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Leduren
1973 reste jag genom Afghanistan. Det var några
månader innan kungen avsattes i en statskupp. En viss
upprorsstämning märktes allaredan. I Kabul drogs vi
in ietthus, därnågraav de vuxna, mycketvälutbildade
kvinnorna, berdttade viskande for oss att de, klädd i

burka, begav sig ut på landsbygden och forsökte
organisera kvinnorna.
I dag fi nn s fortfarande kv inno organi sati onen RAWA
(Revolutionary Association of the Women of
Afghanistan) som i djupaste hemlighet bedriver sin
verksamhet med hemliga flickskolor, mobila

Erni Friholt

hälsokliniker, inkomstbringande små verkstäder, med
mera. RAWA - kvinnor har till och med, skyddade
bakom sina slöjor, lyckats fotografera de offentliga

ftirhandlingar pågår, skulle kvinnor från de berörda
länderna delta. Burundi och Kongo var de forsta
länderna som foljde det rådet.
Kvinnohatare brukar hånle åt tanken att kvinnor

avrättningarna som tal ibanema verkstäl I er v a{ e vecka.
I flyktinglägren i Pakistan finns ett tusental RAWA
*kvinnor som hjälper kvinnorna där och arbetar under
de mest primitiva omständigheter med matfrrsörjning,
undervi sning, sj ukvård sutbi I dnin g, med mera.

skulle kunna tillföra alternativa perspektiv till
fredsftirhandlingar.

lång erfarenhet av Afghanistan och Pakistan som ofta
landet.
Det är hög tid for oss att lära oss mera fiir att kunna
bistå våra systrar. Men inte bara det. I denna tid av
ångest infor "nya terrordåd", måste vi hävda de rika
ländernas historiska ansvar for att våirlden har delats
upp i rik och fattig, där vi de rika fortsätter att håimta
den energi och de råvaror vi behöver till bottenpriser
fran länder där folkmajoriteten lever i nöd och där en
liten rik överklass samarbetar med oss om detta. Vi
har låtit oss vaggas in i tron att detta kan fortgå for

"Vi vill allt annat än krig", säger Tähmeen a. "Det
drabbar bara det afghanska folker. Aft med bomber
ftrsrika störta taliban-regeringen och erscitta denmed
den NordligaAlliansen cir att kommaur askan i elden,
i alla fall fcir kvinnorna. De cir samma andas barn.

som

stadsfundamentalister Yad vi rinskar

ersritter
att allt

oss cir

stöd, ekonomiskt, militärt och så vidare, till dem som
finansierarfundamentalisterna, stoppas. Och att man

dcirigenom tvingar fram en avrustning. Dcirefter
kunde FN gå in med fredsbevarande sQrkor ftir att
rivervaka ett kommande val, så som man giort i
Östtimor".
Detta motverkas just nu av USA som också valt
sida i den interna konflikten. Men det är ändå modigt
och mycket starkt av dessa RAwA-kvinnor att orka
tåinka så långsiktigt.
Ja, sådana lösningar är möjliga. De måste bara
uttalas tillräckligt högt. Så kräver de också att
kvinnorna i det post-talibanska Afghanistan måste
finnas med vid fredsftirhandlingarna.
För inte så länge sedan insisterade faktiskt självaste

FN:s Säkerhetsråd på att varhelst

i världen freds-

Hade

skrivit om kvinnorna och deras svåra belägenhet i

säkerhet.

Landsbygdsfundamentalister

vi

uppmcirksammat de afghanska
kvinnornas varningar och vridjanden i tid och inte
behondlat dem som marginella, hade det av IISA
skapade afghanska tercorvrildet inte hållit". Detta
säger Sally Armstrong, kanadensisk journalist med
"

"Men civen drir rir vi måltavlo /tir fundamentalisternq, som ju civen finns i Pctkistan", berättar
Tahmeena, medlem i RAWA somjust anlänt till USA
direkt från flyktinglägret i Pakistan. Även om
gränserna mot Pakistan och Iran är stängda tar sig
folk över bergspassen på illegala vägar och under
ohyggliga omständigheter, för att nå en relativ

.

alltid. Nu har vi brutalt väckts upp till medvetande
om att råikenskapens dag randas.

Ett mödosamt omtänkande måste börja på alla
nivåer i samhället. Då känns det hoppfullt att många
steg i den riktningen tas av gräsrotsrörelser i många
länder. Det känns också bra att veta att vi i SKV kan
känna oss hemma bland dessa.
Leve den intemationella solidariteten !
Systrar: gå ut och protestera:

WAR IS NOT THE ANSWER!

Erni Friholt
Ordftirande i SKV

Apelltal i Uddevalla
av trrni och Ola Friholt
den 15 oktober 200 l
Nu faller bomberna över ett fattigt folk som styrs
av en regering de egentligen inte vill ha men ändå
drivs att solidarisera sig med mot hotet utifrån. På

samma sätt förhåller det sig med världens

i

genomsnitt rikaste folk. Dom styrs av en regering
de egentligen inte valt men nu formås sluta upp
omkring.
En tydlig skillnad är dock att världens regeringar
ofta står i direkt lydnadsforhållande till det rikaste
och militärt mäktigaste landet. Dessa regeringars
sympati kan köpas med löften och lån och belöningar.

Pakistan är typexemplet.

I vära egna TV kanaler framträder militära
koryfder och andra experter, vilka ombeds att
beskriva vad som kommer att ske härnäst, utifrån
deras kunskap om de olika parternas forstörelseförmåga. Terrorismens rot får ingen tala om.
Terrori stexperten Bj örn Kumm ty stade s omede lbart
ner inför öppen ridå och anlitas inte mer.

Det experterna underförstär är att alla är eniga
om att vårt eget land är oforvitligt, demokratiskt och

fritt, mer civiliserat än alla de fattrga, oftast
muslimska länderna. Vi antas ingå i ett forbund av

andra utvecklade industristater vars ställning
internationellt antas komma från vår kulturs
överlägsenhet, uppfinningsrikedom och arbetsamma
medborgare.

Där slutar historien. Vi ska fortsatta att vata
duktiga, leva gott och vara goda, kanske ge de sämre

lottade lite hjälp (från 0,3o/o

till

0,7oÄ) av vår

gemens amma bruttonati onal produkt. Varj e rö st s om

avviker från detta mönster är utdefinierad från
början. Nyheterna redigeras och styrs. Ingen
förståelse blir möjlig. Och därför fortsätter det

besinningslösa våldet, med gott samvete, på båda
sidor. Öga for öga, tand for tand, tills världen är
blind och tandlös.
Vad kan stoppa detta skeende?
M måste hävda det historiska ansvaret som de
rika länderna bär på men förtränger. Vi har delat
upp världen genom att göra oss själva rika och de
andra fattiga. Och vi har hittills levat i den
loreställningen att vi kan fortsätta leva i sus och dus
och hämta den energi och de råvaror vi behöver till
bottenpriser från länder där folkmajoriteten lever i
nöd och där en liten rik överklass samarbetar med
oss om detta. Vi har låtit oss vaggas in i tron att
detta kan fortgå 1'or alltid.
Men inga världsvälden och herrefolkskulturer har
bestått i längden. Och nu har vi brutalt väckts upp
till medvetande om att räkenskapens dag randas.

Vad kostar det då att köpa oss kvar

i

vår

hittillsvarande ställnin g ?
Som det ser ut idag har alla västvärldens ledare
bestämt sig för att försöka med militart våld,
kombinerat med ökat polisarbete i alla länder, allt
for att utrota en hel generation av forbittrade och
väl förberedda förkämpar för Tredje Världens
fortryckta. Dem kallar vi terrorister, eftersom deras
krigshandlingar riktas även mot civilbefolkningen.
De har ju ingen konventionell krigsmakt att ställa

4

upp. De bedriver den svagares krigforing. Detta
upprör oss naturligtvis.
Vi talar om urskillningslösa illdåd. Men en liten

en ojämlik tvångshandel. Denna svär emot de
frihandelsteorier som utvecklats i Väst i200 år. Men

eftertanke kunde säga oss att våra egna ekonomiska
forehavanden alltid har drabbat civila, marginalisera-

systematiskt och medvetet fortigs.
Även mot detta arbetar gräsrötter. Sedan 30 år

de människor i Tredje Världen. Vårt ständiga
samarbete med deras korrumperade ledare har
ständigt forsämrat deras möjligheter. De vi kallar
terrorister har gort sig till de fattigas och svagas
ltirkämpar och de vädjar om stöd genom att utnyttja

pågår en långsam uppbyggnad av en solidarisk

en rel i giös gemensam forestäl lningsvärld.

Genom direkt personkännedom och ett utarbetat
regelsystem övervakas denna solidariska utveckling
mot rättvisa löner och rättvisa priser.

Så gör också våra egna kristna ledare. Bush senior

höll morgonbön i Vita Huset med inbjudnapolitikeq

t ex Alf

Svensson. samtidiet som General
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det ärjust den allt omintetgörande ojämlikheten som

handel mellan ideella organisationer i Väst och ideella

kooperati va produkti on s- och exportorgani sati oner
i Tredje Världen. Väl känt är redan "cafö organico"
som når oss från en kedja av kooperativ i Mexiko.

Ännu omfattas bara något tiotal miljoner

.

,

t
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stop terrorusm -,stop terrorumg

tt

Schwarzkopf hänvisade till Guds hjälp i kriget mot
Irak. Hitler var kristen och Stalin till och med kristen
präst. Traditionen är stark när våldet ska forklaras
och rättftirdigas.
Var finner vi då en moralisk försvarbar lösning,

människor av denna handel. Men den ökar i samma
mån som våra egna konsumenter blir mer medvetna.

ur detta barbari?
Ett mödosamt omtänkande måste bör1a på alla
nivåer i samhället. Det forsta stesen tas redan av
gräsrotsrörelser i många länder.

generati oner kräv s. Gräsrotsorgan i sati oner har redan

en väg ut

Ett exempel är kvinnorörelsen RAWA i
Afghanistan. Den arbetar sedan tjugotalet år med
hemlig utbildning av kvinnor i sitt land. Och de stöds

i andra länder. Deras arbete
kommer attbärafrukt inom en generation. De hoppas
och kräver idag att FN ska gå emellan och lamslå
båda de krigande parterna i Afghanistan, anställa
av kvinnorörelser

val for kvinnor och män och med sin närvaro, så
länge den behövs, bevara freden i landet. Detta
motverkas for tillftillet av att USA har valt sida i
den interna konflikten. Men på sikt är dessa andra
lösningar möjliga.
Folkrörelserna i vårt eget land och i hela
västvärlden måste oförtröttligt verka för att
Världshandelsorganisationen får en ny inriktning.
Hänsyn måste tas till att länderna i Tredje Världen
har en svag ekonomisk och demokratisk struktur.
Deras självtillit måste ökas, Deras självforsörjning
likaså. Och vad gäller handelsutbytet måste vi riva
ner våra handelshinder, kvoter, tullar, snedvridna

transportavgifter, med mera. Det ojämlika
styrke ltirhål I anden a m åste m edvetet utj ämn as.

Den frihandel den rika världen ständigt skryter
med och vill inI'ora överallt, är idag inget annat än

Här kan vi alla bidra senom att handla solidariska
varor.

Ingenting sker över natten. En eller två
lyckats intressera minst en regering for att medelst

skatter bromsa upp den världsomfattande
spekulationsekonomin. Kanske kan detta fenomen
begränsas inom ett tiotal år.

Varje process mot rättvisa kräver lång tid. Men
framsynta regeringar kan avsevärt påskynda
ställningstaganden, vilka måste gå totalt emot de
ställningstaganden som regeringen Persson nu gör.

Att stödja USAs terrorkrig kommer baraatt leda till
ny terror. För varje terrorist som dödas kommer två
nya att skapas.
To stop terrorism
stop teruorizing, det vill säga
for satt stoppa terrorism måste man sluta terrorisera,

-

stod det insiktsfullt på en banderoll vid
demonstrationer i Washington.
Det är dessa banderollbärare och alla som ltiljer
dem som vi måste alliera oss med till en gigantisk
fredskraft världen över.
Vi vägrar att godta vedergällningsdoktrinen. Vi
vägrar att ge vår svenska regering klartecken till att
understödja terrorattacker som nu drabbar det
afghanska folket och som kan kommaattdrabba fler

folk.
Det är inte mer våld som behövs, utan efbertanke,

insikt och konstruktiv handling for

RriffVISA.

En uppmaning att varje dag klockan tolv hålla
en tyst minut till minne av mänsklighetens offer

Alla människor lever
Alla människor dör
Någon gång, förr eller senare,
på ett eller annat sätt
Det finns olika sätt att dö på,
somliga mer smärtsamma än andra

l)et är hemskt när människor dör,
jag tror att de flesta kan hålla med om det
Det är hemskt när flygplan kapas och åker in i skyskrapor,
så att människor dör
De flesta säger att kaparna måste vara sinnessjuka
Det tror jag också
Men det får vi aldrig veta,
för de är döda nu
Det spekuleras mycket i hur
man skulle kunna ha hindrat det som hände
Somliga tror att det blir bättre
om man bombar sönder ett arabland eller fvå
Somliga tror att man kan hindra nya galningar
med tio gånger så många poliser
Jag tror inte att galningarna gär att hindra
Jag tror däremot att galenskapen gåtr att hindra

Somliga tror att makthav arna skall rädda oss från galningarna
Jag tror att makthavarna är galna
För varje dag så utfor makthavarna terrordåd
Varje dag spränger makthavarnamänniskor i luften
Varje dag svälter makthavarna ihjäl 35 000 människor
Men makthav arnablir aldrig tillfang atagna
Makthav arna är terroristerna
som alltid kommer undan

Det finns olika sätt att dö på,
somliga mer smärtsamma än andra
Det gäller även livet
Det finns olika sätt att leva på,

somliga mer smärtsamma än andra
Det är fiuktansvärt aft ge andra människor en smärtsam död
Men makthavarnanöjer sig inte med detta
Makthavarna ger andra människor ett smärtsamt liv också
Den här dikten är inqen dikt

Den är en sorg

*
Här är det meningen att läsaren skall hålla en tyst minut till minne av
mänsklighetens offer

*
Den här dikten

Är skriven till minne
Av alla de människor,
som dör ensamma i vägkanten,
av köld eller kolera,
och varken får några mittenuppslag eller extrabilagor

Av alla de människor,
som avlider i gruvras,
eller till en direkt följd av tungmetaller i grundvattnet,
eftersom det skulle kosta storforetagen for mycket
med bättre skyddsutrustning
och milj övänligare energikällor,
människor vars familjer aldrig ffir
alla världsledarnas personliga medlidande
Av alla de människor,
som svälter ihjä1,

i väl planerade terrordåd som lätt
skull e kunna forebyggas
Men inte med fler poliser
Utan i stället med mera mat
Med mera solidaritet
Det är så litet som behövs
Tyvän är det ännu mindre som görs
I)en här dikten är en kamp
Du behövs
Gör nåsot
Anton Höber

Nej titl kriget! Torgmöte i Karlstad
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Torqmöte mot kriset lockade månsa

"Vi

Alla tre tidningar i staden och Radio Värmland

måste göra något!" utbröt Agneta spontant
på det senaste SKV-mötet. Det passade bra att
"göra något" en vecka senare,, fredag den 5

hade blänkare om mötet. Margaretas tal bandades

oktober, eftersom Världskvinnomarschen

sändning,, och undertecknad intervjuades av Radio

uppmanade till världs-omspännande protester
mot kriget just den dagen.
Snabbt inbjöd vi IKFF och IQF till ett
samarbete, vi ordnade polistillstånd, talare,
flygblad och skickade ut ett pressmeddelande.

Värmland som skickade direkt från mötet. På
kvällen visade TV 4 ett inslag om det.
Många följde uppmaningen att protestera
genom att komma till mötet, och många
forbipasserande stannade till- och stannade kvar
hela tiden. E,fteråt kom flera fram och tackade
for initiativet.

Margareta Brandby-Cöster, känd
Karlstadpräst och kvinnornas favorit till den
lediga biskopsstolen i stiftet, tvekade inte ett

av närradion ("Kunskapsradion") för

senare

ögonblick med att ställa upp. Hon höll ett
inspirerande tal. Unge Anton Höber, 17 år och
uttalad feminist, läste två dikter, varav den ena
kan läsas i detta nummer av Vi Mänskor. Och
Eva Nykvist, engagerad sångerska, band ihop det
hela med sina fredssånqer.

Aase Bang, SKV

-

Karlstad

Margareta Brandby-Cöster talar på Soltorget i
Karlstad.

Anton Höber.

ll

är

läser dikter.

Eva Nvkvist

Foto: Aase Bang

OPPE,T BRE,V

Fredsvaka i Göteborg

TILL

SVE,RIGES RE,GERNG

Efter de tragiska och avskyvärda massmorden på
oskyldiga människor i New York och Washington

Lördagen den 5 oktober tog det nybildade
Fredsnätverket i Göteborg initiativ till en

den 1 1 september har vi hört politiker uttala sig orn

manifestation

de åtgärder som måste vidtas. Det sägs att

ned ljus i kanalen och senare på kvällen hölls en
fredsvaka i anslutning till Världskvinnomarschens
mani f-e stati oner för fred.
Något hundratal människor, fiämst ungdomar,
samlades vid Lejontrappan invid kanalen och
lyssnade till tal, sjöng och stod tysta i tre minuter
for att hedra krigens offer: de människor som just
nu drabbas av bombningar och svält i Afghanistan.

demokratierna måste gå samman för att forsvara det
fiia, öppna samhället här. Man går ibland så långt
att västvärlden kallas "den civiliserade världen". Vår
utrikesminister Anna Lind utesluter inte möjligheten
av krigshandlingar i bestraffande syfte. Detta trots
att Sverige inte är lorpliktat till detta via medlemskap

iNATO.
SKV tar starkt avstånd från de eurocentriska och
koloniala attityder som antytts härovan. Det är dags
attpäallvar besinna att det koloniala arvet i form av
utnytdande, ordttvisor och ojämlikhet har sitt direkta
upphov i E,uropas f d koloniala stormakter och deras

till vilka

Sverige hör.
direkta roten till terroristiska
den
Detta är alltså
aktioner, vilka är de medel den svagare kan ta till i

partners

fortvivlan över vår brist på vilja att forändra den
koloniala världsordningen. Vi ser alla hur den
ordningen istället fordj upas.
Sveriges bidrag till att upphäva denna grund for
terrorhandlingar kan vara att avskriva biståndsländernas skulder, att utöka det bistånd som riktas
direkt till fattiga grupper, att protestera och aktivt
göra motstånd mot nya västliga terrorbombningar
som urskillningslöst dödat hundratusentals
människor i Irak, Serbien, Panama, Libyen,,
-ljetjenien
m fl länder.
Vi kräver att Sverige intar en rakryggad hållning
gentemot de krigsgalna, västliga och kristna

1'or

krigens offer ute i världen.Vi satte

E,fteråt gav dessa ungdomar generösa bidrag som
senare fylldes på av oss äldre och resulterade itusen

kronor ti I I Afghani stankomm ittöns i nsam I ing.
Vid fredsvakan senare på kvällen på Järntorget

fanns också musik med bland annat Lilian
Håkansson och Barbro Fridön. E,n positiv
överraskning var att två tjejer, helt på eget initiativ,
gjort en stor banderoll med texten War is not the
answer och spänt upp den vid Järntorget.
SKV:s ordflorande Erni Friholt anknöt iett starkt
taltill den vaka som Världskvinnomarschen tagit

initiativ till runt hela världen denna

dag.

lngrid Ternert
Fredsnätverket

stormakterna så snart dessa överväger nya terrordåd.

Vi kräver också att Sverige på internationella
konferenser gör motstånd mot fortsatt utvidgning av
de lagar som redan gör tredje världens regeringar till
sina egna folks fiender, då de forsöker uppf'lla de
förpliktelser som de rika länderna tvingar på dem.

TAAVSTÅXO FRÅN HÄMND!
BEKÄMPA ORÄTTVISORNA!
Göteborg den l4 september 200 I
För Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Erni Friholt
Ordl'orande
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Kritik mot ny hovrättsdom
Aktivist fick 2,5

ärs I?ingelse för anstiftan

till upplopp

Hovrätten i Göteborg dömde ltirra fredagen en 20-årig stockholmare

till två och

ett halvt års I?ingelse för

anl'orande av våldsamt upplopp.

- Jag är förvånad och ledsen över att man inte lyssnat på försvaret, säger 20-åringens försvarare Stig
Centerwall. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom från i somras. 20-åringen döms till fängelse trots
att inget vittne sett honom delta i stenkastningen eller hört honom uppmana andra att delta. Men polisvittnen
hävdar att han viftat med armarna på ett sådant sätt att det inte kan tolkas som annat än att han uppmanade
människor att angripa polisen och att ett hundratal personer föl.jde denna uppmaning. Två personer, dock inte
poliser, har vittnat om att det redan pågick ett upplopp i Vasaparken när 2}-äringen kom till platsen.
- Det är allvarligt att polisvittnet anses vara så rnycket trovärdigare an andra vittnen inför rätten, säger Stig
Centerwall. Han kritiserar den fällande domen mot bakgrund av att han inte tycker att bevisningen håller.
Dessutom kritiserar han att straffvärdet bedöms så högt. Tidigare svenska domar for anstiftan till våldsamt
upplopp har resulterat i några månaders fängelse. Även i ett internationellt perspektiv är två och ett halvt års
ftingelse ovanl igt långt.

brott i andra länder ar nägra månader, högst ett års fiångelse, säger Stig
Centerwall. Han.jämför strafTet med den som döms for våldtäkt.
- Straffet är lika hår1 som för den som döms för våldtäkt och har forstört resten av livet för en flicka.
Våldtäkt är ett oerhört mycket allvarligare brott, säger Stig Centerwall.

- Straffvärdet for motsvarande

Artikel av Rebecka Bohlin
införd i Arbetaren nummer 39/01
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En tant funderar

oaa

Om våldet under
Eu:s toppmote i Göteborg.
lErik Wijks

bok
Götebo rgskrava llerna
finns bl a en redogörelse för de olika
deltagande organisationernas ideologi. Här
har jag letat efter deras

plötsligt började slå med batong-

våldsamt upplopp. Väl framme vid
Götaplatsen kände vi oss obehag-

liga

ett väldigt oväsen. Hon tYckte att
det var metoder som användes På
medeltiden fore stora militära slag'

containrar som spärrade av gatoma

nutida polisiärt arbete. Polisen bör

runtom. Vid lördagens demonstration såg vi polis i sina vita hjälmar
vara långt uppe på sidogatorna till
Linndgatan när vi tågade forbi.

granskas: för sina insatser, för
enskilda polismäns agerande och
lor sin kåranda och sin yrkeskultur.
Behandlingsassistent Stefan
Lundkvist från RättvisePartiet
Socialisterna hade deltagit i förhandlingar med polisen om
Antikapitalistmarschen och sagt
ifrån att hans grupp inte ville bli
blandade med folk från De Mta
Overallerna och Ya Basta, som
hade en annan marschväg. Ändå
blev det så.
Pernilla Johansson,2g år, från

till mods av att finna oss
instängda där genom de jätte-

inställning till våld.

Tydligast är AFA som säger srg
vara "del av en bredare militant
utomparlamentarisk vänsterrörelse" och som vill bekämpa
fascismen fusiskt. SAC använder

ör

den uppstädade delen av AvenYn
som på formiddagen varit Plats för

sina mål en facklig kamP genom

Ordfronts seminarium
Många direkta personliga

uttalanden fick vi höra vid
Bokmässans och Ordfronts
seminarium om händelserna i
Göteborg. Stort intryck På mig
gj

orde barnboksbibl iotekarien

på

Ebba Junker. Hon bodde med två

revolutionär väg avskaffa kapitali smen. De Vita Overallema/Ya Basta
inspirerade av zapatisterna har ett

barn på Hvitfeltska och det var
lugnt och fint ftirst, tills Polisen

"direkt aktion". SKP/SKU vill

erna på sina sköldar så att det blev

Hon menade att detta inte var

Eskilstuna upplevde att det dök upp
fotbollsfantaster som ville ha bråk
och som bl a gav henne en sPark i

polis från sPårvagnen
utanför Hvitfeltska och På

kom.
På torsdagen uPPlevde hon att
polisen kom i en stor gruPP och med
hundar och ställde uPP sig i en
formering. På andra sidan befann
sig de som bodde på skolan. På ena
sidan alltså en grupp uniformerade, utbildade, vapenforsedda män.
På den andra en blandad gruPP av
alla möjliga sorts människor, unga

Götaplatsen på torsdagen.

och gamla, medelsvensson och

tycks uppfatta sig som stående
utanfor samhället. Det fanns inte
heller några poliser som gav
information till människor i när-

udda demonstranter.

heten.

då demonstrationsdeltagarna

hörde att alla hundarna
som på ett kommando började

samlades. Jag och mina vänner såg

skälla och sedan att alla poliserna

E,lisabet Ahlin, sYndikalist,
freds-och miljövän och medlem i
icke-våldsnätverket, påtalade den

fredligt budskap

i sina "direkta

aktioner".
SKV-medlem
Själv varjag som SKV-medlem

med om alla de tre stora
demonstrationerna. Jag såg kraval | -

utrustad

På
j ag

tredagseftermi ddagen upplevde
den fina stämningen På Järntorget

Ebba

t2

ryggen. Pernilla ser det som om
våldsverkare och polis har liknande
syn och ser det som ett krig som
ska utkämpas. Hon ser elitism och

machoism i dessa grupper. Polisen
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Bilden är tagen av Erni Friholt högt uppe pa Götaplatsen
strax före hennes tal till tusentals fredliga demonstranter,
fredagen den 16 juni 2001

i*

våldsromantik som flnns bland en
del unga. Hon ansåg att man skall
göra icke-våld mera synligt. Vi kan
inte låta polis ensamma värna
demokratin, vi måste få använda
vår metod dvs icke-våId..

Tidningen Arbetaren

I Arbeteren nr 3l l0l fann jag
några oroande artiklar. Tidningen

hade

i

samarbete.
Detta väckte en stor rädsla i USA.

och rasismen. Genom attentat vill
man tvinga fram en forändring av

Samarbetet el ler rörelsen defi nierades som farlig. Och bekämpandet

samhället. Man har en foraktfull

av de globaliseringskritiska
protesterna blev en fråga om
nationell scikerhet ! Framme vid

attentaten, de ses som symboler

den här nivån tycker jag, så känns
våra göteborgspolisers beteende än
mer oroande.

Kvinnorna, skriver reportrarna
märks mycket i den nya vänsterrörelsen, influerad av feministisk
maktanalys. Rättsväsendet anser

Ytterligare synpunkter.

man har inte räIt att straffa

fackföreningarna

listat polis-strategier, som

man tycker sig se återkomma vid
olika toppmöten:

Med de tillämpade polis-

* man låter det sk svarta blocket

metodemaville man så demonisera
den gl obaliseringskriti ska rörel sen

häqa fritt med skadegörelse utan att
polis ingriper ( Seattle).

människor från att deltaga. Så

*

och skrämma bort vanliga
skulle man kunna åstadkomma att

man gör massarresteringar

demonstrationsrätten börjar

inställning

till måltavlorna för

och inte som mdnniskor av kött och

blod.

aktivister eftersom dagens makthavare saknar legitimitet.
Vi har fått olika synsätt av våldet
under EU-toppmötet i Göteborg.
Det finns alltid fler.
Trots allt det oroande så villjag
säga: positivt var att toppmötet

Det stämmer ju också väl med

kunde genomforas utan att avbrytas
av våldsliga inslag, att de tre stora

* stormningar av samlingslokaler,
mediacenter ( Prag, Washington

att en av talarna pä Ordfronts
seminarium ville att vi skulle
synliggöra icke-våldet, dess

demonstrationerna kunde genom föras tämligen planenligt med
mycket stort deltagande och med

DC, Los Angeles, Genua.)

innehåll och effekter. Flera av de

* j ournalistgripanden (Barcelona,
Genua, Quebec, Washington DC

måste syna polisens kultur,

ganska god stämning, att Fritt
Forum och övriga kunskapsgivande inslag blev en framgång,
att kontaktgruppens arbete trots
allt var en tillgång liksom

(Amsterdam, Philadelphia,
Washington)

avskaffa sig själv.

talarnavar ju även inne på att man

och Los Angeles)

* falska hotbilder ( åberopade bl a
av en juridisk organisation,
National Lawyers Guild som består
av 6.000 advokater över hela USA
och även Human Riehts Watch har

kritiserat detta).
* provokatörer ( Barcelona, Genua)
* järnringar (London).

handlande och synsätt på samhälle
och människor.

Tidskriften Ordfront Magasin
I nummer l0l200l av Ordfront
Magasin skriver Anna-Lena
Lodenius och Per Wikström om

den militanta vänstern. E,n
intervjuad sjuttonårig AFAaktivist talar öppet om våldets
nödvändighet och om att det
handlar om ett kalkylerat
målmedvetet våld med ett klart
syfte. AFA har

Jag tycker inte jag vill köpa det
rakt av, men det är onekligen

skrämmande teorier.

Tidningen tar upp

dessa

tankegångar med konfl iktforskare

ju

forsvarat eller i

varje fall inte tagit avstånd från
användandet av våld

i

med protesterna mot

samband
E,U-toPP-

Många liknande grupperingar

till ett politiskt
brukar kallas

Hans Abrahamsson, och Tord
Björk från Miljöforbundet Jordens

har anknytning

Vänner.
De påtalade att

globaliseringskritiska rörelsen

De
grupperna ser samhället som
fascistiskt och ont och ondast är

bestående av vanl i gt medelklassfolk

polisen.

i

Seattle där den

ändrar sig

och

agerar så att
ungdomar och vi andra inte har
anledning att tvivla på deras
lojalitet till och samhörighet med
ett demokratiskt och iämställt
samhälle.

Vi fredliga demonstranter harju
redan tagit bestämt avstånd från
våld for att lösa problem. Men om
inte polisen ändrar sitt agerande
finns risken att fler ungamänniskor
låter sig lockas till de autonomas

motbjudande våldsinställda ideo-

mötet.

nätverk som

Göteborgs stads insatser.
Tydligt har framkommit att det
är viktigt att polisen i fortsattningen

autonoma anarkister.

visade att den ville förena sig med

Man talar om det tredubbla

de också globaliseringskritiska

fortrycket : kapitali smen, sexi smen,

t4

logi.
Lisbet Ernbrink
i sept ä12001

Ska Polis och Mihtär
samarbeta?
Niki Arias, fredaktivist, tar upp denna fråga titl diskussion.
En demonstration med detta som huvudtema hölls den 31 augusti
2001 i Göteborg.

Försvarsbered

n

ingens för-

slag till ökat samarbete

mellan myndigheter som är

annars inte kan se med blotta
ögat. . . Rätt gissat för den
kvicktänkta, den svarta l?irgen.
Var skall vi ställa oss? Vilken
paroll skall vi ställa oss bakom?

berättigade till våldsanvändning, har en utDet ordnade sig utrnärkt eftersom
formning som för all- vi
hamnade bakom parollen

mänheten bakom ljuset. Det
samarbetet skulle ske liksom
på liknande sätt som när det
gäller att hitta barn som gått
vilse i skogen..

Lite trevande och fbrsiktigt
jag mig Gustav Adolfs
Torg i Göteborg för att delta i

TÄNK StÄt-v, bättre kunde det
inte bli. Det var inte frågan om
att ställa sig militäriskt fyra och
fyra i rad som man många gånger

har irriterat sig på i tidigare
demonstrationer. Vi smalt
samman och flödade tillsammans,

och ropen kom upp

i

falsett ju

nännade

längre demonstrationen gick längs

demonstrationen mot förslaget att
polis och militär skall samarbeta i
framtida demonstrationer. Ett I itet

papper som hängde vid

med Avenyn till Götaplatsen.
Väl framme på Götaplatsen tog
partystämningen över och några
små tal hölls. Inga kändisar som
skall locka till sig media visade

frågan.

sig vid mikrofonen och mötet
slutade med att kampen går

en
anslagstavla väckte mitt intresse for

Att

en grupp aktivistkvinnor stod

som arrangör, väckte misstänksamhet hos vissa enligt talesättet, "om man inte uppger vem
man är så har man inte rent mjöl i

påsen". Nu efteråt kan 1ag bara

konstatera hur fast man ar

i

vidare.

Vad är det då vi protesterade
emot? I samband med 1996 ärs
riksdagsbeslut om ett svenskt

situationer nytdas på så sätt att det
kan uppfattas som ett avsteg från de

begränsningar som här angetts."
Eftersom försvarsberedn ingen nu
vi I I komplettera totall'orsvaret med

ett nätverksförsvar, måste
samarbetsformema mel I an fiirsvars-

makten och civila mvndisheter
r"rtvecklas.

Vidare

uppm

anar försvars-

beredningen regeringen att se

till att

ovanstående grundsats far konkret

genomslag i

myndigheters

verksamhetsutövning. Det far inte
flnnas nägra tveksamheter om på
vilka grunder flörsvarsmakten kan

samarbeta med polis. Det sorn
händer härnäst är attman har tillsatt
en utredare som skall utreda det här

samarbetet och komma med förslas
den I november 2001 .
Det förrädiska är att man
rättftird i gar ett I'ordj upat samarbete

bland myndigheter som

berätti gade ti ll våldsanvändning ftir
att hitta bam som gått vilse, och vem
kan säga emot ett sådant förslag.
Problemet uppstår däremot när
samarbetet kan ske i en gråzon, och

vägen för maximerad förutsäg-

eller andra civila utgjorde en
annan självklar begränsning.
Militär personal skall således inte
ges uppgifter utanför det

regnbågen en ny färg, som vi

tvång eller våld. De rnilitära
resLlrserna bör dock i sådana

grundsats." att den sedan länge i
vårt land gällande grundsats att

militärt tvång eller våld inte skall

Tänk om det är de "svartklädda"
som anangerar demonstrationen
och man riskerar att kopplas ihop
med samhällets "extremister"? Nej
då, i fredagens demonstration fick

stöd för andra myndigheter som
är lagligen berättigade att använda

totalfcirsvar uttalas följande

formerna på att saker och ting skall
ske på ett visst sätt som banar
barhet.

till

brukas mot den egna befolkningen

traditionel la mi I itära verksamhetsområdet som rymmer utövning av

våld eller tvång mot enskilda. En
annan sak är att utnyttia resurser

är

vem får då definitions-ltireträdet?
Därför förespråkar jag inga
gräzoner, även om jag riskerar att
stämplas som dogmatisk, i det här
fallet ter sig världen for mig bara i
svart och vitt...
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Caroline Runesdotter har träffat HelenaTagesson, Attac
inte
Räffss äkerhet och tryggandet av de De samlades kring ett gemensamt intresse, att
vilja ha stan vandaliserad.
demokrati ska rättig h ete rn a är ce ntral a
- Om det händer, blir det ni som får ta skiten, hade
frågor for en organisation so/n arbetar Göran Johansson konstaterat. Men Göran Johansson
för demokratin. När de åsidosäffs går blev själv höggradigt engagerad och hjälpte till att
det inte att bortse frän detta, och det lösa en rad praktiska frågor.
- Vi såg hela tiden risken och ansträngde oss for
är en viktig fråga.
att undvika oroligheter. Vi arbetade med att lösa
Helena Tagesson är med i samordningsgruppen for
Attac, Göteborg. Under EU-toppmötet ijuni var hon
med i Attacs operativa ledning och nu är hon inne i
efterspelet.

Attac har polisanmält insatsen på Hvitfeldtska
gymnasiet. Nu senast har Helena tillsammans med ett

tiotal aktivister och kommunrepresentanter deltagit i
ett möte med Carlsson-kommittön som utreder
händelserna för att utröna hur de ser på sina direktiv.
Inom Attac pågår nu en intern debatt: Hur ska
man gå vidare? Hur ska man fokusera andra viktigare
frågor? Men samtidigt är det inte lätt för dem som
blev involverade i Göteborg att lägga allt åt sidan.
Involverad blev då också Helena. Helena var med i
förberedelserna inför Göteborgsmötet i våras och
bland annat träffade hon ordforande i Göteborgs
kommunalful lmäkti ge', Göran Johansson.

tårtan? inledde han med att fråga.
Samarbetet med kommunen var ingen självklarhet.

- Var har ni

bostadsfrågan for alla tillresta, transporter och mat.
Det blir alltid bättre stämning när sådana frågor är
lösta.

Under toppmötet var hon med och planerade och
lade upp boendet, systemet med incheckning och
boendekort, koordinerade bovärdar och ansvariga for
nycklar. Det var många som var med och skötte det

praktiska. De hade ordnat platser för sammanlagt
10.000 personer.

Attac är en aktionsinriktad folkbildningsrörelse'
Sedan Attac bildades har det varit en otrolig
tillströmning över hela landet. Nu är man inne i en
fas av konsolidering när det gäller att ta hand om
alla nya medlemmar och kanalisera intresset, att hitta
organi sati onsformer och strukturer.
- Det är ett pedagogiskt problem att kallas Attac,,
konstaterar Helena. Det gäller lor oss att vara tydliga.
Ickevåld finns inskrivet i stadgarna. Samtidigt gäller

- i ord. Inom Attac satsade
stånd en konfrontativ dialog med

det att vara konfrontativ

man på att få
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politikerna ort de stora frågorna i världen.
- Det var spännande att se det begreppet växa fram

och få en konkret form. För oss i Attac var det
självklart från början, men for många andra var det
inte det. Däremot gjorde begreppet "konfrontativ
dialog" att många som tidigare var mycket skeptiska
kunde tänka sig att pröva dialogen som politiskt
medel, och jag tror att åtminstone fredagen
storbildsdialog gjorde att många är positiva nu och
kan tänka sig att fortsätta att arbeta på det sättet.
- Många är skeptiska till dialog med makthavama,
fortsätter Helena. Den upplevs oftast som icke-seriös
där det gäller att plocka billiga poäng genom retoriska
knep, när det istället borde gälla att forsöka forstå
varltir vi tycker så olika. För politiker gäller det att
vara pedagoger som ingår i ett samtal med en stor
portion empati.
- Förståelsen for den andres utgångspunkter är
viktiga' men de primära poängerna med den

konfrontativa dialogen ar andä att synliggöra
menings-skiljaktigheter och belysa olika politiska
alternativ.

Efter toppmötet fick Attac utstå mycket kritik i
pressen. Helena hade själv sagt att hon tog avstånd
från händelserna i Vasaparken på torsdagen, men att

hon ansåg det var polisens agerande som utlöst
händelserna. I den svartvita verklighet som målades
upp efter kravallernavai detta inte tillräckligt, och
Attacrepresentanterna blev en av syndabockarna.
- Det har varit en anmärkningsvärt låg intellektuell
nivå på det som skrevs i pressen. Man påstod att
Attac skyllde allt på polisen. Därmed var skuldfrågan
löst när det gällde Attacs del i händelserna.
- Vi fortsätter envist att hävda att vi måste forsöka

tr.

forstå varfor det blir våld. Det är inte en frägaom att
acceptera våldet,, men vill vi bli av med det måste vi
forstå vad det är som utlöser våld.
- Vi måste också se vad det är 1'or en poliskultur vi
har i landet som tillåter misshandel verbalt och fysiskt.
Vi måste se vad det är som orsakar frustration och
utanftirskap. En sak hon själv undrar över är vad
Secret Service, president Bush's alltid närvarande
svans, hade for inflytande på händelseutvecklingen.

Erfarenheterna har visat att de alltid tar över
händelseutvecklineen och stöter sis med den lokala
polisen.
H

e

Men det finns också en rad andra erfarenheter som
lena vi I I lyfta fram : Samarbetet ! Samarbetet mellan

nya sociala rörelser och de gamla rörelserna och
diskussionen inför plattformerna där de lyckades
komma överens om en bred plattform som skulle tillåta
en så bred samling som möjligt.
Trots de hårda diskussionerna under mötena, där
motsättningarna verkligen var stora, blev ändå
resultatet en bred samling där ingen uteslöts och
kontentan av det hela var att många var översvallande
- även de som hon haft de hårdaste dispyterna med.
Naturligtvis är det svårt att veta vad ett genomsnitt
av svenska folket tycker, men Helena själv har mött

många positiva reaktioner från människor som inte
köpt den bild media har gett av händelserna.
På söndagen,, efter kravallerna och de massiva
polisinsatserna, gick Helena runt på Fritt Forum, när
två unga killar kom fram till henne och sa:
- Det är klart vi vet att allt gätt ät helvete, men vi
vill bara säga att det här har varit det mest fantastiska
som hänt oss som medborgare. Det har påverkat oss
i vårt engagemang for resten av livet.
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Zatdapä
Jämställdhetsmöte

världen, samlade och

SKV har varit medlemmar i statens Jämställdhetsråd

forenade i Världskvinnomarschen denna

sedan det startade, och det är många år sedan. Själv
har jag varit med minst 9 år, och borde ge arbetet åt
någon yngre SKV-are men det kostar tid, pengar och
intresse och alla har inte detta numera.
När jag beratlar for någon att jag är med i denna
grupp, så frågar de - vad gör ni då ? Går det framåt

Vi,, kvinnor

dag den 6 oktober 2001 i

Quebec,

kon stater ar att problemen med fattigdom
och våld mot kvinnor inte har minskat utan

fortsätter att öka dramatiskt.

De politiska beslutsfattarna,, som
Världskvinnomarschen vänt sig till både

på nationell och internationell nivå,
fortsätter att manifestera sin ovilja att
respektera internationella överenskommelser, speciellt sådana som rör
kvinnor.

De ekonomiska beslutsfattarna, som
Marschen vänt sig till (Världsbanken och
Internationella Valutafonden) har inte på
något sätt visat någon "kursändring" av

sin inriktning och

verksamhet.

Världskvinnomarschen har givit
upphov till en självstyrande' världsomspännande kvinnorörelse och det
existerar en antiglobaliseringsrörelse som
det är viktigt att alliera sig med.

Inför den avgörande risk

som

mänskligheten står infor och som vittnen
till den exempellösa tillväxten av
fattigdomen i världen och av alla former
av våld mot kvinnoma forklarar vi härmed

att an mer beslutsamt fortsätta att gä

tillsammans inom och mellan alla
kontinenter, eftersom vi är övertygade om
att en annan värld är möjlig.
Vi forkl ar ar attVärl d skv i nnom ars chen
kommer att fortsätta!

något ? Och ser mycket skeptiska ut.

Denna dag,25 oktober -01 var hela Gamla
Riksdagshuset invirat i blåvita band och poliser och
brandmän fanns överallt. Det visade sig att det hade
kommit ett brev med något i som senare visade sig
helt ofarligt.

Nåväl vårt möte hölls på Rosenbad i stället.
Margareta Winberg talade om senaste nytt från
Europa. Det gällde som mångagänger forut trafficking
och fri prostitution. Trafflrcking är en ganska ny och
lönande trafik med kvinnor, medan bordeller och

"lösa" kvinnor är en gammal fräga, som vi har
diskuterar otaliga gånger och kommit med otaliga
lösningsforslag till.
Sverige är det land i Europa som helt säger nej till
bordeller och Holland är det land som är helt lössläppt.
I EU skall nu det rattabestämmas. Skall vi alla vara
lössläppta eller svenska ? Tyskland har bestämt sig.
Där skall bordeller nu få finnas.
Sedan talade statssekreterare Lise Berg om Sveriges

rapport till FN om svenska jämställdheten. Dessa
uppfoljningar görs med jämna mellanrum. Det värsta
är säger Lise att Sverige har myten om sig att vara
bäst men det är mycket svårt att florklara varfor vi
ännu inte har lika lön for lika arbete.
Sen berättade FN-forbundet om sin skrift de hade
gett ut, och Lise Berg och HelÖn Lundkvist om sin
bok "gör det jämt" och till sist fick vi se en film som
IKF Malmö hade gjort under "ord{örandetiden"
Det gäller att jobbapä.
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Heidi Hautala, från den Gröna gruppen, kom med ett tillägg i Likabehandlingsdirektivet, som
röstades ned i Utskottet 1'or kvinnors rättigheter den 17 ma| Hon foreslog attläggatill att de
medlemstater som erkänner pappors rätt attta ledigt från arbetet till följd av ett barns fodelse
skall vidta de åtgärder som krävs for att på samma sätt som man skyddar kvinnor också skall
skydda de män som utövar sin rättighet. Allt annat blir ren diskriminering.

...o."."::':'iii-l:T:'T::'ly':'iT:Ti'i:"L':'j"i::':T:3-.':
18

............

aaa

Jämo kastar in

handduke[...
Arbetsdomstolen cir inte den rcitta instansen
ncir det gciller orcittvisa löner.
Det har de senaste domarna visat!

ftr

att skipa rcitt

T-l .n sista oktober var det tänkt att
LJ Arbetsdomstolen. AD. skulle behandla ännu ett

Vilka sitter i AD?

önediskrimineringsmåI. Två (kv inn I i ga) bammorskor
mot en (manlig) röntgeningenjör. Mannens lön var
cirka 4000 kronor högre än kvinnomas. Men det målet
kom inte upp... och inte lär det bli några fler sådana

AD har sju ledamöter tre är jurister och frra, dvs.
majoriteten, representerar arbetsmarknaden. Två
representanter från arbetsgivarsidan och två från
arbetstagarsidan. Kanske är det där knuten sitter...?
Jämo verkar tro det eftersom han hänvisar till att
arbetsmarknadens parter "skyddar" det system
(bl a kollektivavtal), som de själva har skapat. Han
har två förslag till ändringar. Det ena är att
arbetsmarknadens parter blir i minoritet, det andra
forslaget ar att låta allmän domstol avgöra sådana
här ärenden. Hur det blirmed de lorslagen är det ingen
som vet. Och framfor allt: även om Jämo får igenom

|

mål heller. Varför, kan man undra! Lönediskriminerade kvinnor finns det ju gott om, eller hur?
Ja, inte är det brist på sådana, men det är brist på
rättvisa skulle man kunna säga. En skriande brist på
rättvisa!
E,ftersom Jämo, Claes Borgström, förlorat sina
senaste mål om lönefrågor avstår han helt enkelt från
att ta upp några ytterligare. Han bedömer tydligen
chansen att vinna som lika med noll. Msserligen har
Jämo tidigare vunnit en halv seger i och med att
domstolen 2001 for forsta gången ansåg att två
olika arbeten (barnmorska och medicintekniker) var
likvärdiga. Men vad hjälpte det? Landstinget ansågs
ändå ha rätt att ge mannen högre lön med tanke på
marknadsläget. Denna ltirbannade "marknad" har
sedan hängt med som ett häftplåster i dom arna
därefter.

Kort historik
Under de cirka tjugo år som jämställdhetslagen funnits
har AD dömt i nio mål som gällt löner. I två fall har

kvinnan vunnit, nämligen Kumlamålet 1995, där en
kvinnlig forvaltningsekonom hade mindre betalt än
en manlig kollega, och 1 996,Karlskogamålet,, där en
kvinnlig avdelningschef hade mindre betalt än en
manlig kollega. Jämo drev det forsta målet och ett
fackforbund drev det andra.

sina forslag, vad är det som säger att det kommer att

hjälpa..?

Framtiden.

Länge har vi kvinnor väntat på att AD skulle skipa
rättvisa! Vi väntade t ex i fem år i barnmorskemålet
(1996 2001) innan AD tog beslutet att bammorskans
arbete var likvärdigt med medicinteknikerns. Ska vi
nu behöva vänta i femtio år innan likvärdiga arbeten
ska ge lika lön? ALDRIG ! Nu är dags att handla men
HUR? Jag vill inte vara pessimistisk i detta, men nu
är det nära.... Ä andra sidan är det ju så att vi i
kvinnorörelsen ALDRIG ger upp när det gäller
rättvisa. Ju fortare vi kan övertyga AD om detta desto
bättre!
Du som har forslag och idder om hur vi ska agera i
denna fräga, skicka garna in dem till Vi Mänskor.

Engstedt
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Exilfilmfestivalen

Under den 5:e Internationella
Exilfilmfestivalen 5-11 oktober 2001

visades pa Hagabion iGöteborg
sammanlagt 91 korta och långa filmer.
Filmerna var gjorda av filmare från
Kurdistan, lrak. Turkiet, Algeriet, lran,

Marocko, Etiopien, före detta

Jugoslavien med flera.

Exilfilmfestivalen invigdes med ett tal av Hamideh
Abdollah, kvinnlig afghansk film- och teaterskådespelare som lever i landsflykt och exil.
Hamideh Abdollah anlände till biosalongen iklädd
en heltäckande dräkt, caador. När hon steg fram till
mikrofonen slängde hon av sig detta stora tygsjok och

till orda.
Mycket effektfullt och bejublat av publiken!

tog

Kvinnan hade giort sig fri och tagit sig rätten attyttta
sig! M Mänskor publicerar den svenska översättningen
av hennes tal.
De filmer som inledde exilfilmfestivalen var.'

Dolphins av Farhad Yawari, en kortfilm som ger
en fantastisk estetisk upplevelse av bild och musik
och formedlar samtidigt ett budskap.
Maryam av Ramin Serry, en berättelse om en
tonårig iransk amerikan och kulturkrocken som
uppstår i mötet mellan henne och kusinen Ali, en
islamsk fundamentalist. Filmen ger en bild av den antiiranska stämningen som rådde i USA i samband med
ockupationen av den amerikanska ambassaden i
Teheran.

Exilfilmfestivalen ar ettfritt forum för film av och
med människor som tvingats lämna sina hemländer
av etniska, religiösa eller politiska skäI. Ett av målen
med festivalen är attpresentera exilfilmares verk och
hitta ny publik och nya distributionsvägar for dem.
Ett annat är att sprida kunskap om de problem en
människa ställs infor när hon tvingas leva i ett nytt

Hamideh Abdollah inleder exilfi lmfestivalen
med sitt tal. Till höger Hossein Mahini, till vänster
Golestam från BBC.

löften? Hur är det

att leva

som

kulturarbetare
under en totalitär

regims censur?
Vad innebär det

egentligen att
"integreras"?
E, x i I f i I m -

festivalens
huvudprogram

Exil

globala

den

upp-

levelsen innehöll

filmer

som

samtliga till-

land.

kommit iexil och

Flera av filmerna ställer frågor: Hur är det att leva
i exil? Vad händer med den som måste forsöka leva i
en ny och främmande kultur? Hur ser olika länders
flyktingpolitik ut i praktiken, bakom politikers ord och

handlar om tillvaron i landsflykt, en erfarenhet gemensam för alla
"invandrare". Dess speciella program var Kvinnor i

exil och Fred.
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nattligt mörker. De blir piskade, misshandlade och
dödade av stenkastning. De säljs till rika män utan
rätten att forsvara sig.
Det är med stor sorg jag måste påminna er om att
världen har glömt kvinnorna i Afghanistan. Jag och
min familj kunde inte acceptera ett liv där utan ltamtid,

ett liv som ständigt hotades. Jag och min familj
tvingades att flytta utomlands. Men jag kunde inte
ag

släppa de starka känslor som mitt yrke som

ffi

..@

skådespelare moj li ggör.
Jag ville visa dessa mina känslor genom att spela
med i en film som visar det afghanska livet i exil, ett
liv som trycker hårt på mina landsmän och forsvårar
fordem alttaitumed sitt lands problem. Vi som arbetat
som skådespelare har stora problem när vi lever i exil.
Inte minst det geografiska avståndet ltirsvårar det for

oss men också tillgången till tekniska resurser.
Avslutningsvis önskar lagatt vi alla tillsammans
forsöker att lösa problemen.

Hamideh Abdollah
Foto: Hossein Mahini

EXILFILMFE S TIVALENS MANIFE S T

Inlednin,_estal av

Hamideh Abdollah

*

Exilfilmfestivalen är ett fritt forum for
exilfilmare oavsett nationell, etnisk eller religiös
tillhörighet, och visar filmer som iir gjorda av
exilfilmare i landsflvkt.

Jag hälsar er kamrater, filmälskare från hela världen
som har kommit hit på denna filmfestival.Iagär, som
afghansk kvinna från film- och teatervärlden, väldigt
glad att efter en lång tid, ha lyckats vara med er idag.

Jag

vill

främst framföra min tacksamhet

r'

Exilfilmfestivalen främjar via filmkonsten,,
demokratin och yttrandefriheten.

till

*

festivalarrangörerna,, särskilt Hossein Mahini som
bjudit mig hit idag. Jag har med mina egna erfarenheter
som afghansk kvinna forsökt göra mitt bästa inom

Exilfilmfestivalen värnar om ett
mångkulturellt samhäl le.

detta område.

t

Exilfilmfestivalen strävar efter att etablera
exilfilmarnas verk i det internationella
kulturlivet.

År

1980 valde jag att arbeta med film och teater.
Som ni forstår var det ett fruktansvärt svårt beslut
eftersom detta skedde i ett hårt islamistiskt styrt land
som särskilt fortrycker kvinnorna. Trots allt politiskt
kulturellt och religiöst {'ortryck spelade jag en hel del
film och teater i Afghanistan.
Är 1992 började en stor inrikespolitisk strid som
ledde till att extremistiska muslimer, de s k talibanerna,
kom till makten 1994. De brände alla kulturella ting
som var emot deras åsikter. Livet blev ännu svårare

*

Exilfi lmfestivalens huvudprogram fokuserar
kring "exil", som en global fråga for
nutidsmänniskan.

*

Exilfilmfestivalen visar också, i sina
speciella program, filmer av icke exilfimare på
temat kring exil, invandring, demokrati etc.

för alla oss kvinnor som var deras första offer.
Kvinnorna blev fångade i sina egna bostäder. De
förhindrades att studera eller att arbeta utanför
hemmet. De I'orbjöds till och med att gä ut ensamma

*

Exilfilmfestivalen är en ideell och oberoende
politisk och religiös kulturorganisation som
grundades 1993.

om inte någon manlig anhörig var med. De fick inte
heller rösta i val och naturligtvis inte själva bli valda.
De fick inte visa sig ute utan caador (daddår) som är
ett heltäckande tyg som täcker en från topp till tå.
Som ni I'orstår lever de afshanska kvinnorna idas i ett

*

Exilfilmfestivalen arrangeras vartannat år i
Göteborg, med stöd av folkbildningen, ideella
örenin gar samt
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sven ska statl i ga organi sati oner.

Pariskommunen 130 år
KVINNORNAS KAMP

Arbetare och intellektuella i samma fångtransport

Morgonen den lB mars 1B7I var börian
på 72 dagar som skulle lcimna diuPa
spår i Frankrikes historia och i
kvinnohistorien. Kvinnornas modiga
insats under Pariskommunen förvånade
samtiden, och vi som lever idag måste
beundra deras mod och beslutsamhet.

Många svenskar som besöker Paris besöker ocksä
kyrkogården Pöre Lachaise, där så många kända
personer. från Moliöre till Edith Pial, ligger begravna.
Det mest gripande monumentet är dock Le Mur des
Federes, muren där de sista kommunarderna
arkebuserades efter en forbittrad strid från grav till
grav, efter att Kommunen hade styrt Paris i 72 dagar,
från l8 mars till 28 mai 1871.

22

Bakgrund
Det tysk-franska kriget rasade, med stora forluster
fcir Frankrike. Den franska regeringen ville sluta fred
med tyskama och återinfora någon sorts monarki. Men

småborgarna och arbetarna i Paris var radikala, de
ville rädda republiken och fortsätta kampen.
Tyskarna kom ständigt närmare och den 18
september I 870 var Paris omringat. Under belägringen

som följde var folkets lidanden obeskrivliga.
Människorna svalt och frös. Vintern I 871 var mycket
kall, och bränsle fanns inte. Arbetarna åt hundar så
länge det fanns några, sen fick de övergå till råttor.
De besuttna åt dj uren i Zoo.l detta läget kapitulerade
den nya regeringen, men Paris vägrade att ge upp.

Praktiskt taget alla vapenföra män anslöt sig till
Nationalgardet, en medborgarmilis. En insamling
startades för att köpa kanoner till forsvar av staden.
Nationalgardet hade bragt kanonerna i säkerhet, bland

annat på Montmartre, för att inte tyskarna skulle
komma åt dem. Men under natten till den l8 mars
orde de.f r a n s ka regeri n gstrupperna ett öv erraskande
anfall ltir att hämta kanonerna. En nationalgardist som
forsökte slå larm blev dräpt. Militärkommandot, alltså
regeringens styrkoq offentliggjorde en kommunikö som
gj

trycktes i tidningarna, där det stod

att

regeringstruppema hade tagit kommandon. Men detta
dementerades snabbt av de faktiska händelserna. Så
här var det.

Upproret börjar
Klockan sex på morgonen den

|8

en massavrättning vid "Le Mur des Födöres".

mars 1871 tågade

Kommunen avrättade allt i allt 90 personer, de flesta

6000 regeringssoldater upp mot Montmartre, men
kvinnorna, som alltid och överallt är ftirst uppe'I'orstod
vad som var på gång och slog larm. Kyrkklockorna
ringde, befolkningen strömmade till, kvinnor kastade
sig över kanonerna for att hindra att de beslagtogs.
Soldaterna trotsade generalens order och vägrade
skjuta mot massorna:, och många soldater anslöt sig

under den sista veckan, och dräpte nästan 1000
so

Reaktionen avrättade närmare 30 000 och

I?ingel se, straffarbete el I er deportation.

Tre dagar senare genomfordes valtill Kommunen,
som bestod av 90 män från olika samhällsklasser och
som fungerade både som kommunstyrelse, parlament
och regering. Kommunen tog en lång rad beslut som

Kvinnornas roll
Kvinnorna hade alltid hållits utanflor politiken, men
nu deltog de ivrigt i politiska möten och var inte rädda
for att gripa ordet. Många var aktiva i de republikan-

fick stor symbolisk betydelse. De av-

ska klubbarna, och många gick med i "Kvinnoftirbundet ftir vård av sårade och forsvar av Paris".
som bildades i början av april.
De ledande i kvinnoforbundet var bokbinderskan
It{athalie Lemel och den unga ryska aristokraten

skaffade den stående armdn, skilde kyrkan från staten,
avskaffade dödsstraffet, ersatte trikoloren med den
röda flaggan. Nattarbete i bageriema avskaffades, man

upprättade arbetsformedlingar och försökte starta
offentliga arbeten. De fiiretag vars ägare hade lämnat
staden skulle övertas av arbetarnas organisationer.
Så kom den blodiga veckan i slutet av maj. Trettio

Elisabeth Dmitrieff. Och under den korta tid (en och
en halv månad) som ltirbundet fick arbeta, krävde
man (och lyckades delvis genomdriva) en lång rad
forbättringar for kvinnorna, till exempel lika lön for

tusen soldater stormade Montmartre, som var
barrikaderat och försvarades av 200 kommunarder.

Ett fruktansvärt blodbad började. Det slutade

ldater under kamperna.

arresterade 38 000, varav 1000 kvinnor och 600 bam.
Av de som arresterades dömdes 270 till döden, åtta
av dem var kvinnor. Omkring l5 000 blev dömda till

till nationalgardet.

åtminstone

De kallades föraktfullt "petrolöser ", brandstiftare,
av motståndarna. Hcir avrcittas en av dem. Många
deporterades också till lVya Kaledonien.

kvinnliga och manliga lärare, rätt for flickor att få
utbildning, avskaffande av prostitutionen. Man ville
starta barnkrubbor, och kvinnor skulle ha rätt till

i

arbetarkvarteren runt kyrkogården Pöre Lachaise, med

a1
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demonstration av arbetslösa 1883 fick hon tre års
ftingelse. Louise Michöl dog 1905, en legend redan
medan hon levde.

Men det var många andra kvinnor som också
fortjänar att minnas. Professor Kristian Gleditch (se
nedan) berättar om några av dem.
Ryskan Anne Jackard var syster till den kända
matematikern Sonja Kovalevsky (som blev professor
i Sverige och porträtterades i filmen "Berget på månens
baksida"). Anne redigerade tidningen"LaSociale" och

vårdade sårade.
Andrö Leo hette egentligen Löodole Champeix. Hon
skrev romaner om kvinnans ställning i det borgerliga
samhället och var bland annat aktiv i organisationen
Le Droit des Femmes (Kvinnornas rättigheter). Skrev
i tidningen"LaSociale". Flydde till Schweiz.

Paule Mine var polska. Hon var talesman för
kvinnornas och arbetarnas frigörelse. Under
Kommunen drev hon en eratis skola. Även hon flydde

till Schweiz.
"Paris mödrar och döttrar tjänade Kommunen som

Louise Michel
ledighet under graviditet och forlossning. Dessutom
kämpade många av dem aktivt på banikaderna när
slutet närmade sig.
Den mest kända av Kommunens kvinnor hette

marketenterskor och sjuksköterskor. De sydde
sandsäckar till barrikaderna och fyllde patroner med
krut. De lyssnade till talarna i kvarterets klubb och
lade själva fram sina synpunkter. En del eldade sina
män. Några bar som Louise Michöl själv vapen",
skriver Folke I saksson.
Pariserkommunens kvinnor var framsynta,, orädda
och lojala. Men det skulle dröja till 1946 innan
Frankrikes kvinnor fick rösträtt.
Aase Bans

Louise Michäl och var lärarinna. 23 är gammal
öppnade hon en privatskola, eftersom hon vägrade att

svära trohetsed till Napoleon III. Under tyskarnas
belägring av Paris tog hon särskilt hand om barnen
samtidigt som hon var aktiv i de politiska klubbama.
Den l8 mars gick hon i spetsen flör "Montmartrekvinnorna" som utlöste upproret. Under Kommunen

PS: Ett levande minne om Pariskommunen är
arbetarröre lsens kampsång Internati onal en. Den
skrevs av kommunarden E,ueöne Pottier.

visade hon stort intresse för skolfrågor och var
drivkraften i Club de la Rövolution. Men kvinnofrågor
intresserade henne särskilt. Hon hävdade att äktenskap

utan kärlek var prostitution och protesterade mot att
kvinnor behandlades och lät sig behandlas som objekt.
Men forutsättningen for kvinnans frigörelse var den

socialistiska revolutionen:, som därför var det
övergripande målet.
Louise Michöl kämpade på barrikaderna in i det
sista. Hon tillfangatogs på kyrkogården Pöre Lachaise
och dömdes till forvisning iNya Kaledonien i Stilla
Havet tillsammans med bland andra Nathalie Lemel
(som ledde forsvaret av en banikad på Rue Pigalle).
Louise undervisade kanakernas bam och deltog aktivt
i ett uppror mot fransmännen 1878. Hon återvände

till

Paris efter amnestin 1880. När hon ledde en

Litteratur:
Folke Isaksson,
72 dagar i Paris. Pariskommunen 1871.

Ordfronts förlag, 1984
Kristian Gleditch,
Pariserkommunen. IVcirbilde av den förste
ial is tis ke rev o lu sj on.
Pax forlag, Oslo 1971

sos
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Kvinnoforbundet höll sina möten i lqtrkorna
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Britta Persdoffier
kom nyss på besök
Novell av Ulla Johansson

f)lötsligt

I

sitter du vid mitt köksbord, min långväga

gäst. Trådsliten grå klänning, träskor och

Ni lantarbetare i det underutvecklade landet, ni var
så många, ni var merparten och ni försörjde resten.

arbetsgrova händer. Du betraktar diskmaskinen som
låter omkring sig och då blir du litet radd. Herrgårdens
kök hade du arbetat i men det liknar inte detta. Jag
har en plats formatlagning utan sot och rök; med dolda
eldar. Vilkas ursprung ligger långt borta. Jag kan i
någon dimension återskapa dig och ditt men du kunde

Ti I I sammans med hantverksgesäl I er och gruvdrän gar

aldrig drömma mig och min värld. Tidsresan

liten söt stuga och mådde bra. Allmogen, "folket".

registrerar bakåt men framtiden når vi inte.

Om dig vet jag att du födde en son i februari
artonhundradugo. Vilket kan betyda att du själv kom
till världen så där trettio år tidigare i revolutionernas
sjuttonhundratal. Jag vet också att du och din man

var lantarbetare på en herrgård i Kinne-Kleva.

Kinnekulleområdet, de stora herrgårdarnas distrikt.

Din man kunde inte skriva sitt eget namn utan
undertecknade "med hand på penna" ett framtida
torpkontrakt. Inte kunna skriva, inte kunna läsa. En
illitterat lantarbetare i ett underutvecklat land.
Mina väninnor läser romantiska skildringar som
berättar om artonhundratalets liv. Om vackra kvinnor
i svepande sidenkjolar och glittrande av dyrbara
smycken. Herrgårdsfröknar spatserande i rosenträdgårdar. Mina väninnor tillhör definitivt dagens
underklass men tror bergfast att om de hade levt på

artonhundratalet skulle de haft sin hemvist i
salongernas värld. Deltagande i det forflutna goda
livet.

- Tänk så vackert allt var fon. Så romantiskt.
Britta Persdotter, iag tror vi nu måste berätta for
mina medsystrar hur det forhöll sig med livet du levde.
Stugans jordgolv, den sotiga öppna spisen där du stod
böjd över dina fattiga grytor. Om maten som inte

räckte, om barnen dina som dog i oförklarliga
bristsjukdomar, om kölden i stugan om vintern. Om
smutsen, flugorna och bristen på kläder. Om de
ständiga havandeskapen och blodiga utmattande
l.odslarna. Om de svarta prästerna som tagit ifrån er
kunskapen hur man sköter sin kvinnokropp och
undviker alltför månsa barn.

forsörjde ni salongernas folk. Som var få men verkligt
tärande. Britta Persdotter, kan du förstå varför man
inbillat mina medsystrar att du och alla lantarbetarna
inte fanns ddr, att jordarna sådde och skördade sig
själva. Eller om ni ändå existerade, satt ni nog i en
Det måste vara ett allvarligt fel på undervisningen

i det begynnande

tjugonde århundradets skola.

Historielärarna måtte ha missat hårt när unga kvinnor
kommer ut från undervisningen utan kunskaper om

det förflutnas verkligheter. Tror att landet förr
befo I kade s av herrgård

s

frö knar,, borgarmam se

I

I

er och

deras respektive kavalj erer.
Ibland önskar jag att jag kunde nå en filmskapare.

En konstnär med resurser. Då skulle hans film få
berätta om dig och de dina och ert liv som det i
verkligheten var. En rak och djärv berättelse i
autentiska miljöer. Vi skulle stryka herrgårdsfolket ur
bilden. De är inte väsentliga. Men det är ni och den
värld som var er.
- Den filmen blir aldrig gjord. Sanningar bör inte
berättas, även om de är tvåhundra år gamla. Och
herrgårdsfolket låter sig inte plockas bort. Britta
Persdotter, det är viktigt for mig att du då och då
kommer på besök. Du lär mig mycket. Om dåtid och
nutid. Jag inser och forstår likheterna mellan ditt liv
och kvinnomas liv i dagens fattigdomsländer. De sjuka
bamen' smutsen och näringsbristen. Men de kvinnorna
har en möjlighet att sträcka sig över en gräns. Att få
mer vetskap om den nya tiden - den nya tiden som nu
utvecklas i deras närhet och kanske kan erövras.
Närjag kommertillplatsen flor ditthem i sommartid,
sommaren som ar värt lands välsignelse, då kan jag
sätta mig på de stenar som en gång markerade stugans
ingång och se ut över ängen. Mot skogen där barnen

kunde plocka bär och drygu ut er kost. Den lilla ån
som gav en och annan fiskmåltid. Fisket som
hengården motvilligt tillät. Du hade ett visst utrymme
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omkring dig; en omgivning där den som
var stark och liisk kunde överleva. Naturen
sökte här vägar att kompensera för det

Ulla Johansson har publicerat noveller,
nafurkåserier och reserapporter i olika
tidningar och tidskrifter, samt medverkat i
boken Mona Elsa Ulla, i antologierna
Främmande besri,fr osh Kvinnor i butik,
kvinnor på fabrik. Hon har dessutom givit
ut fvå böcker på eget forlag: Flyktigt
frirbi och Bro river gunglly

påtvingade eländet.

Den ljuva svenska sommaren, mer
underbar än det konstlade österländska
paradis din kyrkas präst skröt så hårt om.
Blomsterängen hade herrgården då inte
hunnit ta ifrån oss.
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Skolkottet
Novell av Ewa Josefsson

fJon hade sovit med flätor hela natten. På morgonen
I lloste hon försiktigt upp dem mellan fingrarna så
att lockarna inte skulle gå ur. Klänningen hade mamma
hängt på en galge över dörrkarmen. Kvällen innan
hade hon suttit framfor spegeln och övat miner infiir
skolkortet. Om hon riktade ansiktet uppåt en aning
syntes inte ringarna under ögonen lika tydligt. Hon
provade posen igen, nu med klänningen på och
hårsvallet hängande över skuldrorna.
Äntligen skulle de se henne och forstå att hon var
vacker. Den bilden skulle aldrig forsvinna, under ett
helt år skulle de kunna se henne i katalogen och
forundrat säga: att vi aldrig sett det forut. Eva är ju

utböling. Varje gång hon sprang ifrån skolan, så som
ingen annan i klassen skulle göra, visste hon att de
skrattade. Bilden av klassen väsrade forsvinna från
hennes näthinna.

Lärarinnan suckar och säger: vad var det nu hon
blev arg över? De svarar: vi vet inte fröken. Kanske
för att hon såg så rolig ut på kortet. Då skulle
lärarinnan öppna katalogen, anstränga sig for att hålla
god min, och alla andra skulle skratta. Smärtan tryckte
ner henne till marken. E,fter en stund lyckades hon

till en liten boll av
komprimerad sorg. Hon gömde den bland allt det andra

trycka ihop det stora onda

hon aldrig mer ville tänka på. Efter tio minuters
tränande inne på toaletten hade hon lyckats finna ett
Det blåste ute. Hon fick springa med jackan över nonchalant ansiktsuttryck att använda när hon gick in
huvudet flor att hindra vinden frän att släta ut håret. i salen igen. Hon tränade lite på gången också, innan
Andfådd sprang hon in på toaletten for att se hur stor hon öppnade dörren. Det gällde att se så oberörd ut
skadan var. Men håret var fortfarande fint. Ansiktet i att de trodde att hon bara hade eått ut för att ta lite
spegeln lutade snett uppåt i ett stort leerlde omgivet frisk luft.
av krusigt prinsesshår. Inga mörka ringar under
Hon var nästan framme vid bänken när bubblan
ögonen.
sprack. Kalle höll upp katalogen med en skadeglad
Klasskompisarna hade samlats, alla ville få en min och ropade: Var det därflor du sprang iväg? Såg
snabb glimt i spegeln innan de gick in i salen. Hon du inte ut som en liten prinsessa? Du som hade lockat
ställde sig som vanligt igen. Ryckte på axlarna i ett håret, satt på dig klännittg...
forsök att se världsvan ut och tågade iväg till salen
Resten dränktes i de andras skratt. För det var just
med majestätiska steg.
det som var så roligt. Att hon verkligen hade ansträngt
Skolkatalogerna anlände sent. Hon visste att något sig' men giort det på helt fel sätt. De andra tjejerna
var fel i samma ögonblick hon såg bilden. Klassbilden
hade kanske satt lite spray i håret och valt en finare
liknade parallellklassens, rader av tioåringar i tröja än vanligt, men de stod där som vanligt,
vattenkammat hår eller snedlugg. Men mitt i bilden småleende på bilden. De hörde ihop, visste hur man
stod en tjej bärande klänning. Inte byxa eller kjol som skulle göra for att vara en i gruppen. Själv framstod
de andra. Men det mest utmärkande draget var att hon som en clown. En parodi på den docka hon velat
hon tittade uppåt i något som såg ut som en grimas. yara. En parodi på den roll hon velat spela.
Hon smällde igen katalogen, men det var for sent.
De andra hade också fått varsin. Även om hon själv
aldrig mer ville se bilden igen skulle de göra det. Hon
vacker.

kunde inte stanna kvar där. Hon tålde inte deras skratt.

Hon gick snabbt iväg for att börja springa så fort de
var utom synhåll. På vägen hem insåg hon det hon
tidigare vdgrat se. Hon var dömd att aldrig passa in.
Ju mer hon forsökte, desto värre blev det. Hon var
inte en av dem, skulle aldrig kunna bli. Hon var en

Ewa Josefsson är 20 år och
från Göteborg. Hon studerar
på Göteborgs universitet

*

I

Alla flods vi med vingar
Ändå har jagträffat så få
som fortfarande kan flyga

II
Länge trodde jag att nyckeln till gåtan låg i nuet
Att framtiden och det forgångnavar abstrakta ting
dömda att forvanskas i en betraktares ögon
Enda sättet att leva äkta skulle dävara att endast
leva

for det ögonblick som existerar just nu
Nuet är kaos

III
Det var så lätt att drömma
när drömlandets gränslinjer låg utanfor min horisont

När ingen kunde forinta mina drömmar
eftersom de endast fanns i min själ
Men sanden i tidens obevekliga timglas rann ifrån mig
Jag fann mig själv stående vid drömlandets portal
med en kappsäck full av drömmar
Jag ännu ej var mogen att forverkliga
Gå tillbaka

Det forflutna jagar endast den som flyr
Tröstar den som återvänder

*

*

Min pojk tror att jag är en kvinna med kvinnliga
instinkter. Att jaglättare kan laga mat och städa och
stryka och Wätta och diska... Hans mamma är sådan.
Hennes mamma var säkert också sådan.
Men jag har inga kvinnliga instinkter. Inga

manliga heller for den delen. Ingen i min familj sa
någonsin till mig att jag skulle vara ett kön. De sa
att jagvar en människa. Jag är en människa. Han är en

man. Jag är komplex. Han har komplex.

*

Jagvar så rädd att forlora
Att forlora greppet om den lilla mening jagbar med
mig
Att jag offrade helheten
Och slapp ifrågasätta mitt enda ideal
Jagvar så rädd att glömma
Att glömma ondskan som angripit mig
Att jag bar den med mig
Och spred den vidare
Jagvar så rädd att livet
Att livet skulle börja rinna iväg
Attjag förlamades
Och lät det rinna förbi

*
Dikter av Ewa Josefsson
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Värdet av sni€elliv
Novell av Emilia Millares

T\.t går en man på vägen. Då och då böjer han
L-, sig ned. Han gör något på marken. Jag kan inte
jagär för långt bort. Men jag ser hans vita tshirt som lyser i mörkret. Han är lång och ganska
kraftig och hans slitnajeans säckar i baken. Kanske
för att han sätter sig på huk hela tiden. Fryser han
se vad,

inte i bara t-shirten? Det börjar bli höst nu och själv
huttrarjag lite i min grovstickade ylletröja. Det blåser
genom maskorna.

vill egentligen inte närma mig honom, jag är
ensam och han verkar så konstig. Går inte galna
människor alltid så lättkladda även när det ar kallt?
Jag

Som om de inte har någon kontakt med verkligheten.
Inte ens kylan berör dem. Men han går så sakta, han
stannarju helatiden. Och jag vill komma hem snabbt.

Det verkar som om han ser något där på marken,
något som jag inte ser. Han skrämmer mig. Han
kanske gör mig illa. Om han skulle vilja skada mig
skulle inget kunna hindra honom, ingen skulle höra
om jag skrek, det är ingen annan än han och jag här.
Han är så mycket större än jag och jag kan inte
springa i mina högklackade skor. Dessutom känner

jag mig lite vinglig efter nägra för

ha undgått det hårda ljudet av mina klackar mot
asfalten. Precis när jag går forbi, när min kropp är
helt nära hans, fångar han min blick. Folk brukar
inte göra så. De flesta brukar titta på avstånd, och
sen när de kommer nära, vända bort blicken. Men
han tittar rakt in i mina öson och sen böriar han
praIa.

N
W
INI
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f

många

regnbågsftirgade drinkar, jag märker att jag inte
riktigt kan gå rakt.

"Egentligen vill alla leva", säger han, "inte bara
vi". "Jaha", svararjag. Som om jag inte visste. Visst

Det är sniglarna! Jag ser det nu när jag kommer
närmare. Marken vimlar av sniglar. Det har regnat
så sniglarna har irrat sig ut på vägen. En del är
krossade. Någon har trampatpä dem. Jag råkade
själv trampa på en alldeles nyss. Man känner det

när 1ag går de sista metrarna hem. Det är en stark
känsla av att"jag precis insett något stort. Men det
forsvinner så fort att jag inte riktigt hinner greppa
det. Men det är nåeot om liv. Om värdet av att leva.

N

vet jag. Jag orkar bara inte bry mig. Något slår mig

N

p#

hårda krasandet av snäckan som går sönder, och sen

det mjuka, hala. Sniglarna har jag sett, men
egentligen inte tänkt på dem.
Mannen i den vita t-shirten böjer sig ned och flyttar
undan sniglarna, en efter en, från vägen. Så att ingen
ska trampa på dem. Han räddar liv efter liv. Snigelliv.
Han tittar inte påmig fonän jag kommerhelt nara,
men jag vet att han vet att jag går där; han kan inte

Emilia Millares är 19 år och från
Enskede. Hon berättar om sig själv
att hon alltid vetat att hon tycker
om att skriva, men det är ftirst nu
på senare tid hon har kommit igång
med att skriva.
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NYTT FRÅN FISTTJLA.
SJTJKHI.]StrT I ADDIS ABEBA
20 km utanfor huvudstaden Addis Abeba i Etiopien
växer "byn" Sega Meda fram, sakta men säkert.
Den blir hem för de många Fistula-patienter som
inte kunde bli helt återställda efter behandlingen
pa sjukhuset.
De flesta lider av fortsatt urinläckage och har fått en påse på
magen, andra är helt obotliga. Ingen kan återvända hern till
oftast mycket avlägsna byar.
I Sega Meda står tru redan tre hus och de nyplanterade
träden växer i regnet. Byn kommer att bli vacker. Man tänker
redan att den också ska kunna användas {'or de kvinnor som
väntar på operation. Mån ga ar ju i så dålig kondition att det
ibland tar veckor, ja till och med månader, innan man kan
våga sig på en operation.
Vägen till "byn" har kunnat avkortas till 8 km, tack vare
myndighetemas medgivande att åka genom ett militärområde.
Vägen är dålig och vi skulle behöva ett flzrhjulsdrivet fordon,
säger sjukhuspersonalen, men det kortade avståndet överväger.

Doktor Catherine Hamlin

Och vi hoppas därigenom kunna skicka en doktor eller
sköterska dit ut dagligen for att se till patienterna.
Samtidigt kan de ta med sig grönsaker, som kommer att
odlas där, tillbaka till sjukhuset. Allt detta är planer for en
forhoppningsvis nära framtid, när allt är ftirdigbyggt.

med en ung patient

* Dr Catherine Harnlin

* I Australien övervarade hon utgivningen
av sin biografi The Hospital by the River- a
story of hope. Förhoppningsvis kan boken
snart översättas

till

svenska.

har varit ute och rest i sommar. I

Med viss käunedom om Dr Hamlin utgår
London blev hon hedermedlem i The Royal College of jag ifrån att den mest handlar om Etiopien och
Surgeons,, en ära som få tilldelats. Att hon i en ålder av l7 är hennes älskade Fistula-patienter. Dem hon
fortfarande opererar de svåraste fallen, forvånade många där.
agnat sitt liv åt, och därmed gett namn åt och
kännedom om en dittills dold kvinnoverklighet
som upprört oss alla som fatt ta del av den.
Erni Friholt

SKV hjälper till att samla

in

pengar för att

Fistulasjukhuset skall kunna
fortsätta sin verksamhet.

Vill du också hjälpa till så är
postgironumret 90 02 96-5.
Bilderna i artikeln är från en broschyr
utgiven av Stiftelsen Fistulasjukhuset.
I denna stiftelse ingår ett fler1al
orsanisationer bland annat SKV.

Doktor Ambaye och en sköterska i sjuksalen.
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Addis Abeba tar emot svårt
forlossningsskadade kvinnor och hjälper dem till ett

Detta sjukhus

nytt liv. Det är unikt i världen. De flesta graviditeter
och forlossningar brukar gä bra, men 5 procent är
komplicerade. I vårt land klaras dessa med kejsarsnitt.
Etiopien har en läkare pä 40 000 invånare och fä av

de blivande mödrarna har kontakt med nåson
sjukstuga

De drabbade, ofta mycket unga, föderskorna långväga ifrån. Ibland har de varit på väg i månader.
På sjukhuset får kvinnorna genomgå en eller flera

genomlider fem, sex dagar av florlossningskamp. Sedan
dör barnet. Dess skalle kollapsar och sjunker ihop så
mycket att barnet kan fodas fram. Mamman har då
fått svåra inre skador. Urinblåsan och tarmväggen
brister, en onaturlig öppning, en s k fistel, uppstår.
Urin och maginnehåll går inte att reglera. Utöver att
kvinnorna forlorat sitt barn blir de oltast också utstötta
ur gemenskapen och övergivna av sina män. lngen
står ut med stanken. Har de tur har de hört talas om

operationer, där ibland nya vävnadermåste byggas upp
av arm-eller lårmuskler av patientema. Fistulasjukhuset

har skapats och drivs av läkarparet Catherine och
Reginald Hamlin fiån Australien ochNyaZeeland. De
är avlönade av etiopiska staten, men pengar till driften
av sjukhuset tigger de ihop runtom i världen. Nu är de
gamla och bekymrade for framtiden. Vem vill och kan
ta över? Att arbeta med kvinnor och kvinnosiukdomar

Fistulasjukhuset. Många av patienterna kommer ger ingen status.

Väntande patienter utanfor

sj

ukhuset

Fistulasjukhusets laboratorium med en vårdavdelning
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Hur har det kunnat gå så fel? Vi har inte på oss alla att kunna samarbeta, ta hänsyn till
längre något sko/system. Vi har löst upp alla varandra, ffi ffi. Enligt Inger Enkvist följer vi nu
gränser, det finns inga årskurser längre, bara kulturtrenderna som har gort barnen till kungar i
världen. De far hela tiden höra att de kan och ska
år... När ska man kunna vad?
i åhörare på Bokmässan i Göteborg kastas direkt
in i frågeställningar och påståenden om skolan,

till förändringar.
Föredragshållaren Inger E,nkvist, docent från
universitetet i Lund. har skrivit en bok med iust titeln
dess idöbakgrund och förslag

bestämma själva 6ag, jag,jag...).Skolansvariga vill
nu lägga in ett särskilt ämne på högstadiet där man
ska lära sig social kompetens...
Så ger hon oss ett exempel från en experimentskola:
Färilaprojektet. 43 miljoner anslogs. Det skulle bli den

Feltcinkt.

bästa av skolor. Alla elever fick egna laptops.
E,leverna, högst 13 per klass, arbetade i kontorslandskap. Det forekom ingen gruppverksamhet. Alla

Den gamla och den nya ordningen
Hon menar att alla politiker var överens om den
gamla ordningen, det vill säga en lite rigid men klar

kunde arbetahelt självständigt och välja de ämnen de
var mest intresserade av. (Är det demokratiskt att välja
hela tiden?, frägar sig Inger).
De talade inte mycket med varandra. Utvärdering

i årskurs 9. De nationella proven hemlig-

uppdelning i låg, mellan, högstadium, gymnasium och
universitet. Men alla politiker var också överens om
den nya ordningen, det vill säga "upplösningen" av
gränserna mellan årskurser och studier. Tanken var
god - alla skulle fa utlopp fot sina egna intressen.
Men "valet" gör det också möjligt att alltid kunna
välja bort. IT kom som ett slags I'orstärkning. Allt
skulle jämnt vara roligt också.. Vad valdes då bort?

skedde

Tänkandet! Man måste arbeta för att förnya sitt
tänkande, att tänka själv och tänka nytt. Detta sker
inte längre. Läsning som berikade ordforrådet och
hjälpte till att utveckla tänkandet var en viktig sak i
den gamla skolan, nu väljs den bort, i synnerhet
"svårare" läsning.

Vi borde göra uppror

Barnen som kungar
Vi har också missat socialisationen, menar Inger
Enkvist. Detta att barnen ska lära sig från forsta klass
att vi alla ingår i ett större sammanhang där krav ställs

stämplades till att börja med. Det visade sig att mer
än hälften blev underkända i svenska. Man hade ingen
läsforståelse. Och liirstod inte sammanhangen. En elev
hade till exempel valt att skriva om Japans ekonomi,
kamerans historia och scooterns anatomi. Det var helt

enligt reglerna...

Vi borde göra uppror i Sverige, menar Inger Enkvist.
Det är synd om eleverna och om lärama. Det är faktiskt
inte pengarna utan principerna som är avgörande.
Utbildningen är ju en central del av det som håller
ihop ett samhälle. Staten har lämnat ifrån sig stora
delar av ansvaret till kommunerna, som inte klarar av
det. Folk blir upprörda.
Fler och fler foräldrar skickar sinabam till fiiskolor.
För trettio år sedan var skolan en svensk stolthet. Nu
uppfattas den som en av tre krisområden: "Skola, vård
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och omsorg" ... alla behöver de och ska ffi mer resurser,
är politikers återkommande löften. Men börjar vi inte

vi även på vad Arne Ruth

med att ändra beslut som inte slagit väl ut, undergräver

På bokmässan lyssnade

vi vår egen demokrati, konstaterar lnger Enkvist.
Hennes forslag till forändringar är detaljerade och

och Carl Tham, kända från Pennklubben, hade

tankar om självmordsflygarna

långtgående.

september.

händelsen på sekunden den skedde, med en blandning

av skräck och fascination av händelseförloppet.

Erni Friholt
Illustration av Helsa Henschen

Journalistik är konsten att komma forsent lite ftire
alla andra. Elektroniken sprider händelsen utan fordröjning utan krav på läskunnighet.

- en kritisk granskning av idebakgrunden till svensk utbildningspolitik" har getts
ut av SNS forlag och kan beställas på telefon 08-

Boken "Feltcinkt

Arne spekulerar inte i vem som liggerbakom dåden.
Han är präglad av attfungera rationellt och fomuftigt.

Köp och sälj mentalitet finns i USA. Där ser
människorna till sin egen fördel och inte ens

:'J:::'i::: :':: ::: :':'i?:: :'. . . . . .

soldaterna forväntas offra livet

1'or

saken.

Carl tror allt handlar om fattigdom, misär och
religiös fanatism. Men vi alla måste intressera oss
for livsvillkoren utanl'or den rika världen.
Arne Ruth delade inte medias bevakning av

På bokmässan träffade vi Mariann Andersson,
forfattare trll Det grymma manssamhcillet(l97 I ) och
b ety de I s e(nyutgåva 2 00 0).
Dessa böcker kan läsas var för sig. Det kan dock

D et kv inn I i ga t cin kan det s

Göteborgskraval I erna kraval I erna. Medi a bry r
om varför det kastades sten.

vara en fordel att ha studerat Det grymma manssamhcillel först, eftersom den senare boken ofta

till

USA den 1l

Arne Ruth var införstådd med att det var en
händelse gord for media. De båda flygplanen med
tjugo minuters mellanrum som körde in i var sin
skyskrapavar som en film for världen. Alla kunde se

Jag rekommenderar dig att läsa hennes bok, och
kom också gärna med kommentarer och bidrag till
tidningen. Vi planerar ett temanummer om skolan till
nästa år.
På plats vid Bokmässan

hänvisar

i

den första.

si

g inte

Zaida och Karin

Ordet studera är ett medvetet val, det här är
litteratur som bör studeras, begrundas eftertänksamt,

och gärna diskuteras

i

studiecirkel. Mariann
aoaaaooaaaaaaaaaaaaoaaooaaaa

Andersson har åstadkommit tankeväckande analyser
av könsrollerna och hur de påverkar våra liv och
samhällen. Hon menar att de traditionella könsrollema
är onaturliga, skapade av kultur och miljö. Om dessa
onaturligt skapta roller raseras skulle det innebära
frigörelse for både män och kvinnor.
Enligt hennes åsikt är fortrycket av kvinnan själva
grogrunden tillvåld i alla dess former. Hennes böcker

i

hög grad fortfarande aktuella, eftersom jämställdheten tyvärr inte har gått framåt så mycket som
vore önskvärt, varken här på hemmaplan eller ute i
är

RATTELSE:

världen.
Det återstår mycket att göra, hur kan vara svårt
att veta. Mariann Anderssons böcker kan ge idöer och
inspiration till fortsatt arbete I'or ett rättvist och jämlikt
samhälle for alla.

De rilskande i San Fernando

Böckerna Det grymma nlanssamhcillel och
Det kvinnliga tcinkandets beQdelse kan beställas

Det var Lisbeth Andersson som hade sett och

från Alida

forlag'

1'or

Filmen av Peter Torbjörnsson om människor
i Nicaragua recenserades i förra numret av

Vi Mänskor.
Tyvärr uppgav vi fel namn på recensenten.
recenserat filmen.

zaidaoch Karin

.\

.,
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BOKMASSAN

NORTH & SOIJTH
Exchange AB

Erni Friholt har träffat Catharina och lVicolas
på Bokmässan i Göteborg
ör en Gammaldags Vaniljsås och fyll
Vaniljhjärtan. Baka och njut! Gör du
såsen med ekologiskt odlad Vaniljstang frän
småbönder i Madagaskar och fär du
dessutom veta att de får en rimlig betalning
för sitt slit, ja då kan vi garantera att dina
vaniljhjärtan smakar dubbelt så gott.
i

Detta är ett forsäljningsargument så gott som något.
Som dock har starka konkurrenter i r-rtsugarekonomins

"billigt-billigare-billigast" , utan hänsyn till folk och
miljö.

North & South Exchange, förkroppsligad genom
det strävsamma paret Catharina och Nicolas Berglund
fiån Wrångebäck i Hjo, har en övertygelse om att en

annan värld är möjlig. Och att handel, det vill säga
rättvis handel, är ett bättre sätt att bedriva biståndsverksamhet på.

"Vi importerar livsmedel och hantverk från

små,

],qffi#€

utsatta producenter i Tredje Världen", berättar de på

Bokmässan i Göteborg. Vanliga företag med enbart
vinstintresse for ögonen är inte intresserade av de små
och fattiga. Det är en alltför stor risk för dem, som
ska redovisa vinsterna för sina aktieägare. Bara
handel, frihandel kallas det också, fastän det sker på

den starkes villkor och egentligen borde kallas
tvångshandel, leder aldrig till någon rättvisa och
utjämning. Argumenten är oantastliga, sympatiska,
entusiasmerande.

varfor köper inte alla människor era produkter?
Stor suck och Nicolas far något ledset i blicken.
Så,

Du vet, ord och handling... M har alla blivit mycket
borts kämda kon sumenter, köper oft a på stormarknader

där allt finns tillhands. Vi vill kunna spara tid och
kraft. Ja, så sägs det i alla fall. Alternativhandlarna
måste man kanske leta efter, anstränga sig. Med andra

ord, det kräver något av oss konsumenter.
Här på bokmässan har vi ett bra tillftille att visa
och tala om våra varor och övertvea folk om att det

Catharina och Nicolas Berglund,
el dsj äl arna från Wrångebäck

är värt ansträngningen. Och då inte bara med tanke
på Krav-märkt som garanterar oss en kvalitativt god

produkt utan också Rättvisemärkt "Schysst betalt"
som garanterar producenten i Tredje Världen ett bra
pris och en hygglig lön. Det känns bra och solidariskt
att med sin konsumtion bidra till en iämnlikare värld,
som ju alla säger sig sträva efter.
Kärleksfullt är allt beskrivet och vackra handtextade
etiketter finns på florpackningama. Mycket måste man

tänka på om man ska sälja produkter som oftast
betingar ett högre pris än "det vanliga".
Om sockret MASCOBADO som kommer från
sockerön Negros på Filippinema, finns en hel A4-sida
att läsa. Ytterst intressant och upplysande.
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Dessa två, Catharina och Nicolas, bedriver alltså

inte bara handel utan också ett folkbildningsarbete!
Det är ingen idd att fräga vem som betalar for det.
Eldsjälar kallas sådana som gör sådant ändå.
Här kommer ett gratis tips från Wrångebäck:
Gör ditt eget vaniljsocker genom att återanvända

}"

}

I

;^.1

Skriv, ring eller rnejla till North & South 1'or
pris- och beställningslista. Kanske kan ni slå er
samman några stycken och beställa mera, eller
inspirera dagis, skolor, kommunkontor m fl att göra
P.S

så...Adressen är:
Wrångebäck, 544 94 Hjo. Tel. 0503-200 01,

Fax 0503 -201 65, E-post: north.south@swipnet.se

vaniljstängerna!

* Skölj av din använda vaniljstång
* Torka av den lite försiktist

* Lägg i en glasburk och fyll

på med strösocker

* E,fter ett par dagar kan strösockret användas som
vaniljsocker

Handtextade etiketter gläder ögat

NffiffqTå-* & S#TJTH

North & South på bokmässan i Göteborg
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Foto: Erni Friholt
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OM BOCKE,R
Här är exempel på böcker som givits ut
lågprissatsningen EN BOK FöR ALLA.
Utbudet är brett och det finns böcker för alla åldrar.

hennes

att läsa på svenska och hindi.

antologi som är sammanställd av

Barnens andre bok är en mycket
trevlig bok som räcker länge.
Här finns mycket att upptäcka

till barn som
lärt sig läsa eller till deras
Boken vänder sig

ftrräldrar som uppmanas läsa
högt, långsarnt och tillsammans
med barnen.

Boken utgör en trevlig
blandning av texter. Här flnns
korta och långa, gamla och nya,
enkla och lite svårare. Här finns

gåtor och brev skrivna

for olika åldrar och mognadsnivåer vad gäller läsandet.

Lägger man dessutom till de
många vackra teckningarna
fungerar Barnens andra bok
mycket väl även som barnens
forsta och tredje bok.

rebusform och tips om hur man

sitt hem, mellan två och kvart i
fem. Men självaste lärarns son,
Magnus Uggla är visst ett fån.
Han ropar från sin kvist "Jag vill
bli rockartist".
I sagans form flnner vi gamla
klassiker och 1'or oss nya sagor
från fj ärran länder. B land
serierna finner vi Pippi Långstrump, Kajsa, Klas och snurran
(ffån 1958) och Kalles klätterträd

i svartvitt.
Lite här och var i boken dyker

*
Här är boken for dig som söker
underhållande, spännande och

kluriga historier!

nacken.

inte går torr. Ofta får bonden lov
att hålla sig vaken hela natten.
Ibland är han så trött att han

kriminalberättelser,

samtliga skrivna av kvinnliga
I'orfattare. Texterna håller en god
litterär kvalitet, och varierar i stil
och form.
Mina personliga favoriter är

Irlickan som cilskade kyrko-

gårdar av P.D. James och
San

c h ez s

akramen ten av M arcia

Muller.
Karin Engvall

*
Inger Brattströms Selime tttan

på innehållet. Det märks att de

skyddsncit dir skriven för

tänkt på barnen med rötter i andra

ungdomar men kan läsas med
god behållning av vuxna.

en

presentation av Pippi Långstrump på olika språk och
teckningar. Eller en indisk dikt
om en katt som blev siuk, finns

"Tänk dig en brusande älv som
forsar forbi utkanterna av en liten
by långt uppe i skogen. Alldeles
vid forsen ligger kvarnen. Alla
som bor i byn mal sin säd där för
det är så bekvämt nära till

korta

Siv och Gertrud Widerberg

Som exempel finns

Bitte Nohrin Jernberg
Tomtar på Loftet
Juts Böcker

gårdarna.

lyckas bra med en stor spännvidd

länder, både vad gäller texterna
och teckningarna.

:

Kvinnans list en deckarantologi sammanställd av Jan
Broberg, består av en samling

det upp sidor med bokstäver och

illustrationer från olika ABCböcker med olika många år på

. :::::::

Kiki Christoforidis

i

skriver hemlig skrift eller gömrner
en köttbulle i ett kokt ägg. Boken
rymmer dikter, sagor och serier.
En trevlig dikt ar den om den
kloka ugglan som har en skola i

uttryc ker I nger
Brattström sin förhoppning att
händelser likartade de i boken
snart skall höra till historien.
Boken är skriven 1989 och
originalutgåvan publicerades av
Rabön & Sjögren. Den flnns även
som talbok.

efterskrift

Barnens andra bok heter en

Siv och Gertrud Widerberg.

för Selime och
familj.l författarens egen

engagemang

i

Skildringen av en

ung

pakistansk flickas situation som
flykting i Sverige är fiktiv men
bygger på verkliga händelser.
Det är en gripande berättelse, lätt

att fånsas in i och känna
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Alltid

ndr man ska mala måste

man passa på noga så att kvamen

somnar ändå. När det så blir dags
att fulla på mer säd i kvamen, mal
stenama tomma och börjar skapa

i

varann. Då kan det bli riktiet
farligt."
Så börjar Bittes Nohrin Jernbergs novell om forsgubben ur
Tomtar på Loftet, det är en bok
att läsa högt ur att skratta med
och tjusas av. Låt din fantasi gå
på äventyr med Bitte Nohrin
Jernberg bland småfolk, älvor
och troll. Träffa de mystiska
figurer sorn betblkar hennes
barndoms trakter i byarna och
skogarna omkring Orsa.
Boken kan beställas genom att
skicka en beställnins

till:

Juts Böcker
Sandstensvägen 19

796 30 Älvdalen.
Den kostar 250._ + frakt.

OM BOCKER
Kristina Ersson.
Lingua franca. Ny lyrik.
Bon

n

iers

kommer attfa syn på det eftersökta
ansiktet.
Än så länge är stilen kanske inte

mellan de bortskämda flickoma och
de nya familjemedlemmarna. Egna
barn och andras ungar!

originell men låt den lilla envisa
och irriterande flugan visa vägen.

Erika besitter en imponerande
arbetskapacitet. Hon ställer höga
krav både på sig själv och andra.
Stup i ett ska det syltas och saftas,

så

Den har vingar och kan flygu högt.

De poetiska underbarnens tid är

I

stort sett förbi och det är kanske
lika bra. Den person man främst

Maj Persson

inser att hushållsarbete är skamligt

minns är Ylva Eggehorn som
lanserades av den etablerade poeten

Bo Setterlind och fick framträda i
Hylands hörna. Poeten var bara
tolv år och lyckligtvis gick det
utmärkt fcir henne i den fortsatta
litterära karriären. Andra små
poeter har dessvärre inte hafl
samma tur och uppbackning.
Kristina Erson som nu debuterar
på Bonniers är redan nitton år
fyllda. Jag tror inte att hon riskerar
att betraktas som något slags
underbarn. Men visst ar det
ovanligt att få en egen bok
publicerad så tidigt i livet. Jag blev
nyfiken på vad en tonåring ville
ftirmedla och skaffade därför den
lilla boken som spartanskt pryds av
en ensam fluga i omslagets högra
hörn.

nedvärderat. Utan hennes insatser
skulle familjen stå sig slätt.
Den intellektuella stimulansen
finns utanl.or hemmet. Erika går på

oaaaaaoaaaaoaaaaaa

Rut Berggren.
Erikas dagbok.
Atlas

fo I khögsko I ekurser, en gagerar si g

Förr var det vanligt att skriva
dagbok. Små och stora händelser
noterades och dagboken blev ftir
många en omistlig vän, någon som
man utan forbehåll kunde anfortro

och Erikas dagbok är ett mäktigt
verk på hela I 162 sidor! Den forsta

Erikas grånande lockar är det en

Berggren foddes i ett arbetarhem

och efter den sexåriga folkskolan
fick hon - liksom så många andra

att tillvaron blir uthärdlig och

börja tjäna som piga.

forhoppningsvi

Innan Erika fyllt nitton år har
hon blivit mor och gifter sig mest

som

Drömmer om skrcick,
ncirs

av skrcick, men

Llttråkas av puls, blodröd?
Vem cir hon? Jag
Hennes ansikte.

kan inte

se

Jag vet inte hur många ungdomar

som känner igen sig i dessa rader.
Men jag är övertygad om att den
beeåvade Kristina Ersson snart

När lagerkransen trycks ner över

forsta pigan som doktorerat?!
Detta är historien om ett ovanligt
och I?irgstarkt kvinnoöde och man
tycker sig verkligen lära känna Rut

utgångspunkter och värderingar.
Nu gäller det att finna en fast
plattform, bli vän med sig själv så

jog? Vem cir jag,

hade {'orändrats. Det var nu

kvinnoliv med såväl dramatik,
triumf.

Vem cir

( 1 85

stor seger både för henne och för
alla andra kvinnor som fått kämpa
ur ett underläge och inte fått något

olika

också vacker.

Dalström

anteckningen görs den 2 fbbruari
1934 och boken avslutas den 29
december 1988.
Mellan dessa datum skildras ett

vuxenliv. Det verkar handla om två

s

1981en doktorsavhandling om den

socialistiska agitatorn Kata
8-1923). Tiderna
möjligt
att studera vidare även om man
tidigare haft en bristftillig skolgång.

tragedi som stunder av lycka och

skilda världar med

fackligt och blir lokalreporter for
flera landsortstidningar. Det är (
min anmärkning) ett under att hon
fick tiden att räcka till.
Som kronan på verket kommer

sina innersta tankar.
Rut Berggren (f. 1917) har i hela
sitt vuxna liv varit en flitig skribent

Ersson beskriver på ett lite
sätt
gränslandet mellan barndom och

försiktigt och trevande

städas och stoppas strumpor. Erika

flickor från liknande bakgrund

-

for barnets skull. De båda makarna
passar illa ihop, skiljer sig och
gifter sig igen när pojke nummer
tre annonserar sin ankomst.
Senare skulle forfattarinnan ingå
ännu ett äktenskap och fa ett s k
sladdbarn. Den andre maken var
från början Erikas arbetsgivare.
Hon skötte ett krävande hushåll
som bestod av mannen Nils, hans
båda döttrar samt hennes egen
yngste son. Det blir snart slitningar
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gratis av samhället. Kanske den

Berggrens alter ego Erika, både
hennes mänskliga svagheter och
okuvliga styrka.

Samtidigt bildar dagboksanteckningama en tidskrönika. A I I a

viktiga händelser, både i Sverige
och utlandet, analyseras och
kommenteras. I takt med att Erika
lever sitt liv som maka, mor och
yrkeskvinna så växer det moderna
Sverige fram.
Jagär glad att Rut Berggren inte
brände upp sina gamla dagböcker
utan lät oss få ta del av deras rika
innehåll.

Maj Persson

OM BOCKER
statsministers profilering när det
gäller förintelsekonferens och
föri ntel sedokumentation, behöver

Norman G Finkelstein
Förintelseind ustrin
Ordfront

verkligen läsa och begrunda

de

sammanhang som boken ger.

Författaren Norman G. Finkelstein
är själv barn till överlevande från

Hitlers koncentrationsläger.

I

sin

kontroversiella bok driver han tesen
att minnet av förintelsen vuxit till

en industri som utnyttjas för
maktpolitiska syften.

Och det är inte något som

uppstod direkt efter

andra
världskriget, utan är av betydligt
senare datum. Finkelstein hävdar
att det var efter segern i sex-

dagarskriget 1967, när USA
behövde en allierad i det oljerika
Mellanöstern, som minnet av
forintel sen blev pol iti skt exploaterbart. För det var från och med 1961
som Israel började få en central roll

i USA:s strategiska planering.
Just i USA har också Förintelsen

tagit oanade proportioner. I sjutton
delstater finns obligatoriska eller

rekommenderade kurser kring
ltirintelsen. Det finns professurer
i Förintelsestudier!
Det finns över 10.000

Caroline Runesdotter
aoaaaaaaaaaaaaaaoo

Mediernas svarta bok
Maria-Pia Boöthlus
Ordfront

Mediernas svarta hokrör sig från
lokalt till globalt och ger en kritisk

"

Få vet mer om den svenska
mediavärlden än Maria-Pia
Boöthius.

invasion av Kuwait.
Däremot dras inga parallel ler när

USA-understödda regimer gör sig
skyldigatill folkmord, som t.ex när
Indonesiens regering mördade en
tredj edel av Östtimors befolkning.

Finkelsteins bok

är

väl-

dokumenterad och tänkvärd. Och
vi som själva fått en släng av

förintelseindustrin med vår

ett kommersiellt

på E,uropa och USA. Nyheter är

I 33 år har hon varit

snabbintroduktion till rnediekritiken från Tingstens tid och
framåt, en absolut nödvändig bok.

verksam som joumal ist, ltirfättare,
debattör, rlen också som
intervj uobjekt, mediekritiker och,

Caroline Runesdotter

naturligtvis, också påhoppad av
media.

I

Mediernas svartct bok är det

medievärlden i Sverige och i
världen som får sig en släng.
Hennes bok är inspirerande och
bitsk. Mediemarknaden kännetecknas av ägandekoncentration.

I

rnediekonglomeraten ingår film-

bolag, bokförlag, tv-kanaler,
biografkedjor.

Kosovo och Iraks

Det mesta av världens nyheter
kommer från och riktar sig till en
liten elit, naturligtvis eftersom

Nord som håller monolog.

forintelsen. Däremot finns ett enda
vetenskapligt verk om I'orintelsen
av l0 miljoner kongoleser i spåren

i

utri kes korrespondenter for de stora
nyhetsbyråerna återfrnns i USA och
Europa.

afftirsområde och man tjänar mest

tidningar, tidskrifter och kanske

rensning

tred.je världen, men två av tre

nyheter dr

vetenskapliga studier kring

av den europeiska exploateringen
av landets resurser. I USA åberopas
forintelsen varje gång dess fiender
begår något brott, Sovjets invasion
av Afghanistan, Serbiens etniska

som skriver att två av tre människor påjorden lever i den så kallade

Ett vinnande koncept för att
lanseraen film med andraord. Men

mediekonglomeraten har inte
stannat vid populärkulturen.
Numera kan man räkna med att

också värderingar och rentav
politiker ingår i sortimentet. På så
vis kunde Rupert Murdoch lansera
såväl Margaret Thatcher som Tony
Blair och Silvio Berlusconi kunde

lansera sig själv som premiärminister med hjälp av sitt eget
ägandes Mediaset.

En annan sida av mediekoncentrationen dr att en stor del
av världen, den värld vi möter i
media, har hamnat i nyhetsskugga.
Boöthius citerar Eduardo Galeano
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Att vara en del av
lösningen
Beatrice Torgnyson
Argument
Nu är det dags for en ny handbok

för den miljömedvetne

konsumenten. För det är just en
handbok detta är.
Beatrice Torgnyson studerar på
Naturresursprogrammet i Uppsal a
och har samlat 324 praktiska tips i
denna lilla bok. Syftet är attboken
ska göra det lättare för den
miljömedvetne aIt träffa ratt val.
Själv harjag haft en konsumenthandbok sedan 8O-talet som
vägledning och hjälp. Nu är det en

ny

generation miljömedvetna
konsumenter och nya tider.
Sopbergen har åter börjat växa i
våra storstäder och det miljövänliga

sortimentet har faktiskt tunnat ut
när det gäller kläder och kosmetika, däremot inte när det gäller
mat.
Samtidigt som jag läser denna
nya bok kan jag inte låta bli att

OM BOCKER
reflektera över att mycket av
som rekommenderas i boken

det i ökande grad för en växande

börjar

bli svårt att fä tag på. För hur lätt
är det att 1ä tag på tandborstar

utbytbar borst,

t.ex.?

rnajoritet av befblkningen

i

rika

länder.

livsrytmen påverkar

av

E,tt uttalande han senare skulle

såväl

ängra. Hittills har 50 milioner
människor drivits bort fiån sina

Så nog behövs det att nya produktionen av kunskap som
miljömedvetna konsumenter sätter tänkesätten och därltlr angår den

lor

oss alla. Fragmentering av tiden

attdetmiljövänligasortimentetinte gör också att vi förlorar inre
sammanhang och resultatet blir
ska tunnas ut.
Det jag gillar allra mest är i alla stress, handlingsförlamning och
fall den utforliga fläckguiden och det värsta av allt, visionslös politik.
När tiden skärs sönder i
alla tips om rengöringsmedel. Nu
vetjag att glasögon kan putsas med tillräckligt srnå bitar upphör den
tandkräm och att hårbalsam anses att existera som varaktighet,
så onödigt att det inte ens får skriverHyllandEriksen.Detenda
som återstår är ett frenetiskt
miljömärkning.
ögonblick som står stilla i rasande
CarolineRunesdotter fart.

Thomas Hylland Eriksen
Ögonblickets tyranni
Nya Doxa

i socialantropologi

och

verksam vid universitetet i Oslo. I
boken Ögonbl ickets tyranni v amar
han for den tidens tyranni vi alla
riskerar att hamna i.
Trots att det senaste decenniet
har gett oss all tänkbar teknologi
som ska spara tid har vi aldrig haft
sämre med tid än nu.
När vår nåbarhet närmar sig 100
procent borde vi istället slå vakt om
onåbarheten och rätten att tänka en

tanke till slut. Långsam tid borde
stå överst på önskelistan for dem
som lever i infbrmationssamhället
Men Hylland Eriksen vill inte

i

efter

självständigheten och ytterligare
tusen under konstruktion.

De drabbade är frarnförallt de
fattigaste, stamfolk, kastlösa och
småjordbrukare. Och medan första

världens dammbyggande har
avtagit, har tredje världen fätt desto

mer under

beteckningen

utvecklingsbistånd.

Narmada, som boken handlar

arenor for långsamhet

miljoner som bor i dalen.

i

föreningsrörelsen bör prioritera

I projektet ingår att bygga över
000 dammar. Dammbygget
kommer påverka ekologin i hela
flod-området och for de 25
3

Arbetet ska finansieras med lån.

Redan nu har Indien stora
utlandslån och dr sedan är

långsamhet och sammanhang som

nettobetalare for utl ands lånen, dvs.
de betalar mer for gamla lån än de

kampfrågor.

mottar nya. Narmada är ett
Caroline Runesdotter

exempel, men samma sak utspelas
på många håll i världen.
De stora dammarn ahar samma

aktörer överallt: en järntriangel
politiker, byråkrater och damm-

Arundhati Roy
Priset för att leva
Nya Doxa

byggnadsforetag.

Priset .för

att leva är en

välskriven faktaspäckad ski ldring

av dammbyggenas politiska
strukturer och humanitära
Ja. faktiskt. det är I'orfattarinnan
tlll De små tingens gud som nu
skriver om utbyggnadsplanema lor

floden Narmada i centrala Indien

det kulturkonservativa
facket och hans rnål är inte att
av skaffa i nformationssamhäl I et,
utan att skapa forståelse för några

där hundratusentals människor

av dess biverkningar. Sönderdelad
och uppjagad tid präglar livets rytm

dammbyggandet haft en framträdande plats i Indiens nations-

hamna

Resultatet är tretusen sexhundra

dammar byggda

om, är en av Indiens största floder.

samtal samtidigt som fackprofessor

marker av damrn-byggena.

Han avslutar boken med en rad
handfasta råd om hur vi ska
återerövra tiden, som till exempel:
Inrikta stadsplaneringen på långsamhetens arkitektur, inför fasta
arbetstiden, ti I I exempel timslånga
luncher och ostrukturerade grupp-

Thomas Hylland Eriksen är

Indiens ternpel", sade Indiens
landsfader, prem iärmini ster Nehru.

med Denna acceleration

igång och kräver och efterfrågar

bygge. "Dammar är det moderna

hotas av fördrivning

.

I dalen fanns en civilisation
äldre än hinduismen. Länge har

43

konsekvenser.

Det finns en stark motståndsrörelse i Indien och det enda som
är värt att globalisera, avslutar
Arundhati Roy, är avvikande
mening. Det är Indiens bästa
exportvara.
Caroline Runesdotter

NOTISER
Tidevarvet
Tidevarvet var en veckotidning som kom
ut under åren 1923 -36.
Det var Fogelstadsgruppens kvinnor
som stod bakom den, de hade sina rötter i
ftisinnade kvinnor, som bildades I 9l4.Ett
sj älvständ i gt kvinnoforbund. Tidevarvet
ville vara en mötesplats där kvinnor och

män var jämställda, men hade en helt
kvinnlig redaktion.
Foto: Erik Sonddn

Tingshuset i Onsjö f,ller 250 är.Yästergötland är känt för sina
tidiga lagar. Ifrån hösten 1751 hölls ting och tingsfrid i Onsjö.

Det var Kerstin Hesselqvist, E,lin
Wägner, E,lisabet Thamm,, Ada Nilsson,
Honorine Hermelin med flera. De var helt
övertygade om att nu skulle allt ändras

när kvinnorna fick vara med

och

På I 800-talet byggdes huset

bestämma. Rösträtten hade just inforts.

restaurerade det. Den ursprungliga exteriören och fasaden har
bibehållits. Numera ägs tingshuset av familjen Sverker Sondön,
som är foräldrar till vår duktiea redaktör Karin.

Gunilla Domelöf foreläste om detta på
ett möte i Katrineholm 28 oktober. Hon
var djupt imponerad av vad kvinnorna
skrivit i denna tidning. Allt håller än i dag
menade hon. Mycket av det kvinnorna
hade drömt om har blivit verkliehet. tvvän
lite urvattnat.

Zaida

Ti devarvet hoppades på männi skornas

till och senare tillkom en Fångstuga
gallerforsedda
små fonster, som ni kan gå och titta
med två
på. Larvs hembygdsförening ansvarar för tillsynen av
fångstugan. l95l var huset så uselt att det skulle säljas som
rivningsved, men riksdagsmannen Johannes Onsjö köpte och

vänskap och omtanke om varandra efter
första världskrigets slut. De trodde att
helhetstankar om världen, luft, vatten, jord

och miljön skulle skyddas och älskas.
Kvinnor och män samarbeta i vänskaplig
anda.

De skrev starka artiklar mot nazismen
och mot krigshetsare. För oss SKVare var

det roligt att höra om våra anmödrars
kamp. Tidevarvet var en ltiregångare

till

SKV:s tidning Vi Kvinnor, numera Vi

Mänskor, som görs iFogelstadkv innornas andemen i ns.

Zaida
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Brev från läsare
Jag har i princip ingenting emot krig, bara de sker under ordnade former. Skulle man inte kunna
hägna in något område som redan är fordärvat (så slapp man miljöprövning av verksamheten).
Där kunde foräldra - och barnlösa män (även hugade kvinnor forstås, ijämställdhetens namn) utan

kärestor få skjuta och bomba av hjärtans lust. Kostnaden for vapen och eventuell sjukvård torde

belasta respektive deltagares konto.
Lena Gretasdotter
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NOTISER
Altern ativ a Nob elp riset

Hopp & Motstånd Nyårskurs

2001

I ickevåld och civil olvdnad

RIGHT LIVELIHOOD AWARD HEDRAR
PoSITIVA IÖSIIINGAR I EN
vAIoSAM OCH INSTAEIL VARI.O

Sedan nägra år arrangeras en nyårsträff med tema
civil olydnad och ickevåld. Bakom alrangemanget står

Följande pristagare hedras for sitt engagemang
for fred, rättvisa och kulturell renässans:

i Göteborg,
(
Tomaslqtrkan,
SMF)
Alternativet
Intervenire kurser,
och Fikonträdet Catholic Worker.
I år kommer träffen bestå av ett antal kurser i
ickevåld och civil olydnad. Kurserna riktar sig till

a

* Gush Shalom och deras grundare Uri och Rachel
Avnery, flsrael), som i ånionden modigt och hängivet
arbetat för fred och försoning mellan israeler och
palestinier. Juryn hedrar Uri och RachelAvnery och
alla Gush Shalom aktivister för deras orubbliga

övertygelse, även under svåra och farliga
omständigheter,, att fied och ett slut påterrorism endast

kan uppnås genom rättvisa och forsoning.

* Trident Ploughshares,

(Storbritannien),

representerat av Angie ZelterrEllen Moxley och Ulla

Röder, hedras som ftiredömen forprincipfasta, tydliga
ickevåldsaktioner med syfte att befria världen från
kärnvapen och understryka dessa vapens olaglighet.

De påminner om att det exempellösa hotet från
kärnvapen mot liv på jorden, forfarande är ytterst
verkligt.
* Leonardo Boff, (Brasilien), är en av grundarna
av den latinamerikanska befrielseteologin. Juryn
hedrar Boff för hans inspirerande insikter om
sambandet mellan andlighet, social rättvisa och
beskyddandet av miljön, och för hans mångåriga
engagemang att hjälpa fattiga och utslagna att
forverkliga dessa värden i sina samhällen.
* Jos6 Antonio Abreu, (Venezuela), grundare av
det Nationella Systemet av Barn- och
Ungdomsorkestrar, som givit musikens glädje och
nytta till oräkneliga bam och samhällen, speciellt bland
de fattiga. Juryn hedrar Abreus engagemang for att
väcka den medfodda kreativiteten hos Latinamerikas
barn och hans insats för en unik musikalisk och
kulturell renässans.

olika foreningar som arbetar med frågor kring ickevåld
o ch konfl ikthanteri n g, b I an d annat P lo gbi I I s gruppen

Bröd inte Bomber, Kristna Freds

vuxna i alla åldrar. Det erbjuds både avancerade kurser
ör de som sj älv a ar tranare samt nybörj arkurser. Men
det blir också tid for avkoppling och fest. Det blir
bland annat cabaret, dans och högläsning framför
brasan.
Det finns två inriktningar på kursema: civil olydnad
eller ingripande konflikthantering. I båda fallen finns
det olika nivåer av kurser och möjlighet att gå vidare
och bli legitimerad kursledare inom respektive område.
Kursema i civil olydnad (lntervenires kurser) vänder

till dig som vill träna eller praktisera civil olydnad
och ickevåld i olika samhällsfrågor. Kurserna passar
utmärkt for att utöka en forenings handlingsrepertoar
och styrka.
Särskild vikt läggs vid
I ) metoder for att motverka vi-dom och skapa en
respektfull relation till motparten och
sig

2) färdigheter för att hantera maktproblem i

en
vängrupp ( grupp som gör civil olydnad) och i rörelsen.

i

Ingripande Konflikthantering (Alternativets kurser) vänder sig främst till vuxna som
Kurserna

arbetar med barn och ungdom, men även du som är

intresserad av konflikthantering för vuxna (på
arbetsplatser med mera) har stort utbyte av dessa
kurser.

Ingripande Konflikthantering bygger på att
mobbning och andra kränkningar inte kan stoppas
enbart med hjälp av insikter. Det krävs också vanor
och reflexer i att ingripa. Med hjälp av konfliktspel
far deltagarna träna på olika tekniker för ingripande i

::-:y3'j'::'l':":':T: . . . . . o o . . . . . .

o

När? 2-6 januari2002 Var? I närheten av Göteborg.

Right Livelihood priset grundades 1980 for att
hedra och stödja praktiska lösningar pävärldens

Lokalen kommer vara tillgänglig for handikappade
aktivister. Möjlighet till eget rum kommer att finnas.
Anmälan I mer information: Kontakta Hans Leander,

mest akuta problem. Prisutdelningen kommer att

tel :031-330 6242 mobil 0739-950770

ske i Riksdagen denT december.

E-post : intervenire@post. utfors. se
S e även hemsi da: hem. fu ri storg.com/intervenire
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SKV-sida
Lite av varje
inom SKV
Vår insamling till
Honduras fortsätter.

Lundavdeln ingen ansvarar
numera for insamlingen

,

"t i
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Foto: Lisbet Ernbrink

Gesunda
Vår egen pärla i hjärtat av Dalarna,
SKVstug an, ar lika attraktiv vinter
som sommar. Den ligger på vägen

till Gesundaberget, med ett härligt
fritidsområde runt om. Vintertid
kan man utnyttja skidbackama och
elljusspåren. På hösten frodas
bärmarkerna. För sommarens bad
ligger Siljan på cykelavstånd.
Sollerön är en sevärdhet, likaså
Mora med Zorngården. Där finns
också ftibodar - både brukade och
omgjorda till mysiga, naturskönt

Astridas vänner har
sänt 4450:-

uttaget 12000:- från vårt
insamlingskonto

till

Lundakontot 445 30 29-3

bäddar. Lättskött kök med kyl och

Samla gärna pengar till
Afghanistans kvinnor
och barn.
Svenska Afghanistanhjälpen tar gama emot
på PG 900780-8
Vi gjorde det en

frys. Dusch och toalett, kallt och

demonstrationskvä|1 och fi ck

varmt vatten. Det enda du behöver

in 660:-

bel ägna cafeer och utsi ktspl atser.

Stugan är utrustad med fura fasta

bäddar

i två rum. Två extrabäddar

finns, som kan placeras i storstugan.
Dcssutom finns en Lillstugamed två

ta med är sänglinne och handdukar.

Hyran per vecka är 1250 kronor Iör

SKV-medlemmar. 1500 kronor 1'or
övriga. Ring SKV:s expedition, tel.
031-

t4 4028.

M planerar också ett
seminarium om
jämställdheten i Göteborg
Där vi diskuterar varför det
går så sakta med
kvinnorörelsen.

Eva Danielsson
90 år
.r,,!W#

blivit
gratulerad av SKV:are i
Eva Danielsson har

Stockholm som samlat
1000:- som Eva genast
skänkte till Vi Mänskor.
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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Linndgatan2l B

Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
(Tisdag och torsdag 13-15)
tel: 08-640 92 05

Postgiro: 50 50 95-0
Insamlingskonto: 5 13 23-4
E-post : info @ svenskakvinnor.nu
e

1

413 04 Göteborg
(Måndag-fredag 13- 15)
tel: 03l-14 40 28

ler : zarda.hagman@spray. se

Hemsida : www. svenskakvinnor.nu

SKV cir partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt samhcille med en
ekonomi som inte bygger på profit utan på mcinniskors behov, ett samhc)lle fritt
rt å, alla former av förtryck.
Förbundets målsättning är:

SKV har i korthet följande historia:

att verka for jämställdhet mellan kvinnor och män
och för ett rättvist samhälle där alla har ett
meningsfullt arbete, att verka for ett samhälle där
alla barn är trygga och har lika värde, oavsett

Är l9l4 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor
under parollen "Mot krigspsykos, för demokrati och
kvinnans likställighet". År 1932 utvidgades
forbundet så att samarbete blev möjligt med alla

foräl dramas

e

konomi s ka

s

i

tuation, etn i ska ti I I höri ghet

eller nationalitet
att verka for fred, allt framtidsarbetets grundval,

att verka för skydd av vår egen och framtida
generationers samhäl I e,

att verka för solidaritet mellan folken, särskilt
solidaritet med kvinnor, som

i

regel är hårdast

drabbade av fortryck och exploatering,
att bekämpa all kommersiell exploatering av såväl
vuxna som bam.

kvinnor som önskade en samhällsutveckling i
vänsterriktning. Då fick forbundet sitt nuvarande
namn.

Är

1946 anslöt sig Svenska Kvinnors
Vänsterftirbund til I Kvinnornas Demokratiska
Världsforbund ( Women's International Democratic
Federation). KDV har konsultativ status hos FN:s
ekonomiska och sociala råd hos Unesco. Denna
status innebär rätt attyttra sig vid sammanträden
och framlägga egna förslag.
Välkommen som medlem i SKV!
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Ja, jag

gärna bli medlem i SKV

vill

gärna prenumerera på Vi Mänskor
Prenumeration 4 nr 150 kr/år
Gåvoprenumeration 100 kr/år

Ja, jag

g
n
tr

vill

SKV
Linneg atan 21 B
413 04 Göteborg

Stödprenumeration 200 lrrlär

Namn:
Adress:
Postadress:....
Telefon:
E-postadress:

47

