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Ledaren
kvinnor (och några män) som deltog i
Nordiskt Forum i Åbo den första veckan i augusti. För alla
som var med, var det en oförglömlig upplevelse - trots tropikhettan, de stora avstånden och trängseln överallt. Här
mötte vi kvinnor från Sameland, från Grönland, från Baltikum, zigenarkvinnor och invandrarkvinnor. Det lär ha varit
mer än 7000 olika programpunktel, och vi kom hem sprängfyllda med ny kunskap och kulturupplevelser.
Men väl hemma igen, fattar inte folk vad iag pratar om.
]aså, har det varit ett kvinnomöte i Finland? Det har inte stått
mycket om det i tidningarna. Någon har hört ett radioprogram där man frågade miin vad de tyckte om Nordiskt Forum, och männen tyckte det var överflödigt. Nu har iu kvinnorna vunnit...
EU-motståndarna dominerade gatubilden i Åbo. Alla ministrar och andra höjdare som deltog, talade sig varma för

Vi var minst

BiId: Lennart F ernqaist

12 000

att de nordiska länderna ska ansluta sig till EU. Deras argument var ofta under lågvattenmärket. ("Nei-sägarna är primitiva rasister", hi kånner tongångarna). Men det var helt
tydligt att gräsrötterna tyckte tvärt om. Den stora demonstrationen mot EU samlade mer än tusen deltagare - i stark
konkurrens med alla andra utbud - och det var en glädje och
en stämning i demonstrationen som påminde om 70-talet.
Vi kinde oss optimistiska inför folkomröstningen - men vi
vet att fienden är välorganiserad och framför allt penningstinn. Och när hela etablissemanget, både öppet och fördolt,
hela tiden framhåller att vi måste gå med i EU om vi inte vill
hamna i fattigdom och misäf, då kan det bli svårt att stå emot.
SKV säger NEI titl den Europeiska Unionen. Vi är rädda
fcir rikemansklubben i Bryssel, en byråkratisk mastodont på
lerfottef, där parlamentariska spelregler sätts ur funktion. Vi
är rädda för EU som militär säkerhetsrisk, en stormakt med
kärnvapen. Vi tar avstånd från EU:s invandrarpolitik, som
effektivt stänger ute människor som behöver en fristad. Vi
vill behålla den svenska alkoholpolitiken och är rädda för
dem som vill legalisera narkotikan. Vi vill ha kvar offentlighetsprincipen. Och inte minst vill vi behållia den jämstäIldhet mellan kvinnor och män som vi trots allt har kämpat oss
till här i Sverige.
Vi Mänskor handlar denna gång mycket om EU. Men vi
sätter också sökljuset på Sverige nu infcir riksdagsvalet. Vad
har hänt med den svenska välfärden? Hur kunde det hända
- och hur ska vi kunna hejda nedskårningar och felaktiga
prioriteringar? Det är så många som försöker bluffa oss,
skrämma oss till tystnad. Men vi vill inte nedtystas. Gråt
inte - kimpa!
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En historisk dag
För nu kan vi kanske

En historisk dag!
En fantastisk dag!

låira oss av andra människor,
de som vet,

En lycklig dag!

hur man har

Ett stort kliv

kul tillsammans!

fcir Sverige!
Vi ska rintligen
få vara med
de stora pojkarna
och leka!
Efter alla dessa år
i utanförskap.
Vi ska få komma in
i den hdrliga, varma,
Zikta gemenskapen!

Fast det förstås

till granne på landet,
som snor mina blåbär,
för det vet man ju hur de åir.
Och en italienare
till jobbarkompis,
djävla maffioso,

ja, det iir våil småillar
man får ta...
Fast jag kan ju sticka till

Entlich! Enfin!
At last! Al fine!
Nu finns alla mojligheter!
Nu iir vi alla

\ \
\

bröder och systrar
i en enda stor familj!

Nu kan inga krig bryta ut!
Nu slipper 7'cg besämma
vaflor.
hur
nur ocn
och varför.
/
Det får någon annan gora-/ ,,
Jag ska bara leva livet!
Äta god mat, dricka gon fin,,/
resa, jobba precis var jagvrll. ,
Få uppleva en doft
av Europa!
Och så ska vi inte alls
låta oss styras av
dessa lagar de ska vi Zindra på.
Alla andra gubbar
ska se vårt svenska,
sunda förnuft och
förstå hur bra vi Zir.
Och vi ska bara ha
russinen i kakan.
Och vi ska inte alls
få det såimre!
Det kan bara bli

-

jag kanske får en grek

våirlden svåilter

och utarmas på
sina resurser

att miljöflyktingarna

,
-//

bätre!
För nu åir det bara
den fria konkurrensen
som ska styra.

Livet blir sri
mycket lättare att leva
utan onödig byråkrati
håir i Sverige, ndr vi
nu har avskaffat
den offentliga sektorn.
Meningen med livet iir ju att ha kul!
Det får vi nu!

\

Tyskland och jobba!
Dricka bayerskt öl
och kiika pilsnerkorv

blir fler och fler
försörjning ökar
och att barnen som fcids
åir

för

många

och Zinö bara dör
och an det går åt
helvete med alltihop DET SKITER VAL JAG I !!
Jag bor ju inte diir.
Jag bor i EUROPA!
Jag tar vad jag

vill

ha

och slåinger det jag
inte

vill

ha

och sen bryr jag mig föga
om det som håinder

utanför mitt TV-rum
och min egen våirld.
Eller?
Kanske borde jag göra nåt...
Rösta? Jag?

JA!! - dvs -

NEJ tiII EU!!

Lykke
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Gudrun Schyman om EU-medlemskap:

Kärua tider väntar
Sveriges folk
Sveriges förhandlare har inte rubbat ett enda kommatecken i EU:s fördrag beslut, lagar och domstolsutslag alltså det som kallas EU:s regelverk och som lär omfatta
nännare 80 000 sidor text. I verkligheten" bortom den
mediala dramatiken, har förhandlingarna med EU främst
handlat om hur och i vilken takt EU:s regler ska kunna
tillämpas i Sverige.
Det är faktiskt Sverige som ansökt
om medlemskap i EU, inte tvärtom. Sverige har inte ens tagit upp
de undantag Danmark förde fram
efter att danskarna röstade nej till
Maastricht i juni 1992.
De lösningar EU och Sverige
sanunantaget har kommit överens
orn är i huvudsak:
o Öuergångsarrangemang. (Tex
kan Sverige under fyra år behålla
sina strängare miljöregler när det
gäller varor. Sverige krävde att få
garantier för att utnyttia miljögarantin, artikel 100 A:4, om EU inte
kommit ifatt Sverige. Men detta
gick inte EU med på.)
. Regeltolkningar. (Ex: Sverige ges
rätt att avveckla kårnkraften på
egen hand. Kärnkraften regleras
genom ett äldre fcirdrag, Euratom,
men tillämpas inte i praktiken. Italienarna har avvecklat kirnkraftverk och danskarna har inte tvingats bygga några.)
o Berrikningar aa penningsummor
och kvoter. (Kan gälla hur många

miljarder som ska återflöda till
jordbrukare av de pengar Sverige
betalar till EU eller hur många ton
mjölk Sverige får producera.)
. Nyuppfunna lösningar inom
EU:s ramflr. (Tex "mål 6-stödet",

alltså tillfälligt regionalstöd för
glest befolkade områden med kallt
klimat.)
Vi Miinskor Nr 3 1.994

Regeringen kan möjligen stoltsera med en kronjuvel, ett oantastligt och perrnanent undantag: snuset. Svenskarna får fortsätta snusa, men förbjuds att exportera varan till EU, forutom till Norge, som
har krävt att få importera den.
Men det är inte säkert att undantaget blir för evigt. För om fem år
ska EU göra en utvärdering. För
utan gränskontroller kan snuset
ändå ha spritt sig till EU:s länder.

Maastrichtfördraget utan förbehåll
kritik maste riktas mot regeringen fcir deras obefintliga intresse av allt som berör Maastrichtfördraget. Den enda fråga som restes
i denna del var i anslutning till det
så kallade sociala protokollet. Där
försökte man få igenom att svenska kollektivavtal ska kunna användas för att genomföra EU:s direktiv. Det lyckades inte, utan slutade med en ensidig deklaration från
svensk sida.
Men det har också bedrivits ett
osmakligt spel fcir att blidka hemmaopinionen i dessa viktiga frågor. Det har skett genom ensidiga
deklarationer och muntliga tal av
Dinkelspiel.
Sveriges förhandlare har inte begärt eller fått några garantier för
Stark

vår alliansfrihet. När förhandlingarna inleddes sa visserligen Dinkelspiel att "Sveriges alliansfrihet
består alltjämt". Men vad betyder
det, vad signalerade han till EU?
]o, att Sveriges alliansfrihet inte
längre är permanent. Exakt samma formulering används också för
att lugna hemmaopinionen om att
alliansfriheten räddades i Bryssel.
Ett typexempel på det som Sven
Lindqvist har kallat "snorhala formulerin ga{' . Dinkelspiel uttalade
sig samtidigt positivt över att EU
utvecklas i försvarspolitisk riktning och att Sverige inte avser hindra denna utvecklig. 1996 planeras en sanunanslagning av EU och
Västeuropeiska Unionen (VEU). I
så fall får EU i praktiken ett gemensamt försvar och då upphör definitivt även den formella alliansfriheten.
Sverige har sagt ja till Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU)
i dess helhet. Sverige kan inte hoppa av från det tredje steget då enhetsvalutan och centralbanken inrättas, som vissa felaktigt hävdat.
Det finns en medvetet inbyggd
automatik mellan de olika stegen,
enda villkoret är att länderna uppfyller unionens konvergenskrav.
Det blir EU:s ministenåd som med
kvalificerad majoritet bestämmer
övergången till den tredje fasen.
Annars skulle de danska och brittiska undantagen i form av juridiska protokoll varit helt poänglösa.
Inga krav har heller förts fram
när det gäller rätten för Sverige att
fcira en självstiindig utrikespolitik
som den socialdemokratiska
kongressen faktiskt fattade beslut
om.

Pengarna
Sverige kommer vid medlemskap
att få betala cirka 20 miljarder årli-

gen till EU. Denna sununa kommer att höjas till cirka 25 miljarder
från och med 1999. Pengar återvänder delvis, främst i form av bidrag till bönder och företag. Men
återflödet blir ytterst begränsat till
statskassan. Några miljarder kan
dras av för bistånd, forskning och
jordbruk - men det är också allt.

Till en början får Sverige viss
medlemsrabatt, sammanl agt 9 miljarder under fyra är. 1999 är det
meningen att vi ska betala full avgift. Huvudproblemet för svensk
del är hur bidraget ska finansieras.
Ska det ske via skattehöjningar?
Eller utgiftsminskningar och ytterligare nedskärningar?
Men svaret är givet. EU:s finansministrar fattade beslut om bindande riktlinjer för ländernas eko-

nomier den 13 december. Där
framgår det klart och tydligt att
länderna inte får höja skatterna
utan endast satsa på utgifuminskningar. Anne Wibble har sagt sig
stödja finansministrarnas linje från
december. Kärva tider väntar således Sveriges folk inför ett eventuellt EU-medlemskap.
G udr
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Cecilia Höggström

Rösta jaeller nej - eller blankt...
1 994 om svenskt medlemskap i Eurcpe- lem i EU i enlighet med avtalet
Då
gäller
det iska Unionen (EU). Omröstningen rrellan Sverige och EU:s medska vi rösta igen.
följande fråga enligt ett press- gäller om Sverige skall bli medlem lemsstater?"
meddelande från justitiedeparte i EUi enlighet med det avtal som Svarsalternativen ja och nej
förhandlats fram mellan Sverige kommer att finnas. Och möjligmentet:
har
beslutat
att
det
och EU:s medlemsstater. het att rösta blankt.
"Riksdagen
skall hållas en folkomröstning Anser du att Sverige kir bli med-

S<indagen den 1 3 november
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Vilka ska vakta fästningen
Europa?
Europa kommer att bli som en föstning mot omaörlden. Det har flera debattörer
framfört som ett av skälen till varför Sverige inte ska bli medlem i EU.
Vilka är det som ska vakta denna fäsbring och hur ska samarbetet gå till för att
inte obehöriga ska slinka in i Sverige? Därför är det viktigt att uppmärksamma
TREVI och Schengenavtalet inför EU-omröstningen.
TREVI är en förkortning av Terrorisme Radicalisme Extremisme Violence International. Denna sammanslutning är ett polissamarbete för att bekämpa terrorister och
göra ingrepp vid störande av den

offentliga

Där sitter samma polischefer
som i TREVI-92. De arbetar med
övervakning, kontroll och spaning
när det gäller immigration och
asylärenden. När de olika EG-ministrarna enades om det sk Palma-

ord-

ningen, internationell kriminalitet, asylfrågor och

gemensam spaning. Det är ytterst få utanför de

redan

invigda

som kånner till
TREVI.
TREVI bildades

flyktingar.

och det var
EG:s ministerråd
som tog initiativ

Samarbetet

1,975

innebär

tilt

detta. Sedan
1988 deltar Sverige i detta sam-

,

*i

jt;

@";

arbete.

TREVI:s
polisiära samarbete ska samordnas
med EU. Det finns
flera olika arbetsgrupper för att harmonisera lagtexterna i de olika EU-länderna,
däribland TREVI-9Z. I denna arbetsgrupp samlas de olika medlemsländernas polischefer och dis-

kuterar polisens befogenhet när
det gäller att överskrida gränserna när de jagar misstänkta brottslingar.
Det finns även en grupp som

heter European Police Working
Group on Terrorisme.
Vi Miinskor Nr 3 1994

och Luxemburg. De har nu infört
sanuna regler fcir visum och asyl
for omkring 100länder. En flykting
som söker asyl i Frankrike kan inte
få sitt fall omprövat i Tyskland. Det
betyder också ett samarbete melIan de olika
i ländernas poliI ser, inte bara
mot personer
som begått
brott utan även
Personer som
hotar den inre
säkerheten och
mot oönskade

också

åsiktsregistrering och personkontroll.
För att man
ska kunna genomfcira denna

enonna kontrollapparat
dokumentet i juni 1989 fanns även
en lista över 59 länder från vilka
medborgarna måste ha visum för
att komma in i EU.

Schengenavtalet
Ett av de viktigaste resultaten av
TREVI:s samarbete är det sk
Schengenavtalet. Det trädde i kraft
1.990. Det innebar att man avvecklade gränskontrollen mellan Tyskland, Frankrike, Belgiery Holland

har man tagit
datan till hjälp. Schengen Information System, förkortat SIS, är en
centraldator som kan samköra dataregister mellan de olika länderna. 5,5 miljoner misstänkta personer kan lagras i denna data och nya
data matas in vid EU:s yttre gräns
och rörliga poliskontroller. Italien,
Spanien och Portugal är numera
också medlemmar i SIS.
(Forts. nästa sida.)

Strutsar istället for mjölkkor
EU!

i

Under Kvinnors Demokratiska Världsförbunds kongress i Paris i
våras träffade iag många kvinnor från länder som redan är med i EU.
fag mötte ingen entusiasm hos dem.

Franka från Grekland påstår att
det bara är Tyskland och Frankrike som tjänar på EU:
- Titta på alla nybyggnationer
här i Paris, hos oss hittar man bara
forfall!
Lea från Holland var mest kritisk:
- HålI er utanfcir EU - oss har det
bara gett fattigdom, arbetslöshet
och militarism. Vår socialpolitik
har brutit ihop, eftersom vi måste
rätta oss efter EU:s standard. Det
har bara gett oss elände, värst är

det för bönderna med alla krav
som EU ställer. Sex miljoner kor
tvingades de slakta på grund av
EU:s mjölkkvoter. Bönderna åir for-

ker brottslig verksamhet. Det är
som under kriget.
Franska kvinnor som jag pratade med var rädda för den militära

tvivlade, många har begått självmord, andra har börjat med strutsfarmar!
- Från och med första iuli i år är
vi tvungna att alltid ha ID-kort på
oss på grund av att vi har illegala
utländska arbetare i landet. Säkerhetspolisen från de andra EU-Iänderna får rätt att företa husundersökningar hos oss/ om de misstän-

stormakten med atomvapen, som
Tyskland och Frankrike bygger
upp tillsammans. Aven Lea var
rädd fcir detta:
- Det sätts upp en mobil luftbrigad, som tränas såväl i Arktis som
i Sahara, och som kan sättas in var
som helst i världen. De tränar och
samordnar sina arm6r för att kunna invadera vilket land som helst.
Aase Bang

(Forts. från föregående sida)

Hur ska då det "gränslösa"
Europas yttre gräns vara
beskaffad?

. EUs yttre gränser skall bara
kunna korsas vid speciella
gränsstationer.
. Man ska upprätta ett dataregister över oönskade personer som inte är medborgare i
något EU-land.
o För att man ska släppas in i
ett EU-land måste man ha giltiga resedokument och visum.
. Personen ska inte vara ett
hot mot den allmänna ordningen eller vara en säkerhetsrisk
eller finnas med i dataregistret
över oönskade personer.

.

Personen ska ha arbetstillstand
eller papper om transitering och
tillräckligt rnycket pengar för
uppehälle och åtenesa.
o Transportbolagen ska uppmanas att se till att passagerare från
icke EU-länder har gittiga färdhandlingar.
EU:s polissamarbete har till syfte att skydda den bestående samhällsordningen. Man skiljer härvidlag inte på verkliga teroristet
vanliga våldsmän och radikala
politiska krafter.
Det är fr a Tyskland som går i
spetsen för detta arbete. De är också det land som redan gått liingst i
att undergräva den personliga
rättssäkerheten.Under hänvisning
till terroristlagen (paragraf 1.29a)

har man använt olika metoder:

husrannsakan,

buggning,

skuggning, fl eråriga håiktningstider och isolering. Sedan januan1987 är det tex möjligt att ter-

roriststämpla miljöaktivister i
Tyskland. Spanien är drivande
bakom TREVI för att komma åt
de baskiska separatisterna som
sökt asyl i Frankrike.
Man kan ängsligt fråga sig
vilka som blir stämplade som
terrorister i framtiden i Sverige.
Greenpeaceaktivister? Plogbillare? Tiädkramare?
Text: Agneta Norberg

Bild :C ecilia H öggström
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"Det vi kommer att tjäna på att tullmurarna inom EU försvinner kommer vi att förlora på de tullmurar som byggs upp mot
omvärlden.tt

I

LID:s konsekvensutredning (-91) av ett svenskt

den ställer

medlemskap i EU, den Europeiska Unionen, gör man
klart att det måste göras utrymme i budgeten för att
bekosta medlemskapet.
Man har beräknat summan
till ca 20 miljarder kronor
per år. Ekonomen Sören
Wibe beräknar dock denna
siffran tilI ca 30 mitjarder.
För att illustrera hur mycket 20 miljarder är pekar Kritiska EU-fakta (nr 30) på att
alla socialbidrag tillsammans under ett år i Sverige
kostar 15,1 miljarder. Vi blir
nettobetalare till EU. Dvs vi
betalar mycket mer till budgeten än vi får tillbaka, eftersom vi - trots vad SAF
säger - är ett rikt land. De
bidrag som kommer tillbaka från EU centralt kommer
inte heller statskassan till
godo.
Detta kan tyckas rimligt
att vi betalar solidariskt till
fattigare Uinder. Men två saker

vi våra bi-

till EU:s
förfogande. EU:s tolv stater är några av världens
20 rikaste. Att ge de Iänderna bistånd istället för
ståndspengar

u-världen är missriktad
solidaritet. Men när vi
inte längre kan föra en
självstiindig biståndspoli-

tik vad är det då för bistånds- och flyktingpolitik vi underkastar oss?

Samma förtryck nu

EU:s

som då
Av EU:s tolv länder är
åtta gamla kolonialmakter som inte släppt sina
kolonier utan strid. Detta
sätter fortfarande spår i
EU:s bistånds- och handelspolitik. ]ag nämner
bistånd och handelspolitik i sanuna mening därför att för EU har dessa
begrepp gått ihop. Lom6konventionen är ett avtal
mellan EU och 59 liinder i Afrika,

"...den svenska andelen av EG:s
bistånd avser ändamål som kan
Karibien och i Medelhavet. De flesgöras
rymmas i enprocentsramen. Med- ta av liinderna är gamla kolonial. Som EU-land måste vi under- lemskapet i EG kommer dåirför stater. Afrika är den kontinent som
ordna oss unionens utrikes- och sä- inte att få, för biståndets def någ- Europa utnyttjat historiskt, medra andra statsfinansiella konse- an Latinamerika varit USA:s bako Medlemsstaterna ger rätt
kvenser än att en omfördelning gård. Hur det blir med Östblocket
unionen att besluta om gemen- (min kursivering) inom ramen
vet man inte än, men EU vill inte
samma gränskontroller och regle4
ha derr som medlemmar i gemengemensam visum-, invandrings- Så säger konsekvensutredning- skapm i alla fall.
en. Iståillet för att bistå tredje
och
Handelspolitiken är postkoloni

klara:

kerhetspolitik.

ska

åt

ske."

flyktingpolitik.
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in-

får

värl-

al, EU fortsätter att importera rävaror från tredje världen och exporterar tiltbaka dem bearbetade.
U-länderna kan inte lägga om sin
ensidiga export (biltiga råvaror
som bananer, kaffe, tobak och
gruvprodukter) då utlandsskulden, Lom6avtalet och de höga tullarna på forädlade produkter ser
till att länderna förblir råvaruproducenter och inte kan konkurera
med EU:s industri.
95 % av de varor EU importerar
är råvaroq, medan 85 Vo av exporten består av bearbetade varor. I
Lom6avtalen ingår dessutom program för att "omstöpa den ekonomiska strukturgfr" , dvs minskade
offentliga utgifter och privatiseringar. 1986-89 skakades tex Zambia av upplopp. Orsaken var fördubbling av priset på viktiga baslivsmedel. EU och Världsbanken
hade krävt att de offentliga utgifterna och matsubventionerna skul-

le skäras ned. Liknande utpressning använde EU mot medlemslandet Greklan d 1,991 då Eu-kommisionen beviljade ett län på 1,,2
miljarder krono4 men på de villkoren att de 60000 offentligt anställda i Grekland skulle avskedas
för att "sanera" ekonomin!

Kolonialism i nytappning
Den rika världen har tredje världen i ett hårt grepp. Vi har giort
dem beroende av bistånd genom
höga räntor på lån. Lån som de
varit tvingade att ta pga inustrilåindernas utsugning. Tredje världen
betalar varje år 550 miljarder mer
än vad de får i bistånd till den rika
våirlden i råintor! 1989 var u-ländernas utlandskuld 7650 miljarder.
Den rika världens samlade bistand
är ca 300 miljarder per år. När de
afrikanska låinderna blev siälvstäindiga i början av 60-talet var deras
skuldbörda bara två procent. Idag
går en tredjedel
N Afrikas exp ortinkomster
åt till att betala
av på utlands-

kulderna. Det

som förut var en

formell och öppen kolonialisering har bytts ut
mot en handel
på Västeuropas
villkor. Under
tiden sänker vi
dessutom biståndet till tredje världen. EU:s

bistånd utgör
tillsammans
0,5Vo

av

EU:s

sammanlagda

BNP.

Sveriges

bistånd är 0,9To
av BNP. Vad vi
kommer att tjä-

na på att tullmurarna inom

EU

försvinner
vi att
förlora på de

kommer

omvärlden. Tex höjde EU strafftul-

len på stålprodukter från Polen,
Ungern och Tjeckoslovakien med
upp till 31Vo.Man har kvoter och
höga tullar på textil och jordbruksprodukter för att "skydda" sin
marknad från Oststaterna och
tredje världen. Det enda vettiga ivärlden kan göra är att avskriva uvärldens skulder så att de kan börja bearbeta sina egna råvaror, vilka tex Afrika är rikt på, och inte
tvinga på dem ett nyliberalt, osolidariskt ekonomiskt system som
inte ens fungerar för oss!
Man borde också ha rätt till tullavgifter på tex miljöskadtiga varot
även om de kommer från EU och
man skulle inte införa tullar för att
skydda i- från u-världen. Men EU
är inte intresserad av solidaritet
eller samhälleligt hållbara modeller; EU:s politiska mål är ekonomisk tillväxt, oavsett vad det kostar! Men det är inte bara murar för
varor EU bygger upp utan också
fcir människor.

Konhollen hårdnar
EU har inte byggt upp sin gemensanuna flyktingpolitik inom EU:s
organisation. Samarbetet sköttes

informellt och hemligstämplat i
det polisiära samarbetet TREVI,
som står fcir Terrorisme Radicalisme Extremisme Violence International. EU-ländernas inrikes- och
justitieministrar träffades regelbundet och ett av de viktigaste avtalen de kom överens om (utan att
deras nationella parlament var informerade) var "Schen genavtalet"
som undertecknades 1985. Det
handlar om att gränsfriheten mellan EU-länderna kräver samordning av bekämpning av brottslighet, radikalitet, flyktingpolitik och
asyllagar. Hårrdare kontroll av de
yttre mur.una och hårdare kontroll
på människor inom murarna som
är "intressanta ur immigrationsoch säkerhetssynpunkt" eller som
utgör en "farä för den allmänna
ordningen, nationens säkerhet eller internationella relationer".

tullmurar
Bild: Marie Hedberg
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som
byggs upp mot
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Vem slipper in?
Vad som är tillräckliga skäl för
att få stanna inom EU-området är
inte formulerat i Schengenavtalet.
Beviljandet av asyl har sjunkit i
EU-Iänderna från 65Vo tllli genom-

snitt

1,0Vo!

Vi tar in för mycket folk, säger
man och pratar om flyktingströmmar som väller in i Västeuropa. Så
är det inte. Det finns 15-20 miljoner registrerade flyktingar i världen. Den fattiga delen av världen
tar hand om mer än90Vo av denna
flyktingskara!
Till Västeuropa kommer en
mycket liten del. Och inte ens den
delen anser vi oss "ha räd" med.
Däremot har EU ca 30 miljoner
" gästarbetande" som har de sämsta arbetsvillkoren och lönerna.
Om deras jobb fcirsvinner så försvinner också deras rätt att vara
inom EU-området. De har inte
samma rättigheter som vanliga
EU-medborgare utan lever på EU:s
godtycke.
Medan flyktingbarackerna brinne{, skor sig politikerna och storföretagen på k.ig och svält i världen. Medan skinnhuvudet i Göte-

borg sparkar ned en mörkhyad
människa, så pratar Kohl om att
det är dags att ta i hårdare mot de
kurdiska flyktingarna som flytt
turkregimens utrensning. lnte ska
flyktingar demonstrera eller ha en
politisk åsikt! De ska stå med tacksam böjd ryggmed mössan i hand
och inte störa den europeiska iden-

titeten som EU ska bygga upp.
Helmut Kohl har dessutom gjort
klart att mycket av den europeiska identiteten handlar om den gemensamma försvarsmakten WEU.

Hur är det här då?
Sverige lät förändra svensk flyktingpolitik drastiskt året 1989.
Först införde socialdemokraterna,
moderaterna och centern en ny
utlänningslag som ville påskynda
asylsökandeprocessen och komma
tillrätta med de "ogrundade asylansökningarna". Transportbolagen skulle ställas ansvariga för att
inte ta in asylsökande som saknar
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pass, har otillräckliga eller falska
dokument eller av andra skäl avvisas vid gränsen. Senare på hösten kom ytterligare åtstramningar
i asylrätten, fler skulle direktavvisas och man skulle inte acceptera
flyktingar med humanitära skäl
eller krigsvägrare. 1990 föreslog
UD att den "tillfdlliga" inskränkningen av asylrätten skulle bli permanent för att uppnå en "europeisk nivå". Samma år skärpte man
ytterligare lagen med att tillåta
fängslande av flyktingbarn, polisen fick ökade befogenheter när
det gällde kroppsvisitation och fcirvar av vuxna.
Sverige har sedan 1988 deltagit
på TREVI:s möten och visat EU att
man är beredd att fördjupa samarbetet. När EU antog sin nya asylkonvention i Dublin (konventio-

har beviljandet av asyl, från att
80Vo av fallen blivit beviljade (iuli
1989), gått ned till20%ol

Alla inskränkningar Sverige
gjort angående flyktingar går i linje
med vad Schengenavtalet fcireskriver. Anpassningen till EU handlar
inte bara om sprit och snus. Riksdagen har tagit beslut om att ge
polisen 100 miljoner till att spåra
upp gömda flyktingar som ska
utvisas. Samtidigt sparar man in
120 miljoner på hemspråksundervisning. Invandrare kommer inte
heller att ha någon rösträtt i folkomröstningen om EU-medlemskap.
Identifiera fienden

Västeuropa präglas för tillfället
(men inte av en tillfällighet) av rasism och främlingsfientlighet. För
några år sedan fcirsökte 10000 albanska flyktingar ta sig in i Italien.
De blev beskjutna, attackerade

nen byggde på TREVI:s Schengenavtal, det skulle bara fastslås då det

innan legat utanför EU:s organ)
var Sverige där
som observatörer och uttryckte en vilja att underteckna kon-

ventionen.

geringen

Re-

har
också sagt sig
villig att underteckna EU:s

gränskonvention. Vid regeringsskiftet 1991

putsade Friggebo upp fasaden
med en amnesti
för dem som
väntat mer än 18
månade{, och
nu kommer
kanske ett förslag som säger
att familjer med
barn som under
väntetiden gått i
svensk skola
mer än tre terminer får stanna. Dock är detta bara skenändringar. Enligt
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BANK ROBBERY

British banks take f2 bitlion
from the world's
poof every year.
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med batonger och tårgas och tillbakaskickade till Albanien h*gflga, frusna och slagna medvetslösa. I år gick fascisterna framåt i
det italienska valet. Alla attacker
mot tyska flyktingförläggningar
sker i tider då Tyskland kommer
med de strängaste flyktinglagarna
i Europa. Men borde inte rasismen
hejdas när politikerna ger extremhögern rätt och stoppar invandringen?
Jag ska inte förlora mig i ämnet
varför högerextremism uppstår,
men man kan lungt påstå att ökad
arbetslöshet, urholkningar av det
sociala skyddsnätet och en känsla
av att inte kunna påverka samhället hjälper till att göda främlingshat. I dagens EU breder maktlösheten ut sig. Företagsekonomisk
tillväxt är det grundlagsstadgade
politiska målet och i spåren av detta klappar man storföretagen medhårs med hög arbetslöshet, svaga
fackföreningar och företagens fyra
friheter att flytta runt arbetskraft,
kapital, tjänster och varor som de
vill.

junkturen, osynliggör man de som
glmnas av de dåliga tiderna och rasismen, nämligen storindustrin
och dess lakejer.
Man kan hitta oroväckande tendenser till fascism i EU-projektet,
som tex den bristande insynen i
beslutsprocessen, det demokratiska "underskottet" och centraliseringen, en totalitär ideologi (storindustrins bästa som samhällets
målsättning), en sexistisk syn på
kvinnor (kvinnors samhälleliga
funktion är vård, onuorg och konsumtion), en restriktiv flyktingpolitik och en stark försvarsmakt.
Vi kan inte knäcka den växande
fascismen på gatorna om vi inte
motarbetar den växande statliga
eller överstatliga fascismen. EU vill
bli en militär, politisk och ekonomisk stormakt. Det är det ingen
tvekan om. Är det mer stormakter
som världen idag behöver? Är detta lösningen på den ökande rasismen? jag tror inte det.

Underbygger främlingshat
EU:s demokratiska "underskott"
och dess förflyttning av beslut från
folkvalda församlingar till slutna
överstatliga organ distanserar folk
från den politiska debatten. Den-

Källor:
Gösta Torstensson: Den ralu aiigen

na verklighet kräver slmdabockar.

Och kapitalet och makthavarna i
EUIänderna är inte nödbedda att
peka ut dem: flyktingarna och invandrarna ligger bakom Västeuropas kris. Samtidigt som politikerna ojar sig över flyktinghatet så
fattar de strängare asyllagar än
nånsin och bygger medvetet upp
murar runt EU både militärt, tullmässigt, ideologiskt och flyktingpolitiskt. Makthavarna legitrmera4
inspirerar och underbygger främlingshatet genom sin statligt sanktionerade rasism. Regeringarna är
inte längre trovärdiga när de pratar om att motarbeta rasismen. Kapitalet tjänar på att utsatta gruPper splittras. Genom att fokusera
på flyktingpolitiken och i den försöka hitta orsakerna till lågkon-

L2

lessika Halvarsdotter

tiu EU.
Megaexpress: En bok om EU.
Skånska Dagbladet artikel om EU
den 1,4 / 3-94
Miljöpartiets broschyr: EG eller
Europa?

UD:s konsekvensutredning,'t,991,.

Läs mer om TREVI på sidan 7!

*
EU-valet i Danmark

I

det danska valet till EUparlamentet blev EU-motståndarna de stora vinnarna. Folkebevagelsen mod EU-unionen
och ]unibevegelsen gick tillsammans fram från 'j8,9 Vo vid fcirra
EU-valet til 25,5 To av rösterna
denna gången, och var mycket
nära att få en femte plats i
parlamentet.

Statsrådens

aktieinnehav 25
aPril L994
Margaretha af Ugglas
100 Allianz AG Holding Namen
1.170 Asea
20.000 Astra (Split)
1.100 BBC Brown Boveri Porteur
499 BCP B

(härrör från Procordia)

214.028 Carlson Found Equity

Far East
10.000 Custos A bu
500 Deutsche Bank AG
2.500 Electrolux
18.000 Ericsson
3.620 Export Invest
2.A$ Hufuudstaden
7.170 lncentive
75.000 Luxonen
3.630 Perstorp
499 Pharmacia B (f.d. Procordia)
4.130 Sandvik (Split)
100 SE-Banken
15.000 Skanska
5.500 Stora Kopparberg
500 Stora Koppårberg opt.
66 Svenska Brand
3.000 T.I Neww Technology
lnternatioal AB

Ulf Dinkelspiel
2OO

AGA

350 Branded Consumer Products

AB

3.540 E. Öhman j:r AB
200 Electrlux
225 LeLsells Golv AB

3.000 Lundberg
2.000 Lundberg opt.
385 MODO
350 Pharmacia (f.d. Procordia)
400 Philip Morris
250 Premiefinans K. Bohlin

1 IR Sapia
5.000 Scandiafond Far East
885 Selspine AB
3.000 sKF

3.500 STORA A FRIA OPT
250 Union Camp
1.000 Sprint corp.

United Telecommunication
4 Ztirich assurances (f.d. Ziincher Versicherung)
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Atombomben
Tiedje urirlden och den europeiskn integrationen år en antologi, sammanställd av Sören Lagergren och

Gunnar Sundberg, utgiven

På

Carlssons forlag.
Boken innehåller en rad texter
som tar upp den nästan helt glömda sidan av EU-frågan: Det finnsfaktiskt en värld utanför de tolv
EU-staterna! Tänken kånns kanske
främmande just nu, men det är lika
bra att vänia sig. Tids nog kommer
vi att bli påminda om det.
Broarna och Murarna är

utgiven i

två delar. Bakom utgivningen står
Svensk Volontärsamverkan och
förlaget Sydpunkten. I böckerna
finns artiklar och intervjuer med
forskare, författare, politiker, affärsmän, människor som på olika
sätt och med olika utgångsPunkter är insatta i förhållandet mellan
EU och resten av världen.

I slutet av femtiotalet var
det nära att Sverige skaffat
kärnvapen. Planerna var
framskridna och allt hade
gått enligt dessa om inte en
jättelik kampanj mot kärnvapen satts igång.
Många kvinno- och fredsorganisationer arbetade med att propagera. Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) var med bland initiativtagarna. Resultatet var överväIdigande. En jätteopinion samlades
mot den svenska atombomben och
regeringen fick gä tilt reträtt.
Atombombshotet hade avvärjts
då. Nu finns det här på nytt.
Denna gången kommer atombomben bakvägen. Vi riskerar att
da EUgenom ett framti-

medlemskap
hamnaimilitär-

union
med

ker man sig ocksa ett gemensamt
fcirsvar.

Tanken på militärunion har funnits med sedan EU:s börian. De sex
länderna som ingick i Kol- och stålunionen, embryot till EU, hade ett
forslag till upprättande av en försvarsunion färdigt. Regeringarna
var eniga, det var fcirst när parlamenten skulle godkänna förslaget
som det föll. När det inte gick att
genomföra försvarsunionen i början av 50-talet har nu EU gått omvägen via ekonomin och gradvist
uppbyggt politiskt samarbete.
Toppmötet i Maastricht 1991 och
det fördrag som nu ärEU:s ge-

mensamma bestäm- melser
mot
är en god bit på väg

mengesvar. I
samt förri chtMaasttraktaten står det

en union med

att: "Den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken
skall omfatta alla frågor som berör
unionens säkerhet, inbegripet utformningen på lång

Frankrike

Utanför Gemenskapen behandlar
också förhållandet EU och tredje
världen. Den är skriven av Nils
SköId och utgiven på Broderskaps
forlag. Nils Sköld är jurist och i sin
bok uppehåller han sig framförallt
vid de olika avtal och regelverk
som styr relationerna mellan EU
och tredje världen.
Ett enat Europa är skriven av Mag-

nus Andersson som slagkraftigt
argumentqpr for ett ökat engagemang för Osteuropa. Boken innehåller en översikt av EU:s och Sveriges handel med och bistånd till
de olika länderna i OsteuroPa.
En bok om EG och EU av Jonas Fogelqvist, utgiven på Federativs fcir-

lag liknar i mycket ett standardverk om EU, med en omfattande
skildring av vägen fram till EU och
Sveriges väg till ansökan om medlemskap. Det som skilfer denna
1.4

och Storbritannien,
två ledande kärnva-

makter i

pen-

Euro-

pa. De har inte som forna Sovjet
och USA tvingats minska sin kärnvapenarsenal. Tvärtom håller såväl Frankrike som Storbritannien
på med en kärnvapenupprustning.

sikt av en gemensam fcirsvarspolitik, som med tiden skulle kunna
leda till ett gemensamt försvar."
(Ur Artikel ] 4, Maastrichtfördraget.)

Det är viktigt att läsa vad som
står i avtalstexterna. Maj-Britt The-

Militlirunion
Vi lever i en orolig tid. När murarna föll i Europa var det många som
hoppades på en ny utveckling, €n
start på något nytt bortom kallt
krig och avskräckning. Utvecklingen sedan 1'989 har inte infriat
fcirväntningarru, utan snarare bekräftat våra värsta farhågor,
EU är inget fredsprojekt. Tvärtom. EU har en mititåir sida. När det
talas om att utveckla en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik, tän-

orin, riksdagsledamot och nedrustningsexpert, har vänt sig till
internationell juridisk expertis för
att få delar av Maastrichtfördraget
tolkat. Medan vi upplever det som
något långt ställt i framtiden i formulerin gen" på lång siW" och " som
med tiden shtlle lilnna leda till ett
gemensamt försaar" , hävdar de internationella experter som Theorin
citerar att det helt saknar legal betydelse. Det väsentliga är att den
här paragrafen ger EU-länderna
Vi Miinskor Nr 3 1994

konuner bakvågen
möjlighet att bygga upp ett gemensamt försvar och att man också kan utläsa att detta är ett slags

målsättni.g i integrationssträvandena. Verkligheten har redan sedan länge kört förbi formule.i.garna i fördraget från 1991,.
Under 1993 pågick ett snabbt
uppbygge av multinationella europeiska styrkor. Inom NATO sattes de så kallade brandkårsstyrkorna upp med Storbritannien som
ryggrad.

Flernationella styrkor
Frankrike och Tyskland tog initiativ till Eurocorps/ som också är flernationella styrkor. I Eurocorps ingår brigader från Belgien, Spanien
och förstås också från Frankrike
och Tyskland. Tillsammans uppgår de till 65 000 man.
Dessutom beslutade EU på ett
toppmöte i Petersberg, juni '1,992,
att alla medlemsländer skulle utse
delar ur sina egna arm6eq, som
skulle kunna ställas till EU:s militära arm6, Västeuropeiska Unionens förfogande (VEU).
Medan svenska politiker talar
om militärunion som något avlägset har alltså ett snabbt militärt
uppbyggande ägt rum inom EUländerna.
EU-länderna talar öppet om att
de vill ha Sverige med i en militärunion. Nu senast den franske Er-lropaministern Alain Lamassoure,
som var på Sverigebesök den 1112 februari. Han talade helt öppet
om att Sverige bara tiltfälligt kan
vara observatör i militärunionen.
På sikt måste Sverige med i det
militära samarbetet. Ingen svensk
politiker bemötte ministerns paståenden.

I Sverige sprids istället uppfattningen att vi kan gå med i Eumed
bibehållen neutralitetspolitik. Vi
ska till och med kunna vara observatörer i Västeuropeiska Unionen
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och bibehålIa vår neutralitet. Det
är fel!
Sveriges neutralitet är for det första inte lagfäst, utan bygger på att
vi i vår politik markerar vår neu-

tralitet och skapar förtroende i

omvärlden för denna. Ett EU-medlemskap i sig kan innebära allvarliga avsteg från neutraliteten,
bland annat genom att vi kan delta i handelskrig och genom att vår
utrikespolitik samordnas med EU.
Vilken möjtighet har Sverige då att
hävda sin neutralitetspolitik?
Medlemskap i EU innebär också
att Sverige är med och fattar beslut om uppdrag åt VEU. Vad är
då kvar av alliansfrihet, när vi är
med och beslutar vad EU:s militära arm6 ska göra?
Sverige riskerar som EU-medlem och observatör i VEU att hamna under brittiskt och franskt kärnvapenparaply. Inom VEU är politiken med kärnvapen som avskräckning en central del av strategin. Kan Sverige hålla sig utanför det militära samarbetet?
Frank Barnaby, före detta chef fcir
fredsforskningsinstitutet SIPRI, sa
vid ett seminarium i Stockholm i
febnrari aff "i praktiken rir det helt
uteslutet för Suerige att bli medlem i
EU utan att också bli medlem i VEU.
Syftet med EU rir att integrera Europa. Om Saerige går med kommer det
att utsrittas för ett enormt tryck att
också integrera utrikes- och srilcerhets-

politilcen. AII| annat som srigs rir poli-

tisk propaganda!"

Går Sverige med i EU sa är det
inte längre en fråga omSvenge ska
in i EU:s militärunion, frågan gälIer nör. Då, i den stund Sverige är
med i militärunionen, har vi ocksa fått del av ett kårnvapenförsvar.
Ett skrämmande framtidsperspek-

bok från alla andra i denna genre
är perspektivet. Här får vi se de
europeiska integrationssträvandena ur fackföreningsrörelsens perspektiv.
I Det nya riket - 24 kritiska röster om
Eur opa-Union en, utgiven på Tidens
forlag förra året, kommer en rad
kända kritiker av EU till tals, flertalet från det parti som lär samla
fl est EU-motståndare: socialdemokraterna.
Göran Greider skriver t ex om
hur kånslan för Europa snarast
verkar stå i proportion till inkomst
och klasstillhörighet. Konferenser
fcir de rika och arbetslöshet för de
fattiga. "Iag bävar för den kånsla
av att ändå vara 'europ6' sprider
sig över kontinenten i samma takt
som demokratin både tas ifrån oss
nationellt och brakar samman europeiskt." Greider frågar sig om
inte själva poängen med demokrati och tolerans, värden som en
gång föddes i Europa, var att de
skulle gälla alla och inte stanna i
en världsdel.
Alliansfrihet

- tills aidare ett suenskt

sctlerhetsdilemmaär skriven av Wilhelm Agrell, utgiven på Natur och

Kulturs forlag.
Wilhelm Agrell poängterar att
frågan om säkerhetspolitiken inte
får reduceras så mycket att den riskerar att offras för andra effekter
som ett EU-medlemskap kan föra
med sig. Frågan om säkerhetspolitiken är alldeles fcir viktig fcir att
marginaliseras. Han tar också upp
ett nordiskt försvarssamarbete
som ett alternativ.
Boken är grundlig, aktuell och
heltäckande.

tiv!
Caroline Runesdotter
Caroline Runesdotter
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Kampenmot en
svensk atombomb
Namninsamlingen mot kärnvaPen var den första stora
opinionsyttringen mot kärnvaPen. Upprinnelsen var
Världsfredsrådets möte i Stockholm L950.
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Mötet samlade 120 delegater från
över 35 länder och 700 inbjudna.
Den appell som Världsfredsrådet
tog blev kallad Stockholmsappellen:

.

Vi kräver ovillkorligt förbud

mot atomvapnet, ett vapen fcir terror och massutrotning av befolkningen.
o Vi kräver upprättande av en
sträng internationell kontroll fcir
att säkra detta förbuds efterlevande.
r Vi anser att den regering som
forst skulle använda atomvapnet,
mot vilket land det än må vara
skulle begå ett brott mot mänsk-
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ligheten och måste behandlas som
krigsförbrytare.
. Vi upPmanar alla världens
goda människor att underteckna
denna appell.
Hela 300 000 skrev på appellen i
Sverige och i hela världen 500 miljoner.
Men fortfarande fanns det svenska planer på att skaffa kårnvapen
och bland många beslutsfattare
och militärer fanns en utbredd
aningslöshet om kärnvapnens skadeverkningar.
1955 förekom regelrätta överläggningar mellan regeringen och
militärledningen som ville att

Sverige skulle ha kärnvapen. När
det socialdemokratiska kvinnofcirbundet fick veta detta svarade de
med uppvaktningar och att ta upp
frågan på partikongresser för att
samla så många som möjligt för ett
nei. Nyligen bortgångna Inga
Thorsson var orrdfcirande i kvinnoförbundet och kunde med hela
kvinnoförbundet bakom sig varna
för en djupgående konflikt i partiet, om det inte blev ett klart och
entydigt nej till atombomben. En
ny namninsamling genomförrdes,
denna gång med en privatperson
som upphovskvinna, Ingegärd
Granlund. 95 000 namn samlades
in.
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Samlade flest namn
Ethel Svensson var den som ffimlade in flest namn i hela Norden.
3000 skrev på hennes listor mot
atomvapen. Det var inte lätt att få
folk att skriva på. För varje underskrift hade Ethel fått stå och övertyga i mellan 15 och 20 minuter,
övertyga om att det ändå tjänade
något till.
Ethel minns det som en fantastisk tid. Det var spännande och
roligt, men tuft också, det kändes
speciellt innan hon skulle gå ut.
Två, tre gånger i veckan var hon
ute och samlade namn i Göteborg.
Ibland inne på caf6ea ibland på
gator och torg. På centralstationen
kom polisen och körde bort henne. Varmare mottagen blev hon
däremot av kolonin av italienska
arbetare som kommit för att arbeta på SKF. De var mer benägna att
skriva på än de flesta svenskar.
Men om en kiind person som tex
Lisebergs dirigent Oscar Meierhauser skrivit på var det många
som följde hans exempel.

tots det frågade sig många: Vad
tjänar det till? Tveksamheten blev
större när motpropagandan sattes
in, men Ethel har uppfattningen
att de beskyllningar som riktades
mot insamlingen ändå inte fick sa
stort gehör. Till stor del tack vare
personer som författarm Arthur
Lundkvist och Maria Wine som
hela tiden rakryggat arbetade för
namninsamlingen.
Hade själv upplevt kriget
Kirsten Persson kom från Norge
och hade färska upplevelser från
kriget, därfor var det självklart för
henne att försöka göra något för
freden och mot atombomben. Hon
gick runt i trappuppgångarna och
knackade dörr.
- I början gick det väldigt bra att
få folk att skrivapä, innan de satte
in motattack från socialdemokrater och borgerli ga.Iag fick en nurssa underskrifter. Då var det ingen
som sa nej. Sedan namninsamlingen mot atomvapen hade börjat
smutskastas som kommunistpropaganda rrun var det genast svå-

Kirsten Persson

rare att få nya namn på listan. Som
regel var det kvinnorna som öppnade och de flesta ville oftast sätta
sitt namn på listan. Men de skulle
alltid fråga sin man först, och då
kunde det bli nej.
Caroline Runesdotter

Källor:
Rut Bohman: Vikainnor i fredskam-

pen.

Inger Ekbom: Den kuinnliga fredstanlcen.

P

A Fogelström: Kampen för fred.

l,Iof iser:
Europas historia
EU har skrivit om Europas historia. Man har gjort det man förut
kritiserat t ex Sovjet för att göra.
Ar 1990 gavs Europas iistoria
samtidigt ut på alla officiella EUspråk. Boken, 450 sidor tjock, är
skriven av en fransk professor.
Den omfattar Europas historia fran
5000 år före Kristus till nutid, de
nordiska länderna nämns dock
inte efter är 1870. Inte heller Iänderna i östra Europa intar någon
plats i historien. Någon beskrivning av att Eu-tiinderna till stor del
blivit rika genom att kolonialisera
andra länder nämns inte heller. En
liten beskrivning av den mesige
vikingahövdingen som inte vågade fatta beslut själv utan måste åka
hem och fråga de andra i samhället först, finns dock med. Hilkka
Pietilä, som berättade om den vid
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Nordiskt Forum i Åbo, befarar att
det är lärare som är målgruppen
för denna nya historia.

*

Svenska terrorister
Röd Press har gjort en kartläggning över de senaste årens attentat mot flyktingförläggningar och
mot flyktingar och invandrare i
samhället. Från 1 januari 1990 till
och med den sista oktober 7993be-

Vapenindustrin gör vad den kan
for att förbilliga och förfina dödandets teknik.
Och vi låter det ske utan protester. Sverige som länge verkade för
kontroll och begränsning av vapenhandeln har iklätt sig rollen av
passiv åskådare.
ur tidskriften EnVörld nr 5-6 1994.

*
Carl Bildts aktier 1994-04-252
66 Nobel Industrier Sverige AB
16 Trygg-Hansa SPP

gicks sammanlagt 403 övergrepp
med rasistisk eller främlingsfientlig grund, 2'1,4 attentat mot flyktingförläggningal, 156 angrepp
mot flyktingar i samhället och 46
korsbränningar. Det innebåir två attentat i veckan. I snart Uta års tid.
ur Röd Press Il94

"Mänskligheten bör utrota
kriget innan kriget utrotar
mänskligheten".
Elin Wögner
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Världen är större än
- Vi ska inte gå ombord på
fitanic - vi ska inte gå med

i EU, säger Hilkka Piettilä
vid ett seminarium på
Nordiskt Forum. Hilkka
Piettilä har under många år
varit generalsekreterare för
finska FN-förbundet. Nu är
hon mycket aktiv i kampen
mot EU.

- Ett medlemskap i EU går inte
att förena med FN:s mål.
Hon anser inte att vi ska stänga
in oss i en rikemansklubb och Iämna resten av världen utanför. FIyktingströmmarna från syd till nord
kommer att öka enligt FN, och EU
bygger murar och stänger dem ute
- det kommer att leda till en global katastrof.
Hilkka Piettilä säger att syftet
med EU är att öka den ekonomiska tillväxten. Man vill vara med i
maktkampen som annars förs av
USA och Japan - makten får inte
flytta till Stilla Havet.

- EU:s ideologi uttrycks inte i
politiska termer utan i ekonomiska. Den ekonomiska politiken utövas enligt principen ren marknadsekonomi som baseras på den
fria konkurrensen - ett nytt namn
för kapitalism.
- Det handlar också om kolonialismens återkomst. Av tolv EU-låinder är nio tidigare kolonialmakter.
Hilkka Piettilä påstående väckte
en diskussion om EU-ländernas
biståndspolitik.
PS. Liiste idag (6 augusti) en krönika av Lorenz Lyttkens på ledarsidan på Göteborgs-Posten: "Den
tendens till protektionism som
finns bland EU:s medlemmar är
värd att uppmärksamma och bekimpa. EU-motståndarna har rätt
i att det missgynnar ekonomier i
tredje världen. Men varfcir svenskarna ska betala ett extremt högt
pris i termer av välfärd och standard för en moraliskt korrekt politik först är jag inte." LyttkenJkallar EU-motståndarna för professionella helgon, för övrigt liknar

Err...

Hon menar att de rika länderna
tar betydligt mer än de ger i bistånd. De har pressat på så de fått
oerhört förmånliga handelsavtal,
oftast med före detta kolonier som
de fortfarande på sätt och vis ockuPerar.
Oiämlikheten mellan fattiga och
rika låinder växte enligt FN-statistik mer än någonsin under 80-talet. Vem vill vara med på Titanic?

GA
han, i vanlig manlig ordning, EUdebatten vid både fotbollsspel och

bilkörning.
Varken Hilkka Peiettilä eller Erni
Friholt, vice or:dfcirande i Svenska
Kvinnors Vänsterförbund, som
var den sammanhållande länken
på seminariet En uiirld utanför EU,
är professionella helgon. Men de,
liksom många många andra kvinnor och män, anset helt i FN:s
anda, att solidaritet med andra län-

der är ett villkor för vår gemensanuna överlevnad.

Tvärtanten
- en tidskrift för dig som vill följa den
aktuella kvinnoforskningen.
Vetenskaplig

- och begriplig!

Prenumeration:
125 kr för 4 nummer / är.
Adress:
Tvärtanten
Institutionen för kvinnostudier och könsteor
Göteborgs universitet
412 98 Göteborg
Tel: 031-773 1944
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Konstncir sp or tr cit t et

Högst upP i en gammal fabrikslokal i Borås har konstnärinnan Thea Tänner sin atelj6. En
stor och rymlig lokal, fylld av ljus och luft, överallt är olika sorters arbete på gång. Hon
arbetar med olja, akvarell , grafik, bildvävning och tygtryck.
- Tidigare betraktades det ofta som något " flrlt" att vara mångsidig men så är det inte
längre, tack och lov, säger Thea.
Temat i hennes arbete har under många år varit naturen, träden och de tolv månaderna.
Hon tycker det är viktigt att ha kontakt med naturen fcir sitt skapande.
I sin ungdom ville Thea studera till läkare men föräldrarna uppmuntrade istället hennes
konstnärliga begåvning. Att vara konstnärlig kunde alltid vara "trevligt" ansåg föräldrarna, bra för sällskapslivet och en möjlighet att bli "bra" gift. Men att hon skulle bli konstnär
hade de nog knappast tänkt sig. Thea har ritat och målat sen barnsben, som sjuttonå.i^g
blev hon antagen som en av de yngsta eleverna på konstfack i Stockholm.
Nu är hon glad för att hon blev konstnär och inte läkare. Jag frägar henne om det inte varit
iobbigt att alltid behöva ta ansvar själv för det hon ska göra, komma på ide6r och så vidare.
Men det tycker hon inte, tvärtom. Hon är så fylld av ide6r så hon vet inte hw hon ska hinna
med. Under fem år var hon anställd på Borås väveri. Där var det traditionella mönster som
gätlde och det passade Thea dåligt, eftersom hon vid många tillfällen fått höra att hon alltid
är fcire sin tid. Nu prövar hon olika bakgrundsfärger till sina tryck med hjälp av en dator; ett
arbete som förut tog lång tid kan nu klaras av på några minuter. På så sätt får hon mera tid
till att förverkliga sina iderår. Men det finns många som protesterar mot datorer och säger
att "det inte är konst".
Det hon haft problem med har varit försörjningen. Tidigare har hon undervisat mycket
men tröttnat på det. Nu håller hon en kurs själv och så hyr hon ut lokalen till andra kqrser.
Hon var med i Borås kulturnämnd i tre år och försökte där verkligen betona hur viktigt det
är med målandet för barn, hur höger hjärnhalva tillbakabildas om den inte användi och
hur detta på lång sikt kan påverka människor.
Thea tycker att det är svårt att vara kvinnlig konstnär; hon berättar t.ex. om hur Borås
konstmuseum väljer att köpa in konst av manliga konstnärer. Hon tror att ungefär 80 Vo av
det_som köps in är verk av män. Det har gått långsamt framåt fclr kvinnliga konstnärer
under de år hon själv hållit på. Många kvinnliga konstnärer har dåligt självförtroende, det
kan man märka på bla fcirsäljningspriserna.
Att få ägta sig åt konst är för Thea livsnödvändig$ det är ett sätt att hålla sig frisk!
Karina Gustavsson
Vi Miinskor Nr 3 1.994

19

Frånkvinnatill kvinna

De ihärdiga lssinnorru i Brunnsparlcen. Från aiinster: Maj-Bitt Callenberg, Aase Bang, Zaida
Hagman, Elly Francke, Erni Friholt, Marketta Maunula,och sittande Ingid Mathisen.

Varje torsdag, oavsett väde4
står de där i Brunnsparken i
Göteborg mellan fem och
tio kvinnol för att visa sin

solidaritet till kvinnor i fd
jugoslavien.

Det var en kall februaridag 1'993.
Många kvinnor hade demonstrerat i Brunnsparken och sedan samlats på Internationella folkhögskotan. Ilskan var stor över alla våldtäkter och övergrepp i fd ]ugoslavien, och gemensamt bestämde de
att fortsätta visa den.
Så nu står de där, kvinnorna från
Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet och Svenska

r.
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Vi Mänskor
leller ge bort en prenume: ration i present : då får du ett vackert
: handmålat presentkort
att ge din vän.
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Se näst sista sidan!
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Kvinnors Vänsterförbund, i ur och
skur varje torsdag. Hittills har de
fått ihop 1800 kronor som skickats
till lägren i och utanftir fd jugoslavien.
- Det är inte mycket vi får ihop
varje gång, säger Zaida Hagman,
SKV. Men vi har ett eget konto sa
vi vet att pengarna går direkt till
lägren.
Kvinnorna i Brunnsparken får
inte bara positiva reaktion er. Zaida berättar att det händer att människor blir ilskna och tycker att de
ska samla pengar till något annat
"nu när folk ligger ute på gatorna
i Göteborg".
- Iag svarar att det är fritt fram

att samla in pengaq, säger Zaida.
Gå och stäU dig här på andra sidan om du vill.
- Men vi blir många gånger omkramade av A-lagare och knarkare som säger "Fg har inte ett öre,
men du pratar så gott så jag kan
väl få ge dig en kram".
Tjocka plånböcker är inte alltid
det viktigaste för att visa solidaritet.
Lotta Wide

Vill du hiälpa kvinnorna i fd
Jugoslavien kan du stödia
Kvinna till kvinna!
Pg 666 752-1.

EU- en säkuhetsrisk
tar upp en av de viktigaste frågorna inför höstens folkomröstning. Frågor som bagatelliserats av regeringen
glanskas.
Boken dr skriven av frilansjournalisterna Helena
Fernandez och Caroline Runesdottel, och åir utgiven i
samarbete med SKV.
Bestill boken hos SI(/, tel och fax 031-74 40 28.
Nu extrapris infor valet: 40 kronor plus Porto.
Vi Miitrskor Nr 3 1.994

Vad händer krigsvågrare
f d Iugoslavien
I alla länder i fd fugoslavien finns individer och
organisationer som aktivt
arbetar mot kriget och för
att överbrygga etniska och
religiösa motsäthringar.
Dessa civila nätverk bärs
framför allt upp av kvinnor.
Före sorrunaren hölls en stor konferens med inbjudna kvinnor från

samtliga länder i f.d. Jugoslavien i
riksdagshuset i Stockholm. Initiativtagare och värdar var Tvärpolitiskt Initiativ fcir Bosnien tillsammans med Kvinna till Kvinna.
Vi fick då flera rapporter om det
omfattande arbete som pågar i Serbien för att bla hjälpa krigsvägrare och om svårigheterna med de
tusentals minor som utplaceras fcir
att hindra människor att fly. Men
även "uppiggande" rapporter om
hur elektroniska nätverk utvecklas i hela Europa.
Vi konstateråde att vi måste öka
kontakterna mellan de svenska
organisationerna och de som di-

rekt arbetar i de krigsdrabbade
områdena. Representanter från

folkrörelserna måste få ökat i.flytande i ESK, Europeiska Säkerhetskonferensen, och andra internationella organisationer. Lång tid och
enorrna ansträngningar krävs för
att ånyo bygga upp fungerande
civila nätverk och demokrati, när
kriget är slut.
Nu gälter bland annat att öka
insamlingen till Kvinna till Kvinna. Men också att ta chansen att
lära kånna och ställa upp som kontaktfamilj för en flykting från Bosnien!
En av de inbjudna gästerna på
konferensen var Vera Webel Tätic
från Center for Anti-War Action i
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Vojvodina, en organisation som
arbetar mot kriget inne i Serbien.
Hon beskrev det viktiga arbete
som görs för att stödja krigsvägrare. Eftersom det ofta från ansva-

riga myndigheter och regering i
Sverige hävdas att inget händer
den som skickas tillbaka, bad vi
Vera skriftligt dokumentera detta.

Läs hennes brev

i

till Sveriges riks-

dag!
För mer information och om du
vill ställa upp/ ring Kvinna till
Kvinna, tel. 08-7029820
Eva Zetterberg

För ett tag sedan kom hennes svar.

Till

Sveriges riksdag
Vi vill gärna berätta för er hur det går för de krigsvägrare, "desertörer", som har flytt till länder i Europa men som skickats tillbaka
till ]ugoslavien. Vi har fått informationen från högsta militära myndighet i Jugoslavien.
Alla värnpliktiga, alla reservister och alla som inkallats, men som
flytt utomlands istället för att fullfölja sin militära tjänstgöring, och
som skickats tillbaka till jugoslavien, får amnesti om de ögonblickligen kontaktar sin militära avdelning och fullgör sin tjänstgöring
(eller sin träningsperiod om de är reservister). De som vägrar att
göra detta ställs infor krigsrätt och döms till stränga straff.
Dessa unga män har föliaktligen inget annat val än att antingen
bli presumtiva krigsförbrytare i den jugoslaviska (serbiska) armdn
eller hamna i fängelse.
Cenom att skicka tillbaka krigsvägrare stödjer Europas länder
Milosevics regim och ökar hans militära slagkraft. Vi befarar att en
tredje front snart kommer att öppnas. Tunga vapen skickas nämligen hela tiden till militären och polisen i Kosovo och Sandzak.
Dessutom är det välkänt att den jugoslaviska arm6n inofficiellt
fortfarande deltar i strider på Bosniens och Herzegovinas territorium. Under striderna vid Corazde blev fyra piloter, som var officerare i den jugoslaviska arm6n, nedskjutna och begravdes med hedersbevisningar på jugoslaviskt område i Belgrad och Podgarica
(Titograd).
Ada i Voivodina, 7.4.1,994
Vera Webel Tatic
Center

for Anti-War Action

Översrittning : Aase Bang
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hga mttrar runt llorden!
Det var med nöd och näppe som Bill Clinton lyckades få igenom förslaget om förbud mot försäli
ning av 19 olika automatvapen. Vapenindustrins
lobbyister är starka. Dessa kapitalister som nu ser
Kvinnorna som en ny marknad - kvinnor ska inte
vara offer utan skjuta själva, är deras enkla försäljningsargument. Visste du att under de senaste
årtiondena har 50 000 barn dödats med skiutvapen i USA, lika många amerikaner som dog i Vietnamkriget. Pågår det ett krig mot barn i USA?
Den frågan ställdes på ett av seminarierna på
Nordiska ministerrådets jättelika jämställdhetsevenemang i ÄUo i början av augusti, som jag
damp ner på, direkt från semester vid en av landets tusen sjöar. Det var inte bara jag som kände
mig lite främmande och undrande varifrån alla
dessa kvinnor kom. När jag blivit akterseglad av
mina systraq, och ensam stod på en ensligt belägen busshållplats vågade sig en manlig turist från
Afrika fram, han ursäktade sig så mycket, men
han måste få reda på var alla dessa kvinnor med
passerkort hängande i solhatten, på bröstet, magen eller benet kom ifrån, speciellt undrade han
över de som liknade kinesiskor men bar underliga dräkt er.lagupplyste på min bästa engelska om
Norden, jämställdhetsarbete, med mera och svarade på alla följdfrågor - sa jag missade bussen.
När nästa kom tackade mannen mig åtskilliga
gånge4 for denna lärorika undervisning, men mest
lycklig var han över att ha sett riktiga grönländska inuiter.
Apropå karlar så läste jag, i senaste numret av
Socialistisk debatt en ordagrann återgivning av en
debatt som ordnats av Centrum för Marxistiska
Samhällstudier i samarbete med Kvinnobulletinen, bang och flera andra kulturtidskrifter. Rubriken var Välfärdsstaten och meningen med livet.
Deltagarna var Uramanliga debattglada samhäIlskritiker plus ordfcirande C H Hermanssson. De talade bland annat om hur mycket uppbyggnaden
av vårt välfärdssamhälle betytt för kvinnorna visst, men nästa gång får vi hoppas att det finns
en alldeles livslevande kvinna med på podiet som

själv talar om hur mycket kvinnorna betytt fcir välfärdssamhället mm.
Åter till de tusen sjöarnas land och Norden. ]ag
kunde lika gärna ha varit på semester i Dalsland,
det ser ungefär likadant ut, förutom bastun förstås som finns till varje liten stuga kti.g sjöarna.
Och husen som görns bland träden, allt sedan kriget är det sa man bygger i Finland. Visst är det
skönt att vi människor i Norden har lyckats driva
igenom en gemensam arbetsmarknad, slopande av
passtvång rnrn, trots att vi har tillhört olika "försvarsblock". Sedan många år tillbaka har vi på
nästan alla samhällsområden utom utrikes - och
"försvarspolitik" ett nordiskt samarbete. Det bygger på historiska, kulturella och språkliga band,
men också på att man har demokratiska statsskick
med ungefär saruna uppfattningar i rättsliga, sociala och religiösa frågor. Kånnetecknande fcir samarbetet är att länderna inte avstår från sin självbestämmanderätt och att det inte är "marknaden"
som har tvingat fram det, utan samarbetet har växt
fram allt eftersom behov och möjligheter visat sig.
Ytterligare ett kännetecken är att det är en öppen
gemenskap som inte har till syfte att isolera Norden från resten av världen. En gemenskap väl värd
att våirna om och utveckla till skillnad från EU. Och
några murar runt omkring Norden finns inte, synd
bara att min kamrat inte kunde fölia med på firmafesten till Fredrikshamn häromdagen som hon
brukar göra. Numera krävs det visum för personer som är permanent bosatta i Sverige men medborgare i länder utanfcir "Europa och Norden" för
att få sätta sin fot i Danmark. EU har byggt en mur
mitt i Norden.
Johan Lönnroth, vice ordförande i Vänsterpartiet har rätt när han täller de avslutande orden på
debatten om Välfärdsstaten och meningen med livet. "Vi måste ha modet att formulera nya id6er
fcir framtiden." Men glöm inte att vi kvinnor ska
vara med fcir vi är många, vi är hälften...och att
välfärdssamhället är en bra, gammal id6, väl värd
att kiimpa fcir att behålla och utveckla tillsammans
med nya.
Gunnel Atlestarn
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Nordiskt Forum - ett ickekomersiellt jämställdhetsevenemang - som finansierades av Nordiska ministenådet och Nordiska kulturfonden" lockade bortåt 20 000
kvinnol och en hel del män, att komma till ÅUo första
veckan i augusti.
Målen för evenemanget var bla att ge ny
inspiration till alla som arbetar för jämställdhet, att ge möjlighet till kontakter
över gränserna för kvinnor och Kvinnoorganisationer i Norden och i Nordens
närområden i östra Europa, och att vara
en del av den nordiska förberedelsen för
FN:s kvinnokonferens i Kina nästa år.
Svenska Kvinnors Vänsterförbund , var
en av de organisationer som anordnade
olika seminarier, ofta tillsammans med
sina systerorganisationer i Norden, t ex
6-timmarsdagen - tid att aara mrinniska,
Anacinder de bcista soldaterna kippstift? och
Vrirlden r[r större rin EU. Utställningsmonter hade man också. Och ett Glädjehus,
centralt placerat, där man kunde äta och
dricka gott och låta sig underhållas. Pengarna från försäljningen gick till ett kvinnoprojekt i Nicaragua.

*
Magar som dallra4,
bröst som vibrerar.
Svetten rinne{, det
är kvavt och trångt

i

kvinnor

i alla åldrar kåmpar
med höfterna, skrattar
åt den lustiga synen.
Det är ingen lätt sak
att lära sig magdans
på två timmar - men
otroligt krl.
Lykke

G ret e

Stenar för trygghet
Hela vintern har Vänsterkvinnor i Finland - Vasemmisto Naiset - tillverkat små askar med tre stenar och en dikt av Eva
Stina Byggmästar i. Dikten är hämtad ur hennes diktsamling
I slcdraornas rike:
lag samlar på stenar.

salen.
60-70

a änst erlcrsinnor haller presskonf erens. F rån aiins ter
WoIIden, Carinn Peltonen och lanthe Holmberg.

N or diska

Samlar på rridslans
stenar, ensamhetens
o ch br ricHi ghet ens st enar.

Men jag har dem alla

i en och sAmma ask,
för att rridslan slall
få kiinna trygghet,

ensamheten söllskap
o ch br ricklighet en sty

rlu.

Askarna delades ut till alla som ville ha vid Nordiskt Forum.
jag har sedan dess min i handväskan - det känns tryggt på
något sätt. Så ett tips: Gör en egen ask och bär med dig!
GA

Vi Miinskor Nr 3 1.994

w W
W

ry%

",,-

TiII uiirater:
Rigobertha Menchu Tum från

N
N\

Guaternala, mottagare arJ Nobels
fredsprb'1992, på besök i
Gl ii d j ehu s et fu iins t erlsinno r rus
sent eings - o ch underhållnings-

tilt).
Oaan:
Ojar, samisk dansgruVp från
Murmarak ina ig d e s eminariet
om ur sp r un gsb ef olknin gens
kainnor.

Ungst tiII

höger:
Barbro Fridön på scenen

i

Gliidiehuset.
Nederst till höger:
Dansk hiim håller semirurium.

Till högu:
Rada Bhatt, indisk medborgarkiimpe i Gandhis anda.

Nederst till aiinstq:
Mannens roll på miissan:
tekriker, baj amaj atömmare,

smitör...

f-*

Bilder: Erni Friholt, lngid
Atlestam, Gunnel Atlretam
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Forts. Axplock frän

Nordiskt Forurn
)m de galna kvinnorna päPlaza del Mayo, om mlinnens
krig och kvinnors vanmakt, om Sveriges ktig mot tredie
världen, om lobbyitg som maktmedel, och en isländsk
::::
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Närmare en Procent av Islands invånare kom till Nordiskt Forum!
1800 isländska kvinnor satte sin
prägel på stan. Bland annat rrPPförde ett åttiotal av dem en mycket rolig kabar6 - eller ska vi kalla
det musikal? - på Katedralskolans
gård.

Den handlade om kvinnostrejken som de isländska kvinnorna
genomförde under internationella
kvinnoåret 1,975. Det var en dagslång strejk som fick helhjärtad
uppslutning.
Med sång och dans visade nu
dessa glada amatörer - utklädda
till gubbat hemmafruar, arbetare i
fiskeindustrin, sömmerskor och
kontorister - hur de den gången
helt sonika lämnade barnen och
matlagningen tiII gubbarna och
tog en festlig fridag tillsammans.
)F

Minns ni de argentinska "galna
mödrarna på Plaza del MaYo"?
Varje torsdag stod de däq, år efter
är, och anklagade tyst regimen
som hade tillfångatagit, torterat
och mördat deras barn och kastat
liken i massgravar. Till en början
var de bara ett tiotal kvinno{, men
de blev till sist många hundra, och
deras tysta upPror betydde början
på slutet för militärregimen.
En ung finsk forskare visade hur
dessa hemmafruar, vars hela liv
dittills var hemmet och hushållet,
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kände sig tvungna att bli politiskt
aktiva när deras barn försvann. De
måste bokstavligen lämna hemmet för att leta efter barnen På Polisstationer och hos myndigheter,
och vardagslivet blev snart kaotiskt. Kvinnorna intog också bok-

stavligen det offentliga rummet
när de ställde sig på plazan framför presidentpalatset och krävde
information. Symboliskt blev de
kollektivt alla de försvunnas mödrar.

*
F.ör varje soldat som dödats

i kri-

gets Jugoslavien har man dödat
100 kvinnor. Detta framgick På
SKV:s och Kvinnor för Freds seminarium, där Bibbi Steinert berättade om Ruth Seifferts rapport Miinnens krig och lcuinnornas aanmaW.
När kvinnor våldtas, har det inget med lust eller sex att göra. Syftet är enbart att förnedra och förtrycka. Det har alltid varit segrarens självklara belöning att få våldta fiendens kvinno[, därigenom
förnedras också deras män. Våldtäkter hör till krigets uråldriga rituella regle4, och militärledningar
tvekar att ingripa. Men nu måste
vi kräva att våldtäkt ska erkännas
som krigsförbrytelse!

av allt som ägde rum på
Nordiskt Forum

I SKV:s seminarieserie om fredsfrå-

gor medverkade också bland andra Maj Britt Theorin, Ruth Bohman och Erni Friholt. En uppskattad gäst var Rada Bhatt, indisk
medborgarkåmpe i Gandhis anda:
- Det pågår ett osynligt krig: de
rika länderna vill påtvinga de fattiga länderna sin ekonomi och sitt
politiska system. Vapenproduktion har blivit en inbringande industri, där Sverige intar en viktig
plats, och därmed fcir Sverige krig
mot tredje världen. För att rädda
vapenindustrin, hetsar de rika länderna de fattiga folken mot varandra.

*
- De starka männens vapen är lobbyi.g, säger en norsk SV-politiker.
Detta är särskilt tydligt i Bryssel,
men även här hemma övas det
påtryckniog på myndigheter och
parlamentariker. För att hjälpa de
svaga grupperna i samhället, har
Socialistisk Verutrepartis stortings-

gruppe ordnat "lobbyseminarie/'
för fattiga organisationer (handikappföreningar, kvinnogrupper
osv). Ett femtiotal olika organisationer har deltagit, och har lärt sig
mycket.
Aase Bang
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Använder de bästa
soldatern a läppstlft?
"Ta makten över vapnen och tala klarspräk", var Agneta
Starks uppmaning för att försöka få slut på alla världens
krig. Hon talade vid ett seminarium med rubriken Anaänder de biista soldaterna läppsffi? anordnat av Nordiska
Vänsterkvinnor på Nordiskt Forum.
I panelen fanns också Drude Dahlerup från Danmark, Edel Haavind
Beukes från Norge, Sirpa Puhakka från Finland. Sammanhållande
länk var Carita Peltonen från Vänsterkvinnorna Finland. Agneta
Stark, forskare i ekonomi, höll inledningsanförandet.
- Om språket talar sanning skulle vi inte ha några krig, men orden ljuger. Vilket land har en anfallsminister? Ingen - men de allra flesta har en fcirsvarsminister.
Genom att vi talar i klartext skulle vapnen bli mer verkliga och begripliga och skrämmande, menar Agneta Stark. Vid vapenmässor till exempel skulle alla forsäljare tvingas att tydligt säga vad det
handlar om, hur många människor de olika minorna kan döda och
med vilken precision. Opinionen
skulle bli en annan.

hamna hos de som fattar beslut
och tjänar pengar - idag kan de
spela forvånade.
Agneta Stark menar att vi i det
civila livet har nytta av många
militära kunskaper och uppfin-

Ekonomiska styrmedel

ningal, men det är slöseri med resurser att gå vägen över det militära när det gäller teknisk utveckling.
- Tyskland och Japan har varit
förbjudna att utveckla vapen efter
andra världskriget, därför är de
också framstående industrinationer. För de pengar som gått till
militären slelle vi kunnat ge alla
världens människor dricksvatten
och vaccin.
Hon säger att man redan nu kan
förutspå var det kommer att bryta
ut krig om tio, tolv år. Om man

Ytterligare dellösning som Ag."ta Stark förde fram var att vi ska
använda oss av ekonomiska styrmedel och arbeta politiskt. Tänk
om de länder som säljer vapen
måste betala all den materiella skada som vapnen orsakat i form av
bistånd, sjukvård och ta emot flyktingar mm. Skattebetalarna skulle bli mer medvetna om vad det
hela handlar om. Om aktieägarna
skulle tvingas betala, skulle handeln minska markant.
- Vem skulle vilia äga något sa
riskabelt ? Änthgen skulle riskerna
Vi Miinskor Nr 3 1.994

med utgifterna for utbildning och
hälsa så kan man förutspå var krig
kommer att bryta ut. Irak och Somalia toppade listan fcir några år
sedan med mångdubbelt så mycket pengar till militärutgifterna. Syrien och Oman finns med bland de
länder som hade den högsta relationen krigsutgifter 90-91.
- Vi kan beställa sjukhustälten
redan nu - men vi kommer att bli
förvånade, för det är vår skyddstrategi.

Dubbelmoral

Bild:Asa Nordin

jämför ett lands militiirutgifter

70To av de vapen som användes i
kriget i Somalia hade salts av USA.
Samtliga perrnanenta medlemmar
i FN:s säkerhetsråd tillhör de största vapenexportörerna i världen.
Sverige kommer på nionde plats
räknat i förhållande till folkmängden.
- Sverige har levt i dubbelmoral;
de har inte varit i krig på 200 år men svenska vapen haq, inflikar
Drude Dahlerupe.
Ingen kan säga emot henne.
- Många tycker att det är en jämställdhetsfråga att vi ska ha kvinnliga soldatet säger Supu Puhakka,
som själv anser att det ska vara
obligatorisk värnplikt för båda
könen - alternativet yrkessoldater
skrämmer henne.
Men panelen är enig om att frågan om kvinnlig värnplikt inte är
så väldigt väsentlig, utan främst
gäller det makten över vapenindustrin och vi behöver kloka soldater. Dagens soldatutbildning
måste ändras, den strider emot
mänskliga instinkter. Det behövs
mer "kvinnliga" vätderingar inom
militären. Och det behövs fler debatter som denna!

Gunnel Atlestarn
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Minskadv,

rd-

ökad backlaS
i diskussioBegreppet systemskifte används i dag
ebatten
nen om välfärdsstatens framtid. Inte mi
har fokuserat skillnaderna mellan det vi i v
kallar den generella välfärden eller den skand
välfåirdsmodellen och andra länders välfärdssystem
studera skillnaderna är viktigt om man på diupet ska
förstå vad som varit kärnan i vår modell.
Först vill jag peka på några saker
som särskiljer kvinnors villkor i
Sverige:
. Gifta kvinnor åir individer i lagstiftningen
. Kvinnor förvärvsarbetar i lika
hög utsträckning som män
. Kvinnor med småbarn arbetar
. Lågutbildade kvinnor arbetar
. Kvinnor arbetar deltid i hög

utsträckning, men deltidsarbetet
är säkrat, starka fackföreningar har
bidragit till att reglera och likställa
villkoren för hel- och deltidsanställda.
. Kvinnorepresentationen åir hög
Orsaken till detta kan tillskrivas
två viktiga inslag i svensk politik.

Dels den ekonomiska Politiken,
bla prioriteringen av full sYsselsättning, även om den Politiken
inte från början avsag att öka kvinnors förvärvsfrekvens. Dels blev
utbyggnaden av den offentliga
sektorn en förutsättning för kvinnors förvärvsarbete, egna inkomst
och större mått av oberoende. Offentliga sektorn har svarat för delar av det osynliga arbete som tidigare utfördes i hemmet.
Vad utmärker då den skandinaviska modellen?
Den svenska vältärden har bYggt
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på individens rättigheter och skyl-

digheter.' Liksom rösträtt och lik-

het inför lagen skulle goda levnadsförhållanden vara en rättighet
för alla. Välfärden finansierades
via skattsedeln och skulle verka

omfördelande och utjämna levnadsförhållandena for olika gruPper i samhället. Så omfördelades
också resurser mellan kvinnor och
män.
I takt med kvinnors utträde På
arbetsmarknaden byggdes också
barn- och äldreomsorg ut. Detta
ökade familjernas och de gamlas
valfrihet.

Demokratiskt använda
resurser
Det är inte svårt att visa att generell välfärd ger mindre administrationskostnader, större överblick,
insyn, och därfor är ett effektivare
och mer demokratiskt sätt att använda samhällets resurser.
Visst fanns det brister i väftärden.
Men som grund för iämlikhet och
rättvisa är vår välfärdsmodell oöverträffad. All internationell iä*förelse visar detta.
Välfärden i andra länder bygger
oftast på försäkringsprinciPen.

Den innebär att bilietten

till vältär-

den går via anställningen. Saknar
du arbete, eller om din anställning
inte ger heltåickande fcirsäkringsskydd, måste du ha privata försäkringar. Annars faller du igenom
detta grovmaskigu skyddsnät. Då
får familjen träda in, först i nödfall
träder staten in och då på mycket
låg nivå.
Man brukar renodla fytumodeller för att beskriva hur olika länder organiserar sin välfiird:

.

Den behoaspröaade modellen.
Rätten till ersättning är ingen medborgerlig rättighet utan bestäms
efter en mer eller mindre grundlig
prövning av individens behov och
resurser. Den kan liknas vid den
gamla fattigvårdsmodellen som
tidigare fanns i Sverige. USAär ett
exempel på ett land som bygger
sitt välfärdssystem på denna modell.
. Grundslcyddsmodellen innebär
att man har ett statligt administrerat socialförsäkringsprogram som
omfattar alla oavsett inkomst. Men
det garanterar bara ett mycket lågt
grundskydd lika för alla. Bättre
ställda grupper förväntas komplettera grundskyddet med priva-
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ta forsäkringar. Storbritannien är
ett exempel På denna modell.
. Den korporatiaa modellen utmärks av att olika YrkesgruPPer
bygger upP sina egna sYstem för
foriakringar. Villkoren för olika
yrkesgrupper kan därför variera.
Systemen styrs och finansieras av
särskilt upPbyg gda " korporatione/' av arbetsgivare och löntagare, ofta med staten som tredie Part.
De som saknar anställning ställs
utan sociala rättigheter. Tyskland
är ett exempel På denna välfärdsmodell.

. Den allmrinna

standardslryddsmoarilftirdspogenerella
dellen eller den
IitiY'enär den modell som växt fram

i Sverige och övriga Skandinavien

under efterkrigstiden. Välfärden
finansieras gemensamt via skattsedeln och omfattar alla medborgare. Den kombinerar grundskydd, tex folkpension, med inkomstrelaterad ersättning vid

sjukdom, föräldraledighet

osv.

Visst tak begränsar höginkomstta-

garnas skydd.

Inkomsttrygghet

Vår modell byggde På välfärdens
omfattning. Medelklassen bidrog
med mycket Pengar via skatten,
men fick förstås mYcket tillbaks.
Men faktum är att det blir mYcket
pengar i omlopP att fördela till de
sornhar de största behoven, bla för
att medelklassen anlitar systemen
i mindre utsträckning, har bättre
arbetsmiliöer, är friskare osv. Den
socialpolitiska forskningen visar
att det är välfärdsPolitikens omfattning som är avgörande för omfördelningseffekten. Strategin med
inkomsttrygghet visar sig vara effektivast intebara i största allmänhet utan också när det gäller samhällets problemgruPPer. Fattigdom och stora klYftor mellan oliku g-pperär mindre vanliga i vårt
system än i andra modeller.
Men det är inte bara vårt socialförsäkringssystem som varit unikt.
I ett generellt välfärdssYstem är
ocksa omsorgen om barn och gamla en angelägenhet för samhället.
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"Familiismen"

I många europeiska länder domineras välfärdsmodellerna av det
man i bland brukar kalla "familiismen". Lagstiftningen har sin utgångspunkt i familjen. EU-begrePpet subsidiaritetsprincipen bör ses
i det perspektivet. Principen bygger på den katolska sociallåran och
betyder att individers behov ska
tillgodoses av familjen. Saknar
man familj, eller om den inte klarar att tillgodose behoven, träder
frivilliga välgörenhetsorganisationer tex kyrkan in. Först i sista hand
träder staten in med stöd, och då
på mycket låga nivåer.
Men även icke-katolska ländeq'

titl exempel Storbritannien,

har

starka element av "familiism" i sitt
välfärdssystem. Även där bYgger
välfärdssystemet På att kvinnor

omsorgsarbetet obetalt i
hemmet och att de har en mYcket
lös anknytning till arbetsmarkna-

utför
den.

Det finns naturligtvis inslag av
olika modeller i många länder' liksom det finns vissa skillnader mellan de skandinaviska länderna.
Men det viktiga är att de tYPiska
dragen i andra välfärdssYstem
skitjer sig på ett markant sätt från
det som är typiskt för de skandinaviska länderna.
I dag angrips den generella välfärdsmodellen från praktiskt ta get
alla håll, oftast med statens stora
budgetunderskott som alibi. Men
bakom denna förevändning dölier
sig glasklara ideologiska motiv.

Kapitalet utvecklar ny
strategi
För att förstå angrePPen På välfärdsstaten så måste man för ett
ögonbtick titta på kaPitalismens
utveckling.
Den oerhörda tekniska utveckling som skett inom till exemPel
telekommunikationen och transportområdet har påskYndat en utveckling där ägande, Produktion
och handel med hjälp av datore{,
modem och faxar sanunanlänkas
till ett globalt nätverk. Denna ut-

veckling ökar kraven på det enskilda landet att hitta nya stYrmedel
fcir att styra kapital och företagsinvesteringar.
Kapitalet utvecklar nu en strate-

gi där man försöker tvinga fram
sänkningar av skattet, till exempel
kapital- och företagsskattet, sänkta lönekostnader och inte minst
viktigt, nedskärningar i de offentliga utgifterna, för att det enskilda
landet ska få del av den globala
produktionsprocessen och kunna
konkurrera om investeringar och
företag.
Den förra socialdemokratiska
regeringen ananunade delar av det
tänkande som nyliberala ekonomer utvecklade for att möta kaPitalismens utveckling, och grundlade därmed det systemskifte som
den borgerliga regeringen nu driver fram. Det är avregleringal, ofinansierade skattereformer, bankakutet arbetslöshet som har orsakat budgetunderskottet.

Nedskärningar förvälrar
krisen
Ingen förnekar att budgetunderskottet är ett problem. I den Politiska debatten kan man dock lätt
få intrycket av att det bara finns
en lösning, nämligen att skära i
välfärden. Denna åsikt ges en rent
vetenskaplig tyngd. Men ekonomi, som allting annat, är politik.
Det finns väl sa auktoritativa ekonomer och politiker som med stor
trovärdighet visar att nedskirningar i välfärden sn;lrare skulle förvärra den ekonomiska krisen. För
kvinnor är detta av vitalt intresse.
Får inte dessa argument en ökad
tyngd när politiken ska utfonnas
väntar en "backlash" som vi knappast kunnat drömma om.
Irja Lindroth
l<v

innop olitisk

Erfarenheten

se

lcre te r ar

e, vP

iir en bra liirare,

men hon skickar sainaWigt dYra

rriloingar.

Minna Antrim
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Pressmeddelande från regeringen Bildt:

"Expansion av privat tjänsteproduktion"
Alla hushåll föreslås under vissa
förutsättningar få skattelättnader
vid köp av vissa hushållstjänster
via anställning eller utnyttjande av
specialiserade företags tjänster.
Skattelättnaderna är följande:
. Tjänsterna, inklusive det som

köps av företag är momsbefriade
. Hushållet får dra av kostnaderna för köpen eller anställningen
upp till 40 000 kronor per år.
De tjänster som omfattas av skattelindringen är städning, fönsterputsning, tvätt/strykning, träd-

gårdsarbete, inköp, barnpassning
och arbetskostnader fcir reparation
och underhåll av en bostad.
Skattelindringen gäller inte vid
ansällning av hushålls- eller familjemedlem. Vuxna hushållsmed-

Iemmar förutsätts arbeta minst
halvtid för att hushållet skall komma i åtnjutande av skattelättnaderna.

Vidgade lättnader för barnfa'

miljer

För hushåll med barn upp till 13
år eller yngre eller med annan familjemedlem som bevisligen inte
klarar sig själv höjs avdragsgränsen till 70 000 kronor. För att komma i åtnjutande av den extra förmånen måste båda i ett hushåll
med två vuxna arbeta minst halvtid. Ensamstående förälder måste
också arbeta minst halvtid.
Den extra avdragsmöjligheten
till barnfamiljer görs dels eftersom
de har det största behovet av hjälp,

Utbildning i vardagskunskaper
Regeringen har beslutat att som
försöksverksamhet som skall utvärderas stödja utbildning av arbetslösa i " vardagskunskaper",
dvs matlagning, hushåll och ekonomi.
Till frirsöksverksamheten anslås
7 940 000 kronor.
Det är Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som skall få pengarna för att starta fcirsöksverksamheten på 5 platser i landet, Hässleholm, Kävlinge, Visby, Skara och
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Umeå. På varje plats skall 15 elever utbildas under 12 veckor.
Eleverna kommer att rekryteras
vid länsarbetsnämnderna.

Arbetsmarknadsminister Börje
Hörnlund säger i en kommentar:
- Arbetslösa får i dessa kurser
lära sig matlagning, hushållsekonomi och andra frågor som har
med hemskötsel och hushåll att
göra. Det blir till egen nytta och en
god merit i ett antal yrken.

dels finns det i denna kategori det
klart största potentiella arbetsutbudet per hushåll. Den extra avdragsmöjligheten ger ocksa familjer med små barn ett alternativ till
den offentliga barnomsorgen, i den
händelse de inte får tillgång till den
eller inte är nöjda med kvaliteten.
För framförallt kvinnor kommer
förslagen att leda till att tid som
idag läggs ner på hemarbete istället kan användas i yrkeslivet eller
till studier.
"IJtredningen om förutsättningar
för expansion av privat tjänsteproduktion" är nu ute på remiss.

IlS. Läs Vi Mänskors rykande

aktuella "pignummer"
1988.

1,-2

Hur du beställer det står

att läsa på sidan 47.
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Demokratin forsvinner sakta
sedan några år tillbaka pågår i det här landet en helt omvälvande förändring - ett
systemskifte av historiska mått.
Eftersom scenen varit kommlnelna' har många uppfattat det som lokala frågoX' och
inte sett att det handlar om en förändrad demokratisyn, som genoms)trar i stort sett
hela det maktbärande skiktet i Sverige. I centrum för omvandlingen står den nya
kommunallagen, och vad som kallas "köp&sälj" eller "beställarutförarmodellen".
I två år har iag med växande desperation försökt väcka oPinion om
äetta. Det som uPPrört mig från
första stund, är en total brist På
medborgarpersp ektiv. Makthavarna verkar helt ha taPPat förmågan
att se på demokrati ur folklig synvinkel. De frågar enbart: Hur stYr
man bäst en kommun? Ett rent
makthavarperspektiv. Men de ser
aldrig vad modellen innebär för offentlighetsprincipen, eller medborgarnas insyn och kontroll. Som
kommuniurist Anders Svensson
påpekat, är det "en lagmodell som
vuxit fram utan några analYser av
demokrati- och rättsfrågorna".

Beslut i slutna rum
Numera fattas därför alltfler beslut

i

slutna sammanträdesrum, där
varken medborgare eller media
har rätt till insyn. Föräldrar vars
skola/dagis skulle läggas ned, och
som fcirtvivlat försökt närvara vid
diskussioner på kommundelsnämnde{, har flera gånger (UPPsala, Göteborg) polisanmälts av
politiker för olaga intrång. De riskerar sex månaders fängelse för
vad som fcirr var en självklar rättighet!
Folk ställs alltmer inför fullbordat faktum. Beslut och åtgärder är
redan överspelade, innan vi hinner fatta vad det är fråga om. En
dag sitter en lapp på dörren att biblioteket lagts ned, eller att våra
gamlas vårdhem lagts På bolag.
Och ingen vet vem som har ansvaret. Politiker och tjänstemän skyller på varandra, och ingen finns
där när ansvaret ska utkrävas. Hur
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vi kunna rösta bort usla tiänstemän i valet?
Vanliga sk fritidspolitiker för-

ska

vandlas tilt hjälplösa marionette{,
futlmäktige blir en ren transPortsträcka, och den verkliga makten
ligger hos en handfull höga tiänstemän och yrkespolitiker, oftast
runt kommunstyrelsen. Redan
1992 hck 7 800 fritidspolitiker sParken, och mer än 130 fldlmäktigemöten inställdes. Och eftersom
man strukit paragrafen om att
kommunstyrelsen har ansvar för
att informera medborgarna, fär v\
heller inget veta. Den fria privatiseringen har dessutom gjort att
man börjat hemligstämPla anbuden. Då kan medborgarna inte
kontrollera vad som är billigast och
bäst. Härnösand sekretessbelade
anbud tilt vägar och avloPP, Stockholm att utländska mediciniättar
skulle driva Sabbatsbergs och St
Görans sjukhus! Varken fullmäktige eller allmänhet fick diskutera
frågan!
När verksamheter privatiseras
gäller inte det sa kallade "offentligrättsliga regelsystemet", dvs
medborgarna har inte rätt att begärafram handlingat man har inte
rätt att överklaga beslut till kammarrätten, och man har inte längre rätt att jO-anmäla felaktig behandling.
Dessutom innebär den nYa lagens formuleringar att likarätts-

principen, som varit så stark i
Sverige, sätts ur spel. Det har redan efter några år lett till en stark

på sjukvård, åldringsvård, skola
och barnomsorg.

Segregeringen breder ut sig
Den nya synen på kommunerna
som företag gör dessutom att både

politiker och tjänstemän ftirsöker
tysta kommunanställdas kritik.
Man kallar folk "illojala" och hotar dem med lägre lön, fcirflyttning
eller rentav sparken. JO har fördubblat antalet tillrättavisanden av
kommunerna på tre år! Folk har
av rädsla börjat demonstrera i Papperspåsar.
Hela systemskiftet innebär givetvis en enda frontalattack på facket. Som Äte Nilsson i Lärarnas
Riksförbund i Linköpiog sa till mig
för ett år sedan: "I England tog det
tio år för Thatcher att rasera arbetsrätten, här går det på två, tre år."
Det handlar i grunden om att
den demokratiska tanken övergivits för ett företagsekonomiskt
synsätt på offentlig verksamhet. Vi
förlorar både kontroll och insynsmöjtigheter. Medborgaren omvandlas till kund. Medan vi sovet
nedmonteras demokratin. Utvecklingen är fust nu i rasande hastighet bort från en aktiv medborgardemokrati. Det är isande farliga
strömmningar vi ser. Vi måste höia
våra röster fcir att höras!
Slailg protestera - och organisera motståndet!
Margareta Norlin,
j our nalist oc h författare

till

boke n B akkin g e s rev o lutio ne n.

ojämlikhet mellen och inom kommunerna när det gäller kvaliteten
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Färdas jag tiII kvinnor blir jag resande,
rasande feminist.

Idag städar jag inte
Idag
jag
jag
inte
väntar
vårdar
beslut
tvättar jag inte
tänker jag lösningar
tömmer inga papperskorgar bultar hjärtan
skriver inte ut brev
Idag bryter jag vapen
lyssnar inte
hackar jag kanonerna
Idag lagar jag inte mat
planterar fred
kokar inte kaffe
foder barn
föder inte
smeker sockerkakor
stäIler inte lägger inte
Iöser upp gränser
påminner inte
fördelar ekonomier
handlar inte
Idag skriver jag sagor
serverar inte
återföder träd
putsar inte
älskar och leker rosetter
älskar jag inte Och sen.tar ju.g.ryy"lnen full
av mjöl och blåååser ut...
Karin Lentz
"Vad
ur
tror du kloclcnn ör slagen?"

Bild: Marie Hedberg
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Omförhandlingav
genuskontraktet
,,Genuskontraktet" var rubriken på )tonne Hirdmans inledande föredrag vid
seminariet "Kön och den nordiska välfärdsstaten" vid Nordiskt Forum. honne
Hirdman, nu knuten till Arbetslivscentrum och tidigare professor i kvinnohistoria vid Göteborgs Universitet, höll en briliant föreläs.i.g på det tema hon
behandlat i flera av sina böcker såsom Att liigga liaet till riitta: studier i saensk
folkhemspolitik (L939) och Den socialistiskahemmafrun och andra
ka inn ohi st o ri er (19921 .

Hittills är det mannen som berättat välfärdens historia, enligt Hirdman. Det är mannen som definierat kvinnan som ett problem, den
sk kvinnofrågan, med utgångspunkt från mannen som norrn;
mannen har våldtagit sPråket.
Därfor måste vi införa nYa begrePP
för att kunna tolka historia och
nutid. Ett sådant användbart begrepp är genus, det latinska ordet
fcir kön, hittills använt inom språkläran och utan sexuella ansPelningar.
Genus betecknar den socialt konstruerade kcinsrollen, en roll som

varierat mycket genom tiderna
beroende på vad samhället, mannen, behövt kvinnan tilt. just detta forhåtlande mellan kcinen såsom

det skapats i olika ePoker är vad
Yvonne Hirdman kallar genuskontraktet, ett kontrakt mellan kvinnan och mannen, staten.
S

tnrkture

I

ll dishannoni

och med kapitalismens och demokratins framväxt under 1800talet uppstod en strukturell disharmoni i det då gältande genuskontraktet, det krävdes en större flexibilitet än vad den dåvarande UPPdelning i manligt och kvinnligt tillät. Ur denna konflikt uPPkom
kvinnorörelsen.
Ett nytt genuskontrakt var etablerat på 2O-talet, med mannen som
ensamförsörjare av familien och
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kvinnan som husmor. Husmorsföreningar och andra sPeciella
kvinnoorganisationer bildades.
Faran med detta - att det ledde till
en ny isolering av kvinnorna, insåg redan Elin Wägner och varna-

de för utvecklingen. Husmorsidealet är det som fortfarande gäller i
stora delar av Europa.
1930-talet var den sociala ingenjörskonstens tid, med Alva MYtdal som en av de drivande och
med SAP vid makten skaPades ett
ideal där människans behov skulle stå i centrum och vilka dessa
behov var ansåg sig de sociala ingenjörerna veta. Sundare bostäder'
effektivare hushållsarbete och en
förebyggande socialvårdspolitik.
Därmed var genuskontraktet åter
fcirändrat och man fick igång hiulen i en lågkonjunktur!
Ett par decennier senare hade en
ny familjepolitik vuxit fram. Fortfarande med mannen som huvudforsörjare, men med en deltidsarbetande hustru när familjesituationen så tiltät.

stycke", och den nu så förhånade
offentliga sektorn expanderade
som aldrig fcirr och möjliggjorde
kvinnornas ekonomiska självständighet.
Nu i systemskiftets tid pågår en
omförhandling av genuskontraktet, familjefundamentalisterna har
höjt rösten, vårdnadsbidrag är infdrt, när det är ont om arbete ska
kvinnorna helst gå hem till spisen
igen.

"Vad ska vi ha mannen

Till sist manade Yvonne Hirdman
till kamp fcirde landvinningar som
gjordes för jämstiilldheten på 70talet och som nu är starkt hotade,
en kamp med omvända förtecken:
"Yad ska vi ha mannen till?"
Flera nordiska forskare betonade i sina inlägg att den nordiska

välfärdsmodellen har en ditp
folklig förankring, att flertalet är
beredda att betala mer för att få
behålla den. Problemet är den förväntningskris som uppstår när
majoriteten kräver en fortsatt och

utökad social välfärd

"Det utopiska decenrtiet"
Sedan under slutet av 60-talet
kommer den period som Yvonne
Hirdman kallar "den svenska revolutionen". Den leder fram till
1972års familjepolitiska beslut och
fastställer tvåförsörjarsystemet
som norrn. Så blev 7O-talet "det
utopiska decenniet utan mot-

till?'

i offentlig

regi med jämlikhet som måI, medan politikerna förlitar sig på diverse OECD-rapporter och nationalekonomer, och beslutar om nedskärningaq, privatiseringaq, avgifter, ökade inkomstklyftor och skattesänkningar.
Självktart är kvinnorna de som
har mest att förlora på den pågå-
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ende nedrustningen av den offent-

liga sektorn, lönearbete blir åter
oavlönat kvinnoarbete, kvinnan
fcirlorar sitt ekonomiska oberoende, en återgång till20-talets genuskontrakt. Någon i publiken föreslog att tidspolitik måste finnas vid
sidan av inkomstpolitiken för att
påvisa hur man nu tar tiden från
kvinnorna.
En politiker menade att kvinnoforskarna borde föreslå lösningar
till hjälp för de kvinnliga politikerna, men fick svaret att forskarnas
uppgift är att "kritisera, komplicera och förvirra", lösningarna måste arbetas fram i den politiska processen/ men gärna på grundval av
vad forskarna kommit fram till.
Själv kan jag då inte låta bli att
undra om alla dessa nationalekonomer med alla sina tvärsäkra recept har en helt annan syn på forskarens uppgift!

PS. En fördjupad och delvis annan
syn på utvecklingen alltsedan industrialismens genombrott kan
man få genom att läsa den nyutkommna tredje delen av Per Forsmans trilogi om arbetet Det gamla

oerhörda beläsenhet och erfarenhet.
Pseudonymen Per Forsman är
en imponerande, men tyvärr ignorerad samhällsdebattör på vänsterkanten.

och det nya bygget.

Han reflekterar där kring välfärdsbygget på sitt mycket personliga och filosofiska sätt, väl påläst
inom vitt skilda forskningsområden, delvis i polemik just med
Yvonne Hirdman. Resonemanget
utmynnar i det som är titeln på en
helt annan och också mycket läsvärd bok nämligen Kainnliga uörden lan rödda utirlden, Pockettidningen (R 89:4).
Att läsa Per Forsman är en utmaning på flera sätt. Börja gärna med
de två tidigare böckerna Arbetets
ara ('1989) och Eftertanlur om arbete
(1,990). Han har en fantastisk förmåga att formulera, analysera, se
samband och dela med sig av sin

N.orska pappor tar föräldraleorgr
1,993 tog 1500 norska fäder föräIdraledigt. De första fyra månaderna i år skedde en femdubbling. Norge har nämligen
infört kvoterad föräldraledighet. Det föreligger ännu inga
siffror på hur många som har
ansökt om att få överfcira sina
f1ru veckor till mamman, eller
hur många som har låtit bli att
ta ut de lagstiftade fyra veckorna/ men barn- och familjeminister Grete Berget är mycket nöjd
med hur ordningen fungerar.
ur Ny Tid

Ingrid Atlestam

-

hellre röd än död

"Nyaste numret ör lilca vössat som mycl<ct annat intelIigent som kommer underifrån och anvtinder sammt
formella medel - svart humor inklusive både småfniss
och gapflabb, provokation ochvisuell djtirvhet." IDag
I en tid nör ryktena om Grupp 8 och Kvinnobulletinen
börjar bli lika mytiska som råttan i piuan iir det dags
"

att gå till köllan och antingen förlcnsta pionjrirerna
ellerförena sig med dem " Expressen

"Vendelas Vörsta tir en vanvettigt rolig tidslaönila med
bpsedlar, rubril<er och tecloingarfrfu dc gångnafemton
årens lcvinnokamp. Pösmunkar av båda könen punkteras skoningslöst av Vendelas vassa penna. Hon ör helt
enkelt oövertrtiffad som satirikerl" Norrliindska Socialdemokraten

Kvinnobulletinen
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Snickarbacken

10

111 39

F ölj kvinno rö rels e n

intfrån
- prenumerera!

ftir fyra nummer (Norden 160 kr, utlandet,
institutioner, stödprenumeration 200 kr) samt årets
130 kr

glvatill våra prenumeranter: Vendelas Vörsta, en
bok med höjdpunkterna i vår kåsör Vaksamma Vendelas produktion under 15 år.
Tidningen finns även på kassett.

Stockholm

Tfn 08.10 75

26

Portgiro 85 Ot

72{
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Jila Moss aed, poet i exil:

-Iag vill dö där människor kanuttala mitt
namn

Det var den vintern då vi varje tisdagskväll tände ljus mot främlingsfientlighet på torget
i Karlstad. En av dem som alltid kom var en vacker utländska med svarta ögon. Vi blev
vänner, men iag visste inte då att det var en känd iransk poet som tillfällighetema hade
fört till Karlstad.

jila Mossaed föddes 1948 i Teheran, som dotter till en domare som
skrev klassisk poesi. Själv började
hon skriva dikter vid åtta års åIder, och de första publicerades i
litterära tidskrifter när hon var 15.
Hon växte upP i en
stor familj, med tre

i

Karlstad, och recenserar
dessutom persisk litteratur för Bibliotekstiänst. Tillsammans med en
vänninna driver hon sen två år tillbaka Panta, en konst- och kulturskola fcir iranska barn.
lärare

hF

tidskriften Nittiotal.
Att Jila Mossaed är

der. Föräldrarna UPP-

muntrade dem till
kreativ verksamhet.
En av systrarna är i

älskad av sina landsmän, fick hon bevis

för när hon nyligen

dag konstnär och bor
i LosAngeles. En bror
som bor i Italien är
också målare, och en
syster som bor kvar i
Iran skriver barnböcker.
]ila studerade i USA
och Iran, och arbetade på radion i Teheran. Hennes första

besökte

av universiteten i
Toronto och Ottawa,
för att föreläsa om
persisk poesi. Det
bor 50 000 iranier i

Toronto, däribland
många mycket aktiva kvinnor.

Feministisk författare

1986.

- ett öppet

sår
Men när Khoumeini
grep makten, flydde
jila till Sverige med
en

flicka som då var 6 år
och en poike pä 1'a.
Det var inte lätt att
komma till ett främmande land.
]ila säger att exilen är som ett öppet sår som atdrig läks. Hon längtar efter att få dö i en stad där människorna kan uttala hennes namn.
]ila arbetar nu som hemspråks-
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Kanada.

Hon hade biudits in

diktsamling utkom

sina två barn,

Vörlden i

Saerige,som utges av

systrar och två brö-

Exilen

ka av Azar Mahloujian, men har
ännu inte någon svensk förläggare. Hon har också skrivit två romaner. Den senaste, Ishtar,utkommer om två månader på ett persiskt förlag i Sverige. Hon ska också medverka i anto-

Men först och främst är hon diktare. Hon har hittills gett ut fem

diktsamlingar på persiska, en av
dem är också översatt till spanska.
Den senaste samling en,Månen och
den asigakon, är översatt till svens-

-lagvisste inte att de
tycker så mycket om
mina dikter, säger
Jila blygt, men de
räknar mig tydligen
som en stor feministisk författare. Varje 8
mars bär de mina
dikter i demonstrationstågen, som banderolle4 och
de gav mig blommor och grät när
de mötte mig. De hade gjort en teaterpjäs av en av mina textet och
publiken grät när de spelade upp
den.
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Jila växte upp i en ickereligiös fa-

mili, och hon är själv ateist, men

hon har Iäst både Koranen, Bibeln
och andra heliga skrifter med stort
intresse. För närvarande studerar
honZarathustra - stiftaren av den
gammelpersiska religionen, parsismen. Zarathustra hävdade att
människan har möjlighet att fritt
välja att kämpa för antingen det
goda eller det onda.
När arabiska muslimer invade-

rade det dåvarande Persien för
1400 år sedan, flydde många avZar athustras anhän gare till Indien.
Fortfarande lever en parsisk sekt
där. Jila har fått ett stipendium och

reser i december

till New Delhi för

att träffa parserna där.
- Min viktigaste mission som exilförfattare, säger jila Mossaed, är
att uppmuntra kvinnorna från mitt
land att förstå sin situation, forstå
varfcir de befinner sig här i Sverige.
Jag uppmanar dem att själv läsa
Koranen, på persiska, för att ta
reda på vad de egentligen har trott
på i tusen år. Det är sa att Koranen vanligen läses på arabiska, och
alltid tolkas av prästerna. Det är
viktigt att läsa den själv, på sitt eget
språk.
Aase Bang

Bild: Akbar Sayah

Jag såg dem utanför ICA-affären. De var arga och aggressionen glödde
från deras blickar. De var tre personer. jag hade sett dem i Turkiet, när de

vilsna och utan pengar väntade på besked från människosmugglaren.
Smugglaren som grymt hänvisade dem till morgondagen och lekte med
deras ärlighet. Han var en av de hundratals vargar som härskade över
Istanbuls gator och var mycket vild och grym. fag kommer ihåg vilken
svår tid de hade varit med om i Turkiet, utan penga4 mat, kläder och utan
någon som helst kontakt med sina familjer i Iran. Eftersom de var på flykt,
skulle all kontakt med familjerna innebära en stor risk for dem. Många av
dem hade fått sina sår infekterade under flykten över bergen till Turkiet.
De hade varken pengar att köpa mediciner eller ID-kort för att kunna
besöka läkare. Såren som de hade fått i fängelset hade nu blivit sråmre.
Infektion och feber lämnade dem inte ifred. De var pojkar som en gång
var familiens hopp och fick familjens gränslösa kärlek. De stod utanför
ICA och gnällde. Vi satt på en bänk nära affären. En av dem sa:
- Det här är ohållbart. jag står inte ut. Jag kan inte försvara mig. jag har
samma känsla som jag hade i fängelset, när min mun var stängd och mina
händer knutna. Jag har den känslan nu igen. Jag förstår inte deras språk så
att jag kan försvara mig.
- Varför måste du försvara dig? Det tar tid att lära sig ett språk. Vad har
hänt?
- De tror att vi är tjuvar, hungriga och häpna infor varandras guld. Åh,
vad svårt det är! Sedan sänker han huvudet mellan händerna.
Jag sa

-

till dem:

]a, det finns stöld. Inte bara bland utlänningaq, utan även bland svenskar

och de måste kontrollera. Det är deras uppgift. Men jag skämdes for mina
ords tomhet och kyla. Jag tittade på himlen som var så blå, klar och vacker. En natur som inte väcker någon kånsla i oss och vi hade inget minne av
den. En natur som var mycket vacker, men som om den låg på andra sidan av en glasskiva och en vägg av historia, kultur, språk, minne och längtan skilde oss från varandra. Det kommer att ta tid innan vi får känna den
naturen på riktigt och innan vi når själen av de här människorna som ler
blekt i sina bekväma formar.
Vi började promenera alla fyra. Att glömma är inte så lätt!

Dikter
Aldrig har någon ropat mitt namn
i det htir landet
och ingen har någonsin
efter min död

l<ommit ihåg

min ensamhet

Fall
lag aandrade i dagar
jag kkittrade

i dagar
dagar
som l)ar fuIIda au olyckans stenar

dagar

mörla
aa aind och dimma
skrömmande
aa ensamhet.

lag klöttrade

i dagar
dagar som aar citronförgade
aa l(drlek
och gröna
au saknad

dagar aars lcingd uar oiindlig.
lag aandrade i dagar
i ensamhet,

Ack! Om du ldnde tiV
den fasansfrllo liingden
från en död dag?

hos ett

fall

Böj er
böj er
och samla ihop
de sönderslagna bitarna aa mig
ur djupet aa den oroliga sjön.

f ag rcser mig
lag reser mig
ur min egen aslu
ur saknad
ur ingenting.
lag reser mig
ur knutorna
uana aid håIighet
mörlcer.

lag reser mig
ur passiaa lösryckta musHer
i uidden aa en namnlös bopp.
lag reser mig
ur en tunnsliten sömn
för att jag sla åter binna
Iysa och dö.

Jila Mossaed

lila
Öv ersöttning : Azar
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Mossaed

Mahloujian
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Hon och han i chefsposition:

r,vrfrnrdrw$r':;n.wd.rtar
Hon: ja, men jag tillhör iu i alla fall
den stora gruPPen.
Han: För att du rePresenterar
50Vo av mänskligheten och 58% av
dina kollegor har du ingen självklar rätt att ta ton.
Hon: Ja, men jag menar att iag
tillhör gruppen med de stora grabbarna. Med de som bestämmer. De
som tar ut färdriktningen och som
talar om visionerna.
Han: Lilla gumman, hardu kommit så pass långt och ändå har du
inte fcirstått någonting.
Hon: Hur då menar du?
Han: Det ser bra ut med en kvinna i ledningen. Men vi vill sannerligen inte bli störda

pa in någon avvikare inom vårt

revir.
Hon: Men det är ju innan beslutet är fattat som man kan Påverka.
]ag ville ju bara att det skulle bli
rätt. Att det skulle bli bra. Att det
skulle gå att förstå. Så mycket tid
som jag hade lagt ner på förberedelser. Att läsa in materialet. Att
jämföra uppgifter. Att läggu trPP
en logisk strategi. V3rfor var det
ingen som sa något? Varför ifrågasatte ingen mina tankegångar?
Han: Sluta nu. Dr måste väl veta
att tystnad är mycket effektivare.
Annars får du iu en chans till att
visa att du har tänkt igenom dina

av något fruntim-

merstjafs. Här talar
och skriver vi ett
språk som är ägnat

priviväcka
att
legier och
att bevara våra

vördnad och respekt.

Tillräckligt invecklat
för att förhindra att

någon frägar vad

som avses. Den som
ger sig in i den diskussionen med några raka ord blir direkt
avklädd och gjord till
åtlöje i hela organisationen. Det ska vi se till.

När du lärt dig
detta ordentligt

Han (igen, vädjande): Varför
måste du alltid vara så grisk? Dr
vet ju att vi måste ha det sa här.

Vi

hyllar sfälvfallet tesen om iämställdhet. På pappret och i högtidstal. Men inte här och nu. I verkligheten avskyr vi när vi måste släP-
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Hon: Men den där ädle riddaren
- finns inte han i var grabbs ryggrad?
Han: Räkna bara inte med att
han rycker ut till ditt försvar när
du bär dig så här barnsligt åt.
Han (tar ny sats): Idag har du
verkligen tagit ett stort steg i din
egen utveckling. Tidigare har du
lärt dig att lägga band på din otåtighet. Det är bra. Ia, jag tycker
man kan säga att du har anpassat
dig riktigt bra när det gäller otåligheten. Håller inte på och frågar
"näf'hela tiden. Frågar inte om vi
kan börja direkt. Mycket bra.
Mycket uppskattad förbättring.
Han (igen): Och
idag har du lärt
dig något än mer
väsentligt. Att du
ska vara tyst. Ingen vill ha dina avvikande åsikter.
Ingen tycker om
att bli ifrågasatt.
Vårt språk är vår
rustning. Den
hänger vi minsann inte av oss
hur som helst.

argument. Vi når mycket snabbare
önskad effekt om vi låtsas som om
vi inget hört, som om dina argument är så enfaldiga att de inte ens
är värda att kommentera. I det här
fatlet vet vi vad vi gör. Är det något vi verkligen behärskar är det
olika tekniker att härska.

kanske du snart är
beredd att äntligen bli karl fcir din
uppgift som är att vara gruppens
kuttersmycke. Det är det enda vi
möjligen vill ha dig till.
Hon (med ett ynkligt pipande):
]a, men hur skulle det kunna gå
till? Min spegelbild har verkligen
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aldrig gett någon uppmuntran i den riktningen.
Han (uppmuntrande): Utseendet är förstås en besvärlig
sak, men sen blir det ännu
mycket värre. Det är då du ska
lära dig att uppfora dig på ett
sätt som förväntas av en kvinna i din position. Men det måtte väl finnas stilskolor fortfarande. För nu talar vi inte om
vanligt vett och etikett. Utan
vett och etikett fcir en ensam
kvinna i grabbarnas grupp.
Här handlar det mer om att
kunna lägga huvudet lite gulligt på sned och nicka bifallande. Du maste bli av med ditt
bullrande flabbskratt och lära
dig att fnissa på kvinnors sätt.

Nahrrligtvis vid rätt tillfälle.
Ditt röstläge är alldeles för
burdust och manhaftigt. Men
det gör kanske inte så mycket
nu när du lovat att vara tyst.
Kanske om du övar att du
fcirsiktigt kan pipa fram: -Åh
vilken snygg slips", vid lämpligt
tillfälle.
Han (lite irriterat den här gången): Du måste också förstå att du
inte kan sitta och göra anteckningar hela tiden. Sådant kan göra de
starkaste grabbar nervösa. De kanske till och med tror att du sitter
där och gör observationer som kan
bli till obehagliga avslöjanden.
Usch! Det räcker med att du har
med dig en liten diskret handväska till sanunanträdena. I den kan

du ha ett läppstift och en nagelfil.
Det räcker. Varför i all världen
skulle du göra några anteckningar om de ärenden som behandlas.
Han (för att förtydliga): När du
tagit examen i denna skola har du
nått dina drömmars mål. Dr blir
respekterad. Stolen dras ut innan
du sätter dig, dörren öppnas och
andra självklara gester som visar
aerklig respekt. Kanske, om du tränar riktigt mycket, att du kan få
en komplimang fcir en snyggt knu-

ten scarves. Ja, äntligen blir du
behandlad med den respekt du är
värd!
Hon: Ia, ja, ja berätta mer...
Men just då hoppade katten upp
i sängen och hon vaknade till med
ett ryck.
Tänk ändå, det är 1994. Tänkte
det kunde räcka med kompetens,
engagemang och allmän trevlighet.
Kuin
Ill: Cecilia Höggstöm

Fred viktigare för kvinnor än för män
Nu är det bevisat. Män är stridstrppur, kvinnor är fredsduvor. Det
är statsvetare Ulf Bjereld som undersökt åsiktsskiltnader i utrikesoch säkerhetspolitik mellan svens-

ka män och kvinnor. DN har tagit
del av undersökningen och skriver

bland annat:
"Kvinnorna håller till exempel i
stor utsträckning med om påstå-
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endet 'Mycket viktigt med

en

värld i fred'. Det gör inte männen.
Allra störst är skillnaden i inställning till tesen 'Sverige bör införa
totalfcirbud mot export av vapen'.
Hos kvinnor som sympatiserar
med vänsterpartiet är motståndet
mot vapenexport så gott som kompakt, till skillnad från de vänsterpartistiska männen. Hos kvinnor

som sympatiserar med ny demokrati är ungefär hälften positiva till
ett förbud mot vapenexport, medan männen i samma parti däremot
i mycket stor utsträckning är emot
ett sådant förbud."
S axat

från

F re ds kontakt,

nr 6/94
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Recspt
LILLEMORS VEGETARISKA
Nu när grönsakerna är färska och
prunkande i färgerna är det gott
och en fröid för ögat att basera en
måltid på endast lättkokta olika

grönsaker. Tä t ex:
Rödbetor (kokas längst och för
sig)
Broccoli'(kokas ej så länge, men
för sig)

Morötter
Bönor
Potatis
LöK
Squash

Det går bra att koka morötte{,
potatis och bönor ihoP, 10 - 15 minuter räcker, ta upp grönskarna
med en hålslev och koka sedan lök
och den skivade squashen i samma vatteni2 - 3 minutet samma
tid som för broccolin.
Det är gott att servera detta med
en klick smöt eventuellt smaksatt
med vitlök eller örtkryddor. Men
det är också gott med en kall sås.
Förslag:

Aioli - vitlöksmajonnäs
(2-3 Personer)

'Iägg
1dl olja
1- 2

vitlöksklyftor

örtsalt
Lät ägg, olja och vitlök vara i
rumstemperatur några timmar.
StäII en djup tallrik på en våt,
men väl urkramad, vettexduk, detta fcir att den ska stå stadigt under
vispningen. Pressa vitlöken och
blanda den med äggulan. Tillsätt
sedan olan mycket forsiktigt, urder ständig omrörning med en
spiralvisp - till en börian bara
droppvis. Tillsätt örtsalt.
Om man vill ha en enklare (och
magrare) sas till sina grönsaker sa
kan man blanda naturell, eller lättyoughurt med riven PePParrot, eller örtkryddor eller pressad vitlök.
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För en stadigare måltid - servera
bröd och smör och ost till.
Lillemor Nordness

AMANDLA MAND ELA-TÅNTA.
Recept från Bryggcaf6 Stocken.
Tårtan består av en mördeg, en
mandelmassefyltning och en mandelsnöhuva.
Till mördegen tar du:
250 gr vetemjöl
125 gr margarin
60 gt socker
1 tsk vanilisocker
1 ägg
100 gr aprikossylt
Smula det kalla margarinet i mjölet, tillsätt socker och vaniljsocker,
blanda i ägget och arbeta raskt
ihop tilI en deg. Låt degen vila i
kylskåpet en halvtimme. Kavla
därefter ut den till en mndel som
du klär en stor tårtform med, både
botten och sidorna. Låt den åter
vila i kylskapet i 15 minuter.
Mandelmassefyllning:
4 ägg
120 gr socker
120 gr skållade, skalade och malda sötmandlar
60 gr smält margarin
2 tsk vaniljsocker

Vispa socket vanilisockea ett ägg

och tre gulor pösigt, tillsätt den
malda mandeln och det smälta
margarinet. Vispa de tre vitorna till
hårt skum och blanda varsamt
med mandelmassan. IÅgg sedan
aprikossylten i botten på mördegsformen och häll mandelmassan
ovanpå. Baka omkring 45 minuter
i 200 grader.
Mandelsnöhuva:
2

äggvitor
gr socker

1,40

150 gr skållade, skalade och malda sötmandlar
Vispa vitorna till hårt skum, tillsätt sockret under vispning och rör
sedan försiktigt ner de malda
mandlarna.
Ta tårtan ur ugnen när ungefär
fem minuter återstår av baktiden
och stryk äggvitemandelmassan
med lätt hand ovanpå som en
huva. Baka ytterligare ungefär tio

minuter tills huvan fått ljusgul
färg.

Servera gärna med en klick vispgrädde och en klase röda vinbär.
Samt en liten beskrivniog på Nelson Mandela, till vars ära denna
tårta kom till.
(Smakar bäst när den får vila
någon dag.)
Erni Frilnlt

Amanilla Manilela!
rasistisk laloni i det saarta Afrilu. Fihetslumpen har pågått sedan sekelskiftet 1900. Den formades aa Mnlatma Ganilhi och
förda utan aåld i 50 år. I,Inder 70- och 8}-talen öoergick de saarta allt oftare till
motoåId mot de aita. Llnder dresa taå årtionden och ytterligare sex år ao 60-talet
satt ledaren Nelson Mandela i rasistregimeru fängelse på Robben Island. Han ht
sig inte knäclcns eller förbittras aa detta oerhörda öde. Han insViruade istiillet till
en internatiorull bojkott mot Sydafrilu. Resultatet blw att de oita försaagades och
de soartas sjiilaaktning ölude. Gandhis idöer fungerade i praktikat
Nelson Manilela leder åtnigen frihetskampor, nu som landets folloalde president! Trots de vitas tuergrqp i det förgångtu arbetar lnn för försoning - oiigen till

I hundra år har Sydafrilu aarit en ait

ut framtid i fred.
" Amanilla Mandela!" befydu 'kraft åt Mandela!"
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Trialing: I(ainnor i Europa för fred och frihet
en tipspromenad bland aåra förebilder.

Virur en prenumeration på Vi Mänskor
1. Boken Ned med uapnen har betytt
mycket for fredsrörelsens och pacifismens framväxt i Europa. På orginalspråket utkom den 1889, på svenska året därpå. Vad heter författaren?
1. Margareta von Trotta
X. Bertha von Suttner
2. Harriet Beecher Stowe.

Mary Kingsley, kvinnlig upptäcktsresande som utforskade Afrika "beväpnad" med blott en paraply har fått
2.

sin biografi skriven av en svensk
fredskämpe och biståndsarbetare.
Vad heter hon?
1. Signe Höjer
X. Anna Riwkin

-

behåll den sjåilv eller ge den till en vän!

4. Hon utbildade sig till sjuksköterska, hon var en driven administratör
och opinionsbildare och genomförde
reformer i så väl den militära som civila siukvården. Mest känd är hon
dock som "damen med lampan" under Krimkriget. Vad heter hon?
1. Elsa Brännström
X. Florence Nightingale
2. Clara Zetkin
5.

I motståndets

natt. Texter om tro

och

fted utkom 1989. Vad heter författaren, känd som marxistisk litteraturkritiker och fredsaktivist?

2. Agneta Horn

7. Tillsammans med IGrl Liebknecht
bildade hon 1 91 6 Spartakusförbundet
i protest mot de tyska socialdemokra-

ternas krigspolitik. Vad heter hon?
1. Alexandra Kollontay
X. Rosa Luxemburg
2. Emma Coldman

8. Hon hörs ofta i debatten, är ekonom, mot svenskt medlemskap i EU,
mot vapenexporten och har skrivit
boken Ren t eknnoniskt? Om lwinrur och
män, siffror ochpengar. Vad heter hon?
1. Anna Svärd

1. Maria-Pia Boethius

X. Agneta Stark

X. Anna Maria Lenngren
2. Maria Bergom Larson

2. Oda Krogh

Tövlingen är sarnrnanstöIld av
3. "Käningen mot strömmen" kalla-

de hon sig som kåsor, annars hade
hon en kortare signatur som nu fått
ge narrrn till en av våra nyaste kvinnotidskrifter. Hon var pacifist och
krigsreporter. Vad heter hon?
1. Vendela Hebbe

I en av Aristofanes komedier skriven 411 f. Kr. genomför kvinnorna en
framgångsrik kärleksstrejk i protest
mot männens vapenskrammel. Vad

Ingrid Atlestam.

6.

)T)F*

heter huvudpersonen, som även gett
dramat dess namn?
1. Lysisfrate

X. Barbro Alving
2. Helga Henschen

Skicka din tipsrad till:
Vi Mänskor
Linn6gatan 21
413 04 Göteborg
senast den 9 novemb er 1994.

X. Elektra
2. Medea

Rätt rad i fifura numrets tävling var: l, l, l, 2, 2, 7,, X, X" X.
Vinnare till en prenumeration på Vi Miinskor blev: Helena Lundberg, Villagatan 4c, 931 62 Skellefteå.

ffi
kaL'e

Vi Miirakor Nr 3 L994

tl/Vr&b

jq

månqa rnän

-Tänkattså
tfar?tt vnan här hun)

eft

fBr-

sörn

gåt

abbrna q

Xan haflgRA

!

håttarde...

41

Omböclcer

Margareta Norlin - Bakläng- tiska ideologin med ren marknads- ekonomi som baseras på den fria
esrevolutionen. Ordfronts
förlag & DemokratiAkade- konkurrensen också många fitgrar med i spelet. Och vad som är
min 1994.
på
Klappiakt
orsak och vad som är verkan skulJoachim Israel välfärden. Ordfronts förlag & Ie behöva analyseras ytterligare.
DemokratiAkademin 1994. Margareta Norlin skriver om
I kassen med sommarläsning

hade

från

jag stoppat ner två Tänkeställare

böcker

ur en pamflettserie

Ordfronts forlag & DemokratiAkad€mfuu Bakkingesreaolutionen av
Margareta Norlin, journalist, och
Klappjakt på arilfrirden av joachim
Israel, professor i sociolog.
]ag var nöjd med att fag stoppat
ner båda böckerna, de är väl värda att läsa. Margareta Norlins bok
är en viktig väckarklocka, även om
fag inte tycker att analyserna alltid håller fullt ut. Hon ser den nya
kommunallagen som roten till allt

massmedias skrämmande tystnad
när det gäller infcirandet av den
nya kommunallagen och dess konsekvenser. Hon har rätt, och än
värre kommer demokratin att urholkas om offentlighetsprincipen
smygförsvinner i och med anpassningen till EU - det har redan börjat. Upp till kamp! Det är hög tid
fcir en pamflett om vår unika of-

fentlighetsprincip!
Joachim Israel säger att Sverige
visserligen befinner sig i kris - den
värsta sedan 30-talet. Men det är
inte den vanliga löntagaren som
ont när det gäller kommunernas har levt över sina tillgångar. joamärkliga omorganisationer, de chim Israel har andra fcirklaringar
anställdas munkavel och bristen såsomdevalveringenl9SZ,avskafpå demokrati genom ökad makt fandet av valutareglering€il, skatför tjänstemännen, bland annat" tereformen och kronans anknytMen nog har den "nya" kapitalis- ning till ecun, vilka var steg i det
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GA

Annika Baude, Cecilia Runnström - Kvinnans plats i det
tidiga vlilfåirdssamhället.
Carlssons förlag Arbetslivscentrum 1994.
Kvinnans plats

i

det tidiga väl-

- en antologi sammanställd av Annika Baude och
Cecilia Runnström utgiven av
Carlssons förlag i samarbete med
Arbetslivscentrum,'1,994.
Boken, som består av sju olika
avsnitt, handlar om välfärdsstatens tillblivelse under 30 och 40-talen och om kvinnors delaktighet i
uppbyggnaden. Författarna är
färdssamhället

forskare från olika områden. Bland

annat belyser Margareta Lind-

righetsgrad är dän ftittläst. Han

holm, sociolog, två olika visioner
om hur ett kvinnligt samhrillsinflytande skulle te sig; det kvinnliga
samhället med Elin Wägner som
förespråkare och den samhälleliga
kvinnan med Alva Mydal i spet-

människor till varor och objekt.
Iåt oss bevara människans värdesommänniska. Iåtossmed

Brita
Akermalm, en av de kvinnor som
engagerat sig i välfärdssamhällets
framväxt. Hon har bla skrivit Familjen som uh'xte ur sitt hnn ochMab
åt konsumenterna. Brita Åkermalm
berättar sjåilv om sitt engange-

oirZ"triga sektorn inte är för
stor mm. Boken är faktaspäck-

f"l*ilil:f"?X'åi*:*'ji",1

^ I -.3 - -j !^!^- aKuvlteter
följanPa
: uäut ipamflettenmed
:
("') Låt oss
och biblioteks- : *:
:r Bok"pp*aningar:"
välfärden mot dem
; försvara
o. - .;-..:- -, nedrusta
som
vill
eller fcirstöra
i
Göteb
OI:$r
mdSSan
:r
. r r :r denochsomvillförvandla
oo . ..

:a

kraft bekiimpa alla som kallsinnigt
propagerar för ett samhälle som i
socialdarwinistisk anda skall gynna överlevnaden av dem som har
de hårdaste nyporna och de vassaste armbågarna. I-åt dem aldrig
få sista ordet!"
Män kan också.

sen.
"

Antologin

är tillägnad
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mang i antologins avslutningskapitel Möte mellan lcztinnor.
Det är en mycket lärorik, intressant och lättläst bok som kan ge
inspiration inför arbetet med att
försvara välfärdssamhället - en
antologi om kvinnans plats i avvecklingen av välfärdssamhället
ska det inte finnas anledning att
ge ut!
GA

Ewa Hedlund - Kvinnomas
Europa. DN:s förlag 1993.
Sverige är världens mest jämställda land enligt en FN-rapport från
.'1993.
Men kvinnorna i övriga Europa har också kommit en bra bit
på väg - högre utbildning, bättre
barnomsorg, lagstiftning som ska
garantera lika lön for lika arbete är
några av ingredienserna i detta.
Likafullt är det långt kvar till hela
lönen och halva makten, något
som framgår ganska klart av Ewa
Hedlunds bok Kainnornas Europa
(DN:s förlag).
Författaren Ewa Hedlund, Europakorrespondent med EU som specialområde, och fotografen Josef
Jany rapporterar från sina omfattande resor i Polen, IJngern,
Schweiz, Sverige och åtta EU-länder.

De låter oss möta kvinnliga politiker och forskare, företagsledare
och hemmafma{, grfta och ogifta,
mödrar och barnlösa. Alla berättar
om framsteg och bakslag i kampen
för jämställdhet, om drömmar och
förhoppningar inför framtiden.
Varje land beskrivs ur olika aspekter. Samhällsstruktut sociala
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system, kyrkans makt, iämställdhetslagar och annat som påverkar
kvinnans roll tas upp. Förutom
genom kvinnornas röster speglas
fakta i tabeller med viktiga årtal
och statistik av skilda slag.
Vi får exempelvis veta att männen i Schweiz ända fram till 1988
kunde förbjuda sina fruar att förvärvsarbeta, att den första flickskolan öppnades i holländska HaarIem 1867 och att Ungern helt saknar kvinnliga ministrar. Statistiken
kan användas för jämförelser av
pensionsålder, skoldagens längd,
arbetslöshetssiffror, andel deltidsarbetande osv.
Efter genomgången av de tolv
länderna finns ett antal avsnitt som

tar upp skillnader och likheter
mellan länderna. Europeiska välfärdsmodelleq, föräldrafcirsäkring,
barnomsorg och villkor för deltidsarbete är några av de områden
som belyses. Jämställdheten i EU
med tränvisning till olika lagar får
avsluta denna faktaspäckade men
ändå lättlästa bok.
Evy Malmberg

Maria-Pia Boethius, Ebba
Witt-Brattström, Agneta Stark
- Kvinnors lilla lista.
Norstedts förlag 1994.
Maria-Pia Boethius, Ebba Witt Brattström,Agneta Starkm fl stödstrumpor har gett ut l(uinnors lilla
lista lagom till valet.
Boken är lättläst och i förordet
står det att det är "en gladsint
handbok, full av idråer för vidare

kamp". Själv tycker jag väl inte att
den är sa himla gladsint och fulI
med id6er, men olika forskare och
skribenter tar upp väsentliga frågor under t ex rubrikerna Barn,kiin
8 Iön och Kainnor och rildreomsorg.
]ag hoppas verkligen att detta
inte bara blir en handbok fcir kvinnor utan att många män, speciellt
politikeq, läser den, sa kanske de
fattar lite mer vad det handlar om!
GA

Maria Hede, Nina Lekande+
Mian Lodalen, Nina Yderberg
- Det svåra valet - en bok om
aborL Bonniers förlag 1994.
"Kvinnor har i alla tider och överallt i världen utfört aborter:"
Detta är den historiska utgångspunkten och upptakten fcir boken
Det saåra ualet - en bok om abort av
Maria Hede, Nina Lekander, Mian
Lodalen och Nina Yderberg. Abort
eller inte abort är en fråga som alltid engagerat människor och gjort
det i alla kulturer. Det är en fråga
som fyller oss alla med starka
känslor och som tvingar oss till en
intensiv närhet till både liv och
död. På väldisponerade 133 sidor
öppnas dörrarna till abortproblematiken.
Varför väljer kvinnor abort? Hur
ser rättigheterna till abort ut i olika delar av världen? Hur går en
abort till? Vem gör abort? Vad fcker männen? Vilka är upplevelserna kring abort? Hur mår kvinnan
efter aborten? Detta är några av de
frågor boken tar upp.
Boken är tunn och lättläst och
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skriven på ett sätt som vänder sig
till alla och envar. Kanske kan den
användas i skolornas samlevnadsundervisning? I vissa delar är den
alltfor tunn, exempelvis i kapitlen
kring de moralisk-etiska perspektiven. Boken kan ses som en öppning, ett inlägg och ett incitament
till att sätta sig in i problematiken.
Den genomsyras av författarnas
instäIlning, vilken också tydliggörs redan i förordet, att rätten till
fri abort alltid måste försvaras.
Margareta Goop

Karin Lentz - Vad tror du
klockan är slagen?
Studiekamratens Förlag 1994.
"Vad tror du klockan är slagen?"
frägar Karin Lentz i denna lilla
volym. Och vad klockan är slagen
blir allt tydligare, i de etniska rensnin garnas hö guwecklade, teknologiska värld som omger oss.
Karin skriver en motvikt mot
den här utvecklingen, en kvinnlighetens ingalunda maktlösa invändningaq, som skulle kunna
höras ännu starkare om flera kvinnor stod upp bakom dem.
Karin Lentz skriver en forrädiskt
stillsam poesi" På ytan är den som
ett vattendrag med krusig ljusblå
yta, men du känner ett iskallt drag
längre net om du stoppar ner foten. I skissartade porträtt står få
ord mot varandra, medan resten
står mellan raderna och formerar
sig i läsarens huvud, såsom god
poesi och för övrigt all god litteratur gör. I en glimt visar sig ett leende i det for övrigt mycket allvarliga ansiktet och, kanske rentav ett
fniss bakom handen.
Det är en mycket liten bok. Den
är snart läst, om rran så vill.
Men läs om den, och dikterna

Alla har vi en massa oanvända resurser som både tankarna och kroppen hindrar oss att använda. Det blir
"stopp i flöden a" , området blir försurat och det är dags
att rensa ut tankar som ältas och roller vi inte vill spela.
Det går åt en massa onödig kraft att nära dessa olika
rolle4 kraft som vi kan använda på bättre sätt.
Det är Jeiia Sundström som delar med sig av sina kun-

skaper och erfarenheter.
r
Om vi blir rädda glömmer vi att andas. Det känns först i magen,

solar plexus, som är det största känsloområdet. Därefter vandrar rädslan vidare till halsen och rösten, då märks det utåt att man är rädd.
För att skydda oss mot detta korsar vi armarna och ser säkra ut, vi tar
alltså till ytterligare en roll.
Rollerna grundläggs redan när vi är barn och lever sedan diupt
rotade kvar under hela livet och förstiirks ju äldre vi blir, De är svåra
att ändra på.
Det är ett maktspel att skuldbelägga andra. "Det var du som gjorde
att det blev så här." Skulden sätter sig i axlar och skulderblad och
man går likt, en svan. Om man är medveten om sitt beteende kan
man ändra det. jeija Sundström ger oss ett råd för att få bukt med
skulden.
- Man måste tydliggöra den, få syn på den. FörestälI dig skulden
som till exempel en säck och sätt den mitt emot dig. Prata med skulden, så får du svar. Bara du ger skulden näring. Sluta tiinka saker
som: "om jag inte hade gjort så, så hade inte detta hänt" eller "det var
mitt fel, jag kan aldrig förlåta mig fcir det".
Alla gör fel ibland. Det finns ingen anledning att känna skuld. Man
ska inte betrakta sig som dum som gjorde det eller det. Se i stället
följderna som en lärdom.
De flesta människor lever inte i nuet, de lever då eller sen. Vi är
aldrig riktigt närvarande, utan är vid bussen redan när vi borstar
tänderna. Nej, i stället bör man koncentrera sig på det man gör - när
man gör det!
Alla "måsten" förstör. De kommer från dig siiila. Sluta skyll ifrån
dig. Man missar så mycket i alla "måste'fällo{', de blir obrytbara
mönster. Vad gör det om fcinstren är oputsade eller bokhyllorna odammade?
Det finns mycket kraft i tanken. Om du ska öppna en burk men
inte klarar av att skruva av locket, så ska du tiinka dig att du öppnar
den. Se framför dig hur locket skruvas av och du lyfter av det. Om
du koncentrerar tankarna riktigt ordentligt så fungerar det! Hon bevisar detta med hjälp av en person från publiken som lockas UPP På
scenen.
Iejja Sundström råder oss att inte bara ta hänsyn till andra, utan
också tänka på oss själva ibland. Det är viktigt att uppleva saker och
inte bara höra berättas om dem.
Asa Anderson

presenterar sig som gamla vänner,
Elisabet Peterzön
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I KAMP för räthrisa och fred

Kvinnohistoriskt seminarium, kl

|ubileumsfirandet fortsätter med fest

Augusta
Tonnings

kl

lStipendiet kan sökas av enskilda
I eller grupper av kvinnor. Med- |
I lemsskap i SKV är en förutsiitt- |
Ining fcir att få pengar ur fonden. I

llp4inst fem och högst tio stipendiJ
ut,

I

lAnsökan ska vara fondstyrelsen;
pillhanda senast den 31 decemberl
1994 och skall innehålla en I
redogörelse för ändamålet med
det sökta stipendiet. I
1

rl

j*f" stipendiat skall senast *i
"tt
i eftur eit åuet stipendium avge
i
skriftlig rapport till fondstyrelsen.

Ansdkan skickas till:
Svenska Kvinnors Vänsterför-

L

W Miinskar

Nr 3 L994

plats

$eminariet kostar 100 k{,
festen 75 I<r. Båda tillsaurmans! 150 l<r.

Det är åter dags att söka stipendium från Augusta Tonnings
Vilohemsfond.

bund
Linn6gatan 21
413_g4SSt"!Sg

L9, sammå

Då medverkar Stockholms bulgariska damkör, Marie Selander,
sång och Lotta Hasselquist, piano

FOI{D

er delas

Marx

Bland de medverkande:
Hiördis Levin inleder om Kuinnorödsens "starmtnrpp"
Aase Bang talar om l(uinnotna och freden
Evy Gunnarsson om Meil nåI och gaffi för Leningrads barn

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

I

11-16, på Cafr6

J

Plat$ Caf€ Marx fför dagen
omdöpt titl Caf€ fenny
Marx), Kungsgatan 84, Stockholm

Upplysningar och anmälningar: Britta Lorentzon,
08-659 29 69

eller SKV, Zaida Hagman,
03r-14 40 28

Intta Hasselquist och Marie Selander

Rapport frfui $KV:s miliöseminarium Konsumenterna och
Agenda 21 komsrer i nästa nurnmer flv Vi Måinskor!

Gesunda-stugan
håirlig på sommaren - fantastisk på vintern!
Här finns varmvatten, dusch, toalett, värme och ett fint litet kök.
Liimplig for fyra persone{, men i den nybyggda friggeboden finns
plats för ett par till. Bäck på tomten och nära till skogiga backar.
Hyra frir SKVs medlemmar: 1 500 kr/vecka.
För icke-medlemmar något mer.
Kontakta Evy Andr6n, tel. 031,-47M2 eller
7-aida Hagman, tel. 031-1,14028.
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Postgiro: 50 50 95-0 Insamlingskonto: 5 13 ?,J-4

Linndgatan 21

Barniingsgatan 23
116 4l Stockhohn

413 04 Giiteborg
Tel: 031-14 &

Å

Tel: 08-640 92 05
Måndag

Tisdag cch torsdag 13,00-15.00

till fredag 10.00-15.00

SKV är partipolitiskt obundet och verkar f<k ett demotratiskt samhälle md cn ekonomi som inte bygger
på profii utan på miinniskors behov, ett samhälle fritt från alla fomrer av fthtryck.
Förbundets måIsåttning år:
Att vota ftr jilrnlikhet meuan kvinns Gh miin ch f& kvinnors deltagånde

på alla områden av det ekommisks, sociåla

-och politiska livel samt aE ve*a firr ett sociål och ekonomiskt räavist samhålle d& alla ha en maningsqlh
vsrta ffr

ec samhale dår allabam och ungdomarkån kuma rygghetoch har lika vår&, och dår de

-ochAttpsykisk hålsa, och ges samma utbildning$nöjlighster.
för fi€d, allt frantidsarberes grundval - rnot

kig

-fff Attver*a
almän och toal rrcdrustring.
* Att ver*a f& skydd av vår egen och fiamtida generatio*rs
månniskors verkliga behov och samband€tr

;ilä;d;;drä;."ir-

i

och

irperialism

-trigets

döere.

tilffnsåkas fysisk

ftåmsa dsalr. F&bundet vill verka

miljö, fih efi rc'sutsbeveande samhä e sqn tar hänsyn

lill

ngdonela ob€rosnde, för & förryctras befrblsekamp, för en värld
hlfirc t fttrtryclg uto{ frsci$n och rasisn'

fti

natur€n.

r"*rliot r"n*.

fiån veje form av ekonomiskL politiskt, socislt ch
Att b€känpa atl kommersiell exploaEring av såwl vuff|a rom bat[|'

-

SKV har i korthet fo[iande historta!
l9l4 bildades Föreningen Frisinnsde Kvinntr under parollen: Mot bigspsykos, fth domolcati och kvinrms litstålldheL
l93l utvidgades förbundsr så an en samarbete blev möjligt mellan alla kvi$nq som hskade en samhållsuveclling i

vårnsrcmikming. Då frck förbundet sifi nuvar&de oamn'
Ä,r fga6 anstoä Srenska Kvinrus Vfirsterfö(bund till KDV (Kvinnarras Denolsltisls Vårlddööutd), WIDF, (Womcn's
Inrrnational Democratic Fed€nalion).
KDV ha: konsultativ staflrs hos FNs €&onomiska ocb sriala r&, sast hos UNESCO, Denna srahrs innebår rå[ ar Wra sig
vid sammurtäden och att frarnlå8ga egna försl8g.
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ViMänskor

\

på Bok- och biblioteksmässan
i Göteborg 27-30 oktober i monter nr

2468 och 2478

Kom också till Vi Mänskors program

vid Speakers Corner CB-balkong lördag kl

123A-13.30

Ursinne mot vansinne!
Sara Lidman
Mia Halvarsdotter, ung anarkist från Malmö,
talar ursinrrigt bla om sexism
o
sang o(:h musik av Britt Liog och Barbro Frid6n
\
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Prenumerer n p å Vi M änskot
ellu ge bort an preru,lmtration i presmt!
Vill du ge bort en prenumeration i present? Då far du ett presentkort, handmålat av Karina Gustavsson, att ge till din vän.
Du kan ocksa beställa gamla nununer av Vi Mänskor mot 10 kr i frimärken.
Skriv eller ring till Vi Mänskor, Linn6gatan 21,41,3 04 Göteborg. Tel. 031,-422894
,'14
40 28.
eller

r
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o

IA - iag vill gärna prenumerera på Vi Mänskor - pg 90 24 - 1
140 kr
Helår 4 nr
Gåvoprenumeration 140 kr - med presentkort
Stödprenumeration 2fi) kr
veta mer om Svenska KvinnorsVänsterförbund (SKV)
bli medlem i Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)
Räkning

till:

lGåva till:
I

Namn..
Adress..
Postadress...

...,1......
I

I

.1...............,
I
I
I

...........1,..
I

Telefon.
,.*
:

I

t...............

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset
Linn6gatan 21
413 04 GOTEBORG

POSTTIDNING

-r;^r*; -l
l- EFrERsAN.grylNG
II
I
i
I

Vid definitiv

ejlerfnjlyns

I

å!er;an!s

I

försåndelsen med nya
adressen pä baksidån I

L'"' _Y',__-t

Nästa nummer handlar bland annat
om media och om konsumenter.
Vi önskar våra läsare en härlig höst!

UMähkor
Linndgatan

21

4\3 M Göteborg

