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Ett Missförstånd
I nyheter, dagens såväl som de andra,

har redan en tid vissa ordval synts vandra,
man skriver: "När Sverige blir medlem i EG..."
Då känner jag mig som den dumme och sege,
jag har , som man säger, fått foten om baken:

Jag trodde vi skulle få rösta om saken.
Mats Nörklit

Egid
Frågan om EG är tämligen svår.

Ja säger färre i dag än i går.
Nej eller kanske och nja säger fler.

Jodå fast icke, slås fast mer och mer.
Fram och tillbaka de tveksamma drar.

Saken är oklar, den saken är klar.
Somliga tror att det blir som det blir
alltmedan andra tror mer på en gir.
Vågorna välter och skummet det yr.

Nåde den styrman som står där och styr.
Kajenn



Ledare
av
Erni Friholt

Vägen till jämlikhet är målet
I bilens baksäte utspann sig ett sådant ftirtroligt samtal som
kan bli till vid vissa sällsynta tillfällen när tidpunkten är den
rätta och det lilla utrymmet både skyddar med sitt mörker och
inte lämnar någon flyktväg.

Samtalet rörde sig om det ohyggligt höga pris som T. fått
betala att som kvinna klättra till en hög befattning och få
stoltsera som ett lysande ftiredöme som ledare, politiker,
maka och mor. Vägen till reträtt blev darmed defrnitivt
stängd, säger hon.

Från piedestalen tittade hon ner på sitt sistftjdda barn. Som
i ett töcken såg hon det, och hörde det på nätterna när det
skrek, av längtan efter moderns närhet. Brösten ömmade,
stinna av mjölk, i huvudet dånade pojkens gråt, hennes egen
trötthet och talet hon skulle hålla nästa dag. Inte kunde hon
bcirja amma, det skulle tvinga henne till bortovaro från
arbetet, från de politiska uppdragen. Inte kunde hon svika
dem som valt henne.

Istället svek hon barnet och sig själv, fiirvägrade dem ljuv-
ligheten att känna närheten, kärleken och värmen.

Barnet kände knappt igen henne till slut. Pojkens sängvät-
ning upp i hög ålder blev en av de märkbara ftiljderna.

Idag ser hon det så klart. Hon känner sig sorgserr, bitter
också på det samhälle, manssamhället, säger hon, som tving-
ade henne till ett sådant liv. Aldrig skulle hon göra om det på
det viset.

Det måste finnas en annan väg, ett annat sätt att arbetafiir
socialismen. Ty ovanstående historia utspelade sig i det forna
Sovjet. T. har inte avsvurit sig den gamla tron, men har måst
inse att attityderna mot kvinnorna tog männen med sig in i
det nya samhällsbygget. Hon kunde visserligen få vilket
karljobb som helst, men hemmavid fortsatte det som ftirut, nu
med henne som dubbelarbetande. Och hon ftirsökte själv leva
upp till ett manligt beteende i enlighet med samhällets värde-
ringar. I detta ftirnekande av sin kvinnliga natur fiirkastade
hon också möjligheten till jämlikhet, sin värdighet som kvin-
na och därmed ytterst revolutionens måI.

Detta har samband med vår egen Malm-debatt.
Kvinnor som har upptäckt vikten av att utveckla denna

själwespekt och självkänsla och få den erkänd av andra,
frnner det sårande när män raljerar över deras allvarliga
strävan och ambitioner. Sådana saker skämtar man inte om.
Det handlar inte om att dra en fräckis, det kan både män och
kvinnor göra. Felet med Malm och co är att de varken har
inlevelse- eller intellektuell ftjrmäga att inse skillnaden.

EG-frågan är minerad med serier av sådana ömtåliga si-
tuationer. Manssamhället EG är helt enkelt inte moget att
ftirvalta så många känsliga, mänsliga processer. Valuta och
banker i alla ära, men livet handlar öm mera än så. Även den
(småskaliga) ekonomi som många vanliga människor lever
av, ft)rtrampas lätt av en okänslig, dogmatisk marknadskapi-
talism. Och det är just kvinnors ekonomi som mestadels är
småskalig.

Superstater, superekonomier, superorganisationer kan inte
bli annat än förtryckande. Ju större, ju omänskligare.

Jag tror att vi kvinnor inte ens ska eftersträva sådana or-
ganisationsformer, utan iställetbekämpa dem på alla sätt och
vis.

Vi ska bygga våra nära relationer och närsamhällen och
övertyga och få med männen på det. Vi måste vara nära nog
att ftirstå varandra.

Vägen måste stämma med målet.



Svar på debattartiket skriven av Johanna Stier om "Kvinnorna och EG"

Starkt motstånd från männen
Jag tror som Johanna, att kvinnorna ute
i Europa också vill ra efter vår sam-
hällsmodell, men motståndet åir oerhört
starkt från de europeiska männen och
det Zir ju de som har den politiska och
ekonomiska makten. Jag iir övertygad
om att vi gör de europeiska kvinnorna
en större tjåinst om vi fortsätter vfu
kamp för vfu samhällsmodell iståillet
för attbli medlemmar. Dåkan vi forfsåira
att dZina som positiv förebild. Jag förstår
inte logiken i att vi först ska ge upp vår
egen modell, och dåirefter påverka de
andra EG-låindernaatt ta efter den mo-
dell vi själva har "skrotat".

Johanna efterlyser hos oss som sä-
ger Nej till EG, alternativen till ettEG-
medlemskap. Johanna, det år vi som
har alternativen. De som ensidigt säger
Ja till EG har inga alternativ. De har
bara en väg - Europavägen!

Vi som säger Nej tillEG har många
dörrar öppna och många vägar att välja
som ger oss valmöjligheter också i fram-
tiden. Vi har avtal, vi har dörren öppen
för fortsatt handel med EG genom ut-
vidgat frihandels-avtal, vi har dörren
öppen.för ökat samarbete i Norden,
med Östersjöländerna, med Tredje
världen, med USA och JaPan och så
vidare.

EG-förespråkarna glömmer också
att Sverige och övriga EFTA-länder åir
EGs störsa exportmarknad- Varför skul-
le de vilja isolera sig från sin största ex-
portmarknad?

Det har rått politisk enighet om den
svenska neutralitetspolitiken och när den
svenska ansökan lämnades in var ett vill-
kor: Bibehållen neutralitet. Vi vet nu, se-
dan Maastricht, december 1991, att varje
form av neutralitetspolitik är en omöjlig-
het i EG/EU.

Omöjligt stoppa militärerna
Sverige har ingen mcijlighet att stoppa den
planerade militiira union som nu växer
fram. I den våirld vi lever i behövs stater
som är neutrala och som kan vara kon-
taktförmedlande mellan olika konflikt-
håirdar.

I skriften "Från Riksdag & Departe-
ment" kunde man redan vecka 37 l99O
läsa att EG-ambassadören i Sverige, Ivo
Dubois, på frågan om EG verkligen får en
egen militåir organisation, fick svaret: "EG
kommer att få en militåir organisation som
komplement till sin gemensamma utrikes-
och såikerhetspolitik".

Vid ett såikerhetspolitiskt seminarium i
Paris i april i år, som organiserats i samar-
bete med EG, uttalas att "säkerhetspoliti-
ken kommer inte attlägga hinder i vägen
för Svenskt inträde i EG. EG-länderna har
insett att Sverige på allvar accepterat Maa-
stricht-fördraget och dess framtida säker-
hetspolitik, samt på sikt en gemensam för-
svarspolitik".

Vilka har accepterat att Sverige totålt
utlämnat sin självsändighet och blivit en
del av en union? Vilka har accepterat en
gemensam framtida arm6? Inte åir det de
eller deras söner som kan komma att tving-
as ut i väpnad konflikt.

Säg klart och bestämt nej till denna
framtid- säg diirtör Nej till EG-medlem-
skap!

Eva-Britt Svensson
Nej rill EG

Röster i Ec-debatten
Johanna åir förvånad över att det Zir så
många kvinnor som är tveksamma till ett
svenskt medlemskaP i EG.

Mig förvånar det inte alls och jag åir

övertygad om att andelen kvinnor som
säger Nej till svenskt EG-medlemskap
kommer att fortsättå att öka i samband
medattdebatten växer och merfakta och
information blir tillgänglig.

Att många är tveksamma redan idag
åir inte konstigt, för vi ser redan konse-
kvenserna av en EG-anpassning som sker
utan beslut om ett eventuellt medlem-
skap. Alla neddragningar som sker inom
offentliga sektorn år en konsekvens av
en anpassning av skattenivån till Västeu-
ropa i övrigt.

Förberedd anpassning
I Utrikesdepartementets skrift "Konse-
kvenser av ett svenskt EG-medlemskap"
står det följande: "Skattereformen innebår
dåirför att ett väsentligt steg har tagits i en
internationell anpassning av vårt skatte-
system. En god grund finns dZirför för de
ytterligare anpassningar som kan komma
att erfordras".

Vad innebåir de ytterligare anpass-
ningama- hur många fler kvinnor måste
avskedas från hemtjänsten, från barnom-
sorgen, från åildreomsorgen, hur många
kvinnor tvingas ut i arbetslöshet och hur
många kvinnor måste avstå från egen
försörjning för attta hand om barn och
anhöriga som inte offentliga sektorn lZinge
har resurser nog attta hand om?
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Ir/l akten och härligheten
Kommer ni ihåg då svenskt medlemskap i EG diskuterades första gången?
Det var i början av 7)-talet och då hette det EEC .

Den gången beslutade Sverige att inte gå med, och den avgörande orsaken var att vi
skulle ningas ge upp vår neutralitet.
Nu anses inte neutraliteten vara något att vörna om. Den cir förlegad och lite löjlig,
enligt anhringarna.
Fanns detpådentidenandraaspekter somvi strillde oss skeptiskatill? Till exempelvad
EEC skulle inneböra för kvinnorna?
M an rir ju van vid an rypiska kvinnofrågor tir långlivade. D et ör inte så lcitt att öndra
ftirdriktning på ett stortfartyg som går medfull maskin.
En återblick i ett par gamla nummer av Vi Mrinskor, ga.v sver direkt.
Jodå, sammafarhågor,förunderligt aktuella. Eller såvar skribenterna ovanligt kloka
ochframsynta. Men det tir ju kvinnor.
Några citat ur Vi Mcinskor 1972:

Vad kan olika befolkningsgrupper vänta sig niir ett
land ansluter sig till FFC, socialt, ekonomiskt, kulnrellt?
Vad innebåir det till exempel för kvinnorna?

Frågestiillningen har kommit bort i den allmänna
debatten om EEC.

Ursula Armbruster refererar håir en undersökning
som gjorts av den franska sociologen Evelyn Sullerot
om kvinnornas situation i EEC. Det åir en svart läs-
ning, utan några ljusglimtar.

Anna Liddn har illustrerat.

"...Evelyn Sullerot har på uppdrag av EEC utfört en
kartläggning av kvinnornas situation i de sex medlemslän-
derna. Trots attrapporten utkom redan 1970 harden hittills
varit svår att få tag i. Marknadssekretariatet har försökt att
hemligsämpa den. Nlir till exempel en dansk folketings-
medlem slutligen lyckades få lånarapporten, fickhon göra
det under förutsättning att inte låna ut den vidare..."

Såhär tjugo år senare vet vi att det mesta av vikt hem-
ligståimplas av EG-kommissionen, och det helt öppet och
lagligt.



"... Att undersöka kvinnans situation i EEC uppfat-
tas forfarande som en mindre viktig fräga, menar
Sullerot. Än zir det ett problem inom parentes".

Sullerot tår upp och beskriver olika perioder i kvin-
nans liv och de svfuigheter, krav och föreskrifter som
hon möter i kontakten med yttervdrlden.

Man möter den "tjånande kvinnan" som inte ska
skapa något nytt utan endast skall vårdaoch upprätthål-
la, man möter arbeten "med goda hjärtan" och "med
kroppens skönhet", man möter familjemedlemmen som
"bidrar" till familjens inkomst (nålpengar).

Men alla sysselsättningar iir lika dåligt betalda.
"... Det går inte att skildra likheter/olikheter gemen-

samt för alla kvinnor i de olika länderna, eftersom
kulturen, tladitionema och därmed best2immelser, norrner
etc. inverkar olika på de olika samhällena.

Men det finns en likhet som går som en röd tråd
genom alla länder. Kvinnan lever som i en ond cirkel
som är fast tillsluten av vanor, traditioner, värderingar
och fördomar.

Försöker hon komma ur den onda cirkeln möts hon
av motstånd från samhället, det vill säga kyrkan, staten
och industrin. Hon möter en våirld som har utformats
efter ekonomiska principer och anpassats till mannen.

Föreskrifter och "hjälpåtgåirder" som har utarbetats
för hennes del hindrar och diskriminerar henne. Man
har inte gjort några stora ansträngningar för att nå över-
enskommelse mellan nationella och EEC-besfämmel-
ser.

Hiir zir några exempel:
I Belgien får cn gift kvinna inte ta arbete utan

mannens tillstånd.
Moderskapsbesämmelser zir olika från land till land

eftersom EECs cgna överenskommelser aldrig blivit
ratificerade av något medlemsland. Barnledigheten
begränsas i alla leinder till 3,5 månader, i Belgien med
60 procent av lönen.

I Italien skall arbetsgivaren med minst 30 anstiillda
kvinnor inrätta ett amningsrum eller spädbarnshem.
Detta har till foljd att arbetsgivaren undviker att anstiil-
la fler än 29 kvinnor.

Samhällets veirderingar säger till kvinnan att gifta
sig och få barn, medan detta för industrin betyder att
hon blir olönsam. Kvinnan får mycket otillräcklig hjälp
med barnpassning inom EEC. Det har inte gjorts nå-
gonting för att undanröja detta problem varken angåen-
de daghemmens antal eller dess pedagogik.

Hzir visas tydligast kvinnans motsägelsefulla situa-
tion. Ä ena sidan ger det kvinnan status att ha barn, å
andra sidan har hon som mor ingen chans på arbets-
marknaden. Familjefadern ffu alltid anstZillning i tiiv-
lan med en gift mor. Hon blir först uppsagd. Eftersom
hon från början har sämre utbildning och förlorar några
arbetsår genom attvarahemma, klassificeras hon lägre
även gentemot sina ogifta och barnlösa kolleger. Ar-
betsmarknadens krav åir produktivitet och lönsamhet;
privatlivet skall hållas utanför- och barn iir en del av
privatlivet.

Kvinnan som har varit tvungen att vara hemma
under den tid hon inte kunde få hjälp med barnpass-
ning, blir dåirmed från början utslagen. Bara kvinnor
6

mellan 20 och 30 år råknas till "den
goda arbetskraften". Men att ha yrkes-
utbildning ger kvinnan bara en viss
garanti.

Mannen definieras genom sitt arbe-
te, kvinnan genom åiktenskap och mo-
derskap; hennes arbete får alltid en un-
derordnad sftillning..."

"... Flertalet kvinnor koncentreras i
de lägre inkomstgrupperna. Ju högre
man kommer i inkomst desto fZirre kvin-
nor finner man..."

"... Artikel 119 i Romfördraget om
lika lön för lika arbete åir långt ifrån
uppfzllt och kan lätt såittas url<raft genom
de nationella författningarna. Man ten-
derar istiillet mot en harmonisering mellan
länderna av icke-jämlikhet mellan kö-
nen..."

"... Behovet av arbetskraft i några
EEC länder zir så stort att man importe-
rar arbetskraft med dålig lön, flyttning,
elåindiga bostiider och mänskliga, so-
ciala, ekonomiska problem som föIjd..."

EEC:S IEDANDE
KVI N NO IDEOI-6

KA?ITALETS & PATR IA RKATEIs
INNE BOEN DE M OTsÄTTN ING

Listan på exempel kan göras längre, men detta kan räcka för att vi
skakänna igen oss i dagens situation. Våra farhågor är inte obefogade.

Ursula Armbruster avslutar sin artikel med att konstatera:
Under EECs 15-åriga existens har inga väsentliga föråindringar

skett och ingenting tyder på att så kommer att ske i framtiden.
Hon hade alldeles rätt. Efter ytterligare tjugo år har inte bilden

föriindrats. Snarare iir det så att den forviirrats.
EEC har sedan dess döpts om till EG, som inom en snar framtid får

ett nytt namn; EU, då gemenskapen blivit en union, med gemensam
armd och gemensamma kiirnvaPen.

Hur ska vi kvinnor i denna union kunna fågehör för det vi tycker iir
viktigast?

Fred, jämlikhet, ett ekologiskt ansvar och ett fullvåirdigt liv åt alla.
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Fran förlovning till äktenskap

V arning ftir brudmöklar e...
Smutsig a afförer pågår...

Sveriges regering och riksdag har förlovat
bort oss svenskakvinnor med de måiktiga
penningpaschorna i Europas herrklubb

- utan att vi har fått veta någonting om
det och vilka töljder det kan få.

Hrimtat ur Vi Mrinskor 1973

Påverkas vi i Sverige av EG?
Vi som bor och arbetar i Sverige kommer
att påverkas av utvecklingen inom EG.
Vi har redan ett arbetsmarknadssystem,
utbildningssystem, trafiksystem, med
mera, som dr anpassat till EG.

Industrins ledande män har starka
intressen av att Sverise blir full medlem
av EG.

Vi kan avslöja myterna som sprids av
EGs vänner, till exempel att EG skulle
skapa flera jobb och bättre service åt
kvinnorna. Vi kan avslöja hur Sveriges
kvinnor ska utnyttjas som arbetskraft och
konsumenter, hur för kvinnorna viktiga
industrier ska förflyttas från Sverige.

Vi kan granska EG på alla punkter diir
våra intressen måste bevakas. Sanninsen

Isolering i avfolkade orter med barnen.
Inga arbetenfinns. Dålig social service.

Europeiska Gentlemän, EG,
köper oss billigt
till sitt harem

En hemlig kommittd hartillsatts som ska
förhandla om en eventuellt fastare
förbindelse med EG. Den förhandlar om
priset på oss och vi kommer attfäbetala
dyrt med vårt arbete och våras kroppar.
Vi måste lyda order från dem.

Särskilda lcvinnojobb med låg lön.
O try g g anställning. H årda villkar.

Det finns inget som tyder på att den
utvecklingen som pågår i Sverige kom-
mer att ändras.

Vad kan vi i Sverige göra mot
denna utveckling?

Vi kan avsloja sanningen om EG!
Vi kan göra mycket emot EG. Vi kan

skaffa fram fakta om vad EG innebåir for
oss kvinnor.

Kvinnor och mön lever alltmer
åt s kil da fr ån v ar andr a.

om EG åir viktig att sprida till alla.
Vi tror att en svensk anpassning till

EG skulle hota den relativt starka stiill-
ning som vi kvinnor ändå har tillkämpat
OSS.

EG innebiir en först2irkning av de miss-
förhållanden som nu existerar. Vi kom-
mer att få ökade svårigheter att bekämpa
dessa missförhållanden och få igenom
våra krav. Dåirfcir måste vi kämpa mot
denna utveckling.

F örortsisolering, hö ga levnads-
kostnader, ingen barntillsyn.

Stor riskför otnarganisering av
produktionen.

Kvinnans kropp utnyttjas som vara.
Oknd prostitution i striderna.
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Okat Ec-motstånd i Sverige
Var tredje svensk säger nej till EG i år, mot var firirde i december förra året.
Det rirförst ochfrrimst kvinnor och"vet inte" - gruppen som har gått över till nei-sidan.
En stark nej-rörelse i Norge kan beryda att Sverige och Finland till syvende och sist vrilier att stå
utanför den europeiska unionen.
"Nej Till EG" har på kort tid bildat över 100 lokalgrupper över hela Sverige.
Vi ger här en sammanfattning av ettföredrag som Ingrid Rasch, ktind EG-motståndare i Sverige,
framfArae påSKZs seminariumKvinnorna och EG, i Göteborg den 27 till29 februari i år.
Referatet är skrivet av Grethe Haldorsen, journalist, och hömtat ur den norska latinnotidningen
Kvinner i Tiden. Svensk översöttning, Marie-Louise Carlberg

Columbus, araberna och
t'Den inre marknaden"

1992'är ett år med stark symbolik i många kretsar. Columbus,
den stora erövraren och förtryckaren, firas på många sätt över
våirlden. Samtidigt åir det femhundra år sedan araberna blev
utdrivna ur Spanien. Och den redje viktiga händelsen Uir att
EGs inre marknad konsoliderar sig för att vara klar i januari
1993. Femhundra år binder samman ett m|irkligt historiskt
sammanhang.

För femhundra år sedan banade Columbus vägen för en ny
era som har fått ohyggliga konsekvenser för våirlden.

På samma sätt stakar Västeuropa ut en ny kurs som helt
siikert får oanade konsekvenser - inte bara för vfu våirldsdel,
utan också for hela den övriga våirlden en lång tid framöver.

Både-och myten
Under 80-ta1et såg det ut som om våirlden var på väg in i något
nytt och bättre. Nedrustningssamtal, slut på terrorbalansen och
kapprustningen, slut på det kalla kriget, gav oss hopp om att
nya möjligheter var i sikte. Vi kunde hoppas på demokrati,
rättvisa och frihet. Men nu känner vi oss handlingsförlamade.
Det våirsta av allt; vår egen fantasi verkar vara blockerad. De
nya makthavarna, nåiringslivets män - ekonomerna - tzlar
ett rakt och entydigt språk - om ekonomisk tillvåixt.

Men potitikernas språk är värre, dåirför att de talar hyckla-
rens språk. De pratar om rikedom, utveckling och fred, en
bättre våirld, ett slags "simsalabim". De lurar oss med sitt
dubbelspråk. Och håir vill jagciteraen artikel från den danska
tidningen Information, skriven av Eivind Larsson, dåir han
bland annat säger: "Kolportörerna i EG hävdar i sin iver och i
sitt fantasteri - både ekonomisk tillväxt som vill få Europa att
gå förbi både USA och Japan i materielltvåilstånd- och sam-
iiOigt ge oss lösningen på vZirldens ekonomiska kris; både en
stigande materiell levnadsstandard förEGs medlemmar- och
samtidigt ekonomisk hjälp till de fattigai tredje våirlden; både
bättre behandling av flyktingar och invandrare - och samti-
digt bättre betingelser för kapitalet; både ökad självståindighet

- och samtidigt bevara folkens egen kulturella styrka och
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sociala egenart; både marknadsekonomins triumf -och sam-
tidigt en gigantisk byråkrati, som för en tid sedan, bland annat,
resulterade i att man i Bryssel uppdagade att det fanns 5000 fler
anstälda än man visste om.

Europas mörka arv
Vad beror det på att så många av oss låter oss luras av deua dub-
belspel - att vi genom EG kommer att få en bättre våirld?

Beror det på att våra politiska demagoger åir blinda för det
dubbla arvet vi båir med oss, och låter oss luras av begrepp som
frihet, demokrati, jämstiilldhet och kunskap, och glömmer de
mcirka qpfuen, som har karaktiiriserat Euopa alltsedan Columbus
dagar?

Beror det på att vi alla deltar i en slags kollektiv förträng-
ningsprocess av det onda, som gör att vi låter oss duperas av ett
så ytligt budskap?

Lå oss se på Europas mörka identitet och summariskt råikna
upp huvudaktörerna i den koloniala historien:

1 500-talet Spanien och Portugal. 1 600-talec Nederländer-
na. 1700-talec Frankrike och England. 1800-talec Tyskland
och Belgien.

1914 stod Europa på höjden av sin makt, då viirlden blev
totalt dominerad av den lilla fläck på våirldskartan som heter
Västeuropa.

Europas dominans har varit förlamande. Vad gjorde belgar-
na i Kongo? Vad gjorde fransmännen i Algeriet? Vad giorde
tyskarna i sydvästafrika (Namibia)? Vad gjorde engelsmännen
i det övriga Afrika? Låis Franz Fanons "Jordens fördömda", så
får du en klar bild av vadEuropa har tillfcirt den öwiga våirlden.

Det ?ir viktigt att studera den herrefolksmentalitet som eu-
ropeerna har lagt i dagen de sista 50 fuen, en slags människo-
typ som harblivitidealiserad, en ideologi som genom calvanis-
ternas småborgerlighet, inkvisitorernas gräsligheter, Machia-
vellis maktfilosofi, har lett fram till rasbiologins ohyggliga
nedvåirdering av mZinniskovärdet, den som förde fram till djä-
vulspakten med nazismen och till slut till Auschwitz.

Detta åir det europeiska arvet som har format ett miinnisko-
ideal som fortfarande fungerar som ett slags förebild. Det åir
dessa förutsättningar som ligger bakom utformningen av den
europeiska unionen.



Jag ror att det iir denna mörka sida av vårt västliga arv som
kommer att dominera i framtidens Europa. Man upplever att
kopplingen mellan Columbus erövringar, och förberedelserna
för den inre marknaden, utgör ett illavarslande tecken.

Den inre marknaden bygger på ekonomins, produktivite-
tens och effektivitetens omänskliga principer, den starkas
seger på den svagas bekostnad.

Europa och den tredje världen
Allt prat om miinskliga rättigheter och social välftird åir en slags
kosmetisk efterkonstruktion idag.

Gulfkriget för bara ett år sedan, visar att den tredje våirlden
intresserar oss europder enbart som en slags oändlig resurs för
våra behov av råvaror, att en rättfåirdig våirldsordning inte åir
menad som en punkt på dagordningen, och att orättftirdigheten
i våirlden faktiskt åir nödvändig - inte ens beklaglig - utan
nödvändig för att vi skall kunna få det Europa vi drömmer om,
nämligen ekonomisk tillväxt åt oss själva. Våirldens makthava-
re vet detta, och det iir också så de vill ha det.

I västvåirlden lever vi som om jordens resurser åir obegrän-
sade. Inte bara så att vi hänsynslöst förbrukar den tredje våirl-
dens råvaruresurser, utan vi åir också beroende av att tredje
våirlden inte uppnår vår höga standard. Vår höga konsumtion

- vfu livsstil - kan inte exporteras, för då skulle våra livsbe-
tingelser ganska snart bli sämre. Dåirför åir det viktigt att upp-
rätthålla status quo.

Militär makt är nödvändig
En ekonomisk stormakt med ambitionen att styra v2irldshandeln
och öka europ6ernas inflytande, måste självklart beväpna sig.
Speciellt i denna tid, då vi glädjer oss över att den kåirnfysiska
kapprustningen mellan stormakterna - det forna Sovjet och
USA 

-hör 
till det förgångna, ser vi inte att det faktiskt pågår

en annan upprustning. Vi mårker det inte dZirför att våra media
inte säger något om den saken - att de stora europeiska
staterna, självakåirnan i det som kommer attbli Den Europeiska
Unionen, ökar sina rustningsutgifter, dkar sina lager av kZimvapen.

En kort tillbakablick
Allt sedan Brysselpakten 1948 och NATOs tillblivelse fuet
efter, har Väs teu ropa buri t på tanken om en stark för svars union.
Tidigt fick England sitt eget kiirnvapensystem. Frankrike och
Tyskland - under S traus s- tiden - hade planer på att bygga ett
gemensamt kåirnvapensystem, men Frankrike fick sitt eget
kärnvapensystem redan under 1960-talet, och brötdet militiira
samarbetet med NATO 1966.

Iddn om att samordna Europas utrikes- och försvarspolitik
började med Davignon-rapporten 1970, som hade som mål att
"harmonisera" den europeiska utrikespolitiken, som det heter.

Enigheten om en gemensam utrikespolitik har gått hand i
hand med enigheten om en gemensam försvarspolitik.

1987 flyttades Västunionens huvudkontor till Bryssel, som
tecken på en slags samordning med EG.

I 9 8 7 blev det försvarspolitiska samarbetet mellan Tyskland
och Frankrike än starkare.

1988 var det presidentval i Frankrike, och de franska
väljarna fick då ett "personligt" brev från Mitterand, diir han
bland annat skriver att Frankrike borde förbereda sig på att inta
en ledande ro11 i Europa, att den skulle bygga på avskräck-
nings-teorin med kZirnvapen, och att det tysk-franska samarbe-
tet borde bef?istas.

Samma år gick också Portugal och Spanien med i den vlist-
europeiska unionen.

1990 upplöstet Warszawapakten och Gulfkriget inleddes,
och med detta upplevde de flesta EG-länderna en frustration,
eftersom de ännu inte hade en gemensam utrikes- och säker-
hetspolitik.

Men, äntligen, under mötet i Maastricht i december 1991,
lades planerna till en samordnad utrikes- och försvarspolitik
för den framtida europeiska unionen.

Ingen debatt
Det åir måirkligt att det inte har blivit någon debatt om denna
upprustningsspiral av kärnvapen. Både S torbritannien, Frank-
rike och Tyskland är i färd med att öka sina rustningsutgifter.

Mot vem beväpnar man sig?
Detta år, tror jag, blir ett avgörande år för hela vår framtid. Det
åir inte bara rustningsutgifterna som ökar - utan att folk vet om
det - hela ekonomin styrs av en liten elit av ekonomer och
milit2irer, medan politikerna i stadigt ökande grad, överlåter
sina uppdrag till dessa krafter.

Framtiden
Det rika Västeuropa forbereder sig ännu en gång på att erövra
vdrlden, på samma sätt som de gjorde fcir femhundra år sedan.
Och medlen år först och främst ekonomiska, men det åir också
mrijligt att man kan uppnå våirldsherravälde genom utpress-
ningshotet - kåirnvapen. Det åir sannerligen ett effektivt
förfaringssätt att använda, nåir och vzr som helst dåir våra
intressen hotas.

Den cikande flyktingstrcimmen till Europa har blivit ett pro-
blem, även om Europa bara tar emot 3 procent av alla flykting-
ar i viirlden. Och nu skall flyktingpolitiken till och med sk2irpas
inom ett enat Europa.

Plötsligt - bara på några år - ser vi hur rasismen mot
tredje våirldens måinniskor tar sig ohyggliga uttryck, till och
med i det fredliga Norden. Extrema rasistiska politiker vinner
terräng med sin politik - det gäller Tyskland, Frankrike så väl
som England. Det åir inte omöjligt att en man som Le Pen åindar
upp som president.

Det åir en sådan union vi måste råikna med!
Jag vet att Jag tecknat en väldigt mörk bild av situationen i

dag. Men det iir viktigt att genomskåda vad som döljer sig
bakom de falska orden, för att kunna beskriva verkligheten så
klart som mcijligt. Låt oss inte längre tala om EG - "Den
europeiska gemenskapen", utan om den Europeiska Unionen,
som år oändligt mycket större och farligare.

Dåirför måste vi vinna denna kamp, genom att tala klart och
tydligt med ord som skåir igenom hyckleriet och myterna.



actst aill ha

av Björn Kumm, frilansjournalist

e snabba förändringarna, systemskiftet, som inträtt myck-
et snabbare Zin vi väntat, borde kanske sftimma till efter-
tanke. Så fort som allting gått och så bräckliga som de
mest etablerade och ogenomträngliga strukturer visar sig
vara, Zir det möjligen förhastat att vänta sig att de nya
byggen som pågår ska följa en i förväg uppgiord tidtabell.

Hur ä det med den västeuropeiska gemenskapen - den
som inom ett fu tiinker döpa om sig till Europeiska unionen och
då ska utgöra en enda inre marknad med 340 miljoner av
vårldens rikaste och mest köpkraftiga konsumenter, en ekono-
misk stormakt som också vill bli en samlad politisk kraft?

Det avgörande mötet i Maastricht, det som ska pluggas in
av fram tiden s skolbarn i deras gem en sam ma europeiska h isto-
rta, gav infycket att Europas framväxt åir något som går på
räls.

Tidtabellen tycks inte beröras av att hela östra Europa åir på
farlig väg att forvandlas till ett ekonomiskt svart hål diir den
kollapsade kommunistiska kommandoekonomin ersätts av en
än så länge mycket tövande marknadsekonomi, av svår social
nöd och av politisk turbulens som i Jugoslavien, Armenien och
Georgien övergått eller håller på att övergå i regelrätt krig.

ÄrEuropeiska unionen någonting som ska leva sitt eget liv
utan beröringspunkter med våirlden i övrigt? Kan den västra
delen av Europa leva avskåirmad i sitt utmanande våilstånd
medan den östra och sydöstra delen nedsjunker i kaos?

För fem år sedan, når Muren fyllde ett kvartssekel och fri-
hetsälskande politiker från väst samlades i Berlin och höll
ståtliga tal, då låg det nZira till hands att kritisera den makabra
östtyska gråinskonrollen och ett politiskt system som inte
kunde hålla kvar sina medborgare annat åin med tvångsmedel
och skarpskjutande gränspoliser.

Men in i festtalen smög sig också underförståttbeklagande
att Östtysklands gränskontroll inte var tillräckligt hård. Ge-
nom springor i Muren och DDRs ganska cyniska hjälp, släpp-
tes nämligen en rännil av flyktingar till friheten i Berlin och
västvzirlden - förföljdaoch fattiga, politiska och ekonomiska
flyktingar från Libanon, Bangla Desh, Sri Lanka och Afrika.

Nu nåir Muren fallit, diskuterar man på fullaste allvar
behovet av nya murar - en som håller den fruktade massut-
vandringen av flyktingar från Östeuropa och en som tjänar
som barrizir genom Medelhavet och stiivjar invandringen från
Nordafrika - Maghreb - och resten av den afrikanska kon-
tinent som trettio fu efter sjalvstiindigheten genomgår ekono-
misk avveckling snarare än utveckling, plågad av svältkata-
stofer, inhemska diktaturer och den svångremspolitik de nya
staterna ålagts av det internationella banksystemet i skuldkri-
sens spår. Vi åir europ6er, och det betyder att åtskilliga miljo-
ner människor måste definieras bort från det som ska bli
Europeiska unionen.
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O UtanO låter det som om Europa i den hiir meningen samman-
A faller med vad som brukar kallas kristenheten. Speciellt
I rydligt blev det i början av föna fuet, när våirldens alla goda

.,lrkrafter gick samman för att bekåimpa Ondskan - som na-
turligtvis i sin personfierade form hette Saddam Hussein.
Att det var kristenheten, under amerikanskt beftil och med

Förenade nationernas välsignelse, som gick i fåilt i Operation
Ökenstorm jävades inte av det faktum att ett antal arabiska
nationer också var med på den goda sidan. Så var det ju redan
på indianböckernas tid. Man måste skilja mellan goda och onda
infödingar.

Rasismen åir förlegad. Det var för västerländska våirden -demokrati, rätten till nationell självstiindighet, yttrandefrihet
och pluralism - som FN-koalitionen kämpade i öknens sand.
Och dåirför kommer Europeiska unionens förerädare att i de
flesta sammanhang betyga sin avsky for rasismen och sin
kåirlek till alla människor, samtidigt som man bygger nya
murar och i konsekvens med och utvidgning av det så kallade
Schengen-avtalet kommer att aktivt övervaka - innanför
gränserna till det gemensamma Europa - invandrare och
medborgare med annan hudftirg och annat ursprung än de ve-
dertagna fam ilj emedlem marn a.



mur0r
ar går gränsen? Var ska gränsen gå mellan dem som tillhör
familjen och dem som står utanför? Vilka zir- för att citera
Sveriges kung - våra grannar och vilka Zir frZimlingar?
Det måirks nästan en lättnad inom riket numeraatt man inte

behöver bekymra sig så mycket om länderna långt borta, de
som tillhör den så kallade Tredje veirlden. Tredje våirlden finns
ju forresten inte längre.

Om den första veirlden var den kapitalistiska, ibland kallad
västerlandet, ofta identisk med kristenheten, och den andra
dess kommunistiska alternativ som numera har bortfallit, då
blir de före detta kolonialländerna inte längre den Tredje utan
helt enkelt den Andra vzirlden. Bebodd av De andra, som inte
tillhör oss, som inte åir medlemmar av familjen.

Biståndet till dessa länder beskrivs numera som i stort sett
misslyckat, pengar som förskingrades genom ineffektivitet
eller slussades in på inhemska förtryckares schweiziska bank-
konton. Alltså kan man med gott samvete dra ned på u-hjälpen
och i varje fall stZilla villkoret att mottagarländerna ska uppfdra
sig våil och praktisera demokrati och det som börjat anses som
demokratins demokratiska pendang, marknadsekonomi. Då
blir det inte så många mottagarländer kvat, och det blir ju
billigt.

ill sist: nu i systemskiftets tid har det blivit viktigt, en
väsentlig fråga, att diskutera vänsterns skuld. Vilket ansvar
har de som en gång kallade sig marxister och socialister för
de grymheter som begåtts av kommunistiska diktaturer?
Det åir en lite egendomlig frågestiillning, för om de som

idag kräver en ursäkt från denna vänster hade bättre reda på sig
skulle de inse att det rör sig om en generation som för flera
decennier sedan forlorade tron på de europeiska varianterna av
socialismen men som hoppades att det skulle bli bättre utdel-
ning i Tredje våirlden.

Just beteckningen Tredje våirlden innebar ju också en för-
hoppning att dessa länder, till skillnad från våra egna, skulle
kunna undgå den grymma kapitalistiska utvecklingen och på
något vis ta en genväg till ett bättre liv.

Det var naivt, och det var att lägga en väldig börda på just
självstiindiga låinder och deras fattiga befolkningar att vänta sig
att de skulle göra vZirldsrevolution åt oss. Men det kan inte ha
varit fel att ha velatåstadkomma ettalternativ till detexisteran-
de, djupt orättvisa, ojämlika och miljöförstörande system, som
med en trubbig term kallas kapitalism och som av Gulf-kriges
segerherrar ibland kallas Den nya våirldsordningen.

Både gammelkommunister och den trosvissa sort som i
S v erige representeras av norrbotten s- och norrskensfl ammava-
rianten och den nya vänster som på 60-talet vände sig till tredje
våirlden på jakt efter revolutionåir förnyelse, har fallit offer for
önsketänkande. Men gemensamt har de känt behov av att skapa
ett alternativ. Idag tycks det behovet vara utdött.

Somliga, till exempel den amerikanska id6historikern Fran-
cis Fukuyama, tycks anse att historien - nu närkommunismen
kollapsat och demokratin och marknadsekonomin segrat- ha
nått sitt slut. Det förråder en oerhörd ohistorisk för att inte säga
osociologisk, för att inte säga - och det bör man väl helst inte

- omarxistisk syn på tillvaron.
Skulle de ekonomiska motsättningarna, striden mellan oli-

ka samhällsgrupper om makten och kontrollen över samhället
och dess produktionsmedel - kort sagt: klasskampen - ta slut
bara för att en variant, ett första genomgripande försök till
alternativ våirldsordning kollapsat?

Vi åir en stor familj, säger statsministern. Jag tror att han
menar att vi alla ar europder - eller snarare att det åir europÖer
som tillhör den håir familjen, europder och inga andra, men
kanske inte alla europder. Jag tror att han menar att man inom
familjen håller sams, att man inte kivas, att man sluter sig
samman mot främlingar, sådana som vill åt ens hus och ens
egendom. Inom familjen gör man som far säger.

En spådom vågar jag mig på inför denna ytterst osäkra
framtid: uppkäftigheten åir inte slut än, även om enigheten just
nu är bedövande. Den europeiska familjen åir inte nödvändigt-
vis den kåirna ett bättre välftirdssamhälle ska byggas kring.
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En "kul" konferens
a, åsikterna om vad som åir kul åir delade. Nåir FOA iir inte den enda svenska representanten på
fotk i allmänhet frossar i oändligt ljusa närre1 tillstiillningen. Låirdomssätena KTH (Kungliga Tek-
och allt ljuvligt man kan ha för sig, Oa-ater andra niska Högskolan) och Lunds Tekniska Högskola ser
på tillstzillninlar som mest av allt liknar mord- inget fel i att delta i symposiet. Inte oväntat åir Swe-
förberedelser. dish Ordnance (fd Bofors) dåir, liksom Innovativ

Den 1 till 3 juni i år, mitt i fina försommaren, Vision AB och Dynamec Research AB, två andra
kommer forskare från USA, "Sovjet", Storbritannien, svenska företag'
Brasilien,Indien, Sydkorea,Itru.i, Sverige, "Jugosla- På programmet står också sociala, trevliga aktivi-
vien, Kina och många fler länder tilt Stoclhoh for att teter som middag på Waxholm och mottagningsbuffö
diskutera och infor-mera sig om varandras framsteg iStockholmsstadshus,samtdiverseutflykterochsmå
och bekymmer i dödande-bianschen. resor i vackra Sverige. Att se på midnattssolen i

Det åir FOA (Försvarets Forskningsanstalt) som Lappland, picknick vid Drottningholm, käka ärtor
arrangerar ett internationellt symposiu. om projekti- med fläsk (traditionellt svenskt).
ler - Ballistics 92. Symposiet kommer huvudsakli-
gen arr äga rum på Alvsjömässan med utstiillningar T hy man fatta hur människor kan forska i död,
öch foredsningarom det ienaste inom stridsspets- och lll lägganed all sin noggrannhet, sin dyra kunskap
projektilforskiing. I I\ g:1 rt...-betslust i att utveckla redskap som^ ben mititåira.iZirtden åir absurd och full av morsä- _ll\gödarbättre,dödarfler,dödarryskor,kenyaner,
gelser. Hur kan till exempel svenska FOA bjuda in -palestinier, svenskor....
forskare från l2inder i krig, eller med inbördeskrig, Och samtidigt njuter av svenska specialiteter,
såsom Jugoslavien och Isriel. Vapenexport till krigfci- glädjas åt Lapplands vilda skönhet och formodligen
rande lander åir förbjuden. Gailer Oät bara sjålva inte slå sina kvinnor och barn mer än andra?
vapnen och inte.*pott av kunskap och teknisk infor- Hur skiljer de på de måinniskor de ftiiffar på sina
mätion? Är det hmpligt att utbitå erfarenheter av kulkonferenser och talar åtminstone hövligt till, och
ammunitionseffektivitei med exempelvis Israel, som samma människor - de tilltiinkta målen för deras

använder sig av denna kunskap XU, niir de dödar och vapen?
torterar människor på egen och ockuperad mark. Somavslutningpåkonferensenkommermandess-

Och vad gör Foftrepubtit"n Kinabch Republiken utom att dela ut ett pris, The Louis and Edith Zernow
Kina (Taiwan), på ett uup.nsyrnposium i Stockholm. Award, till den eller de som gjort "de mestbetydelse-

fulla fram stegen" inom projektilforskningen.
å hemmaplan åir de bittra fiender med knappt ens
några diplomatiska förbindelser, men när det
gäller forskning om vapnen de riktar mot varan-
dra Zir det inga problem att talas vid.

Dessutom respekterar inget av länderna de mänsk-
liga rättigheterna och Kina skjuter då och då mot sina
obeväpnade demon sff erande m edborgare, både hem -
ma och i det ockuperade Tibet.

Dessa länder som använder vapen mot sin egen
befolkning åir förstås guld väda i vapenforsknings-
sammanhang. De har ju erfarenhet av hur effektivt
projektilerna genomtränger, splittrar, spränger och
dödar verkliga människor och hus. Svenska forskare
har ingen sådan praktik sedan 1931 (Ådalen) utan får
nöja sig med djurförsök (ca 7 000 djur dör varje år for
krigsmakten i Sverige).

I programmet för symposiet finns bland andra
dessa rubriker till utstiillningen: "Vad höghastighets-
splitter har för effekt på mjuka mål" och "Effekter av
undervattenstryckvågor på mj ukvävnadsmål". Det åir
kinesiska forskare som berättar om detta. (Mjuka mål
och mjukvävnadsmål åir fikonspråk för människor och
djur).

Flera av forskarna kommer från länder i Tredje
våirlden vars befolkningar skulle vara mer betjåinta av
livsmedelsproduktion, bosfåder och utbildning än av
vapenforskning och upprustning. Aven Sverige med
sin kris, sina åtstramningar och nedskåirningar har
viktigare saker att spendera pengar på än militåir
forskning och rustningsjippon.

Att komma åt allt det håir åir mycket viktigt. Det iir
ett långt arbete som pågår på många hå11. Också
deltagarna i Ballistics 92 kommer att bli påminda om
att våirlden hänger ihop, att projektilerna som de så
sterilt och begränsat utvecklar verkligen dödar levan-
de måinniskor, attderas forskning kostarenolma summor
i en våirld som till största delen består av fattiga, att
vapenforskning och upprustning har ett mycket klart
samband med krig, inbördeskrig, och militiirkupper
såvåil som vZirldskrig. Ja, de ska inte ostörda få ägna
sig åt sin livsfarliga verksamhetpå Alvsjömässan och
runt Stockholm och Sverige i sommar.

Dåirfdr uppmanar vi enskilda och organisationer:
informera och agera, visa vad du tycker och visa på de
mörka sidor som gömmer sig bakom symposiets kor-
rekta yta! Symposiet kommer att uppmåirksammas
genom olika aktioner som planeras just.nu, intressera-
de kan höra av sig till SACs Antimilitaristiska kom-
mittd på adressen nedan.

Den som vill vetamerom symposietkan viindasig
till Ballistics92.FoA 2, Box 551, 147 25 Tumba. Tel:
08-663 15 00. Symposiet, som inte åir öppet fcir all-
mänheten, dr sponsrat av ADPA ( The American
Defense Preparedness Association). Deltagaravgif-
ten åir 4875 - 5400 kronor per person, och vill man ta
med sig sin kZiresta koster det 250 till 350 kronor
extra.

S ACs Antimilitaristiska kommittö
Box 6507
113 83 Stockholm
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Svenska Fredskom mittöns militärfakta
REGERINGEN BILDT Än nTT SÄTnnHETSHOT!

Regeringen ger sina kompisar bland militiiren och militåirindustrin ytterligare 7,3 miljarder att köpa nya
vapen för. Samtidigt rustar våirlden ner - snacka om fel signaler till omvåirlden!

Bildt ska leda Sverige "in i Europa". Regeringen gör allt för att Sverige ska bli med i rikemansklub-
ben EG. Okritiskt säljer han ut den svenska demokratin och neutraliteten. Vi blir med i ett EG som
utvecklar ett allt mer omfattande politiskt och militiirt samarbete för att slå vakt om det rika Västeuropas
int"ressen gentemot Tredje vZirlden.

MilitZiren kan inte möta hoten mot miljön. Den förhindrar utveckling och våilstånd. Militliren skapar
mer otrygghet för alla nationer.

MILITÄREN SKAPAR ARBETSLOSHET!
Ett argument för militiiren ar att de skapar arbetstillfZillen. Sanningen il att den skapar arbetslöshet.
1984 råiknade finansdepartementet ut vilken sysselsättningseffekt en satsning på 100 miljoner kronor
har inom olika delar av offentlig sektor.

Antal jobb som skapas for 100 miljoner:
Militiiren: 300 personer, skolväsende: 860 personer, hälso- och sjukvård: 1 280 personer.
Bildt tycker tydligen att det åir viktigare att slå vakt om militlirens jobb isuillet för att skapa fler och

nyttiga arbeten i andra delar av offentliga sektorn.

MILJON BEHÖVER MILITÄNBNS KLÖVER
Varje år dör 60 000 svenskar i förtid av den dåliga miljön. Miljöskadorna stjäl i genomsnittl{ år av vfua
liv. Ostersjön och skogen i väslsverige håller på att dö. Detta utgör de verkliga hoten mot Sverige, inte
folken på andra sidan Östersjön.

S veriges militiirbudget på ett år skulle räcka till att rena hela Östersjön. Kostnaderna för ett JAS -plan
räcker till att installera 300 000 handpumpar i Tredje välden och dåirmed ge miljontals människor
tillgång till rent vatten.

Miljövåirnsregementen år en bättre idd än militåirregementen. Milit2irens resurser skulle kunna tas
tillvara för att kalka sjöar, vitalgödsla skogsmark, utföra internationella miljövårdande uppdrag med
mera.

MILITÄREN MÖRDAR REDAN I FRBDSTID!
Varje dygn dör 40 000 barn i välden av svält. Under samma dygn förbrukas 16 500 miljoner kronor
i direkta militiirutgifter, Vzirldens militiirutgifter eir ungefår lika stora som hela Latinamerikas BNP.

Tredje vtuldens skuldbörda till I-länderna år ett av de främsta hindren för utveckling. Om I-länderna
använde 20 procent av sina militZirutgifter för att istiillet avskriva skulderna skulle de vara borta på
knappt tio år.

Sverige åir inget föredöme. Vi har mycket höga militiirutgifter riiknat per person. Regeringen Bildt
vill dessutom ge ytterligare 7,3 miljarder till militiiren. Ett enda JAS-plan kommer att kosta 400
miljoner kronor. Det skulle räcka till att ge en miljon barn i tredje våirlden läs- och skrivundervisning
under ett år.

Bristen på utveckling i våirlden iir ett hot mot Sveriges säkerhet. Det hotet kan inte mötas med
militiira medel. Militiiren bidrar till problemen genom sitt resursslöseri.

TÄNK OM...
Av Sveriges offentliga anslag till forskning gfu 23 procent till militiiren! 1989 kostade militiirens
forskning 3200 miljoner medan till exempel miljö- och energiforskningen kostade 560 miljoner.

Militiirindustrin sysselsatte 23 000 personer 1990. Dåir finns en stor kompetens och många duktiga
tekniker och organisatörer. Nu slösas deras arbete bort på onyttiga vapen. Tänk om:

- SAAB tillverkade avancerade kollektivtrafiksystem till storsläderna som kunde lösa miljöproble-
men där ist2illet för flygande mordmaskiner.

- Ericsson utvecklade datorer och andra elektroniska handikapphjälpmedel istiillet för mordhjälp-
medel.

- Volvo utvecklade en miljövänlig bilmotor istZillet för stridsflygplansmotorer.

Håller du med?
Kom med i Svenska Fredskommittdn och gör något för freden!

S venska Fredskom mittdn
Barnängsgatan 23
116 4l Stockholm
Tel: 08-644 78 68
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Hur vill vi ha det?
av Ann Axelsson

Svenskor har högre grad av individuell frihet än sina
europeiska medsystrar. Sverige och Danmark toppar
FNs lista när det gäller grad av frihet. Sverige ligger
tillsammans med Island och Norge bland de sex
främsta länderna i världen når det gäller mänsklig
utveckling.
Vad gäller då denna frihet?
I Sverige har vi knutit samhällets engagemang till den
enskilda individen. Varje person betalar sin egen
skatt och den enskilda individen har också rätt till
ekonomiskt stöd om det skulle behövas.
Men denna nordiska modell, som innebär att varje
individ har rätt till egen försörjnitg, gäller inte i
övriga Buropa.

- Det finns tre otika system för fördelningen av
ansvaret för barn, sjuka och gamla. Mellan individen'
familjen och staten, sa Agneta Stark, filosofre doktor
i företagsekonomi, när hon besökte jämstålldhetsrådet
i Göteborg och talade inför ett fullsatt Forum Börsen.



Olika modeller

- Förutom den nordiska modellen som till exempel innebiir
att unga handikappade har rätt till egen pension, istlillet för ett
vårdnadsbidrag till familjen eller en skattelättnad för fadern,
finns den anglosaxiska modellen och den centraleuropeiska.

I den anglosaxiska modellen ska staten inte lägga sig i
vården, utån bara hjälpa de sämst stiillda i extrema nödlägen.
Övriga sociala frågor löses i förhandling mellan arbetsgivare
och arbetstagare eller via privata försåikringar.

I den centraleuropeiska modellen sköter man vården inom
familjen. Kvinnan ska ta hand om barn, gamla och sjuka
slåiktingar.

Mannen ska försörja sin familj. Skiljer han sig har han två
familjer att försörja, alltså även två fruar. Staten ska bara rycka
in om familjen inte klarar sina uppgifter.

Skattefinansieras
Även i den nordiska modellen sköts det mesta av vård- och
omsorgsarbetet i hemmet, men en större del av detta arbetet än
i de båda andra modellerna, sköts av den offentliga sektorn och
finansieras med skattemedel och utförs av kvinnor som har lön.

Problemet med ett system d:ir man utgfu ifrån att mannen
ska förvåirsarbeta och försörja hemmafru och barn åir att skils-
mässorna ökar överallt i våirlden.

- Även om de ekonomiska konsekvenserna åir förftirliga
för kvinnan, tar hon allt oftare detta steg, säger Agneta Stark.
(Skilsmässor dr tillåtna i alla västeuropeiska länder utom på
Irland).

Ej att lita på

- Kvinnan vågar inte heller lita på åiktenskapet som livslång
försörjning, fortsätter hon. Overallt i viirlden dåir man har
undersökt detta, ökar kvinnan s förvåirvsfrekvens oavsett i vilket
politiskt system hon lever.

- I Norden finns inte hemmafrun kvar, säger Agneta Stark.
Inga kvinnor rdknar längre med att bli försörjda under hela
livet. I länder med den centraleuropeiska modellen, som Tysk-
land, Frankrike och Italien, år skilsmässor ett växande pro-
blem.

- I ett samhälle som fördelar resurserna mellan individer-
na behövs mer omfördelningspengar än om man fördelar inom
familjen, dåirtör har vi högre skatt i Sverige, säger Agneta
Snrk. Det innebar attvi inte kan sänka våra skatter hur mycket
som helst utån att bytå system för vård och omsorg.

Frivilligt?
- Och det åir kvinnorna som sköter vård- och omsorgsarbetet
över hela världen, fast under olika villkor, fortsätter hon. Ska
vi sköta dessa uppgifter som ett arbete med lön eller ska vi göra
det "frivilligt" som hemmafruar?

Att denna fråga hittills inte debatterats så mycket i Sverige
tror Agneta Stark bero på attdetför den vanliga, friska mannen
inte miirks så stor skillnad. Men det finns ett stort behov bland
kvinnor att ventilera dessa frågor. Agneta Stark översvämmas
av förfrågningar som föredragshållare.

Om det nordiska systemet åir dyrt eller billigt rent samhälls-
ekonomiskt har ingen egentligen råiknat på.

- För arbetsgivaren borde det vara lönsamt, eftersom kvin-
norna i stort sett hela tiden år ute i förviirvsarbetet, säger hon.
Det blir inga dyra inskolningskostnader, ndr man har varit
barnledig under en så begränsad period som 3-4 år.

En viktig kvinnlig rättighet i Norden äLr att kvinnor har rätt
att behålla sin anstZillning även om de föder barn. De har rätt att
vara borta och rätt att komma tillbaka.

- I debatten hävads ibland att svenskorna inte har någon
val fri het-d ehar bar a en arbe ts gi vare, m en j åim fört m ed m ån ga
av sina europeiska systrar har de i alla fall en arbetsgivare...

Den nordiska modellen med deltidsarbete gör det också
möjligt för kvinnan att förvåirvsarbeta även med små barn. I till
exempel Holland åir detta omrijligt, vilket gör att bara 40
procent av kvinnorna förvåirsarbetar.

- Valfrihet för kvinnan finns ingenstans, påpekar Agneta
Stark. Hur man väljer Zir alltid styrt av ekonomin.

Men kvinnor strävar överallt efter att bli mindre ekono-
miskt beroende av männen.

Mannen sticker

- I många u-länder ä det nödvändigt for kvinnan att ha egen
försörjning. Dåir iir det vanligt att mannen sticker till staden för
att arbeta och sedan inte kommer tillbaks till familjen. I USA
slfu samhället sönder familjen bland de sämst stiillda. Mannen
tvingas att låimna hustrun för att familjen överhuvudtaget ska
komma med i något hjåilpprogram.

I Sverige ar 14 procent av hushållen ensamföräldrar, i
Tyskland 12 procent.

Publiken frågar även hur ett EG-medlemskap egentligen
påverkar dem. Kvinnor frågar om kvinnorepresentationen i
parlamentet (19 procent), i Ministenådet (åtta procent) och i
toppmötet ( noll procent).

Rättsordning

- Men EG är också en rättsordning, säger Agneta Stark. Det
åir i slutåindan de 13 manliga domarna i EG-domstolen som
avgör beslutens giltighet. Det iir dessa män som sa nej till F.ES-
avtalet. Dessa män har tidigare beslutat att prostitution iir ett
yrke. Nu finns gn ny fråga att besvara: åir pornografi en vara
eller ett brott? Ar den ett brott ska man skydda befolkningen
mot den, men ä.r det en vara ska handelshinder tas bort.

Andra viktiga klassificeringar är om avfall är en vara eller
ett miljöproblem. Ar det en vara, ska frihandel råda, men åir det
ett miljöproblem gäller det att skydda befolkningen emot det.

- Om EG fullföljer sina intentioner att bli en ekonomisk
och monitiir union innebiir det att vi svenskar (om vi blir med-
lemmar) i en krigssituation kan bli beskyddade av franska
kåirnvapen, något som jag tycker Zir djupt motbjudande, säger
Agneta Stark.

Publiken frågar efter alternativ till EG och Agneta Stark
svarutr frihandelsavtal, sådana vi har och sådana som vi har
möjlighet att sluta i framtiden.

Hon vill dock inte kategoriskt uttala sig emot EG, utan
menar att varje människa måste sätta sig in i frågan och ta
sällning sjåilv.

Just i EG-frågan har statsmakterna uppmiirksammat att vi
kvinnor inte längre automatiskt röstar som vfua män, utan
regeringen har anslagit 1,5 miljoner kronor till kvinnoorgani-
sationerna för information om EG.

- Kiirnkraftsomröstningen visade att kvinnor hade en helt
annan uppfattning än män, säger Agneta Stårk. Betydligt fler
kvinnor än m2in dr emot kiirnkraften.

Kvinnor emot
Enligt en Sifo-mätning i mars var 43 procent av de svenska
kvinnorna för EG-medlemskap, medan 36 procent var emot.
Det åir en dramatisk omsvängning sedan förra mätningen i
december 199I, d 4I procent av kvinnoma var ftir em medlemskap
och27 procent emot en anslutning.

Totalt blir det 44 procent för svenskt EG-medlemskap och
36 procent emot. Folkomröstningen kommer att hållas någon
gång under 1994, under förutsättning att den svenska med-
lemsansökan då har hunnit ftirdigbehandlas. En folkomröst-
ning som också besämmer vilken modell för vård och omsorg
vi ska ha i framtiden.

PS. Sedan artikeln skrevs har en ftirsk Sifo- mätning visat
att4l procent år emot EG-anslutning och 40 procent för.
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Solen sklckar lngen
raknlng - eller vara

Text och bild: Erni Friholt

"Solen skickar ingen rdkning", sa vi till skolbarnen som
intervjuade oss om vår solenergianläggning.

Vatten som rinner genom de svartmålade kopparrö-
ren bakom glasrutor på husets södervägg värms av solen
till 60 grader redan i mars.

Det känns som ett under varje gång jag öppnar
kranen.

Med ganska stor möda och en hel del pengar fick vi
vår anläggning till stånd. Det var tekniskt inte så allde-
les enkelt, åtminstone inte för oss noviser. Men vi
klarade det och har diirmed befriat oss från oljeberoen-
det, vilket var meningen.

Utöver att det känns bra för oss, ger det upphov till
många frågor. Till exempel denna: Varför i fridens
namn satsar inte kommunerna eller hela landet på något
så miljövänligt, oberoendeskapande och i längden också
mycket billigare uppvåirmningssystem?

Svaret lir förstås att det finns starka intressenter som
otjebotag och kåirnkraftsmaffian, som aktivt och ag-
gressivt förhindrar att alternativa energiformer verkli-
gen kan bli alternativ.

Vi som följt miljödebatten de senaste åren kan inte
skylla på för lite information. Vi vet allaattklockan är
fem i tolv på många krisområden, från radiaksmittan i
luften och haven, till kadmiumhalten i åkerjorden och
matbrödet, till kväveförgiftningen av grundvatten och
kusthav, till ozonhålen och koldioxidens växthuseffekt.

Jorden tä inte merbiltrafik, men tillvzixten i bilindu-
strin ska fortsätta som hittills. Jorden tål inte mer
konstgödsel och PCB, men jordbruksteknologin ska
rulla vidare på samma villkor som nu. Reningsverken iir
föroreningsverk, men uppfyller trots allt existerande
normer.

I långsam takt introduceras istiillet lönsam mottek-
nik. Bilar förses med katalysatorrenare, avlopp och
skorstenar förses med filter. Vi frestas att glömma att
allt ändå dr som förr. All skit kommer ut i naturen och
når oss precis som förut, men på nya omvägar, till
exempel via soptippar. Kiirnkraftens drift- och avfalls-
problem ser inte ut att nånsin kunna lösas.

Ändå arbetar det internationella institutet IAEA på
att sprida "fredlig!" kåirnkraft över våirlden.

Och allt förefaller vara under kontroll i den dagliga
EG-harmoniseringens bedrägliga trygghet. Det nya
Europa ska bygga på stordriftens fördelar. Roundtable,
med Gyllenhammar som ordförande, kräver att trans-
portsektorn måste öka till varje pris... Eva Moberg
kallar detta för "beslut miljöförstöring".

Det finns ett avgrundsgap mellan systemet vi åir inne
i idag och det system vi måste in i fön eller senare,
menar Bengt Hubendick.

Medvetenheten dr som sagt hög hos många, men att
ta konsekvenserna av sitt vetande?

Vad skajag göra?

Ansvaret har flyttats över från individen till staten. Kunska-
pen åir också sektoriserad, man tappar lätt helhetssynen.

Det åir svårt att ändra ett etablerat system, liksom det åir svårt
att ändra sina egna vanor. Vi åir så ägda av tingen.

Börja i framändan, säger Bengt Hubendick. Ge ny innebörd
till orden Framsteg, Utveckling, Tillvåixt... Minimera behoven
av energi och materiel, våilj noggrant teknik som passar in i ett
kretslopp, ändra livsstil, gå ned i standard!

Vad du ffu för det?
Ötadlivskvalitet: Vara i stället för att ha.
OK, vi gör ett försök. Hur upplevs orden idag?
Framsteg lika med teknisk utveckling, Utveckling lika med

högre materiell levnadsstandard, Tillväxt lika med ökad re-
sursförbrukning.

Hur kunde det istZillet vara?
Framsteg - i andlig och miinsklig bemäkelse

Solenergiväggen som ger 60 -gradigt vatten redan i m.ars.
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Utveckling - av självtillit och självförsörjning
Tillväxt- av insiktoch social och kulturell kunskap

och gemenskap.
Blickar vi ut över dagens EG-Europa så blåser inte

minsta lilla vindpust i den riktningen på makthavarnas
nivå. DZir handlar det om maktst2illningar och privilegier
som skall bevaras. Dåir önskar man sig ett vetenskapligt
och tekniskt högt utvecklat Europa som skall vinna
kampen om vZirldshandeln med USA och Japan.

Den matemati ska omänsklig heten med vetenskapli-
ga anspråk gjorde öststatssocialismen oacceptabel. Och
samma utveckling pågår inom kapitalismen.

För vårt kommande ekologiska mänskliga samhåille
iirbåda dessa 1900-talsexperiment hojden av den aukto-
n(åra manstradition vår kultur byggts på men måste
befria sig ifrån.

Jag önskar mig en ny folkrörelse för miljö och med-
mänsklighet. Den skulle med fördel vara driven av
kvinnor som väckarklockor, politiska påtryckare och
alternativbyggare.

I den rörelsen gror insikten om den andra utveckling-
en, där har omsorgsekonomin ersatt BNP-ekonomin, där
2ir människans grundbehov norrnen (inte bara EG-män-
niskans), dZir har barnen och barnens välbefinnande
högsta prioritet, dåir förs männen med milt tvång in i
omsorgsansvaret för livet. Kåirleks-ansvaret kanske man
kan kalla det, det dagliga arbetet och samvaron med små
barn och gamla måinniskor. I det närmaste en osynlig
våirld för dagens ekonomer och beslutsfattare.

Och ändå iir det denna, oftast oavlönade ekonomi
som utgör den grund på vilken all samhällsekonomi
vilar.

I framtidens samhälle måste den delas solidariskt och
frivilligt av kvinnor och män. Diirmed ändras det ekono-
miska systemet i grunden. Och diirmed öppnas möjlighe-
ten till att utveckla en social och ekologisk kultur.

Lätt kommer det inte att bli. De intervjuade skolbar-
nen jag nämnde inledningsvis stiillde flest frågor om
ekonomin. Lönar det sig med solenergi? Hur många
kronor har det kostat?

De skolas redan i ett snävt ekonomitZinkande, diir plus
åir enbart bra och minus enbart dåligt.

Utöver "levande exempel" behövs oåindligaansträng-
ningar av dem som har insett nödvändigheten av föråind-
ring, att också propagera väl för den. Att ge de unga
möjlighet att upptiicka att livskvalit6 ger tillvaron me-
ning.

Gentemot statsminister Bildts smalspåriga enda väg
mot den "valfria" omänskligheten sätter jag nödvåindig-
heten att arbeta med alla vardagslivets ofrånkomlighe-
ter. Isället for att passivt vänta på tillväxtfanatikernas
direktiv, meningslösa gränsvåirden och normer, tar jag
saken i egna händer, går till min giftfriaäppaoch tar ett
spadtag i jorden. Kanske går det att sätta potatisen redan.

Utdrag ur
anförande om

EG och
anpassntngen

av PeIIe Månsson
Nåir U-länderna INTE gav den Rike mannen de

inkomster han hade förväntat sig - så riktade han sina
lysffra blickar not norr och mot väster - ty girigheten
hade inga gränser.

"Folket i den västliga industrivåirlden har fått det för
bra", ylande han.

"Iiine,skillnadema har blivit för små". väste elitistema
som stod på respektfullt avstånd.

"Vi står inte ut. Livet åir inte vdrt att leva! Dom som
inte arbetar ordentligt och gör rätt för sig och som inte
åir anpassliga och hyggliga ska tryckas tillbaka i misåir
och elände", ylade den Rike mannen ännu högre- allt
medan det ryckte i högerarmen på samma sätt som var
vanligt i vissa kretsar under andra våirldskriget.

"Bra!" skrek byråkraterna och blåste upp sig som
paddor.

"Vi har ju EG! Vi har ju EG! Vi har ju EG! hojtade
de fega politikerna med en mun och det blev ett allmänt
HURRA!

"Marknaden dr den nya Guden som ska frälsa oss
alla", vrålade ekonomijournalisterna och de blev lika
högrdda i ansiktet som näsorna tidigare hade varit. Och
dom höll sig som vanligt i nåirheten av den Rike mannen
eftersom han brukade bjuda på fest nåir han hade
presskonferens.

Och folket som hade låirt sig att tro på Demokratin,
Friheten och Politiken, betraktade spektaklet med stora
ögon. Och det som tidigare varit fördelat i en något så
nåir hygglig och rättvis ordning - fördelades nu OM
med en förfiirlig fart - från arbetare och vanligt folk,
till storfinans och formöget folk, från konsumtion,
samhZilleligt och gemensamt, till privat spekulation och
industriproduktion.

Det blev en håirlig fest! Månen sken och ölet flödade.
Ett rockband från Bayern lirade Beethoven med hög
volym, medan Lasse Holmkvist och Herman Lindkvist

- bra i gasen - sjöng dumma visor och viftade med
små blågula stj iirnfl aggor.

Lite lZingre bort och något avsides stod Peps Persson
och spelade gitarr med gnisrande ögon. De hörde inte
vad han sjöng på grund av allt larmet, men tittade man
noga på munnirelserna bakom allt skägget och hur han
höll gitanen så förstod vi att det var den gamla hederliga
låten: Det rir dags att vrilja sida nu.

Snipp, Snapp, Snut... så var sagan slut
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Forskare med mera, Norberg

menskapen", som via GATT utdömt hela EG-syste-
met som diskriminerande mot i första hand de fattiga
länderna. Och frågan åir också hur många svenskar
som bor i miljonvillor i en framtid?

JA till EG-rörelsen - formellt kallar man sig "JA
till Europa-stiftelsen" (den del av Europa som redan
lever på en överstandard mätt med globala mått -min anm) - håller numera allt frekventare möten i de
så kallade skogslåinen för att propagera för EG-med-
lemskap i ett område diir man vet att kritiken mot ett
svenskt medlemskap Uir störst.

Man säger via en anlitad forskare (Lennart Stål-
berg) att Sverige kommer att tåppa mängder av jobb

Jordkulornas eller
möj ligheternas Sverig e?

av Ronny Svensson

De senaste månaderna har vi fått erfara
allt dystrare profetsior om vad som
händer med Sverige om vi står utanför
rike-mansklubben EG (och snart EU).

Lillemor Thalin, en klåimkäck konventionell ekonom
vid Handelsbanken, sa i DN i jultid (7 .T2.91) att "visst
kan vi stå utanfcir EG och viirldsgemenskapen. Men då
får yi bo i jordkulor i stiillet för miljonvillor".

Aven om man tolkar henne mycket vänligt åir det
intressant att hon blandar ihop EG och "välfårdsge-
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om vi inte gårmed, medan vi d:iremoterhåller massor
av nya jobb i speciellt skogslänen om vi snabbt
närmar oss EG (underförstått via medlemskap).

Det senaste priset i denna typ av propagande mot
svensk neutralitet och självstlindighet tar Anne Wib-
ble och ordförande i JA-stiftelsen Carl B Hamilton i
en artikel i DN före påsk (31.3.92). De menar att
Sverige måste gå med i EG för att påverka EG att
stöttå balternas utvecklingssträvan-
den. I annat fall vänder sig EG i
första hand mot Ryssland och andra
tunga öststater. "Den praktiska
konsekvensen av ett nordiskt nej
till EG skulle diirför bli att vi svi-
ker Baltikum".

Hamilton åir kanske den mest
extrema och aggressiva EG-före-
språkaren i Sverige och mer sans-
lös i sina uttalanden åin våra "urnga"
företagsledare som Barnevik i ABB
och Kjell Nilsson i Trelleborg. De
senare har för övrigt i svensk press
under de senaste månaderna till-
sammans med personer som Ru-
dolf Meidner, Inga Thorsson och
nu senast professor Johan Myhr-
man på Handels i Stockholm, var-
nat för EGs avigsidor, uppenbara
och svåra effekter for Sveriges små-
foretagare vid ett medlemskap.

Men den typ av hotfull och rå
propaganda som Thalin och Ha-
milton förespråkar kan vi i ökad
utsftäckning råka ut for nåir folk-
omröstningen ndrmar sig. Då Zir
det ännu viktigare att känna till al-
ternativen och dess möjligheter.

Sveriges tre fundament inför framtiden
Ju mer jag studerar EG och det kommande EU i
relation till Sverige och Nordens framtid, desto mer
övertygad blir jag om att Sveriges utvecklings-
möjligheter bygger på helt andra fundament än en
anslutning till EG/EU.

Personer som till exempel Kjell Nllsson i Trelle-
borgs AB ifrågasätter till och med EGlEU,s betydel-
se som en kommande "motor" för svensk ekonomi
och tillväxt.

De fundamentala förutsättningarna för Sveriges
framtida utveckling handlar inte om EG, utan om:

- en ekologisk försvarbar ekonomisk utveckling
sett i ett globalt perspektiv

- våra egna insatser och vår egen politik i Sveri-
ge

- minskning av klyftan mellan fattiga och rika
länder som ett led i en stabilare våirldsfred.

Att vi snabbt måste förverkliga en ekologiskt in-
riktad produktion i hela samhället dr ett måste.

Bevisen för det riktiga i en sådan strategi äv över-
väldigande. Frågan zir hur man börjar och vilken roll
Sverige som fri nation kan ha i uppfyllandet av detta
fundamentala mål?

EG-anhängarna säger att det först åir inom en större
enhetsom EG/EU, som dettakan förverkligas. Många
länder måste samverka fcir att målen skall bli verklig-
het, säger samma källor.

Om det senare ar allaense. Något enskilt land kan
inte på egen hand förebygga jordklotets ekologiska
och dåirmed totala kollaps.

Men frågan dr om effektivt internationellt samar-
bete behöver betyda att enskilda länder ger upp sin
suveränitet? Sverige kunde utanförEG i mitten av 70-
talet ta initiativ till den första stora svavelutsläpp-
överenskommelsen, som nu fått allt stdrre betydelse
för kvaliteten på Europas luftlager.

Den viktigaste överenskommelsen som kan göras
under 90-talet för att skapa en bra och i många fall en
mindre sjuk miljö i vår del av våirlden, år en överens-
kommelse mellan Norden, EG/EU och östeuropa.
Och detta Zir vi tvingade till rrors arr EG/EU med alla
medel säger nej till medlemskap för stratetiska länder
som Ryssland och Ukraina.

Mycket talar istälet för att suveräna länder som
Sverige snabbt och utan press från tyngre medlemmar
i en politisk union eller en växande byråkratisk koloss,
kan ta alla typer av initiativ som behövs i våirldssam-
hället nåir det behövs.

Bild: Erik Lindahl
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Bild: ErikYngvesson

Då åir det sannolikt en stor fördel att stå utanför
Europas rikemansklubb. Det finns inte heller några
sakskäl som talar för attEG/EU inte skulle lyssnalika
intensivt till positiva svenska initiativ om vi står utan-
för unionen som om vi vore en del av den.

Sveriges positiva utveckling
Om vårt samhälle skall få en positiv utveckling både
vad gäller miljö, social organisation, arbetsmarknad,
gemensam offentli g sektor och fördelning av positiva,
kollektiva utvecklingsresurser, talar det mestå for att
vi själva måste klara av dessa uppgifter utan direkt
"intervention" eller "hjälp" utifrån. Och att utveckla
grundförutsättningen för detta - en levande och

',/t,;(& ;i

praktiskt fungerande demokrati - kan aldrig göras av
andra krafter än våra egna.

De nya jobben i Sverige skapas av kreativa män-
skor varje dag på året. De flesta jobben - minst nio at
tio - skapas av små och relativt nya föret aglverksam -
heter i samtliga regioner och kommuner där den om-
givande miljön behöver ha de höga kvaliteter som vfut
samhälle erbjuder i så gott som alla delar av landet.

Den gemensamma sektorn har haft en stor bety-
delse både fcir de nya jobben och den servicekvalitet
som den privata sektorn kräver fcir att fungera väI.

Att locka fram de kreativa och enffeprenöriella
egenskaperna hos oss alla finns det många motiv till
och kan ske på flera olika sätt. En starkt utvecklad
vuxenutbildning - gåirna med erfarenheter från våra

folkhögskolor - en mycket större satsning på konst-
nåirlig utveckling och utbildning vid alla typer av
skolor och studieförbund, gymnasieutbildning åt alla,
stimulans till alla intresserade att skapa kooperativa
lösningar inom omsorgerna men också inom andra
områden, nätverksbyggande bland privata småföre-
tag med mera, åir vägar att gå om vi skall klara målen
att ge alla ett meningsfullt jobb, skapa en hållbar
solidaritet mellan mänskor och gemensamt ta ansvar
för en bra miljö och välutvecklad omsorg.

Jag ar övertygad om att detta kan förverkligas
inom en tio-femtonårs-period om vi uppfyller bland
annat följande villkor:

mer småskaliga och flexibla lösningar inom
privat, kooperativ, offent-

,,,,,1,,1;1;1r.,..;1.,:,,:; t:::,:tll:::::::::: ljg och gemgnsam produk-

såväl omsorg som privat/

i nyproduktionen av bosä-

::'*:llä-.-.ffiå?Ji:illr;
trafik

, ' ,'t:,.:,t:,, .-.': vändig nY teknik
..;, 

' 

,,:,.1",,;,,,

':",t,., Rädsla för flyttade
jobb

,"'*Mångamänskorinomfack,', ' kommuner och organisa-
tioner ger ofta uttryck åt att: " ::' 
Sverige kan förlora massor
av arbetsplatser och jobb

ffid;,'ffr"ffåä"'?
förståelig men i stort sett obefogad. Sverige har förlorat
många hundra tusen jobb genom att svenska multi-
bolag etablerat sig i andra länderpå främst norra halv-
klotet. Detta har varit en nödvändig åtgåird för att
överleva, klara konkurrensen med andra multibolag,
öka sin försäljning på andra marknader och komma
ndra den marknad som kräver alltmer utvecklade och
anpassade produkter och tjänster. Detta tillhör mark-
nadens spelregler i den rika våirlden.

Att många svenska företag genom dessa utlands-
etableringar också såinkt arbetskraftskostnadern4 mins-
kat miljösatsningarna och sluppit realtivt höga sven-
ska skatter åir också en sanning.

Men denna verklighet har gåillt under större delen
av 1900-talet och vi har små mojligheter att hindra
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multibolagens tillväxt genom attvaramed i eller stå ut-
anför EG/EU. Inte ens EG/EU kan styra denna del av
marknadsekonomin om de så skulle önska.

Eftersom EG/EU,s filosofi ar att släppa marknads-
krafterna helt loss finns det inte heller någon sådan
ambition.

Mycket talar for att om Sverige exempelvis förlorar
sina bilfciretag inom 10-20 år beror det inte på om vi åir
med i eller utanför EG/EU. Det handlar om marknadens
spel, Japans starka konkurrenskraft och en hfudare ut-
slagning på bilmarknaden.

Endast tre europeiska bilfciretag ar kvar i Europa om
15 år enligt en ftirsk forskarapport. Strukturomvand-
lingen och ägarbyten, marknadsföriindringar och ny
teknik har alltid och kommer alltid att påverka vilka
företag som år kvar i eller låimnar Sverige. Denna
process dr vi vana vid.

Genom att skapa fler småföretag på den nationella
arenan kan vi inte bara lösa behovet av nya jobb. Vi ffu
en större kontroll över produktionen och vi får en
utspridd produktion i hela landet. Det Zir de svenska
multibolagen som mer och mer ägs av utländska grup-
per och i minskad omfattning har en "svensk sjäI".

Klyftan till u-länderna
Det finns inget i sak eller i ländernas tidigare ageranden
som rålar för art EG/EU,s enskilda länder skulle vilja
"straffa Sverige" om vi avstår från medlemskap och
iståillet satsar på ett utvidgat frihandelsavral. Så länge
som Sverige har något att erbjuda och köper en hel del
från unionen - ett förhållande som säkert fortsätter att
gällaäven om vi står utanför "Romklubbsfamiljen" -har vi möjlighet att fortsätta våra fredliga och "nyttiga"
kontakter med EG/EU.

Men med frihandel till det västra och gynnade Euro-
pa ökar våra möjligheter att vara en aktiv part i östeu-
ropa och i det globala arbetet med att ge u-låinderna en
chans att skapa ett drägligt och demokratiskt samhälle.
Utan att u-länderna lyckas med detta mål kan ingen
positiv väldsutveckling i längden ske. Som suverän
och välutvecklad nation kan vi tvårtom fungera som en
positiv förebild och visa att även rika nationer i motsats
till EG/EU kan skapa ett solidariskt fcirhållande till u-
viirlden.

Utan en sådan utveckling kan våirlden inte överleva.

Pg 2357 l5-0
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Till Svenska Kvinnors
Vänsterförbund

Vi skriver till er för att berätta om våra planer inför sommaren
-92.

Den 13 juni startar ett avrustningsläger vid SAAB i Link-
öping där JAS 39 Gripen byggs.

Vi har tagit sällning mot JAS-projektet och vill visa att
det finns mycket vettigare saker att göra än att bygga bomb-
plan. Vi tiinker inte lydigt finna oss i att man bygger vapen for
våra skattepengar.

Vi tycker att det åir lika viktigt hur vi arbetar för fred och
avrustning som vilka konkreta mål vi sätter upp.

Dåirtör har vi ickevålds-id6er som utgångspunkt under
själva lägret och i planeringsarbetet.

Lägret kommer att hålla på minst en månad och åir änkt
att fungera som en mötesplats och ett forum för diskussion
och handling. Vi kommer att bjuda in intressanta föreläsare,
ordnakurser i civil olydnad och anordnaaktiviteter förbarn.

Dessutom kommer lägermånaden att innehålla musik,
yoga, folkdans, röstverkstad, teater, konserter, körsång och
annat som lägerdeltagarnavill anordna (skicka önskemål om
aktiviteter till planeringsgruppen).

En viktig del av lägret ar att genomföra civil olydnads-
aktioner mot JAS-fabriken. Några idder som vi har åir attta
oss in på SAABs område och bygga lekplatser, planrera
växter och ordna folkdans. Tanken åir också att vi ska lyckas
avrusta åtminstone ett JAS-plan.

Alla aktioner som genomförs ä ickevåldsaktioner och
alla som deltar måste respektera detta.

Vi som planerar avrustningslägret i Linköping åiren grupp
pä20 personer med forankring inom freds- och solidaritets-
rörelsen. Vi representerar ingen gemensam organisation
ulan har gått ihop just för att arrangera avrustningslägret.

Just nu arbetar vi med att sprida information, göra förun-
dersökningar, hålla stödkonserter, ordna praktis-ka detaljer
kring lägret, med mera.

Vi tror att våra planer kan intressera era medlemmar och
dZirför undrar vi om er organisation vill vara en av dem som
stiiller sig bakom avrustningslägret. Ni får gåirna stödja oss
ekonomiskt eller bidra med utrustning, till exempel t2ilt.
Kanske harni kontakter iLinköping som kan vara våirdefulla
för oss...

Om ni år intresserade - hör av er till:
Carina Isaksson
Ekenbergsvägen 55
ll7 69 Stockholm
tel: 08-35 40 58
eller
Pia Lundin
Enstalund Gamla Uppsala
755 94 Uppsala
tel: 018-32 31 03
Vårtpostgiro: 8 38 54-0 "Avrustningslägreti Linköping".

På SKVs årsmöte, beslöts att stodja "Avrustningsläg-
ret" både ekonomiskt och moraliskt.

Vi uppmanar våra medlemmar, dels på detta sätt, och
också i vår internbulletin, att besöka lägret, och om möjligt
stridja med något arrangörerna bett om.



Lyckatlll
salu

av Maria facobson

et började med Barbie,
sen Starlet och Mitt Livs
Novell.

Nog visste jag redan från
tidiga år hur en kvinna skulle

se ut.
Ruth Handler, Barbies mam-

ma, visste vad hon gjorde när
hon på S0-talet insåg att tv inte

bara kommit för att stanna,
utan att tv också skulle bli en
av våra dominerande verklig-

hetsskildrare.
Vid den här tiden såg flickor
allt mer på tv och där fanns

helt nya bilder att identifiera
sig med.

Under 50- och 60-talen blev
unga människor en egen

grupp att räkna med, mellan
barn och vuxna. Tonåringarna.

De hade sin egen musik, sitt
eget mode, sin egen kultur, på
ett annat sätt än tidigare gene-

rationer.
I det läget kunde inget vara

smartare än att skapa en
docka som såg ut som en ton-
åring. Sagt och giort och Bar-

bies segertåg över världen
började.



Niir Barbie själv blev för chic för den framväxande
vänsterrörelsen fick hon efterföljare i engelska, sndlla
Sindy i mitten på 60-talet. Flåirden och Barbie kom
igen under 80-talet. I kroppskultens tidevarv jobbar
också Barbie med att hålla sig vacker och i trim på so-
larium och workout.

Den perfekta dockmannen Ken matchar perfekt sin
perfekta Barbie. Inte tåinkte vi på det nåir vi satt dZir på
flickors vis och kammade våra Barbies, småpratade
om vilka kläder vi skulle spara till av veckopengen, då,
i slutet av 60-talet.

Men visst banade hon väg för vidare utseendepräg-
ling genom våra liv. Leken blev allvar och det tog oss
många är attförstå att det inte Zir lag på att kvinnor ska
kämpa för att se utstuderat vackra, slanka och perfek-
ta ut.

Och nu, efter ytterligare några år, blir jag rent
förbannad över de kvinnobilder som större delen av
media ger.

Inte nog med att kvinnor fortfarande år underrepre-
senterade i de stora svenska medierna. I de tidningar
dZir vi har full representation skildras kvinnor som om
vår tid åir oviktig. Gör vi någonting så åir det kämpar
mot celluliterna, bantar, sminkar oss, på det hela taget
strävar efter att bli vackrare. Enstaka gånger dansar vi
bekymmerlöst omkring, lycksaligt leende, eller trippar
fram.

- Så har det alltid varit, sa en manlig kollega som
inte blir ett dugg upprörd över att media fortsätter att
upprätthålla förlegade, förljugna och stereotypa kvin-
nobilder. Inte så konstigt, han tar inte en rad i de tid-
ningar som kvinnor läser på allvar.

70-ralets kritiska släng bh,n-insrållningen, har gett
en våldsam rekyleffekt och återigen har den idealisera-
de Vackra Kvinnan blivit den rättå och riktiga kvinnan.
Idealen har blivit mer lättillgängliga. Samtidigt mer
svårnådda, därför att de åir overkliga.

Dessa overkliga ideal påverkar oss, därför att det
framstäls som en frihet och rättighet att få göra sig
vacker. Det åir inte frågan om man ska göra sig vacker,
utan hur.

På 50-talet skrev en amerikan vid namn Joseph
Hansen en artikel som vållade stort rabalder. Hansen
var ledare i Socialist Workers Party. Han gick till an-
grepp motkosmetikaindustrin, som han ansåg exploa-
terade och manipulerade kvinnors osäkerhet. Den ame-
rikanska kvinnan var på väg att skapa sig en egen iden-
titet, borta från hemmet, i arbetslivet och denna kvinna

förlöjligadas och fömedra-
des genom det stiindiga
skönhetsbudskap som
samhället ger kvinnor.

(Vad ni än gör flickor,
så gör det med rätt nyans
på läppstiftet!)

Hansens åsikter mot-
togs med blandade käns-
lor. Många kvinnor app-
låderade honom, andra an-
såg att det var en frihet att
även kvinnan av
folket fickråd att
försköna sig,lik-
som över- och
medelklassens
kvinnoralltid har
gjort.

Skönheten var en klassfråga, som så
mvcket annat. I vårt land och i de flesta
andra västländer åir det inte längre så. Kvinnornas
intåg på arbetsmarknaden har gjort dem till en köp-
stark grupp. Med den avancerade och dyra teknolo-
gi som nu dr tillgänglig för försköning åir frågan om
det inte åter blir en klassfråga. En ansiktslyftning
kostar i alla fall mellan 20 000 och 30 000 kronor.

I kampen om konsumenterna tar sig skönhets-,
mat- och modeindustrins marknadsföring grotes-
kare uttryck än någonsin. För att basunera ut sina
varor använder man sig av allt spektakuliirare bil-
der och modeller. Det mest betecknande med de
kvinnobilder som blivit ideal åir att de åir så långt
ifrån naturlighet som möjligt. Att närma sig kvin-
noidealet har genom tiderna inneburit omformning,
med deformering som följd. Idag Zir det inte för inte
som anorexia och bulimia nervosa ökar och åir över-
representerade bland kvinnor som arbetar i model-
lyrket.

Branschen försvarar sig med att det anorektiska
idealet håller på att bytas mot ett kurvigare. Möjligt,
men modellerna ser fortfarande inte ens normalvik-
tisa ut.

Årem miss Sverige har till exempel bmi 17,8.
Nåir AnitaEkberg korades 1951 hade hon bmi 23,2.
Bmi betyder Body Mass Index och åir det vanligas-
te sättet att berZikna kroppsstorlek. Miss Sverige,
Monica Brodd, 'är 179 cm och väger 57 kg.
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En upptagen och viktig man med många möten uppskrivna i sin knlender. En boss.
* - . ^,^***$tsNs*NlcWsx t

Norm alt an s es bmi 20 -25 v ar a,först efter bm i 3 0 -
34 börjar man tala om fetma. På avdelningen för
anorexi- och bulimivård i Lundårettav friskhetskri-
terierna att nå bmi 20. Allt annat anses underviktigt.
Mot bakgrund av detta kan miss Sveriges mått inte
tyda på annat än att extrem smalhet alltjämt åir gång-
bart.

Det anorektiska idealet kan sorteras in under det
svala, slanka, eleganta, blonda överklassidealet. Vi
har också detpornografiska idealet, fresterskan, som
har fylligare former, putande läppar och sugiblick.
Madonnan och horan, gamla tacksamma kvinnokli-
chder fast i ny tåppning. Just nu håller vi oss med
båda.

Att man växlar mot kurvigare modeller beror
givetvis inte på att branschen tar sitt ansvar och inte
längre vill exponera alltför magra modeller, det
bottnar i att modellerna måste ha något att fylla ut
korsetter och snörliv med när nu lingerielooken
lanseras. Lingerie betyder underkläder. Diirför för-
storar modeller sina bröst för att hålla.

Tidningen Hår & Skönhetbekräftar vadalla unga
flickor och kvinnor redan vet: "Ål lgg2heter skön-
hetsidealet Cindy Crawford. Överallt ser vi bilderav
henne och frapperas av hennes stora sensuella läppar
som man ju gåirna skulle vilja ha. I Cindys fall åir det
silikon som gjort den stora föråindringen. Läpparna
Zir helt enkelt uppsprutåde. Och det kan vem som
helst få gjort".

r. En boss. En lainna, ihopkrupen och utläm nat

Tidningen tillhandahåller också namn på experter
på silikonläppar, samt ger andra tips på hur man kan få
större läppar, till exempel genom tatuering av läppkon-
turen. Den sitter för livet och man betonar att det åir
viktigt att man går till rätt tatuerare för blir det fel så...

"... det finns också kråimer som gör att läpparna
svullnar". Med det håirkan man då få "... en i högre grad
lockande och inbjudande mun".

En stunds oskyldig verklighetsflykt?
Kanske det, men man ska inte förringa sprängkraf-

ten i de budskap som sändigt ges i den typen av tid-
ningar. De åir fulla av inbjudningar:

"Gör mig ny" satsar Hfu & Skönhet 10 sidor på i en
anda av "varje kvinna vet att hon kan bli ännu vackra-
ret'.

"Gör om dig" i Vecko-Revyn varje vecka under
våren,

"Bada, banta, njut" skriver Femina,
"Börja cellulitkampen nu, också Femina.
"Proffsknepen som gör dig vacker och framgångs-

rik", berdttår Frida om.
"Garanterat smal och frisk i vår" lovar Allas med

hjälp av immunmetoden den håir veckan.
Och så vidare, och så vidare.
Reklamspråket åir suggestivt, moraliserande och

bygger på våil inarbetade förest2illningar om lycka,
hälsa och framgång. Det vädjar till rädsla för död,
fulhet, åldrande, övervikt, till mindrevåirdeskänslor och
hopp.
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ingad med ett rep runt vristen. Någons egendom.

"Njut, utan att ha dåligt samvete" om kalorifattig mat.
Som skapad av Luther själv. (Ung kvinna i spagat på
bilden, med randig gympadräkt som för tankarna till
fångdriikt).

"Lev" om mager ost. Underförstått; dö om du äter
normal eller fetare ost. (Ung liggande kvinna i urringat,
lyckligt leende).

"Plastikkirurgi, den nutida friheten? Aven plastikki-
rurger dr osåikra och garderar sig dåirfor med ett frågeteck-
en.

"Exclusiv" om rynkkräm. Allt rynkfritt eir fint oavsett
om det åir skjortor eller kvinnohy. (Tillbakalutad kvinna).

"Femme. Trds femme". (Kvinna. Mycket kvinna) i
parfymreklam. dåir en kvinna med halvt blottat bröst
ligger livlös. Ar det kvinnligt det, att se stendöd ut?

Ja, så fortsätter det, vecka efter vecka, månad efter
månad, fu efter fu.

De stora kostmetikaföretagen har makt över medier-
na. Den amerikanska tidningen MS Magazin,en feminis-
tisk reportagetidning med 450 000 i upplaga kämpade i
17 år med kostmetikaindustrin. Tidningen ville hareklam
för att klara finansieringen men inte skriva om smink på
redaktionell plats.

Bolagen, till exempel Revlon, krävde kompletterande
reportage om hur sminket ska användas, och rapportering
om nya trender. Nzir inte tidningen gick med på det
vägrade man annonsera och tidningen gick i konkurs.
1990 återuppstod den, nu reklamfri och med lägre uppla-
ga, cirka 80 000. Deras huvudartikel i första numret var

grundaren Gloria Steinems "Sex, Lies and Advertising
diir hon avslöjar hur ovilliga annonsörerna Zir att annon-
seraom inte media vill tillgodose skönhets- och modein-
dustrins intressen.

"Grace 'il 70 år men ser ut som 35. Är det inte fantas-
tiskt"

Känns det igen? Just det, reklamshow på tv. Upp-
byggda efter väckelsemötekonceptet, med en hänförd
publik, kvinnor som vittnar extasiskt om vilka under-
verk medlet gör, hur rynkorna försvinner och hur lyck-
liga de blir. Det blir slätt, det går snabbt och det åir billigt.
Faktum Zir att budskapet i krämreklamen inte skiljer sig
stort från dem i reklam för bilpoleringsmedel eller ståid-
medel. Swisch, wooom, swasch! spruta på, gnid in och
seee!! Så skinande blankt.

Ia, ja, ftots att kvinnor säger att livet börjar efter 40,
så ska man iallfall inte se en dag äldre ut än 30. Att åldras
naturligt åir helt onaturligt. Apropå det, varför åir det bara
kvinnor som försåikrar att livet börjar efter 40? För att
man frågar dem förstås. Efter en viss ålder verkar
kvinnor försvinna. Undersökningar både i Sverige och
utomlands visar att kvinnor i rutan har ett liv som börjar
i yngre bikiniåldern och slutar runt 40. Givetvis skulle
aldrig någon komma på tanken att fråga till exempel
Pehr Gyllenhammar om det finns ett liv efter 40.

Kvinnor över 40 syns mycket sällan i de såpoperor vi
får tillgång till genom kabel- och satellit-tv. De åir inte
bara av dålig teknisk och konstn2irlig kvalitet utan har
också en kvinnosyn gammal som gatan. Kvinnorna är
långa, blonda och smala och framstiills som intriganta
och hämndgiriga stycken, vars enda mål i livet åir att
fånga de rikaste och snyggaste karlarna. För oss svenska
kvinnor, innebåir internationaliseringen ett steg tillbaka.

Den blonda våisterländska skönheten lanseras över
hela våirlden, liksom västerlandets recept på lycka, i
både reklam och i övriga media. Dallas och Glamour
visas fcir miljoner och åter miljoner, överallt från Malay-
sia till Sydafrika. Stora amerikanska tidningsproducen-
ter erövrar också vd.rlden, vi hittar till exempel lokala
versioner av storsäljaren Cosmopolitan som ges ut av
mediajätten Hearts Corporation, på varje kontinent.
Transnationella media Zir oerhört användbara for multi-
nationella företag i marknadsföringssyfte.

En väninna som nyss varit i Asien berättar attkvinnor
i reklamen även dlir åir långa, blonda och slanka. De ser
surmma tv-serier. Läser man våra egna veckotidningar
kan man inte tro att det finns invandrare i Sverige.
Asiatiska kvinnor låter operera sina ögon till en mer
kaukasisk form, så att de ska se mer västerländska och
uppspåinade ut. När media internationalieras på det viset
slätas etniska och kulturella såirdrag ut och vi homoger-
niseras på ett onaturligt sätt. I tredje viirlden blir skönhe-
ten en klassfråga, liksom en gång hos oss. De som harråd
kan köpa, resten får leva med drömmen om Det Fanta-
stiska Västerländska Livet.

Ösrcuropa står på tur.
Som sagt, jag blir förbannad över hur kvinnan speg-

las i media. Eftersom jag själv jobbar i media, om än i
utkanterna som frilans, åir frågan ännu känsliga. Efter-
som jag också Zir kvinna börjar jag få en aning om hur
präglad jag egentligen åir av de bilder media förmedlar.

nad,fångad med ett
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Hela branschen lever på kvinnors önskan att bli
vackrare. Bantningsindustrin, media, solarier, trä-
ningsinstitut, modeindustrin, kosmetika, plastikki-
rurgi. Svenska kvinnor satsar mellan 12 och 15 mil-
jarder kronor om fuet på att bli snygga. (Som en li-
ten jåimförelse kan sägas att Sveriges flyktingbudget
åir sju miljarder).

Skönhetsindustrin har blivit ett självgående sy-
stem som backas upp av media. Ska vi, som gör
anspråk på att spegla verkligheten, ge intryck av
kvinnor som passiva, tillbakalutade, våintande varel-
ser, med ståindigt uppspåinade ögon och plutande
läppar, evigt duschande? Ska vi någongång ifråga-
sätta den etablerade sanningen att media bara ger
folk vad folk vill ha?

Okey, man kan inte
bortse från att de tidning-
ari svenskpress som skil-
drar kvinnor som främst
intresserade av 1) utseen-
defr ägor 2) m åirkl i ga sj uk-
domar och öden har be-
tydligt större upplagor än
de som försöker ge en
verkligare och flerdimen-
sionell bild av kvinnor och
kvinnoliv. Den samlade
upplagan av tidningar typ
Allas, Femina, Diva, tor-
de vara mellan re och fyra
m iljoner. Tidskrifter som
vill spegla vad kvinnor
håller på med nåir de inte
gör sig vackra, till exem-
pel aöefar eller fdJer barn,
har en gemensam uppla-
ga på oansenliga 100 000
till 150 000. Exempel
Kvinna nu, Vi Mänskor,
Hertha.

Man kan inte heller bortse ifrån att fler kvinnor
ser Dallas än lyssnar på Radio Ellen. Man kan då dra
slutsatsen att en majoritet av kvinnor vill läsa och se
hur de ska kämpa med celluliterna, gå ned i vikt och
underhålla drömmen om ett liv i lyx. De vill inte läsa
eller höra om invandrarkvinnornas situation, eller
kvinnors situation i politiken, eller hur man ska
ståirka det kvinnliga självtörtroendet.

Kanske iir det så. Samtidigt har veckopressen
med inriktning på försköning, recept och matlag-
ning en starkt tradition, det åir den ursprungliga kvin-
notidningen. De har funnits länge och de arlättaatt
hitta i varje kiosk och livsmedelsbutik. Är man in-
tresserad av annat får man själv leta upp det. Måinni-
skor zir bekväma och har lite tid. Enklast att grabba
Madame i flykten på ICA eller alltid finna en såpo-
pera på tv. Tidningar går i arv från mor till dotter.
Hade min mor läst Hertha hade kanske jag också
gjort det innan 30. Men nu läste hon Damernas
Våirld.

Vecko- och månadstidningar ges ut av penning-
starka förlag och företag som har råd att marknads-
föra sina produkter på bred front. De lanseras med
hjälp av missuivlingar, modedevisningar. De andra
ges i regel ut av kvinnoorganisationer som kämpar
för överlevnad. De har sällan några pengar till
marknadsföring.

Tidningar med feministisk framtoning anses tris-
ta i många kvinnliga kretsar. Konstiga förestiill-
ningar florerar kring feminism. Feminism anses
osexigt. Feminism anses aggressivt. Feminister anses
vara fula kvinnor som dr sexuellt otillfredsstiillda.
Och vem vill vara osexig, aggressiv och ful?

Inte en Barbie.

Fotnot:
Sedan 1984 kämpar den amerikanska

organisati onen M e diaW at c hmot hur kvinnan
skildras i media. Grundaren heter Ann Simorton,
en före detta toppmodell som insåg att hon
blev exploaterad och objektiviserad. Media
Watch jobbar ofta med direktaktioner, vid till
exempel miss-tiivlingar.

I England har nyligen Media Action Group
bildats med 150 kvinnoorganisationer bakom
sig, bland andra Mother's Union och Eating
D isor der s or ganisation.

Media Action Group arbetar som lobby-
grupp mot politiker och mediaorganisationer
samt med att förändra attityder. Man anser att
media måste ta sitt ansvar nåir det säller
ökningen av anorexi och bulimi.
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Mot kunskapsklyftan!
av Ingrid Atlestam, bibliotekarie på Gamlestadens bibliotek i Göteborg

rotesterna blir stora når ett folkbibliotek hotas
av nedläggning, vilket ibland leder till att
åtminstone en liten del av det räddas, för att
sedan sakta tvina bort på grund av bristande
resurser.

Opinionens styrka förvånar och förskräcker ofta be-
slutsfattarna, som själva år en klar underrepresenterad
grupp bland biblioteksbesökarna.

De medelålders män i karriåren, som i allmänhet be-
stämmer i det håir samhället, befinner sig i en så privile-
gierad stiillning att de inte anser sig behöva folkbibliotek
för att få tillgång till information och kunskap. Dåirfcir
fattar de beslut grundade på okunnighet och bristande
förståelse.

Den bild massmedia förmedlar av diskussionen kring
och konsekvenserna av alla biblioteksnedläggelser, som
nu sprider sig som en pest över landet, speglar tyvåirr bara
en liten del av bibliotekets skilda funktioner. Det skrivs
och talas mycket om barn och gamla som får långt till
biblioteket, om handikappade som blir utan böcker, om
de som inte har råd att köpa böcker och om biblioteket
som social träffpunkt.

Allt detta åir gott och väl men räcker inte för att, i dessa
tider nåir hela den offentliga sektorn slaktas, motivera
existensen av 2000 avgiftsfria folkbibliotek.

Något tillspetsat kan man säga att biblioteken inte i
grunden är till för den enskilda människans skull utan för
samhällets. Ett demokratiskt valftirdssamhälle behöver
kunniga, bildade, nyfikna och kreativa medborgare för
att fungera och utvecklas vidare. Folkbiblioteken Zir inte
en utbytbar guldkant på välftirdsbygget u[an en del av
själva stommen.

Våra unika nordiska folkbibliotek åir kunskapssam-
hällets infrastruktur, de nya hjåirnbanorna. De åir en förut-
sättning för hela utbildningsväsendet från förskola till
högskola och vidareutbildning, liksom för ytrande- och
informations friheten.

Det åir en försumbar del av bibliotekets verksamhet
som år utsatt för konkurrens, denna mirakelmedicin som
ska rädda den offentliga sektorn. Det förekommer få
privata eller offentliga alternativ. I större stiider finns
välsorterade bokhandlar för inköp av nya böcker, det vill
säga det som d.r tryckt något av de senaste åren och ännu
inte sålts slut på rea. På antikvariat kan man ha tur och
hitta vad man söker, om man nu vet exakt vad man är ute
efter. Den lättare underhållningslitteraturen, som i be-
gränsad och mycket varierande omfattning finns att låna
på biblioteken, går att köpa i varuhus och kiosker eller
kan ersättas med komsumtion av TV, video och veckotid-
ningar.

Biblioteken konkurrerar inte med varandra utan zir
delar av samma nätverk dår man solidariskt samutnyttjar
biblioteksvåirldens samlade resurser... ännu så länge!

Konsumentupplysning, turist- och samhällsinforma-
tion och slåiktforskning kan organiseras var fcir sig. Ut-
stiillningar, debatter, föred.rag, sagoläsning etc går att ha
i skilda lokaler.

Men som i all annan kollektivtrafik är det billigare och
effektivare att köra flera vagnar i sammatä9.

Något slagordsmässigt uttryckt kan man säga att bi-
bliotekets "affiirsid6" är "rättsvar i rätt tid", vare sig det
gäller faktaupplysningar, hänvisningar till kunskapskäl-
lor eller att leverera en speciell bok. I den branchen åir
folkbiblioteket den enda generalisten, annars åir det mest
"enfrågeföretag".

Hoten mot biblioteken åir många och överhängande
just nu, med förödande hastighet försvinner det ena efter
det andra. Under hundra år har de svenska folkbibliote-
kens boksamlingar, kompetens och nätverk byggts upp.
Nu slås allt i spillror på en mandatperiod om vi inte lyckas
förhindra det!

Frivilliga krafter, ideella organisationer eller enrepre-
nörer föreslås ta över. Dessa frivilliga krafter finns före-
trädelsevis i vissa politikers tankeviirld. Skulle de råka
matrialisera sig så räcker de väl inte ens till äldreomsor-
gen, ungdomsgårdarna med mera, som de förutsättes vilja
sköta utan betalning. Kompetens dr underordnad ekono-
mi i de av sparbeting förblindade kommunerna.

Vad man en gång uppnådde med kommunaliseringen
av ABF-biblioteken och de övriga folkrörelsebiblioteken
var att folkbiblioteken blev en religiöst och politiskt
neutral institution för alla. Att i dag när över 60 procent av
befolkningen nyttjar våra moderna professionellt skötta
och tekniskt avancerade folkbibliotek lämna dem tillbaka
till ideella organisationer vore ett katastrofalt ideologiskt
missgrepp oberoende av vilka de inblandade parterna åir.

Att entreprenörsidan inte går att slå mynt av i biblio-
teksvåirlden är redan konstaterat under stor massmedial
uppmåirksamhel

Ny start för Sverige tycks betyda omstart från slutet av
1800-talet!

Till skillnad från fotbollen,biograferna, teatrarna med
flera har biblioteken ingen publikkris. Problemet åir det
motsatta, kraven och efterfrågan på biblioteksservice
ökar, samtidigt som resurserna minskar. Detta accentue-
ras nu ytterligare i en tid av lågkonjunktur och arbetslös-
het, då fler har tid att fdrkovra sig och gå på utbildning.

Dessvärre stannarinte Sverige utan folkbibliotek, utan
fortsätter med ökad hastighet rakt ner i kunskapsklyftan,
in i ett samhåille diir kunskap, makt och pengar blir en
sluten cirkel med inträdesbiljett för ett fåtal, dåir informa-
tion får ersätta bildning och manipulation upplysning.

Vår demokrati har sina rötter och fcirutsättningar i
folkskolan, folkrdrelserna och folkbiblioteken. Politiker-
na anser att vi inte låingre har råd med demokrati.

Vår historia och vårt kulturarv finns i musöer, arkiv
och bibliotek. Politikerna anser att vi inte längre har råd
med historia och kulturarv.

Vfu framtid skapas medkunskap, fantasi och visioner.
Källorna och inspirationen finns i det skrivna ordet på bi-
blioteket. Politikerna anser att vi inte längre har råd med
någon framtid.

Har vi verkligen råd med politiker som lägger ner bi-
blioteket?
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Ingenting är
viktigare än ett barn

På Kuba säger man, som den
kubanska poeten Josd Martf,
att ingenting åir viktigare än
ettbarn. Trots USAs 3O-åriga
ekonomiska blockad har Kuba

- på samma tid - sänkt
barnadödligheten från drygt
60 per tusen levande födda,
till drygt 10.
Det innebar att omkring en
halv miljon måinniskor räddats
till livet.

Ekonomisktkaos i de före
detta S ovj etstaterna har med-
fört att oljeförsörjningen till
Kuba har halverats på två år.

I vilket samhåille som helst
skulle det innebära ekono-
misk katastrof. På Kuba har
det lett till den svåraste eko-
nomiska krisen på 30 år.

Trots det har kampen att rädda liv, att
ge barnen livets nödtorft, en liter mjölk
om dagen, hälsa och utbildning, fortsatt
oförtröttligt. Barnadödligheten har fort-
satt att minska frän 10,74 per tusen, år
1990, till 10,66 år 1991, så att ytterligare
15 barn räddades till livet.

Om Kuba hade haft samma höga
barnadödlighet som övriga Latinameri-
ka, eller som Kuba före 1959, skulle inte
bara dessa 15 barn ha dött, utan 10 000
till, på bara ett år.

15 barn som räddas till livet, 15 famil-
jers lycka, det saknarbetydelse i den rika
västvlirld som, med den svenska utrikes-
ministerns ord, kallar Kuba "ett tragiskt
undantag" i ett Latinamerika, diir barn
inte bara dör av undernåiring, sjukdom
och en obefintlig sjukvård, utan också
mördas av dödsskvadroner. Ett samhälle
som sätter människors liv och hälsa före
marknadens våilsignelse stor tydligen den
sköna nya viirldsordning diir makten iir
en, och USAs.

Utsvältningspolitiken mot Kuba, för
att tvinga landet tillbaka till latinameri-
kansk nivå, har tyvåirr fått en "förtjust"
anhängare i Sveriges regering, som av-
bryter allt utvecklingssamarbete med
28
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Kuba. Ingakubanska forskare ska längre
få ta del av svensk medicinsk och teknisk
kunskap för att kunna rädda fler liv, eller
förbättra livskvaliteten för dem som
drabbas av svåra sjukdomar.

Men i det Latinamerika, dåir Kuba
snarare betraktas som ett underbart! än
tragiskt undantag, växer indignationen
mot USAs och den rika våistvåirldens
försök att krossa kubanernas, och Latin-
amerikas dröm om att kunna resa sig ur
fattigdom och beroende. En våg av soli-
daritet från Rio Bravo till Patagonionen
står upp till försvar för en liten nations
rätt till självbesämmande och utveck-
ling, med uttalanden, demonstrationer
och den fattiges sista skåirv för att ge
hoppet en chans.

Också i USA växer protesterna mot
den självgodhet som anser sig ha rätt att
svälta ut ett helt folk, och undanhålla
dem liikemedel och kunskap som kan
rädda liv.

"Vfu evangeliska livssyn åir grunden
till vårt löfte att främja de gudsrikets
förebud som vi förnimmer i folkets och
de kristnas kamp för livet på Kuba". Så
ger företrädare för kyrkor i Latinameri-
ka, Karibien, USA och Kanada, uttryck

för det hopp om ett viirdigt liv som våirl-
dens fattiga och förtryckta ser i Kuba, i
hjåirtskåirande kontrast till det förakt för
människoliv och folkrätt som uttrycks i
USAs hot och utpressning mot regering-
ar, företag och enskilda, som bedriver
handel och samarbete med Kuba.

Att med dessa metoder göra anspråk
på att företräda demokratin, är att förne-
dra den.

Kubanerna har under lång tid utveck-
latett folkligtengagemang och en demo-
kratisk praktik i långt högre grad än
andra latinamerikanska länder. Demo-
kratin behöver inte införas på Kuba, men
den behöver uwecklas, där som på många
andra håll. USAs ekonomiska krigföring
åir det främsta hindret för en sådan ut-
veckling.

Flandel och samarbete med Kuba med
respekt för den kubanska nationens his-
toriska landvinnin gar, är det bästa stödet
för fortsattekonomisk, social och demo-
kratisk utveckling.

Ur tidningen Kubarnr 2-92.
Uttalande antaget vid Svensk-

Kubanska Föreningens
Årsmöte 21 mars fggz.
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Gabriel Garcia lrtlarquez om Europa

Sj äl vupptaget och orättvist
- Om alla regeringar i tredje världen
skulle dela upp bönorna lika mellan alla
invånare, som man gör på Kuba, skulle
mycket få överleva. Men Kuba överlever.

Det sa Gabriel Garcia Marquez i en intervju i "El Pais",
den spanska dagstidningen, nyligen. Och han fort-
satte:

- Det viktigaste för Kuba Zir att få ett slut på USAs
blockad. Därmed skulle landet komma loss ur den
tvångstroja som på ett helt exempellöst sätt under 30 år
har hindrat oss från att få uppleva vad Kuba skulle
kunna bli. Så länge denna hämsko finns kvar kommer
Kuba attvaraen avvikelse som praktiskt taget inte kan
komma ur fläckerr.

Jag tycker det åir fruktansvårt orättvist av Europa
och den europeiska pressen att försöka hitta alla mclj-
liga verkliga eller påhittade fel för att kritisera Kuba
och samtidigt undvika den allra viktigaste faktorn,
USAs förväntan att Kuba ska falla sönder,

Det åir inskränkt att föreställa sig att det som hände
i Rumåinien eller i Polen också måste hända på Kuba.
Så är det inte. Förhållandena dar ar fullståindigt annor-
lunda. Till skillnad från vad man tror håir i Europa så
kommer Fidel inte att falla, armdn kommer inte att
störta honom, det blir inget uppror.

Om ni bara fdrstår det så inser ni också att ni måste
finna andra formler, och att dessa måste uppstå på
Kuba. Fidel har inget intresse av att förlåinga Kubas
svårigheter.

Det åir fel att som europd.erna tro
att Sovjetunionens sammanbrott
måste följas av Kubas. Kuba kom-
mer fdrr eller senare att finna olje-
leverantörer och annat bland sina
latinamerikanska grannar. Det åir
en fördel att landet inte låingre iir
beroende av Sovjet. Idag ä det inte
beroende av någon. Kubas framtid
finns i Latinamerika. Jag önskar att
europiska massmedia kunde inse
det.

Vad var det man sade i USA-
pressen efter toppmötet i Cozumel,
mellan Mexiko, Venezuela, Colom-
bia och Kuba? "Fidel gav inte efter
för några krav".

Sanningen åir mycketenklare än
så. Fidel bad inte om något och
ingen bad honom om något.

Lägetpå Kuba åir allvarligare än
ni påstår, men det åir ett annat än ni
påstfr . Ransoneringen är trist, kcbrna
åir tröttsamma, folk åir missnojda

och förvirrade, men de dör inte av svält och har ingen lust till
uppror. Om alla regeringar i tredje våirlden skulle dela upp
bönorna lika mellan alla invånarna, som man gör på Kuba,
skulle mycket få överleva. Men Kuba överlever.

Och nåir det gäller demokratin. Vad åir demokrati? Vad åir
det för slags demokrati de vill påtvinga Kuba, som kanske
själv kan skapa en annor-
lunda och rättvisare demo-
krati? Columbias president,
Cdsar Gavira, som alltid
länker forst och talar se'n
sa i Cozumel att han ser
Kuba som ett exempel på
den flerfald av system som
bör finnas i Latinamerika.

Samma uppfattning fick
uttryck i 23 presidenten och
en kungs uttalande i Gua-
datajara, Mexiko. Det fick
inte den uppmåirksamhet det
förtjänade i Europa.

Men, var lugna, kanske
kommer vi i Latinamerika
att hitta former för demo-
krati som ett självtillräck-
ligt och självupptaget Eu-
ropa inte klarat av på 2000
Lr.

Eva Björklund
Tidningen Kuba, nr2 92

Några medlemmar i en milaobriggad.
Kvinnan är arbetsledare för bygget
Bitd: Martin Ösrcrlin

På den stora skylten står det: "Latinamerikns utlandsskuld ör omöjlig
att betala, och..måste avskrivas". Messmöte drir Fidel Castro talar.
Bild: Martin Osterlin
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Vrede
och

Hopp
Text och bild: Marie-ktuise Carlberg

En ung flicka i publiken frågade: "Vad ska vi göra för
att hjälpa palestinierna?

Det var bra att det var just denna flicka, säkert den
yngsta av oss alla som stiillde frågan.

Dåirför svarade FeliciaLanger länge och med djupt
allvar på hennes fräga. Och det var också huvudorsa-
ken till att Felicia Langer kommit till Sverige - för att
be om internationellt stöd åt palestinierna i Israel.

Med personlig erfarenhet iinda sedan 1967,berät-
tade hon om hur den israeliska staten behandlat och
behandlar palestinierna.

I23 är - sedan "sexdagarskriget" har hon enga-
gerat sig för palestiniernas mänskliga rättigheter, och
mot de övergrepp hennes egna landsmän begår mot
dem. De senaste två åren har Felicia Langer bott i
Bremen, efter att ha suingt sitt advokatkontor i Tel
Aviv och flyttat från Israel i protest mot regeringens
politik.

Felicia Langer är född i Polen 1930 och flydde
undan nazismen in i Sovjetunionen. Större delen av
hennes slåikt omkom i koncentrationslägren. 1950
flyttade hon med sin mor och man till Israel.

Junikriget blev en vändpunkt för henne. Hon blev
den första judiska advokat som tog sig an palestinska
fall. Sedan dess har hon handlagt och drivit tusentals
rättsfall med tillfångatagna, torterade, dödade och
deporterade palestinier, kämpat mot beslagtagande av
palestinsk mark och språingningar av palestinska hus,
med outtrcittlighet och mänsklig våirme parat med
j uridiskt kunnande stött och uppm unft at tusen och åter
tusen palestinier. Få känner som hon det israeliska
rättssystement.

- Jag stod inte ut med orättvisorna, kunde inte
andas samma onda luft, om jag inte gjorde något mot
detta, säger Felicia Langer. De allra flesta israeler
upplevde junikriget som en stor seger, och de var
glada, men jagkunde inte varaglad. Detvaren tragedi
för palestinierna och en tragedi för oss. I25 är har
kriget pågått.

Hon berättar om de tusentals döda och torterade,
om kollektiva bestraffningar, utegångsförbuden, då
de palestinska stiiderna och byarna sängs, och folk
lever som i koncentrationsläger, utan mat och förnö-
denheter. Och det nästan vårsta av allt, att israelerna,
undan för undan stjäl deras mark. De raderar ut pale-
stiniernas rötter, existens och identitet.

För nårvarande bor en kvarts miljon judar på
stulen mark. Palestinierna används som mycket
billig arbetskraft.

Felicia Langer drar parallellen till Sydafrika

- till apartheid, och menar att det åir exakt vad det
handlar om i Israel.

Intifadan, som startade den 9 december 1981,
var en naturlig reaktion på ett onaturligt tillsänd.

Sedan 1948 har FN inskrivet i stadgarna fcir de
mänskliga rättigheterna, att människor som blivit
fråntagna sitt land, åir i sin fulla rätt att göra
motstånd mot ockupationsmakten.

Felicia Langer talar om det absurda fenomen

- men som ofta vinner gehör - nåir Israels
regering vänder upp och ned på verkligheten. De
säger att palestinierna vill ta deras land ifrån dem,
PLO åir en terrororganisation och att Israels hela
existens iir hotad om man gfu med på kravet: två
shter - två folk.

Vet man lite grand om vad som hänt i Israel
sedan 1948, så inser man vilket oerhörd eftergift
det åir för palestinierna att säga: två stater - två
folk. Men de gör det.

Deras utsträcktå hand tas inte emot.
Yitzhak Shamir dikterar villkoren vid "freds-

samtalen", vilka som får vara med, var de ska
föras, och så vidare.

Sanningen zir den att Israels nuvarande rege-
ring inte är intresserad av fred, och har inte tiinkt
sig lämna tillbaks någonting.

Shamir demonstrerade det under fredssamta-
len, genom att lämna mötet och åka tillbaks till
Israel, under förevändningen att det var sabbat, då
man inte får arbeta.

Felicia Lanper
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- Men han ljög, säger Felicia Langer.
Vad han istZillet gjorde var att inviga en ny bo-

sättning på Golanhdjderna, ett område som Israel
ockuperat från Cyrien.

Så gör bara en primitiv människa, som inte
anser sig behöva ta hänsyn till någon eller något
som inte ligger i hans intresse.

- Det var en oerhört förödmjukande demon-
stration mot samtliga länder som var närvarande
under fredssamtalen.

Felicia Langer berättar om en artikel ur The
Guardien, en i USA högt ansedd och seriös tidning.
Man skriver om hur Shamir hade talat under freds-
samtalen.

- Shamir förnekade palestiniernas existens,
eller att det fanns några grunder till att dra sig
tillbaka från de ockuperade områdena. Han har
ingenting låirt av historien. Han resonerade ungeftir
som fransmannen Faurrison, då han förnekar
koncentrationslägren i Tyskland och de miljontals
judar som mördades dåir.

- Vi åir många i Israel som lider mycket av
detta. Shamir åir farlig för Israel. Vfu egen regering
driver en politik som skapar död och kaos, både fcir
oss och palestinierna.

Vad ska vi göra för att hjälpa palestinierna? sa
den unga flickan.

Felicia Langer vände sig till henne. Under hela
föredraget hade Felicia Langer talar med en tillba-
kahållen vrede, forst nåir hon svarade den unga
flickan avslcijade hennes röst en djup upprördhet.

- Det finns fredsorganisationer i Israel. Det iir
inte så mycket de har kunnat göra hittills, men de
gör så gott de kan. Det finns unga män i Israel som
vägrar att göra viirnplikt, om de blir utkommende-
rade till de ockuperade områdena. De blir ftingsla-
de för detta.

Det har bildats samarbetsgrupper mellan israe-
ler och palestinier, som försöker finna gemensam-
ma vägar att skapa varaktig fred.

Men det som är viktigast ar att våirlden bryr sig
om vad som händer med palestinierna.

Du kan, genom din egen regeringar, kräva att
USA upphör att pumpa in dessa mängder med
pengar till Israels arm6.

Varje gasbomb, varje vapen, ja allt som upp-
rätthåller ockupationen kommer från USA.

För ett tag sedan var jag i Washington, och såg
en del av USAs fattigdom. Alldeles framför Vira
Huset såg jag hemlösa som sov på gräsmattorna,
och jag kunde inte låta bli att säga till en senator att
hur kan ni skicka dessa miljarder dollar till Israel,
som de använder till att förtrycka och döda palesti-
nerna med, nåir ni inte har pengar att ta hand om era
egna?

- Iag visste att jag inte skulle få något svar på
frågan, men jag kundeintehindramig själv, jag var
tvungen att säga det jag kände.

Så,.var på din regering som en igel, skriv till
dem. Aven din regering bryr sig om vad du tycker.
De vill ju bli omvalda.

ung palestinier skjuten med sju kulor i huvudet. Han vårdas på det
pale stins la sjukhuset i Jerusalem.

Ett palestinskt hem i ruiner. Det nya hemmet tir ett trilt från Röda Korset.

varfor tvingades usA ut ur vietnam, varför släpptes Nelson Mandela
ut ur fängelset i Pretoria?

Det var tack vara att så många människor krävde det.
solidaritet är en stårk kraft, och det ända sättet att få ett slut på

orättftirdigheter. For om inte vzirlden protesterar, så kommer ingenting att
förZindras till det bättre. Ni i Europa åir mycket viktiga. Israels regering vet
att Europa kan tZinka klart, de vet att ni vet att palestinierna finns, och att
de fanns diir också innan 1948.

Så talade Felicia Langer till den unga flickan, som med upprcirda röda
kinder, nickade allvarligt till svar.

Fotnot: Den 9 december, på sin 60-årsdag och Intifadans treårsdag,
erhöll Felicia Langer Right Livelyhood Award, det så katlade alternativa
nobelpriset. Felicia Langer har skrivit följande böcker: with my own eyes
(1974),These are my brothers (1979), From my diary (1980), The story
written by the people (1981), stenarnas tid (1990) och vrede och hopp
( 199 1), sjZilvbiografi.
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De flesta lever under stor fattigdom i små isolerade
byar uppe i bergen och forsörjer sig på jordbruk. Den
bördiga jorden i dalarna ägs av vita storgodsägare, som
ofta låter bli att bruka den. Isället används den som
investering, trots att det förbjöds i den senaste jordrefor-
men.

Samtidigt minskar bergsindianernas åkermark i takt
med att nya generationer växer upp och marken styckas
av. Männen tvingas söka ströjobb i stZiderna och kvinnor-
na lämnas kvar att sköta jordbruket. De odlar majs och
grönsaker till husbehov, har kanske några djur som ger
mjölk och ägg. Många ägnar sig också åt typiskt indianskt
hantverk för att dryga ut inkomsterna.

Eftersom barnkullarna är stora, ofta sex till tio barn,
slits kvinnorna ut i förtid.

- Hela ansvaret för hemmet och barnen läggs på
kvinnorna, säger Lourdes Conteron, som menar att in-
diankvinnorna är redubbelt exploaterade:

- En man förtrycks dels för att han åir indian, dels fclr
att han Zir fattig. En kvinna förtrycks också på grund av sitt
kön, säger hon.

Exempelvis åir nästan samtliga kvinnor analfabeter,
medan många män kan läsa och skriva. Familjerna har
bara råd att skicka några av barnen till skolan. Eftersom
flickorna behövs i hushållsarbetet blir det de som får
stanna hemma.

För en kvinna som inte har barn finns få mojligheter
att försörja sig. En del flyttar till storstiiderna och får jobb
som hembiträden eller barnflickor. Andra möjligheter
finns knappast, förutom att prostituera sig.

Men CONAIE arbetar också för att stiirka kvinnornas
ståillning. Till exempel genom att startå egna skolor, dår
också flickorna får undervisning.

- Nåir vi ordnar olika aktioner och demonstrationer åir
kvinnorna ofta mycket aktiva och går i tiiten. Men efter-
som många inte kan läsa och skriva får männen skriva och
hålla talen åt dem.

Själv lever Lourdes Conteron ett liv som skiljer sig
från de flesta andra indiankvinnors. Hon arbetar heltid för
CONAIE med att informera om indianernas levnadsvill-
kor, både nationellt och internationellt.

Hon åir uppvuxen i en liten bergsby dåir hon har sina
föråildrar och sin slåikt. På grund av arbetet har hon en liten
bostad i huvudstaden Quito, men åker till hembyn så ofta
hon kan. Dåir finns hennes treåriga dotter nåir hon själv åir
ute på uppdrag.

Lourdes är klädd i en fåirgglad folkdråikt med en filt
draperad över axeln. Blusen i skirt vitt tyg åir fylld rned
vackra broderier och ser ut som ett festplagg, men an-
vänds till vardags, berättar hon.

Men i Ecuador åir det inte tillåtet att båira drZikten i alla
sammanhang. Liksom indianernas eget språk länge varit
officiellt förbjudet.

- Det åir några exempel på den diskriminering vi in-
dianer utsätts för, säger hon.

- Men vi vill inte bli integrerade i de vitas samhiille.
Vi vill att vår kultur ska respekteras.

Diirför kZimpar CONAIE nu mot kolonialiseringen av
kusten och djungeln, som åir traditionella indianområden.
Myndigheterna planerar flera oljeborrningsprojekt i de
håir områdena. Det skulle innebåira en katastrof för djung-
elindianerna, som åir beroende av sina vattendrag för
fisket.

- Om inte myndigheterna lyssnar på oss kommer vi
att försöka få alla elva indiangrupperna med oss och boj-
kotta valet senare i fu. Bara genom att sluta oss samman
kan vi visa vår styrka, säger hon.

Text: Lena Olson Bild Ingela Wirdentis

EUROPAS
MORKA
HJARTA
Art fira 5 00 - årsj ubilöer

av Amerikas upptrickt rir en
för okimp ni ng mo t ur sp rung s b efo lkni n g e n.
Det söger Lourdes Conteronfrån indian-

organisationen CONAIE i Ecuador som dr i
Sverige för att protestera mot jubileumsfirandet.

- Miljontals indianer mördades och urgamla
kulturer,lloSs i spillror nrir Columbus

upptdckte" Amerika.

- Innan spanjorerna kom till S ydamerika levde befolkningen
i små byar och maten räckte ätalla. Men når Columbus kom
med sina soldater utrotades och förslavades indianerna,
kvinnorna våldtogs och europdernas sjukdomar spred sig
snabbt.

- Dessutom stal de vårt land och våra naturrikedomar.
De intörde sin egen religion och utbildningsväsende.

Lourdes Conteron villge en motbild till den officiella hi-
storiebeskrivningen inför jubileumsfirandet i Europa och
USA. DåirIör besöker hon nu Sverige och Norge för att talar
skolor och på arbetsplatser.

- TyvZin får skolbarnen i Europa och Amerika en felak-
tig bild av hur det gick till nåir den amerikanska kontinenten
erövrades. Dåirför åir det nödvändig med en motkampanj, som
vi kallar "Amerika - 500 år av förtryck och motstånd".

Både i Europa och över hela den amerikanska kontinen-
ten organiseras motkampanjer för att stödja ursprungsbefolk-
ningen.

I till exempel Ecuador utgör indianerna 40 procent av be-
folkningen (officiellt bara 26,5 procent) men utsätts for hårt
förtrvck av den vita befolkninsen.
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Folkliga och demakratiskn lösningar ila rasera de...

nya murarna
I Europa

Europa befinner sig i kris.
Ekonomisk, nationell, etnisk, mänsklig och politisk kris.

De mänskliga rättigheterna efterlevs inte någonstans, även
om de flesta länders regeringar har dem inskrivna i lagen.

I Bratislava, Tjeckoslovakiens näst största stad, samlades 800 människor,
från 42lånder, för att diskutera det allvarliga läget, bilda nätverk och samarbete,

för att motverka den farliga utvecklingen i Europa.

Text och bild: Marie-Inuise Carlberg

Helsinki Citizens Assembly stod for våirdskapet. Det
var deras andra stora seminarium. Organisationen arbetar
utifrån de riktlinjer som utarbetades i Helsingforsavtalet.

Förutom rasism och nationalism fanns en mängd
andra teman på dagordningen; ekonomi och ekologi,
fredspolitik och avmilitariserin g, folkligt uppbyggda
samhällen genom en europeisk integration. Dåir fanns
en kvinnokommittd, en grupp för de mZinskliga rättig-
heterna och en kulturkommitte.

Efter en inledning på varje tema, diskuterade man
vidare i smågrupper, knöt kontaktnät och utarbetade
handlingsprogram.

Diskussionerna kom till stor del att beröra de östeu-
ropeiska staternas problem. Fattigdomen, våldet, räd-
slan, tortyren och dödandet.

Inbördeskrigen och hatet - en produkt av att
människor under ett halvt sekel blivit fråntagna sin
kultur, sitt språk och sitt land. Bitterhet över att ha
blivit lurade av maktfullkomliga ledare som sagt sig
företräda de många människornas behov och framtid,
och iståillet skapat lydhundar, ovana vid egna beslut
och handlingar.

En förklaring som gavs på seminariet till varför
nationalism och rasism ökar, var den otrygghet många
känner i de tidigare kommunistiska länderna. Männi-
skor letar efter sinarotter, och uteslänger samtidigtallt
och alla som inte 'är "rena" medborgare i deras forna
länder. Hatet stZirks av historiska oförrätter. Med både
fysisk och andlig misår, växer dessa fenomen fram.

Den bild man fick av Europa på seminariet, var
skrämmande. Både i öst och väst har Europa blivit sin
egen fiende. Hurkan man annars förklara den växande
rasismen och nationalismen också i väst?

Vi som har demokratiskt valda regeringar och en
jämförelsevis hög materiell standard. Som tillexempel
Holland, Danmark och Sverige. Hur ska man annars
förklara det ökande våldet mot kvinnor och barn både
i öst och väst?

Det gfu en högervåg genom Europa, och den sopar
undan begrepp som solidaritet, tolerans, ochettkollek-
tivt ansvar. Den sopar också undan trygghet och in-
komstmdjligheter.

Radha Kumar, från Indien, HCAs selcreterare
och en av initiativtagarna till seminariet i
Bratislava

Naturligt nog var bitterheten mot kommunismen stor
från samtliga deltagare från östländerna, men deras
tillro till västs "demokratiska" länder kändes inte bra.

På en punkt var seminariets deltagare eniga. Ingen
litar längre på sin egen regering.

Grundtanken för Helsinki Citizens Assembly åir att
försöka bilda folkliga organisationer och nätverk som
ska samarbeta över nationsgråinsema. Och med de måinsk-
liga rättigheterna som grund, försoka utveckla en mot-
kraft till rasism och nationalism.
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Det fanns inga ftirdiga svar
i Bratislava till hur det ska gå
till. Istiillet var ffigorna många
Hur ska vi samarbeta, hur vill
vi ar fiamtiden ska se ut? Vilka
kan hjälpa oss?

De deltagare från det forna
Sovjet som arbetar för de
mänskliga rättigheterna, kän-
de sig maktlösa:

- Folket har tåppat fotftistet
i tillvaron. Vi måste stödja
dem. Nu nåir inte den Sovjeti-
ska regeringen längre finns,
mås-te vi förlita oss på oss
själva och våra mänskliga rät-
tigheter. Grupper som åir in-
dragna i detta stödarbete,
behöver vfu hjälp, men vi
behöver själva hjälp - inter-
nationellt stöd. Ensamma kla-
rar vi inte av det.

En man från Ukraina sa:

- Folk i öst vet inte vad
mänskliga rättigheter lir. Först
nåir vi förstår att vi har ett lika
vdrde, kan vi utvecklas. Att
qpnda kunskapen om de måinsk-
ligarättigheterna Zir den vikti-
gaste uppgiften for dem som
jobbar i dessa organisationer.

En av seminariets mål-
sättningar nåir det gäller arbetet för de mänskliga rättighe-
terna, ar attbilda en världsomspännande Human-Rights-
organisation, där man ska försöka förmå samtliga rege-
ringar att efterleva stadgarna.

I flera östlåinder har kvinnorna fått det sämre efter
kommunismens fall. Rättigheter som legal abort, dag-
hem och arbete, dras in i desa länder. De positioner de
tidigare hade i parlament och regering, tas ifrån dem. den
katolska kyrkan beordrar kvinnnorna tillbaks till hem-
men, och uppmanar dem att föda många barn.

Abortmotståndarna tillåts sprida sin propagande i
skolor och på arbetsplatser, som till exempel "Det tystå
skriket", en blodig film om abort.

I Kosova åir läget katastrofalt. MZinniskor dör i tusen-
tals, och ingenting fungerar. Abortåir visserligen tillåten,
men det finns inga resurser till att utföra dem.

- För oss gäller det att överleva, sa kvinnan från Ko-
sova.

En annan kvinna sa:
I våra länder åir abort förbjudet, men krig tillåtet.

Staten tycker att vi åir själviska når vi inte vill föda många
barn. Men vad de vill åir att vi ska föda fler soldater åt
dem. Det åir som om våra kroppar åir maskiner i deras ägo.

De stora frågorna var:
Vad ska vi göra?

Temat; fred och avmilitarisering drog många åhörare. Hör ingick också HCAs
sv e nslca re pr e s entant, Br uno Kaufftnan

Kvinnokommissionen hade många gemensamma problem att diskutera- tyvörr.
Men oclcså många förslag till samarbete.

Hur ska vi samarbeta?
Och den återkommande önskan från östländerna var:
Hjälp oss.
Kan vi det? Det var en motfråga som trängde sig på.
Kan dessa stora sammankomster, dåir måinniskor, som

antagligen lever utanför den verkligt hårda tillvaron, ha
någon genomslagskraft? Kan den goda vilja som fanns på
seminariet, räcka till för att påverka, eller tvinga Europas
regeringar att tZinka om, ändra kurs och gå mot demokrati,
jämstiilldhet och rättvisa?

Men vilka ska man tro på, annat än till de goda krafterna
inom varje land.

Det kommer faktiskt också an på oss andra, som inte
dagligen arbetar med dessa frågor. Utan oss kommer ing-
enting att kunna lindras. Vi måste också tillhöra de goda
krafterna.

Helsinki Citizens Assemblys andra semininarium in-
ger hopp inför framtiden.

Grupper som inte kunnat mötas tidigare, bröt denna
gången igenom bitterhetens murar. Så giorde till exempel
representanterna for Nordirland och England.

- Dom som kom hit för att klaga och vara kritiska, har
återigen visat att dom har fel, sa en kvinna vid det stora
avslutande mötet. Och dom som kom för att slåss mot
varandra fann att de istiillet ville samarbeta.
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Bryssel
inte
bara EG
Text och bild: Erni Friholt

På Grande-Place i Bryssel står trädgårdsblomstren i lådor
och väntar på hugade köpare. Det blåser en snål vind i
början av mars nåir jag sneddar över detta våirldsberömda
torg, omgivet av medeltida byggnader som betraktas som
"Världens åttonde underverk".

Tyvåin ar jag inte i Bryssel för att i första hand titta på
sevärdheter eller för att köpa blommor.

Jag iirpå väg att delta i den andraESK- konferenserför
kvinnor.

Den har lockat 200 kvinnor från 40 länder till Bryssel
dessa dagar i mars.

ESK uttyds Europeiska konferensen för Såikerhet och
Samarbete i Europa. Det börjadepä7}-talet i Helsingfors.
Där undertecknades 1915 detså kallade Helsinsforsdoku-
mentet". 33 europeiska stater i Öst och Vast sarn't USA och
Kanada markerade då sin vilja att främja sZikerhet och
samarbete i Europa. Sedan dess har konferensandet fort-
satt. Antalet medlemsländer har ökat från 33 till48! Varje
land har en röst, oberoende storlek eller annan maktstiill-
ning. Besluten fattas med konsensus. ESK sitter just nu
åter i Helsingfors för ett huvuduppföljningsmöte.

ESK konkurrerar med EG, Europarådet, NATO och
några fler europeiska sammanslutningar om makten att
vara Europas röst i våirlden.

Nå, varftir då en kvinnornas ESI(?
Som ni kan förstå har hittills ingen av ovanstående

sammanslutningar tiivlat om att ha flest kvinnor i sina
församlingar, att nämnvärt befatta sig med kvinnofrågor
eller att fråga efter kvinnornas perspektiv på siikerhets-
och samarbetsfrågor.

1990 anordnades den första ES K-konferensen för kvin-
nor i Berlin. Efter detta har faktiskt en tydlig paragtaf om
kvinnors rättigheter och kvinnors och kvinnoorganisatio-
ners vitala roll återfunnits i dokumentet från ESK-konfe-
rensen i Moskva hösten 199I. Dåir anges 13 vägar för
regeringar att gä...

Än har dock inget hänt i praktiken. På pappret ter sig
allt så tjusigt.

För att sätta eld i baken på gubbarna, det vill säga att
påskynda processen, hålls nu den andra kvinnokonferen-
sen i Bryssel.

Målet air att ena sig om, och för ESK presentera en
kvinnopolitik som tar kvinnornas sak på allvar, och ett
krav på att integrera kvinnorna i den officiella ESK-
processen.

Vi diskuterade i åtta arbetsgupper och lyssnade diir-
emellan på tal av kunniga kvinnor, de flesta med höga

poster i olika länders parlament eller andra sammanslut-
ningar. Till exempel var Finlands försvarsminister Elisa-
beth Rehn där,liksom våregen Maj BrittTheorin, Antoi-
nette Spaak, parlamentsledamot från Belgien, Brigitte
Ernst från EG-parlamentet, Scilla Elworthy, kvinnofor-
skare från England, Sarah Harder, direktör för Universi-
tetskvinnor i USA, Aruna Gnanadasan, indiska från Kyr-
kornas Viirldsråd, Aleftina Fedulova, ordförande i Ryska
Kvinnokommittdn och några fler.

Så småningom avtecknade sig flera differenser.
Vilket Europa talar vi om egentligen? Kvinnorna från

EG-länderna och i höga positioner hade en annan bild än
vi, ännu utanför EG. Kvinnorna från Östländerna giorde
sig ännu en annan föreställning och hoppades mycket av
en integrering tör egen del. Tredje våirldens kvinnor
betraktar det "nya" Europa med stor skepsis, som med ny
erövrarlust i blicken.

Bryssel, Grande - Place

Den vaclqa staden Brugge

En annan differens fanns i olikheterna mellan de
etablerade parlamentskvinnorna och oss från de ickestat-
liga organisationerna. Språket skiljde oss redan åt. De var
mångordiga och väloljade, vårt språk var mera rakt på
sak och utan omskrivningar. De hade en, enligt min
mening, överdriven tro på lösningar ovanifrån (bara vi
kommer med i ESK-processen...) Vi hade en - kanske
överdriven tro på att det Zir gråisrötterna som till syvende
och sist ska göra't. Vi skilde oss faktiskt åt också i
klädseln och hur vi bodde. Parlamentskvinnorna på fina
hotell, vi påvand-rarhem, fem i ettrum. De flesta varnog
medvetna om skillnaderna, men hur överbrygga? I Brys-
sel var det helt klart de etablerade kvinnorna som angav
tonen och så småningom tystnade de mer vildvuxna
ut[ycken för kvinnokraft och kvinnovilja- Det gick mycket
"stådat" till, om en säger så.
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På detta möte, som på många andra internationella
som jag bevistat, blev de individuella samtalen i pauser-
na, på vandrarhemmen på kvällarna, den stora behåll-
ningen. Men också ett stort antal bakgrundspapper,
skrivna av kvinnoforskare speciellt till detta möte. De
tog jag med mig hem som en skatt att begrunda, att
hämta kraft, bekräftelse och kunskap ur.

Slutdokumentet från konferensen kommer med en
del långtgående förslag som jag återger sammanfatt-
ningsvis:

I den inledande resonerande förklaringen siigs det:
Nåir krig pågår, nåir miljön förstörs, ndr det råder

politisk och ekonomisk osäkerhet i ett land iir det kvin-
norna som i första hand får båira bördan fcir familjens
överlevnad, är det kvinnorna som drabbas hårdast av
hemlöshet och svält.

Frågor om såkerhet och samarbete åir alltså i hög grad
kvinnofrågor, lika mycket som rätten till reproduktion,
barnavård och kvinnorättigheter. Dåirför anser vi att för-
svarsprogram som inte reflekterar, skyddar och ökar
kvinnors såikerhet ä nåirsynta, marginella, inadekvata,
olämpliga och oacceptabla. Och följaktligen: att öka
kvinnors inflytande i ESK-processen kommer att göra
dess arbete mera relevant och dåirmed starkare.

Alltså:
Rättvisan krriver att vi är med
Den utsatta miljön kröver att vi är med
Enkelt bondförstånd kräver att vi är med
Ekonomisk relanstruktion krriver att vi rir med
En djupare definition av sökerhet l<räver att vi rir med
Förslag:
Att alla medlemsländers ESK-delegationer skall

inkludera kvinnor, med målet 50/50 till år 2000.
Att resurser för nätverksbildande, informationsutby -

te mellan kvinnoorganisationer och uppbyggnad av en
databank med uppgifter om kvinnors rättigheter och
kvinnors perspektiv i frågor om säkerhet och samarbete
i de olika länderna, bör tillhandahållas av ESK-sekreta-
riatet.

Att ESK fuligen sammankallar de för kvinnofrågor
ansvariga ministrar i varje medlemsland, för attpåskyn-
da arbetet för jZimlikhet och kvinnors rättigheter.
An i ESKs observatörgrupp alltid sknll ingå kvinnor.
Alla politiker och diplomater bör ocl<så backas upp av
experter, kunniga på kvinnohistoria, kultur och
vetensknp.

Att ESKs konfliktförebyggande Center i Wien bör
slårkas och förses med kompetens och auktoritet vad
gäller pågående och existerande konflikter. Man bör
också sträva efter att ha lika många kvinnliga som
manliga specialister på konfliktlösning i centret.

Förslagen har överlämnats till ESK-konferensen i
Helsingfors att diir ingå som en del av dagordningen.

NYTKIS, de finska kvinnornas samarbetsorganisa-
tion, har inbjudit till en parallellkonferens den 4-5 juni
i Parlamentet i Helsingfors på temat:

"Den europeiska integrationsprocessen och kvinnor-
nas ekonomiska rättigheter". Dår bör vi vara med.

PS
Min resa till Bryssel möjliggjordes tack vare ett

stipendium från Augusta Tonningfonden. Den heter
egentligen Vilohemsfonden. Dåirför passade jag på att
vila ut efter konferensen och strövade en hel dag i den
underbara medeltidsstaden Brugge. Dessutom tog jag
mig också en ordentlig titt på Grande-Place i Bryssel och
köpte både blommor att plantera hemma och en spets-
näsduk.
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Montage är en tidskrift för litteratur, film, bildkonst, musik och id€debatt.
Montage fyller snart 10 årl

I Montage kan du läsa översikter över svenskt och intemationellt kulturliv, samtal
med framstående tänkare som Jacques Derrida och Julia Kristeva och med originella
filmskapare som Agnds Varda och David Lynch. Artiklar av bl a Gaylinn Studlar,
Hannah Arendt och Umberto Eco. Exempel på ämnen som har behandlats i Mon-
tage: "De intellektuella och makten", "Konst och mentalitetshistoria", "Vetande och
makt", "Visuell njutning och den masochistiska estetiken", "Magisk realism på
fiIm", "Madonna- ironi och pastisch", "Sadism i Hollywood", "Förtärande passio-
ner, förtäringspassioner", "Muskelmännens glans och elände".
Vill du prenumererq, skickq in kupongen nedon eller en kopio ov den, så skickor vi
inbetolningskod. Du kon ocksö sötto in motsvorcnde belopp lÅtre77 8271-7.

itr lrr prenumererar på Montage (4 nr) for 125'- i i plats i i

lU Jug vill ha ett tidigare nr som provnummer för 30:- | i för porto i t

lE J"g vill ha senaste numret som provnummer for 50:1 i i ttr--l
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Kvinnligt manligt
mänskligt?

Kommer vi inom överskådlig tid att få uppleva
övergån gen från kvinnligVmanligt till måinskligt?

En av svårigheterna ligger i att könsrollstiin-
kandet giirna reproducerar sig självt.

Ett annorlund kulturellt våirdesystem måste växa
fram ur en annan social verklighet. Och en annor-
lunda social verklighet kan tydligen bara förverk-
ligas genom att ändra i våirdesystemet.

Håir gäller att nå balansen mellan manskultu-
rens abstraktioner och kvinnokulturens att vara-
ideologi.

Marit Paulsen formulerade följande i en pjäs
om skogsbespruuringen håiromåret:

"Det år kvinnornas sak att göra revolt, att sam-
las just i denna kamp. Männen åir alltför byråkra-
tiska".

Den etablerade eller erkända kulturens bind-
ningar till utveckling, teknik, sysselsättningsfrå-
gor etc, ger den små möjligheter att någorlunda
snabbt förändra den egna situationen.

Kvinnokulturen kan diirför, ndrden är som bäst,
bli den kraft som tvingar fram medvetenhet och
handling, såirskilt i våra dagar nåir ett nytt välftirds-
begrepp börjar växa fram.

Paradoxalt nog kan den etablerade yrkeskvin-
nan, som anammat manligt fänkande, bli en farlig
motståndare i denna omvandlingsprocess. Men
den kvinnokulturmedvetna yrkeskvinnan kan
också bli redskapet, hackan, som luckrar upp tiin-
kesätten.

En undergrävande kampmetod med positiva
förtecken.

Låt hackan gå!
Lars Brink

Etnolog vid Göteborgs universitet

Han var den enda manliga medverkande vid
det forslcarseminarium och den manifestation

som den 27-28 september -88
i r e gerin gs knnsliet Ro senbad av slutade

Land s by gds kamp anj e n s lai nno månad.
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DEBATT
Lilian Hultins tankeväckande
recension om Lena Eskilssons bok
" Drömmen om l<nmratsamhället"
blottlägger en av de svåra bränn-
punkter som den så kallade kvin-
nofrågan sändig befinner sig i: frå-
gan om metod eller - mer abstrakt
formulerat - frågan om spelet
mellan det allmänna och det
speciella.

Lilian Hultin hävdar att den
vänkrets som bildade och upprätt-
höllFågelsta, skulle kunna vara ett
slags mikrokosmos för det samhäl-
leliga makrokosmos, som alla kvin-
nor tillhör.

Enligt min mening Zir just det
synsättet anledningen till att skolan
gick under tillsammans med denna
vänkrets.

En speciell gruppering av kvin-
nor i ett speciellt skede i historien
var inte tillräckligt angelägen att
luttra sina tankar och handlingar
dithän, att deras personliga initiativ
kunde växa utöver deras personliga
liv och leva vidare, buret av andra
kvinnor med liknande målsättning-
ar.

Det hiir Zir ett problem som före-
kommer ofta i större eller mindre
skala i den så kallade kvinnokultu-
ren. Vi har svårt att transcendera
vår speciella stil och situation och
skapa ettklimat och en marknad av
mer allmän, överpersonlig betydel-
se och slagkraft.

Varfcir skulle fem så oerhört
speciella kvinnor som Lilian Hultin
nämner i början av sin recension
vara ett mönster för det stora sam-
hälle, som heter till exempel Sveri-
ges kvinnor?

Med den speciella arvssituatio-
nen (huset och trädgården), med
sina speciella kZirleksbindningar' -internt och externt- med sin tids-
typiska välgörenhetsins tiillning ?

Lilian Hultin vill ha målet men
inte vägen. Målet för kvinnorörel-
sen kanske kan formuleras i termer
av vänskap, organiskt samröre,
ömsesidighet mellan olika slags
kvinnor i det större rum som dr det
gemensamma samhället, men vä-
gen dit kan knappast byggas på den
typen av sympatier.

Det måirker vi bland annat på det
faktum, att Fågelsta gick under till-
sammans med de levande kvinnor
som startade och drev den - en
gåva, som de ledande kvinnorna
enligt min mening förbrukat och
missbrukat fdr egna syften i stiillet
för att de brukat och förvaltat den
och fört den vidare utöver sin egen
speciella livssituation.

Lilian Hultin frågar sig hur Få-
gelstakvinnorna lyckades hålla på i
30 år, trots eventuella inre spän-
ningar och motsättningar.

Jag frågar mig vad skulle de
annars ha sysslat med hela sitt långa
liv?

Men de misslyckades med att
utforma sitt arbete så, att de själva

- åtminstone vid sin död - blivit
umbåirliga och arbetet kunde gå
vidare i andras händer, förhopp-
ningsvis dnnu bättre i den mån vi
kan läa oss av 'kollektiva" (an-
dras) erfarenheter.

Lilian Hultin visar i alla fall en
viss självinsikt, niir hon antyder, att
de dugliga kvinnoma kunde genom-
gå en radiknlisering.

Min tanke blir logisk: de var
alltså inte tillräckligt radikala från
början, blev kanske inte någonsin
under sina 30 verksamma år så
radikala, att vi nu levande kvinnor
kan dra några matnyttiga slutsatser
av deras arbete? Skolan var kanske
bara karaktåiristisk för just dem och
tör några av de kvinnor som levde
då - inte för oss kvinnor i en
vidare mening, inte ens för kvin-
norna i Sverige, långt mindre kvin-
norna i våirlden.

Lilian Hultins panegyrik om hur
hon vill ha sin egen skola, klingar
ganska falsk i perspektivet av de
erfarenheter vi gjort de senaste år-
tiondena av kvinnans beteende på
den politiska arenan.

För det åir väl dåir hon placerar
sin enkla pedagogiska metod? Kan
vi i längden skylla alla brister på
männens dumhet och maktbegZir?
Hoppas inte hennes egen skola går
i samma ftilla som Fågelsta gjorde
och försvinner, niir hon sjåilv läggs
under jorden!

Lilian Goldberg

Förbjudet vin
Nåir jag var och håilsade på Johanna seruNt"
så låg hon på alla fyra på gräsmattan
framför det bungalowliknande ålder-
domshemmet och plockade maskrosor.

Hon var inte ensam, 35 medsystrar
och bröder kröp omkring med henne och
plockade de lysande gula blommorna i
hinkar. Några åkte runt i rullstolar och
plockade maskrosorna med långa
griptiinger som hjåilpmedelscenralen delat
ut.

Jag frågade Johanna om det håir var
något nytt sätt att utrota maskrosor på,
men hon bara skrattade och sa att nu
skulle håir göras maskrosvin. Men åirinte
det förbjudet, frågade jag.

Jo, men den förbjudna frukten smakar
bäst, svaradeJohanna som låirde sin bibel
redan på 1800-talet.

Hon bjöd mig delta iplockningen och
snart greps även jag av den upprymda
stämning som rådde på gråismattan. Håir
skrattades och skåimtades och diskutera-
des olika årgångar.

Det såg lovande ut, sommaren hade
slagit till alla aggregat med bedövande
kraft. Det var en hiirlig eftermiddag med
en frisk sjöbris nere ifrån viken och bo-
finken sjöng i linden.

Vi gick in att dricka kaffe och jag
bjöds på ett smakprov av maskrosvin
från fugången I 984. Det var mycket gott;
torrt, med djupnande eftersmak av de
solgula blommorna och en aning hetsigt.
Alkoholhalten hade mätts och befunnits
ligga kring 18 procent.

Så berättades hur man gick tillväga.
För varje liter maskrosor, d2ir stjälkarna
var sorgfåilligt bortnupna, hällde man
över fyra liter kokande vatten. Bland-
ningen fick stå i en hink med löst liggan-
de lock ettdygn. Sen silades blommorna
av och 1 750 g socker rördes ner i avko-
ket tillsammans med tre skivade citro-
ner.

Blandningen skulle stå i rumstempe-
ratur och rördes om dagligen under tre
veckor. Dåirefter tappades vinet upp på
flaskor eller dunkar och lagrades svalt i
minst sex månader.

Förattdet skulle bli gott, fordrades ett
års lagring och ville man ha riktigt bra
kvalit6, skulle man låta det vara ifred i
två år. Så talade Johanna och lovade till
hösten låira mig hur man gör sherry på
rödbetor.

Ett litet kapitel ur
Otto von Friesens bok

tt Ord från spisentt.
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"NÄTSTRUMpORNA" uörS PA BONA
När du läser detta har
tNåtstrumpornastt möte redan
varit, men det kan ändå vara
intressant för dig som inte nåtts
av informationen, att ta del av
varför denna träff har an-
ordnats, och är du intresserad
av vad som hände På Bona
under dessa dagar, kan du ta
kontakt med någon av de
kvinnor som står som kon-
taktpersoner i slutet av texten.

Det åir uppenbalt för allfler av oss kvinnor
i alla åldrar att något behöver göras.

Vi behöver samla ihoP oss - till
något! vare sig det nu blir parti, rörelse
eller nationellt nätverk.

Detta zir ett utskick inför Kristi Him-
melfiirdshelgen på Bona folkhögskola,
då vi träffas, kvinnor från hela landet, för
att förutsättningslöst stötå och blöta frå-
gan om hur en ny, stark, aktiv och riks-
tiickande kvinnosamordning skulle kun-
na se ut.

Initiativet till au triiffas togs ursprung-
ligen av unga radikala tjejer, som vände
sig till Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund, SKV, för attdiskutera huren natio-
nell träff skulle kunna läggas upp.

Senare har organisationer som ROKS,
Kvinnor För Fred, Kvinnotidningen Bang,
fackligt och politiskt aktiva kvinnor och
ett antal oorganiserade tjejer varit med i
förberedelserna.

Avsikten har hela tiden varit att samla
ihop en så bred skara kvinnoroster som
möjligr yngre och äldre, med eller utan
erfarenheter från tidigare feministiskt
arbete, partipolitiskt organiserade och
oorganiserade, från Kiruna till Ystad.

Den gemensamma nämnaren har varit
en vilja att försvara många av kvinnorö-
relsens klassiskalandvinningar och krav;
rätt till ekonomiskt oberoende och jäm-
stiilldhet i arbets- och samhåillsliv, rätt
till grundläggande samhällelig service
och omvårdnad, sextimmarsdag, kvin-
nofrid såväl privat som på gator och
torg... och hur vi skakunna uppnå detta i
en tid av allt hårdare åtstramning och
övervåld mot kvinnor.

Vi kallar oss lite skämtsamt för "Nät-
strumporna" som en anspelning på röd-
strumpor och stödstrumpor och alla andra
änkbara strumpor, men också fcir att
visa att vår viktigaste avsikt med helgen
åir att diskutera kvinnorörelsens samord-
ning.

Du åir alltså varmt välkommen till
Bona Folkhögskola utanför Motala 29-
31 maj 1992

Programmet ser (lite preliminåirt) ut
så håir:

Fredag 29l5,em
Ankomst, inkvartering, en lättare måltid
samt samling kring en kulturaktivitet.

Lördag 30/5
Inledning om kvinnors situation i Sveri-
ge idag (vi letar fortfarande efter eko-
nom eller dyl för detta).

Diskussionsinledning kring frågan
om kvinnorörelsens tidigare erfarenhe-
ter, och vilka slutsatser vi kan dra idag:
Inga-Lisa Sangregorio, feministisk de-
battmochmångåriglcvinnmlaivist och
Ren6e Frangeur, kvinnohistoriker, 1ä-
rare på Bona.

Gruppdiskussioner.
Söndag 31/5

Fortsatta gruppdiskussioner, eventuellt
kring ett förslag till upprop eller ak-
t^ionsplan från lördagens diskussioner.
Ätersamling i storgrupp för att samman-
fatta och ta ståillning till helgens resultat:
Hur går vi vidare?

En helg alltså för att skapa bredare
kontaktytor och forhoppningsvis större
klarhet i vfua tankebanor. Och för att ha
roligt tillsammans!

Kontaktpersoner:
Anna Carin Jansson, tel: 03l-62 47 45
Renöe Frangeur, Bona,
tel: 0141-211 00
GullTörnegren, tel: 08-640 4l 81
Eva N ikell, tel: 08-645 98 50-55

Tig inte om gatubarnen som torteras och dödas i Rio!
Inför FN-konferensen i Rio dödas
fler gatubarn än någonsin tidigare.
Man gör det för att rensa gatorna.
Många av de barn som hittats döda
har också torterats. De iir brända och
lemlästade.

Det berättar Benedito Rodrigues
dos Santos, representant för en bra-
siliansk organisation som artetar bland
gatubarnen. Han besökte PrePcom 4
i New York för att berätta om bar-
nens öden.

- Gatubarnen ses inte som barn
utan som maskar eller råttor, som
man har rätt att utrota, säger han.

- De som utför morden åir delvis
poliser men de Zir också expoliser
eller fd paramilitiirer, hyrda vaktbo-
lag samt professionella kriminella.

De betalas ofta av Rios afftirsmän som
ser barnen som ett hot mot kommersen
eller zir rädda för att barnen skall stjåila i
aff,ärerna, berättar Rodrigues dos S antos.

Ohyra

- De kidnappar barnen och dödar
dem på något undanskymt stiille. Efter-
som mördarna ofta år perversa personer
roar de sig med tortyren. Det handlar ju i
deras ögon ändå bara om "ohyra".

Ofta beskylls barnen för att ha ingått
i något narkomangäng.

- Men barnen åir oftast ganska vanli-
ga, men fattigabarn. De åir inte kriminel-
la.

På ett möte med folkrörelserna vid
Prepcom gjordes ett kraftigt uttalande
till förmån för Rio-barnen.

- Det går inte att åka till Rio och tiga

om förföljelserna av gatubarnen. Ta
upp frågan med era officiella, natio-
nella delegationer!

Den brasilianske miljöministern
Jos6 Goldenberg, sade att han kände
till morden på gatubarnen. Men han
försvarade sin regerings oförmå ga att
skydda barnen och hitla mördarna.
Brasilien åir ju ett u-land och har inte
resurser som behövs för att klara det-
ta, hävdade han.

Unceds gåva till Rio vid konferen-
sen blir sannolikt en summa pengar
till hjälp åt fattiga barn.

Unced hoppas att även andra skall
bidra så att man kan stafra en fond till
förmån för gatubarnen, så att de får
skydd, åtminstone ett minimum av
utbildning och tillgång till mat.
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Eva Danielsson 100:-
Frideborg Lötberg 4532:-
(insamlat vid olika tillfållen)
Gun Höjlund 1000:-
Kirsten Persson 2ffi:-
SKV,genonr AnnikaJc*rarsson 5035:-

till ArnhildLarssons minne 200:-
Evy Andr6n 70-års fest 600:-
Maja Bolling,
till minne av ldargareta Warenius 500:-
May Leijon 50:-
Ruth Ettlinger 75:-
A.M. Hellwig 200:-
Maritza Bahamondes 100:-
SKV-Piteå-Munksund 1000:-
ZÅida och Allan F{agman,
till Bengt Segersons minne 100:-

Fistutasjukhuset

500:- Från Evy Andrdns 70-års dag 1000:-
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Måirta Hermansson
Dagny Wennberg
SKV, genom Annika Johansson
lämnat till Vietnams
Silkesmaskodling
M. Lund, Malmö
Birgit Andersson
Olga Nielsen 40 fu,
från SKv-kamrater
Till Kun Reinhards minne:
Från Linnea Andersson,
Kirsten och Karl-Erik Persson
och Zaidaoch Allan Hagman

Lene Rosenkvist

Nicaragua
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rn ternationell solidaritet

Gun Höjlund
Lilian Andersson
SKV-Bjursllitt,

100:-

50:-
75:t-

300:-
100:-
50:-
50:-

200:-
1ffi:-
200:-
200:-

6000:-

100:-
50:-

1000:-
200:-

lämnat till Vietnams
Silkesmaskodling
Linnöa Andersson
Harriet Engman

100:- SKV har under fuet skickat 34 (D0:-
100:- av SIDAs pengar till kvinnohuset i Leon

Från Stockholms horisont
Behandlingen åir individuell, och en

nåira kontakt upprätthåIles mellan liikare
och patient. De anmoposofiska liikemed-
len, som under 70 års tid anviints av
tusentals låikare, åir beredda av natursub-

. tog
pauent,

patienter

stimulerar kroppens egna

bjöds på kaffe. Efter rundvandring i de
vacl*ra lokalerna giorde några ett kort
besök på Robygge, ett hus, som bland
annat inrymmeren välsorterad butik för
tricker, konsthanwsk, nahu*osmetik och
mycket mer.

Tyvåin hann vi inte bese hela anlägg-
ningen, som omfattar många byggnader
för olika aktiviteter. Husen åir ju mycket
vackert utformade av arkitekten Erik
"Abbi" Asmussen. Dessutom åir omgiv-
ningen synnerligen fint utformad med
bland annat en vacker vattenreningsan-
läggning, formad som en trappa av stora
skålar. Några hann också med en snabb
visit i butiken vid Saltå kvatn. Dåir kan
man köpa det goda, håilsosamma bnidet,
grönsaker med mera Utöver allt ovan-
stående bedrivs en omfattande verksam-
het med Waldorfsskolor, folkhögskola,
nåidgårdsskola, en form av bankverk-
samhet, kallad Fria Kulturfonden med
mera,

Som läsaren förstår, var del en verk-
ligt givande utflykt, som vi hade stor
glädje av. Och jag vill rekommendera
alla, sorn kan, att göra ett besök i det
alternativa Järna!

För Fyrklövern, Alty Wikhotm



SVENSKA KVII\NORS VÄI\STERFÖRBUND
Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23'4

**

dtu:ffieffiffiHffiHffi&%*ffiffiffi#ffi*ffis;
1ffi#iffiffi sqocnde ör <!o treiryrrras bo&teltup, ftts ea vetd

ffiU*,*ffi nonraseic'och'asisu'

Barnängsgatan 23
It6 4l Stockholm
Tel: 08-640 92 05
(Tisdag och torsdag 13.00-15.00)

SKV har i korthet följande historia:
1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under

parollen: Mot krigspsykos, för demolcxati och kvinnors
likstiillighet.

Är l93l utvidgades förbundet så att ett samarbete
blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en sam-
hällsutveckling i våinsterriktning. Då fick förbundet sitt
nuvarande nztmn.

SKV-avdelningar
AmbJiirby Centrala avd i Götcbmg
Ellen Erikssor Barbro Ander*son
Box 414 Vävarevägen 2 D
680 52 Ambjööy 433 75 Partille
Tet:0563/802 32 Tel: 031/95 76 03

Linn6gatan 21
413 04 Göteborg
Tel: 031-f4 40 28
(Måndag-freda g 10.00- 15.00)

fu tg+O anslöts Svenska Kvinnors Våinstertörbund till
Kvinnornas Demokratiska Våirldsförbund,
(Womens In tern ation al Democratic Federation, WIDF).

KDV har konsultativ ståtus hos FNs ekonomiska och
sociala råd, samt. hos UNESCO. Denna status innebåir rätt
att yttra sig vid sammanträden och att framlägga egna för-
slag.

****:lc

Marianne Soutukorva
Rädisvligen 6 Giiteborg Bjurslå$
961 48 Boden Harriet Engman
Tel: O92lft?3 7'1 Låflgströmsgatan 5O A

Tel: 031/53 66 96

Arvik*
Brita Terrer
Högåwågen 4
671 00 Arvika

Boden

Finspång
Anna-Lisa Göransson
GrytöIsvägen 24
612 00Firspång

Forshaga-Kil
Ingela Ahlberg
Prtistbol Pl ?003
665 00 Kir
Tel:0554/153 0#

Göteborgsdistrikt*t
Zaida Hagman
Säckgråind 3
415 03 Göteborg
Tel: 031/25 31 65

Cåvle
Elsa Konuwi
Kapellvägen 5
8M 2ö Gävle
Tet; O26119 19 57

K*rlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
ZWT}Asarum
TeL:M54t291fi

Karlstad
Siv Dahlgren
Metlqvfutvägen I
663 00 Skoghall
Tel: 054/51 39 15

Katrineholm
Gunnel Rudin
Stmgatan 46 A
643 0O Vingåker
Tel:0151i122 00

Krmfors
Elisabeth Ögttund
Fiskja 5221
872 00 Kramfors

Linköping
Sonja Wahlstein
Pklurrdsgatan 5
58263 Linkoping
Tel:013/13 08 48

Luteå
Agnes Wennberg
Vinkeigråind I
951 4l LuIeå
Tel:09201195 34

Lund
Asnida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tt):046f2008?l.

Mahnö
AnnaLandbery
Bildesgatan 1

211 5?Lund
Tel Mff23 40?6

Mölndal
Gunhild Johancsqt
Stcgatan 26
413 31 Mölndai
Tel:ATf2711M

Olofström
Carina Grllberg-Bjö*
Snöbåirrvägen 12
293 @ Olofstrtxn
Tel:0454/400 77

Orrut
Emi Friholt, vice ordf.
Stocken ?12?
4{$36 glot
Te1: $0ar512 15

Piteå-Munksund
Siri Alddn
Strandvägen 5
941 00 Pit€å
Te):WllB72'76

Skellefteå
Baft'ro Viklund
Fäbogatan 5
931 56 Skellefrcå
Tel:0910/885 47

Skövde
Karin Sandetin
Maricstadwägen 75
541 00Skövde

Stockholns innerutrd
och norra ftiorter
Gerd Thambert
Åsögaun 1?0:1
1 16 32 Stockholm
Tel: 08/641 46 51

Stockholms siidra förorter
Eva Danielsson
Pelargatanl6
121 47 Johanneshov
Tel: 6491 57 00

Umeå
Kaarina Sandsröm
Klaverstråket 32
902 5? Umeå
TeL 090/12 1? 38

Uppcala
Anncli Granholrn
Studentstaden 4
?S2 33 Upps*la
Tel: 018/5a 26 07

Östersund
Ii örr
Divisionsgriind 4
S31 3S Öster$und
Tel; 063/10 30 64

Förbundsordförande:
Aase Bang
Hcrrgårdsgatan 12
652 25 Kadsgd
TeL 05a/18 99 61



POSTTIDNING
| (ei ådr.8sidån) |t_____-_J

r--- -------1
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. vi mdnskor

prenumeration
Barnängsgatan 23
116 4T STOCKHOLM

Namn
Adress
Postnummer/oit

BEGRANSAD
errensÄNDNTNG

Vid definitiv efter-
sändning ålersänds

f örsändelsen med nya
adressen på baksidan

Prenumeration på Vi Måinskor:
Helår: 120 kr
Stöd: 200 kr
Gåvo: 100 kr

t___

U MÄI\SKOR behövs
PRENUMEREM!

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

tr Jag är intresserad och vill veta mer om SKV
n Jag vill bli medlem i SKV

Gatuadress

Postadress

Telefon

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset
Linnegatan 27
473 04 GÖTEBORG

I
I

-!


