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"Itgen flykt från gl.tbygden"

r,rc; hajaclc till nlir jag Liste ovanstr.iencle n-rltrik i Kourultn-
aktuellt. Folk linrnar glesbl'gclen, clet vet jr.r alla!

Men enligt en lapp(nt fian Glesltygcl.sr,'erket, sont citents

i Konnunakttrellt clcn 11 r-r-raj, lir lanclsbygclen inte alls

cli)encle.

Det lir visserligen sant att trngclt)ltten fOrsvinnet',

antingen fi)r an sftlclela eller f(>r'an livet i stotstuclen ktckar,

nreclun pensiomirema flytLrr in till tlitortetna, till selicchus
eller gr-Lrppbcrcncle i. I gengrilclfirreclrar mitnga sot-n h:tr

fyllt 30 rir <r1'r bilclat fiunilj utt bo pri lanclet, ocl-r cl:irfc)r har
glesbygclsbefirl kningen f aktiskt c)kat Lrncler 90-talet.

l)ct lir en relati",t högLrtlrilclacl meclelklass s<tu söker
sig bc>rt fian st:iclernu. NIen pcncllingsavstäncl till arltets-

plalsernu lir viktigt, c[irtr)r'hittar t-uan clen stOrstl tillvtixten
i glcsbygcl sonr ligger nlint storstaclsregictner eller större

tlitorter. Grxla kot'ulttnikaticxrer lir ocks:i viktigt. s()ln iltt
till exempelX2000 stannar pir <trten.

NIen liven i mer prift'r:t <xlr'liclen l-rar befirlkningen ökitt,

enligt rapp()rten.
I)et kl,il's emcllerticl att kommllnernll erltjucler barn-

()nrsolg, skokrr och annan selice. Ett exerlpelpu cletta

:ir Kalix, silr n-ril f}an Luleli, en av cle kotnurtrner cl:ir

I FNÄRF

l>efolkningsuwecklingcr-r har li)qat viincla. l)rir har rran
lrcliiillit alla sinu lT byskok>r, och clet lir nattrrligwis en

fOtrtszittr-ring för att lrarnf:uniljerna ska fiyta in. NIen har
ocksir aktirt satsat pli byuutveckling, clet finns till exempel

en saniiingslokal i varje by.

Fc)rlorarnu i flyttkanrsellen har varit sm:i Litorter s()ltt
vnrken har staclens ktrlttrr- eller seliccutlrtrcl eller lancls-

bygclens Lltrynrmen och natur, skriver verket. Det lir de

verkliga avfcllkningsorlr':iclena. 95 pr<rent av cle sotl lxrr
i clen rcna glesl>ygclen flytar.inte, cle ttivs cl:ir <rh stllnntlr.

x

Du l-råller en innel-uillsrik ticlning i clin hancl. A4alin

Rönnblom hskriver kvinnor i glesl>ygcl s()m en potentiell

muktfaktor. Vi har intervjtrat nligra starka kvinnor som
lrknihlrr hennes leolicr'. Dcn gryrtuttlt r rrlcltliklen rr l+-
uringen i Rissne fick reclaktionskotnt-r'ritten att clisktrtera

synen pri semalitet. D:irför kan ch-r ltl a l:isa Hjörclis Levins

syn pir vacl clen "sexttella revolutionen" har ltetytt för
kvinnoma, <rh vacl Sant Lich'rltn rycker otn pouinch-rstrin.

Är'en i övrigt:ir innehirllet lleft-fi-iin fbrnticlens gr-rclinnor

till V:irlclskvinnontarschen.
God somn1211! ooo
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En fräga om makt
Kuinnors organisering i glesbygd

"Det lönar sigehonomiskt att inuestera i kuinnor. Ojämlibhet är prioriteracles högst. l)et hancll:tclc otu trtltilclning i alla

ett direkt hinder f)r tilluäxt. Så nu är inte jämlikhet bara en former - frirn sttrcliecirklar till hOgskolckLrrsel - och all

demokratifåga. Det lönrtr sig också rent ehonomisk att 'hitta utbilclning skr-rlle ske ph kvinn<trs villk<tr. rneclfeministisk

jämlilehet'. " pecLrgctgik. Saniticligt inlrcgrep r-rniversitels&tnken tncr rin

Mona Sahlin Lrtltilclning, trtifi-lin clen Overgripancle visionen att kvitltor
sktrlle f-ir tu plats och synas i samlfillet. Qulltns arlrte nrecl

s\T,Rr(]r..lir ltiist ikvinnctreprcsentation!Vi kan stoltseru mecl att ffr till stlincl ett kvinn<>ttniversitet innel-ri)Il urecl anclra

en hOgrc anclel kr.'inn<tr i parlantentet lin nl,rgot annat lancl i crcl ett starkt enunciputoriskt inslag sort'r gick hancl i h:rncl

vnirlclen. De flcsrr kommuner och lunclsting hur kring,iO%r mecl att öku möjlighetetna för kvinnor till trtltilclning <lcl-r

kvinnor i fullnuiktige . K'u'innor har som alclrig fi)rr syssels:ittning r-rtift'lin sina egnlr ltehov och önskenltil.

l.rilkormats in i partipolitiken crl-r cle flesta politiska partier Flittills hur visionen om ett universitet fritt stli tillbaka.

hultt-ntrrrlat1>rir-rcipe1]..Vlt[tnn1'tncLttrretrras.'p:rsinalistor.GentlmQtrl:rngeskvinrr<lrenrll()jliglretattsatr
Det verkr som att Sverige iclag siir sig shitt ukn lo'in-ncnna. hpilpa vamncltt att ltli aktiva crh hanclla istlillet för att sitta

öknir-rgen av anclelen kvinmtr i l>eslutancle fc)rsamlir-rgar hermr:r rrh vlinLr pr,r an nlig<tn ltrrrrln skr ftjr:incFe cler.r.s liv.

kan tolkes s()nr en insikt onr att kvinnor rir en l'csLu's s()nl Qtrlan ska v'.tra till hjrilp fOr kvinnt)r soltt vill genclrl'rfOrlr

saruhrillct inte ftar rucl ett klarr sig utun. Ticligare har clet sina ic16er, firngera s()ttt ett paraply fOr olika grLlppel ev

r.,anlig:rste algLll'nentet f(rr att öka untalet .,-_^ kvinnor sc>ut'u'ill arllet:t mecl olika fi:tgor, sen]t

kvinncrl i pcrlitiken vurjt utt clettl lil en nittr.ise - "Från s lutet a u r.rtgor:r en putryckare mir clet gliller kvinntftrgor

eller clernoknrtifi'riga. Nlona Sahlin fi)r ocksa åttiOtalet hAf i Kirtrna. Saurultnfattningsvis kar-r Qulans
nryckettiktigtfiunrclertl>kr:rtiuspekten,men t,..:.-_-..: 

^r^.^-,t-_-ynuilsiittningsess()tttti'liflrlclig; 
clclsattskapa

clctrirtyclligtattclcttaluglllncntnr.rh:rr f'fikulnnor I lYorrulfla fitrutsrittningar for kvinr-r()r:.ttt lro kvar i

srillskrrp - clet lor-rar sig rir.,en ekonomiskt att barjAt slutA sig korlrmrnen, clels att gi)r:r lo'inncttmr sLu'kue crh

salsa på ln'innor. Ett liknancle lcsonellltng kttn

hittas lxrs cle konmr-tnpolitikc'r iglesltygcl sctnt

,)
sammdn ge clem en l-xittre tr<t plt sig sjrili'a.

Fnrn slr-rtet av 2ittic)talet har kvinnor i

insett att cle miiste gOra nag<>t lit "k'u,ir-rno-unclerskottet" i Nomlancls glesl>ygcllttr'1at sltrt:.t sig s2tl1l1llttll i ntlwerk trl-r

sinu konlnLtnef. Är,'en <tm clcssu inte allticl iir speciellt sLrltl sina egna pr<rjekt. I mittcn u','nittictktlet vltrclet ntistan

enguger.rclc i sa krllacle kr.innofilrgoreller jlirtrsrillclhetsfi:igor s:i att varje kot-uurttn mecl sjlilvaktning sktrlle l-ra sitt eget

inser mlm att clet lir viktigt utt sutsa pa kvinn<trn:r fOr att l-rzrlla kvinnoprojekt, ocl-r även our visslt stafittcles av kclurtnttn-

ltygclen r.,icl lir.. ctcl-r kanske till och n-recl ltli expansiv. politikervarcle flestaettrcsttlLttavkr.'innorssililv-strimcliga

Kvinnornu lrctraktas s()lr en rcsLrrs fi)r glesbygclen som r>rganiseting. En vanlig fctmr för etlrltlering lir att en glllpp
nlrn inte l-utr ntcl ltt Llnclviu'rt. kvinnor unsöker om oll'entliga rreclel fOr att gentxn ctlika

aktiviteter förs(rka fOrbaittra kvinnors sitt-uttiott i
Kvinnorno flyttor - inte lokalsarnl-rillet. Liks()m exelrplet rrecl e.lan vis:rr rir

Avti rlkningen av glesltl,gclen lir inge n nyl'ret - inte heller nmg{iilclen rw lil<tiv'iteter stor ()c'h clen lx'rc)r cle flestlt oul:iclen

att (r,rnga) kvinnctr vliljer utt flytta i hOgrc Lrtstrickning zin av kvinnors lir,. Arlttsurarknlcl <rcI-r trtltilclnir-rg lir viktigtr

(gnga) r'r'rir-r och att nlinga glesltygclskomn'trner i norrzr clelar, men srut.tticligt 1>rioriteras ocksli kttltrtr- oc:h

Sveiige ch:rs meclett ltrirlenntiskt "r-rnclerskcttt" uv kvinnor. fijticlsintressen sulttt mi)jlighetetne till ltt tr:ifltrs t>ch r-rtllytlt

NIen kanske tir clet sli utt kr.,innorna tir i ftlrcl rlecl att sluta erfurenheter. Kvinn()grllppclnu c>ch cle projekt s<ltr.r cle

f1y.na ocl-r istlillet stllnua kvur <rh fOtinclra clen verklighet startacle karaktairiseracles slilecles tlv en helhetssvn p:i

som cle ticligarc llirlnaclc'i förinching - nrecl Lltg,lngsplrnlit filrn kvinnors liv.

Q g I a r-r DetUr synslitt ar.,speglas ocksu i fomrema för kvinnornas

Quinrtors [-ltueck/ing Liu och Arbete på Nordkalotten organisering. Lös organisering i n:iNerk lir clen fom scltn

- stettacle 1989 n:ir f'ent Kirunakrrinnctr allanger:rcle ett clessa kr.,inn<tr fOreclrar. L)cn ger clels trtrymnlc fi)r olika

syrlpc>siurn för kvinnctr pli Norclkul()tten. LIr symposiet inriktningur, clels mOjlighet till engrrgelttrtlt.q i tutn rtv ticl.

vl,ixte Qtrlan fi:un, eft n:in'erk fi)r ulla n"L-iru-r<tr i Kil-uu, mecl Det finns <tcksri ett lnel' principie llt tntltst:tncl u<lt

sy.fte an gör'u livet l>:ittrc f(tr koul'r-ulnens kvinnctr. hier:ukisk organisering. Manga kvinnor tllenal'att lierluki
Nlungf:rlcl lir ctt ltra stitt utt kurakttiriscrnr Qr-rlans stlir för (miins) ur:tkttrtövning och inte ger ttttytlrule fOr

aktiviteter. Nlecllenrsm(tten, fi)reclrag, egrra r-rtbilch-ringar, allas inflytencle. Nl:ils:itmingcn. lrtt förillittra kl'innclrs liv,

111lten ntecl krkala politiker, cn tjejkonf-erens ocl-r stOcltill och mlingfttlclen av aktiviteter f(rr att trpllnli clette rnlil,

arltctslOsrr kvinnor lir nagra exerlpel. Llncler n'utten av knyts allts:r sallman tnecl en fitrrl fOr ctrgtrnisering s()nl

nitti<xalet vur sutsningen pir ett kvinnoluti'u'ersitet clet som bacle ger clelaktighet och kun ses s()lll en aktivitet i sig.



Sarntidigt är dennzr organiseringsfbmr ticlskr'ävande och unclerförstirtt att clet redan finns en färclig fonn som de

lecler iltlancl till svhrigheter att fatta l>esh-rt. Det zir en (vi) krn vara en resLlls till. Argtulentet ligger snultltlande

anledning till att flera ar., cle hrinnogruppet sorn jag studerat näru synen på lcrinnol som ett kompletterancle sädnfiesse,

successivt har Overg:itt till en mer etableracl organi- liksom invandrare, ungclotnar, hzrndikappacle, honto-
seringsfonl, samtidigt som de strävar efter att bilrchälla sex-rella etc. I clen mån clet:ir möjligt ska h:insyn tas till
det sorn kan k:rllas för direktclernokatiska inslag. clessa siirintressen, men inte på ltekostnad av allmän-

Idag har rränga kontmnner stattat lokala intresset. Men vacl flnns dä nncler ytan på

reslrrscentra för kvinnor. Denna reslu'scent- "Det feministiSkA alhn:inintresset? Om d:ir inte finns kvinnor,

n-unolgzrnisation etablerades mecl utgångs- i . t. .. invanclracle, ungdomar, l-ranclikappade och

ptrnkt irån en regionalpolitisk pr,rp,rii,ion i PersPektluet ,lnb$or homosexuella rnå-ste väl allruinintresset ltstur

rnitten av nittiot:rlet, och fiarn till irrsskiftet kUinnO{f6ppef SOm :rv vita, medelålders, icke-fi"rnktionshinclrade,

nil::iT;fi.i,[i:'åäi:n"äTl:T: potitiik oiti,i*t" r'lererosex"erlr miin/
Synen på kvinnol sont resllrs lrottnar i ett

nu nedlagt, och detsamma griller fbr flera traditionellt, pahiarkrlt synszin på bäde politik

regionala resLlrscentra. Iclag k:rn vi istället delvis se en och clemokrati. Ur detta perspektiv framstar ett lokalt
:lnnzrn uweckling clär satsningar på kvinnor och kvinno- kvinnoprojekt sclm en 2lv kommttnens tnitnga s:rlsningar

projekt frir stri tillbaka till förrnån för päolikas:irintressen.Meclettfeministisktperspektivär
"mainstreamsatsningar'" och "genclerprojekt". Hnn-rvida det rnö1ligt att se n:igot annzrt. Istlillet f-ör att kvinnor
clenna r-rtveckling zir positiv eller inte kan cliskuter2ls, rren organiser:.tr sig f-ör glesbygclen, otganiserar de sig för sin

clet lirvlirt zrtt noteta aft clen institution:rlisering som skeclde egen skull, vilket lretycler att de skapar för:inclring p:i sina

genoll att regk)n:rla och ktkala resutscrentra star-tades, till egna villkor. Man skr-rlle kttnna s:iga att kvinnotnzr isLillet

en clel k:rn lrctraktas soln ett Overtugande av kvinnors egen för att kornplettera glesltygden skapar clen - och cletta är

<trganisering. Förclelarn:l rir framför allt ekonomiska - inte lika ofarligt.

nackclelarna :lr att fctrmulering av problerr crh eurblernclet I mötet mellan å ena sicl:rn clet kvinnliga nliwerket som

avarl>etsfbnnertenclelitruttföljaclenetableraclepolitikens söker finansiering samt ir anclra sidan politiker och
mönster. Men clet tir viktigt att inte unclervzirdera den tjänstemrin på lokal cx'h regional nivzi, uppsdir oft:r prolllem

oberoencle organisering av kvinnor sorn ftrrtfumncle i allra - kring kvinnogruppens otganiseringsfbmter, aktiviteter

l-rögsta gr:rd lever i svensk glesbygcl. och målsiittningar. Kvinnotnas vilj:r att vilrzl otganiseracle

Lftfly'ttningen fr:in clen norlzindska glesbygclen kan ses som niitverk ställs tnot kr:lvet pli att endast en "riktig"

s<tm clet ftimsta skälet till att grLlpper zlv kvinnor fiitt f-örening (en hierarkisk f-örening) kan erl'ralla off-entliga

off-entlig flnansiering f'ör sina projektförslag. Att starta l>idrag. Måls:inningen att forbrittra kvinnors liv p:i alla

tjejprojekl eller kvinnoprctjekt kan allrs,i karakcirjselas som ornr-åden - oft-entligt som privat - stiills ofta er-tltlt kllv pe

en strateqi för an fit kvinnor irtt stanna eller att htervrincla. kvantifierltara ur:il sotn antal arbetstillfällen. Egna

utbilclningar pir kvinn<trs villkor, och urecl enbaft kvinnor
som ktrrscleltagare, ställs t-uot erlr.itrdancle otr "vanligll"

clata utl rilcl-ringa r. De ku-innliga nzitverken " krockar med
orclningen" oclt även clessa "krockar" kan i vanlig ordning
tolkas pa olika s2ltt - sour att kvinnor alclrig lyckas Lira sig

hr,rr systerret hrngerar, eller att clet luncllar our makt.

Det hondlor om mokt
Att se kvinnor som lcslus innebär att maktclintenskrnen

i relationen mellan kvinnor crh nlin ignorcr:rs.Jag stttclenr

kvinnors org:lnisering i glesl>ygcl utifttn ett f-eministiskt

perspektiv. Min utgångspr,rnkt iir att vår-t saniluille genotn-

syras av en rnaktordning mellan könen satrt att clenna

maktorclning bOr upphör a.

Genom cle f'eministiska glasOgonen förvandlas silrtt-

h:illet. Istzillet för clet könsnetrtr:rla alhrzinintlcsset ocir cle

könsspecifika, "kvinnliga" s:idntt esset fiarr-rträcler ltilclen av

v2i samh:lllsgnrpper - kvinn<>r och mlin - clzir clen en:t

Kvinnor som resurs

Lät oss :lter.,.rincla till resctnemanget tttn kvinnor sotll
resufs. Detta :.ir clet clominerancle argtunentet i cl:rgens

clcbatt lo1ng kvinnors cleltagancle i ltäcle politik och annat

samhiillsengegenxmg liksour p:i adrlsmarknaclen. Kr,'innor

:ir en resurs - inte ltru i pt>litiken Lltan aiven soln fOtetagarc

och pi anclra postel inctur clen privatekon<ttniska sektctrn.

Kvinnorna lir rrks:t cn leslu's firr glesltygclen. Uttryckt pe

ett annat sr-itt kan tnan siigzr att kvinnorna :ir till för
glesbygden - inte glesl>ygclen för kvinnoffla. Kvinnotna
ril till för politiken - inte politiken firr kvinnorna.
Kvinnorna rir till fOr ekonouin - inte ekonomin för
kvinnorna. NIen v:rcl :ir cLi glesltygcl, politik och ek<tnonri?

Fön rtom <x'cl ellcr lrcgrepp mr.nte cle kturna karakädsetas

som omrirclen eller sf?irer sotn inneh:iller m:inniskor och
clessa mrinniskor:ir l-relt ryclligt inte kvinnor- alltsir måste

cle vam n-u.in. Att qora kvinnor till en leslllS innelrzir



(m:innen) 21r övercrdnad clen anclru (kvinnoma). Vad som

zirgrlitik cr,--h demokniti beslutzr-s av den grupp sorn irurehar

tolkningsforeträclet i samhället. För mig fiamstår just

tolkningsför-etrzicle, eller sanningsmonopol, sont det som

rnakt hancllar om. Vad som är allmzinintresse, rationellt,
kr-rnskap eller sanning:ir inte en gång för alla givet utzrn

avgörs av cle maktorclningar som präglar ett samhäIle.

Självklart:ir kön en central maktordning, liksorn etnicitet,

sexualitet och klass. Även maktrelationen mellan stad och

lancl :ir v:ircl att t:r med i en maktanalys. Kvinnor i glesbygcl

hskrivs olta som "mer Lrnderordnade" än kvinnor i staclen

- rnen vad 2ir det sorn siiger att det är väre att karln ziker

skoter hela clagen än att han sitter framför
Tipsextra rrh dricker öl?l

Det f'erninistiska perspektivet synliggör
crkså kvinnogn-rpper i glesbygd som politisk
alcivitet. Srudiet av politik utgår vanligen fiån
ett uppifran- och inifrånperspektiv på makt.

Om kvinnor finns rned i :rnalysen reduceras

c1e oftast till ett särintresse eller till ett kön,
det vill sziga en variabel som alla :lnclr:r - älder, yrke,
bostaclscirt, inkom-st etc. t,ltgängspunkten i analysen är clen

institr-rtionaliserade politiken och när frågor stzills orl
kvfu-u-ror hancllar de frimst om varör kvinnor inte engagerar

sig partipolitiskt ocl-r vilka problem som kvinnor har i
politiken. Jag menar inte :rtt clessa frågeställningar är

ovikliga, men:ltt en f'eninistisk ans:rts ger möjlighet till ett

perspektivbyte. Istzillet för att ställa frågor om kvinnors
problem i relation till l-rtrr pc>litiken idag är clefinierad och
orclnad zir clet rnöjligt att strilla frågor om hur kvinnctr
org:.rniserar sig och arl>etar politiskt. Politik ir pa så sätt

inte l:ingre en et:rl>lerad institutionell struktur eller en
mekanism för förclelning av värden, Lltan en aktivitet, ett

komplicerat mönster av kvinnors och m:ins clagliga och
kollektiva hancllingar.

Szr lzinge "tj e j satsningar" och "tttfl ),'ttningsproblematik "

diskuteras nt:rn hänsyn till att clet f-inns en maklclimensio,n

i resonen2lnget konlner diskr-rssionen att sLlnn:l vid att

kvinnorna :ir en resurs som vi mitste t1l vilrzl pä. Vi komtner
ocksir an firrts:itta att st:illa frågor otl v:rtf(ir kvinnor inte
engagerar sig i partip<;litiken lika rnycket sotl rn:in, eller
varför kvinnor liinin:ir sina politiska uppchag efter koftare

tid rin m:in. Vi kornmer att suilla frugor om kvinnoprojekt
som alla :rnclra kommunala projekt och hun-rvida detta

särintresse ska erhålla särskilda medel på clet allmännas

bekostnad. Med hjälp av ett f-eministiskt perspektiv kan
frugoma bli nya och annorhrnda, frumforallt beroende pä

att syälvklarheten i begrepp som politik ifrågasätts.
Kvinnors organisering i glesbygcl förvandlas från
blygsamma kvinnogrLlpper, som ofta sautnankopplas
mecl friticlssysselszinningal'sorn sönmrd co-h syltning, till en

,,o o | :-^-^ ^-- ltlickfirng. Kvinnt)representationen sjönk för
J)/nen Pa Kulnn0r ti)rsrr grng.n pri sjutti, rir och clet hemlige.

som resurs bottnAr i kvinnliga näwerket Stöclstn-rmpoma fonnu-

ett tr,ditionellt lerade sina krav gentenrot de politiska

p atr i ar k a tt sy n s ä tt " frfiffi .#';läffi ,'il:f*]?::i#ä

utmaning av den politiska ordningen - till en politisk
organisering i sig.

Kvinnogrupper som utmoning

Kvinnorörelsen florknippa-s ofta med kvirrrors kollektiva

aktiviteter under sjuniotalet, c^--h Grupp B l-rrr,rkar vanligtr.is

iå stå som den svenska symbolen för denna anclra våg av

kvinnororelse. Under åttiotalet växte kvinnojourer, kvinnc>
vetenskapliga fora på universiteten, Kuinnor kaz- mzissan

och ett antal kvinnliga n:itverk av olika karaktär fram -
samtidigt som kvinnorörelsen av många förklarades som

både onödig och clöd. Eftervalet 1991 hamnade dock de
så kallade kvinnofrågorna åter i medias

Stöclstrumpoma med zrtt bilda ett eget pafii -
ett kvinnopafti.

I meclia framställs nittiotales kvinnorörelse oftast som
grupper av intellektuella ocl-r stridbara staclskvinnor som

säller orimliga krav på fonindring. Ibland är de intressanta,

iblancl bararabiata manshatare. Kvinnor i glesbygd kan
någon gång lyftas fram i media som exempel pir innovativa

småföretagare som klarar bygdens överlevnad, men
knappast som en växancle kvinnorörelse som sulller krav
på forändring. Kvinnogn-rpper i glesbygd har svårt att få

plats inom kvinnorörelsens ram. Kvinnorörelsen betraktas

fbrt'ärande främst som de grupper co-h orglnisetioner som

startade vid sekelskiftet och uncler sjr-rttiotaletl samman-

sh-rtningar som öppet Lltmanade manssamhället crh scillde

tyclliga krav på för:inclring. Kvinnorna i cle grtrpper jag

har studerat ställer inte uttryckligen några raclikala krav i
meningen att de kriver storu omv:ilvningar av lokalsamhäl-

let. Målsiittningama l-randLrr om att göra den egna lrygden

bättre att leva i för alla, liven l-r:rm <rh mlin. Varken miiruren

eller manssamhället st:ills till svars och relationen mellan

könen uttrycks inte i konflikttemrer. Är clc lctkela
kvinnogrr,rpperna verkligen en clel av kvinnorörelsen i

betydelsen att cle Lltrnanar männens överorclning och
tolkningsföreträde?

Lokala kvinnogrr,rpper passar inte heller särskilt ltra in
som ett exempel på traditionell politisk aktivitet. I sä fäll
skulle det handla om kvinnliga politikers ställning eller
om de partipolitiska kvinnoförbr-rndens med- och mot-
gångar- inte ett särintresse i form av lokala kvinnop4rr.rpper

som har Lrlivit en aning hogljudcla och börjat sälla kr-av på

oflentliga medel. De aktiviteter som affangeras sträcker

sig från caf6verksaml-ret till datautbildning. Med andra ord



är det en ganska stor mängd akiviteter sorl vi kan atföra
eftersom de inte hör hemma på den politiska arenan. Vad

har kvinnom:rs nya bagarsnrga eller sommarczfe med politik
att göra? oc-h på vilket sätt kan denna organisering ses som

ett hot mot den rådande politiska ordningen?
Kvinnogrupper i glesbygd ar ofta osynliga eller rent av

ointressanta både som kvinnorörelse och politiskt arbete.

Genom de feministiska glasögonen framtrziderdock något

afftat. En organisering av kvinnor som växer fram i var och
varannan by. Ett ifrågasättande av, och ett alternativ till,
dagens politiska ordning vilken genomsyras av hierarkier
och sektorisering. En lokal organisering av kvinnor som är

teritofielL De lokala kvinnogrupperna handlar om att

organisera alla kvinnor på ett lokalt teritorium, inte om
organisering kring en fiåga, en gfl-rpp av frågor, eller en
ideologi, vilket är fallet för de flesta andra kvinnogrupper
crh kvinncnrganisationer. Det är mecl andru orcl möjhgX att

se dessa grupper som alternativa politiska r-rttryck. Det som
kvinnor gör tillsammans i glesbygden idzrg visar på både

styrka och handlingskraft. Det visar också på att kvinnors
or-gam-sering u-rte lzinpye är något rcm några "-speciella kvinnor
i sta'n" sysslar med - om det någonsin har gjort det. Det
fuur-s en kraft i glesbygd-och kur.ske crk*r delvis zutrorlr-urda

möjligheter att bedriva politiskt förändringsarbete.
Visserligen kan cle traditionellzr könsrollerna vara mer
cementerade i glesbygcl än i staden. A andra sidan krlvs en
rejäl portion n),tinkande för att gleslrygden ska överleva -
och mojligheter öppnar sig ör lcrinnor att agera tillsamm-lrn.

En glesbygds-kommun med få invånare ger andra
möjligheter att orgurnisem sig som hriruror over hela tenitoriet

- och kopplingen till territoriet zir hela ticlen levande. I en

sacl är det många orSpnivrtioner cxh näverk rcm konhulerar
om Llppmärksamheten och dessutom - upplever stads-

kvinnan territoriet på samm:i sätt som glesbygdskvinnzrn?

Min gissning är nej. Jag tror zrtt kvinnor i glesbygd har en
unik möjlighet engagerzr sig örsamhillslörändnng på sina

eEpa villkor- samrid44t sorn jag ön-rtspären ökat motsEind.

Så länge kvinnorna är nöjda mecl "nälpengar" från
kommunen, och så ltinge politiker och tj:instemän tror att

de ger png:u till någon öreLisning h:ir cxh någa ctfekv:illar

där finns ingen anledning till oro. Men vad händer när
kvinnor tröttnar pir att få nålpengar-vilket de redan har
gjort i mzinga fall- ocl-r politiker och tjZinstetnän inser aff

kviru-ror inte bara är en resum utan att cle vill skaka om clen

radancle orclningen?

Att betrakta kvinnogn-rpper i glesbygclsom en politisk
aktivitet crh ett emlrryo till nya clernokntiska former, irrne-

b:iratt cle mirste ses somen r-rhlaning (elleretthot) gentemot

clen radande demokrzrtiska orclningen. Framför allt innebär

kvinnors organisering zrtt dernokratins köns-neutrzrla täcke

ryclrs trndan och avslöjar att 2iven vårt politiska styrelseskick,

som resten av samhället, prZiglas av en könsmaktordning.
När kvinnor organisemr sig som kvinnor tvingar de mzin att

bli män utan att längre knnna gömma sig bakom
könsneutrala termer som politiker, medborgare, chef eller
glesbygdsbo.

Mitt syfte med derrna artikel harvarit an kopplzr salrrrr:ln
könochmak, samtattst:illalokala iglesbygd
i fokr-rs och synligS4ora dem som fonnerforpolitisk akivitet.
I förlängningen ligger självklart en forhoppning om
förändring, om att kvinnors underordning successi'ut ska

upphöra - samtidigtar jagmedveten om att det är långt
kvar till det målet. An förändra en maktordning är ett seg4t,

wårt crh långsiktig arbete. Ett furuta steg på vägen att skaka

könsmaktordningen i dess fogar är jr-rst att hela ticlen tjata

om att det handlar om makt. Orn makten att bestämma
vzrd som är vik:tigt, vad som ska räknas och om makten att

självklart tala om det allmännas l>ästa. Vågar vi se att clet

handlarom malakarske vi också blirflercxh flersom säller
oss Llpp och säger ifrån, fler och fler som längtar efter en
annorlunda demokrati dzir indiviclen harbåde kön, ras crl-r

sexuell läggning och inte gömmer sin särart bakom clet

könlösa allmänintresset. På vZigen börenligt min mening
"den dubbla strategin" varavår leclstjäma. Vi behöver bådz

tj ej pro iekt o c h tjej- och-kill-proj ekt ( ungdoms proj ekt). Vi
måste bådz surta kvinnounive rsitet och öka antalet kvinnor
i ledande position på universitetet. För att ändra en
maktordning som så genomgripande impregnerar våft
samhälle måste kvinnor som gftlpp både ha sin eget rum
och arbeta tillsammans med män. Titta och lzir av
kvinnognrpper i Norrlands glesbygd! ooo

Malin Rönnblorn
nrclrN Ronnblom arbetar för nä"rvarande med au avsluta

sin avhandling i statsvetenskap; Ett eget rum? I{iinnors
organisering i glesbygd möter etablerad politik.

Hon är också verksam som lärare vid Kvinno-
vetenskapligt forum i Umeå och engagerar sig gäma i
offientlig debatt om feminism och politik. Den politiska
dimensionen i forskningen är det som driver henne att

fortsäna inom universitetels traditionella struktur, och
hon lägger stor vikt vid att föra ut forskningsresultat
utanför universitetet. På fritiden är det framforallt sång
och musik somupptarMalin åven om samtal och social

samvaro med familj ochvänner är det som hon värderar
högst. ror



Framgångsrik kokboksftirått are

Av Li.x,q Srnr,rlr

IA(:KRARE än så här kan man inte bo, säger Inga-Britta Sundquist, en Au de många

f;rfattare som uerhar i Värmland, detta sagans och sägnens landshap. Fast inte som

shönlitterärf)rfattare, åtminstone inte än så länge, utnn szm synnerligen jiamgångsrik

kokbohsf;rfattare. I ett miljöuänligt rött torp uid sjön Visten i Humlrtory i Selrna Lagerlnf

Östra,timteruik med utsikt öuer blånande berg ocb stora skogar sitter /ton och plttnerar

nya matböcker. Den Ji)rxa matboken, den grönruttgaYegetariska kokboken, har såhs i
öuer 150 000 ex och f;fits au ynerligare tuå böcleer Halsobröd, och Matglädje & hdlsa

som öuersaxs till danska, norska, finska och tyska ocb huordats au kritikema. En ny

uppkga auYegetariska kokboken ör på uäg och blir lcA-forLryas stursatsning nista år.

Att Ing:r-Rritta börjacle intressera sig för h:ilsokost beror
pri att l-ron som barn suincligt <>ch j:imt var sjuk <rl-r krasslig

ocl-r bör'jacle ftrnclera över om clet kuncle ltero pii maten.
Reclan i 12-13-iirsiildem li)rjacle hon laga vegetarisk mat

c.n-h clet leclcle till an l-ron sit smziningorl liqacle hitlla ktuser

i vegetarisk matlagr-ring. NIen scxr cirkellecl.ue saknacle hon
en riktigt lrra l>ok i:in'rnet. Till sh-rt skrev l-ron sjzilv clen

bok hon ville l-ra, Wgetariska bokboken, faktiskt n:ist:rn en

cloktorsavhunclling i vegetarisk matlagning men mycket
peclagogiskt Lrppl:rgcl, Littillg:inglig och h'evlig rrtt Lisrr.

Ingc formello meriter

Som vegetarisk kokboksförf:rttare lir inga-Britta helt
sLtlvllu cl.

- Egentligen har jag ingu fc>rrnella rtteriter, förklarar
hon. Men hon har str-rclerat allt l-ron kunnat komrra Over

om m:inniskokoppen, niiringsllir:r c>ch olika scxters kost.

Nzigrzr kokl>i)cker i vanlig rrening:ir clet inte l-ron skriver,
tycker l-ron. Hennes böcker hancllar orn sit mycket merit -
hur m:rn finner en egen vrig till b:ittre h:ilsa och httr mztn

trivs mecl sin kropp.

- NIan nrhste sritta in kosten i sin helhet, men2u Inga-
Britta. Det:ir ingen icl6 atl aita hailsos2ult ()m nran stresser

i sig maten. D2irl'ör hancllar en stor clel av hennes senaste

lxrk om hnr man sköter sin krc4rp ritt. Men cle vegetariska

recepten finns cliir f'örstås och cle :ir l:ickra och f-estliga.

Lzitta att göra clessutom. Sir enkel son-r möjligt skall lnaten
v:u:r, gocl, ruffinerad men enkel. Den fi:strlirlticll-ron clr,tkar

upp i sitt rymliga ocl-r hemtrevliga lantkök b:ir
syn för srigen. En orientalisk risr:itt följs av
frlrktflan mecl vackra, flirgrika frukter och
saffi':insgr:iclcle. Goft rir clet, gr(rnt, skOnt, f'estligt

crch vackert!

Ett förgstorkt inslog

Vrcker:ir hon för <)vrigt sjrilr'. "Skogens vlinaste

iilva", kallacle en ltgeistracl journalist henne i ett

rep()ltuge. Kliclcl i kl:iclcr i lager pli lager i rrilcla,
vacla:r f':irger r.ir l-ron en flirgstarkt inslag i clen lilla
r':imrLinclska byn cLir I'ron slagit sig ner. Sex irr llr
clet seclan l-ron flyttacle till Htrrlletorp, sonr
verkligen ligger b<>rtom allt som k:rn betecknus
son:rllfurvrigar. An bo i HLullet()ql:ir fOrvisso utt

lxr i glesbl,gcl.

- Men vuckrrre stlille att bo plt kltt't tnltn intc
ttinka sig, s:iger Inga-llrittu. Fast nlrn mltste n()g
vare ganska sturk för att vrili:r att lrct su hlir otr-t

r-nun inte lir ven frlrn bOrjun. Till nrin'u:.rstc

lar-rtl'renclel :ir clct 1 1/2 mil. till n:innsta tlitortcn
Srrnnc clrygt 2 1i2 nil och till Karlstrrcl i li 2

mil. Man lrlir onekligen mer isolerlcl. Vrlnnerna

tittar inte precis in i fOrbifurten. Och clct rir inte
allticl 1:ittekLrl orn vintern nrir clet rir isigt. kullt
<rh mörkt r.rtur-rfOr huset. Nian lirr n()g tainkll sig

för bacle en <rh t\'2r gul-rgcr innun niun slul sig ner
: I ,.

sll ltllf.h gd- Ilrimr S t n ultytist



Själv har Inga-tsritta vr.rxit r-rpp i Stockholm men har
alltid clrörrt oln att lro på landet. Ocl-r clet 2ir klart att
fOrdelarna Overvriger nrecl att lro i Hr,unletorp. Annars
sknlle hon naturligtvis fbr l:inge seclan flyttat cliirifrån.
Vrckrare kan rnun s()m szlgt inte bo och inte heller rner
fricllirllt och lolyllt.

Rent arbetsn'uissigt gir clet allclcles utrn:irkt att lto i
Htrmletorp. I sitt j:ittestora arbetsn un mecl ljuvlig trtsikt
irver sjön Visten r>ch clen lilla porlancle blick, scttl rinner
ner ln()t sjOr-r, har Inga-Brina alla tekniska hjiilprneclel sotn

hhövs för att kr>nulrnicera mecl omv:irlclen.

Lite ensomt

Möjligen kan clet krimas litet ensan-rt iblancl. Saknaclen

efter arbetsgernenskap har lett till att lnga-I3ritta tlinker
l>örja arbeta p:i clelticl s()m temper-rt i Sr-rnne. Pir sistone

lur hon försris inte beh(ir,t sakna arlrelskanratel'nair l-Ion

pencllat fram och tilllraka mellan Htttlletorp och
Stockholnr. Ve,getaiska kakbokenska som sag4t kormr:r ut i

ny upplaga och clet har l>livit htskilliga resor till fbtograf
oc1-r fur1ag.

- Den nya kokl>oken blir häftig, lrer:ittar Inga-Britta,
mecl moclern och lzicker clesign och fantastiskt fina
nutl>ilcler av fotografen KentJardhamnur. Och för övrigt
också som i försur upplagan Inga-l}ittzrs egna akvareller.

De senaste hren har hon jobbat hiut ocl'r k:inner att nrr

vill hon lörja en ny kanirir ocl-r bli livsnjurrrc. Fast allcleles

lr-rgn l:ir nog inte tillvaron lrli ör Inga-Brinr. Hon vill skrjva
en rnatbok till, en ronlan. har flera iclder till barnböcker
och skr-rlle vilja n-rirla. Sli sysslolOs l:ir hon knappast bli i
sitt röcla hr-rs i Hr,urllsfe1p. ooo

En perfekt bjudrätt
Orientolisk risrött

nn'h:ir rir en perfLkt bjLrclriitt, tycker L-rga-tlritt:.r. Den lir
gcxl, vacker <rch enkel att laga till. Vill n-ran Ligga till nirgot

allcleles extru lir senr4)snrarjnet:tcl purlolOk gott till.

Det här behöver man till4-6 portioner:
3 dl ris
6 dlvatten
1 tsk plantaforce

2 krm curry
I gullok
300 g fdrska champinjoner
1 röd paprika
4 dl fint strimlad vitkål
1 bit gurka
4 skivor ananas i egen juice

4 st bananer

I msk oliv- eller rapsolja

2 st pressade vitlöksklyftor
1/2 tsk curry
l tskgurkmeja
l-2 krnr mald kummin
1-2 krm mald koriander
1 -2 tsk sambal oelek e ller I -l I I 2 mild salsa

1/2-l msksojasås

2-3 tsk cirronsaft

I25 ggröna ärtor
ll2-l dlsvarta oliver
I I 2- | dlj ordnötter/soj arostade pumpakärnor/
solrosfrön

Så här gör man: Koka riset i vettnet tillsamurans t'uecl

lrtrljongkoncentrut ( plantafr>rce ) crh crul/.
Skala och hacka lirken. Ansa rrh skiva svampen grovt.

Ansa crh strjmla paprikan och vitkzilen. Skiva gurkan och
halvera cLirefter skivorna. Halvet r.t lmiwmskir,'oura. Halver.r

b:rnanerna först pir Lingclen <rh seclun rnitt itr-r.

Fr:is lOk, svamp ocl'r vitkirlmjuka i oljan. Tillsuin paprika,
gurka, vitlirk och curry i slutet av stekticlen. Srnaku av
med gtrrkmeja, knmmin, kodancler, szunl xtl oelek, sojasirs

och citronsaft. Rör i lirtor, oliver, j<lrclnötter och ris och
lirt allt bli genon'rvumt.

Stek bananerna pli b:icLr siclor i olja och stn) över cuny.
Rör försiktigt ner banan- och ununusbitluna.

Morinerod purjolök

Marineracle grönsaker hrjr till Inga-Ilrittas favoriter pzi

bufl-el>orclet. Det uir ocksir gott till pate och vegetter. Gör
g:irna en st()r sats fbr cle h:iller sig ,i-5 clagar i kylen. By
gärna r.rt puqolöken l'n()t schalottenlOk ellergn)na l>önor,

t ex hadcols velts.

Det här behöver man till4 portioner
3 - 4 smalapurjolökar
finhackad persilja

Marinad:
l mskvinäger

3 msk olja
I tsk dijonsenap

I pressad vitlöksklyfta
örtsalt och peppar



Såhirgörfivrn: Ansa och sköli puqolöken. Skär det vittr

på pr-rrjolöken i ca 10 cm stora birar och koka dem miuka.

Gör i ordning marinaden och l-räll den över cle avrunna
pr-ujolökama. Smaka av med örtsalt och peppar. Låt stå

och dra minst ett par timmar före servering. Strö över
persilja.

Frukfflon

En clelikat kaka med rafflnerad saffransfyllning som är

generöst dekorerad med fir-rkter.

Till 8 portioner behöver man:

15 st digestivekex eller ett gräddat pajskal

50 g smält smör eller margarin
Fyllning:
2 askar Philadelphiaost, 400 g

I pkt ädelfraiche

I krm stött saffran

2-3 msk honung
1-2 tsk vanila
rivet skal av en citron
Garnering:
olika frukter och bär t ex jordgubbar, mango, papaya,

persimonfrukter, blå och gröna druvor

Såh.irgörfilaft Krossa kexen i matberedare och blzrnda

med det sm:ilta smöret. Tryck ut degen i en smord palfbnn.

Låt stå kallt 30 minuter.
Mixa ost, ädelfraiche och saffran. Smaka av med rivet

citronskal, honr-rng och vanilj. Fördela fyllningen i det
stelnade pajskalet och låt stå kallt minst 30 min.

Dela jordgubbarna och skär mango, papaya och
persimonfrukter i klyftor. Halvera och kärna ur vin-
druvorna. Dekorerzr pajen med frukterna. Förvara pajen i

M"n tills servering. ..o

Doris Sunzlholru afri* i Ambjarby



Upp till kamp, systrar!

Av Donrs SuNoHoi-l,r

ÄTr vara kvinrn och leva på lanclsbygden, är det annorlunda
ånatt bo i stad eller tätorI?

Det finns säkert många fördelar med både boende-
miljöerna, trots att fönrtsättningarna är så olikzr.

Själv är jag uppvrrxen på landsbygden, som bondjänta.
Min mycket rika lramdom gör självklarlatrjag som \,'Lrxen

valt landsbygden.
En kort sejour i25-ärsäldern bodde jag i Stockholm,

det var det som lockade på 60-talet. Stockholm hade ju
allt, närhet, utbud i det oändliga, trodde jag.

Sen blev det Karlstad istället. Lägenhet i några åq men
med Lrarn nLlrrmer wå på väg valde vi villaboende i Kil.

N2ir möjligheten gavs att flyta nonr-rt i Värrnland, åter
till landsbygclen, k:incle iag att tryggheten i livet och
boendet återkom. Tänk:rtt få känna sig privilegierad att fa

bo i clenna miljö. I Klaråilvens unclerbara dalghng. Det
finns livskvalitet i varje vrlt.

Det är sa mycket enklare an bo h:ir.

Min :ilclsta son är födcl i Karlstad. N:ir vi gick till
sancllåclan mirste jag lära honom att passa sina leksaker.
Tänk hhöva ltira en wiriuing att vzlra egoisti.sk, håll i dina
saker så ingen tar dem.

Son nummer tvh :ir föcld i Kil, i vill:rsamh:illet. Han fick
knalla onrkring på tornten obehinclracl. Men l-ran fick lära

sig var tomtgrainserna val. Alla grannar gillade inte bzrrn
på rymmen. Här fanns mer frihet, även om clen var
l.rcgränsacl.

Son nummer tre zir föcld l-rär i Ambjörby. Tzink attta
n rlta omkring på egen h:lnd, upptäckzr natLlren. Lära sig
omgäs mecl myror <;ch övriga varelser, fii ömsedidig
respekt för allt levande. N:ir ens barn får vZixa upp med
denna harmoni, blir rnzrn lycklig som lnarura.

N2ir det gäller yrkeslivet sä finns clet självklart inte clen

vahnöjlighet här som staden lr.juder. Sj:ilv valde jag

livskvalitet fiamtör yrkeskaniären. Mecl inte sä l:ingt kv:rr
till pensioneringen ir iag,glacl över mitt och familjens val.

Jag har haft ett så rikt liv. Visst har jag jobbat langa
dagzrr som egen föreurgare , men när lramen var små fanns
vi allticl till hancls. I virr skola känner alla varandra. Det är
också sarrma m2inniskor i cle olika föreningarn2l vars
:rktiviteter vi delurgit i. Det :ir en rrcrhörcl tryg4het att känna
sa rTHngzl.

Visst är clet trwecklande att trzifla nya mlinniskor, rnen
det rir inget vi rnissar för att vi ltor pir l:rnclet. Tänk alla
turister som kommer, cle vill g:irna pr:rrr med oss "inlöclda"

en stund. Samtal som k:ln vtu:l nog sjr berikande.
Det sor-n gör rnig ont, soll lanclsbygclbo, tir våra

politikers syn pä bygcien. Hur kan man totalt negligera
värdet av clenna lxrnclemiljö? Vuför får landslrygden inte
kosta n:igot?

Det skrämlner rnig oerhört att det g:rr s:i snabbt att
:lr,'veckla landslrygclen. Lanclsbygden sorn r.ir clen l>:ist

t:lnkbara miljö för barr-r att v:ixr upp i.

N:irvi ser problemen med stzrdens stökiga, oroliga bam
som tvingas visurs i tråkigzr milj.ter, stora skolklzrsset varför
lhtervi uwecklingen fortsätta? Det borcle vara varje barns
rzittighet att ffr bo på lzindet, nära naturen.

Har kvinnorner i staden blivit för karri:irsLrgna för att
reagera? Vi kvinnor på lanclet, som sitter i vår fin:r n-riljö
och mår gott, varlör skall vi bry oss? Vi har inte v:lrit vana
att k:imp:r för tillvaron. Dock måste det till krafttag om
något :rv vår lanclsbygclskultur skzrll överleva.

Det är nog sn:rrt dags för ett riktigt "ltoncletirg" men
meclluru klirringlrr.

För "damer" slåss inte för något, cle sitter snälla och
fömöjsamma.

Det skrtll vrlrl KÄRRINGAR. sonr skull rrtnitt:t något.
Upp till kamp, systrar!

Hälsningzrr från en glesbygclskäning. ..o

Doris Sundholrn
DoRrs suNDuoLM är vicepresident i Republiken
Klarälvdalen. Hon har med andra ord stort förtroende
bland sina sambygdningar.

Tillsammans med sin man är Doris dessuton
föreståndare ör ICA-afftiren Skogsstjäman i Ambiörby.
Hon har suttit i ICAs styrelse, som enda kvinna och
som enda småhandlare.

-Jaghar suttit ör som ett alibi, säger hon, men det
har varit mycket intressant och jag tror väl att jag har
kunnatpåverka gubbama med mina annorlturcle erfaren-
heter.

Nu är hon glad for att en av sonema vill övertzr afPlren,
så att den kan fortsätta att ge serwice till invånarna i
Ambiörby med omnejd. orr
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Konsthantverk i Flögboda

Tt,r't ctc.u F()l'() Irc;l,t.,q VEssNt'qRx

rrc)clnon.'r rir ett litet sarnhzille mitt ernellan Karlstacl och

Arvika i Vinnlancl. Det :ir gleslrygcl, rnen en livaktig såclrn.

Här finns fortf:rrande biicle skola och afllir, clesslttom

biblkrtek. clistriktssköterska ocl-r ett aktivt Folkets Htrs diir
man vis:tr l>ircle film ocl-r teatet'. L:insuigen sLtnnar vicl clen

lilla stati<tnen i centn-lm tren Oslotaget ch-tnclrar fOrl>i. I

och runt sarrhlillet finns flera oliklt sn-råinchlstrier, ett

ökeri, en sttr-tlsfarm och mycket 2mnilt. H:ir skall jag tr:iffit

ff:i kvinnor sollt meclvetet vlrlt att llos:itta sig pir lanclet

ocl-r att klara sin fbrsörjning cliir.

I'}rzistgärtlen ligler centr:ilt i byn, clen syns Llppe i llacken

nlir man passerat jlirnviigen. Jtrst clenna clagen i april
lrr:inner man gnis pir lingen necLtnför, sit htrset mecl cle

vita kntrtarna göms delvis i ett rt)kmoln.

Jag skiller bilen p:i lrchörigt evstrinclfran elden och går

in i hr-rset. Hrir trZif'far fag Karin \Testmirn, konst-
l-ranverkare. Karin flyttacle till Viirmlancl fiän Llppsala fOr

73 ir seclan med sin flrmilj. De ville trt pir lanclet och

Vzirmlancl val ett sir vackert lanclskap sir clet var clit

flyttlasset clrog.

Nu lir de v:il etableracle i samh:illet, Karin har arlletat

aktivt i Hen-r&Skola ntir barnen var tlinclre och hennes

man Hakan chog igang en riclskola i llyn.
Vi slirr ()ss ner vi clet stora tr:iborclet i köket. Yr-rgsta

clottern har just ltvsluLtt fnrkosten tillsamrlrans tlecl n:igra

övernatt:.rncle kctmpisar och cle srniter fnittrancle r-rt. Hilr
lir ntrtn rrtitt trpl-re i ti)r'ltredelserntt till K:rrins 50-ltl'slcst.

clet är n:igrr veckor clit men ltkantskapskrctsen iir st<lr sa

g:istema blirbircle rnitnga och langvziga ifi:rn, fletzt av clom

stunn:lr ett par claglrr. Httset tir stclrt clch tyururer ur:inglt

glister men t'trat skallcle ha trch kOket fylls av paiclegar.

Fördelorno ÖvervÖger

Att lxr i glesbygcl har l>ucle för txlt nackclelar, lren s()111

barnfamilj övervriger förclelarna. tycker Karin. Pii en liten

ort finns en social kontroll sctur gör att lllan allticl vet var

barnen :ir och vacl de syssl:tr mecl, uran llir klinna cleras

kc>rnpisar och kon-rpis:trnas fOrtilchzu. Nackclelen lir att niit'

bzrrnen blir stOre finns l-rär inte nyckct att

gora, clir :ir clet stan sou lockrtr och clit :ir

clet chygt 4 nil ocl-r tirgen gar inte c>fta pri

kvrillen.

Första aren i przistgårclen levcle cle lite

som "gröna v2igare", ocllacle grOnsaker,

l-racle höns och h:lst. Men clet lir clet sltrt

mecl ntr, hanverket tar all ticl. Dagarna lllir
ofta långa, inte allticl for att cle mltste jolllra

till sent utan f<jr att clet är så kul ocl-r gl:rset

öppnzrr stäncligt nya rröjligheter till r,rt-

veckling.

V praurr lite Lltt <tu konsthant'rerket cx'h

att arbeta sir n:ira var:.rndra som Karin och
hennes man Häkan alltid gjorl. De arbetircle

bacla rnecl konsthanfferk niir de trziffacles

ocl-r h:.rr alla irr seclan cless iobb:rt intimt
tills:rmmans.

-Vi ärvarandms bollplank crh att arlrcLr

så nzira zir en verklig gl:icl1e, sziger Karin.

Ticligare jobbade Kzrrin rnecl textiltryck och

H:rkan rned tr:i rlen nll iir clet glas sotl
guiller för biicla.

Verkstaden ligger inte lzingt frirn bo-
staclshuset. Hzir lyser glzrset etnot oss n:.ir

vi kommer in, stor:t glasirt s2lltlstts tlecl stn:t

glittrancle örh:ingen. I verkstaclen finns en

liten butik men clet uresta sliljs hos Vrinl-
lancls Konstl-rantverkare i Karlstacl ocl-r pii

Arvika Konsth:tnwerk.
Värmlancls Konsthantverkltre clrir,'s av

rnecllemmurn:.t och Karin liker ofta in till
Karlstacl fbr att sta i btrtiken cllir. Sina

prc>dtrkter sziljer cltxn crksli pa olika hanr

IQtrinWanrnn



IsutWrllin

velksnlarknacler rLlnt on1. framf(rrallt i V:imrlancl men
iblancl ocksri pu Koster och i LJpl>sale. Karin gillar att
kommu ut och tniff:l bacle kr-rncler ocl-r k<>lleger.

V:innl:inclsk iul lir cn merknacl hon nr-rmera allticl finns
meclllli.

- Lrinshenislöjclskonsulentern:r i V:imrlancl lir fantas-
tiska, cle har flrtt n'rccl llllngll yngrc konsth:.rnn elklrre rrl-r
clet iir vlilcligt roligt, sliger Karin.

Frihet och lugn

Friin 1>r:istg:ircler-r aker jag viclare till clet gamla
missonshllset. I{rir bor Lenu Wallin r-necl sina trc
tonursclöttrar, huncl, katter höns och firr. Lite nlimrare
"grOnu vagen" iin i pnistgarclen. Lena rilskar att lro pa
lanclet, lxx-r vill ln fijheten <rh hrgnet. sktrlle alchig ktrnna
ttinka sig att bc>sritte sig i en stacl. Lena rir ocksir
konsthlrntverkllre, hon arl>etrrr mecl ull, nren kan inte
fi)rsOrju sig pri clet rinnu sli l-ror-r har lite anclra joblr
incurellun..fust nu l'ikuricr:rr hon pa I{arnesko kabel-
m()ntllge, en liten inch-rstri i HOgbcxlu. DrOnmen r,ir att så

sm:rnir-rgom fli orclning 1>:r nrissionshlrsct och kunna ha
ktuser, r.'iskr,:i llur och trtl'ryrnir-rg cllir.

llllen tiinker hon firrtslitta mecl. hon arlretar mecl en
clel anch :t kvinnliga konsthantver kare.

- l)et lir vlilcligt lrerikancle, unnrrrs blir cletta ganska
ensrtntt, sriger Lena.

Den mesLr trllen firr Lena fl'un cle egna furcn, men hon
fär ocksri trll av l':inner som inte sjrilva har anvrinclning fOr

den.

- Det fir-rns s:i mycket l>ra mecl trllen s:r hela ticlen
kommer jag pli nya :.rnr.'rinclningsonir-liclen, s:igcr Lcna.

Frar-rfOrallt g(rr Lena brtrksfOremirl. lron tovur huttur,
inneistrlor, seclelskyclcl m nr. Hon gi)r firntlstiska stolsclynor

mecl bilcler 1li varje siclu anpassacle till k(rpurc'n. Nlycket av

clet hon gör 1>h be'stlillning utfirnnas sli att clet skall passil
just clen pers()n son-r skall l-ur clet.

GÖrdsbutik i lillstugon

Ticligare l-racle Lenu en liten girclsl>trtik i lillsttrgan en
bit filin huset, clen verksamhet som finns kvar har flyttat
in istora salen i missionshuset. r'r'ren filtfuruncle kan folk
titta in och hanclla lite varcr meclekologiska förtecken. Sri

sm:iningon-r skall cletta trtvecklas till en lrr.rtik r-necl

ekr>k>giskl var{)rcrh konstllmtverk, ilrte l>ar:.r hennes eget

ukrn hon hoppas kunna lcrka flera konsthanwerkarc lit.
Lena tycker s()m Karin utt clet finns lite för litc att göra

fOr r.rngckrmur i HOglxxla.

- Itriclclningen fi)r r.nin:r flickor har varit att clc gillecle
att ricla, sliger Lena. Och hon bor bunr ett stenkust fl'lin
riclskc>lan sri cle har h:rft nrir:r till sin hobby.

Nackclelen mecl utt lxr sirl-r:ir lir utt nlur blir s:r lrrcncle
av bil. Pri gr-uncl av en garnrn:.tl nuckskuclu kan Lena inte
kOr:r sjrilv, hennes pappa och grrLr vlinner st:iller upp rrecl
skjuts nlir clet lrchOvs men clet Lir ett pyssel un f:r clet att gii
ihop. Sanrticligt blir clet en speciell sunlnunh:illning nlir
n-nn lxrr slil-rir, skall man :rka lxlt lir clet en masse praktiskt
s(xr mziste skOtas hemma :[nclli, cUr ftir nlrn lillla ihr4r <rh
hi:ilpa vartndm. ooo



Pitgrimstapeten tusen års historia

Av A,rsn BeNc

uworafem hundra årJiirdades årligen 30 000 pilgrimer genom

Vätm lnnd. D e uandradr fån Hammarö, dit dz kom med båt öu er

Vänern, upp genom Klarälusdalen till Olau den Heliges grau i
Nidnros. Ortnamn som Munkebol, Munherud, Korsbäcken och

Rasta minner om att hArfanns det härbergen dir pilgrimer sökte

naxhgi. PilgrimsJiirdzrnapågichfam till I544, då drf;rbjöds au

Gustau Vasa. På senare år har det åter bliuit popukirt att uandra

Ser Pilgrirnsltden, med eller utan religiös öuer4tgelse.

Och så startades 7995 enmärkligt arbelsmarknaclsprqekt

i Norra Värmland. Tio arbetslösa kvinnor erbjöds att
brodera en 40 meter läng bonad som skulle berätta
historien om pilgrimsfärderna. Skeptiskavar de, för
broderi hade de inte sysslat så mycket med, "annat än lite

konsgrgr", men man tackar inte nej till arbete i glesbygden,

där det firurs så få arlretstillfällen för kvinnor.
Bakgrunden var att Nidaros, som nu heterTrondheim,

skulle iylla 1000 är 7997. Man räknade med 2,5 miljoner
besökare och visste att det skulle bli det största pilgnnrsåret

sedan refonrratictnen. När konstnären Gunnar Suensson fick
ic16n till bonaden, vzrr tanken att den skulle kunna bli en

vacker gåva till jul-rileumrstaden.

Gunnar hade inspireraLs av Bayeuxtapeten, en 70 meter

lång linneväv, en halv meter hög, som med broderier i

ullgarn skildrar slaget vid Hastings 1066. Det var där en
normanclisk här under Vill-relm Erövraren vann över
angloszrxema, tack vare den tidens modema krigföring:
nomandemzr kärnpade till häst n-redan motståndarhären

l>estocl av fbtfolk. Biskopen Odo vid katedralen i Bayeux

vill foreviga segem och s'amtidigt stärka kyrkans ställning

genom att ber:itLt att Vilhelm hade segrat med Guds hjälp.

Hur skulle de börjo?

Kviruroma som samlades en morgon flJnt ett stclrt bord
iJakr mh Fi-skemuseet i Raruslry, ttade inte vad de gav sig

in i. Där satt de mecl ett 40 meter lirngt och en halv
meter brett tygstycke och otaliga härvar med femtrådigt
ullgam. Det var alltför tjockt att brodera med, så de fick
li)rja med att dela garnet.

Gunnzrr hade ritat bonaclen i tre fält, ett brett mittfält
där händelser och Lryggn:rder längs pilgrimsleden av-

bildades, från runstenen vid Hammarö kyrka till Olav den

Heliges pyav i Trondheim. Över och under mftfältet ritade

han en mångfald av saker från bygdema som pilgnmema
pas.serade. Plog och spinrrcrck, fäglar,läkande c)fter, runor,

notema till en folkvisa och mycket, mycket annat. Men
kvinnornavrd bordet var konfunderade. De såg inte
helheten - och hur skulle de börja? Skulle de använda
kedjestygn eller akterstygn? Men snart var de igång med
arbetet, och l.,ryrlcom och vandringsmän, bondgårdar och

blommorväxte fram och blev till sist till en underb^r saga.

Efter en tid fick devara med om en spännande sfudie-

resa och med egna ogon lrcskåcla Bayetxtzrpeten, rcrn idag

är ett av Frankrikes största turistmåI. Det var väldigt
inspirerande.

Bayeuxtapeten är förresten inne for tiden. I en nyligen
utkommen roman av Marta Morazzoni, Att uppfnna
sanningen, kan vi läsa att drottning Mathilde för mer än nict

hundra år sedan samlade Normandiets bästa brodöser för
att göra en bonad som skulle bli lika ärorik som kungens

erövringståg. tsoken är fascinerande - men enligt den
nyrlste forskningen 1är tapeten ha l roclerats i Cambridge, av

män!

Ett lÖnghus i Ronsby

Väl hemma igen kastade kvinnoma sig energiskt över
arbetet. Nu hade de fått blodad tand och ville visa att de

också kunde göra stofferk med hjälp av nål och tråd. "Frun

att ha varit modstulna arbetslösa vid starten blev de
eft erhand friare, uppkäft igare cr.-h konstnärhgare ", belättar

Gunnar Svensson. "En stolthet för sig själva och ltygclen

växte fram, vilket märktes i deras sätt att skilclra motiven
på väven". Och med Gunnar som scindigt uppnr.rntrade

och rosade dem förstod c1e att de åsurdkom nzigctt solr var

unikt.
Pilgrimstapeten blev färdig i tid tlll Trondheims 1000-

års jubileum. Den ställdes ut i den medeltida Ärke-
biskopsgårclen, som ärnämrsta ffanne till domkyrkan, trh
lrrodösemavar med vid invigningen. Kung Harald och
drottrring Sonja besökte ulsällningen och hunckade dera-s

arbete. Nu var det helt klart att de hade lyckats. Men när

det gällde att skänka bonaden till Trondheim srrd l-racle de

74



och Gunnar Svensson ändrat sig. Där skulle den säkert
drunkna bland alla andra sevärdheter, men hemma i
glesbygden skr-rlle Pilgrimstapeten bli en unikt turistmåI.
Så kom det sig att man byggde ett långhus till tapeten vid
Jakt- och Fiskemr-rseet i Ransby, och dit ar allavälkomna.

Vodö pilgrimer?

Genom arbetet med bonaden lärde sig kvinnoma en
hel del om bygdens historia. Tänk att människor från hela
Er-rropa hade färdats [4enom denna dalen under flera
hundra år! De som hade råd hyrde säkert roddare som
pgorde att de kr-rnde resa någorlunda snabbt och bekvämt
längs Klarälven, men de allra fleste gick till fots.Ju hårdare
strapatser, ju heligare, var tanken.

Människor kunde ta sig till Olav den heliges grav av
många orsaker. Kanske för att få bot för någon sjukdom

eller ör att stzirkas i tron. Det var också ganska vanligt att
brotslingar dömdes till en pilgnmsvandring. De flesta gick
på sommaren, eftersom de gamaville vara i Nidaros till
Olavs dödsdag den29 juli - olsok, som dagen kallas i
Norge. ( Man ater garna rorunegrot den dagen, en gröt
gyort på vetemjöl och tiock gridde, simmande i smor. Rikig
festmat, med andrzt ord!)

Vem vor Olov den helige?
Olav Haraldsson, eller Olav Digre som han också

kallades, var son till en norsk "småkonge". Han varbara
70 är når han drog ut på vikingafärd, berättas det. Han
tog tiänst hos kung Ethelred i England, drog sen rill
Normandiet clzirhan blev dopt, enligt traditionen. fu 1015

återvände han till Norge och blev tagen till kung. Olav
införde kristendomen och samlade landet till en rike. Han

(ÅaurnStsxxut Foto: LillNikson
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gifte sig rrecl Astricl, Okrf SkOtkonr-rngs clotter. Men pir

grtrncl av sin l-rircll-ret fick han urltnga fiencler blancl

storm:innen, och flerlt ztv clem allieracle sig mecl clanske

kungen Knut clen store. Niir clennc n:in-uacle sig Ntlrge

rrecl 50 skepp, flyclcle Olal'till sin svligerJaroslav i

Girrclarike, ltten snart beslöt han sig fttr att l'itererövra sitt

rike. P:r Stiklestacl r.rtanfOr Niclaros uötte han sina fiender

blancl stomlinnen i ett st()fi slllg och här föll l-ran clen29

juli 1030.

Kloppen gr:ivcles trpp efter nlrgra fir :ir c>cl-r llegrclvs i

en kyrka i Niclaros (rester efier clenna kyrkan finns i clag

byggt in i Troncll-reims nya staclsllibliotek), och de som

besökte Olavs grav vittnacle otu att cle blev llotacle fr:in

sjukclomar.
Olav blev snatt Nctrclens poptrlir:tste l-relgcln (clcrk alclng

kanoniseracl av 1-lliven), och cttaliga s:igner l>erittacles om

honom. Över hela Norclen fhnns clet Olav-kyrkor, i

Lonclon inte rninclre lin fyra stycken. Ocl-r pilgrimer i
tusentalls vallflirclade solll sagt till Olavs gr'.rv fÖr att llli

l>otacle eller göra avbön ft)r sina syncler.

Pilgrimshörberget

Iclag finns som sagt Pilgrimstltpcten vicl.fakt- och

Fiskernuseet i Ranslty, i en byggnacl solll ser Llt soll-I ett

meclelticLr länghus, med timrnerv:igger och tj:irat utkspitn,

och clen har ltlivit en tr-tristattraktion. Även Jakt- och

Fisketnuseet är i övrigt v:ircl ett llesök, mecllrlanclzlnnat

levancle säterl rrr-rk ttncler sonrlialen.
Men clen stol.t attraktionen lir nattrrligtvis Pilgrims-

tapeten. Att em tktrrl arl>elslösa kvinnor fiirn gr:insllygclema

kunde åstaclkomua nltgctt sit vLtckert och intressant:ir
n2ist:rn otr<>ligt. Men clet l-racle inte lllivit nzigon

pilgrirnsurpet Lltan Gunnar Svensson, konstn:ir, förflrnare

och m:ingsysslztre, sorn fick clen kn:ippa icleen, ritacle

utkastet till tapeten och lyckacles gen<ltnclriva pxljektet.

Tack vare hans tr<t ph kvinnornas fÖrmäga och hans

stlincliga LlppmLlnfizln lyckacles cle genomföra clet till synas

omöiliga. ooo
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Livet på Landet
Wm skreu uad?

KOlr,L\ ihop textema med r:in författare. Lösningen hitar
du på s 43.

Lycka till!

1 Jtr nämrlre Månliclen clesto fortare sprang l-ran, tills
I hrrn stonnade in på gården. Han gnägg:icle så att

husfblket v:rknade och Didrik blev ovenösad cl:ir han satt

och sjöng all:r namn som Spadar-Abdon hade förestavzrt
på n:iver.

Didrik sprang nt och de ropade åt varandra. Så som
häst och karl hyllat varanclra €aenom årtusenden.

NIen Hzist'n är det du!

^, Ner Srra Sebina Lans skulle dö skickade hon efter
.Q Tort frin sanihället fur att hon skulle v:.rra hos henne.
Det var andra veck:.rn i maj, den vecka då gökarna lfrjar
ropa i skogama och cl:r lövsprickningen häller opp endast

ett pal tirnmar i cle kyliga och fuktiga nåitterna.

Tora frSrstocl genast att clet var allvar för hon hade aldrig
lrctt om hjälp förut.

2 Geldcn Lig i en dal intillsjön Fryken i Värmlancl, ett

J .tycke tirin cle stora allfzrrv:igarna. Rr-rnt horisonten
sirg rnan skogkLiclda hsar.

I den stilla fiiclen ph clenna lilla l-rengård växte flickan
upp och clär fick hon bo hela sin b:rrndom och ungdom.

Men clen lantliga tillvaron skulle inte bli hänclelsefanig.

/, D. rrnclrrr tittecle pil Gr-rlla rnecl motvillig beunclran,
-f c[ir hon ruk <r1-r fhnxxlg i sin lappacle rarcLrgsklinning
och allvarligt och vördnaclsfullt svarade på de f-ragor som
sLilldes till henne. Men Linnea stötte Erny i siclan.

- Ett sådant högf?ircligt sfycke, viskade hon, l-ron sir ju
ut som hon trodcle att hon vore n:igonting, fastän hon tir'
vLlxen trpp på ett lrarnhem och varken har far eller mor...

< Jag val vril +0 nrir jag l>öqade se forbi Stures ansikte

) nrir jag se nenting till honom crh nzir jag sztg på honom
var minut ögon inte sn:illa.Jag vet inte hur det började,
eller varför clet lrörjade, .jag v:rr inte kär i n:igon zlnnan,

rnen jag böryacle k:inna rnig cList med livet. Karin hade for
länge sedan flytat hemifran, det var bara Sture och jag.

FRÅGELEK

1. Det är roligt när det zlr sommzrr. Alltihop är roligt
O f.ln clet vi sltrtar skolan. Jag har bara v:rrit mecl om
en examen än. Det roliga börjacle reclan kvällen innan.
Alla vi Lrarn i Br-rllerlryn bröt björklöv och plockade
gullvivor och manclell >lommor.

7 - Månntro Lina får mat vad hon behöver till sig och

/ ... och barnet. Varje ord var soln en sr-rck.

- Hon l-rar själv stzillt te som hon har'et.

- Men f-ömt fick hon komma hem.

-Det ärv:irre nu, vad skulle fblk s:iga, hon ryrnde med
barnafaclern som hon för-tigit, de har farjt mecl lögn birde
hon och han ... det är synden som far sitt straff.

g Det vlr midsommartid och om tv:r clagar skulle
O brtillopet sti.r pir Asen. Utför backama nerat l>yn kom
en ung kvinna körande med en fly.nelass, det var Hanna,
som lirnat m:irren av far, för att skjutsa sina zlgoclelar till
det nya hemrnet. En liten blå kist:r stocl breclvicl henne på
fiamsätet ock l>akpå en stor grårnålacl rnecl pl:rtt lock och
stora jämbeslag.

Cl Jo, så var det. Ellen övergav mig. T're fi'iska och

1/ behövande smirflickor fick ett gott l-rem i det ticlig:r
f-emtitalets Motalzr, därför att en sviut CP-sk:ld:lcl, spastisk

och epileptisk balry någr:r hr tidigare hacle placerats pzi

vzrnförcrnsLrlt och glömts boft. ooo

Förfottorno
A. GerdaAntti
B. Elin \Wägner

C. Astrid Lindgren
D. Kerstin Ekman
E. Anna Lorentz
F. MajgullAxelsson
G. Selma Lagerlof
H. Sara Lidman
I. Martha Sandwall-Bergström



Striden om BB

Av MoNrce Exsrnou

R-A.r)r)A BB i Torsbyl!
Så har det låtit den senaste tiden i Värmland, och då

framför allt i norra Värmland.
Dena seclan det blivit känt an vi lanclstingspolitiker har

för av.sikt att aweckla Sveriges minsta BB med 183

förlossningar 1999.

Hur kan vrvara så "grymma"? Ja, den frågan är natur-

ligtvis berättigad att sälla och har också säl1ts vid ett flertal

tillfällen.
Landstinget i Värmland är eff av de landsting som har

den absolut sämsta ekonomin. Underhela 9o-talet harvi

försökt komma till rätta med detta men utan resultat. vi
har skrapat lite här och lite däq men ekonomin den har

bara blivit sämre och sämre, liksom säkerligen ocksä

kvaliteten på mänga håll.

I Värmiand finns i dag wå förlossningsavdelningar' en

i Karlstad och en i Torsby. Tidigare fanns liknande

verksarnhet på alla våra fem sjukhus.

Den vdnnländska geografin är speciell, med det avlånga

länet som innebzir långa avstirnd' Men vi har också en

speciell demografi, där tnan lite vanvördigt kan säga att

de yngre bor i cle södra delarna av länet, medan de äldre

finns i norr. l)etta stziller naturligryis sina speciella krav

på bland annat sitrkvhrden i länet. M mznte sälla oss fragan:

Var behövs resLlrserna bäst? Efter detta mäste vi göra en

prioritering som innebär att resllfserna går dit där de bäst

behövs och clär cle gör störst n),'tta. Detta är inte lätt, för

clet innebär naturligtvis att några inte fär det de vill ha och

också tror sig ha rän aft kriva.
ID7 antogs i riksdagen ett hslut som irrrebär ett tilläg3

i Hälso och sjukvårdslagen om att den som har det största

behovet av hälso och sjulwård skrll ha furetride till vården.

Ett beslut som knappast fölis av något landsting i dag' I

Värmlancl har vi i alla fall bestämt oss för att arbeta med

dessa viktiga, men ack så svåra frågor.

Som politiker har vi ett särskilt ansvar att försäkra oss

om att de "tysta" gruppern,.l inte trängs r:ndan' Det får

aldrig bli så att de med clen starkaste rösten får mest. När

clet gäller vårclen av t ex gamla, psykiskt sjuka och

multihandika ppade finns fbrtfar:rnde rnycket okr-rnskap'

Det är områden sotn är svåra att definierzr och mäta' Men

vi far inte förleclas att endast koncentrera oss på att beskriva

och s:rtsa på clet som är n-rätbart och därmed lämna de

mer svårdefinierade tillstanden d:irhän.

De tysta och mindre glamorösa patientgruppcrna har

inte alltid så starka fÖreträclare. Det ar dä vårt speciella

ansvar som politiker att f-öra deras talan.

I clebatten som varit h:rr clct stundtals gån ganska hett

tillväga. Många har haft, och har, synpunkter. Debatten

har dock till övervägande delen förts av män, tnän som

oftast har "barnalstranclet" ltakctm sig. Sen:ist i raden av

protesterande är nu företagatna iTorsby, som säger sig

väma om ett levande sjukhus med ett bra BB och en god

kvinnosiukvårcl. Sedan när började det privata foretagandet

intressera sig för kvinnosiukvården? Det är närmast

Monil:aEle:tröm

patetish hur de slänger sig in i debanen tttan att ens fiSrsta

vacl clet är man pratar om. Först kanske man skr-rlle sopa

rent framfor egen dörr tlch se hur clet står till med

jämsälldheten i det egna företaget, innan man ger sig in i

en sådan här diskussion.

I hela den här debatten är det ingen som har nämnt

barnen. De barn som kommer till värlclen på Torsby BB

där man saknar egen barnläkare. En kvinna h:rr, i en

insändare i en av länets tidningar, beskrivit hur rädd hon

var när hon skulle föda i Torsby, just med anke på om det

skulle hända något medltametixh ingen bamlzikare fänn-s

pä plats. Barrrläkaren firurs i Karlstad crh ska kunna inställa

sig inom cn tillwå tim,rnar.

I clag pratzrs väldigt mycket om att vi ska leva upp till

FN:s barnkonvention om barnens rätt i samhället' Prata

går säkert bra, men det är det man gör i praktisk handling

sområknas.
Det är också viktigt att se att det enl>art är förlossnings-

verksamheten i Torsby som är tänkt att al'vecklas' Kvar

kommer:rtt finnas mörlra- och bamavårclscentral, cLir man

vill uwecklzr det som kallas "ticlig hemgång", med Llarn-

morska tillgänglig clygnet runt. Man vill även Lrygga upp

verksamhet mecl familiecentral, vilket man reclan fått
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pengar till. En famiijecentralar en gemensam verksamhet
mellan landsting och kommun, bestaende av mödra- och
barnhälsovärd, öppen förskola och i vissa fall åven
socialförvaltning.

Kvar kommer ocksä gynekolog tn atI vara.
Eftersom närheten till Norge finns vill man även se på

möjligheterna för de kvinnor som bor närmast gränsen
attfäföda i norska Elverum.

Det handlar med andra ord inte enbart om ar,vecklino
utan också om utveckling.

Utredningen om BB i Torsbysvara eller icke vara ar
ännu ejhelt ldar. Senast den 15 juni skall vi dock hafattat
ett avgörande beslut i frågan. Vi har en skyldighet mot
personalen att lämna ett besked så snart som möjligt. Det
ar aldrigbra att gå omkring i ovisshet om framtiden. Ett
besked är alltid bättre än inget besked alls, även om
beskedet uppfanas som negativt.

Detta är bakgrunden till vårt beslut. Ett beslut som
inte är lätt att ta och som naturligtvis väcker känslor, både
inom och utanför partiet. Men hur länge kan man försvara

en verksamhet, samtidigt som man vet att det finns stora

behov hos svårt sjuka som inte är tillfreclssälld^!? Var finns
då solidariteten med de svagaste grupperna? De gamla,
de psykiskt sjuka, de med svåra kroniska sjukdomar och
de funktionshindrade.

Som landstingspolitiker har jag en skyldighet att se till
hela länet och att de resurser vi har hamnar hos de som
bäst behöver dem. Dettzr är många gånger mycket svårt
och man lcinner hela tiden att det ärnågon somblirlidande
på de besh-rt som fattas. Alla kan Rrrärr inte få allt, men
jag vill ändå se till an de som bäst behöver sjukvård också
ska få det, både nu och i framtiden. Om vi, som haft
fönnånen att forskonas från svåra siukdomar, kunde lära

oss att själva a hand om de vardagsknimpor somvi drabbas

av, skulle mera tid och kraft finnas over till de svårt sjuka.

An föda barnär bland det friskaste som finns och om
allt förlöper normalt är det bland det bästa och finaste
som kan handa i en kvinnas (och mans) liv. ooo

Bakgrund.
For den som foljer debatten om landstinget i Värmland
i massmedia, verkar Laget turbulent. Underskottet är
storl. Kostbara konsulter lägger fram utredningar som
bara leder till nya utredningar, chefer sparkas till synes

utan saklig grund och får miljonbelopp i skadestånd
ochfallskärmarochalla de fem sjukhusen i liinetlcimpar
frenetiskt mot alla örslag till förändringar.

Beslutet attlagga ned BB i Torsby blev för många
droppen som fick bägaren att rinna över. For att spara

tre miljoner, en struntsurrlfira i sammanhänget, skulle
kvinnorna i norua delama av länet berövas mojlighet
att öda hemmavid. Att rnånga redan nu väljer att foda
i Karlstad, eftersom Torsby saknar forlossningsläkare,
och att gynekologi och hamavårdfordarande ska vara
kvar, godtas inte som argument i debatten. Man har
gått man ur huse för att protestera, och den som har
fät ta emot de flesta okvädingsorden ärvänsterpartiets
landstingsråd, Monica Ekström. I sitt valprogram lovade
vänsterpartiet att behålla BB i Torsby, och när partiet
nu ingår i landstingets politiska majoritet upplevs det
som ett svek.

Men allt har två sidor, och här förklarar Monica sitt
sällningstagaride. mr

Med videokameran i låikarvCskan

LATGRTN KristianJuul, från Likenäs i noma Värmland, tar
den nya tekniken till hjälp.

Det är skillnad på an vara distriktsläkare i glesbygd och
attarbeta på en stor vårdcentral i staden. När han åker på
lrembesök har han med sig en videokamera och filmar
patientema. En av dem är till exempel en gammal kvinna
med bröstcancer. När han kommer tillbaka till vård-
centralen kopplar han upp sig och fär pä TV-skärmen
kontakt med en specialist på bröstkirurgi på ett större
sjukhus. Han pratar öga mot öp4a med specialisten,
samtidigt som filmen på patienten visas i en inl?illd nrta.

Specialisten ger gocla rad om behandlingen, medan drJur.rl

är expert på sina egna patienter och på glesbygdens
problem. Det ger ett fruktbaft samarbete, säger han.

Av de omkring 4300 personer som lnr i vårclcentralens

Lrpptagningsomrade ärmhnga gamla och skröpliga. Få äri
arbetsför ålder. Men alla sorters patienter kommer till
vårdcentralen, berättar drJuul; trafikolyckor, olycksfall,
skidturister med brutna ben, fönrtom miinniskor mecl
kroniska sjukdomar och ålderdomens kr:impor.

Tack vare sin videokamera spar han mhnga långa reser

både for patientema och sig själv. Från Likenäs är clet sju
rnil till sjukhuset i Torsby och 16 mil till Karlstad. ooo

Kcilla: LrVjournalen (r-rtges av lanclstinget i Värmiancl)
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Lekva-ttnet ler.er
NAGRA mil norr om Torsby ligger Lekvattnet, en liten
församling som hitr lyckats Oka sin befblkning för tredje

året i racl. I flol hade de ett pttsitir,t föclelsenetto: plr:s sex

personer!

För tre zir sedan var lrefolkningsmzingden i botten.

Församlingen hade 3'15 invanare. Skol:tn hacle l>ara 75-20

elever och var nc'clLiggningshotat. Lanthandeln var trksit
på vrig att Liggas necl. Da beslöt lrcfblkningen rttt sfzilva ta

tag i problemen. De l>ilclacle en llyalag.

Allra fbrst bilclacle cle ett kooperativ för att raiclda

lanthandeln, sottt har girn hyggligt sen cless. Skolan har ntt

nlinlare 1+0 elever. <rch ultn talar cltn hur clen ska kr.rnn:t

trtvecklas. Lekvattnet skola :ir reclan nlt clen clatortätaste i

kommrnen.
Vicl irrsskiftet 2000 boclclc clet 368 pers()ner i forsarl-r-

lingen, <rh i april flyttacle en farnilj pir sex pemoner in.

- Trivs ftrlk i byn sir stannal cle, s:iger [htct-/rtbart\-sor7,

ordförancle i l>yalaget. Samhörigheten l-rar lrlivit enorl-Il,

ocl-r clet viktiga r.ir att ntt clr:.tr alla lrt siltrllllzl h:ill. Men det

:ir ocksli viktigt att taitorten tnltr llra. T<lrslly erbjtrder
arbetstillf:illen, sitrkl-rtts <rch gymnasitun. Our inte Torslly

r-rtvecklas sli krtmmer ltygclen tr.tnt <ltnkring att tyn:r lxrrt.
aoo

Kci I lc,r : Nya \flerrnlancls-Ticlningen

Plöj aren
Hästen är inte hans

den är lånad.

Inte heller jorden är hans.

Men den blå plogen
som klyver toryan

som villigt öppnar sig

med fräknar, ärr och loften.

Och stunden, stegen,

tankens sus under skärmmössan.

Allt han vet

som faller som det skall,

och ögonblickens {åglar

som $'ller luften kring hans huvud

tillhorhonom.

Han är herre

över sina steg på jorden.

INc;lrtn UntNttts

Srrerige ert rrintersa.ga-
ou "den bebodda vddden" har det talats

sedan antiken. l)en bebodda världen

i motsats till den obebodda världen.
Men åven haven är bebodda, även

de otillgängligaste !ällen är bebodda,

inte befolkade men just bebodda,

liksom de vida myrama och fälten.

Vi ser ju djur och växter överallt,

längs kustema, i sjöama, på tundran,

de obebodcla traktema ar fä

och skogarcn ar djurens storkommuner.
I Sverige är det gott om öde glesbygd,

men lanclet siälvt är tättbebott sorx Stockholm.
Det finns rniljarder innevånare
pådetaland, i clenna höga luft,

u ntler cxhor.?r dqssa vatten),tor,

b itom <xh bofiom desvr kala fi zill,

om.kringden rita glrpp som kallas svenskar,

inutivarle loopp som andas här,

och alla bor de uppcnbart i landet.

f)e saknar nanm och folkbokföringsnutruner,
clessa miljarder innevånare,

så de kan inte sägas boiSuerige.

I Sverige ärvi ensamma som aft,

precis som Lrina i sin kupnation,
en rnonzrrki med lika vacker clrottning

- rnen landet är ju inte heller Sverige,

fast vi så gäma satnmanblandar clem

och säger att vi bor i "sveriges land",

i "fosterlandet", i "våfi hem på jorden",

"fäderneslandet" inte att förglömma. ooo

Gon,tx Pet.nt

Ur Sverige en vintersa ga 2, 7989

E,n orrrodern betraktelse
Glesbyg{ tåtorL De sapienslOsa clelarnil rtv lanclet kallar

vi "glesbygcl", httr artttita cle lin :ir, och cle sapiensrika

clelama kallar vi "Litofter", hlrr afff:rttigtr cle tin iir. lleuaktlrr

mirn clem meclekoglasögon pii n:isan byter orclcn helt

enkelt plats rnecl vuranclra. De flesta cljur och vlirter skyr
jr.r cle t:ittbefolkacle omrliclen:t c>ch sOker sig i strillet till cle

skogar. heclar, myntr, sjrtar, liar <tch "<)clemarker" cllir

m:inniskan:ir slirskilt flttalig. Ser tnan till artrikeclot'uen

fi'amstzir storstliclerna, flygf?ina till trclts. sclul tttprliglacle
gleslrygcler, uredun cle linntr inte kalhlrggn:r skogltrnlt ocl-t

cle linnr-r inte trtclikacle vttttlltrkernlt tonar fratn scltn

nrylh :rncle storkcttmrtLtnef. oo.

Gc)tt,rr P.,rt.rl

Iln omoclern betntktclse. 199+
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Sexualiteten: en positiv kraft

Av Klrenrxe HurrxRANl'z

r N,{rrr arbete som sexolog och kurator möter jag

hr-n.Lrclsakligen kvinnor och män som upplever att de har

problem i sina sexualliv. Naturligwis träffar jag inte dem
som är nöjda och tillfreds. De har ingen anledning att

söka mig. Detta gör att min infallsvinkel kan riskera att

färgas av dessa problem. Men om jag inte hade en tro pär

positiva resultat skulle jag inte kunna arbeta mot något
mal.

Grunden för mitt zrrbete som sexolog är en tro på
sexualiteten som en positiv kraft, något som kan berika
våra liv. Det är lätt att tänka på sexualiteten som
inspirationskälla inom konst, poesi, musik och litteratur
genom alla tider. Många konstverk från skilda kulrurer är

oforblommerat erotiska. En del menar att det är just

sexualiteten som kraft som har drivit oss att åstadkomma

stolerk.
Jagär övertygad om 21tt ett förhållande mellan ett par

särks av sensuzrlitet och kroppslig samJrörighet.

Rent biologiskt är vi sexuella varelser redan i fosterlivet.

Vi har möjlighet att uppnå orgasm i späd ålder och även

på ålderdomen. Vår sexualitet finns till för både fort-
plantning oc'h njutning.

Hur vår sexualitet cllremot uttrlzcks är beroende av vilket
szrmmanhang vi lever i - om jag befinner mig i en sexuellt

tillirtande eller restriktiv kultur, ett bra eller dåligt
förhållande, krig eller fred - listan kan göras oändlig.

Orn vi utgår frhn den verklighet vi befinner oss i idag i

Sverige vill jag göra följande reflektioner:

Jag är födcl 1950 och var clå alltszi tonåring då p-pillren
blev lZittillgängliga och man talade om "make love not
war". Men om jag hade blivit gravid medan jag gick i
flickskolan hacle fzrg relegerats och utestängts från högre
utbildning. Aborl var otillåtet. Det fanns dåliga flickor,
rnen inga dåliga pojkar! Det var fbrtfarande viktigt för en

flicka att kunna "håll:r på sig", det var i alla fall vad jag

fick höra av min rnamma, som jtt hacle uppfbstraLs25 är

tidigare uan tillgång till p-piller. Samtidigt predikzrdes fri
kirlek. tsuclskapen var onekligen dubbla!

Nå, kvinnorna l:irde sig och trppman:rdes att kttnna ta
för sig och bejakzr sin sexualitet. "\(/omen's lib".

Ett mynt I'rar emellefiiclallticl minst wå sidor. Vi:irväl
nfrnga som l-nr ftrn höra att det inte finns någon anledning

an s:iga ne1 till ett sarllag orl lrun ntt inte kunde lrli Syavid.
Debuurlclem fdr fiSrstur samlaget sjönk, iltlrncl mecl negativ

inverk:ln på båc1e kropp och sjzil, iblzrncl mecl en positiv
rnöjlighet att l>ejaka sin sexualitet. För många flickor är

icLrg samlagscleltuten en positiv och bra erfärenhet.

Vacl jag i korthet har vel:rt belysa en aning mecl

ovanståencle :ir att fdr:,lnclringarna i samh:illet l-rar gån så

otroligt fort cle sista 30 firen. Vi har l:itt att glömrna llort
clet an,vi linclir bär pä h:ir i vZisterlanclet. Virr kr-rltr,rr l-rar i

sn:lrt tvittusen lir pr2iglats :tv en i mitnga stycken
sexualflentlig kulttrr. Kvinnobilclen l-rar fiirgats av iclealet

med den rena, passiva, oskuldsftllla kvinnan utan sexrella

känslor. Den kvinnliga sexualiteten har framställts som

icke-existerande. De senaste hundra åren har också betonat

sexualiteten som smutsig, syndig och sjukdornsskapande.

Man ska inte tro att man ändrar detta på en generation.

Jaghar ju uppfostrats av min mamma, som i sin tur
r-rppfostrades av sin.

För många kvinnor idag är emellertid sexualiteten den

positiva kraft man önskar zrtt den ska få vara. l)et är för
dagens kvinna inte tabubelagt att onanera. Den modema
kvirrran känner ingen skam över att fa orgasm eller känna

lust. I stället är det tvärtom. Vi har fått kravet på oss att

alltid ha lust och att allticl kunna få minst en orgasm vid
samlag - lite tillspetsat. Massmedia styr i hög grad våra

värderingar och förväntningar och sex säljer.

De sexuella problem kvinnor söker hjälp for hos
sexologer är oftast minskacl eller utebliven lust eller
oförmåga attfa orgasm. Ibland kan orsaken vara ),'ttre
ornständigheter som stress och för mycket :rrbete men
många ghnger ligger orsaken i relationen. Kvinnor säger

ofta att de viktigaste faktorerna for "bra sex" :ir kom-
mr-rnikationen och tryggl-ret i relationen. Men även om man

anser sig ha län för atrprata med varurndratir det .svårt för
många att kunna samtala om sexualitet med sin paftner.

Många kvinnor har mycket dålig kunskap om sin geniala
anatomi. Ar det nr:rnne arvet fran morrnors ticl som spökar?

Jag finner det förvånande (och tråkigt) an mzrn inte kan
kommunicera med sin partner om sexuella frågor.

Jag tror att man måste kunna vara både subjekt och

(Falvittersid.29)
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I frihetens narnn
Hur jog uppleude den sexuella reuolutionen

Av rrr. on. HJönors LEvrN

"vr TRoDDE inte våra ögon när vi såg polisen fånga in
kvinnor på gator och torg för att föra dem till
läkarbesiktning." Så skriverJosephine Butler, en av
Storbritanniens märkligaste kvinnor, när hon berdttar om
den reglementerade prostitutionens införande från
kontinenten till det liberala England. Näsurn lika forvånade

blev många av oss, som bevittnade den "sexuella
revolutionens" genombrott i mitten av 1960-talet.

Plörshgtvimlade det av bilderpå nakna ellerhalvnakna
kvinnor i dags- och kvällstidningar, något som aldrig
tidigare förekomrnit i vårt land. Pä så gon som alla kioskers

affischtavlor satt de så kallade hentidningamas löpsedlar

uppe Deras "pinuppor" blev allt naknare, med bröst
alltmer svällancle och blickar allt villigare vzrfiefter tiden
gick. Vad de kvinnliga kr-rnderna tyckte om denna
närgangenhet brydde sig ingen om. Om en kvinna drisade

sig att säga något kritiskt fick hon höra, att hon var "pryd",

"hämmad" och "sexualfientlig".
Den "sexuella friheten" tvingades på oss. Vi lärde oss

att tiga f-ör an inte bli psykiskt hudflängdzr om vi öppnade
munnen i protest.

Så gjorde "liveshowerna" sin entr6. De innebar att ett
parhade samlag på scenen infdrengzrpande, mest manlig
publik. Och nota bene, det ansågs självklart, att kvinnor
skulle sitta bredvid och glädjas åt att deras män njöt.
Svart-sjuka var tabu. Man kan inte äga varandra, hette det.

Nltså fick en kvinna inte bli ledsen över att sexshowen
vzrr till for herures man, att han avsågs bli och örmodligen
också blev sexuellt upphetsadav den. Det var så bra, sades

det i andra sammanhang, för de äkta paren an piffa upp
sitt sexr-ralliv med lite pon på bild eller i verkligheten. Efter

showen skulle alltså mannen, med porrflickan på
näthinnan, göra sin fnr eller flickvän lycklig i sängen. I
Klarakvarteren runt centralstationen i Stockholm växte
också porrbutikema upp som svamparur jorden. De låg
vägg i vägg med varandra och tillhandahöll allt från
löspenisar i mastodontformat till sadistiska verktyg och
bampomografr.

Hur vanlip4t det var med "gruppsex" vägar iaginte uttala

mig om, men nog l:;r:.t jaghört en och anrnn kvinna lreratra,

att hon trugades av sin man att delta i "befriande"
tillsällrringar d:ir go<1a värrrer trziffades och hade roligt med

varandms paftner.
En annan sexuell stimulans som tillhandahölls svenska

män var topplösa seruitriser i kortkorta kjolar på
lunchrestauranger. Vid sidan av kycklingbrost serverades

kvinnobröst och kvinnolår. En ung kvinnaldrhaavskedats
for att hon väppade arbeta med bar överkropp. Själv levde
jag ganska isolerat vid den här tiden och hade inget forum
därlagkunde uttrycka min ökande ilska övervad jag såg

omkring mig så fon jaggick ut eller öppnade en tidning.
Min umgängeskrels var ganska begränsad och den lttre
omgivningen verkade fu llkoniligt förtroll ad av kampen
for sexuell frihet. Jag kr-rncle inte begripa det clär av

åtminstone två skäI. För det första tyckte jag inte att det
fanrn nägon brist på sexuell frihet och for det andra kunde
jag inte se någon frihet för kvinnan i sexuellt slaveri och
kvinnoförakt Jag skall r-rweckla det här lite närmare.

Sexuell frihet - troditionell och modern

I industristaden Norrköpingdar jag växte upp var det
självklart aff ungdomar som hade stadigt sällskap också
hade sexuellt samliv med varandra. Det var ganska vanhgt

att unga parblev "tvungna angtfta sig", men detvar också

vanligt att de inte gifte sig utan bodde kvar hemmavar
och en hos sina foräldrar. Undertiden paret sparade ihop
till bohag bodde bamet hos den unga mamrnan och den
unga pappan hälsade på. De grfte sig när bamet var karxke
fem - sex år. Ofta gick de här äktenskapen bra. Kanske
kom det ett bam till men ofta inte, för det låg ingen hög
status i an ha mängabam på den tiden. eflrså måste någon

form av födelsekontroll ha fungerat trots att p-piller och
spiral inte blev vanliga fönän efter mitten av sextitalet.

Kanske var det här mönstret inte lika vanligt överallt
som just i Norrköping, beroende pä att det var en
fabriksstad, fri från de stränga regler som fanns på vissa

håll, speciellt dzir bondekulturens ägandegränser var strikt

uppdragna.Jämföft med mångaandraländer har det dock
av hävd funnits en stor sexuell frihet i Sverige. Före 1734

när lagen om kyrklig vigsel stiftades gällde ett urgammalt

äktenskapsmönster som gick ut på att den sexuella
samlevnaden sanktionerade forhållandet mellan man och
kvinna. De som låg med varandra var ett äkta par som
givit varandra tro och loven. Detta gamla trolovnings-
mönster levde kvar parallellt med clet kyrkliga mönstret
långt in på 1900-talet. Prästerna hade det jobbigt att fa

26



gamla stadiga landsbygdspar med en flertal bam att ta ut
lysning och gifta sig. Mönstret följde med inflytningen
till sädema. Det s.k. stockholmsäktenskapetblevbl.a. en

utväg för kvinnor att slippa hamna under mannens lagliga

husbondevälde genom vigsel. Det radikala paret Anna
Bugge och Kmrt Wicksell vägrade gifta sig av det skälet

och ingick "samvetsäklenskap" i slutet av 1880-talet. Lagen

om husbondeväldet upphävdes först 7927.

I ett av trettitales många statliga beänkanden förklaras,

medtanke på de många bam somlocldes utom dktenskap,

att den ganrla bondekulturens giftermålsmönster sprin sig

till allt större befolkningsgrupper. Det kan vara en
förklaring till an det inte ansågs anmärkningsvär1att unga

par i Norrköping fick bam utan att vara gtfta och att dessa

Llnga kvinnor varken kände sig eller betraktades som
förtappade varelser. Den sexuella friheten slog i själva

verket igenom under första världskriget. Då smälte det
gamla trolovningsmönstret samman med den "nya
moralen" och föräktenskapliga samlag blev vanligt i alla

samhällsklasser.

Vad var det då for frihet som sexualliberalerna
åstundade? Varlör nöjde de sig inte med den frihet som

fanns, när de samtidigt försäkrade, att de bara ville att en

man och en kvirura som älskadevarandra skulle ha rzitt att

ha samlag, utan att en pråst hållit sin välsrgnade hand over

dem?Ja, men det visar vår historia att svenska par alltld
har haft. Människor skall ha rätt att "njuta av sex" också,

sa sexliberalerna. Det fick man inte förr i tiden för då

ansågs sexuell lust och samlag vara något fult som man
hymlade med och skämdes för.

Som forskare i sexualitetens historia har jaggått igenom

hundratusentals sidor i tidningar och tidskrifter och läst

igenom sä gon som alla skrifter och broschyrer som kom
ut under sedlighersstriden 1880 - 1910, men jag har aldrig,

säger aldrig, tråffatpå någon som uttalat sig på det viset.

När nymalthusianen Knut \Ticksell en gång hävdade, att

pasäendet att detvarfel att använda preventivmedel maste

leda till attalla samlag som inte s/tade till bamavel var
moraliskforbjudna, fick han alla sina motstandare på sig.

Såväl przister som filosofer och nationalekonomer hävdade

frenetiskt, att den sexuella driften var en gåva från Gud
som hade fortplantning som högsta målsättning, men
ocksa avsag afr vara en killa till makanras gemensizllrxrlzt lycka

och glädje. En par i fruktsam ålder som "övade samlag"

med varandra måste inte önska sig bam, men de måste

alltid vara beredda attgemensamt ta hand om det bam
som kundebli resultatet av deras samliv. Denna åsikt
fizmförde även radikala feminister på 7930-talet.

Sexuellt sloveri och kvinnoförokt
Den frihet som sexLralliberalismen åstundade var således

en total frlhetfånsexuallivets alla icke önskade följder.
Foljalaligen blev avskaffande t av allt "moraliserande" kring
sexuella örhållanden, fri tillgång till säkra preventivmedel

och lagstadgad fri abort viktiga krav. Så långt var väl de

flesta kvinnor med. Men de flesta kvinnor var inte med,

när det gällde friheten tillallt det som ovan beskrivits.

Själv kunde jag aldrig förstå vad det var för frihet för
kvinnor att exponeras på nakenbilder i dagstidningar.

Vad var det för frihet i samlagstvång? När p-pillren kom
fanns det irue längre något berättigat skäl för en kvinna att

säga nej till sexuella inviter från vilken man som helst.

Kvirrnor sk-ulle vara så iättegladaför, att de numera kunde
ligga runt Lrtan att bli med barn, så det fanns ingen
anledning att någonsin säga nej. Skedde detta likväI,
utsattes den nekande kvinnan för en skur av frågor: är du
frigid, har du en annan, har du mens, vadar det för fel på

dig?

Hu'ur-rdargumentet mot oönskade samlag, rädslan för
att bli med barn, hade fallit bort. Att kvinnor kunde ha

andra skäI, exempelvis brist på lust eller attraktion eller
helt enkelt något roligare att göra, var under lång tid
oänkbart. När det gällde våldäkt resonemdes i egendorns-

termer och med marxistisk vokabulär. Våldtzikt var endast

ett brott mot patriarkatet eller fadems rätt till dottem som

egendom, att överlämna i oskadat skick till en annan man.

Alltså behövde en kvinnan inte känna sig skändad som

kvinna, person crh manniska om hon blevvåldtagen. Kan

man tänka sig ett bättre försvar för våldtäkt framfört av

sexliberala vänstermrin?

Vartefter vi närmade oss sjuttitalet ökade sexual-
liberalemas krav. Det rös i mig när vi även fick uppleva att

incest försvarades med de mest infama argument. Den
rörelsen dog, som väl var vid en sexualkonferens i USA i

bör]an av 7970-talet dit incestförespräkama vägrades till-
träde, något som dessa givetvis såg som ett påbud från
"mörketmän" och "sexualhatafe".

Pomografin skulle släppas fri och det blev, som vi vet,

fritt fram. Jag säger somJosephine Butler: "Vi trodde inte

våra ögon" när vi såg vad som publicerades. Utfläkta
sköten, kvinnor med bersel for munnen, små bam i sexuella

situationer med vuxna. Kravet på fri pornografi fördes
fram i omtanke om fångar och handikappade - manliga
förstås. Kvinnor som protesterade - det fanns några
stycken som vågade - kallades "frigida", "hämmade" och
"sexualfientliga".

Under den här tiden grundmurades enlig min mening
föraktet för "moraltanter" och "moraliserande mödrar".
Tidigare i vår historia ansågs det vara kvinnans uppgift att

varamoralens väktare och ingjuta vördnad för det rätta

hos sina bam och lära dem ta avstand fran det som var fel.

Nu predikades det att föräldrama, särskilt mödrama - det

var alltjämt dom som hade hand om bamen - inte skulle
påverka sina barn och lägga hämskor på dem. De flesta

kvinnor definierades nämligen som frigida och sexuellt
hämmade och därtör farliga för barnens uweckling. Det
blev frin fram för alla utom mödrar att påverka sina bam.

När kvinnor senare gått till angrepp mot allt det negativa



som här skildrats, har det nästan alltid skett med en
ursäktande inledning: "iagår inte sexualfientlig, jag är inte

puritan, men . . ..". Vi kvinnor har berövats sjäh,örtroendet

att utan ursäkter sta rakt upp för det vi i sexuellt avseende

anserrätt crh riktigt.

Till komp mot en kulturello sodismen

N2ir jag är I97l gick med i Grupp B fanns det där en stor

niclsla for att bli sämplad som puritansk eller sexualfientlig.

Den nya kvinnorörelsen som uppkom i slutet av 1960-

talet var nämligen till skillnad från den tidiga svenska

feminismen ganska nära lierad med sexualliberalismen.

Den medelklassrörelse som den unga kvinnorörelsen var,

arnågs ha mycftet att tacka sexr-rallibemfismen for - kzur"rprn

för preventivmedlen, fri abofi, rätt till sexuell njutning,
rätt till samlag för vänskaps skull etc - inte gick det då an

klandral
Som vdl var, och jag välsignar den dagen, gick det i alla

full upp for Grupp B att det pågick ett våldsamt
kvinnoförtryck och sexualförtryck i den l-religa frihetens

narn. I nrin bok Ti:stihkrnas herrauäldr har jag hävdat, att

det som skedde omkring mitten zrv sextitalet var kulmen
på den kultr:rella szrdism som jag anser bör1ade bredzr ut
sig i slutet av 1800+alet och har marquis de Sade som sin

f-ömZirnsta inspirationskälla. Jag glommer aldrig den kvällen

vi forberedde vårforsta attack mot FlB-Al<tr,rells löpsedlar.

Vilken kr?inkning av Bonrrier.s mot svenska folket och dess

kvinnor att först köpa in gamla Folket i Bild och sedan

göra den till en porrtidning!Vilken lycka det var att med
en burk rodfärg i handen spruta affischema fullalJag lovar

attlagsov gott efter den nattliga övningen.
Sedan kom protestema och avslojandena slag i slag mot

våldtäkt, mot sexllalbrottsutredningen, som påstod att

kvinnor fick skylla sig själva om de blev våldtagna, mot
incest och kvinnomi.sshandel. De helidiotiska argumenten

smulades sönder: kvinnor njuter inteav att bli micshandlade

och vzilcltagna. De har rdtt att säga nej till samlag i vilket
ögonblick som helst. Bam vill inteha sexuella relationer
med vuxna. Allt sådant är r-rttryck för perverterad niut-
ningslystnad och manligt maktbegär.

Kampen fick resr-rltat. Mycket av smörjan försvann, tnen

tyvarr finns det ännu mycket kvar och mycket nytt att

Lrekämpa. Det behövs ny glöd i kvinnorörelsen och
samarbete mellan äldre kvinnor och de unga som nyligen

demonstrerade på Sergels torg mot domen i rättegången

mot vålcltziktspojkama i Rissne. Framfor allt måste tydligen

den klassiska kampen mot den sexuella dubl>elmoralen

tas upp igen. Det är en hydra med många hur,'uden att

hugp av. oo.

Albrecht Diirer: Ungr par
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Som uran och kadavermjöl

Av Sene Lnrr'tex

LrNr)r,rR slaveriels tid farurs ett sarende talesätt plantageiigare

emellrn: bara clen slav som fär en omgång stryk cla och clzr

2ilskarsin herre!

Efter allt vacl rniinskligheten ghtt igenom av förtyck
och uppror, efter all den kr-rnskap vi fätn om människans

kropp och sj:il, lir det skr:immancle hur denn:t
slav2iganr-roml åter ltasunerus Llt som foreclömlig. All slags

propagancla för rnisshandel p:tsserar som kttltur - ttncler

förtrtsiittning att clen syftar tlllförnedring au offret som

könsuarelse. Srirskilt kvinnan vill ha stryk i vzir ticl. l)en encLr

skillnaden rnellan clet lildre slaveriet crh cLrgerx piskollekt
skulle vzrra zttt man nll inte talar orn:ilska ocl-r kärlek. NLr

heter clet "att när kvinnans egen drift v:il har fiigiort sig

frzin konventionernas tryck, lecler clen henne lllot en
paracloxalt förhöjcl jagkinsla genorr ett jagets r-rtplåning"

sorn clet låter n:ir clet ska vara riktigt finkr-rlturellt. Fi,lmaren

Catherine Ilreillat skryter tnecl vacl f'örnedringen kan fir

kvinnan att r.rppleva: att bli ett altsolut tottlftur, "ett enclet

l-rä1".

Stockhohns tkrncle fihnfi:stivals clominet:rnde avcleh-ring

kallacles sinemaoch innehöll ltara pctrnografika. Hltvttci-
rcrllsinnehar,:tren i Sex, the Annabel Chong Story,

presenteracles sou en asiatiskasr>m haft 251 ktrncler pii
tio timrnzrr. Ocl-r clet bara för något sit teoletiskt
LlbpekLllerat solr utt "erÖvrt promisktriteten f-run ln2lnnen

ocl-r få honotl att känna sig r-rnclerltigsen."

Det hzir var porn()grafi ftjr kvinnctr, fiamlilvcle cle tjusiga

anangOrerna. Och var hon inte exotisk, Annltlrel Cl-rong'/

1)et europeiska Plt-grir-rget, ued trnclerförstirtt ttrnna

slemhinnol som etrropeiska kvinnor hzrr, ltetonacle att

Annalrl Cl-rong vx asiatiskaför att clcn etuctpeiska pLrllliken

inte skr,rlle ltqa gratzt:tv sk:ttn.

En säclan film lir sour best:illcl av en l>ordell:igare i

I3:u-rgkok.

Han kan nu visr.t clen f(rr ltarnen sotn hliurtats frirn
lngslryarna i Tliailancl för att l>etj:ina etrrrpeiska kr-rnder

- dess:r flickor som inte orkar mecl sit f:i ktrncler srtm ticl

per clygn nägon Lingre ticl.

V:uför ska Stockhohns sutcl sttltventiot-tel it pt opaganclzt-

rnaterial :rt lxrrclelligare i Bangkctk'/

Samticligt som oppethrillancleticlerna fÖr lril>liotek i

Stockholms f(rr<;rter utinskacles. hacle lrttvttclsulclen r acl att

ge bicL:rg till clessa prxnogr:fiska visningar.

l)e mest hctvsutmla fr)rsök att cliskr,rten p(xrloglafien-
cless br-rclskap, forur och innehall - ar,'vis2IS ttv cle stora

ticlningarnu soln "fbrorclnancle av lrctkb:il", "h()t mot
tryckfirl-reten'. sexuulfientlighet o. clyl.

Iblancl r.,erkur clet sclrn cxl tillskyncltma av pornograf)

levcle i elf-enlmst()m - och niistan trtan krlpp sjlilva. De
l-rar ulclrig triflat ett r.,:tlclt:ikts<tf1br. Dc l-rar alclrig ens luist

<xl vrilcltrikten som krigsfdrltryelse i v:ir ticl; alclrig traifl:rt

flyktingar hlir crh ntt, s()ln vet att clen y'tterstlr förnechingen

clöclar h-rsten att ler,'u. Och inte ens fi)rsökt förstlr vilker-r

skada cle soldater vzillats som tvingats deltaga i sirclana

illclåcl.

En ung flicka som kommer med bttssen i clagens

Sverige; stannzrr vicl kiosken cLir kvällens löpsecllar mzilar

upp clen senzi.ste gr-uppvzilcluikten; hon går in for an köpa

en pirse fir,rkt - men överallt finns r-rtstzillt pornografiskt
rnarterial sorn gör reklam för gang bang och cle senaste

modeaffischernzr som visar utsvultna flickor rnecl

blåmåirken ocl-r kl:icler slt genomskinliga att tnan nristan

ser l>enstomrlen och med friigan r-rncledörsturclcl: villclu
lrli ett vackert lik'i

Virr flicka vänder i clörren och vill inte köpa nirg<x alls.

Hon blygs. Varför:ir n:istan alla viiggar i det offentliga
fl-lmmet ftrllsrnetacle rred ft)rakt för hennes kropp? Hon
kainner sig utsirlcl, hetsad, r:ittslös. Hon springer cle sjtr

nrinutemas gängtid tillbaka till inackorderingsnrmrret pit

halva tiden - hon zir clöskrai - fastän hon :ir vliltr:inacl.
Hennes rnanliga katnater skius ocks:i, clet vet hon; tnen

clet girr inte att tala mecl n:igon ou cletta. P<lrnografiens

hirn träftzrr också pojkarna, Lir clem att clet lt:rra zir $ytnna
killar som har framghng hos tjejema. Bara ur-in som sllir-
f,rrkirfuk.

Sverige l-råller på att lllimv:iturs av clenna inclctktrinering

till hene - slav-tlinknncle. Pcxnografin prcclikar förakt för
kroppen och hat mot könet. Den zir emot kairlek, erotisk

fiihet; till sist rir clen inte bara sexualfientlig - clen iir eurot

sjlilva livet- sottt Lltan och kaclzrvemjöl. ooo

(Fortsäxer jiån sid. 25)

objekt i sin relation, blicle aktiv cxrh pinsiv, kr.tnna ge och
ta. Den passivitet, som lyms i clen gamla kvinnorollen,
lägler hincler i vrigen fbr mlinga aft kunna trppni njtrtrring.

Men:iven alltfor mycket aktivitet <rh ptesttttion f(trhinchlrr

njLrtning. En balans l>el-rövs.

Den forl-rållanclevis nya friheten för' vzisw:irlclens kvinnclr

att kr-rnnu njuta av sin sexttalitet utan r:iclsla fc)r graviclitet

samt clet faktr,rm att kvinnor iclag ocksä tillerk:.inns en
sexr.ralitet ska vi gl:icljas iit.lag tror inte n:tgon ar' oss vill
tillbaks till momrots cLtgar t-uecl <i)nskacle gr:rvicliteter trh
krav p:i kvinnlig oskulcl och kyskhet. Mt:n fril-reten gör
oss ockslr i viss m:in oskyclclrcle <rh clcn stliller la'itv. Frjhet

kziver irnsvzu-. Den st:iller krav pli lttt vi kan tallt oul vacl r.'i

vill ocl'r inte vill. Det rir inte allticlliitt. Sexturliteten:ir en

alltfbr clyrbar gliva firr att clen ska nrissltrtrkas ltacle'.tv c)ss

sjlilva <rh ancltt.

-|ag skulle vilja ha ett sardlille cLir clet vat'liktr r:itt c>cl-r

riktigt att s:iga ja sonr att sriga nej. Ett samhrille cLir flickor
c.rh kvinnor kan gllicljas ät sin inclivicltrella sex-talitet i cless

skiften genom livet. Ett sar-nhlille cllir t'tltn lrlir rcspekter:rcl

för clen ntan lir. ooo

)c)



Säg inte matriarkat, säg Gylani!

Av INcnro \WpsnN

vr LEVER i ett samhällssystem som präglas av manliga
konstruktioner och manligt tänkande. Kvinnor och
"kvinnliga" rd€er förtrycks. Systemet kallas oftast
patriarkat.

Nu har antropologer, historiker och arkeologer (oftast

kvirrnor) av och tiil funnit garrla eller samtida samhällen

dzir kvinnor irue fortrycks utan där man wärtom lyssnar till
deras visdom och lyder deras kloka beslut. Ibland brukar
dessa samhällen kallas matriarkat, men det är inte så

lämpligt.
Om man med patriarkat menar ett system cLir män styr

och förtrycker kvinnor, så skulle termen matriarkatalltså

b.tyd" ett system clzir kvinnor styr och förtrycker män. Men

sådana samhällen harnog aldrig existerat.

De samhällen som forskarna har funnit präglas av
jämlikhet mellan individer och zrllså också av jämställdhet

mellan könen. Att kvinnoma har inflytande utesluter alltså

inte att också männen har en hel del att säga till om. Men
i den västerländska civilisationen har vi haft förtryck så

länge (c 6000 är) attvi har svårt att tänka oss ett system

utan förIryck. Man måste göra värld på sin gamla vanliga

inrotade tänkande för att föreställa sig ett riktigt jämlikt
och jämställt samhällssystem. Men med lite övning så

går det.

En forskare som studerat civilisationer fore vår
västerländska civilisation är Riane Eisler. I sinbok The

Chalice andthe Bl"ade (Kalken och svärdet) jämför hon ett

gemenskapens samhällssystem med ett svärdets och
fortryckets system.

Riane Eisler kallar det manliga förtryckets system inte
patriarkat utan androbrati (rnansvälde). Det andra systemet

som bygler på gemen-skap och jämlikhet kallar hon glnn i.
(Gy strr for kvirura, anstar för man crh ett sarmanbindande
/dziremellan.)

En annan kvinnlig forskare, arkeologen Marija
Gimbutas, harvarit med och grär,.t ut och tolkat Sznd från

bosättning2rr som är 6000 år eller älclre, både i det gamla

Europa och i Mindre Asien. Hon har funnit samhällen
som är fredliga, jämlika, rättvisa och livsdyrkande. Hon
fann nämligen inga vapen ellerfästningar, inga hovdinga-

gravtrr eller hövdingapalats, men däremot bostäder och
samhällsbildningar som tyder på jämlik fördelning.

I utgrävningarna fanns cttaliga gudinnestatyetter och
andra kultföremål som tyder på livsdyrkan. Både Marija

Gimbutas och Riane Eisler förknippar gudinnorna med
livsdyrkan, mecl det lika enkla som geniala resonemanget

att forna tiders meinniskor mziste l-ra obseruerat att livet,
ny'n liv, kommer ur en kviruras eller dlurhonas kropp, inte

Llf en mans.

De gylaniska samhiillena måste ha varit riktiga smä
paradis. Men anclra ltullar blev clet när cle erövrades av

krigiska ry,ttarhorder som ph-rndrade, förstörde, dödade
och glorcle gylaniska mzin och kvinnor till slavar och

slavinnor. De dyrkade en enda gud, en manlig allsmäktig
gud, en krigets gud, en dodskultens gud. Om honom finns

en hel del att läsa i Gamla testamentet, nu i svensk ny-
oversättrring. Där finrn ocksa spar av de garnla gudinnoma,

eftercom folk ogäma ville ge upp den djupt rotade dyrkan
avLivet.

Det märkliga med våra historieböcker ar attde envisas

med aff räkna vår "civilisation" från de garrla grekema,
nagra hundra år före Kristus, när samhällen med fred,
jämlikhet och livsdyrkan hade förstörts av folk med krig,

död, slaveri och kvinnoförtryck som högsta värden. Med
den historieskrivningen och fomekande av attnågot annat

och bättre har funnits, kan man också påstå till exempel
att "krig har alltid funnits", "människanhar alltid varit
ond" och "det finns bara en gud".

Om vi clziremot går tillbaka till förhållanden som rådde

under neolitisk tid, kan vilara att människan är fredlig
och uppfinningsrik (jordbruket var infört, handel och
sjöfart idkades), hon kan byg4a samfuillen med gemerskap

och rättvis fördelning och hon kan inse det självklart
mänskliga i an dyrka livets princip, men aldrig dödens.

När det androkratiska systemet örstörde det gylaniska,

togs många gylanier som slavar och hustrutr. På så sätt

kom fredssträvan och livsdyrkan att leva vidare i
subkulturer i vår västerländska civilisation. De bn-rkar

tillåtas så länge de håller sig i schack och inte hotar
androkratin.

Utanför vår västerländska civilisation representeras
gylanin av de oförstörda naturfolken: indianer, maorier,

aboriginer och samer. De har ju i den moderna
miljodebanen blivit uppmärksammade for sin djupa kärsla

f,ör naturen crh dess liv. Den gylaniska vördnaden fur livet

omfattar inte bara människor Lltan allt levande. Men
androkratin förnekar sig inte. Som alla vet hotas dessa

kultr,rrer fortfarande av utplåning genom den västerländska

civilisationens övergepp.
Den kunskap som finns hos Marija Gimbutas crch Riane

Eisler ärvärdefull, eftersom den ger oss hopp. Här utrotas

fördomama om krig och människans eviga ondska och
dumhet. I vår del av världen har krig och förtryck rått i

bara 6000 år. Den perioden bör betraktas som en olycklig
historisk parentes med en snedvriden omänsklig ideologi.

Med ett tillräckligt vitt historiskt perspektiv kan vi se

mansväldet i dess räna ljus och lättare hitta argurnenten
för att bekämpa det. Många frågor fär sitt svar, till exempel

cle kristnas undran hur en så ond Guclkunde fä en sir

unclerbar, livsbejakande son.

Androkratin kan bekämpas medfullt logisku argument.
Vi kan återgå till en gylzrniskt tzinkande, en livsdyrkande
princip, ett paraclisiskt liv. Vi har det inom räckhåll, vi har

det inom oss. Men kampen mot androkratin blir zindå inte

helt lätt. ooo
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Fredskämpe och fäkterska
Andrea Andreen (l SBS- I972)

Av Srv LenssoN

NÄn fransha motståndshuinnor hallade till ett möte i Paris 1945 f;r att bilda ett

internationelb huinnof)rbund f)r fed och mot fascism, reste Likaren Andrea Andreen dit
som representant Ji)r SKV Hon återuände full au entusiasm f;r KDV (Kuinnornas

Demokratisha Världsf)rbund), och efier att SKV 1946 anslöt sig till KDV bleu hon

f)rbundets ordfirandzfam till 1964. SWmenadr axuägen tillfedgårgenom samarbete,

inte genom ömsesidig misstro, men Andrea Andreens fedsarbete spolierad.e hennes cltanser

till en politish kaniär inom SAP Det kalla kriget hade baryat.

Orienteraren Siu LArsson, Katrineholm, ltar intresserat sig f;r Andreas arbete fbr
kuinnoidrotten.

Sommaren 7977 kom Andrea Andreen till Julita och
Fogelstad som extra provinsialläkare och flytade in i
läkarbostzrden. Härmed inleddes en livslångvänskap med
Elisabeth Tamm. Andrea tillhörde inte den s k
Konstellationen. rltenfärvål ändå räknas till den innersta
krelsen kring Kvinnliga medborgarskolan och tidningen
Tidzuaruet.

Ardrea Arclreen blev med. lic. 1919 och med. dr.7933.
Hennes specialitet var sexualhygien och hälsofrllgor Llr ett
allmänt samhällsperspektiv. I Stockholm hade hon egen
praktik. Hon v:rr 1909-14 gift med professorn och
nobelpristagaren The Svedberg i Uppsala. De fick wå bam,

Hillevi 1910 och Elias 1913. Båda lrlev arkitekter. Hillevi
var radikal, aktiv i SKY medlem i Clart6. Hon kämpade
för kollektivhus och bodde med man och fyra barn i
Yrkeskvinnors Hus på Gärdet i Stockholm.

Andrea Andreen var under mellankrigstiden saklc-rnnig

i r-rtredningar kring mor och bam, bland annat ledamot i
7935 ärs befolkningskommission. Ordforande d:lr var Nils
\X/ohlin (1881-1948), professor och politiker, som Andrea
för övrigt gifte sig med7937.

Kanske är det inte så känt att Andrea var en av
banbrytarna för inf-örandet av den kvinnliga iclrotten i
Sverige. Hon vzrr själv en duktig fzikterska. Rutl-r Bohman
skriver i sin bok Vi kuinnor ifedskampen om sitt första
personliga minne av Andrea i Stockholms kvinnliga
fäktklubb i sluter av 1920-talet.

"Vi nybörjare schasades ut när den vackra och berömda
drAndreen skulle fäkta, men naturligwis kikade vi i alla
fall. På något sän firrbincler jag alltjärnt Andrea med dessa

tidiga minnesbilder. Floretten, det blzrnka vapnet, den

snabba riposten, det oresonliga modet är Andreas
karakleristika".

Under 792}-taletdiskuterades hr-rr mycket kvinnor talde

av fysisk ansträngning, likaså tävlingsmomentets
berättigande. Andreevar positiv till tävlingsidrott och
gick i polemik i Tifuuaretmed rnotsrrndama, både m.rrliga
och kvinnliga. Ar 7927 var hon sakkunnig i en kvinno-
idr onskommitt€ tillsan av Riksidronsforbundet. Här gjorde
hon kvinnoidrotten en tjänst genom:rtt ge klzlra besked i
frågor om idrottens påstådda skadlighet för kvinnor.
Hennes forskning viszrde att det inte fanns nllgra
berydelsefulla könsskillnader f-ön-rtom fortplantningen.
Inget i idrotten kan skacla kviru-ran som inte också skaclar

mannen, fastslog hon. Ar 19J0 skrev hon boken
Kr opp s ö u n i ngar f) r k u i n n o r. IJ n<7er 79 30 -talet stred hon för
att kvinnor skulle få lika lång tid för bacl i Stockhohns
Centralbad som mrin.

Liksom Elin tVägner var Andrea radikalpacifist. Hon
deltog 7952 somen zlv sex i en intemationell vetenskaplig
kommission i Kina och Korea för att unclersöka fakt'a.

rorande det bakteriekrig som USA förde mot dessa länder.

Det blev en rapport på 600 .sidor, som Andrea föredrog i
Medlnrgarhuset i Stockhohn clen26 september l952.Hon
rappofterade bland annat om flygbesprutning och olika
förgiftade insekter som spred mjältbrand och kolera.

Ar 1,953 fick Andrea Leninsfedspris. Vicl samma tid
uteslöts hon ur det socizrldemokratiska paftiet. ooo
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The frågor till ...
Vojgull Axelsson

Vad tycker du är det viktigaste som har skett på

i?imsGilldhetsomradet under det örra seklet?

Rösträtten 2ir naturligtvis det:rllra viktigaste. Plus en

rn:ingd politiska besh-rt som är en direkt följd av kvinnors
Iirlla meclb,orgarskap. Men jag tror också att den ör:indrade

synen på kvinnors sexualitet har haft en stor betydelse;

detta att kvinnor uncler 1900-urlet har skaffat sig makt clver

sina egr-ra kroppar.

Vad lcvarstar att kårnpa för?
Det svåraste återsrar: an ltryta det seglivade mönster av

underorclning som är en sä självklar del :rv kvinnors liv att

vi oftzrst inte ens märker det. De inre strukttlreffIa alltsä,

inte Lrara de yttre.

Näinn en bok som har betytt mycket ör dig och som
karirnpirctaandrz-

De stora feministernas verk har inte betytt särskilt
nrycket för mig. Därcmot l>lev jag mycket gripen av Håll
kafien oclt uar söt tw Vita Anclersen när den kom på 70-ralet.

Där sirg jag mönstren i mitt eget liv, om än förstorade och

mer hjärtskärande. Den har jag genom åren gett flera unga

kvinnor i present, i hopp om att de också skulle se och

förstå. ooo

Det blev fel!
En röttelse

Gunna Grähsair styrelsemeclletn i ctrganisationen Ship tcl

Bosnia. Hon pirpekar att ktrlturl-tuset som Ship to Bosnia

bygger i Libnica inte firr SIDA-stöd, vilket vi påstod i fona

numret. (SIDA hjzilpte clziremot till att finansiera ett

kvinnoseminarium som ägde ntm i byn i septernlrcr i!ol).
I Libnica lever fortfarande serber, kroater <lch bosnier

sida vicl sida, och i kulttuhtrset ska många nationaliteter

kunna mötits i framticlen. Dtt kan v:lra mecl och bygga

Folkens Hlrs genom:rtt s:.itta in en slant p:i Ship to Bosnias

pg 90 06 35-a..

T-r t.T-t | |
^restspel r ^rogerstao
Kvinnliga Medborgarskolan startacle 7925 vicl Fogelstad

r-rtanför Katrineholm. Till skolans 75-irrsiubileum
aff".rn5lerus Foge lstad FatEel, " enfest fdr kvinnligt benitgrnde

ocl-r musikskapancle". Under f-örsta veckan i ar-rgusti blir
det $rra parallella kumer för kvinnor. Anmälningstiden till
dessa : " Berättarglädje", "Mtnikfiosszl ", " fåLskrivande " och
"Scenografi" h:.rr gittt ut, men kanske clet finns plalser kvar?

Kontakta Fogelstaclföreningarn'as kansli, 0150 - 5+6 01

eller e-post: fogelstad.rediviva@telia.com.
Men för de flesa av oss blir det mer:rktttellt att ltsöka

Fogelstircl lördag clen 5 crl-r söndag den (r augxr.sti. Pa lörcLrg

Ziger en musikalisk lrcr:ittardag ftrm i intirna miljöer. På

scenen om kvällen medverkar Sar:r LicLran, Kerstin
Thorvall och Majgull Axelsson, förtttom Ann-Marie
Hennings sextett, pianisten Solveig'Wikm:ln, Marie
Sel:rnderm.fl.

Söndagen åir till för clig som vill veta ruer orl Kvinnliga
Medborgarskolan. Llncler cl:rgen guidade visningar, på

efter-miclclagen samtal mellan Fogelstadforskare.

För mer informotion och biljettbokning:

Fogelsaclörening:rmas kansli, tel. 0 1 50-5+6 0 1

Julirr Gård och Museer, tel. 0150-L)7290

Katrineholms ruristbvrå, tel. U50-572 41. coo

reEi.nw*t

Gunrut Grähs fån Ship to Bosnia, i mitten

1)

Fbto: LilllViKc.trt



Världslvinno mars chen 2O0 0

vr KRA\trR att FN och des.s mecllemsstater vidtzrr konkrerr
åtgärder för att

avskaffa fattigdomen och säkre en rzittvis

fördelning av jordens rikedornar mellan rika
och f:rniga ocl-r mellan män och kvinnor
avskaffa virldet mot kvinnor och säkra
jiimstrillclhet mellan kvinnor och m:in.

Nl, r)r\c.\n förbereclelser fi)r kvinnclrlrtrschen (rver hela
vrirlclen, i Canacla ocl'r liasilicn. illLukinu Faso och Mali,
i Nepel och.[apan. i Kro:.rtien och l)anmark, för utt lr:.tr:.t

nlimne nligr:r llincler.

Nlarschen ltstlrr il\'lrlllssof aV aktirritctef. s()1-n k\'innrtr
orclnar krkelt c)r'er helu vlirlcler-r uncler lir 2000 pu tet'n:rt
"Nlot fättigclom rrh r.r.ilcl nxrt k'n innor": uöten, seurinlujer,
ktrhrrevenenrang, vanclringur, uppvaktning:lr, vykorts-
kampanjer, epstboml rningar, happenings, l)1 ev, n2ulll-
insamlingar', clemr>nstnrtioner osv, ltr<rcncle p:i vacl varje

organisatkrn eller grlrpp vill g<)nr.

I höst resernnnga tilllSryssel, Waslringtc>n crh sltrtligen
till Nerv \tlk rreclvrirlclens llingstl solicluritetshalscluk och
A4arscl'rens krar,'i n:iven, att lllmna Over till FNs general-

selceterlue Kofi Annan.
Halscluken stick:rr vi Overtllt i vlira organisati()ner,

llirnar clen vicLuc till var:rncL:t och luitLlr ()m ur:rschen.

Den ska vara 30 crr lrrccli valfria f:irger och mönster ctcl-t

fogas silmlurn lokalt sir llingt vi kan och cle stora bitama
tar vi mecl till liyssel cl:ir cle sammanfoglls till jc>rclens

Lingsta halscluk.

I Belgien, cllir clen etrropeiska clelen av urarschen
:rvslutus mecl en j:-itteclemonstration i Rryssel den 1,i

oktolrcr, förl>ereclel man clesstrtom stj:irnmarscher sotl
veckan innun girr fran sex grinsstlicler. Sorr-r fhclsu-nrsch-

erna pri B0talet! Det blir privzrt inkvartering <rh rnånga

trevliga ploglam underv:igs. Kostnacl för nat ocl'r logi Zir

l00 llelgiskr franc (ca 20 krl) per cLrg.

Lörclag fOrenas alla i en gernensum marsch genorn
Bryssels gator necl start kl 11.00. Dzirefter blir clet tal pir

mlinga sprzik. I rlanclat mecl rvc>t kshops, trtsuillning:.rr ocfi
kLrlttrr. Alla aktiviteter i staclen ska ha prigel av kvinno-
murschen. P:i kvlillen blir clet konsert mecl kvinnliga
mr-rsikanter crh f-estligl-reter som orclnas för alla.

Sums f-örsöker samorcln:r en billig resa till tsryssel.
(infonnation och anrnr,ilan: Inga Allercl, tel. 0ti-760 55

4.1, ellcr e-post femail@silms.a.se. Postaclress: sams,
Ncrrrttrlls-gatan 4i,701,i5 Stockholm). SKV i Kurlstacl
planerar en stuclieresa till Ell i sambancl mccl
Vrir lclskvinnonlr rschen.

Frzrnkrjke unsvalilr fOr sen-ulclningen av rcs()f till Wasl-r-

ington c rh Ne"l' Ytl'I,i. lnfo: u,urv.r'ruuclx fu< xnen2O(D. org.

Vicl ett förberecluncle möte i Köpenhunrn clcn f 3-71
rr-rajcleltog Erni rxrh Zlrrcla frur-r SKV. De hucle n'recl sig vlir
fina banclcroll, som cle gick nrecl8 mars och 1 maj i C]Ote-

lrorg, cl i nan ocksli sarllacle r-rnclerskrifter.

/ux c/et! Det g;iller att ui i Suerige vmkr så mringa trnderskriJier sorn

rnöjligt. Vi// du lt1älpa ti//, kottrttlera underreclenad såJår du listor lfillåt
/istor shicleas til/ sarus, på ouanstriettde ddress.

Det gar ocksir lrra att unslutu sig clirekt via e-post till
följancle achess:

vurl,rl'.flq.qc.ca/t-uurche2000/erv-'carte.php3.

Orclna gtirna egna aktiviteter! I Karlstacl hur vi gjort en
trtstiillning som visats pa biblioteket, och planerar ett
serrinaritul i september om fattigclornen i Sverige. Vi
försöker c>cksii orclnu ett rnöte om vrilcl mctt kvinnor
tillsammuns mecl kvinnojouren, Allit Kvinnors Htts.

Dr-r kan llisa nrer ()m murschen p:i SKVs hemsicla
\\ry\\,. svenskakvinn< x'.mr.

A;r-se llang
tel. 05,i-18 99 61

e-pc tst: aase.bang@telia. com

ffi&"{q\
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ttEtrpower the w<rrnen
Uplift the South African Nation!!"

r sTADEN Cradock i sydöstra Sydafrika bor 50 000

människor. 85 procent av stadens befolkning består av

svafia och bor i käkstaden Lingelihle, några kilometer
utanför centftlm.

Trots att Sydafrika idag formellt är en demokrati, är

situationen för den svarta befolkningen fortfarande mycket

svår. 82 procent av befolkningen i Lingelitrle är arbetslös.

Fanigdom, d,ilig hygien, brist på sjukvård och undennåliga

bostäder gör att bland annat AIDS sprids snabbt i
kåkstaden. Hälften av Sydafrikas svafta befolkning lever
under existensminimum.

ANC Womens League grundades i Lingelihle 1956.

Alltsedan dess har dessa kvinnor arbetat ideellt för att

försöka förbättra siruationen för svarta kvinnor och barn
i Lingelihle. Det är ett tungt arbete, fä av de styrande i
Cradock är kvinnor och det är svirrt att få gehör för sina

laav.

Exempel på det ideella arbete som ANC \X/L i Lingelihle
bedriver:

,z projekt for ganrbzrm (infoirnation om alkohol, bamaga,

aids, tonårsgraviditeter),
/ insamling av mat och kläder till de allra fanigaste i

kåksaden,
z tillverkning av rrlttor av plastpäsar och kläclsömnad som

säljs i den vita staden,
.z tillsyn av fiöräldralösa barn och åldringar i kåkstaden,

; försök att etablera långsiktiga projekt i syfte att stärka

svafta kvinnors situation i Lineeliile.

Projektid€: Att starta ett eget bageri i kåkstaden

Skolbarnen i Lingelihle får numera en skiva bröd per
dag under skoltid. Idag finns ingen affar r Lingelihle och
därtör år manhänvisad till den stora supermarket som är

belägen i den vita stadsdelen. Priserna där är höga och
det går åt mycket bröd d'å skoloma i kåkstaden är många.

7997 ansökte ANC tX{L hos kommunen om medel för
att kunna startaett eget bageri men fick nej på sin ansökan.

Alltsedan dess har man på olika håll sökt pengar men fått

avslag. Svarta kvinnor har svårt att göra sig hörda i det
fortfarande rasistiska och könsojämlika Sydafrika.

Syftet med bageriet är att skapa arbete för arbetslösa

kvinnor i Lingelilile och d:irmed hoja den scriala och eko-

nomiska nivån men också kvinnors självförtroende.
Tanken är också att så småningom kunna utvidga rörelsen

till an omfaffa även tvätteri och systulaa för barnens skol-
uniformer.

Insomling ov medel till projektet

Vill du vara med och stötta projektet? Det behövs
pen€lar för hyra av lokal, inköp av ugnar m.m.

Pg439 69 99-7 (sr<v Karlstad) "Sydafrika".

Projektonsvorigo

Nomonde Calata, ANC Womens League, Linghelile
Millie Butler, ANC Womens League, Lingelihle

Kontoktpersoner i Sverige

Monica Lindgren,tel 054-83 27 28,

Aase Bang, tel. 054-18 )) Sl oco

Fon: Monita Liru/grert



DEBATT

Låt homosexuella adoptera

r)EgArrEN om de homosexuellas rätt eller icke rätt till att

få adoptera barn, är iclag hetare än någonsin. Men min
personliga åsikt är att fiågesällningens fbkus har kommit
lite fel. Möjligheten till att få adoptera ett barn är ingen
rättighet för någon. Det är en ömsesidig fönnån, d:ir båcle

barnet och adoptir,4ör:ildrzrma ges en chans till en rikare
liv.

Alla de p21r som ansöker orn att fä bli adoptir,toräldrar
genomgår en grundlig granskning av sin lämplighet hos

Adoptivcentfl-un.
Diskussionen bör gälla de homosexuellas ränighet till

total jämställdhet inför lagen. Det finns ingen anledning
till an denna rninoritet inte skall ha samma fönnåner som

alla andra, eftersom det som gör dem till en minoritet inte

är religion eller människosyn, utan derus val av livspartner.

De homosexuellas livsstil skiljer sig annars inte nämnvärt

från den vanlige Svenssons, utom kanske på den punkten
att de har större mod och är mer r-rppriktiga, då de öppet
vägar gå ut med sin läggning trots risken for att samhället

skall vända sig emot dem. Mod och uppriktighet är inga

negativa sidorhos en människa.
Men motstånclarna till homoadoption är många och

nästan lika många är deras argument varför. Ett av de

högkristna ofta framfört argtrment ar att det skulle vzrra

ononnalt att vara homosexuell.Jag vinker inte ge mig in i

nägra bibelfighter, för där är min kunskap ringa. Men
benämningen normal ar egentligen ganska illa valc,
eftercom detta bara ärterspeglar majoritetens tillstand eller

ställningstagande i en viss fraga, och då skulle alla
minoritetervare onomala. Tänk om heterosexuella vore

en minoritet i sarnhället. Skulle det då vara onormalt att

vara heterosex-r.rell?

Alla människor är olika. l)et är det som gör oss till
inclivider. Varje individ berikar det samhälle den lever i
med sin originalitet.

Frågan om homoadoption har varit uppe för di.skussion

till och med i riksdagen. De tre kraftfi,rllasta argumenten
mot homoadoption har varit:

1. Flera av Sveriges adoptionsländer skulle sh-rta att

adoptera barn till Sverige om de skulle få homosexuella
för2ildrzrr.

2. Det finns nägra clokumenterade fall där barn som

levt i ett hem dair föräldern levt i ett homosexuellt
förhållancle har farit illa.

3. Barn har rätt till kontzrkt med båda könen för att få

en manlig och en kvinnlig förebilcl.
Dess:r argument skrll alla us i beaktning, men jag anser

inte att de håller. Här lrigger jag fram någrzr argument
varför.

Vrqe enskilt fall av adoptkrn med r-ttlandet kontrolleras

indivicluellt och måste godkännas av båda länclernas

representanter. Är det sir att ett land vill Att "cleras" barn
skall ha heterosexuella ft)r:ildrar så kan de se till det. Men

defta ska v:il inte lägga hinder i vägen för de länder som

bara vill finna ett bra föräldrapar till "sitt" barn, ozlvsett

deras sexuella läggning?

Det andra påstaendet, att det finns dokurnenterade fall
av barn som växt upp i en homosexuell familj och färit
illa, är helt korrekt och naturligwis lrcklagligt. Men dessa

fall är väldigt få. Hur många barn är det inte som farit illa

i heterosexuella familjer?Jag tror inte att anledningen till
att bamen råkar illa ut ärvilken sexuell lägpyring öräldem
har, utan hur föräldern uppfostrar barnet och huruvida
de ger det kärlek och trygghet.

Det är inte min mening att försöka framställa
homosexuella par som idealföräldrar framför hetero-
sexuellzr. De har liksom alla människor brister. Det jag

forsöker framhålla är att de har potential an vara lika ltra
föräldrar som ett heterosexuellt par. Detta kan man också

utläsa av den forskning som ltedrivits under nära tre
decennier.

Här leds man osökt in på det tredje och tyngsta
argLlmentet mot homoadoption. Barnets rän till kontakt
med båda könen och därmed möjligheten till att få både

manliga och kvinnliga förebilder. Men vad är clet de

egentligen vill åt'l Bamet hos en fnt4 med wå arbetande
föräldrar spenderar större del av sin vakna tid i skolan, på

dagis eller på fritids än mecl sina foräldrar underveckoma.
Det är också delvis där de får sina forebilder. I hemmet är

det samma sysslor som alltid måste skötas, och vem som

sädar, diskar, tviittar, lagar mat och tar hand om tr:idgården

i vårt jämsällda samhälle borde sannerligen kvitta.

Om ett homosexlellt par arrses kunna ge ett adoptivbam

en lika gocl uppväxtrniljö som ett heterosexr-rellt, ska de

inte sållas bort på gmnd av anclras fördomar mot deras

kirleksliv.
DevtD HtRr>ru,tN, srriDEILA.NI)E
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LÄSTTPS

Yvonne Vera

UNorRnncarl
Ör.ers. Roy Isaksson

Orclflont 1999

Äntligen lx)rjar fler urcrlerna afiikanske fiidattere ges trt pll

svenske! Irör nigra itr secLm konr.sycLrfiikanska Leslcy Beeke

rrrccl en poetisk ullgclolttsrollliln SongofBe, olll cn tlng
pygntdflicka.

Yl'c)nne Veta heter en unla f<)rfirnere filtn Zin'rbrrl'rwc. Avcn

hon har ett p()etiskt sptik och cn berlittarstil sotn kl.inns

fr)rnyancle . I rotruncn Under tungan skriver Vcm otn t:tt sviilt

limne: incest. Företeelsen lir intc ()vanlill i hennes henrlancl-

men tulrubelagcl.

Flur.r.rclpersoncr-r Zhihza lrir pa en ftlng henrlighet scxn hon

inte kan tulu om, llen stlincligt tlinker px. I{el-ulcs ttl<>nnor lir
den peruon som stlir hcme ntintust <rh hjlilper henne att fii

utlopp fc)r snrlirtan genol]t grat, s:-rng, clrOtmrlar <rh orcl. S;.r

hzirtill excmpel:
"Monnor slttngltr r,'ltr:l röster lllot ltlltnen. Det finns inga

stjlirnor pli hirulcn. ltat:t vlira rOstcr. Kvinnan pa n-rlinen blir
en börcla pä sitt lrttr.ttcl. IJon h:lr ftirclats cjr.'cr hiullen. Hot-t

har sett allvrirlclens stnlirta."
Roken har ingcn eger-rtlig har-rdling. Den ltstltr ar'24 kclfi:t

kepitel, scener trr vard:.rgsli\et: olt] atl>ete tuecl att fläta rrlltttor.

llrol gonstillhet. f uttigck ttn, torkr. rclatio ner. F ()l'Llt( )1'11 Zhthztr

f<)rckourtncr I rar:-t nrcxler, ttrctrtttttclern. I rrOclernlt crh, scltt-t

en oncl skugga, faclen-r. Milji)rr lir cn by <rh ctt lilikstacl ttncler

kriget f<)r nugm ur scclan selttt fl'e'clcn cltireficr. Inte tnLinga

gLicljelirtrnen kan n.t:tn tycklt. Mcrr fi)rfirttrtcn l-rskrir''er lir.'cn

lycklig:t i)gor-rblick s()ln en cloft eller ett blotntnande
prsil<otr:icl:

"ltosu och ttrjtrka pu clct-uta tlita och nrOrke plilts. ett r()slt

pruktfr.rllt sktun ar,llitte ltlotrlnor, sr,':ir.'ande <rl'r or.rppl-rOrligt

fällancle'. Man kunclc pkrkr fiirgcn fr-.ir-r ru:u-ken s()l11en clu)tn.

Su skir <rh tillitsfull, clcnna spriclr-ring:tv flitg, cler-r fick cn ltft

hoppas och krinna ol>cskrivlig liclelse, clcn giorclc sit-lt-tct tent

crh fullt ar'1-u4rp. Et't sr.icluu fi)n-rinntelse ltv enkcl llklrrstrir-rg.

Nlir blonlnornlr fi)ll bcstroclclcs rtltrkctt rlv kortlivat ljr.ls.

lcrkar-rclc sonr tyst rc[4n."

l)ennu kortu b<>k lir ir-rtc cnkel att faisx. I)cn lir skriver-t

plt ctt nt,vcket sofistikcntt sprltk tnccl trlrttlgrt ourtrtguing:tr

- cftertrir-rkslln'lt, poetiskt. clrc)rtrlikt tnccl cn s()rgscn t()11.

Yr'onnc Vcra kretsur fi)rsiktigt rLlnt clct klir-rsliglt liurnet.

Ronnncn klir-rns s()111 Lrtt terallctttiskt serlrtll, mccl trOst

och llikning sotn ttutl.

En svur, r'iktig och itrtp<tt-terattcle l'()l'tlttll.
KnHs'r'rN S,\Nl)(tRlN

Marie Lundquist
En fabel skriven på stenar

Ilorrniels 1999

Nlir Marie l-r-rr-rclcltrist (i. 19i0) cleltr-tteraclc tlrccl 1)r()slt-
cliktsarrrlin gen Jag går ut och samlar in min nädgårdf)r ndtten slr

var clctte iclLrbl>el lrnr:irkclse ett ltlogelt clcllr-rt. l)c k<>t?t <rh
koncentrcrecle textema itnpttneraclc genotn ett cle vltr lxtclcr

c>nrsr>r gsfr.rllt gcnonrtlinkta <rh ovanligt l'eckett firnlrttlerecle.

Secl.rn fOljcle lttcrligare N:r l>Ockcr i satrlut genle . Lunclcltrist

fick gtxla rccensiot-tcr trh cn hel clel litter".itzt priscr. Reclarr fran

clen f(lsrr suntlingerr kout h<>n att r:iknes till l1T ikc1i1.u.

I ställetf)r minne s<>ttt kotrt 1997 inncl)ar cll fi)rnyelsc av

örianerskapct. Boken lir e'n prosalyrisk llertittelsc sonl clels

skilclrar ctt konrplicefat kairleksfOrltallar-rclc clels Mskrir,'er clc

sr.'lidnnterliga klinskrr s()ln cn clofter r-rpplevcr efter sin uloru

sjlilvnxrrcl.

Sorg, skr-rld, skant. Kuncle ltlan sot-It nlirsttiencle l-ra gfcxt

nägot mer'/ Gick katastrctf-cn inte pä nägot vis tltt f'örhinclra?

Frågoma lnpar sig <rh fTrr narurlig'r'u'is inga allmlingiltige svar.

Ingen kan till hundre procent slitta sig in i en lnnan rnlinniska

r,'er-klighet.

l)essa teman aterkoulnter i Lr-rnclgttists senaste lxrk. IIlir
skriver hon mcr konventior-rella clikter - ofta n'liradir-rgar -
och r,'isar sig bel-rärska liven denna stilart.

Jag lacle sktrlden
på de cliiclas axlar

<>ch cle bar clen

dvcr grinsen

sonr en liten
upphinaclvante

fbrstirndet stär-rgcle

driimtnen rued l()r'clörrar

r>ch haspar nrecl vicle

Marie Lunclclr.rist ltlenclar ofta konkrcta natltrllilcler nlecl

intimt personliga l>etraktelser. Hon hlar otu slrlaiftsxllxru och

grynlna l-rinclelser, nren i bakgr-Lrnclen f<)tnitlrulas trtts allt

en milt ir<>nisk och t<>lerant ton.

Jag tycker att Marje Lunclqtrist lir en av vLira trlest ar-rgelligna

p()cter. Visst skriver hon <>tlr olrehagliga saker. N4en :,rlla

drzrlrbas vi viil nugor-r gling xv lrlotg,tngar crh s()rgcr. Dli kan

clet krir-rnas soln en trOst ett f7r ta clel ltv cn ltnnrltl nlinrlisklt
erfarcnheter.

M,r.l Pttttss<tr

Waris Dirie
EN srollNlR r ArRtxas örlN
I sunrellrete nrccl Cltthlccrr Nliller
Overs. I'.r'u'li'riclgrt lclh

Ii'a lliicker' 1999

Detta lir ct-t sunn listoria oltl tt()lttl,tclflic'ktrr-r sotn tynlcle , lllev
r':irlclsl rer<)nrcl firt< >ntoclcll och nr-t r.ir FN-att-rbassaclor trlot

on'rsklirelse.

Bokcn lir skriven rttecl hj:ilp llv el-I spökskrir':tre 1>li ctt

tlimliger-r torftigt sprik. N'len Waris lrerrittel.se lir likrrfullt er-r

fur-rtustisk cloktulentLir ottt clet lltrcla ttren <rkslt klirlcksfLrlla

livet iOknen. Ett lir'helt utan vurt r':lnligastc forr-roclenltctcr,

meclicincr eller llikarvlircl. I (rknen klat:tclc ttran sig ntccl h1lil1->

lur,'clc vlirclcfr.rllastc:igoclelarnrt: klttrtelctnlt. Ingen skolglrr-rg.

ir-rgen yrke's r,r tbilcl n i r-r g. tnc n ktt nskx p ()1rl Overlevnltcl. otlt
sanlnunhrillning, kartrp och tttslttthet. \Wtlris llcrlittar l >llurcl

llnnrrt ot'n sin st:trkastc c)rrskan nlir hctt-t var liten. Det vltr lttt

riga ertt par riktiga skor, sot-t-t skyclcl tt-tot t':tss:.I stenlu'c>t'll tistlar,

insektcr <rh skorpioncr. Nt.ir horr :intligcr-r fick skome vltr clct

ett pur l>illiga pl:rslsanclulcr... Da visltcle hon sitt tctlpcrltttretlt
genoln utt skrjka <rh slti pti sir-r snltler trxrtlltrrr. Hon r':lr lccl:ln

som b:un uppror-isk crl'r clclfiingcl.

Ett exetnpel pi I'rtrr hon tog lagcn i cgne l-rtincler:.ir r-rlir licln

och syr5ft1;ncn lrestraflrtcle clcn nyx sryrylllil1ll1llllll. s()111 val'

or.ith'is nr()t l)xrnen. Dc htirrgclc hennc i en tricl. i ft)tterna.

Efter tl'a clagar togs hon ncr oclt ltacle cl:r llirt sig lttt \'ltrlt

fixsiktig. Waris visar ingen llnger. crh sotn \'-Llxen skrattrtrlxn'

rit tillteget!
Hcnnes flykt fnin ctt ctcjnskat gifternrlil iir b:icle hctnsk

och cljrirr'. Ilcnncs fofts:rfta hist<>ria :ir sotlr en eskttngesxgx.
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Det rir pålhllancle llrr lite Waris verk:rr Irry sig orn sitt utseende,

sina kllicler ellcr ligodelar.
Allra modigast air hon när hcxr glir ut <rch berittar <>tu clet

smliftsurunaste. lttest intima tlinnet: otusklirelsen och vad

clen har gjc>ft hcnne. Nr: har hon firnnit sin bestlirutnelse i
livet, att l-leninr, ttpplysa otn <rch fi)rsöka stoppa den grynmra

seclr,'linjan.

Denna nu'-inna nrecl cn rrilia av stul - blev l'ron lycklig rued

lirret i r,':ist'i Saknaclen efter f:unilj crh syskon gitr sotn cn öcl
tricl genom bokct-t. Efter fenrton är f:rr hon trtifllr sin tnor
igen. i sarnlrancl nrecl en filminspelning. Sli sntåningom
nröter l-ron klirlcken och firr ett ltam.

Att llisa'Waris historia innel.lär' ett tankcvl.ickancle nrOte

med en annorluncla kultr-rr och ctt trnikt kvinnoöcle.
Kr,ns'ltx SANI)cRliN

Victor Klemperer
IN.rILL sr-ttlrl vTLLJAG vtrrNA.

Dac;söcKrR.

2 r'olyr.r.rer'

ör.cr.s. Klrr.irr \lo::tl:rl
Norstcclt. 1999

.feg l-rar llist manga l-trker ont f(rrintelsen - hetnska. gripancle

vittneslt)rd - nren alclng har nazistuens ofirttltara, in'atictnell:.r

onclska blivit sir pirtaglig fdr t'uig sour gen()ill Victor
Klenrperers cLrgl >( ['ker. Prc>f-essor Kletlpercr liknacle sig sottr

helt igenom tysk, han klin'rpade pli Vlistfkrnten i fbrsta
vlirlclskriget, gifte sig nrcd en icke-jtrclisk f-licka, tog starkt
ar.,strincl f r'lin zionisruet-r.

Nrir jag lrestrilldc lxrken pzi biblkrteket fick jag l3and 2 fc)rst.

Jag har alltsir rir-rnr-r inte liist den ft)rste delen. sont hancllar ()1ll

ären 1933-42, men jag ft)rstar att clen luncllar c>n den graclvisa

förslinringen fian att vura en käncl prof-essor i ekonomiskt
gocla omstäncligheter till att fOn'isas till en tillvaro cllir han
inte vligar sig ut pa gattm i cLrgsljr-rs av fmkren ft)r rcpressalier.

Nrir Bancl 2 börjar i januari 191+'2 tir Kleu-rperers liv sä

ellincligt att ixg sonr liisare intc förstitr hur clet ska kunn:r ltli
linnu sämre, men clet blir clet. clag efter dag. (Och jag vet jtt,

n'recl f;rcit i l-ranclen, xtt han fortfrrlancle har tre krigsår att

genomler.a). Om Gestapo hittar Klemperers noggranna
clagb<>ksanteckningar betyder det dödsstrafl. Hans f-tu, sottt

inte lir jucle crh clärf<)r kan öra sig fritt, f-ör unclan för trndan

peppren i slikerl-ret hos ryska vänner. Flonverkartill en lxrrian

vara ett neruös r.rak pli grinsen till sammanbrott, ttlen
efterhancl r,'isar hon otrolig sryrka och t'ttod.

Juclamas lir, :.ir ett helvete. De jr-rcliska ålderdcxlshetnttten
t<)nx och invrinarna skickas till Theresiensatclt. De ganila ser

nlistan fram en-rot flytten. De tror att det nt:iste ltetyda en

förb2ittring. Klemperer skriver:
"Hr-rsunders<)kning pi ilclerclonrshettlttet Cliintzstrasse.

Kr.innor fr'än 70 till 85 r.tr ltespottacle, stlillcle uted ansiktet
n'rot r.:iggen, frintagna livstnccllen soltl cle hade köpt som

l'eckoranson för sina ktrporrger, clc gri)r''stlt tillmlilen".
N4iu-rga av Klenrpcrcrs bekanta I>egltr sjtilvmolcl, otaliga

anclra nnestents och "ltgur sjrilvmord" i ccllen eller "skitrts

under flvkt". Niir sonr helst blir clct httsrennsakan.
"Nlt genonuotaclcs. Kritchcn tving:tcles rr.rlle il-rop tttttftan,

blcv sparkucl r-rncler ticlen. j:irtuacle sig, hotacles. [...] Firraclet
l-lv gl()\.u okvliclingsot'cl var egcntliger-r nrl,cket lrgrlinsat. Hcla

ticlen 'svin', 'jr-rclcsvin'. 'jtrclehont'. 'sLlgga'- tner kottttler cler

inte pu. [...] Boker-r slogs i skallen pri mig, feg lllcr'örfillcl.
nran tr-vckte 1lt nrig cn lOilig llrlnrlratt s()lll\'1t1'Klitchen.s.

[...] Xrir jag pa clcras fiage r.rppg:tt.lltt jag haclc vedt itjlinst till
1935, blev jlg spottacl rtrellun Ogoncn' [...] sittrationen lir slt

<>fattbar hemsk, och f'ör varjc cLrg kiinner vi <>ss l'rirre heLsacle

<rh n:imrare doden".
Hungem lir fhrklansr,Cr-c1. F{an drcrler,'er;xi gammil, iltlancl

rLltten p()krtis och tont ltrOcl. Hon sour tir'arisk'kan gå ut <rl't
iita en torftig lunch, r'nen livsnredelsitu:ttionen l.ir

naturligtvis elaindig liven f-ör ty.skar.

Visst finns det tyskar sour :ir vlinliga nlir ingen ser ellcr
hirr, nren cle flesta är riclcla och f-ega.

-f 
agacl mell'.rn strincligt slin're ltost:icler, sttincligt svtiltancle

<rch i clödsångest, grir trots allt iircn. I f'elrruari 1945 lnnbar
engelsn-u.innen clen vackr:r rrkokostaclcn Drcsclen, Kleurpcrcm

henmhcl. sOncler och sat-unrtn. Mer lin 100 000 ruinr-riskoliv

gtir ft )rkxrde och oersiittliga konstskatter. Kletr-tperei' I ref-inner

sig n'ritt i inf'ernot. Hela staclen brinner, clet uppsttil en

fhrknnsr'ärcl clclstonr. allt blir kaos. Nu Ltr urakama clrltnsen.

De byter iclentitet, sprättar lxrrt jtrdestjlirnan och beger sig

pa fl1'kt, tillsammans mecl tr-tsenutls anclrt. M flir en n()ggrann

skilclring clels av terrorbombningens fhsor, clcls ar.'ctt folk
pi flykt - brida clelama tp'iirr filtfarancle aktuella.

Övcrsättningen lir ruycket ltra.

Detta til lxrker sc>m kr:irrer ticl att llisa, unvlincl cllirt<)r grima

sonlrudericn. niir du l'rar ticl att llisa hela clagen och glirna
nlttten mecl. Mycket lner givancle lin att konsttttlera liOgar

mecl lzinläsrr cleckare!

A,\sr IJ,'rrt,

Fanny Ambjörnsson, Siri Ambjörnsson, Emma Janke,
Marie Jönsson och Erika Sörensson,

UlpnoR pÅcÅn. FEurNls-fER I TRE GENERATIoNER.

Alfrrlrtl. 1999

Nr-r lir en ny generation kvinnor pti vtig att trpptlicka f'emin-

ismen.
FörtatLuna till Llppror p:ig;ir tillhör första genetation s()nr

lär'nnaclcs pa dagis. De rir ltarn till 68:ornas generatiotl, ll:lm
tillfönildrar soln gjorde uppror. Tillsamnuns har cle ticligare

skrivit Ett hilirla i leans.
Uppror pågär:ir trppbyggcl kling inten'jttcr och satntal

med tre generationer kvinnor.
Htrr r.ir det an vara feminist i r,ärlclens mest jämsttillcla lancl

och vacl är f-eminism?'I ft)rsta avsnittet av l>oken koutler
clöttrarna till tals - och :.iven ett par söner. De l>erzitt:lr our
sina r-rpplevelser av aft kuinna sig lrcgrinsade på gn-rncl av sitt

kc)n och hur de uppfattar fenrinisnt. Men clc gär ocksli in pli
personliga r-rpplevelser, sorn till cxentpel neir Yrnaltt llenitt:r
hur de klimpacle i skctlan urot nägnt killars tntkasserier. Till en

början r.ar clet förglives, rnen cle gav sig irue oc'li till slut 1n$ep

skolledningen och de skyldrglr fick kormra och l rc ot't-t urs:ikt.

I nzista arrsnitt konmer ntödrarn:l till tals. Här ntöter r.i

bland zrnnilt Gunilla som vitr ured ot-tt clen stora
sticlerskestrcjken i början av TGrrlet. Och vi fitr mour kr"innan

sorr i fyrto irr gick och ltar pä sin tttnga hemlighet, tttt h:.t

vurit scxuellt Lrtnytjacl sour barn.
i clet sista ar,'snittet iir clet sir clags fOr tnorutOclrarna ocl'i

c[ir får vi bland unnat l:isa oni h-rgebolg. )'ngrc s]'stcf till
Honorine Hernrelin, sotl bcr:ittllr oll Fogelstacl, och <>tn

N{ergit som vur pigu.

Llppror pagär:.ir en tanker.'lickar-rcle ltok sot't't Lrtg:rr fi':tn

clct pcrscx-rliga, men lltter oss l:lsare sjlilr'e clra nligra slltlsetsct'

krir-rg kr,'innornus villkor och behovct att alclrig fi)rtröttas.
Fc)r clc yngre generationernu lir lika rlttigheter fi)r tnlin crh
kvinnor cn sjiilvklarhert. Vi lir cle ny:t kl'it.tt-tc>rna, fölklarlrr
fi)rfatterr-ra i börjar-r ur. boken. och vi vill inte vttra kvinnor i
fOrsta harrcl. utan tnrinniskor.

C,\R()t.tNt: Rt rrtstrol"y'1:11 ooo
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REPcDRTAGE

De hangdas revolution

Av INcnrn B.

sxönreR i östra Svealand, har SMHI sagt. Och nar jag
kommer upp från tr-rnnelbanan på Vasagatan denna
fredagsrnorgon i januari piskar snön i ansiktet. Vid
ingången till Royal Viking Hotel sluter jag mig tillen gupp
välklädda herar med euro i blicken. Här gäller det att inte

fälla ur ramen i all elegansen. Innanför clörama skiljs våra

vzigarirt. De checkarin, cxh jag letarupp konferenslokalen

dit jag ska. Allt är stort och pirkostat ocl-r jag försöker se

oberord ut när jag gär r-rppför trappan.
Det ska handla om LAS $39, "utköpsparagrafen", den

som arbetsgivare tillämpar för:rtt köpa ut obekväm
personal. Det är företzrget Föränclracle yrkesroller, dvs. Siv

Othen fiån Gzivle, som zir arrangör. K<tnferenssalen är

stor och har dekor i vikingastil. Den :1r fönsterlös men det

finns gott om ljuspunkter. Salen är glest Lresatt när jag

kommer in. Mest kvinnor, konstaterzrr jag. Det :ir väl
följdriktigt, för enligt Yrkesinspektionen :ir clet mest

kvinnor sorl drabbas. Starka kvinnor. Ett par, tre tnän
kan jag i alla fall se. Han som sitter framför ruig zir i fyftio-
f-emårsålclern och ser allt zlnn2rt:in utköpt ttt. H:rn ser Llt

som en välanpassacl kommunaltjänsteman, och jag gissar

att clet rir han som lir sociultj:instemannen frirn Albogzr,

som ska prata om lttranclefiil-ret pli arbetsplatsen. Kvin-
noffLr i salen zireleganLr crh serkomptenta <xhmeclvetna

ut.Jag hacle vzintat mig att cle skulle se lite mer tilltr-rfsacle

Llt, men clet ärvzil cle starkaste som har korunit.
Nirgra minr-rter efter nio kommer Siv Othdn in, en smal

kvinna klicld i rott och mecl rödtonat hirr. Hon hälsar oss

v2ilkon-rna och beklagar att ingen från näringsdeparte-
mentet l-racle tid att komma. D:iremot har en jurist från
Arbetarskycldsstyrelsen mött trpp och likaså en advokat,

en fäckorclforancle och en joumalist från radiopro€trammet

Jobbet. Sen berättar Siv att hon blev utköpt av sin
arlretsgivare, Glivle kontntun, fOr att hon kräivde lön i
enlighet rnecl sin utbildning och i nivå rned manliga
arbelskamr:rters. Dit börjacle u akasserierna : hon frårntogs

arbetsuppgifter, fick inget lönepåslag, fick inte delta i
utbildningar och tillsist lastes hon ute frnn sitt arbelsrum.

Sen köptes hon r,rt efter att ha gjort segt motstånd. Hon
har skrivit en bok om sin:t erfarenheter och nLlrlera
anorclnar hon konferenser och l-riiller förel:isningar om
"utköpspirrirgmfen". Hon lir glad att inte längre behöva
gii till en clestnrktiv arbetsplals, s:iger hon, tnen clet rnärks

att clet fortfarande gör rnycket ont att tzrla om clet.

-Ja, precis sli clir var clet för r-r'rig också! Kvinnorna i
salen sorl:.rr uppört. Nla kinner igen sig i Sivs lrcnittelse.

Dc'taljerna uir inte desarmra, nten i stofi sett st:imrner clet.

Uncler fömiclclagens lopp fylls salen. Nu :ir clet fler
män. Ganska många, faktiskt. Och efter kaflbt hettar clet

tilli salen.

- Jantelagen, sii ger en cleltagure, .f :lntel:.t!{en stitr över
alla lagar pzi arlrcLsplaLsen.

N:ir Siv kommer in pzt social korupetens tzincler clet till

riktrgt. Yadar egentligen social kompetens och vem avgör
det? Har det inte blivit chefernas revir? Och är det inte så

att jasägande och anpasslighet arvadchefema menar med

social kompetens? Facket är ocksä nägot som väcker heta

känslor. Bara två anser sig ha fån bra hjälp zrv facket. De
andra känner sig svikna och anser att facket l-rar lierat sig

med arbetsgivaren. Att det här aldrig l-rade kunnat hända
på sjuttiotalet är alla överens om. D:i vzrr facket en
kamporganisation. Nu är det en förhancllingsorganisation,
om ens det.

Socialtjänstemaruren fian Arboga vi.sar sig vam en annan

än den man som sitter framför mig. Han pratar om
tidsandan. Den tidsanda som skapacles av Margaret
Thatcher och Richard Nixon i sh-rtet av sjuttiotalet har
svept in över oss nu ph nittio&rlet, sziger han. Vi hzrr skapat

ett hierarkiskt system inom den offentliga sektorn, som
pämirner om näringslivet på tjugotzrlet. Söndm och h:irska

är maktens teknik.
Arbetskarnraterna sviker, och clet gör en väldigt

besviken. Men att ha ett politiskt uppdrag ger en fonn zrv

in-ulunitet på arl>eLsplalsen, påsär han.

- Nej, sziger en kvinna, mig glorde clet zinntr mer slnpekt
i makthavarnas ögon. Jag tillhörcle v:il f'el parti, förstäs.

- Nej, säp4er en annan kvinna, jeg vur orgrtniseracl

srxialdemokrat cxh jag blev bortnoltlrad zrv paftikanutter.

Jag var anställd på ABF! Notera clet en
folkrörelseorganisation! Och jag blev frhntagen mitt
r-rppdrag för facket. Ombudsmannen från clistriktet air

jaktkarmat med min cl-ref, så clom höll ihop!

- Medarbetars:.rmhlen är ett lyclnaclsmoment, foras2itter

talaren. Verkligheten är fizlld av konflikter ocl-r det måste

man Lira sig leva mecl. Nr-r råder clet hzrnloniterror. Vi
nnstevaraharmoniska och positiva. Det firurs t.o.m. lntruer

för chefer i hur man hanclskas mecl "besvärliga personel".

Vicl lunchen siner jag bredvicl rlannen, som szltt franrlör

mig i konferenssalen och som jag trodde hörde till de
rneclverkancle.

- Nej, säger han när jag frågar, jag hör till cle clrabbacle.

Han berättar trngefir sarurla historia som alla de andra.

Han arbet:rr på vattenverket i sin kommltn och har varit
mecl om att bygga upp verksamheten. Sen kom bolrrg-

iseringsvågen. Då bolagiserades vattenverket och en vd
tillszrttes. en kvinna som inte kunde verkszrmheten. Hon
varoszikercx'h kinde sig hotzrd av medarbetare som ktrncle

mer zin hon, och så börjacle proltlemen.

-Jag är den fjzirde nu pir mitt jobb som ska bcxl, s:iger

han. Facket gör ingenting, så jag harvZint rnig till aclvokat.

Efter lunch komrner vi in pir cle incliviclr-rella lonerna.
Alla är överens om att cle inclivicluella lonerna har l>livit

ett meclel för chefern:r att premierzt jaszigeri och tystnacl.

En srrialsekreterare frirn Stockholm föresl:ir att chef-erna

ska lönes:ittas av personalen. Däliga chefer fär inget
lönepåslag. tsra, tycker alla och skl'attar. Varf-ör har ingen
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tänkt på det fön-rt? Då k:rnske det skulle finnas utrymme
för y'ttrandefrihet på arbetsplzrLsen.

- Ntr är det så lågt i tak att clet inte ens är kryphöjd,
säger en annan socialtjänsteman.

Det tycks vara flera socialtjänstemän i salen. Alla vittnar

de om utbrändhet förorsakad av utökat ansvar utan
molsvarande ökning av befogenheter.

- Och politikerna ltryr sig inte, säger de.

En av dern berzittztr om skzrdestånclet l-ron lyckades få

för kränkning. Hon tyckte det var för lågt och fick till svar

av facket: Vad hacle du tänkt dig? Hade du tänkt öppna

eget eller resa jorden runt?

Än Yrkesinspektionen då? Vad gör den? Det är flera

som undrar. Pzi det svarar juristen från Arbetarskydds-
styrelsen. Yrkesinspektionen ska arbeta med "utsatta

grupper", inte med enskilda personer. På senare år har de

blivit lite modigare i det fallet, men kan inte göra mycket

Norsk kvinneforbund lägger ned

Norsk Kvinneforbund, vår systerorganisation, har tyrärr
beslutat sig for nedläggning. De aktiva medlemmarna
böryar bli till års komna, och cle har haft.svåft att rek4,tera

r-rnga lwinnor. SKV, sotn i många år haft ett nära samarbete

rned NKf', lreklagar cletta. En liten tröst är det att deras

r-rtmärkta tidning Kuinner i tiden, som snt1lt fyller 50,

kommer att fortsåitta.

Brev till tidningen

Tack för det senaste nLlffret av Vi Mänskorl Det var otroliS4t

bra, infiessant, stärkande ocl-r inspirerande. Jag har visat

det f-ör flera vänninnor - er tidning och er förening är ir-r

sorgligt okända bland yngre kvinnor.Jag har preruunererut

i snaft tb år ocl-r jag spar alla nLlrrrrrler. Tidningen är tidlös

pä det viset lrff den kommer att vata intressant om 50 år att

lzisa om inspirerancle m:inniskor fiån det f-örflutna - och
frirn nu.

Tack för att ni inte ger upp!
Sessa BiRc;Ensttottnn

mer;in påtala dålig organisation. Det brukar handla om
dåliga ledare som inte kan sköta sitt jobb. Omkring 300

000 personer har anmält att de är mobbade. Några

mobbare finns det däremot intel

Sent på eftermidcla5len slutar konferensen. Den
Lltmynnar i en manifestation, som ska skickas till
näringsdepartementet med krav pä att LAS skrivs om.
Någon tycker att de insanilade "vittnesmålen", som ska

föl1a med manifestationen, bör ges ut som bok. Siv ska

fundera på det säger hon. Nu blir clet bråttom att hitta
sina y'tterklZider och rusa iväg till tag i olik:r riktrringar. Det

mesta ärfortfarande osagt, men det känns som början till
någonturg.

I hotellfoajen råder skymning när jag gar, och de

kostymklädda herrama är försr,r-rnna. De har sin verklighet.

Ute har det sluturt snöa och det har blivit kallt i stället. ooo

Brev till tidningen 2

Till samtlig'.r medlemmar i redaktionen

TidningenViMänskorfinns ofta på ci:rgorclningen pzi våra

möten. Llnder åren sotn gzitt har vi iblancl haft kritiska
synpunkter (ph tidningen). Vi har nu kommit till den
slutsatsen att ticlningen varit synnerligen bra de sen:rste

r-rtgivning:una.

Vi anser oss ha stor anleclning ge uttryck f-ör den
uppskzrttning vi k:inner för ticlningen i cless nttv:.rrande

utformning. Den fOrcljr.rpar synen på sanilt:illet av i clag,

på kvinnors situation i Sverige och anclra länder. De kclr?r

notisern:r gör också tidningen mer liittlzist och intresse-

vät'ku-rcle.

Vi hoppas att Ni har ork att fbfisaitta mecl tidningen.
Än en gång, rack ska Ni ha.

Piteir-Munksunds SKV-avclelning stirr enig om detta

omclome. Vi önskar er lycka till i fofisaittningen.

Enligt r-rppclrag

Srnr Alunrx
LrrN[e Wrnlt xo
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Ellen Keys blodtörstiga belackare

Av NI,u's PÅR\ER

rxil ligger nrira till hancls att lteskriva Ellen Key sotn en

korrbination uv Mocler Svea och Sclma LagcrlOf: en
allvarlig r >cl'r vör dnaclsbjtrclancle gesrrlt urecl sot gsna ögcln,

silvervitt l-rirr och spetskrage .

NIan vill g:irnir fOrestrilla sig att clenna kvinna stc>clhöjcl

över sin samticl ocl-r allm:int ltetraktades sollt ett
nationalnl()nurnent eller :itrninstone solll en stcllt och

samvetsOnr kiirlekens ln()ralist. Hennes pattls och
renl-rjrirtacle iclealisn-r uritste v:il ha erktints ar,'alla som tnOtt

henne ansikte m()t ansikte.

Ingenting ktrncle var-.r fblaktigarc.

i r,erkligheten hacle Ellen Key n:isLtn lika mrtngzr fiencler

som clet finns oncla ancl:tr i Gan-rla Testaurentet - haft när

oniknelig:r. LJncler seklets IrOrjan vistacles h<tn r-rtomlands

i l:inga periocler, frimst i Italien, p:i grtrr-rcl ltv clen

systematiska f<)rt<)ljelsc hon Lllsaftes fi)r i hcrnlanclet. FOrst

1910 :itelv:.incle hon f(tr gott; clti hacle hctn reclan passerllt

cle sextio och förskans:.tcle sig vicl Omlrrg intill V:itten-rs

strancl.

Inte ovrintut var Carl Daviclaf Wimen clen illviliigtlste av

Keys oppr)nenter. I en nidskrift, vuilllrstigt citeracli biide
riks- och lokalpress. fr:unstlillcle lnn sir-r kvinnliga lll()tpaft
som "patentfjctlla" och sour "en liten n-rynclig t'nen

cxilHickligt |>ilclacl ft)re[iserska". Ellen Keys anhrir-rgare

stlirnplacles som "vziclerhanar och vliclerhönctr" och hon
sjtilv som exp()ncnt. inte bat:t fOr clen sttxlr k.irleken ttkrn

:iven fdr "clen stort ch-utilteten".

I)en u'irsenska vteclen vilacle p:i lösan sancl. Ellen Key

hacle stillsarlrt p:ipekat att vissa :iktenskap k:.tn vltnt sit

förnech:rncle "att till crh ruecl liktenskapslrrottet kan kinnas
s()m en rnoralisk upprittelse". I extrcin:r firll kan tnecl anclra

orcl även det orirnliga fr-an'rstli som rintligt. S:iclana

päpekrnclen var inte särskilt ()ppoltLrnt fOr lrtrnchzr lir seclan;

Key fj:ittrzrcles vicl skamphlen och lrcskyllcles ft)r att ha

gkrrifier:rt riktenskapsltu rttet.

ÄvenAugr,rst Strincllng lucle en leclancle roll i clen anti-

keyska molsklnclsrdtclsen.

I Strinclbergs universLrlll v2tr Ellen Key en lika lomsk
scrrn leslrisk l>lzistrLuupa, och i Suartafanorltithan henne
gii till stom'rs mot nlilnsamh:illet sou clen stlir-rcligt

portvinspin-rplancle Ha nn'a Pa j. Till skillnacl fi'irn Wirs€n
hacle Strinclltrg en htunoristisk:ich:r (och en penn2t soltl
clröp av satirisk gift), men sakligt sett fanns ingen gn-rncl

fOr l-rans attacker: Key var inte mera lesltisk lin Ar-rgr-rst

själv, och hennes alkoholinurg pencll:tcle livet trt fi:tn svagt

till m:ittligt. Likas:'t varieracle färgen pzi hennes stn-tutpor.

I sjril och hjrirta vzrr hon politiskt liberal (i likhet med
f-zrclem/rikscLtgsrlannen Emil) och sctm kvinnosakskvinna

pri intet vis ortockrx. Vilka :isikter Ellen Key skr.rlle föra till
torgs gick s:illan att förr,rtse; cviga sanningar och clogrner

liig inte för henne. H<tn var inclivich,ralist - vilket clelvis

för-klarar, varlör angrcppen n-tot hcnne ltlev sä l-rlirda.

Ocksir Vitalis Norströn - r-rpplrtrren filosofiprofessor

- tillhörcle veclersak:lrna, t'Iten hans framtoning val lller
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sol)el. I striclsskriften Ellrn Kqts nedje ribe 0902) betecknacle

han sin titelfigur som clen svenska raclikalismens enfant

terrible ocl-r ankl:rg:tcle henne for brist:rncle klarhet,
inkonsekvens, logiska mots:igelser och "en litter:ir
kåseriproch,rktion mecl tomma anspråk". Den senzlle

iitalspunkten ljrter sig nzippeligen bevisas. I självzr verket

skrev Ellen Key på ett ganska alrstrakt och omst:indligt
szitt, iblanclsviutillgängligt, och:ignacle sig åt allt annan iin
kiserier.

Till Norströr-ns hecler skall siigas att h:rn helt och firllt
2inclracle uppfanning. Den 11 clecernl>er 1909 sacle han sig
"alclrig l-ra tvivlat pa Ellen Keys hjiirtas innerligl-ret, rika
sinne och geni".

Som folkbilclare i mecllrorgarkunskap och sot'u liir:ue i
historia och litter-utr-rrhistoria gjorcle Ellen Key bestitencle

insatser. Eftervzirlclen klinner henne s<xn rnilitant refbrrn-

pecLrgog, rren faknun r.ir att hennes egen ttncleruisning var

tr:rclitbnell i str-uingaste mening. Hon satt rukt upp och ner

i kateclern och lrara ltenittacle. J'iuure ttt och timtne in
trolllxrncl hon sina tijser i Whitlockska skolan mecl lysancle

ntliggningilr ()m stort och srrlitt i ticler som flytt. Pir

kuppen bler., hennes aclepter gnrnclligt alhlzinltilclacle.

Mecl sin konsekr,'enur fömrecllingspeclagogik - och sina

gedigna ktrnskaper-skr-rlle Ellen Key ha blivit chik:rnerud

:iven i dagens Sverige. Utan minste tvekan sktrlle v:ir tids

reformpedagoger stå till tj:inst mecl båcle ishacka och
stridspcr. ooo

Ellen K.y
non htrnclra år sedan utkom Bamets århundradz. dair Ellen

Key utvecklade sina peclrgogiska irsikter. Boken Overs:lttes

till 11 spriik. I sin omf?rtrrnde fOrtan:rrskap rjktacle Key sig

mot cle kristna clogt'nernlt, ntecl:tn hon troclcle pa

mzinniskirns förmåga till trtveckling och t-uenucle utt
uwecklingen gick lnot en allt rikare samk:insla - st>liclurjtet

skulle vi viil sagt iclag. Ifennes sklifter fick stort inflyancle
i mlinga l:inder.

Ellen Key 0849-7926) varvrinsterlilrcral. Hon arlrctucle

i mzrnga är som l:irarinna vicl Whitlockska sarrskolan i

Stockholm och förel:iste vicl Arlretarinstitutet. men fr':in
1900 rignacle hon sig helt ät sitt förtrnarskap. 1910 köpte
hon girrclen Strand viclV:inem cLir hon boclclc till sin clöcl

och som hon testamenteracle till ett vilohern fc)r arlteter-

skor.

Hennes skrifter Missbrukad kuinnoleraji (1896) och
Naturliga arbetsområdznfor kuinnor v:ickte stctr cleltatt. Ellen

Key h:ivclade att kvinnor inte skall efterlikna m:.in. Hctn

var en av cle första sorn knivcle röstriitt för kvinnor. fdr
h<>n trcxlcle att clr skr-rlle sardlillet omvancllas i en mjtrkare

riktning crl-r krig shrlle bli ornöjligt. Ildstr:itten skr-rlle hj:ilpa

kvinnornu att "fylla sin trppgift sour kvinnor". Det var
tankar sorn inte var poptrLira inom kvinnorOrelsen. som

ville l-ra nitt till arltte och politisk makt.

Keys iisikter om kairleken ocl-r:iktenskapet l,ur ctcksu

rrycket omstriclcla. Äktensk:rpet fär bar:t sin sanktion
genom klinslan, mcnacle l-ron. Det:ir tillr:icklig gn-rncl för
skilsmzissa att clen ena pulten önskar clet. N4en hon r-tnclet-

strOk att livslång lnonogun-ri lir clen lt2ist:t firmren fc)r

erotiskt samliv.
Ar I976 utgavs ett ttlal ar,' hennes texter ttncler titeh-)

Hemmets århundrade. och ultn kln llisa lller ()l-It henne i
Rcrnny Ambjörnssons bok SamhAllsmofum (1t17'llJ. ooc

I clen senaste utgirvan lw Enqtchpaedia Britannicaktrn

man Lisa följande om Ellen Key:
"svensk f'eminist och förfhttilre v:Irs ltvltnceracle

iclecr onl sex, kirlek, äktenskap och mor:rlhacle stort

inflyancle; hon har kallats "Sveriges Pallas Athena".
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Karin Boye

Karin Boye föddes i Göteborg för 100 år sedan, och hon
debuterade 22 är gammal med diktsamlingen Moln. Den
foljdes av en rad cliktsamlingar, men också flera romaner,

bland annat den skrämmande fiamticlwisionen Kallocain.

Karin Boye var en av \9}}-talets fömämsta och mest

älskade lyriker, och flera av hennes dikter har blivit
allmängods. 'Ja visst gör det ont när knoppar brista" och
"Det är vägen, sotn är mödan värd" känner de flesta till.
De citeras flitigt.

Karin Boye clog för egen hand 7947, när nazismen till
synes gick segrande fram i Europa.

Lagom till jubileet spelar Lilla Teatern i Göteborg
Sfutmningens djur, enmonolog byggt på brev och intervjr-rer.

Föresällningen tumerar nu i landet med Rehcca Heyman

som Karin Boye. Såväl clenna föreställningen som en
ny.urtkommen och lä.svärd doktorsavhandling , Anskapa

en ny uärld av Barbro Gustafsson Rosenqvist, visar att
Karin Boye var anmärkningsvärd moclem i sin samhälls-

engzrgement, sin syn på kvinnans sällning och sin avsky

för nazismen.

Jog vill möto,,,

ur Härdrrna,7927

Rustad, rak och pansersluten

gck jagfram-
men av skråck var brynjangjuten
crh av skam.

Jagvill kasta mina vapen,

wärdochsköld.
All den härda fi endskapen
varminköld.

Jaghar sett de tona fröna
gro till slut.

Jag har sett det ljusa gröna
vecklasut.

Mähigt är det späda livet

mer än jäm,

fram ur jordens \^tta drivet
utanväm.

Våren ppyr i vintems trakter,

dzir jag fros.

Jag vill möLr livets makler
vapnlös.

Bekönnelse

ur Förträdzts skull, 7935

Passar inte till Lrpprorsman

och wangs ända bli det.

Vartör är inte min öde privat?

Vartör rotar jag i det?

Eller, om jag nu måste slåss,

varför skerdet med plirga?

Vardörinte med klingande spel,

när sist jag vingas väga?

Feg, feg, trefalt feg
mäste jagändäfZik1a,

slås till jorden och resa mig upp
med alla nerver bräck1a,

mlstc känns som hrännJäm

cle obönhörligas domar-
och lyda crfi lyda en widande eld,

som fram ur mörkret blommar.
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I Lissabon dar dansar de?

Av EnNr FnrHolr.

"ROIEN skalla: Arbete ät alla!" Det var länge sedan i Sverige.

Men nyss upplevde jag en mäLtig manifbstation i Lissabon.

50 000 var vi ute på gzrtoma med framförullt ovemstaende

krav. Som en mäktig flod ringlade sig de röcla fänorna till
EU-toppmötets sammanträde.spalats. Det hölls i Lissabon

dzirlor att Portugzrl är ordförandeland idag. Nästa är är det

Sveriges tur.

Den ena dagen en mäktig clemonstration av framforallt

Portugals fackföreningar, vars arltetare for-tfarande är de

sånst betalcla i Europa, nästa dag ett Altemativt Toppmöte
som hölls i tre stora tzilt ute i Bel6m, nära det ofllciella
mötet. Där var kravet "Ett socialt Europa", och
paneldebafferna handlade om rniljö och utveckling, om
diskriminering, om våld mot kvinnor och kvinnors
rättigheter, clet handlade om utbildningsfrågor, om
Fästning Europa contra ett Folkens Etrropa, om
invandrarcs r2inigheter, rasism och främlingsrädslzr. Ett 50-

tal organisationer stcxl bakorn dessa manifestationer. Fack,

miljögrupper, antirasister, studentorganlsationeq organisa-

tioner för mänskliga rättigheter, kvinnoorganisationer. Vår

systerorganisation i Portugal, MDM, var en av dem. Dess

ordförande Rosa Xsto en av talarna.

I miljötältet talade företrädare för grupper i Tredle
vZirlclen. Så berättade en man frhn Mexico om ett
handelszrr,tal som ger EU ritt att expoftera sitt giftiga ar,{all

till Mexico. Hanvädjade om solidariska akionermot cienna

handel. Kommer han att få det?

Det var v:iltaliga kritiskzr röster, men konkreta fcrrslag

lyste med sin fiånvaro. Änrrinstone kunde inte jag uppfana

nägot sådant. eftemotn tolkar också mestadels lyste rned

sin frånvaro. Det var mycket synd. Något vi måste tänka

på n:ir vi förberecler vårt Altemativa Toppmote i juni nästa

irr i Göteborg.
I ett ann:rt tält handlade clet om rasism m m och där

blev Österrike och sanktionerna mot landet ett stort

samrrlsämne. Den fnnsh delegaten hjakade sanklionema

men ville ha en tydligare markering mot koalitions-
regeringen men inte mot det österrikiska folket. Panelen

var enig i sin analys, zrtt det var r:idslan for ni-si.stiska gupper
i de egna länderna som fått EU att rezrgera och agera så

starkt. Inte heller clir uppfanade jag nägr:r direkta altema-

tiva fi)nlag, annat än att man ltad om stocl till opposistionen

i Österrike.
På den breda floden Tejo, som mer liknar ett hav,

demonstrerade fiskare mecl sina bätar mot förgiftning och

neclsmulsningen av havet.

MDM inbjöd också till ett möte om Kvinnor och
arbelsmarknad. Det mötet resultemde i ett uttalancle som

vidarebefordrades till de s:unmantridande EU-rninistrama.

Där påtalacles clet djupa gap som finns rnellan de officiella

uttalzrnden av de europeiska ledarn:r och den konkreta
verkligheten som clet arbetancle fblket, och då speciellt
kvinnorna, befinner sig i. Man talar vackert om den
ekonomisk tillväxten, om dynarniken och konkurrens-
dugligheten, men inget sägs hur och på vems l>ekostnad

detta uppnås.

MDM hade inlrjudit en rzrd företrädare fur olika fackliga

organisationer som lrcrättade flör oss om kvinnomas sitr,ra-

tion i Por-tugal idag.

I Lreklädnadsincltrstrin arbetar 95 procent kvinnor, för
mycket låga löner. Rationaliseringar är dessutom vanliga.

Om en kvinna avskedas, "ansäller" foretaget ofta hemes
barn istället. De.ss:i kan vara så trnge som (r-9 år. Ingen
som helst säkerhet förstas och en ännu knaprare "lön". Pä

våra uppörda frågor svarar vår sageskvinna att javisst är

det olagligt. Allzr vet om det, men ingen s:iger någd. Denna

beklädn:rclsindtrstrj :ir dessutom till stor del svenskägdl

Kvinnoma själva vågarinte arunzila forecrget, cla riskerar

de att bli helt r-rrrn inkomster och en eventuell ränegång

kan dra ut i åratal.

Att inte facket... tänker jag. Hr-rr stirr det egentligen till
med clen fackliga soliclaritetet?

Innan jag åkte till Portugal frågacle iag på LO i
Stockholm om någon skulle åka. Och fick till svar att orr-I,

så skulle man definitivt inte delta i clet Alternativa
Toppmötet, uLtn vzrra med pir själva EU-n-rötet. Så längt
tycks vi l-ra kommit i Sverige iclag. Etal>lisserlanget och
facket är ett. Kan clet verkligen v:rra så?

För SKV i Portugal
Erni Friholt.

PS Nej, tyväff hann jag inte dansa i Lissabon, dZiremot

se på folkclans crh höra clen ljuvliga Faclomusiken. Kultur
för alla borde vara en del zrv det Social:r Europa. ooo

L(rsNr Nc PA FRÅGI.l.uKItN

Sandwall-Rergströrn) ;

(Majgull Axelsson).
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Nytt från SIil/

Kvinnlig vörnplikt

Öppel tsREV TILL RIKSDAG OCH REGERING

,ilr,r ett sir fint begrepp som j:imsällclhet kan rnissbtr-tk:rs.

Mecl jZirnsälldhet sonr tillhygge skall den sista (?) rnaniiga

l>astionen erövras. Allm2in värnplikt ska verkligen bli
allm:in, det vill s:iga, kvinnotna ska rekryteras. På samma

villkor som männen. Nå? Är inte clet lrra?

Men så l:itt ska ni inte komma runt själva k:irnfrirgan.
Vacl slags försvar har vi? Vacl är clet ll:r ft)r? Mot vem ska vi
försvara oss? Hr-rr? Var finns fienclen'/ Skr-rlle krigsrnakten

bli humanare rnecl kvinnorna? Har kvinnoma ett mitrkare

grepp king Carl Gr,rstav'/

Som vi kvinnor i SKV ser clet :ir virr fiencle id:rg:

Viut sårJ l:rra samhälle

Miljöhot i lanclet <rlt hos våt'a grannar

Llrslagmgen av clc svaga

Tillurgancle fr:imlingsfientlighet
Teknildixering
M:rktkcncentt-.ttion

Likriktning
lttn'r. 1TI111

Inget av clettit kan vi försvara oss tnot mcd våra clyrbara

sofistikeracle vapensystetu. D:iretuot mecl mer ink:innancle

ocl-r praktiserancle kr-rnskap om ov:lnstitende l-rot.

Inl-r:irltrcle till exempel genotn en ettårig v:implikt fclr alla

i saml-r:illets tj:inst.

D:-ir man l:ir kinna sitt lancl

D:lr m:rn praktlserar rr-reclkinsla nrecl cle svaga ocl-r g:tmla,

till exempel i lrarnstugor och i ålclringsvitrclen

D:ir rnan Lir sig förskr hjälp och karrstroflrj:ilp

D:ir man Lir sig fiecllig konflikthanteiing (trtan

vapenhot), försoningsadtete mnl
Och ett trnecklinqsrinkancle fÖr hela landet.

Sli vill vi l-ra det!

Svenska Kvinnctrs Vlinsterförl >r,rnd

Samlat till ft)ri unclsstyt elsemöte i Stctckholnt

clen &9 april2000
EnNt Ftttttt)t-T. r )Rl )l-()lt,\NI)Fl

Res med oss till Bryssell

Under fönrtsättning att man får bidrag från UDs pott
för EU-information, planerar SKV i Karlstad en

studieresa till Bryssel den72-16 oktober. Därmed slås

wå flugor i en smäll, efteruom man då även kan deltaga

i avsltrtningen av Väridskvinnotnarschen.

Innan resan blir det ett föÖeredande seminarium i

Karlstacl.

fu dr-r intresseracl? Kontakta Margaretha Taullerman,

rel t.t54-t 8 44 i9.

Dotorhoveri!

xen SKVs dator paiade, forwann såväl medlemsregistret

som Vi Mänskors prenumerafionsregister. Medlems-
registret har delvis återställts med hjälp av lokal-
avdelrring ama 1 men direktanslutna medlemm ar fär vi
inte tag i den vägen.. Om du vet att du är medlem i SKV,

men inte tillhör någon lokalavdelning, ber vi dig
kontakla Zaida, tel. 031-74 40 28.

ICinner du någon som inte har fån Vi Mänskor, trots

att de prenumererat, gäller samma sak.

Hyr en vecko i Gesundo

Str-rgan ligger i hjrirtat av Dalarnrt, nzira Siljan, mecl ett
lilrligt fritidsomräcle runt otn. Vinterticl kan man utn1,'ttja

skicll>ackarn:r och elljtrsspåren. Pir hösten frrtclas brir'-

markern:r. För sommarens bad ligger str.tgan pir cykel-
avståncl.

H2ir firns många sevairdheter, s( )rtt exetnpell'is Sollerr)n

och Mora med Zorngarclen. Det finns <tcks:i f?iboclar i

n:irheten. Vissa äromgjorda till mysigll, nattuskönt beLigna

caf6er och utsikasplatser, anclra anvuinds fortftrrande.

Bärddar 4 fasta, 2 extrablicldar, s:tmt LillstLrga rnecl2

lvicldar

Kök L:ittskött rneclkyl ocl-r f-rys.

Dtrsch och toalett, kallt <rh vtul-t'It vzltten.

Ta med sringlirne crh l-randdukar.

Hyran :ir ft)r rnecllelnnar 1 250 kr/veck:.r, extra attraktiva

veckor kostirr 1 500 kr. Icke uecllenmar lrt:rlar 1 5fi) rcsp. 2

5iD krlveckr.
Om dtr vill hyr:t stllg:ln, ska clr,r konrrlca SI{l/s expeclition

tel 03l- 14 r0 28.

Välkommen!
Ztttt,t.
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Tock!

Vi arckar alla er sorn skrinkt pcngar till SKVs insaurlingar.

tc;: i7323-1

Till Kvinnohuset i Honduras: 1999 tom april2000
Nlinga h:rr skickat pngar fler:r ganger'.

Hillevi Östellng. L.ln'rezi ; Siv Wzrs, Stcrklx irq Lislrt Schulz,

Strrckhohn; Elsa Håklnsson, Stockhohl; Anita Nilsson-S,

Stockl-roh-nl G trnilla Pulnrstiemu \Weiss, Stockholnt; Solveig

Hzrnsson, Stockl-rohn; Inger Vcrlf, Haninge: Anna-Lena

Danlmrcl, St<x'k1-rohn, Anneli li:rlft Skarpn:ic( Rtrt Ettlinger,

Stcxkholm; Rirgrt Anclemson, Jt >lunneslxrv; Marjur Sanc[yen-

Loa, Sklirholuren; Greta Anclersson. Enskecle; Dagny

Jonassson, Nonl ror g; Isalrclla Thamlx'rt, St< rkhohn; Malin

Hertzlran. Bollebygcl; Nlajlis Friclen, Haninger Rritta
Lolentzon, Jc>hanneshov; Eva Erikssctn, Jcthanneshov;
M:irtha Henlitnsson, Stockhctlm; Gun Höilttncl, V:tt

F-r(rluncla ; Ehna Nilsson, Htrclclinge; L< ttrise \i(/allcl6n, Soh-ra ;

Eivor Markhrncl, Stockhc>hl; Gunnel Hettznl.m, Ilollebygcl;

Lcononr Vicle, Saltsyt)baclenr Siv Rroberg-\&tlclor,
St<rkhohu Karin Ncx cllancler, Johrnneshov; G:rlleri Gen-

enrtor, Gercl Thambert, Stockholu-r; Gunilla Carlsteclt,

Stockholml Fricleborg Lötberg, llltgrtt'trrossen; Rolf
Alrnrhanmson, GOtelxl g; Ilengt Anch€n, Götel >org

Internationell solidaritet
Gtur HöjlLtncl, V:a Fn)h-rnclt; Annika Finer, Enskecle: Aina

Siira. VlirmclO; Evu l)unielsson, .fohunnesl-rov; Elur:t

Nilsson, Htrclclinge: Astjcl F ilen, St< x'kholtn; Circta Ft ntncke,

Stockhohr; E',,a Eriksson, Jolunnesh<-rv; Ilritta Lolentzon,

Jol-rannesl11 v1,; Friclel >or g Lötln g, Ilagamrossen

Fistulasjukhuset

Anna-Greta lJackuran, St<x kl'uthl; Gtrnnel Ekvall, LJppsala ;

Astricl NIOller, Altntrngel Kerin Sl,enss{)n, Karlstacl

Till Astrida Svenssons Minne
Agnet:r Stcnstöm, Skoghall; Brina Jonsson, Dalby
Till Suomi Iiliegrens Minne
Aina och Yngvc Ottctson. Farsta: Lilian. Ktut, llarltro trh
Nkrnika Arclersson, C) ( )tel -x>tg; Nlartin H:imcp'ist, Girtel-xtrg ;

Leif Rylrelg, G(>telrcrg: Ivan Ilengtsson. GOtelrorg;Ann
Leftler, GOtelxlg; NIa; Lictlng, Srtnne; Ker-rt. Er,y trh Zncla,

Gt)telxrrg; Clunnur trh Nlajvi Rengtssctn, Gi)tel><trg; Lars

Lillegr en meci funrilj, Llclclelxr; Gr-tn och Mats Ekl rrzrtt. Hslcrv;

Fiik rrl'r Ingnorrrh Glinter, Götelxlrg; Ause l3ung, I(ulstacl

Grattis Agneta Stenström
Helenu, Elly crh-fean, Luncl; SKV-K:rrlstacl

GrattisAase
Agnetu, Sir', Ingricl, S<tnja. Anna Ii, Kurin <rh tlll:r

Internotionell solidoritet viktigore ön
nogonsrn

pA \'Åc mot F-amagustn var clet knappast man sag den
taggtriicl sorn skiljt Cyperns folk rit i snart 25 ir. Dennit
typ av konfliktlösning mellan olika fblkgrurpper tttövas

fortfarancle iclag av v:irlclssaurfunclet och vi kan notent
clet icLrg blancl annzrt i Kosctvo, fOn rtom rrggtracl kan sjLilva

mrlren hstir av en bro eller en "freclsbevarancle" styrka.

Cypern lrcfinner sig historiskt 25 :ir f,örc crh cypri()ternas

största hjrirtefrziga sorll ttttrycktes på clen cypriotiska
kvinnoforeningens (POGO) konSryess cLirSKV cleltctg mecl

min n:iruarc var "lösningen av clet cypriotiska prcblelttet'',
clet vill s:iga :iterförening av grek och tur-kcypli()tel.

En internationell clelegatictn uv ett 20-tal kvinnct-
föreningar fr:in ett 15tal llincler heclracles mecl att fii sitta

på presicliet lxrkom cle cyprbtiska kvinnorna ttncler l-rela

kongressen. Det val en gest pir hLrr viktig vl.ir nlitvato var

för cler-n och i vilket storl lrehov clc har uv intern:ttkrnell
soliclaritet.

Anclnr fnrgor sor-n togs Lrpp pli kongressen v:"tr cle

cypriotiska kvinnornas clelaktigl-ret i olika I resh-ttsotgan,

kvinnan och ekonornin och kvinnan och funtiljen.

Att se ör,'er,100 clelegater i alla rilclrar. . .

An Lrppleva clet v:ilorganiseracle prcgrat'Itmet <rh clen

inh essantlr trnclerh:illning n-recl clet biktrlnu ella lttrclskapet
gjorcle att yag l-u)ll en improviser:rt tacktal trh lovacle r,':.ira

cypriotisku systrar att cle skall veta v:tr vi f}-rns <>t-u cle

bel-rOver vitrt stOcl. Jag hopp:rs att SKV stttr ltakom ntig i

cletta clj:irva lOfte scxl jag tog rlig friheten att tttlctvu.

Efter helgens kongress vul'clct clags pli mlnclagen för
KDV-nii)tet. Deltag:trna best<tcl :tv kvinnctr fi'lin Etrropl
och MellanOstern. A,lotet ligcle n-ul uncler r,'rilcligt hcvliga
förhiillanclen, och jag fick förtroenclet att ingå p:i n-ri)tets

presiclium, vilket val en erf:trenl'ret fOr mig eftersom clet

var mitt fOrstu KDV-n-ritte. l)et rappctfteracles <tur Nlersch

2000 fr-:in cle olika ft)rer-ringarna. [)e ryska kvinnrtrnits
reppolt imponenrcle rnest eftersour clc hucle bilclat ft9
glalpper ftrnt ()rr i lanclet som urltetacle necl aktiviteter
kring mrschen. Nzistln alla pluneracle aft skicka en liten
clelegation till New \.clrk men till l3rysselvar clet lneta
tyst ()rn. En trikig nyhet var utt Norge planerar att ltigga

ner sin firrening i början pu nrista it'. tren clelegaten
r.rttryckte en Onskun:tv nligt>t slrtgs saul,trltte r-neclSKV i

Slcrige.
F-r:in clen glekiska föreningen kour ett fOrslirg utt i

ansltrtning till cleras kongress i ultrs 2001 skLrlle ske ett

KDVrnOte fOr att cliskuter:r gelnensiutnm kr,'innr 4tr rltlenr

och htrr kcxl'clinerr KDVs organisltion och vetlisanrhet.

Jag scr frarr ermrt ett sacLtnt mOte sti att Kl)V l-rittur sir-r

r:ittm:ittiga ulena crh ugencla fdr fi'runticler-r.

Nrtit Attt,ts
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Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Tegelviksgatan 40

71617 Stockhohn
(T isclag och torsclag 11-15)

Förbundets mÖlsöttning Ör

attverkit för jämsulllclhet mellan kvinnor och måin och ör
ett nitnrist samhzille cLir alla har ett meningsfi-rllt arbete,

att verka fbr en samh:ille d:ir alla bam :ir tryga och har lika

v:irde, o:rvsett ör:ilchzrmas ekonomiska siruzrtion, etniska

tillhönghet eller nationalitet,

attverka for fiecl, allt fi'arnticlsarlrctes gn tnclval,

attverk:.r for sklrclcl av vitr egen och fian-rtid:r generuttioners

livsmiljö, fdr ett resursl >evat'ancle samhälle,

att verka for solicLrritet rnellan folken, siirskilt solidaritet rnecl

kvinnor, sorl i regel iir h:irclast clraltbacle av förtryck och

exploatering,

attlrckrimpa all kommersiell exploatering av särv:il wxn2l
som lram.

Linnegatan2Tts
173 04 Götebory

(Mhndag-fiedag 13-15)

Postgiro i0 50 95-0
Insamlingskonto 5 73 23 - 4

E-post : infb@ svensk:rkvinnor. ntt
Hernsida : www. sverLskakvinnor. nu

SKV är partipolitiskt obr-rnclet och verkar för
ett clenrckntlslc samh:ille mecl en ekonotui sotn

inte bygger på profit r-rtan pzi människon behov,

ett samhälle fiitt från alla former av förtrvck.

SKV hor i korthet följonde historio:

tr 1,91,+ bildacles Föreningen Frisinnade Kvinnor uncler

parollen "Mot krigspsykos, för clemokrzrti och kvinnans
likstzillrghet" . k l932r,rvidgades forbunclet sir att samat'bete

blev möjligt mecl alla kvinnor som önskacle en
sardrällsuveckling i viinsten-iktning. Då fick forbunclet sitt

nuvarande narrln.
js lg+6 :rnslöt sig Svenska Kvinnots V:insterförbuncl till

Kvinnorna s Demokratiska Vä rlclsfbrbr.r ncl (Wome n's

International Democratic Fecleration). KDV har konsult-
zrtiv status hos FNs ekonomiska och soci:rla r:lcl sarnt hos

Unesco. Denna st2ltln innebtir r:.itt zrtt yttra sig vid samman-

tr:iden cxh framlisla egna forslag.

Välkommen som medlern i SIC/!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIII-IIIIII

Ja, jagvill gärna bli rnedlem i SKV.

tr Medlemsavgift 150 krlår

Jag vill gårna prenlrmercra paVi Mänskor

E Helär 4 nr 150 kr
[l Gåvopren. 100 kr
I Stodpren. 200 kr

Namn:
Aclress:
Post:rclrcss:

Telefon:

5KV
Linnögatan 2L B

413 04 Göteborg

E-postuclress:




