande språket i
TV:s hitlista med nya låtar, som Marlen spelar in på
kasscttband på söndagsförmiddagarna. Når muren ännu
stod orubblig kostade den enkla bandspelaren en dryg
månadslön för byggnadsingenjören Dieter. Det motsva-
rar idag omkring omkring 4200 svenska kronor. Nu reas
samma apparat ut för 140 kronor. Men ingen vill ha den.

Familjen bor i en rymlig lägenhet med högt i tak och
en månadshyra som ånnu inte höjts från drygt 200 sven-
ska kronor. Telefon vänlar de fortfarande på , men badkar
och tvättmaskin i badrummet hade de redan innan de
bägge staterna slogs samman. I vardagsrummet stfu flera
prydnadsbägare från resorna i de östra grannländerna. Dit
åkte familjen gratis med tåg när Marina fortfarande hade
sitt arbete kvar på trafikdepartemontet.
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Arbetslriran i en sliten, grå industrilokal, där Marlen ... Marlensfliclaum, där honbjuder vännerna på kalas
och klasskamraterna kir sig hantera skruvstrid ochfil, medläskochmonopolspel.Buntarnamedleksakspengar
står i bjärt kontrast till... är ett alldeles nyttfenomen på östra sidan av denforna

muren.

I ena hörnan i vardagsrummet har Dieter och Man-
na sin dubbclsZing. I den andra stfu soffgruppen och ctt
bord med gulrandig vaxduk framför TV:n. Ddr samlas
familjcn på kvällcn och velljer mellan satellitkanalerna
medan de äter sin kvällsmat, "Abcndbrot", med mörkt
bröd, ost och korv.

Numera handlar Dieter och Marina så gott som all
mat i västra Berlin. Det Zir dagen före Marlens trettonde
fodclsedag och de hoppar i sin Renault, som de köpte i
Västtyskland cftcr muröppningen.

Dieter trampar på gaspcdalen, men kort darpå på
bromsen. Han svär till övcr det gamla Östberlins nya
fenomcn - ändlösa bilköer, dåir begagnade bilar från
landets rika del tävlar om utryrnmct med de hostande
Trabanterna.

Efter en segdragen tur, som gått betydligt snabbare
mcd spårvagn, parkerar Dieter bilen utanför varuhuset
Kayser, där de brukar handla numera. Priserna zir lägre
tack vare liånvaron av reklam på förpackningarna. Det
är billigare att handla i västra än i ösra Berlin, även om
skillnaden intc zir så stor. Sliiktingarna ute i det forna
DDR känner av prisökningarna betydligt mcr, förklarar
Marina.

En del billigare - en del dyrare
Det dagliga brödet, ölen och korven har blivit dyrare för
familjen Holling. Men tvättmedlet, smöret, kaffet och
fruktcn - i ny mängd - har sjunkit i pris. Frukt
behöver paret hur som helst inte handla. De har fullt
med äpplen, päron och björnbiir i sin koloniträdgård.

Dieter och Marina plockar varuvagnen full med mat
som Marlcn aldrig haft på tidigare kalas - amerikansk
coca cola, chips och chokladpudding...

De pustar niir de packar in all kalasmat i bilen och
styr hemåt, förbi ett nyl.t inslag i östra Berlin - gatukö-
ken på hjul och stånden diir allt från frukt, grönsaker,
klädcr, sprit och cigaretter bjuds ut. Framför allt av viet-
namesiska invandrare, som den östtyska staten välkom-
nade, men som de före detta östtyskarna i allmänhet vill
skicka tillbaka hem.

Konkurrensen är tillräcklig som den iir på deras
krympandc arbctsmarknad, resonerar flertalet. Marina
pekar på den cna firmabilen eftcr den andra utanför
östliga hyreshus, som ska renoveras.

- Titta, bara firmor från västra Tyskland fast vi har
så månsa arbctslösa. Rena sabotaset!

Dieter inslämmer:

- Östtyskar som åker över och jobbar i väst får
sämre lön än västtyskar. En del dänar lika mycket, men
de måste alltid arbeta mer.

Dieter var aldrig med i gamla kommunistpartiet.
Dåirför fick han aldrig några premier om ett eller ett par
hundra mark, som de andra som valdes ut för att kanta
vägen vid olika marscher och statsmannabesök.

Nya krav på kunskaper
Den vidareutbildning, som vissa partianslutna kolleger
på hans nu nedlagda arbetsplats fick, var Dieter också
utestZingd från. Hans ingenjörsutbildning åir inte mycket
viird i västra Tyskland, dåir han också möts av nya krav
på kunskaper i data och engelska, som han aldrig läst.

Dagarna i det nya Tyskland går och en dag kommer
Marina hem, uppklädd och strålande och berättar:

- Jag har fåu jobb!
Hon ska hålla i sjukförsiikringarna för de anstiillda på

det nya tyska rafikdepartementet. Först blir det tre må-
naders utbildning, bland annat i data och med en praktik-
kurs i Hamburg som avslutning. Marina får samma lön
som på det östtyska departementet de första månaderna.
Hur mycket den sen ska höjas vet hon inte.

Borde hon inte få lika hög lön som kollegerna från
västra Tyskland, nåir det inte längre finns östtys-kar och
västtyskar? Marina visar prov på sin östtyska ödmjuk-
het, slår ner blicken och skrattar lätt.

- Nej..., säger hon tveksamt. Men det åir sant allt det
diir talet om östtyskar som andra klassens medborgare.
Se bara på oss när vi handlar i östra Berlin. Vi går
underdånigt fram till expediterna, som står och skvall-
rar, och ber om ursäkt för att vi stör. I väst dr kunden
kung. Servicen iir fantastisk... Vi har mycket att låira oss.

Vi blir avbrulna av grannkvinnan som tittar in med
sin lilla dotter.

Återforeningen har inte blivit vad hon hoppats på,
säger hon. Allt gick för fort. Det blev ändå ingen demo-
krati. Alla vanliga miinniskor, som börjat hoppas, fick
aldrig komma till tals.

Men Dieter och Marina åir instiillda på att viinta. De
brydde sig inte om det storslagna firandet niir de båda
tyska staterna gick samman. Förändringarna kommer
ändå inte att måirkas fonän om flera år, resonerar de.

- Om tio år, svarar Dieter på frågan. Om tio år kan
de båda tvska folken bli ett folk.
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Tänker Blldt stänga
Man talar stort om den europeiska humanismen,
Det borgerliga alternativet innebiir, skriver
Carl Bildt i en programartikel i Svenska
Dagbladet den 5 maj, att i det svenska
samhället starkare förankra den europeiska
humanismen med dess rötter i det kristna
krirleksbudskapet och Jesu ord i Bergs-
predikan. Denna humanism har hittills varit
mera företrädd på kontinenten än i vår
nordliga utkant av Europa, skriver Bildt.

Jag undrar vilken historisk horisont en
svensk partiledare har ndr han fäller ett så-
dant omdöme. Är det i 3O-åriga krigets

Tyskland han finner den europeiska huma-
nismen förankrad eller i Kaiserns eller Hit-
lers? Är det 1 9O0-talets europeiskakolonial-
välden som har sina rötter i Jesu bergspredi-
kan? Är det dagens brittiska folkpension
eller den franska fattigvården som bäst för-
kroppsligat det kristna krirleksbudskapet?
Och respekten för individen - skall vi låira
den av de tyska tullmän som nu tvingar
inresande tyskor till gynekologisk under-
sökning för att upprätthålla det tyska abort-
förbudet?

"Den lilla världen"
Om någon trodde att dagens svenska
väIflårdssamhälle ar ett uttryck för
humanistiska vårderingar, så har hon helt
fel. Vår våilfiird zil bara en förlegad
kollektivism som skall sopas undan efter
nästa val, säger Bildt. Först och främst
gäller det att "särka den lilla vårlden".

Vad betyder det? Vad blir de praktiska
politiska konsekvenserna? Tänker han
sfänga daghemmen?

Nej, så tydligtkan en svensk partileda-
re ännu inte tala. Bildt säger i sället så
håir:

"Politiskt innebeir det framför allt att
återge föräldrarna huvudrollen som fos-
trare".

Vilken av föräldrarna tror ni han fänker
på? Vem Zir det som för att förverkliga den
europeiska humanismen och det kristna
kåirleksbudskapet skall stanna hemma fiån
jobbet och återta sin länge försummade
huvudroll? Kan det vara pappan?

Svaret på frågan finner man i "Barnby-
mrsamhällct", en artikel av Svenska Dag-
bladets politiska huvudredaktör i samma
dagsridning.

Det gåller att "återupprätta hemarbe-
tets åra", skriver Mats Svegfors. "I sitt
hem hiirskar kvinnan. Som kommunalan-
stiilld omsorgsarbeterska åir hon reduce-
rad till proletår".
38

av Sven Lindqvist

Var zir det i så fall mannen hiirskar?
Och vad zir den privatanslållda mannen
reducerad till? Hur som helst åir han nog
glad att ha egen inkomst.

Utgångspunkten för Svegfors eir den
statistiska uppgiften att det totala antalet
arbetstimmar i svensk ekonomi åir ungef?ir
detsamma idag som det var 1960, innan
kvinnorna gick ut på arbetsmarknaden.
Detta gör honom forvånad och upprörd.
Uppenbarligen har han aldrig hört talas
om den utbildningsexplosion som gör att
ungdomen i dag kommer mycket senare
ut på arbetsmarknaden än 1960. Lika lite
har han hört talas om sänkningen av pen-
sionsåldern, längre semester eller andra
arbetstidsförkortnin gar.

Svegfors inser inte att dessa förän-
dringar kraftigt skulle ha minskat det tota-
la antalet arbetade timmar - och att det år
kvinnornas inträde på arbetsmarknaden
som gör att antalet arbetade timmar trots
allt ligger kvar på samma nivå som för 30
år sedan.

Han drar - fråga mig inte hur - i
st2illet en helt annan slutsats.

Kvinnornas arbetsmarknad är inte en
"reguljdr" arbetsmarknad, en sådan som
män arbetår på. De flesta kvinnor som
lämnade hemmen i slutet av 60-talet och
framåt, fick inte riktiga arbeten. De ham-

nade i stiillet på en 'kinesisk' arbetsmark-
nad, dock med den skillnaden att de inte
tvättade skjortor åt varandra utan tog hand
om varandras barn".

Gratisarbete
Och det var ju inget riktigt arbete, utan
bara vad de egentligen skulle ha giort
gratis dåir hemma, i "den lilla vZirlden", i
humanismens och det kristna kzirleks-
budskapets våirld.

Vad Zir då lösningen? Skall kvinnan
åter kedjas fast vid spisen? Nej, givetvis
inte! Det iir valfrihet Mats vill skapa. Han
tar de pengar som nu går till daghemmen
och använder dem för att sänka skatterna
och låter sedan familjerna sjåilva besläm-
ma hur de vill ordna barntillsynen och hur
den skall fördelas mellan makarna.

På det viset kan det ju precis lika gåirna
bli mannen som kedjas vid spisen, inte
sant?

Men den kvinna som trots allt skulle
vilja ha sitt barns gamla förlegade, kollek-
tivistiska, dirigistiska dagisplats kvar -hur blir det med hennes valfrihet? Jo,
säger Svegfors, den professionellt fram-
gångsrikakvinnan kan anståilla någon som
sköter hemmet.

Varsåsod: hembiträdet tillbaka!



alla väradaghem?
men det rir europeiska hemmafrun man vill ha tillbaka

Medan underklasscns kirringar får hålla
sig hemma och sköta sina snoriga ungar
sjailva. Ratt åt dem som i 30 år har haft
mage attbegära betalt för det!

Om man slutar gc cgcn inkomst åt
kvinnor som ändå inte gör något annat. än
"sköter varandras barn", så skulle det
äntligen bli slut på det gigantiska resurs-
slöseri som den svenska "daghemsekono-
min" har tillåtit sig. "Bildligt talar kunde
daghemmcn byggas om till produktion-
slokaler".

Jaså. Och vilka skullc arbeta där då?
Kvinnorna skulle ju gå hemma och sköta
barn, handikappade och gamla. Männen
har, når konjukturen så tillåtcr, rcdan nu
sina arbeten utanför vård och omsorg. Det

det "gratis" i hemmen, så minskar kom-
m uncns utgifter men också dess skattcink-
omster. Mannens skattetdrda minskar mcn
familjeinkomsten minskar också och dår-
med ökar mannens försörjningsbörda. Ut-
förs vårdarbetet av yrkeskvinnor, finns
skattebördan kvar, men varje kvinna har
sin egen inkomst. Jag har hört talas om
kvinnor som sätter vrirde på det.

Europeiska hemmafrun
Man talar stort om den europeiska
humanismen, men det åir den europeiska
hcmmafrun utan egen inkomst eller pension
man vill ha tillbaka. Man Lalar om att
"stårka familjen", men vems suillning tror
ni dct år man stärker om man avskaffar

mycket om och som närmaste slåikting
fortsatte jag att ta hand om honom ndr han
blcv 'underlig' i huvudet. De senaste åren
har varit förskräckliga. Han känner ej igen
sina kläder och saker och påstår att allt Uir

bortbytt och stulet... Blir ett rasande mon-
stcr som ideligen beskyller och hotar mig...
Polis och advokat hzinvisar till maktlösa
läkarc, som ej kan få in honom någon-
stans. Socialdistriktet foreslår hemtjåinst
så att jag kunde vila mig, men han släpper
inte in dem. Inte en ledig dag sedan det
började... Genom att jag hjälpte honom
har jag ingen ATP och förlorar över 100
000 kronor om året. Lägenheten år hans.
Vad gör jag utan inkomst, utan boshd och
utan hälsa? Hjälp mig!"

Bild: Gun Andersszn

enda som skulle frigöras om man stzingde
daghemmmen är lokalerna. Det år inte
framför allt lokalbristcn som hindrzr svcnskt
niiringsliv att expandera. Vari ligger alltså
rcsursslöscriet?

Vad Svegfors inte har begripit är att
vård och omsorg ar cLt arbete som undcr
alla omstiindisheter måste utforas. Utfors

daghemmen? Man guller om den lilla
världen och de nära och kiira. Men samma
dag hade Svenska Dagbladet på
ins:indarplats ett vittnesbörd om hur denna
lilla viirld i verklighcten kan sc ut.

En kvinna berättade om sitt liv med en
anhörig som varit senildement sedan 1919.
"Han var en god människa som jag tyckte

"l sitt hem håirskar kvinnan", inte sant
Mats Svegfors? Ett liirorikt exempel på
europeisk humanism, eller hur Carl Bildt?
Redan i dagens "dirigistiska", "kollekti-
vistiska", "resursslukande" välf?irdssam-
hällc finns det sådana kvinnoöden. Hur
skall det inte bli nåir Bildt och Svegfors har
fått åtcrupprätta hemarbetets iira?



SKV KRÄVE,R BE,SKE,D

Av AxIre GneDIN:
Göteborg den lB april 1991
Anita Gradin
Utrikesdepartementet
103 33 Stockholm

I ditt brev till oss i Svenska Kvinnors Vänsterförbund daterat den 17
december 1990 skriver du att de 25 arbetsgrupperna som arbetar med
integrationsfrågorna hade fått i uppdrag att redovisa vilka problem,
frågor och projekt inom EG som påverkar jåimstiilldheten och kvinnors
villkor.

Du skulle sedan trllsammans med civilministern kunna gå in och
begåira fordjupad analys på väsentliga områden.

Vi har inte fått någon information vare sig direkt ifrån er eller via
massmedia om att arbetsgrupperna har lämnat sina redovisningar.
Dåirför skulle vi nu vilja få mojlighet att läsa dessa.

Dessutom eir vi intresserade av att få reda på vilka områden ni har
begiirt attfä fordjupad analys av.

Kvinnornas utsatthet i samband med EG-anpassningen och ett
eventuellt medlemskap i EG blir tydligare fclr var dag. Dåirfor åir det
oerhört viktigt att det görs en totalanalys av hur kvinnornas situation
kommer att påverkas. Denna bör redovisas för alla svenska kvinnor.

Det zir ingen upplyftande information som finns att håimta om
kvinnors situation i EG-länderna idag.

Svenska kvinnor lir inte beredda att lämna ifrån sig sitt oberoende
även om det kräver mycket i det vardagliga livet. Vi vill gå vidare och
bygga ett samhåille diir både män och kvinnor tar ansvar för hem och
barn. Något som makthavzuna inom EG siikert inte har tlinkt sig.

Vi är tacksamma för svar angående redovisningarna så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning
SVENSKA KVINNORS VANSTERFORBUND
Barbro Andersson

Ja till svenskt självbestämmande
Nei till EG

Ja till folkomröstning

Under dessa paroller kommer den nybildade medlemsorganisationen
NEJ TILL EG att arbeta. En central styrelse har utsetts och det har
öppnats ett informationskontor med adress Västergatan 34,713 25
Stockholm, telefon 08/31 00 01. Lokalorganisationer har också redan
startat på många orter.

För att bli medlem i NEJ TILL EG betalar man in medlemsavgif-
ten I 00: - på postgir o 433 02 0l -4 .

Nårmaste lokalorganisation kontaktar sedan varje ny medlem.
Vill man prenumerera på NEJ TILL EGs tidning "Kritiska Europa-
fakta" betalar man in 50:- på sammapostgiro och skriverprenumera-
tion på talongen.

Mer än 20 000 ungdomar från tredje
världen får gratis utbildning på Kuba.

Kuba har åtagit sig att ge 10 000 skadade barn från
Tjernobyl lZikarvård, hittills har 3 300 behandlats.

Hur många barn har det rika Sverige tagit emot?

40

TNSÄNDARE,
Sjunde budet -- du skall inte stjiila

Stjäla en cykel, en bil, ja hela egendomen, som dr
gjort med händer, år mänskligt. Detkan man komma
över på något sätt.

Nu kommer jag till det heliga, ja det allra heligas-
te som en människa äger -- sin kropp och sjäI.

Den år ingen saluvara och får inte riiknas till
saluvaror -- som bröd, kött med mera.

Vem är föremålet? Kvinnan -- ända från babyål-
dern till senare åldrar. Diskriminering i sin prydno.
Kyrkan tiger, våirldsliga lagstiftare tiger. Vi tiger
sjiilva.

Otyget måste debatteras; sägas att det åir stöld.
Varje fl ickebarn Zir fullvåirdi g i nd iv id ; hon får inte

kränkas. Och -- dåir åir hela samhället skyldigt. Det
behövs strängare lagar. Kvinnan som dr livets båirare
från dess början till dess slut, skall skyddas. Frihets-
lagarna skall dras fram och respekteras. Kriminalise-
ra poren -- både den mjuka och hårdporren. De åir
lika farliga båda två.

Skall samhället bestå som ett kulturellt samhälle,
så måste sådana avvikelser hindras och kvinnan
måste få effektivt skydd från samhället. Men -- det
gäller också att, vi själva reagerar och handlar. Prote-
stera, bojkotta afftirer som säljer pon.

Demonstrera -- för den rätten har vi i ett fritt land.
Förena Er kvinnor!

Mimmi Keskitalo Boden

Börja arbetet med
kortare arbetsdag nu !

Inför en svensk ansökan om medlemsskap i EG
jämfors kvinnors stiillning i Sverige allt oftare med
förhållandena för kvinnor i EG-liindema. Skillnaderna
är stora.

Vi svenska kvinnor yrkesarbetar mest. Ändå har
vi huvudansvaret for hem och barn. Vi deltar i långt
högre utsträckning än våra EG-systrar i det politiska
livet.

Vi har den bästa föräldraförsäkringen och foder
flest barn i Europa.

Vi behöver inte på samma sätt som i EG välja
mellan arbete och familj. Vi kan ha båda. Diirför har
vi en större ekonomisk självstiindighet än kvinnor i
andra länder.

Detta åir på många sätt glädjande, men det har sitt
pris. Vi kvinnor har i hög grad tvingats delta i arbets-
livet på månnens villkor. Män har inte tagit del av
hemarbetet i motsvarande grad som vi kvinnor tagit
del i yrkeslivet. Detta har lett till ett slitsamt dubbel-
arbete för kvinnor. Hälsan blir alltmer ojämlik.

En generell minskning av den dagiiga arbetstiden
åir hett efterliingtad och högst önskvåird för att minska
påfrestningarna i arbetslivet.

Det stora lyftet för jämsälldheten i Sverige vore
en sänkning av arbetstiden till sex timmar per dag.
Det skulle ge förutsättningar för en jämnare fördel-
ning av makt och omsorgsansvar mellan män och
kvinnor. Arbetet med att införa sextimmarsdagen
måste påbörjas nu!

Ianthe Holmberg
Tel: 031-96 00 78



Flera seriösa utredningar
äntligen pa gång

angående de inblandade
läkarna i

styc kmo rd srätteg ån g arn a

Obducenten Teet Härm och allmänläkaren Thomas
Altgdn har hittills stått kvar som medlemmar i Liikar-
förbundet. Men nu hiu en ny styrelse för liikarförbun-
det bestzimt sig för atttaitu med frågan och utreder om
man kan ha kvar dem som medlemmar.

Det zir först sedan frågan väckts av Kvinnliga låika-
res förening, och ett upprop där 600 låikare krävde att
förbundet skulle utesluta allmiinlåikaren och obducen-
ten.

Det har tagit lång tid att komma så långt som till en
utredning. I ett tidigare skede uttryckte leikarförbun-
dets ordforande (nu före detta ordförande) ett oreserve-
rat stöd för sina två belastade medlemmar.

Att vara medlem av läkarförbundet har ingenting
med lcgitimationen att göra. Låikarförbundet är en in-
resseförening som bland annat ska värna om att låikar-
na upprätthåller en etisk yrkesutövning.

Ytterligare utredning
En annan utredning som också hänger samman med
styckmordsrättegångarna pågår för nårvarande. Det zir
JO som håller på att utreda en anmälan som Bengt-Erik
Ginsburg och Kajsa Sundström Feigenberg giort av
socialstyrelsen s rätts liga tj zin seutövnin g.

Socialstyrelsens rättsliga råd har spelat en nyckel-
roll i styckmordsrättegångarna. De fick i uppdrag att
granska obduktionsprotokollet som slog fast att Catrin
da Costa mördats.

Tvåirt emot all sakkunskap inom området hävdade
de tre llikarna i rättsliga rådet, professor Gerhard Voigt
från Lund, professor Tom Saldeen från Uppsala och
docent Lennart Rammer från Lindköping det rättsliga
rådet att en naturlig död inte behövde vara utesluten.

Var det den välkända kollegialiteten inom låikarkå-
ren som styrde deras utlåfande?

JO arbetar nu med en utredning för attta suillning
till om de verkligen hadc ett sakligt underlag för sina
uppseendeväckande slutsatser.

Vi Mänskor har vid ett tidigare tillfälle publicerat
och förmedlat ett vykort med en skriven protest an-
gående utgången av rättegångarna Denna protest ini-
tierades av en grupp kvinnliga socialarbetare. Det
finns fortfarande sådana kort kvar'.

Man skriver sitt namn på kortet och skickar det till
Justitieminister Larla Frcivalds.

Texten lyder: Med sorg och vrede protesterar jag
mot den s k styckmordsrättegången. Den har klarlagt
rättssystemets köns- och klassförryckande innehåll.

Två liikare har styckat en kvinna i närvaro av ett
barn. Brottet har ogiltigförklarats - pf,pnen har fri-
känts.

Ring eller skriv trllZaida Hagman, Linndgatan2T,
413 M Göteborg. Tel: 03l-14 40 28, så skickar hon
kort så långt de räcker.

Om korten är slut går det bra att skriva texten sjiilv.
Laila Freivalds adress är:
Rosenbad 4
103 33 Stockholm

UPPROP!
till stöd för Catrine da Costas

mamma och syster

Sommaren 1984 hittades Catrine da Costas skända-
de kropp.

Få rättegångar har blivit så uppmäksammade som
den så kallade styckmordsrättegången, där två låikare
stod åtalade för mord på Catrine.

Efter det att brottmålsprocessen avslutats har det
handlat om huruvida de två läkarna skall få behålla sina
låikarlegitimationer då de enligt tingsrätten har blivit
överbevisade om att ha styckat kvinnokroppen.

Hela denna utdragna och förvirrade rättsprocess har
varit mycket plågsam för Catrines anhöriga. Det fruk-
tansvärda brottet, rättshaveriet och den massmediala
exploateringen har sammantaget gjort de gångna fuen
mardrömslika.

För att få ekonomiskta möjligheter till bland annat
terapeutisk hjälp sökte Catrines mam m a och sy ster ska -
destånd från BrottsskadenZimnden.

Deras ansökan avslogs med motiveringen att de inte
var behöri ga att ansöka då de som anhöriga inte kunde
betraktas som offer.

Den så kallade obducenten har vid två tillftillen fått
ersättning för det "lidande frihetskränkningen innebu-
rit". Vid det ena tillftillet fick han 50 000 kronor och vid
det andra 150 000 kronor. Justitiekanslern skriver i sin
motivering att det sistnåimndabeloppetåir högre än vad
som år brukligt men att två faktorer varit avgörande för
det höga beloppet:

"För det forsta gåiller det mål i vilka omsländighe-
terna kring brottsmisstanken eir mycket motbjudande
eller på annat sätt avskyvd.rda eller vanhedrande.

För det andra lir det ett fall som rönt exceptionellt
stort uppseende och i vilket den misstlinkte blivit utsatt
för siirskilt stor och nåirgången massmedial uppmåirk-
samhet".

Vi anser det orimligt att samhället inte beraktar Ca-
trine da Costas anhöriga som brottsoffer och ger dem
möjligheter att få hjälp med de psykiska skador som de
fått under det håir skeendet.

Vi vill diirför göra en insamling till förmån för
Catrines mamma och syster. De insamlade medlen
skall göra det mcijligt för dem att få terapeutisk hjälp
och möjliggöra vila och återhämtning.

Eva Fuchs
Ingrid Hellberg
Karin Leander A I
Nina Lekander '-ktionsgruppen
Annika Nordin Riittvisa åt catrine
Hanna Olsson ^ PG: 631 40 54' 5
Kajsa sunart o- t""i',:fr#:Hlii- ^t
Eva Törngren lll27 Stockhom



RECENSIONER
Inte utanmin dotter

Jag åT;11,,31I;l' 
åtsk'riga bok-

Framsidan eir prydd mcd bilden på en
kvinna insvept. i slöjor. Fångad i tradition
och revolution. Det handlar om Bctty från
USA och henncs dotter som flyr från
familjefadern i Iran. I boken får vi vcta att
det finns tusentals amerikanska kvinnor
och barn från USA som hålls kvar i Iran
mot sin vilja på samma sätt som Betty
Mahmoody.

Trots att boken byggcr på Bctty Mah-
moodys cgen berättelsc, så gcr dcn cn
mycket vinklad och felaktig bild av livct i
Iran.

Kvinnan på omslaget finner du övcr
huvud taget inte i Teheran, där användcr
intc kvinnorna slöjor för ansiktet. Det heir
iLr ett praktcxcmpel på hur lätt dct är att
salufora gcneraliseringar och fclaktiga
toreställningar om andra folk och deras
scdviinjor.

Betty Mahmoody själv är en driftig
och påhittig kvinna. Men boken har hon
fåu hjälp med. Mcdförfattaren William
Hoffcr och dcnnes fru Meuilyn har varit
med och gjortberättelsen till den lättsmäl-
ta blandning den är - trots formatet,43J
sidor.

Mixen består av lagom portioner egna
upplevelser från huvudpersonen Betty
Mahmoody, utspätt. och påspäl"t av med-
författarna.

Inspirerad av revolutionen
I korthet rir historicn dcnna: Betty, gift
med en iranier, som är utbildad och sedan
många år bosatt i USA. Hela familjen re-
ser till Iran på vad hon tror ska vara ett
tvåveckors familjcbcsök. Manncn därcmot,
inspirerad av den iranska revolutionen
och den fundamentalistiska vågen, har
bestzimt sig för att slanna, och i kraft av
familjefzr också tvinga hustru och dotter
kvar i Iran. Dct tar ett och ett. halvt år för
Betty och dottern Mahtob att hitta ett sätt
att fly ur landet.

"In[e utan min dottcr" har blivit en
bestseller. Du kan fä tag på den i vilken
bokhandel som helst, den har varit bokk-
lubbsbok och den lånas flitigt på bibliote-
ken.

+L

Jag tror att många läser den med det
vällovliga syftet att få reda på något om
Iran och islams kvinnosyn. Det hnns många
flyktingar från Iran i Sverige och det för-
hojer naturligtvis läsvdrdet på en ski ldring
dåirifrån.

En del har kanske andra bevekelse-
grunder. Boken kan delvis bekräfta vand-
ringssägner om vit slavhandel, eller de
tragiska fall som förekommit där utländsk
far kidnappat och försvunnit med barnen
från svensk mor.

Västenländskt mot österländskt
Skullc "Inte utan min dotter" varit intres-
sant om det gällt ett motsatt fall - utlåindsk
kvinna flyr efter att ha hållirs som fånge av
svensk man? Knappast. För hlir ä det
perspektivet västerland mot österland,
civilisation mot barbari, som gör att vi så
lätt och g2irna smälter den håir tegel-
stensromanen.

Betty själv är en synnerligen vålanpas-
sad övre medelklasskvinna i USA. Få
människor vcrkar ha tagit till sig den
moderna civilisationens möjligheter till
hygieniskt leverne som Betty Mahmoody.
DZirför åir det också, ur hennes perspektiv,
förfåirligt att befinna sig i ett land drir en av
civilisationens viktigaste landvinningar,
toalettpappret, inte finns på varenda toa-
lett. Dct skulle gå att uppehålla sig länge
vid Irans toaletter. Boken ger nämligen en
ornfattande provkarta på hur toaletterna
scr ut. På flygplatsen, på dotterns skolor,
hos vänner och bekanta. och så vidare.

Vi får också veta mycket om bords-
skickct. Niir det gZillcr den hiir typen av
i akttagcl scr eir B etty Mahmoody oslagbar.
Vuxna iranier slafsar i sig maten och spil-
lcr på duk, på golv och på väggar. De
förvarar maten ohygieniskt och zir inte
noga med att tvätta händerna efter toalett-
besök.

Sammantaget beftister boken en bild
av ett folk diir det vi beraktar som hygie-
nisk minimistandard åir helt okänd. Och
som läsare får vi veta hur det åir direkt i
bokcns början. Betty märker det redan på
flygplatsen efter att först ha drabbats av
den tryckande hettan:

"När vi steg in i ankomsthallen möttes
vi av ännu en obehaglig sensation - den

påträngande stanken från kroppar som
svcttades i vårmen. Jag hoppades att vi
skulle komma ut ur hallen snart, men det.
var fullt av passagerare som anlände med
andra plan ungeftir samtidigt, och alla
trängde sig fram mot den enfiliga pass-
kontrollen som var enda vägen ut ur hal-
len".

Ännu värre blev det sedan, niir Betty
och hennes familj skulle äta:

"En gryta med stuvning stod hela tiden
på spisen for den som var hungrig. Många
gånger såg jag besökare gå fram till grytan
och äta ur den med den sked som låg i. Det
som de spillde ur munnen niir de åt ur den
stora sleven foll tillbaka i grytan eller
spilldes på golvet. Kackerlackorna froda-
des i köket i lika hög grad som i badrum-
met".

Som matfett använder familjen dom-
beh, som år den fettsamling som finns
under fårsvansen på de iranska fettfåren.
Det smakar hiirsket, konstaterar Betty,
men används mycket eftersom det åir en
billig ersättning för olja.

Efter en sådan beskrivning har våil inte
någon lust att prova på iransk mat. Och
Betty själv använder en stor del av sin tid
i Teheran åt attjaga råvaror som gör det
mojligt att anrätta mat liknande det hon åt
i USA.

Betty hålls tidvis fången uran mojlig-
het att kommunicera med andra än sin
man. Ett flertal gånger blir hon brutalt
misshandlad. Diirtör läser man också boken
med en växande indignation och har svårt
att släppa den förrän mor och dotter lyck-
ligt sluppit ur mannens grepp och lämnat
Iran.

Ingen isolerad händelse
S kulle man se det isolerat som en skildring
av hur en kvinna förnedras och misshandlas
av sin man och så småningom lyckas ta sig
ur situationen, då skulle boken ha större
allmängiltighet. För sånt händer också
hä. Och får man tro dem som kommer i
kontakt med dem som drabbats, så åir det
betydligt vanligare än man trott.

Gun Englund på kvinnojourernas riks-
organisation i Stockholm tycker att boken
är ett skolexempel på vad utländska kvin-
nor själva möter håir i Sverige varje dag.



RECENSIONER
Hästen med förbundna ögon
Man behöver bara räkna med de tusentals
som tar kontakt med kvinnojourerna varje
år. Men det finns ännu fler som aldris
vågar ta steger att be om hjälp.

Lika illa här för kvinnor
Och precis som det finns tusentals kvinnor
från USA som dr kvarhållna mot sin vilja
i Iran, finns det tusentals kvinnor hår som
hålls kvar i förhälanden diir de misshandtas
och berövas sin frihet och dåir de måste få
hjälp för att ra sig ur sin förnedring. I
Sverige finns alla konstellationer: Utliindskkvinna svensk man, svenskt par,
invandrat par, och alla samhällsklasser.
Och de stfu lika forsvarslösa som Betty i
Iran, för polisen ingriper inte förrän det
hänt något allvarligt.

Andå Zir det inte detta som gör boken
till den bestseller den blivit, utan det iir
snarare skildringen av västerländsk kvin-
na som hamnat i klorna på en kultur dåir
kvinnan inte respekteras.

Det Zir dåirför boken iir så försåtlig. De
som läser boken får en fullstiindigt galen
uppfattning om hur människor i Iran lever
idag.

- Vi känner inte igen oss, berättar
iranska kvinnor jag rZiffar i Sverige. Många
gånger känner de sig utsatta och provoce-
rade när de möter de uppfattningar som
boken sprider.

- Folk i Iran är som håir i Sverige, på-
pekar en kvinna törsiktigt. Det finns
smutsiga svenskar också. Men det iir ju
inte helhetsintrycket. Och det iir det inte
heller niir det gäller Iran.

"Inte utan min dotter" stillade inte min
nyfikenhet på hur livet ter sig for kvinnor
i Iran. Betty Mahmoody var alltför belå-
ten med "the american way of life" för att
kunna iaktta och förmedla något om kvin-
norna i Iran. Dåirför håller jag nu på att läsa
en annan bok "Hästen med fdrbundna
ögon" av Shusha Guppy. Den zir utgiven
på ett litet forlag, Alhambra. I kulturmör-
krets Sverige Uir det svårt att få tag på den
i en vanlig bokhandel, trots att den fått
fina recensioner och uppmärksammats av
många tidningar. Själv fick jag bestiilla
boken direkt från förlaget. I "Hästen med
förbundna ögon" skildrar författarinnan
sin uppväxt i Iran. Hon lyckas levandegö-
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Hästen med
förbundna ögon

Shusha Guppy
Alhambra

ra människorna d2ir. Hon beskriver sin
farmors ångest över att mannen skulle ta
sig ännu en hustru. Eller modern som för
första gången möter mannen hon gift sig
med och som hon vet ä dubbelt så gam-
mal. Nåir han kommer in till henne för att
de ska tillbringa bröllopsnamen tillsam-
mans håilsar han henne awäpnande: "Jaha,
min unga dam, hur kan det komma sis att
du hamnat hår?"

I "Hästen med förbundna ögon" får
man följa Iran under en period av stor
föriindring, modemiseringsprocessen under
sista shahen. Människorna Zir mänskliga,
vi får inblickar i kvinnornas och männens
Iran. Läs den istiillet för "Inte utan min
dotter"!

Caroline Runesdotter

"",r.JriåJ'"

Kvinnobilder
En bok

om kvinnor med
handikapp

Almqvist & Wiksell

Kvinnor med handikapp dr de mest
osynliga kvinnorna. Deras situation
syns inte i historien, inte i massmedia,
inte i statistiken. I boken Kvinnobilder,
kommer de till tals. Det åir berättelser
om slit och möda, men också om styrka.
kunskap och kompetens.

Bakom Kvinnobilder stfur projekt-
gruppen Kvinnor och handikapp, som
startats för att belysa situationen för
kvinnor med funktionshinder och sti-
mulera forskningen om dessa kvin-
nors villkor inom olika områden.

Projektgruppen består av Carin
Boalt, Barbro Carlsson, Evy Engel-
brecht, Maj-Britt Freij, Anneli Jone-
ken, Eva Jonsson och Malena Sjöberg.
Till projekrgruppen har knutits refens-
personer från ert 20-al handikappfdr-
bund samt kontaktpersoner från myn-
digheter, organ isationer och centra fcir
handikappforskning och kvinnoforsk-
ning.
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Ny lednlng i KDV
Sfff är som enda kvinnaft)rbund i Sverige med.lem i KDV. Året efter KDV
bitdades, 1946, ansökte SKV om medlemsskap. Dåvarande ordförande I
SKV, Andrea Andreen åkte ner till Paris, dcir kongressen hölls och
repr'e-senterade SKV. Allt sedan dess har samarbetet *ed XnV varit ttitt coh
fruktbtirande.I år reste SÅ-Zs repres€ntanter Erni Frihott och Susanne Biörkenheim till
KDVs kongress i Sheffietd i England. Ddrifrån rapporterar de båda.

Visst har omvälvningarna i
viirlden påverkat också Kvin-
nornas Demokratiska Viirlds-
förbund (KDV).
Sammanbrottet för ett helt våirlds-
system och militarismens fram*
marsch har inte precis förbätrat
kvinnans stiillning!
Tvdrtom iir det så att allt det ar-
bete som ligger i FNs kvinno-
strategi (Förward Looking
Stategies, från Nairobi 1985),
diir olika kvinnoalternativ för en
framtida fredti g viirld diskuteras,
har internationellt sett forsvagats.

De krafter som nu stliller krav på att styra
vZirlden med paroller om en ny politisk
ordning, står mycket långt ffin de kvinnliga
"principerna".
KDV behövs mer än någonsin i dessa
tiden, och i påskhelgen hölls den tionde
kongressen i Sheffield i England. DZir var
kvinnor från hela våirlden samlade. Bland
annat berättade de om kvinnors och barns
villkor i deras länder.

Tredje våirlden drabbas hårdare och
oftare åin fön av hunger, svältdöd, lokala
krig och flyktingströmmar, medan den
industrialiserade viirlden skapar större
militålra resurser, för att utan hinder kunna
ta för sig av oljan, mineralerna, billig mat
och arbetskraft.

Kvinnokraven körs över
I den politiken har FNs kvinnokrav "fred,
utveckling, jämlikhet" ingen plats.
Kapitalets internationella strategi går ut
på att slå sönder allt progressivt, inråiknat
FNs kvinnosnategi.

Dåirför gjorde kongressen bedömning -
en att KDV, i tider som dessa, verkligen
behövs.
M

Valet av KDVs nya ordförande speglar
tidens omvälvningar. Fatima Ahmed lbra-
him åir politisk flykting från Sudan. Hon
bor nu i London. I tredje våidden är hon

Fa$ av många som kämpar för nationell
befrielse.

FNs kvinnokonferns 1995
KDVs styrka har alltid legat i en gemensam
analys av vlirldssituationen, och att till-
sammans med representanterna från med-
lemsländerna utarbeta konkreta arbets-
former. Bland annat resulterade det i FNs
första internationella kvinnokonferens i
Mexico 1975 och i Nairobikonferensen
1985, dlirettprogram utarbetades fram till
år 2000, dåir inriktningen för kvinnoarbetet
för fred, utveckling och jämstiilldhet drogs
upp.

Den stora utmaningen nu dr nåista in-
ternationella konferens 1995. Wien och
Peking har erbjudit sig att stå som våirdar.

Kongressen i Sheffield präglades av en
lång rad svåra men viktiga frågor. Var ska
man hadanefter ha sitt sekretariat? I och
med DDRs fall, finns inte längre det eko-
nomiska stöd som KDV åtnjutit i östBer-

lin. Hela KDVs sruktur diskuterades också.
Sedan bildandet 1945 har KDV haft

starka personligheter som ordörande, selulst
Freda Brown, som avgick under kongres-
sen. Deras kompetens och internationella
kontakter, deras många resor och möten
med kvinnogruppsr har varit en trygghet
för KDVs medlemmar. Nu, då föråindring-
arnås vindar blåser, känns oron påraglig
för många representänter. Som en kvinna
från tredjeviirlden sa: "Ingen vetvarnästa
militåirkupp sker - kanske i mitt land".

Oro inför framtiden
Denna oro tog lite grand kraften ur
kongressen. Man orkade inte riktigt med
ufinaningen au ge KDV en mer demokratisk
struktur och ett mindre styrt arbetssätt, diir
flerkvinnor skulle kunnabli direh indragrra
i arbetet.

För en så vitt förgrenad internationell
organisation som KDV, åir det svårt, att
både ha en stark och kunnig ordfcirande
och samtidigt ge fler medlemmar möjlig-
heten att påverka och delta i ledningen,
det vilt säga, att ha en bredare bas.

Det fanns ett förslag om ett kollektivt

KDVs nya ordförande Fatirna Ahmed lbrahimfrån Sudan



Berit As, ny representant i "Europa-rådet"
bakom henne Outi Ojalafrån Fintand.

Till höger REWAs ordförande
Assegedech Bezuneh från Ethiopien, till
vtinster Zimbabwes dele gat

Iodarskap med fem ordföranden - en från
varje viirldsdel, några fast anstlillda sekre-
teråre for attkoordinera, samt ett råd med
kvinnor från flera tänder.

Ett delat ledarskap ger fler kvinnor
samma ståtus, breddar ansvaret och på-
verkar deltagandet. Med en röst för lite
förlorade detrå frirslag. Det uaditionella
sf.yrelsesättet vänn. Vi kvinnor från Nord-
en vär för ett kollektivt ledmskap.

E urop a-tr tiff . M ar ia fr ån O s t er r i ke,
Florence från Tyskland, Riita från
Finland, och Ellen från Norge

Till generalsekreterare valdes KDVs
tidigare DDR-representant Brigitte
Triems. Natalia Berzhnaja, Sovjet, cch en
representant för ANCs kvinnor valdes till
sekrebrare, samt wå kvinnor från varje
våirldsdel till KDVs råd. Europa represen-
teras av Portugal.

KDV i Europa
Kongressen disk*terade ått flytl* KDVs
sekretariet från Berlin till Wien, diir FNs
kvinnocentsr finns med en dafåbank med
'tela våirldens fakta" om kvinnor.

Det nya i KDVs struktur åir att arbetet
ska ske mer regianalt f<ir varje våirldsdel.
Franska kvinnoförbundet, tog på sig att
koordinera verksamheten i Europa. Från
Norden valdes BeritÄs som representant
i KDVs'T,uropa-råd".

KDVs "Europa" bestfu av fyra delar:
EG, Norden, Osteuropa och Sovjet. Vi
från Norden deklarerade skarpt att vi
motarbetar EG-medlemsskap, men åir för
samarbete bland annat mot militarise-
ring, krigsindustri, miljöförstörelse. Vi
vill också kåimpa tillsammans mot Euro-
pas nya fenomen som svält, flykting-
strömmar, arbetslöshet och m issväxtka-
tastrofer.

För oss i Norden gäller också att ge
vårt bidrag till förberedelserna för nästa
Nordiska Kvinnoforum, sommaren 1 994
i Åbo, Finland.

Också SKVs våirdering il att KDV
behövs idag mer än någonsin.

Susanne Björkenheim

KDVs tionde
kongre$$ är över.

Det ger anledning till vissa funderingar.
Vi från SKV som var dår, Susanne
Björkenheim och undertecknad, upplevde
den som kaotisk men också full av
möjligheter.

litt oet yttre var denna kongress upp-
f,ägen med att organisera den båista möj-
liga arbetsordningen, med en markering
av att centrala initiativ inte låingre bör
dominera regionernas arbete. Gräsröt-
lerna måste sjåilva ta itu med de lokala
frågorna och mobilisera internationellt
stöd ftir sina ståndpunkter och strävan-
den via KDV.

Men bakom det yttre låg en annan
diskussion och sände sina fostersparkar i
delegaternas mellangåirden. neiar den
vidare ideologiska debatten som fön eller
senäre måste födas och vårdas. Dess bak-
grund iir Tredje Viirldens befrielsekrig,
Östeuropas ftirsdk att under omvåirldens
press ändå bygga ett socialisti$kt sam-
hälle med mera.

Vånstern sttidde kvinnorna
De vänsterregimer som tog makten efter

befrielsekampen i till exempel Portugals
kolonier kom sjiilvklart att stödja och nåistan
sammanblandas med kvinnornas
vänsterförbund i dessa länder. En
motsvarande lojalitet och hövlighet fanns
naturligen också mellan dessa likasinnade.

Men historien rullm vidare, wh regimer
modifieras eller faller, eller blir mindre
idealiska och behovet av våinsterkvinnor i
opposition framträder. De nya åsikterna,
det självstiindiga kritiska tiinkandet kom-
rner i outtalad konflikt med de etablerade
banden med den officiella regimen.

Detta kommer dll uttryck i atten del av
kvinnogruppsrna inte ansett sig ha råd att
skicka en eller två representanter till kon-
gressen i England, utan låtit sin ambassad
skicka några kvinnor. Dessa kan näppeli-
gen deltai beslutsom gåririktning motop-
position och fristående tiinkande och stiill-
ningstagande. Även om den konflikten inte
syns på ytan fann den sitt uuyck i striden
om den formella organisationen och dåir-
med sammanhängande arbetssätt.

Exemplet med Portugals forna kolonier
åir just ett exempel. Likartade förhållanden
rådde i Osteuropa, och råder ännu bland de
kvinnor som fordarande frinvarar det numera
his tori ska soc iali s- tiska experimen tet dåir.
Känslomässigt vill de kanske bevara en
liten socialistisk enklav inom KDV, en rep-
likpunkt, en ö av hopp i ett framvällande
kapitalistiskt väldsystem.

Men detta åir inte annat än nostalgi.
Framtiden kräver nya tankar, nya hand-
lingar och strategier. Av nostalgi kan vi
inte bevara strukturer som nu lir klart över-
spelade av verkligheten och som även tidi-
garekunde ifrågasättas av de fritt tiinkande
vånsterkritikerna.

Det ålr denna nya process som åir KDVs
ofödda baby. Om vi rätt hanterar medve-
tandet om vfut, ansvar att föda den till
våirlden kommerockså KDV atti framtiden
betyda mycket för de smialis-tiska idder-
nas utveckling och tillämpning. Med dessa
kåinslor och tankar for jag åter till Sverige
och vardagen med våra SKV-avdelningar.
Och min optimism iir stcirre åin niir jag for
iväg till kongressen i Sheffield. 

i Frihok

lnternationell fond
SKV har bildat en ny fond med
avsikten att stiirka det
internationel la kvinnoarbetet.

Postgiro: 5 13 23-4
Märk talongen KDV
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Framtidsmöte på ldaröd
Fredagen den 26 april samlades
ungef;är 25 SKv-kvinncr på Idarod
för att diskutera framtiden.

Helena Svantessson hade
hiimtat fleradeltagare i Lund och
var i full fart med kaffekckning,
niir vi fran Göteborg kom. Så
småningom kom alla som anmält
sig'

Vädret var ganska kyligt, så
inga nåiktergalar sjöng aftonsång
för oss.

Nästa rnorgon, som var grå-
kall och mulen, startade vi efter
fnrkost och välkomsthälsningar,
med friskt mod dagens arbete.

Vad skall vi syssla med? Hur
skall vi göra oss hörda?

Efter grupparbete kom vi fram
till följande frågor och förslag:

6 timmars arbetsdag: Det iir
mer aktuellt åin någonsin.

Nej till EG: Vi skall på alla
sätt hålla oss informerade och deita
i arbetet rnot EG. Dessutom är
flera SKV-kvinnor drivande i
kampen, flera medlemmar sitter
med i "Nej till EG"-styrelsen.

Skattereformen: Den miss-
gynnar alla som har små inkom-
ster. I denna kategori finner vi
kvinnorna. som i de flesta fall iir
lågavlönade.

Miljön: Vi skall lägga oss i
miljödebatten flitigare.

Testiklarnas herravålde: Den-
na punkt blev livligt diskuterad,

Arbetsformerna i SKV: Vi
tyckte nog att vi i stort inte kunde
ändra på så mycket . Vi har inga
ekonomiska möjligheter att fcir-
bättra något. Men om vi kan få
våra medlemmar mefa delaktiga i
arbetet, så kan det bli en förbätt-
ring.

An fåskolmyndigheter aa ferstå
att jiimlikhet måste ingå som ett
ämne på schemat.

SKV kråver...! Detta bör va-
ra en inledning i manga brev som
vi skall siinda tiil regeringen, myn-
digheter och styrelser. Det brtir
skickas både fran SKVs styrelse
och avdelning*.

Hfter en mycket god lunch
föreläste Irene Andersson frän
Malrnö, om kvinnohistoria. o nVar-

för organiserar sig kvinnor?".
Hon menar att det dr samhället

som föråindras ochkvinnors situa-
tion med den.

Hon berättade om många kvin-
nor som vi redan k?inde, men fram*
höll Elin Wägner. Elin hade 1937
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skrivit i en tidningVåra darner ,
40 frågor till kvinnor. Dessa frå-
gor borde publiceras igen. Hon
påminde om Berit Äs'9 prurkter,
och rekommenderade varrnt boken
Kvinnors vredc.

Irene pårninde oss om att
HUMOR dr en viktig del i vårt
arbete. Alla tyckte Irene var en
god föredragerska.

Vi fick en god soppa och
hembakatbröd till rniddag, denna
lördag.

På kvällen berättade Mireya
fran Chile om sin resa hem, som
hcn nyss hade gjort. Hon sa att
visst tyckte hon om Sverige, men
i Chile varhonhemma. Honhade
trdffat sliikt och vänner, kunnat
tala med alla nyanser på sitt språk.
Hon l?ingtade redan tillbaks, men
såg ingen möjlighet att flytta. Hon
har barn hdr, och det ?ir ont om
jobb i Chile. D?ir iir fortfarande
svårt att leva för oppositionen.

Mireya har skrivit en dikt till
Moa Martinson på spanska, som
hon läste för oss.

Vi drack vin och annal, och åt
goda creps.

Så visade I inda Andersson en
video som hon gjort i Nicaragua.
Linda dr barnmorska och iir bara
tillfiilligt hemma från Nicaragua,
diirhon arbetarrned all slags sjuk-
vfod. SKV hr sk:inkt 10 000 losrcn
till en kvinnoklinik d?ir Linda
arbetar. Genom Lindas video för-
stod vi verkligen hw väl vfoa penga
behövs och vilken nyrm de gjort.
SKV har 3 projekt pågåre i Nica-
ragua.

Söndag: Aase Bang inledde.
Hon berättade om nåsta seminarie
på Skeppsholmen i Stockholm
"Grånslöst möte". EG-numret
som vi eventuellt ska göra om vi
far bidragspengar. {Jngdom smö-
te som vi skall försöka hålla i au-
gusti. KDV och framtiden. Den
15 maj blir det första förberedan-
de mötet för KDV i Paris. Våra
franska systrar bjuder in oss.

Erni Friholt: Hon pekade på
vår viinsterprofil. Hurkan vi få en
konstruktiv positiv anda? Vi kan
gå igenom våra stadgar och se om
det drnågotvi kan "modernisera'n.
Vi kan stödja grupper i "öst", som
inte fallit ftir konsumismens makter
i vdst. Vi bör kunna hitta kvinnor
i Sverige som söker något annat
sätt att leva på. Vi kan hålla små
möten, d?ir äldre kvinnor berätlar,

rmgefiir "berättslser under trädet".
Gerd Tamberth hade en lysande
id6: "Om vi nu ärsystrar, så iir det
på tiden att våra barn får träffa
sinakusiner", sahon. Vi kan ord-
na kusinträffar, som kanske ser
dan växer av sig själva.

Efter denna inledning gick dis-
kussionens vågor höga.

Vi städade efter oss och läm-
nade huset i god ordning, och
tackade Malmö- Lund- avdeln ing -
arna för en mycket lyckad vecko-
slutskurs.

De som inte hade egen bil blev
skjutsade till bussen.

Tack iin en gång. Zaida.

BIDRAG

SKV har bidragit med 500 kronor
till "Rättvisa för Catrjne"n fonden
som ska ge Catrines mamma och
syster möjlighet till terapi och
vila.

SKV bidrarmed 75 kronor till
"skattebetalare för fred".

SKV skickar ett skrifiligt stird
till fredsprocessen p å Filipinerna.

Ungdom mot Apartheid har
skrivit och tackat för SKVs bi-
drag ochberättade attderas freds-
vecka varit mycket lyckad.

SKVs avdelning Fyiklövern i
Stockholm har betalat för med-
verkan i en mnöns i Sydafrikansk
press, mot Apartheid.

Det iir nu 500 ar sedan Colum-
bus landsteg i Sydamerika. Sedan
dess har folk kiimpat för sin frihet
diir. Detta kommer att synliggö-
ras På olika sätt' 

zaida

PRESSKLIPP

Ibland refererar tidningiuna saker
scm SKV anordnat eller varit
delaktiga i. Sarnma sak med Vi
Mänskor. Artiklar med speciellt
nyhetsvdrde eller allmiing iltighet
tas ibland upp av andra tidningar
och kom-menterårs.

Sant lir roligt och vi behöver
alla uppmuntran.

SKV och Vi Måinskorhar tidi-
gare köpt tjänsten som resulterat i
att vi fått allt som skrivits om
SKVf/i Måinskor på vårt bord.

Men det iir en dyr tjänst, 50ffi om
året, och vi har inte längre råd.

Dårför: Snälla ni, håIl utkik
efter sådant, klipp ur och skicka
till oss. Så blir även kommande
historieskrivare glada.

Adress: SKV, Linn6gatan 21,
413 M Göteborg.

PS. Har ni några foton av in-
tresse föross och kvinnohistorien
som ni kan tänka er awara, skicka
giirna dem till oss.

GRÅNSLÖST MÖTE

Nej till EG -
Ja till hela Europa

Vdlkomrnen att träffakvinnor från
Tyskland, Polen, Tjec-koslovakien,
Sovjet, Baltikum och Norge.
Tillsammans ska vi diskutera hur
vi vill ha det nya Europa.
Tid:2? -29 september 1991
Plats: Skeppsholmens fclk-
högskola, Stockholm
Pris: 300 lcronor, inkl. kost och
logi.
Arr: SKV och Norsk Kvinne-
forbrurd.

NORDISK
FOLKRIKSDAG

4-9 augusti 1991 i Sogndal i Norge
Sogndal dr en av Norges nio

ekokommuner. Kommunen ligger
vid Sognefiorden, en av världens
liingsta fjordar som sträcker sig
200 km in i landet och kransas av
höga fiälIoch isberg.

Nordisk Folkriksdag är en fri
sammansiutning av repres€ntan*
ter för grupper och instinrdoner i
de nio nordiska nationerna: Dan-
märk, Sverige, Finland, Norgeo
Island, Grönland, Sameland, Fä-
röarna och Aland.

Nordisk Folkriksdag träffas
varje år, och inbjudertill en öppen
debatt om de nordiska liindernas
framtid.

Nordisk Folkriksdag vill byg-
ga ett alternativ till EG.



SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND
Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4

Barnängsgatan 23
116 4l Stmkholm
Tel: 08-,10 92 05
(Tisdag mh torsdag 13.(X) -15.00)

Linn€gafan 21
4H 0tGftebarg
Tel: 03f-f4 40 28
(Måndag-fredag 10.00 - 15.00)

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett dsmokrariskt samhiille med en ekonomi som inte
bygger pa prönt uftn på människors behov, ett samhäIle fritt från alla former av förtryck.

Iitölmd3ts DåHttring är

. ,fdi uc*a Or ifmtittpt me[ån kvhns od] mF oc.l t k"hnore 4otfagBode pl alts ornråden av det e]onomiskå,
rcciala ocä politis*a livet, srrnt *t vc(ta för ett 3o.i4lt ocl elgxomi*t ritttyisr sarnhäb d& alta har ea meningsfuutfua]illof" O. * rrnhåIle dä alla barn och ugdmar kao ximr t ygglet oet har Ifta vårde, och &r de tillförså&ras
fysi* odr psyki* hälsa, ocb ges samEa utbilehgsnöjliglEtir.
. Ar v€rta 9r fte4-alh framtidsrbctes grundr,sl - mot hiS och ioperialisdr - lrigens frimsta orsak. FtJöundet vill
Wrkå för allnän och local redrusnitg.
. dtt verka för dqddav vk cgcn och ftamtkh gEnaiop€rg miljö, ftf en resursDevarande samhälle som tar hånsyn lill
näni*on vcröiga bchov och mmbqrrkir i n{srn.
. An vska fttr solidaritet Bellan tolten, ftr folbe1$ natinolh öeroende, & dc örryctras befticlsc&rnp, tör en värld
fti fråo vrF fmr ar d<ononislc" politid<t, soglrtt ah lrr1lrlr* fatrycl, mot fascism och rasism.
. &r be&ånQs all konnersiell orploatorirlg ev S9d iun mrn bfn
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SKV har i korthet följande historia.
1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under

parollen: Mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors
likståilligher

Är 1931 utvidgades förbundet så att ett samarbete
btev möjligt mellan alla kvinnor $om önskade en sam-
hällsutveckling i våinsterriktning. Då fick frirbundet sitt
nuvarands namn.

SKY-avdelningar

fu tg+O anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till
Kvinnornas Demokratiska Väldsförbund,
{Womens Internaticnal Democratic Federåtion, WIDF).

KDV har 138 anslutna organisationer i 124 låinder.
KDV har konsulmriv status hos FNs ekonomiska och
$ociala råd, samt hos UNESCO. Denna status innebär rätt
au yttra sig vid såmmanträden och att framlägga egna för-
slag.

Ambjörby
r,uen bflKssoil
Box 414
68S 52 Arttbjörby
Tel:05631802 32

Årvika
Brira Tener
Högåsvägen 4
67100Ärvika

Boden
Marianne Soutukorva
Rädisvägen 6
961 48 boden
TeI W21f123 77

Finspång
Ånna-Lisa Oöransssn
Crytii{svägen 24
612 00 Finspång

forshage-Kil
Ingela Ahlberg
Prästbol Pl ?003
665 00 Kit
Tel:0554/153 07

Centrala av i Göteborg
EvyAndrön
Barytongsun 4
421,38 ööteborg
TeI: 031/47 40 02

Göteborgdistriktet
Zaida Hagman
Säckgränd 3
415 03 Göteborg
Te1: 03i125 31 65

Bjurslätt
Harriot Engman
Långstömsgatan 50 A
41125 Cöreborg
Tel: 031153 6{ 96

Gävle
Elsa Konnurl
Kapellvägen 5
8tl4 26 Cävle
Tel: 026/19 19 57

I(arlshamn
Sonia Karlsssr
Pl 1049
29t72 Asanrm
Tcl: {X541291 60

Karlstad
$iv Dahlgren
Mellqviswägen 1

663 00Skoghal
Tel:054å,39 15

Katrineholm
Gunnel Rudin
Storgatan 46 A
643 00 Vingåker
Tel; ö1511122 00

Kramfors
Marie Sölvebring
Svanä 1764
879 40 Lunde

Ltnköptng
Sonja Wahlsreia
Eklundsgatan 5
582 63 Linkiping
Tel: 013/13 08 48

Luld
Ågnes Wennbery
Vinkeigränd 1

951 41 Luieå
Tel:0920/195 34

Lund
Astddå Svenssst
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel:fdr6t208872

Malmö
Änna Landberg
Bildesgatan I
21 1 57 Lund
Tel 046123 4A76

Mölndal
Sunhild Johansson
Storgatan 26
43131 Mölndal
o3t{7771{0p-

Olofström
Carina Gillberg-Bjö*
JnoDafsvagen tz
793ffi Olofstriim
Tel: M54/400 77

0rust
Emi Friholt, vice ordf.
Stocken
440 80 Aliis
Tel:03M/512 15

Pitcå-Munksund
Siri Aldrin
Srrandvägen 5
941 00 Pireå
Tel:09L1f31276

Skellefteå
Barbro Viklund
Fäbogatan 5
931 56Skellefteå
Teh 0910/8854?

Spångr
Elice Mellgren
Hinderstorp$Yägen 33
163 72 $pånga
Tel:08-?61 1637

Skövde
Karin Sandelin
Maricstadwägen 75
541 00Skövdo

Stockhdms innerstad
oeh ncrra fårorter
Cerd Thamben
Åsögatan 170:l
11632 Stockholm
TeL 08/41 46 51

$tockholms sii'dra förorter
Eva Danidsson
Mariestadsvägen I
121 50Johanneshov
Tel: 08/49 57 00

Umeå
Katarina Sandstrilm
Klaverståket 32
902 5? Umeå
Tel:090/12 l? 38

Uppcala
Annoli Granholm
Stenhagen ?3 A
752 63 Uppsala
Tc1:018/46 9? 00

f,'örbundsordförande:
Aase Bang
Herrgårdsgatan 12
652 24 KadstÅd
Tcl: 054/18 99 61



POSTTIDNING

---- -*----'l
Prenumerera på Vi mänskor!
Det är tidningen som berättar om kvinnors
verklighet i Sverige och i andra länder. Som
visar samhället ur perspektiv som du inte
hittar någon annanstans. Som vill väcka
glädje och vrede - ge kunskap och insikt.

Prenumeration på Vi Måinskor:
Helår: l20kr
Stod: 200 kr
Gåvo: 100 kr

Adress
Postnummer/oit

vi mdnskor
prenumeration
Barnängsgatan 23
116 41, STOCKHOLM

L
aa

U MANSKORbehövs
PRENUMEREM!

r
Fylt i kupongen så vidarbefordrar vi den till din
lokalavdelning.

D Jag är intresserad och vill veta mer orn SKV
n Jag vill bli medlem i SKV

Namn

Gatuadress

Postadress

Telefon

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset
Linneg atan 27
473 04 GÖTEBORG


