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lrure ENS HUvuovÄRK Än NATURucT!
adar lite huvudvZirk jämfört med en dödlig sjukdom? Det kiinns låinge
sedan nu, som Mona Sahlin reste till Beijing med protestlistor mot
behandlingen av flickebarn på barnhem i Kina under armen och

mottog pris för Sveriges framåtanda vad g2iller jämstiilldheten.
protestlistorna blev liggande på svenska ambassaden i avvaktan på ett
liimpligt tillfälle arr överlämna dem till de kinesiska myndigheterna. Om ingen
har kasLat dcm, ligger de säkert fortfarande kvar.
Massmedia skriver inte längre om flickebarnen i Kina. I dag handlar
rubrikerna om svenska företags framgångar på den växande kinesiska
marknaden.

Att i Beijing möta tiotusentals kvinnor från hela

våirlden, lyssna och
diskutera val en överväldigande upplevelse av gemenskap och samförstånd,
men ibland kände jag mig lite utanför - bara lite huvudviirk i ett pestsmittat
områdc. Sverige har ju inte varit kolonialiserat eller utsatt för naturkatastrofer
och har inga fundamentalister eller någon diktator vid makten. Men männens
maktbcgär och marknadens grepp om jordens resurser och oss människor
måste hävas oberoende av i vilken grad det utövas och vilken värk den ger
upphov till.

Efter Beijing och den massmediala uppmåirksamheten som då riktades mot
jämställdheren har vi bytr regering. Någon jämstzilldhetsminister har vi
cgentligen inte ens längre utan en biträdande arbetsmarknadsminister som
har ansvatr för jlimstiilldhetsfrågorna vid sidan av. NedskZirningar inom den
offentliga sektorn, segregation, fattigdom, arbetslöshet och våldet breder ut
sig i Sverige och i första hand iir det kvinnorna som drabbas. Snart har vi inte
"bara" huvudvårk.
Och debatten vart tog den vägen?

I

marknadens massmedia åir den inte
längre angelägen. Vi Mänskor försöker hålla debatten levande men snart har
marknaden knäckt även oss om inte kampen vitaliseras.

Vad gör Svenska Kvinnors Vänsterförbund och alla andra kvinnoorganisationer? Det zir ett fu kvar till valet, låt oss gemensamt göra alla
medborgares lika rättigheter och möjligheter oavsett ursprung och kön samt
en jämn fördelning av makt och inflytande mellan könen till valfrågor. En
demokrati lir till for att användas. Vi kan leira från våra brittiska systrar. (se
sidan )
Man kan också dra låirdom av äldre och yngre kvinnor. Alla har vi vårt att
bidraga med. Vi åir många medelålders fyrtiotalister som kämpar på av bara
farten från 60-talet. Men yngre behövs för att vitalisera debatten så det iir
med glädje jag nu, efter nästan fyra år, lämnar över redaktörskapet för Vi
Mänskor till sexriotalistcn Lotta Wide. Även om det känns lite vemodigt.
Men Vi Mänskor lir i behov av frivilliga krafter för sin existens - och den
behövs - så även i fortsättningen kommer jag att ägna en stor del av min
fritid rill Vi Mänskor och kampen for jämstlilldhet och solidaritet. För
forsörjning iir jag redaktör för en tidskrift inom miljöområdet. Jag undrar
ofn varför FN:s konferens om miljön, Agenda 27,fättsådan genomslagskraft
bland makthavarna i jämförelse med kvinnokonferensen, sociala toppmötet,
boendekonferensen . . .
Upp till kamp - inte ens huvudvårk dr naturligt.

Omslagsblld:
Anlta Andersson
Klneslska skyltdockor
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Vi får al drig ge UPP!
Hans tidigare något irriterande ansikte spricker
upp i ett leende. Vad han än har försökt erbjuda
mig i souvenirbutiken har jag inte fallit för något,
trots att han efter att ha förstått att det där med
klockor är fel börjat konversera mig om svenska

yttre ting som utseende och kläder som kvinnor från

badmintonstjärnor.
Leende räcker han över en förpackning med
bantningste.

kvinnor, ibland tillsammans med en man. Och det fu inte
vilka kvinnor som helst. Utan sådana som på den
kinesiska teförpackningen, fast hiir säljer de resor till
södern, datorer, möbler etc.
Hur kan vi någonsin bli tagna på allvar?

ch det zir inte vilken kinesisk kvinna som
hclst på förpackningen utan en ljushyllt,
blond, smal men kurvig, västerländsk dam. Hans
ögon tir vädjande: "Vill jag inte bli sådan". Jag ger honom
en mördande blick och försvinner snabbt ur butiken. Han
har ft"unpat på en öm tå. Det lir klart att jag skulle vilja

... Det iir ju

så man ska se ut.

Efter shoppingrundan åir det sedan dags att checka in

till

NGO-Forum.

Oj, så mycket papper och vackra

till och med en förpackning med
"shopping Voucher for the VIPs of The 95'World

broschyrer man får och

Conference on Women. Den fina voucher-förpackningen
är reklam för WOMEN'S SPRING. Så hZir står det bl.a.:
" l ...1 Dess sociala fördelar ligger i möjligheterna att för
gifia par leva i ett jämlikt och sexuellt gott förhållande.
Det är en åra for Hansun Pharmaceutical Company att
introducera WOMEN'S SPRING till kvinnor vid den
ljåirde internationella kvinnokonferensen i Beijing och
få uttrycka sina hälsningar från den ny eran av moderna

till kvinnor över hela
Company vill diirmed
Parmaceutical
Hansun
världen.
liv in i nästa
hälsosamt
skapa ett lyckligt, perfekt och
århundradc tillsammans med våra vånner(...)"
WOMEN'S SPRING åir en produkt som drar ihop
vaginan, så den blir som förr - innan förlossningar.

Göteborgs-Post och Dagens Nyheter innehåller t.ex.

väldigt få bilder på kvinnor på nyhetsplats, medan
praktiskt tagit samtliga annonser med bilder förestiiller

Balanserad blld av kvlnnor
Kanske finns det hopp om alla regeringar följer
handlingsplanens strategiska mål: J.2 Frtimja en
balanserad och icke stereotyp bild av kvinnor i media.
"Åtgdrder som skall vidtas
243. I den mån respekten för yttrandefriheten tillåter
det, av regeringar och internationella organisationer:
a) Främja utarbetande och kommunikationsstrategi som
syftar till att främja en balanserad bild av kvinnor och
flickor i deras mångahanda roller.

b) Uppmuntra media och reklambyråer att utarbeta
specifika program för att utöka kännedom om
handlingsplanen.
c) Uppmuntra utbildning som beaktar skiljaktigheter
mellan könen för yrkesutövande inom media, inklusive
ägare och direktörer, för ett främjande av att skapa och
använda icke stereotypa, balanserade och olikartade bilder

i media.
d) Uppmuntra media från att avstå att presentera
kvinnor såsom underlägsna varelser och från att

kinesisk avancerad teknologi

av kvinnor

Övervägande män i Publiken

exploatera dem som sexuella objekt och handelsvaror, i
stZillet för att presentera dem som mänskliga kreativa
varelser, nödvåindiga aktörer i utvecklingsprocessen, som
bidrar till den och gynnas av den.
e) Fråimja bilden av om att de sexistiska stereotyperna
som förevisas i media åir diskriminerande, och till sin
natur förnedrande och offensiva.
0 Vidta effektiva åtgåirdereller inrätta sådana, inklusive
lämplig lagstiftning mot pornografi och framst2illning av

Jag löser inte in mina förmånliga shoppingvoucher utan
skyndar mig hem till hotellet för att på TV se direkt-

av den officiella invigningen av FNkonferensen. Mona Sahlin flnns med i publiken, men
sändningen

överväldigande delen år män. Men vad vill alla dessa
kvinnor som kommit från länder dzir marknadsekonomin
styr? Jo, år det inte mode och skönhet kvinnor år
intresserade av där. Så varför inte en modeshow på
invigningen?

Kinesiska modeshower fanns också på NGO-forum.
Varifrån har kineserna fått uppfattningen om att det zir

4

länder med ett annat ekonomiskt system vill ha? Vad kan
milr annat tro med den bild i media som vi har? Dagens
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våld mot kvinnor och barn i media.

I

...f'

Starkare marknad sekonoml
Två år har nu gått sedan handlingsplanen skrevs under.
Det var i dag jag läste Göteborgs-Posten och Dagens
Nyheter. Under dessa två år har Kina utvecklats mot en
allt starkare marknadsekonomi och andra länder bugar

BILD: BARBRO ATLESTAM

Kanske försvinner cyklar som transportrnedel nu nör Kina unecklas mot en allt starkare
marknadsekonomi och andra lönder bugar sig så de nåsta slår huvudet i den röda tnottan

för att

komma in på denna expanderande marknad.

sig så de nästa slår huvudet i den röda mattan för att
komma in på denna expanderande marknad. Om
kvinnobilden följt med marknaden in i Kina vet jag inte,
men ännu släpps inga utländska ägare in i
mediabranschen. Kontrollen åir total, det politiska
systemet har inte iindrats till västerlzindsk "demokrati".
Varför iir det ingen skillnad mellan GP och DN för två
år sedan och i dag. Regeringen har ju ändå sagt att man
ska arbeta enligt deklarationen och handlingsplanen.
Problemet år nzir det kommer till kritan - vem har makten
- regeringen eller marknaden? I regeringen finns nu 507o
kvinnor, i ledningen av marknaden finns näst intill inga
kvinnor. Så det gäller för regeringen att återta makten
från marknaden, så att demokratin inte är en scimår utan
verklig och då kan handlingsplanens mål genomforas
betydligt enklare och då kan man önska kineserna en
västerländsk demokrati.

PS. Hälften av alla konsumenter år kvinnor

- vi har makt
över marknaden om vi tar den. Varför prenumererar vi
på GP och DN? Varför ger vi dem bara inte ett ynkligt
litet tidskriftsstöd, för mångfaldens skull, och gör Vi
Mänskor till dagstidning med tidningsstöd - Vi Måinskor
försöker i alla fall uppfylla de krav på media som FN
konferensen beslutat om.

Vi får aldrig ge upp!

"7om oå mänqa sa i sina
anföranden i Teking:
konferenoen var bara en början,"
at frän UtrikeedeVarlementeto rapport:
Förenta Nationernas fjäräe kvinnokonfcrcns.

Cit

Gunnel Atlestam

Vi Mänakor Nr

3 1997

Varm och kompetent men
tand f ös statsse kreterare
i rätt vida vänster-

och kvinnokretsar utanfcir

Vad har hänt i Sverige efter FN-konferensen i Beijing?

finns

Anita Andersson-stenfors ställde frågan till Ingegärd
Sahlström, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Hon fick fler luddiga, partilojala än
konkreta svar.

departem ent och socialdemokratiskt etablissemang. Hon

kommer från Halmstad och var rektor på siirskolan samt
skrev låiroböcker innan hon blev heltidspolitiker.

Statsfinanserna har varlt vlktigast
Ingegiird Sahlsröm (s) kom in i riksdagen 1988 och blev

f
|
t

bland tror jag att det står jämstiilldhet i pannan på
.ig, diirför eir det viktigt med humor. Det tror jag att
jag har, jag kan skratta och ger aldrig upp! säger en

leende Ingegerd Sahlström. Jag zir en gammal rödstrumpa
som lårt mig en ny arbetstaktik, att påverka andra år

hållbarast i längden. Men jag har kvar mina gamla
kontaktcr och nätverk, det iir viktigt.
IngegZird Sahlström antyder att kontakter och nätverk

statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet för 1,5
år sedan. Hon finns närmast under Ulrika Messing i rege-

ringshierarkin. Det betyder att det dagliga arbetet består
av jämstäldhets-, arbetstids- och arbetsrättsfrågor.
Men Ingegåird Sahlsröm kan inte, eller ffu inte, svara
såirskilt konkret på några frågor. Det åir mest övergripande, luddiga partilojala svar som hon ger. Att få
ordning på statsfinanserna har varit viktigast och att det
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Sverige ör mycket av en kunskapsbank. Vi stimulerar, ör med på kangresser och seminarier. Sverige ör något av en
förebild, öven om det fortfarande finns problem kvar, söger I ngegerd Sahlström.

-
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egna arbetet uir en förutsättning för jämstiilldhet.
Om vad som hänt efter FN-konferensen i Beijing säger

hon att "Sverige är mycket av en kunskapsbank. Att vi
stimulerar, är med på kongresser och seminarier. Att
Sverige iir något av en förebild, öven om det fortfarande
finns problem kvar." All politik ska genomsyras av jåimstiilldhet, betonas noga.
Men ändå iir lönerna på regeringskansliet orättvisa,

männen har högre lön visar undersökning efter
undersökning. Detta besvärande faktum är mot
regeringens vilj a, hävdar s tatssekreteraren. Den naturliga
frågan blir naturligtvis - vem kan tro på en regering som

inte klarar av att sätta rättvisa löner

i

sina egna kanslier?

till

slut måste även männen inse att samla normer inte
håller!
Det som Ingegiird Sahlström tycker 2ir positivt nåir det
gäller jämstiilldhet är de unga pappornas ökande

i

sina barn. Att det år under småbarnsåren
som en familjs ojämstiilldhet annars visar sig. Hon säger
att hemarbetets uppdelning är annorlunda i dag, män
deltar mer men att vissa sysslor som att stoppa strumpor
och sy kläder inte görs liingre.
engagemang

Att männens ökande deltagande
i hemarbetet hänger samman

i

hemmen. Att detta har gett
barnen mer tid med både sina

Regeringen år inte trovärdig

pappor och mammor.

Om regeringens misslyckande att minska arbetslösheten,

omtalade hemmafruåren, innan

svarar Ingeg2ird Sahlström att den ändå inte har blivit
sämre. Om att löner fortfarande sätts efter kön, säger hon
att det inte år regeringen som sätter löner. Och att alla
orättvisor måste bekämpas med fakta. Dåirför har olika

dagis för alla var verklighet,
innebar sällan att mammorna

krav slållts på att

tvättade, lagade mat och allt
annat utan hjälp, medan barn

undersökningar satts igång och

statistiken ska bli bättre.
Det zir skräp att inte -tÄVtOs krav om annan viirdering
av barnmorskelönen gick igenom i Arbetsdomstolen. Men
lagen kommer att prövas fler gånger.

Om att kvinnliga politiker lägger av säger Ingegåird
Sahlström att regeringen satsat pengar pä att stötta
kvinnliga politiker genom Kommunförbundet.
-Kvinnor och unga män slutar i politiken. Det handlar
om vad och vem som är "norm" i kommunerna, på en
del ställen har man inte brytt sig om att världen har
föriindrats. Lokala traditioner åir viktiga. Medelålders män
har skapat normer for medelålders män. Men traditionalisterna har uppmiirksarnmats, de kommer att förlora
sina väljare. Kvinnliga politiker har däremot ett stort stöd.
Niir det gäller alla "affärer" med sossepampar tror
Ingegåird Sahlström att uppmåirksamheten har rensat en
hel del. Ombuden till höstens s-kongress Zir till 6lVo nya
kongressombud, det ålr nästan 50Vo av vardera män och
kvinnor och medelåldern 'il 45 fu.
-En bra fördelning utan att centrala påbud har behövt
användas, Jag upplever att alla floskler om s-kongresser
inte srämmer. De bestå inte bara av ombudsmän.

kvinnor fortfarande utvisas
från Sverige trots att de varit. utsatta eller riskerar att
utsättas för våldtiikt, misshandel och könsstympning

NZir det gäller frågan om att

hänvisar Ingegåird Sahlström till andra departement.
Sådant är inte hennes område. Men hon betonar att
måmnen fortfarande år norm, att det saknas insikt i att
vissa frågor och förhållanden bara drabbar kvinnor.

-Vår metod il att lära ut om män och kvinnors
situation, att informera. Jag tycker också att vi måste börja
Ska

orättvioor
mäoie

De

bekäm?ao
med fakNa.

var tillsammans med sina barn.

Hemmafruarna

sfädade,

lekte fritt utan tillsyn på gator och gårdar.

-I

dag tål

vi lite skit i

hörnen, skrattar Ingegärd

Sahlström.

Jämställda män är osynliga
Hon kan inte berätta om eller redovisa några konkreta
bra manliga projekt som hon stött på som politiker och
statssekreterare. Efter viss tvekan anger hon dock Def
manliga nritverket mot våld som organiseras av Rädda
Barnen.
-Men min mesta aha-upplevelse ar att det fortfarande
i Norrland och Bergslagen sitter killar som tror att det
ska bli som på 5O-talet igen. Det åir srålande exempel på
att något måste hända, avslutar Ingegiird Sahlström.

Anita Andersson-Stenfors

H eoneo cENERALsEKRETERARE

Det är inte mitt område

titta på mansrollen. Kvinnor har förändrats

Alla

med det ökande antalet maskiner

*

anpassats.

Hon var aktiv i motståndsrörelsen under kriget och

hamnade

i tyskt koncentrationsläger.

Nåir hon

återvände

till Paris, blev Marie-Claude

Vaillanti det då

Couturier den första generalsekreteraren

nybildade Kvinnornas Demokratiska Världsförbund, dZir ju SKV anslöt sig 1946. Marie-Claude
var närvarande vid KDV:s kongress i höstas, men
avled kort tid diirefter.
Nu har hon fått en gaLa i Lyon uppkallad efter
sig.

vi få ett jämstiillt samhälle måste männen ändra sig,
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Konferensen h ar
päverkat opinionen
o

När jag tillfrågades om jag kunde skriva något om vad
som hänt efter Beijing, trodde jag att det skulle bli en lätt
sak. Det blev det inte. Först kontaktade jag Bente
Hansen i Danmark och Berit As i Norge och frågade dem
vad som hänt efter Beijing. Ingen av dem hade märkt
någon skillnad före och efter Beijing. Då blev jag lite
betänksam, för jag hade inte heller märkt någon
förändring i Sverige.
å mina brev ut

i viirlden fick jag svar från Angela

i Colombia' Hon skrev att
efter Beijing var det mycket lättare att komma ut

Cuevas de Dolmetsch

och föreläsa, och att driva kvinnofrågor. Men efter ett år
hade allt återgått till det gamla vanliga ointresset.
Terry Wolfwood i Kanada berättar om ett stort intresse
för de föredrag och den videofilm hon gjort om Forum i
Beijing. Konferensen har betytt mycket för henne som
individ, men inga tecken på att situationen for kvinnor i
Kanada har förändrats till det bättre.
Ifrån Spanien kom det mest positiva svaret. Mercedes
Paniker skriver att det har varit massor med publicitet
för de olika kvinnoorganisationerna. Feministerna har
höjt sina röster med mer kurage, och har slutligen blivit
accepterade. Kvinnors medvetenhet om sin styrka har
växt. Olika kvinnors röster har uppmiirksammats i affåirs-

livet, i politiken, i olika yrkesgrupper.

f,, att

fattningsvis har B eij in gkonferen sen påverkat
r--äen allmänna opinionen - givit självförtroende för
kvinnors olikhet, öppnat medias dörrar, vilket betyder
ett visst inflytande. Regeringens aktioner? Mycket få!
Hur ska nu detta tolkas? Har det inte hänt något? Är
sådana hiir konferenser slöseri med tid och pengar? Nej!
un

Konferenser av detta slag har betydelse.
Arbetet för jämstlilldhet och fred har pågått i mer än
hundra år. De senaste tjugofem åren har denna kamp
intensifierats, och också måirkts mer än tidigare på grund
av de nya teknikerna. Jämstiilldhetsarbetet fortsätter också

efter konferenser som den i Beijing.
aa

ndå åir Beijingmötet viktigt. Viktigt som den enorrna

/1d.*onstration
^

den var. Ca 35.000 kvinnor från

jordens alla hörn möttes diir. Varje kvinna representerade
kanske 1.000 kvinnor som önskat vara med men inte
kunnat. Denna kraftdemonstration kunde media inte låta

försvinna i det tysta, och den fick naturligtvis störst
genomslagskraft i de länder som tidigare inte diskuterat
kvinnors situation.

Kvinnokampen blev än en gång synlig, och
accepterades av fler. Feminist blev inte längre ett lika
fult ord som tidigare, och många sökare kunde finna
varandra i olika lokala, nationella och internationella
kv innoorgan isationer.

Kvinnokonferenser av alla slag ska ses (tycker jag) som
de fester vi behöver ibland för att möta nya människor,
möta nya kunskaper och åsikter, ha roligt och få lite extra
tzirg på det många gånger strävsamma arbetet.

Brr-o: ANtra ANtenssox
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Harriet Otterloo

Med dokumentens hjäl p
kan vi argumentera
Avtalen som undertecknades på FNkonferensen i Beijing 1995 har stor betydelse
för den fortsatta utvecklingen, menar Marie
Ericsson på ungdomsstyrelsen. Hon granskar
resultatet särskilt ur unga kvinnors
perspektiv.

mot flickor både gällande utbildning, hälsa, tillgång till
mat samt att bekämpa våld mot flickor. Dåir finns också
handlingsplan om att främja flickebarnets medvetenhet
om och deltagande i det sociala, ekonomiska och politiska

livet. Det handlar också om att stiirka familiens roll i
förändringen av flickors status.
Marie Ericsson

N:s kvinnokonferens i Beijing 1995

gav

naturligtvis många bestående minnen och som
många andra minns jag speciellt den mångfald av

alla våirldens kvinnor som var samlade på NGO:s

Hela FN-dokumentet kan beställas på 08-405 10 00 begär
jämställdhetsenheten. FN-dokumentet kan också hämtas på
lnternet under United Nations.

konferens (I.{on Govermental organisation). DZir Zir jag
sdker på att många vänskapsband knöts.
Men trots den stora skillnaden av sEimning och kraft
mellan NGO och den officiella FN-konferensen åir det
min övertygelse att papper och dokument som avtalades
och skrevs under den officiella konferensen har stor
betydelse. Det åir med dessa dokument som vi sedan kan
gå vidare för att intensifiera kvinnofrågorna i ett globalt
perspektiv. Det ar med dessa dokument vi kan
argumentera.
Det iir med dessa dokument som vi inom kvinnorörelsen
kan enas och samarbeta i Sverige. T.ex. nystartade SAMS
som år ett samverkansforum för kvinnor

utgångspunkt

i

i Sverige tar sin

FN-dokumentet.

Dokumentet har handlingsplan
Kvinnokonferensens FN-dokument består av en
handlingsplan som iir upplagd med två inledande avsnitt
som tar upp syftet med handlingsplanen och globala
utgångspunkter med tonvikt på utveckling sedan FN:s
kvinnokonferens i Nairobi 1985. Det finns tolv kapitel
som enligt konferensen har en avgörande betydelse för
en majoritet av vårldens kvinnor. Kapitlet tar upp:
Kvinnor och fattigdom; Utbildning av kvinnor; Kvinnor
och hälsa; Våld mot kvinnor; Kvinnor och väpnade
konflikter; Kvinnor och ekonomi; Kvinnors inflytande;
Institutionella och finansiella frågor; Mänskliga
rättigheter; Kvinnor och media; Kvinnor och miljö och
till sist kapitlet Flickebarnet.

Eliminera diskriminerlng mot fllckor
Få av de 30.000 kvinnorna (och männen) som deltog på
konferensen var unga men det finns trots det många av

frågorna som berör unga kvinnor i slutdokumentet som
tex kapitel 12 som behandlar flickebarnet diir huvud-

innehållet handlar om att eliminera all diskriminering
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Positiva reaktioner - men
bfev inte tagna på al lvar
organisation IFS. Håir var vimlet av medvetna kvinnor
utbytt till mestadels strikt klädda kostymklädda måin. Det
var en intressant inblick vi fick i detta "maktens

För två år sedan skrev Frida Lundgren och Rebecca
Lundmark i Vi Mänskor om sina intryck från
konferensen i Beijing. Här återkommer de och berättar
om sina erfarenheter från arbetet med att sprida kunskap
till andra ungdomar.

högkvarter" men man undrar om all denna byråkrati, diir
så mycket energi ödslas på att diskutera parentesers vara
eller inte vara, verkligen leder till något, Det åir ju inte

for inte konferensen kom att kallas "slaget
ldrig har väl lite snabbnudlar, uppfiskade ur en
frigolitburk, smakat så bra som når man åt dem
i vimlet av 33.000 kvinnor på NGO-forum. För
några ynan kunde man avnjura denna faktiskt väldigt
goda rätt. Det kokande vattnet ingick om man hade tur,
eller om man gav ett extra leende till mannen bakom

kassan...
Det var som representanter för Fritidsforum vi,

då

femton och sexton fu gamla, reste till Kvinnokonferensen
i peking tillsammans med Marie Ericsson.

Vi var naturligtvis fyllda av förväntan på vad dessa

om

parenteserna".

Våra erfarenheter
Ett krav ifrån Fritidsforum för att vi skulle få åka var att
vi skulle sprida våra kunskaper och intryck från
konferensen till framförallt ungdomar. Med diabilder som
illustration åkte vi runt på fritidsgårdar och skolor och
försökte dela med oss av våra erfarenheter. Eftersom vi
var på samma nivå och talade samma språk, kanske vi
bidrog till an förändra bilden av en kvinnokonferens som
ett party för arga manhaftiga feminister.

Vi var också på kommunstyrelsen och fritidsfördagar skulle ge oss för minnen och nåir vi sitter håir nästan
valtningen
dZir vi möttes av oftast väldigt positiva och
framför
allt
två år senare åir det mycket vi minns men
den otroliga suimningen i Huairon.
Det glödde av en entusiasm och
kraft från alla kvinnor, stolta
afrikanskor i fantastiska kreationer,
sydamerikanskor dansandes

till for

oss, shortsklädda västerländskor,
okända rytmer. Alla var samlade i en
och samma kamp som når över land
och generationsgränser, en kamp för
jämstiilldhet och rättvisa.

Olika världar
Man insåg vilka olika världar vi
faktiskt lever i. Medan flickor i vår
egen ålder som vi traffade i
ungdomsuiltet krävde rätt till
utbildning handlar det för oss om

uppmuntrande reaktioner men vi
fick också känslan av att vi inte

Hur är det,
eqenhliqen med
lika lön för lika
arbete?
Mäor.,e

skrika för atf få
lika mycket
u??märksamhet
aom ?ojkar?

andra saker.
Vi lever i landet som år ansett som
världens mest iämstiitlda men fortfarande har vi långt
kvar.
Hur är det egentligen med lika lön för lika arbete och
måste flickor skrika for att få lika mycket uppmiirksamhet
som pojkar?

Slaget om parenteserna
Vi tillbringade även en dag på den officiella konferensen,
en möjlighet vi fick genom Fritidsforums internationella
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flickor

riktigt blev tagna på allvar;

ett
problem som nog många ungdomar
har.

Resan till Kina gav oss

en

fantastisk möjlighet att få uppleva
en annan kultur. Vi fick också ett

annat perspektiv på vår

egen

tillvaro.
Men vi minns framför allt annat
den fantastiska stämningen på

NGO-forum

i

Huairon september

-95.

Frida Lundgren
och Rebecca Lundmark

SIDA varnar för
överd rivna förväntn i ng ar
Biståndsorganet SIDA har hunnit ikapp sin tid
och skrivit in jämställdhet som ett
biståndspolitiskt måI. Men Erni Friholt undrar
om det bara år retorik och väntar med
spänning på handlingen.

IItt I

Il\l\ I
I I

organisationer som tår emot och kanaliserar SIDA-stod.
Kvinnorådet har en viktig roll att spela nåir det gäller att

KIB (Kvinnorådet för Internationellt Bistånd)
var i Kina på Kvinnokonferensen och bland

"sprida information om arbetet med att främja
jämsälldhet inom utvecklingsarbetet", anser SIDA. Och
gång på gång kommer man tillbaka till den i Peking
antagna handlingsplanen "Platform for Action" och dess
tolv gemensamma sZirskilt angelägna områden dtu
jämstiilldhetsåtgåirder måste sättas in: fattigdom,
utbildning, hälsa, våld mot kvinnor, väpnade konflikter,

annat också anordnade ett halvdagsseminarium,

ekonomi, pol itisk makt och besl utsfattande, institutionel la

Zir

vi att berätta om de svenska kvinnornas väg till
jämstiilldhet, i stället för att tala om svensk
valde

biståndspolitik.
Det var nog ett riktigt val. För nyfikenheten var stor
på ett land som just hade fått nåra 50Vo kvinno-

för

jäm-

stZilldhet,

mänskliga
rättigheter, media,

miljön och flickornas
situation.

i

riksdagen och dåir dåvarande jämslälldhetsminister Bengt Westerberg talade som en riktig
feminist (vilket han ju också Zir).
Nu har biståndsorganet SIDA hunnit ikapp och satt
"främjande av jämstZilldhet mellan kvinnor och män i

representation

mekanismer

samarbetsländerna" som ännu ett biståndspolitiskt mål.
Man kan ju tycka att det åir i elfte timmen. Biståndet iir
allmänt ifrågasatt, de ibland dåliga resultaten dras fram
ideligen. SIDA självt lir klädsamt ångerfull och berett
till omprövningar (under galgen). Omorganiseringen av
verket åir också stor och sna-rt kommer det väl att heta
där som på så många andra håll att verksamheten skall
bära sina egna kostnader.

Måste genomsyra
alla mål
Det sägs att 'JämstZilldhet måste genom-

syra inte bara projekt
och program utan också

alla övergripande måI,
handlingsplaner och
strategier samt dialogen
med samarbetslandet".

På

jämstlilldhets-

veckan som genomfördes på SIDA

i

våras

Jåmställdhet är en samhällsfråga

var

Nå, vilka mirakel ska nu jämstiilldhetsmålet uträtta i

Ingegerd

denna ekonomiska verklighet?

mycket imponerad av

Utgångspunkten lyder så håir: "Jämstålldhet zir en
förutsättning för rättvis och effektiv utveckling". Det åir
en samhällsfråga och inte en "kvinnofråga". Efter Peking

SIDAs

har många regeringar i världen åtagit sig att arbeta för
jämstlilldhet i sina länder. SIDA vill stödja och putta på
dessa tendenser och ansträngningar med hjälp av
biståndet.

Huvudmålet för svenskt bistånd

åir

dock fortfarande att

"höja fattiga människors levnadsnivå", alla de andra
målen är underordnade detta.
Nytt iir kanske att vissa krav suills också på de svenska
aktörerna. De väntas öka sina kunskaper om orsakerna
till bristerna på jämstZilldhet. Och SIDA ( och UD?) ska
se över den interna jiimstiilldheten hemma. Det gäller att
i framtiden leva som man 1år.

SIDA kommer också att sälla större krav på

statssekreterare

Sahlström
BIr-o: ANrrn AxoeRssolr

arbete

vårt
arbetsmarknadsdepartement kan låira sig åtskilligt,
menade hon. De luttrade avdelningscheferna på SIDA
varnade dock för överdrivna förväntningar. Jämst2illdhet
går an så länge det inte inkriiktar för mycket på makten...

En solid grund av konkret stöd från den högsta
ledningen iir diirför också ett måste, vilket understryks i
handlingsprogrammet.
Den verbala viljan åir god. Nu våintar vi med spåinning
på handlingen.

Erni Friholt
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Vi Mänakor Nr

31997

Storbritan n iens regeri ng
lovar mer än den häl ler
När vi nu närmar oss andra årsdagen av FN:s fjärde
kvinnokonferens som hölls i Beijing i september 1995 har
vi, tack vare förfrågan från Vi Månskor, tagit oss
samman och inventerat vad som har hänt sedan dess,
skriver Pam Flynn som är medlem i styrelsen för
National Assembly of women (NAW) i Storbritannien.
Hon konstaterar att regeringen har lovat mer än den
håilir.
1995 hade Storbritannien fortfarande en konservatlv
regering som både ideologiskt och i handling förordade

låga offentliga utgifter, låga
skatter, ett minimum av statlig

Efr,,eroom

reglering av arbetsrätten och
minimala investeringar i den
offentliga sektorn. Tiots detta

raqertnqen
väqrade
erkänna

fattriqdom

enades de med de andra EU-

länderna om ett gemensamt
förhandlingsunderlag infor
Beijing, vilket ledde till vissa

i

intressanta motsägelser.

ghorbntannien
behövdes deL

Till exempel ville

inte
regering

Storbritanniens
kännas vid omfattningen
fattigdomen

inqa

åvqärder,

av

i

Storbritannien.
Argumentet var att FN:s
definition bara handlade om
absolut fattigdom i utvecklingsländerna och att denna tYP av
i
obefintlig Storbritannien. Och eftersom

fattigdom iir
regeringen vägrade

att erkänna att det fanns

några

problem med fattigdom i Storbritannien behövdes det inga
årgärder.

Ett annat exempel ff att EU hade ett liberalt förhandlingsförslag når det gåiller ickediskriminering av homosexuella (fast de lyckades inte få igenom detta i FNdeklarationen). Underlaget som brittiska regeringen
st2illde sig bakom står i direkt kontrast med den brittiska
lagstiftningen som förbjuder "främjade av homosexua-

litet" och som diskriminerar

homosexuella inom

militeiren.

Vi kan bara spekulera i varför den konservativa

regeringen hade en tillfällig period av liberalism inför
Beijing. Kunde det vara så att de inte ansåg att frågorna
var vårda attta srid för eftersom man egentligen aldrig
uinkte genomföra dem själva?
Vad det än beror på, skrev i alla fall Storbritanniens
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regering under FN:s deklaration och handlingsprogram
som innehåller handlingsplaner för tolv viktiga frågor.
Bland dessa finns planer för kvinnor vad gäller hälsa,
utbildning, fattigdom, media, ekonomi, inflytande, våld
mot kvinnor, kvinnor och fred samt flickebarn.

Nästan ingentlng har hånt
Vad har hänt ett fu efter undertecknandet - nästan
ingenting. Det fanns löften om att man skulle göra
analyser ur ett genderperspektiv och se hur alla
regeringsförslag påverkar kvinnorna, om att tillsätta en
tjåinst för kvinnofrågor i varje departement, om en stor
konferens för att sprida kunskaper om besluten i Beijing,
om publicering av Storbritanniens landsrapport och läget
för de åtgåirder man gjort.
Regeringen sa emellertid att man skulle fastställa
nuläget inom alla tolv områden innan de beslutade om
en tidtabell för att införa vad som bestämts i Beijing.
Också, som tidigare nämnts, bidrog avvikelser från den
konservativa politiken inom vissa områden till ett
oundvikligt försök att skjuta upp beslut om åtgZirder.
Kvinnoorganisationer i landet har hela tiden utövat
påtryckningar. Paraplyorganisationen Women's National
Commission slällde samman ett dokument med åtgåirdspunkter utifrån B eij in gdeklarationen. The Fawcett S ociety
drog samman representanter från andra gupper till en

Beijing Action Group som jobbade med en påtryckningskampanj för att se till så Beijing-agendan inte
sattes åt sidan.

På det enskilda planet har
kon

feren s er, såsom j

ag

sj

representanter på

älv, spenderat hundratals timm ar

på möten på olika nivåer för att dela med oss till
gräsrotskvinnor av det historiska mötet i Beijing och vad
ett verkligt genomförande kan medföra för dem. Mötena
har hållits t.ex. bland kvinnokommitt6er, bland lokala

makthavare, 8-mars-kommitt6er och bland dem som
arbetar med unga kvinnor och flickor. Vikten av den hiir
typen av spridning ska inte underskattas, då FN:s arbete
normalt inte tas upp i nyheter eller annan massmedia.

Labour flck makten
I maj 1997 så led den konservativa

regeringen ett stort
fick makten. De
regering
nederlag och en ny labour
senaste två åren, nåir de var i opposition, tog de kontakt

till en stor mängd kvinnoorganisationer.
förbereda sitt dokument "Regera för

med och lyssnade

Detta för att

jämstiilldhet". I dokumentet föreslås att det ska inrättas
ett jämstiilldhetssekretariat i regeringskansliet, som en

för att få till stånd

maktfaktor i regeringen. Dokumentet innehöll också
löften om att suirka och garantera Womens National
Comissions (Nationella kvinnokommittdn) oberoende.

många år tryckt på

Dessa löften har inte genomförts.

Kvlnnans positlon I Storbrltannlen

Före valet hade många kvinnor använt handlingsplanen

sådana hiir

undersökningar.

Två år efter Beijing zir det möjligt att se en liten utveckling

nä

det gäller genomforandet av

som ett redskap i valrörelsen för utfrågning av politikerna.

och en del bakslag

Fawcett Society hade en kampanj som de kallade "lyssna
på min röst" med kampanjpaket med t.ex. vykort med

Men vid första åsynen finns det tyvzirr en del negativa

huvudpunkterna i handlingsplanen.
Nåir det gäller flickor kommer lokala myndigheter att
ombedas att göra upp handlingsplaner för barnomsorg
och öka tillgången på omsorg före skolåldern. Och en
ökning av eftermiddagshem ska också uppmuntras. Man
kommer att fortsätta att arbeta enligt de intentioner som
finns i låiroplanen vad gäller jämstlilldhet och lägga upp
speciella strategier fcir att arbeta med pojkar och unga
män mot våld och mobbing.
Nåir det gäller kvinnor och utbildning så har just två
viktiga studier publicerats diir man uppmuntrar kvinnor
att deltaga i högre studier. Detta kommer siikerligen att
påverka kvinnor som vill ha "en andra chans" genom
utbildning, kanske efter att ha skaffat barn eller slutat
skolan mycket tidigt i livet.
Nåir det gåiller minskning av fattigdom så åir det rörigt.
Regeringen har just genomfort den konservativa regeringens planerade minskning av bidrag till ensamstående

beslut från labourregeringen såsom löftet att inte spendera
mer pengar än den konservativa regeringen de två första

föräldrar och har introducerat et program, "Välfärd
genom arbete", som pekar ut ensamstående, arbetslösa

åren. Det har blivit en del bakslag på tidigare löften och
negativa konsekvenser av socialpolitiken.
Till exempel herr regeringen backat på ett tidigare löfte

föräldrar, med barn i skolåldern, som avvikande. Utan
en garanti om barnomsorg till en låg kostnad kommer
åtgåirderna att försöka få föriildrar att arbeta eller studera
inte att fungera. Dessutom talar labourregeringen om

texten "Meddelande till min riksdagsledamot" som
kvinnor kunde använda. The Women's Communications
Centre drev tillsammans med The Body Shop (en
betydelsefull, välkänd, etisk affåirskedja för skönhetsprodukter) en vykortskampanj som kallades "Vadkvinnor
vill". De ordnade också gatuteater för att få kvinnor
medvetna om hur de ska föra fram sina åsikter och hur
man driver kampanj för det.
Som ett resultat av valet finns det nu fler än 100 kvinnor
i riksdagen och flera kvinnliga ministrar, inklusive
utnämningen av Harriet Harman som socialminister och
Claire Short som utvecklingsminister. Detta ar många
för omväxlings skull.

Bakslag på tidigare löften

om en speciell kvinnominister och har lagt frågorna hos
socialministern Harriet Harman och föreslagit att man
flyttar Women's National Comission till socialdepartementet. Många kvinnogrupper tror att dettå kommer att

vilket kommer att

marginalisera dess hanlingskraft och påverka dess

många unga kvinnor att arbeta

oberoende. Det finns också oro för och protester mot. att

man inte etablerat ett sekretariat for kvinnofrågor i
regeringskansliet. Uppdelning av ansvaret försvårar

minskning av den statliga pensionen i framtiden och man
har inte tagit tillbaka de konservativas neddragningar

tvinga

tills de 'r 6s. (Pensionsåldern
för kvinnor åir i dag officiellt 60

år. overs. anm.)

arbetet med att genomföra handlingsplanen från Beijing.

Nåir det gäller hälsa kommer

På den mer positiva sidan finns att statistiska central-

det att bli en del stora for-

byrån under sommaren 1997 kontmer att genomföra en
pilotstudie om hur man använder all sin tid. Medlemmar
i 200 hushåIl ska utfrågas om anslållning, utbildning,
frivilligt arbete, hjälp man ger till andra, fritidsaktiviteter
och hur de använder sin tid. Varje medlem ska också
lämna en tvådagars dagbok över precis vad de gjort. Om
pilotstudien blir framgångsrik föreslås det att man ska
göra en sådan studie av 5.000 hushåll från hela
Storbritannien under 1999 -2000.
Det hlir zir ett viktigt steg framåt, för tidsstudien kan
vara en måttstock på obetalt arbete och kan tiippa till hål
i den traditionella redovisningen över utfört arbete. Det
hjälper att mäta arbetsmönstren hos dåligt betalda
deltidsarbetande (mest kvinnor) och kan också mäta
kostnaden för offentlig vård och de verkliga kostnaderna
för obetald vfud.
Kvinnor i Storbritannien och även andra länder har i

ändringar vad gäller finansieringen av sjukvården där mer

kommer att läggas på den
enskilde individen. All den
tidigare socialistiska filosofin
om offentlig sjukvård håller på

att omvärderas. (Hälso- och
sjukvården ar i dag gratis.

Tad7OiUdien

kan VA1A en

mättstock

?ä

obet,alt arbete
och mäta
kost naden f ör

offentlig vård.

Övers. anm.)
Angående fred så har man genomfört en ny förordning

når det giiller vapenexport och knutit samman den med
mänskliga rättigheter. Man har också förbundit säg att
upphöra med produktionen och försäljningen av personminor. Det åir två väldigt viktiga steg som har genomförts

mycket tack vare ihärdiga påtryckningar från organisationer för fred och mänskliga rättigheter.
Fonrs. pÅ NÄsra sma
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Schweiz inför snart
moderskapspenning
Äntligen!... Så låter en suck av lättnad från kvinnor i
Schweiz i dag. Äntligen har regeringen föreslagit en ny
lag om att införa moderskapspenning som
förhoppningsvis sätter punkt för en skamlig period som
har varat i åtminstone 52 är.
et kanske låter

flesta mödrar

oroligt, men fram till nu kan de
Schweiz, antingen de lir egna

i

företagare cller ansuillda, lätt förlora sin inkomst
under några veckor neir de får barn ... Och detta beror på

att arbetslagstiftningen hindrar en arbetsgivare från att

låta en kvinna arbeta ätta veckor vid tiden for
förlossningen, varav sex veckor efter förlossningen ...
utan att sörja för lönekompensation av något slag.

Enligt den schweiziska lagen faller graviditet

och

förlossning under kategorin "sjukdom" och lönekompensationen räknas därefter, det vill säga längden för lönekompensation beror på hur lZinge du har arbetat för samma
arbetsgivare. Den kan sträcka sig från tre veckor det första
året till fyra månader efter 10 år och så vidare. Undantagen från regeln iir offentligt anstiillda och anstälda med
kollektivavtal som får bättre arbetsvillkor och en speciell

betald föräldraledighet pä 12 till 16 veckor.
Att berätta bakgrunden för denna långa kamp

valdes in

i regeringen

som representant för kvinnorna

och deras kamp. Vid tiden för hennes val lovade hon att

göra allt vad hon kunde för att få försiikringen införd.
- 1994 presenterade Ruth Dreifuss ett förslag som
klarade sig förbi de forsta trappstegen i den normala
lagstiftande processen, det vill säga politiska partier,

organisationer och föreningar konsulterades. Reaktionerna var ganska kritiska. Så förslaget ändrades till
det som regeringen nu har presenterat som sitt förslag.
et senaste förslaget dr en kompromiss och erbjuder
olika typer av ersättning:
- för arbetande kvinnor: 14 veckors ledighet, S0 Vo av
inkomsten så länge som den försiikrade inkomsten inte
högre än 97.200 schweizerfranc.
- för alla mödrar: en grundläggande ersättning på 3.980
schweizerfranc om familjens inkomst understiger 35.820
schweizerfranc (som ä en låg inkomst i Schweiz). Från
den inkomsten till 71.&0 schweizerfranc åir beloppet
avtagande; över den senare får man ingen ersättning.

åir

iir inte

avsikten med denna artikel. Jag begränsar mig till några
viktiga fakta:
- 1899 avslogs ett lagförslag som gällde förslikring för

alla arbetare med bland annat. en lönekompensation for
kvinnor vid förlossningen.
- 1945 gav en konstitutionell förbättring regeringen
mandat att inrätta en moderskapspenning ... dessvärre

eaktionerna på den nya versionen blev ganska
positiva, med undantag för den stora arbetsgivarorganisationen som attackerar förslaget häftigt med
argument som att den ekonomiska situationen inte tillåter
sådana försåikringar just nu ... Men detta har de alltid
hävdat, även när det var större tillväxt än i dag. Chefernas

Q
N

chef har just sagt att skaffa barn

åir

en privat angelägenhet

nytt ...), och man måste våilja: vill du ha

utån resultat.

(vilket inte

- Sedan dess har kvinnor kämpat i med- och motgång
för att få moderskapspenning. Vid två tillfällen 1984 och

barn kan du skjuta upp bilköpet ... Och i sina tal framför
de alltid uppfattningen att nåir allt kommer omkring åir

1987 använde

vi vårt favoritredskap, direktdemokrati,

Fonrs. rnÅu rönscÅElur sloa

åir

kvinnans plats

i

hemmet, och att det inte åir nödviindigt

Något annat som tillhör freden åir Menwith Hill

Mo Mowlam, minister för Irland, har genomfört en

Women's Peace camp som drar uppmåirksamhetpåUSA:s

markant förändring, genom hennes beslutsamhet att möta
och prata direkt med de olika grupperna och genom att

hemliga spionverksamhet som utgår från Menwith Hill.

försöka förmå dem att inte vara så stelbenta.
IRA:s återinförande av eld upphör kommer förhoppningsvis att påverka den svåra situationen på ett positivt

Kvinnorna i Menwith Hill har bildat nätverk med andra
kvinnliga fredsaktivister i viirlden.

sätt. Under tiden håller kvinnokoalitionen på Irland på
att arbeta för att förhandlingarna mellan alla inblandade
parter måste fortsätta.

14

det så kallade "populärinitiativet" som innebär att om
100.000 medborgare skriver under förslaget måste man
genomfora en folkomröstning. Men vi förlorade.
- 1993 blev Ruth Dreifuss den första kvinnan som
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Den nya regeringen har hittills varit tyst om detta.

Arbeta med påtryckningar
Så positionen för kvinnor i Storbritannien två år efter
Beijing åir delvis god. Vi har en ny regering som i teorin

ned ilska. Ett vykort som anvtindes i noyember förra året på den 52:a årsdagen efter den konstitutianella
förbdttringen i Schweiz, som borde ha inneburit förböttringar även för kvinnor.
Röda

att hon har ett avlönat arbete ... precis som om det inte
är dessa som nu minskar inkomsten för alla arbetare så
att det blir svårare och svårare att leva på en enda lön ...

sig, ska de stödja förslaget, hur otillfredsstiillande det än
må vara, på grund av oppositionen från några ekonomiska

V vinnokommitt6erna som har arbetat för försäkringen
N ,.ug.rade ganska positivt. Efter att ha väntat på det
i 52 fu åir de glada att äntligen få se förslaget framlagt,
men på samma gång hoppades de på mer: 16 veckors

manträde i september. Striden kan ta tid och förmodligen
kommer någon avdelning att ftirsöka minska anslagen.
Siikerligen kommer kvinnorna att aktivt. försvara förslaget

betalning med 1007o ersättning, vilket fanns med i

penningen börjar gälla.

sektorer.

Den verkliga striden börjar i och med riksdagens sam-

och tvingas ha ännu mer tålamod innan moderskaps-

Brigitte Berthouzoz,
översatt av Lotta Wide

förslaget 1994 och som for dem förblir absoluta minimum.

Trots detta, med den politiska striden liggande framför

har förbundit sig att genomföra social jämlikhet, men
som inte har gjort mycket, eftersom man har beslutat sig
för att hålla fast vid den tidigare regeringens budget. De
kommer att göra vad de kan, men de har inte haft makten
så länge.

Som alltid behöver kvinnor arbeta ihåirdigt med
påtryckningar, egen utbildning, nätverk och att tiinka
längre in i framtiden än vad männen gör. NAW kommer
nu att använda sina krafter till en kampanj mot fattigdomen under 1997-98 och fortsätta nätverksarbetet

(speciellt tillsammans med systrar i Europa). Vi fortsätter
attarbeta för fred och sociala förbättringar för kvinnor i
viirlden och kommer liksom kvinnor över hela viirlden
att använda handlingsprogrammet från Beijing som en
bas från vilken vi kan mäta våra framsteg.
Pam Flynn,

översatt av Gunnel Atlestam
NAW är Svenska Kvi nnors Vän sterförbu nds systerorgani sation
i

Storbritannien.

Vi Mänskor Nr

51997

15

Brlo:

ANrr.q, AxrsRssoN

Hälften av folket är fattigt
50 är efter frigörelsen
Femtonde augusti. Vi är i Kalyana Chetty Nagar' ett
slumområde i norra Madras, Sydindien. Flaggan hissas,
festklädda sluminvånare sjunger högtidligt den indiska
nationalsången. Det är en dag att fira för alla indier, hög
som låg, fattig som rik, en dag att känna stolthet över sitt
förflutna, att känna samhörighet över alla kast- och
andra gränser. l5 augusti 1947 var frigörelsen från
England ett faktum och Indien en fri nation.

i iir först

generade, sedan rörda och nåir någon

börjar tala om Mahatma Gandhi, "nationens
fader", och hans oerhörda inflytande i hela
frigörelseprocessen, känner vi oss själva samhöriga med
våra indiska vänner. Trots att nästan ingenting blev som
de en gång lovade och trodde på fanns ändå Gandhi och

hans tankar om ickevåldskamp. Så fanns hans stora
tankar om det framtida Indien, med decentraliserad makt,

med kapitalismen ersatt av en jämlikhetsekonomi.

Ett Indien dåir samarbete

befrämjades och

en

behovsstrategi garanterade alla mat, kläder, husrum, m.
m. Gandhi och hans rorelse strävade också efter en allmåin

moralisk pånyttfödelse som skulle göra indierna villiga
att underkasta sig ett gemensamt ansvar för samhällsekonomin, Gandhi och hans ekonomiska med-

t6
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arbelare J. C. Kumarappa formulerade grundsatsen för
Trusteeship (förvaltarskap).
Rikemän, jordägare, industriägare, m.fl. skulle ha rätt
attäga rikedom, men inte att fritt förfoga över den för
egen vinning. Rättvis fördelning för det allmänna beista
skulle organiseras, också med lagstiftning.

utgör ett projekt. Och det projektet har avancerat mycket
långt.
Gruppen driver i dag en kvällsskola för cirka 75 barn
som behöver läxhjälp och en belyst plats att läsa på.

Femton flickor får varje år sömnadsutbildning. Cirka
sextio kvinnor träffas regelbundet och diskuterar egna
problem, bekämpar spritförsåilj ningen,
stiiller hustrumisshandlare till svars, krdver vatten, el och
toaletter av myndigheterna, {urangerar demonstrationer
och massmöten, t.ex. den 8 mars.
Alla dessa kvinnor i Sevapriyas kärngrupp och utanför
och gem

Gandhi var kvinnornas man
Mordet på Gandhi 1948 forefaller ha omintetgjort ett
sådant ekonomiskt experiment. Dettå exempel ger dock
en bild av de speciella indiska förhoppningar och ideer
som fanns vid frigörelsen den 15 augusti 1947.

Gandhi var också kvinnornas man. De följde honom i

stora skaror på saltmarschen

(ni har väl sett filmen

Gandhi?) och otaliga andra ohörsamhetskampanjer. Nåir
vi besökte den indi ska kvinnotidskriften Manushi (= Vi
Mänskor!) i New Delhi säger dess chefredaktör om
Gandhi: Han zir vår tids Jesus!
Men i dag, femtio år efter frigörelsen lever fortfarande
hälften av den indiska befolkningen under fattigdomsgränsen. Indien år en stormakt, men djupt splittrad av
politiska och religiösa motsättningar. Samtidigt år man
våirldsledande i gräsrotsrörelser. Enbart i delstaten Tamil
Nadu i Sydindien ska finnas minst 500. Och många av

dessa

har fortfarande Gandhi som sin

ledstjZirna.

i

Kalyana Chetty Nagar är en sådan grupp.
Dess medlemmar har alla vuxit upp i slummen. Alla utom
Sevapriya

grundaren Balasubramanian, kåind som Balu.
Balu var socialarbetare i föreningen Svalorna som
kommit till Madras i början på 60-talet för att bedriva
solidaritetsarbete. Skolor, hantverk och hälsovfud kom
snart igång. Balu visade sig självstiindig, kunnig och
mentalt stark och i stånd att gä emot såväl självgoda
utländska volontärer som den indiska svalstyrelsen som
rekryterats bland överklassen i Madras. Detta med tanke
på att behovet av dörröppnare hos myndigheterna för att
få igång arbetet. Balu startade snart en fackförening bland
han tverks arbetarna, v i lket s t)'re lse n häfti gt fördömde. Nåir
Balu tvingades avgå, följde ytterligare nio andra med i
solidaritet. Dessa tio grundade Sevapriya 1976.

en samm a

har minimal utbildning men dr genom sin uppväxt i
slummen lika kunniga om sin egen situation som någon
välutbildad socialarbetare. Detta märks också på de
seminarier där dessa kvinnor deltar. Gruppen kallas
Arvangal.

I ett angränsande slumområde har 25 kvinnor bildat
en forening under 1996, inspirerade av Sevapriya. De

nu med gatuteater, sång, dans och

samverkar

demonstrationer.

Välgörenhet eller soclal moblllserlng
Kvinnoföreningens namn Arvangal betyder "entusiasm".
Namnet Sevapriya betyder

"tjäna med kårlek"

eller
"Kärlek till att tjäna". Detta kan

'Välgörenhet

till

är eNV bro|t

föra tanken

välgörenhet.

Men medlemmarna betonar att
det handlar om raka motsatsen.

Sevapriya ger inte bort något,
har inte ens något att ge bort.
Men de åir oförtröttliga i att dela

människors vardag och finna

lösningar

på sociala

och

ekonomiska problem.

Diskussionsvis analyseras
hur samhället marginaliserar

vissa grupper,

orättvisor

till rättvisa
diskuteras. "Välgörenhet åir ett
brott", säger Balu. "Den gör
klargörs och vägar

aom qör
människor
underordnade,

?assiva och
dödar
initiaT,iv-

förmäqan,"

Solidaritet, djärvhet och vilja att lära

människor underordnade och

Utbrytningen och bildandet av Sevapriya ar en ovanlig
händelse. I Sverige betraktas det idag som en nästan
dumdristig djZirvhet att säga upp sig från jobbet. Vad det
kunde kallas i Indien kan man bara ana. Dåir åir minst
trettio miljoner öppet arbetslösa och kanske hundra
miljoner dolt arbetslösa, efter våra begrepp. DZir har man

passiva och den dödar initiativförmågan. Katasrofhjiilp

inte råd att inget göra, om man vill leva vidare.
De nio som var solidariska med Balu hade mycket vaga
idder och kunskaper om hur social organisering skulle
gå till. Ingen hade mer än fyra års indisk folkskola. Niir
Balu började sitt pedagogiska arbete trodde nog få att
han skulle klara det. En tid i början hyrde alla in sig i ett

andra. De åberopar inte Gandhi stup i kvarten, men nog
svävar hans ande på något sätt över deras verksamhet.

och samma hus och bodde
Medlemmarna

i

kan behövas ibland, men den åir en livsuppehållande
nödvändighet. Annars ska var och en tå tag i sitt liv och
gå framåt, hur små stegen än må vara."
Ett sammanfattande namn på Sevapriyas nu tjugoåriga
verksamhet är "social mobilisering" både av sig sjåilv och

Erni Friholt

i ett slags kollektiv.

Sevapriya har alltid sagt att de själva

Vi Mänskor Nr
I

3 1997

17

Kan en västerl änning
n ägonsin förstå Indien?
o

Vägen till Agra. Tre ord och de väcker så vackra bilder
från det förflutna.
Flamingoträd och palmer, påfåglar i parklandskap och
praktutstyrda elefanter på marsch. Mogulkejsarnas

fårdväg - och många andras.
I morgonljuset som silar mellan träden sitter nu
slumkvarterens invånare och skiter på gräsmattorna eller
i det nakna dammet. Människor på huk, utlämnade som
hundar.

d. skjul

som kantar vägen/gatan lagar man dagens
första måltid. Eller kokar åtminstone sitt "tevatten".
I En bostad med jordgolv och halva murväggar
upphjälpta med ett grenskydd och innanför väggarna och
runt "husen" smuts och åter smuts. Vem kan tvätta sig
eller rengöra sin bostad om inget vatten finns? - Detta åir
vägen till Agra.
Vi har långsamt låimnat Delhi och dess ohyggligheter.
Kvarteren kring Jama Mashid - den stora mosk6n - med

I
II

den nervösa hetsiga tråingseln av alltför många måinniskor

NU TYCKER JAG
ATT JAG AR VACKER
Poonkodi, på bilden till vönster, bor tillsammans
med sin man och Nå barn, en pojke på 7 år och en
flicka 5 år. Hennes man sitter iföngelse, hon
ölsknr sin man trots hans kriminalitet. Poonl<odi
har ett arbete, hon stödar och Nöttar klöder hos

enfamilj. Hon ör

oclcså medlem i Sevapriyas

kv i nnoföre ni n g Arv a n g al.
Nör Poonkodi var I2 år blev hon slagen av sinfar
i ett familjegrril. Honfick en bestående ryggslcada,
en puckel. " Nör jag var yngre såg jag mig som
handikappad, men nu rycker jag att jag ör vacker."
Ibland får hon ont i ryggen och måste vila.
Poonkodi ör gladför sina barn som hon hoppas
skall få en bra utbildning och hjölpa henne nör
hon blir gammal. Det ör fantastiskt att tröffa dessa
starkn kvinnor i Indien.

Tpxr ocH BrLD: ANrra ANoeRssolt
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på alltför små ytor. Trånga gator och lukten av rutten
fisk och annat ruttnande.
I alla parker och på alla tillgåingliga gräsmattor sover
och vilar människor - mest män. Utan arbete, utan bostad
har de kommit in från landsbygden för att "söka sin lycka

i storstaden" som allsköns skrivande idioter brukar
uttrycka det. Det finns inga arbeten att få. Inte på
landsbygden och inte

i

sfäderna.

iggana attackerar oss så fort vi stiger ur bussen,
I iUlanO blir de så många att det dr näst intill omöjligt
att försöka knuffa sig en väg ut ur hopen. Utan att bli
alltfor brutalt ovänlig mot dessa arma krakar som

f

antagligen "ägs" av någon maffiaorganisation och fraktas
från plats till plats, från den ena turistfällan till den andra.
Vi - turisterna - är deras jaktbyte och de gfu på oss envetet

och ihiirdigt.
aa

/1
^

I en slags

desperation.

ndå förvånar det mig att de inte dr ännu fler. Som

Or, ser ut

i

byarna därute på landsbygden och i

slumkvarteren i släderna borde många fler ha gripit till
tiggeri som överlevnadsmöjlighet. Men man våirjer sig
kanske in i det sista för den utvägen. Eller iir tiggarreviren
så noga bevakade att ingen outsider släpps in?
Det tjänar inget till att ge dem pengar - de får som
sagt inte behålla slantarna för eget bruk och inte vill jag
göda en maffiaboss. Alla former av "hjälp" drunknar i
detta hav av misär och yttersta utsugning.
Den uråldriga kvinnans gula klohand sträcks upp mot
bussfönstret. Och plötsligt vågar jag inte låingre våinda

mig bort, vågar inte neka. Tio rupies. Någon sorts
hämnande gud hade slagit mig om inte dessa rupies fått
byta ägare. En så gammal kvinna med utbränt mörkt
ansikte och likgiltiga ögon. Hon såg förbi mig - kanske
med förakt.

Den lilla tjejen har en bekymmersrynka över näsroten
och sträcker fram handen utan hopp om att få något.
Tillbaka i Delhis centrum och jag kommer från
bokhandeln och från ett förstrött gloende på det och detta
som jag inte ids köpa. Fast mycket zir så billigt. Jag ser
på henne och känner mig billig också för egen del.
Babblar på svenska: - Herregud, lilla våin hoppas du får
behålla några rupies själv - eller tar de allt ifrån dig?
Men iallafall: varsågod ...

Det tjänar inget

till att gräta, att maktlöst

knyta

händerna i raseri. Men hatet mot de zlrroganta i sidensari
och briljanter, mot de framglidande lyxbilarnas ägare
nästan kväver mig.
Stannar en turistbuss i någon av Rajastans byar för att
"studera" byn och byborna brukar dessa kasta sten och

koskit på turisterna/besökarna. Onekligen ett sundhetstecken. Men vi (vår sikhiske guide) lyckas trots detta
förhandla fram ett besök. Hiir råder tydligen en klassskillnad i eländet. Några bor i hyddor utan dörr eller
framvägg men kvinnan vi samtalar med har ett hus med
dörrar och innergård och ordentligt avgränsade rum. Hon

mycket självmedveten och klar över sin position. Litet
knepigt och en del hyschhysch sedan; men det iir
zir

antagligen hon som får ta emot ersättningen för det besvåir
de haft med vårt besök.

Vi balanserar tillbaka på stenar som sticker upp ur
bygatans sörja. Det åir ändå torrtid nu och jag funderar
över hur byn ser ut när regnen kommer. Kvinnorna får
då gå upp till fotknölarna i lervälling vad de än skall
syssla med. Och köket under bar himmel och risknippena
för elden alldeles genomblöta.
Vfu vän den sikhiske guiden åir illa berörd. Och på sitt
sätt indignerad. Han berättar sedan mycket öppet om
byarnas elände, om malaria och dysenteri och bristen på
läkare.
ästliga besökare börjar ibland yra om "enkla
människors inneboende godhet". Menar att fattrga
människor bör förbli faaiga för då hjälper de varann på
ett så storsint och generöst sätt.
Vad jag förstår så blir plågade människor rätt hårda
och elaka. Försvarar till varje pris sitt eget. Stöter bort
tiggare och hjälpsökande och konkunerar stenhårt om
arbetstillfällen och inkomster. Allt för att överleva.

? ä turisternas lj uva sandstrand
I med det stiindigt blå

..

många OVefklaSS'

haver rullande in går så
barn fram och tillbaka med

stora .-- ,: .^ .^ |
mannrc lkOf nag
tunga knippen kläder till

försäljning. Det åir jobbigt att
traska i djup sand och dubbelt
jobbigt om man måsre båra

r
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Ve
en gkfidef ffam
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i

gråt når

,::lj'ffi,',?:ä och utsiråtar

vi inte vill

köpa

av

öVefläq7en
når de andra unsarna retar höqf äfd,
honom. Försöker behåirska sig

honom men gråten iir dåir; både
ilsken och besviken.
Jag känner igen en gest, ett ögonkast från min egen
sons småbarnsår. Fast hans ilska och ärar gällde ju
annat...

Den portugisiska familjen "har ägt plantagen i
generationer". En plantage diir man odlar ananas,
bananer och kryddor. Konstigt nog får vi aldrig se
huvudbyggnaden. Men väl lantarbetarnas kojor.
Lantarbetare som tjänar sexhundra rupies i månaden. Vi
turister betalar åttio rupies för en lunch. En_enda måltid
på - som vi tycker - mycket anspråkslösa restauranter.
Enkelt råiknestycke: en lantarbetares månadslön räcker

till sju sådana måltider. -

Jag vet att arbetarna kan

hushålla och dryga ut sina pengar på olika sätt. Sanningen
åir

ändå denna: sexhundra ynkliga rupies kan inte livniira

en familj.
Fonrs. pÅ rvÄsra stoa
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Fonrs. nnÅx r'önrcÅeloe stoa

Sexhundra rupies. Jag läser "India Today", tidningsjnummer efter tidningsnummer för att försöka förstå.
Plockar ut siffror; en renhållningsarbetare tjänar ettusentvåhundra, en lärare kanske tvåtusen rupies per månad.
Helsidesannonser om lyxutrustade lägenheter, om
smycken, video, eleganta möbler. Affischer med samma
säljbudskap efter gator och vägar. Naturligtvis finns det
köpare.
Överklassmänniskornas arrogans. De skrider fram i

hotellens vestibuler och utstrålar överlägsen högfåird.
Riktad också mot oss dammiga, skrynkliga och tröttå
turister. Visserligen bor jag på detta hotell men någon
kraft har placerat mig på rätt sida i tillvaron. Även håir.
Utsatt för samma sorts blickar som den arbetslöse i sitt
bo på trottoaren. I en dimension ar iag tacksam för detta.

l^\
L/

e absoluta och definitiva klasskillnadernas land.

så lätt hand förbi
förbigående och
koncentrerar sig sedan på Taj Mahal, Fahtepur Sikri och
Vindarnas Palats. "Det där andra" finns liksom inte.
Dock iir det så smärtsamt sant att Indien år vackert.

R.r.handböckerna glider med ack

främmande och diirför mycket törtöriska. Den delen av
resan till Indien skall givetvis inte förnekas.
Vi ser också rikedomen i landets jord. Fertiliteten. Som
skulle kunna försörja alla landets invånare med mat och
förnödenheter. - En fördelningsfråga säger någon med
blåögd och svensk uppriktighet. Fördelningsfråga.
Förvandling tillbaka till något som var? - Före alla
erövrare. Eller vägen framåt?
Indira Gandhi har skrivit (sagt?) något om att det iir
totalt omcijligt för en västerlåinning att verkligen förstå
Indien. "Indien är annorlunda"; iir inte likt väst på något
plan, varken kulturellt eller socialt och det åir naivt att
ens försöka att L våra termer tolka det indiska samhåillet.

I
L

iknande tankar har våra västliga intellektuella
uppenbarligen anammat. Talar med dan på rösten

om andliga vården som dr av högre dignitet

åin

vår våistligt

materialistiska och våirldsliga bild av tillvaron. I Indien
ser man människans existens i andra dimensioner. Det
materiella livet betyder intet; det åir själens liv som räknas.

misären i Indien. Nämner något i

efter alla chocker av smuts
För den som orkar
och äckel. Yamunaflodens blå ringlande vattenväg och
ett sirligt rött torn i grönskan. En utsökt bild, ett ljuvligt
landskap. Så som man drömmer att Indien bör vara. Vi
se skönhet

möter många sådana upplevelser av det mycket

| ögnaktigt skitsnack. Bankiren i Delhi, företagsägaren
L i det industriellt växande Bangalore och plantageägaren i Goa åir så goda materialister/kapitalister som
någon ur samma sociala grupp i viist. Det åir profit som
räknas - inte någon svävande andlighet.
Braminerna och hinduismen uppvisar - underliggande
i den till synes så komplicerade och sofistikerade
ideologin - ett verksamt vapen för förryck. Man intalar
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Ett hindutempel i Delhi. De ab s o luta oc h definitiv a klas s killnader nas land. R es e handböckerna glider med ack så lött handförbi misören i Indien. De koncentrerar sig
på palats och tempel.
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Ulla

JonlNssox

landets lägsta sociala grupper att varje individ själv Zir
skuld till sin miszir genom sina synder i ett föregående
liv. Genomsyrar sådana tankar samhället bör de flesta
protester tystna. fu på alla plan omtijliga. Och över-

klassen har på samma väg
syndfria.
Kastväsendet

fått sin legitimitet -

de

inplanterat av ett erövrarfolk som
för
förtryck - lever vidare trots alla
ytterligare medel
texter och förklaringar att det upphävts. Tror våra

-

andesvävande intellektuella att kastindelningen också
Uåinar något upphojt överjordiskt syfte?
Skräcken för det ohöljda klassamhåillets strukturer trar
ett isgrepp om själen. Om vårt eget samhälle - vi dåirhemma - skulle drivas hän mot något liknande detta?
En överklass som tillgriper absolut alla medel fcir att
behålla sin makt och sin egendom och krossar allt i sin
väg. Även vi har ju sett liknande förhållande i tidigare

ao

An tl igen fri
efter nio är!
I snart fyra år har Clara-Magazine, vår
systertidning i Frankrike, drivit en kampanj
för unga palestinska kvinnor som sitter
fängslade i Israel. En av dem som nu har
frigetts, efter nio år i fängelse, är Rula Abu
Dahu. Clara-Magazine har intervjuat henne.

Q
N

ula bor i Ramallah, den palestinska staden ddr
h.nn.s familj, som är kristen, har bott i generationer.

JI nte åir det "vishetsld.rare" eller hinduiska präster som
I imponerar i Indien. Men att dzir arbetar aktiva grupper
som tar fatt med misåren och problemen och vill tiinka
och handla rationellt. Att man organiserar sig fackligt.
Att kvinnogrupper arbetar på sitt håll. Att bönder går i
protesttåg mot Coca-Cola och annat otyg.
Och på väggar och murar i Panjim hade framstegsinriktade politiska partier manifesterat sina protester mot

Rula iir 26
nio av dem har hon tillbragt i ett israeliskt
^r,
for att ha dödat en israelisk soldat
fängelse, anklagad
under Intifadan. Domen löd på 25 är, och Rula berättar
att hon inte hade blivit frigiven såpass snzut utan insatser
från israeliska fredskämpar som Hava Keller och den
internationella solidariteten.
- Clara-Magazine har varit fantastisk, säger hon. Alla
palestinskor känner till vad tidningen har gfort för oss.
- Jag föddes under ockupationen, jag växte upp med
en önskan om att vara med och kämpa. Jag började delta
i demonstrationer niir jag var ganska liten. Nåir jag llirde
känna PLO ville jag vara med dZir. Jag var 19 år nåir
Intifadan började. Tyvåin blev jag arresterad redan efter
en månad. Håir hemma, mitt i natten.
- Min sjåil var inte i fängelset. Jag har alltid trott på
mitt land, vad jag har gjort har jag gfort för Palestina.
Och så var jag ju inte ensam. Vi var många, vi gav
varandra mod. Jag ar fri i dag tack vare mina kamrater
som vägrade att lämna fängelset utan mej. Vi var fyra
stycken som vägrades amnesti. De sista 16 månaderna
var de svåraste. Vi visste att israelarna köpslog om vår

arbetslösheten. Med stora tydliga boksäver.

frihet.

skeden.

Att som individ vara berövad alla ekonomiska resurser
och diirmed också alla flyktmojligheter. Utan inkomst,
utan bostad; totalt prisgiven. En mardröm man inte ens

vill snudda vid.
För ett par år sedan svalt tusen människor ihjäl i
Kalahandidistriktet i Orissa. Fattiga människor i Bolangir
(Orissa) har enligt vittnesmål sålt sina barn för eliindiga
tjugo rupies. Många bostadslösa i Delhi frös ihjäl nZir
temperaturen gick under noll den vintern. För den som
vill liisa fylls spalterna av ofattbart skriimmande budskap.
Och förmodligen når endast en bråkdel omvärlden.

Rula döljer inte sin besvikelse.

Ulla Johansson

Nåir jag fängslades, kämpade Intifadan för att
soldaterna skulle lämna Palestina. Nåir jag lämnade

-

fängelset, fanns inte Intifadan liinger, men soldaterna var

kvar. Vi bor

Bnrsr

pÄ

Asien har

i

rlrcxoR
dag ett underskott på flickor

i

för-

till det normala födelsemönstret. Och bristen blir allt viine.
Det felaktiga förhållandet mellan antalet flickor och
pojkar mrirks tydligt i Kina, Täiwan och Sydkorea.
Det anses bero på vissa asiatiska kulturers förkiirlek
till pojkar. Enligt konfucianismen kan bara pojkar
föra slåikten vidare.
hållande

Källa: IPS-AGDA

i

ett stort fångläger. Jag kan inte gå två

kilometer utan tillstånd. Jag har inte ens fått se Jerusalem!
Vi har varken fått fred eller frihet.
Men hon har inte förlorat hoppet.
- Vi måste fortsätta att kiimpa, med alla medel. Israel
måste sluta ockupera vårt land. Det blir nödvåindigt att
hålla ihop, allesamman, för att uppnå detta.
Rula säger att något av det svåraste att vänja sig vid

efter att hon lämnade fängelset, är att alla hennes
vänninnor nu har avslutat studierna, har gift sig och fått
barn. Sj:ilv har hon börjat studera igen och hon arbetar.

Francoise Germain-Robin
Översatt av Aase Bang
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Varje d ag, varje natt
kämpar vi för fred
Det är en lång historia. Jag var bara sju år när jag
måste fly. Vi lider men vi är inte ensamma. Det finns en
solidaritet över hela världen för vår kamp. Det säger
Salma Boulahi som har rest till Sverige med tio barn från
västsahara i ett solidaritetsutbyte arrangerat av bl.a.
Emmaus, Föreningen västsahara och Proletären FF.

-

- Vi måste sprida våra erfarenheter av livet i flyktinglägren, säger Salma som samtidigt besökt en internationcll kvinnokonferens i Stockholm. För ni skall veta
att varje dag, varje natt kämpar kvinnor och män i Saharas

flyktingläger.
Hon sitter på altanen utanför klubbstugan i Tynnered.
Barnen spelar fotboll med klubbens svenskabarn. De har
varit på Liseberg och de har rest ut till Måvholmen och
badat.

Status hos månnen
Vad har våra ungdomar gemensamt med människor som
aldrig sett annat än öken och sandstorm? Vad har vi att

låra av kvinnor som bor i tiilt och väver mattor långt
borta från marknadsekonomin?
- Många kvinnor kommer visserligen från beduinsamhällen med mycket starka traditioner, säger Salma.
Men vi har kämpat oss till status hos männen eftersom
de behöver oss i befrielsekamPen.
Det förändrade våirldsläget, EU:s framväxt som stor-

makt och de inre förhållandena

i de förtryckta

har naturligtvis påverkat livet

i

låinderna

Sahara, liksom det

påverkat oss. Men de cirka 200.000 personerna som lever
på flykt i Saharaöknen dr beroende av materiellt strid för

sin och sina barns framtid.
- Opinionsarbetet kan verka tungt, säger Bengt Frejd.
Men det iir viktigt och vi måste lyfta upp denna fräga
inför årets Fredslopp ö representanter for befrielserörelsen Polisario kommer till Sverige. Men gensvaret i
svenska massmedia har varit svalt.
Västsahara, Saharawi Arab Democratic Republic ligger
vid Afrikas Atlantkust strax söder om Kanarieöarna. Landet som

Zir

håilften så stort som Sverige

uir

till största delen

tiickt av sand men under den finns rika mineraltillgångar.
Den långa kusten har goda fiskevatten. En liten del av
befolkningen bedriver boskapsskötsel och självhushållningsjordbruk. Men sedan 1975 åir Våistsahara ockuperat
av grannlandet Marocko.
- Vi måste bekämpa Marocko med våld, för de tog oss
med våld, säger Salma. Men vi vill inget annat än an få

W

leva i fred.

Flåkt från en bättre vårld

-ry

Salma Boulahi ä feminist men inte av det slaget vi iir
vana att se. I flyktinglägren åir hennes uppgift att skola
kvinnorna i den politiska kampen och att låira dem hur
de ska skydda sig och barnen mot sjukdomaroch angrepp.

Efter att ha läst Aftonbladets nya PULS-bilaga
Btt-o: CuanlorrE
att skola lcvinnorna
är
uppgift
viktigaste
Vår
absolut
politiskt, sriger Salma. Ett problem som kan vara lika aktuellt
för kvinnorna i Europa, tillögger hon.

SvÄnPsrnÖPt
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dåir

kvinnokampen illustreras av två blåslagna och knivskurna
förskriimda människor blir mötet med Salma för mig som
en flåikt från en bättre våirld. En man kanske skulle tycka
att hon dr vacker men den styrka Salma utstrålar ligger

i spetsilna på hennes sloja.
Vi
- lever i ett tillstånd av varken krig eller fred, berättar
hon. Det kan kiinnas svårare än når vi förde den väpnade
kampen. Men vi har låirt oss att leva också med de nya
omständigheterna.
inte

Spanien fick vägtra Sahara
På

Berlinkonferensen 1884, då Europas stater delade upp

Afrika mellan sig, fick Spanien våstra Sahara. Folket i
området accepterade inte detta. Uppror och motstånd
följde och det var inte förrän 1936 som spanjorerna hade
full kontroll över territoriet.

På 1960-talet blev många kolonier

i Afrika

själv-

ständiga men inte förrän 1974 tvrngades spanjorerna gå
med på att befolkningen i Västsahara skulle få rösta om

självbestämmande. De var tvingade, dels av folket i

den sahariska kvinnan är mindre förtryckt än de flesta
av hennes systrar i den tredje våirlden.
- Vill vi skilja oss från en man som vi inte tycker om
brukar inte detta vara något problem, berättar Salma. Och
några vårdnadstvister känner hon inte till.
- De mänskliga resurserna har vi, säger hon. Och viljan
finns. Men för att ta ett exempel från skolan har vi 45
elever i varje klass och ne barn på varje låirobok. Varje
sommar reser dåirför stora grupper av skolbarn från
Västsahara till Sverige, Norge, Spanien, Tyskland,
Belgien, Italien eller något annat land for att se och
uppleva vad de fått läsa om livet i Europa.
- Syftet ar att alla barn under tolv år ska ha giort en
sådan hår resa, säger

Salma. Det är naturligtvis också bra att folk håir i
Sverige ffu veta att vi finns och att vi iir

området som 1973 bildat befrielserörelsen Frente Polisario och inlett en väpnad kamp, dels av FN som hävdade

håir.

Charlotte Svärdström

alla folks rätt till sjåilvbestiimmande.
Folkomröstningen blev aldrig verklighet. I stZillet
invaderade Marocko landet och ockuperade de norra
delarna.

till

1981 hade gerillan det militiira initiativet.
Dåbörjade ockupationsmakten med hjälp av amerikanska
och franska instruktörer bygga en två meter höga mur av
sten, grus och sand som var 220 mll lång. Marken minerades. Vid var femte kilometer placerades militiir och över
det hela installerades ett elektroniskt radarsystem som
registrerar alla rörelser och ljud.

Fram

'FöReracARNA Än vÄeer
UR HOPPLÖSHET OCH BIDRAGSBEROENDE'

I början av september var Mona Sahlin i Göteborg och
föreläste for Europarådet mot rasism. Ett hundratal
personer, företrädare för invandrarorganisationer, utbildning och fritidsverksamhet lyssnade och stiillde frågor.

Enligt uppgift finns 1,6 miljoner med invandrari Sverige. I Göteborg zir nio av tio somalier

bakgrund

Exilregering med diplomatiska relationer

arbetslösa.

Gerillakriget fortsatte dock till september 1991 då en
fredsplan antogs av Polisario och Marocko d2ir bl.a.
allmänna val skall hållas under FN:s översikt. 1984

arbetslösheten, löd flera av frågorna

erkände OAU, afrikanska enhetsorganisationen Västsahara som medlem. 1976 bildade Västsahara en exilregering som nu har diplomatiska relationer med ett 70tal länder, de flesta i Afrika, Asien och Latinamerika.
- Göteborgs-Posten har på sin utrikesredaktion ugit
ett beslut på att detta inte zir något aktuellt ämne, säger

Bengt Frejd som försökt blåsa

liv i

solidariteten med

Västsahara. Centerns ungdomsförbund, exempelvis, har
en plan for Västsahara men den har stannat vid ord.
- Vi gör allt för att vår situation ska bli känd, säger
Salma. Men Marocko bryter hela tiden mot fredsplanen.

Vi lever i öknen men inte ens sanden får vi kalla vår!
Västsaharas Kvinnoorganisation bildades 1979 och har
sedan dess haft tre kongresser.

- Vår absolut viktigaste uppgift åir att skola kvinnorna
politiskt, säger Salma. Ett problem som kan vara lika
aktuellt för kvinnorna i Europa, tillägger hon.
Kvinnokonf€rens i Barcelona
I slutet av året planeras en internationell kvinnokonferens
i Barcelona till stöd tör kvinnorna i Västsahara. Men

Vad har

ni för

konkreta törslag

till

åtgåirder mot

till Mona Sahlin.
om i timmar, svarade

- Det håir skulle jag kunna tala
hon.
- Det räcker med två sekunder bara du zir konkret. löd
ropet från publiken.
- Ni stiiller frågor som jag önskade att vi hade svar på
men det har jag inte, sa Mona. De enda förslag jag hört
från er handlar om lagstiftning men jag Uir inte så förtjust
i detta. Vi vill förändra synen på invandringen. Men vi
arbetar inte med lagstiftning.
Men vad sysslar Europarådet mot rasism med?
- Dagens diskriminering på arbetsmarknaden dr en
tidsinstiilld bomb, sa en äldre kvinna. Allt handlar om
pengar, men det är egendomligt att ingen vågar säga det
rent ut.

- Vi har ingen bostadspolitik, kommenterade Mona
Sahlin. Vi måste tatag i diskrimineringen, alltifån bråket
i

tvättstugan

till

byggsegregationen.

För mig

ar

företagaren nyckeln till föråindring. Detta åir viktigt för
mig. Företagandet, de små egna företågarna fu vägen ur
hopplöshet och bidragsberoende.

Charlotte Svärdström
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Brlo:
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Gudrun Schvman i Brcko.

Sista april och
Första mai i Bosnien
Tillsammans med sextionio andra svenskar
firade jag dessa dagar i norra Bosnien- Vi var
alla inbjudna för att delta i ceremonien den 30
april, då det Första Spadtaget skulle tas för
Folkens Hus i den lilla gruvbyn Lipnica- Ship
to Bosnia har tagit initiativ till att bygga
solidaritetshuset för att stärka gemenskapen i
byn och motverka de nationalistiska krafternauset kommer att byggas i etapper och skall
inrymma en stor samlingssal, bibliotek, kontor,
tandllikarmottagning, kvinnomottagning, närradiostation, kafd m.m. Som ett första steg i detta bygge

i

utlyste Ship to Bosnia en arkitekttävling oktober.
Vinnare blev professor Bengt Edman, arkitekt SAR. Han
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har tidigare undervisat blivande arkitekter

i Lund och

Stockholm, i dag är han pensionåir och ser fram emot att
ägna sin lediga tid åt detta projekt.
Det första spadtaget togs på kvällen. Det var strålande
väder och planen framförden uppbyggda scenen var fylld
med folk. Den ena talaren avlöste den andra - både från

Bosnien och från Sverige, det bjöds på dansuppvisning
av barn och ungdomar från byn och så småningom också
på mat.
De inbjudna svenskarna, som var representanter for
folkrörelseorganisationer, politiska partier, Stockholms
och Göteborgs stad, företag, press och radio, kunde med
egna ögon och öron bilda sig en uppfattning om och
fundera över hur de på bästa sätt skulle kunna hjälpa till
med att fylla detta hus med meningsfull verksamhet. Ett

digert program var sammanståillt för dessa dagar och det
blev många fruktsamma möten mellan människor och
organisationer. De allra flesta av oss bodde inackorderade
hos familjer som gaistfritt hade öppnat sina hem för oss,
på så vis blev inte minst mötet mellan våra båda kulturer
ett oförglömligt minne.
Muslimer, serber och kroater lever håir sida vid sida
och syftet med Folkens Hus il att stöttå människorna
och de goda krafterna. Folkrörelsetanken håller på att
omsättas i praktiken i Bosnien.
Redan nu pågår data- och engelskakurser i Lipnica.
Trycket är stort, alla vill vara med.

Första maj i Brcko området.
Gudrun Schyman var inbjuden att hålla tal i Brcko på
första maj. Många av oss ville demonstrera, så vi åkte
Forrs. pÅ NÄsra sroa
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Leif Jansson, Ship to Bosnia, talar

till alla som kommit för att delta i Första

spadtaget den 30 april.
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Fonrs. mÅN rönpcÅnlur sloa
iväg med Ship to Bosnias buss. Undervägs fick vi information om att läget i Brcko var så spänt att vi inte fick
åka in i s[an. Istiillet blev vi visade till en liten by, strax

innan Brcko, dZir det pågick en folkfest med politiska
förtecken. Inte heller hiir fick Gudrun Schyman hålla
något tal. Man vågade helt enkelt inte släppa in talare
utifrån av rädsla för att provocera fram våldshandlingar.
Under bevakning av Sfor-soldater bjöds vi emellertid på
helstekt lamm och goda drycker.
Innan kriget levde de olika folkgrupperna tillsammans
även i Brcko. I dag bor hzir bara serber. Många harkommit
hit som flyktingar från andra delar av landet t.ex. från
Sarajevo. Muslimer och kroater har flytt håirifrån.
Denna dag hade ett antal muslimska flyktingar fått
tillstånd att resa till Brcko for att återse sina hem, under

polisbeskydd. Tre bussar med förvZintansfulla människor
lämnade vfu "festplats".

Gudrun Schyman, Leif Jansson, Ship

to

Bosnias

grundare, samt representanter för pressen fick så småningom tillstånd att åka in i Brcko. Vi passerade flera
militiirkontroller och blev ordentligt visiterade innan vi
kom in i stan. Bussarna återsåg vi utanför den officiella
byggnaden för Fredssamordningen. Håir fanns även ett
stort uppbåd av Sfor-soldater och tanks, serbisk polis och
en tiit folkmassa. Stiimningen var hotfull och alla
väntade... på något. Vi blev tillsagda att gå in i huset,
diir de muslimska flyktingarna redan befann sig. De lyssnade till en officiell representant för Fredssamordningen,
som förklarade och beklagade att längre in i sin stad, än
till detta rum, skulle de inte komma denna gång.
Spänningen utomhus lättade något och vi utlåinningar
fick lov att gå ut. Vi fotograferade, gjorde intervjuer,
pratade lite och försökte förstå.

Så kom flyktingarna ut ur huset, gick direkt in i
bussarna och for iväg. Man uppmanade oss att vänta en
stund med vfu avfåird. Av erfarenhet visste man nog vad
som skulle hända. Vi såg inte till bussarna på återvägen,
men vi såg spfuen. Stora stenar och krossat glas låg längs

med vägen. Efter att återigen ha passerat militiirkontrollerna var vi tillbaka på "festplatsen" - inte heller
nu såg vi några bussar. Efter vad som verkade vara en
evighet, kom de - det fanns inte en hel glasruta i någon
av bussarna. De hade blivit regelrätt stenade. Människorna var mycket chockade, men ingen var allvarligt
skadad.

Mot bakgrund av denna händelse, som inte åir unik i
dagens Bosnien åir det viktigt att stötta Folkens Hus i
Lipnica och med detta visa att det finns alternativ till
Bu.o: Lrr-l Ntr-ssoN

nationalism och segregation.

IJngdomar ur byn Lipnicas danslag.

Lill

Nilsson

Ship to Bosnia är en ideell förening med både enskilda och
organisationer som medlemmar. Föreningen är partipolitiskt och
rel

igiöst obunden. Verksam heten finansieras

en bart

genom

stödinsatser och donationer. Donerade medel förvaltas av Alfred
Berg FonderAB.

Brr-o: LIt-l NIlssoN

Första maj i en by strax utanför Brcko.
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I Bosnien fi nns

lugnet bara på ytan
Kerstin Schultz är socionom och ingår i TFF:s
konfliktläkningsteam och har sedan december
l99l regelbundet besökt alla delar av forna
Jugoslavien.

- I värsta fall kan Bosnien bli ett exempel på
hur lite man kan uppnå när inte kunskapen
finns om hur man ska bygga upp ett samhälle
efter krig, säger hon.
erstin Schultz nämner staden Mostar som ett
exempel på hur lite man kan åstadkomma når
kunskaperna saknas.
en utpräglad maffiakultur deir politikerna
tappat greppet om makten. Krigets ekonomi har bäddat
för maffians starka ställning som inte heller EU har
kunnat hantera. På gatorna finns otaliga lyxbilar samtidigt som vanligt folk knappt har mat för dagen. Istiillet

- I dag finns

för att bygga upp det civila samhåillet har man tilltälligtvis
tvingats kapitulera inför uppgiften och stationerat soldater
i Mostar för att bygga upp säkerheten.

har EU satsat över en miljard kronor i det
a återuppbyg gnadsproj ektet efter Mars hallhj älpen.
Nu åir pengarna slut och EU har dragit sig tillbaka, men

- I Mostar

störs

t

staden åir fortfarande delad i en kroatisk västra del och
en muslimsk östra del. Ingen familj har kunnat flytta
tillbaka till sin bostad på andra sidan. Skottlossning har

till och med förekommit på de återuppbyggda husen.
Pengarna användes till enskilda återuppbyggnadsprojekt
på vardera sidan och till att bygga broar i betong, men
inga pengar användes

till att

skapa ett samhiille med broar

mellan människorna. I EU:s mandat ingick det att stödja

gemensamma projekt och

att bygga upp förtroendet

mellan de olika sidorna, men när man inte hittade gemensamma projekt sökte man inte kunskapen eller tog in folk

vara gemensamma för att få stöd.
- Och man skulle ta tag i de svåra frågorna, ta upp
dem till ytan och se dem som ett gemensamt problem,
till exempel att lägenheter är ockuperade. Någonstans
måste man ta tag i det håir svåra problemet, att alla inte
kan flytta tillbaka igen och varför de inte kan det. Man
måste hjälpa människor eller ledare lokalt att ta tag i
problemen ist2illet för att låtsas som om de inte existerar
och bygga nytt.
I Mostar säljs varenda lokal eller lägenhet så fort den
blir renoverad och kostar massor med pengar och det gör

att en mängd människor aldrig kommer att få någon
lägenhet. De kommer att få bo kvar i sina garage eller
var de bor. Och du ffu en ny överklass, medan den stora
massan har svårt att klara den dagliga överlevnaden.

Tror Inte att spånnlngarna mlnskar
Tiden går, men Kerstin Schulu tror inte att spänningarna
minskar med tiden. Man kan inte räkna med att tiden
arbetar för fredsprocessen, utvecklingen kan lika gåirna
bli att förhållandena permanentas.

- Tittå på Cypern, där har man haft FN-styrkor
s[ationerade

i 30 år och nu har läget

förvZirrats igen. Det

hjälper inte att ha en insatsstyrka om man inte försöker
sätta sig in i problemen och utifrån de analyserna se till
att man har några åtgåirder. Men i dag analyserar man
alla problem på samma sätt som man giorde under kalla
krigets tid. Då balanserades problemen bort eftersom det
var en maktbalans det handlade om. I dag försöker man
göra på samma sätt nåir det gäller Bosnien. USA skickar
vapen till den muslimska delen för att de ska ha lika
mycket vapen som de andra sidorna som om det går att
balansera bort en konflikt.

-

Hade man utgått från läget och de verkliga behoven
varit mycket mer civila resurser man skulle

som hade den. Istiillet ändrade man mandatet och stödde

så hade det

projekt på de olika sidorna. Med sitt sätt att bygga upp

behövt. Men NATO och den militiira insatsen har do-

på de olika sidorna cementerade man delningen.

minerat. Ändå anser Kerstin Schultz att militiir hjåilp kan
behövas i en fredsprocess, men bara i början och då med

Satsar på positiva krafter

syftet att demobilisera.

Ändå fanns det beprövade alternativ. Man hade kunnat
satsa på de positiva krafterna, människor som finns i

- Militiirens roll måste i inledningsskedet vara att få
undan så mycket vapen och militiir utrustning som möjligt, för att i nästå skede bli passiv och ett skydd för civila

samhället, de som vill återuppbyggnad, samarbeta med
dem, lyssna på lokalbefolkningen, hitta positiva ledare
och hittaprojekt som är gemensammaoch överbryggande.
Man hade kunnat bygga upp arbetsplatser med krav om

att de anstZillda skulle komma från båda sidor. Nåir man
har pengar, som i fallet Mostar, innebåir det makt som
man kan använda för att lägga press så att projekt måste

insatser.

Däremot åir det inte något som tålar för att det var just
NATO som skulle ta över den militlira insatsen. Det
beslutet kan ha varit ödesdigert för hela fredsprocessen och för FN.
Fonrs. pÅ NÄsra stoa
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Fonrs. rnÅN rÖRgcÅBt.uE stoa
- Det åir sjåilvklart att man måste börja med säkerheten,
men problemet med att ge NATO ansvaret ar att man har
definierat problemet på ett visst sätt och det gör man

utifrån de resurser man har istlillet för utifrån det läge
man hade med eld-upphör-avtalet och uppgiften att bygga

upp det civila samhåillet.

Olyckligt välja NATO

- tycker det var en olycklig utveckling att man valde
NATO isället för att ge FN bätre resurser från början.
Det hade dessutom en stor psykologisk betydelse när man
Jag

ersatte FN med NATO. För att bygga upp det civila
samhället skulle man behövt göra tvärtom: få bort militiir
personal och militiir utrustning. NATO har inte några
civila komponenter ändå lir det just det man behöver i
dag for att bygga upp, menar Kerstin Schultz och
förtydligar med att det 2ir inte den fysiska och ekonomiska
uppbyggnaden hon tänker på då, utan att man måste
bygga upp samhiillet igen, framför allt den sociala och
den bygger man inte med vapenmakt.
- I dag måste man inse vad som händer och det ilr att
det finns ett viildigt stårkt inflytande av maffian. Det finns
stårka krafter som har haft ekonomisk vinning av kriget
och som inte zir intresserade av fred. Det zir ingenting
som NATO gör någonting åt. Det räcker inte att skydda

befolkningen med vapen. Du måste också gå
samhället och förstå vilka krafter som verkar där.

in i

Nu handlar det ju om att ta tag i de stora problemen
istiillet och se hur man kan lösa dem, eller hur man kan
åtgåirda dem och hur man kan handskas med dem. Det
finns många problem som aldrig går att lösa, men som
man kan låira sig handskas med och leva med. Men vi
har en tendens att analysera problemen utifrån det
lösningspaket vi har i dag och det ar atL sätta in soldater
och vapen. Vi har oerhörda kunskaper om hur man ska
genomföra militära interventioner. Däremot hur man gör
humanitåra, sociala interventioner och går in med den

-

kunskapen, det vet. vi inte.
- Det finns våildigt mycket man skulle kunna göra om
bara viljan och kunskapen fanns. Resurserna finns. Men
fortfarande verkar det som om man ensidigt tror på att
soldater, hot och våld kan lösa våirldens problem. Det är
ju det man gör; man utgår från att det finns en ond sida
och att de onda ska straffas. Och det vet ju vi som jobbar
med socialt arbete att det atdrig fungerar, varken inom
familjen eller i samhället eller någon annanstans.

återuppbyggnaden saknas den. Hur hjälper man
civilbefolkningen, som inte alls vill ha något krig? Det
passar alla att analysera krig som ett krig mellan
befolkningsgrupper baserat på urgammalt hat. Ändå finns
det hur många rapporter som helst om hur människor
levde före kriget och hur de hjälpte varandra över etniska
gränser under kriget.
- Visst fanns det problem, men det var mer sociala

motsättningar än etniska. Nåir det väl blir krig, och
miinniskorna"utsätts för hot blir det viktigare att tillhöra
en grupp. Den kollektiva identiteten blir viktig och niir
man utsätts för krigshåindelser håinder naturligtvis saker
som skapar både hat och hämndkåinslor. I hög grad
handlar det om att skaffa sig kunskap om vad det år som

bryter sönder samhällen i dag.
- Det handlar inte om resurser, säger Kerstin Schultz
besämt. Hon har själv sett hur FN-styrkan arbetade utifrån en modell med fredsbyggande insatser med väldigt
goda resultat.
- Det fanns en hel del misstag och man hade inte all
den kunskap man skulle ha behövt, men man hade åindå
ett koncept och fick goda resultat. Däemot hade man
inte de resurser man behövde. Änö, jämfört med Mostar
som har fått enorma resurser, så har man åstadkommit
oändligt mycket mer. Ungefär samma koncept tillämpar
man inom {-INTAEF:s område i våistra Slavonien. Dåir
arbetar personalen på lokalplanet och forsöker lösa lokala
problem och diir har man människor med sig.
Ty viirr åir fortfarande forskn i ngen kring kon fl iktlö s nin g
satt på undantag, i alla länder. Den militZira dominansen
eir oerhörd i dag och så åir det av tradition.
Vad kan man då vänta av framtiden? Kerstin Schultz
ser inga ljusningar, frots de massiva insatser som gjorts
för att få slut på kriget. Det skydd människor behöver i
form av ett civilt samhälle diir myndigheter och institutioner fungerar på ett förtroendeingivande sätt åir fortfarande långt borta.
- Det åir lätt att bli deprimerad eftersom maffian och
krigsprofitorer har fått så stor makt, konstaterar hon.
- Om man hade satsat samma resurser på FN ist2illet
och backat upp FN:s mandat och stöd hade man kommit
låingre. Men jag tror inte det i sig hade föråindrat så mycket
om man inte vill ta itu med de verkliga problemen. Att

låta maffian styra. Både inom FN, EU och NATO har
man böjt sig för maffian och inte satt hfut mot hårt. Man
har inte heller ordentligt tagit itu med krigsförbrytarna
på alla sidor. Men ändå tror jag att FN åir det organ som
kunde ha lyckats båist.

Social och psykologlsk kunskap

20

Caroline Runesdotter

Det zir viktigt att ta reda på hur det är, varför det blivit så
och hur man ska vrida utvecklingen rätt.
- Först och främst måste man ha kunskap om de krafter
som bryter ner för att kunna bygga upp igen. Du behöver

TFF, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning

en social och psykologisk kunskap. Men de

har Kerstin Schultz undervisat etniskt blandade grupper

komponenterna saknas. Kunskapen finns hos frivilliga
och en del ideella organisationer, men i den officiella

konflikthantering. För närvarande är hon gästforskare vid
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i Lund, arbetar med kunskap kring konflikter. De används av FN,

media, politiker, bildningsförbund, universitet. TFF.s
konfliktläkningsteam anlitas alltmer som experter. Genom TFF

Copenhagen Peace Research Institute, COPRI.
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Av Blrgltta Yon Hofsten:

An skapa vakna opinionskadrer bland kvinnorna
rir vår stora uppgift, sade fru Birgitta von Hofsten
bl.a. i sitt tal om " Barnens framtid" på SKZ's
oktobermöte. V återger hcir ett kort men vrisentligt
avsnitt av anförandet.
Vad kan

vi i

Sverige göra

för att vara med i

det

v2irldsuppbyggnadsarbete som väntar? Vad kan kvinnorna

göra? Att komma till insikt om, att väckas för, att det
inte räcker med filantropi, att avstå kuponger och samla

mat och kläder med mera sådant, är det första och
viktigaste. Det finns någonting att vädja till dåir som inre
får slå slint. Den moderlighet, den månhet om och vördnad för växande liv som kvinnorna så ofta ger uttryck åt
och som väl ytterst förklaras av att kvinnorna bdr, föder,
ammar och vanligen också vårdar barnen måste vidgas
som vattencirklar ut över gränserna tör den egna familjen
och ut över gränserna för den stad, det land, den viirldsdel

dåir

vi

bor. Att skapa vakna opinionskadrer bland

kvinnorna, lcira oss att kvinnornas hem cir vrirlden och

att det inte går att scitta staket kring den egna
i det övriga dr det första och
viktigaste som måste göras. Här har Kvinnornqs
barnaskaran och strunta

Demakratiska Vdrldsförbund en oerhörd uppgift. Vi vet
så litet om andra länder, om deras vardagsbekymmer,
om deras önskemåI. Vi känner ju knappasr till hur vårt
eget samhälle fungerar. Kunskap bidrar att skapa intresse,
och kunskap åir en förutsättning tör att alls kunna göra
sin röst hörd! Det åir omöjligt att likgiltigt höra hur de
små negerbarnen i sydstaterna i Amerika från sin tidigaste
ålder brutalt knäcks i sitt människovärde, om hur de
indiska barnen redan som små tvingas arbeta hårt, om

hur de kinesiska barnens levnadsstandard ligger någonståns långt under den gräns där vi trodde existensminimum låg, utan att vilja engagera sig.

Kvinnornas Demokratiska Våirldsförbund har på ett
annat sätt än något hittillsvarande internationellt kvinnoförbund tagit till sin uppgift att skapa en våirld för barnen
som håller måttet i socialt och kulturellt och ekonomiskt
hänseende. Dåirför vill vi vara med där. Vi tror inte att
det åir mcijligt att löpa förbi den vederragna politiska
gången, eller att det går att lösa viirldsproblem genom
resolutioner. Men samtidigt får vi inte underskatta den
makt som kan ligga i att vara vaken samhällsmedlem
och att i tal och skrift på olika särr ge urrryck håirår. An
vara med som en levande cell i det diffusa som går under
namnet opinion.
Men det räcker naturligtvis inte. På lång sikt tror vi
inte att det åir möjligt för kvinnorna att hävda de intressen
de av många orsaker har såirskilda möjligheter att tillvarata genom att stå välvilligt intresserade vid sidan av.

Kvinnorna ntåste på ett annat och mera aktivt sött ön
nu, med åsidosöttande av fördomar och cingslan, av
bekvrimlighet och prestige, vara mcd i det innersta
krirnarbetet, vare nrcd dcir planer lciggs upp och beslut
fattas. Det rir något oerhört vrisentligt som måste bti
drivkraften bakom detta: det griller varken mer eller
mindre än barnens framtid.
Eftersom Vi Mänskor firar femtioårsjubileum i år trycker vi

i

samtliga av årets nummer en artikel från första årgången av Vi
Kvinnor, som tidningen hette då.
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Mot ett
annorl unda Europa
Till Amsterdam for Birgitta Rang för att åter träffa
kvinnor som hon samarbetat med i nätverket Kvinnor i
Norden mot EU, men också för att få inspiration till att
delta i olika aktiviteter framöver. En av slutsatserna
därifrån är just att det är dags igen för gemensamma
aktioner.
msterdams alla kanaler påminde mig om att det
var holländare som planerade Göteborg. Solen

sken och vattnet glittrade längs

vfua

promenadvägar till Kvinnohuset diir alternativkonferensen hölls. Vi undrade redan första dagen över att vi
övcrallt mötte så många poliser. De var siikerligen inte
dZir för att NGO-aktivister i fem dagar tZinkte diskutera
komplexa frågesuillningar som
* den demokratiska krisen i EU

x

nordiskt motstånd mot EU: ett bidrag

till

annorlunda EU?
* socioekonomiska konsekvenser av EMU
* steg mot båirkraftighet: ekologi och ekonomi
* patent på liv
* kårnvapen i Europa
* faran med NATOs utvidgning och dess koppling

ett

-

till

vittomfattande beslut de forbereder utan att bry sig om
vad vi tycker. Det var första gången som fackförbund i
EU samlats till en gemensam demonstration. Norrmannen
undrade var svenskarna egentligen höll hus, han hade
inte träffat på några. Förskansade i LO-borgen eller i
Bryssel?

På regeringskonferensen i Amsterdam skulle Maastrich tfördraget om förhandlas. Un der NGO-konferensen
insåg Jag att det fanns fler än jag som inte kände till
konsekvensema av det nya fördragsförslaget. Inför Maastrichtfördraget hade vi varit väl förberedda. Inför folkomröstningen om EU-medlemskap upprepade vi till leda
"Ju större EU blir ju mindre orkar vi bry oss och ju lättare

blir det for

makthavarna att fatta beslut över våra

huvuden".

inte utan anledning som vi kvinnor hade uppmanats att
demonstrera i vita kläder för att påminna om att kvinnor
är "osynliga i Europa". Vid NATO-mötet i Madrid upprepades förestlillningen i samma grå tristess.

av män

juni till ett fåirgsprakande inledningsmöte inför

den

avslutande demonstrationen. Tyviirr hölls som vanligt
alldeles for många tal, nästan alla av män. Men glädjen
och känslan av samhörighet, trots alla språkförbistringar,
var inspirerande.
Mitt i vimlet bland andra nordiska deltagare avlyssnade
jag följande samtal. En norsk fackföreningsman, som var
på strålande humör, uttryckte sin glädje över att vi var så

många som deltog i demonstrationståget. En luttrad
fredskvinna genmälde att det var väl inget mot alla de
stora fredsmarscherna på 1980-talet. Norrmannen lät sig
inte nedslås av detta utan menade att "då var det en annan

30

i

ar

tydligt att makten fortfarande air klädd i grått. Inte en
kvinna uppenbarade sig i maktens korridorer. Det var

Nej, poliserna var dfu for att "Europeiska marscher mot
arbetslöshet, social utslagning och fattigdom", som pågått
i olika delar av Europa sedan i mars, skulle avslutas med
en gemensam demonstration i Amsterdam den 14 juni
och för att l5 regeringschefer, alla män, skulle anlåinda
till Amsterdam den 15 juni. Det behövdes 4.500 poliser
för att vårna "demokratin"!
Demonstranter från alla håll i Europa samlades den
14

demon stranter, representerande miljoner människor, inte
överens med makthavarna Europa om de

Kvlnnor klädda I vltt
Reportage i TV från regeringskonferensen speglade

EUs utvidgning
* ett socialt och feministiskt Europa.

Många tal

tid och nu år det början på en ny tid". En tid då 45.000
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Canberra-kom

m

lsslonens förslag

På Nco-konferensen utrycktes farhågor om en framtid
i barbari i Europa. Men dåir framfordes också andra budskap bl.a. av förhoppningsfulla kåirnvapenexperter som

arbetar

för att sprida kännedom om

Canberra-

kommissionens förslag. I detta förslag finns en troviirdig
plan för avskaffandet av existerande kärnvapen:
1. Ta kåirnvapenstyrkor ur beredskapsläge.
2. Fly tta bort kärnvapen s trids spetsar från v apenblirare.
3. Stoppa utplaceringen av icke-sftategiska klirnvapen.

4. Stoppa kärnvapenprov.
5. Påbörja förhandlingar för att ytterligare reducera
USAs och Rysslands kåirnvapenarsenaler.
6. Nå en överenskommelse mellan kåirnvapenstater om

en ömsesidig garanti om icke-första-användning, samt
en garanti från kårnvapenstaterna om att inte använda
kåirnvapen mot stater utan kåirnvapen.
Första gången jag hörde talas om Canberra-kommissionen var på ett möte med Maj-Britt Theorin i november

1996. Som ledamot av kommissionen hade hon bidragit

liga" igen. Någon undrade "Hur strukturerar vi de nya

till att övertyga andra ledamöter, varav två varit "Eyckapå-knappen-ansvariga" generaler för de brittiska respektive amerikanska kärnvapnen, om att det åir praktiskt
mojligt att steg för steg befria vZirlden från kåirnvapen-

organisationerna med unga kvinnor och gamla kvinnor?".
Vi Måinskors läsare känner slikert igen frågeståillningen.

I Amsterdam kom vi i alla fall överens om att det
igen för välplanerade gemensamma aktioner.

åir

dags

En första planeringsmöte hålls i Köpenhamn. Kontakt-

hotet.

I Amsterdam lyssnade jag på admiral SirJames Eberle,
f.d. general i brittiska flottan, som talade sig varm för
kommissionens förslag. Sir James huvudbudskap var
"Deaktivera kärnvapnen nu! De europeiska regeringarna
måste agera nu!" Han liksom Maj-Britt Theorin poängterade att ingen kommer att göra något fåirrän vi blir
många som kräver att kommissionens förslag tås på allvar
av politikerna. Uta Zapf , SPD-ledamot i Förbundsdagen
i Tyskland, berättade att hon hade begiirt att de europeiska
kåirnvapnens existens skulle diskuteras i Fcirbundsdagen.

Hennes begåiran besvarades med att "Vi behöver inte
diskutera detta nu eftersom vi har NATO och vi åir
dessutom inte en kärnvapenslat". Uta Zapf kommer att

fortsätta kräva ett annat svar från Förbundsdagen.
Utrikesministern i Holland llir ha yttrat "Antingen gör
vi oss av med kärnvapnen eller demokratin". Jag hoppas
att han åir lika ihåirdig som Uta Zapf .
Nu, efter NATOs möte i Madrid, vet vi att utvidgningen
av NATO faststlilldes utan att kärnvapen-paraplyets roll
för allas vår såikerhet ifrågasattes. Kvinnliga politiker som

UtaZapf , Maj-Britt Theorin och andra behöver vårt stöd
för att tvinga ansvariga politiker till förhandlingsbordet
med Canberra-kommissionens förslag överst på dagordningen.

Feministiska nätverk
i Europa. På
konferensen samlades kvinnor för att diskutera hur vi
skall få kontakt med varandra och hur vi skall "bli syn-

person

Är

Vibeke Hpeg, Gefionsgade

l, DK 2100

Köpenhamn, Danmark, tel. +45 31424814,fax +45 3543
4812, e-mail: vib.hoeg@dialip.sdn.dk

Birgitta Rang

Crmr

FRAN DEN ALTERNATTvA KoNFERENsEN
TILL EUS REGERINGSKONFERENS:

"En kvinna i EU är som en fisk i sand"
"Vart är vi på väg? - Mot en demokratisk revolution
eller barbari?"
"Omdefi niera demokratin

!"

"Globalisering följer inte automatiskt på teknologisk
utveckling, Det ligger politiska beslut bakom."

"Indien vill ha en diskussionsgrupp i Genöve som skall
initiera steg för steg-processen mot ett
avskaffande av kärnvapnen ."
"NATOs policy lyder: Vi måste tala om de taktiska
vapnen.tt

Det finns många olika feministiska nätverk

"Om solen lyser på hela världen, varför lyser den då inte
på oss afrikanska kvinnor?"

ExottoiltEN Hezel HenDERsoN FöREslAs nLL NoaELpRtsET
HazeI Henderson dr engelsk-amerikansk ekonom, alternativekonom och ekonomisk aktivist, oberoende futurist
och systemtiinkare. Man får anvåinda många ord för att
försöka fånga in vad Hazel Henderson år och står för.

I

början av september kommer hon på ett kort

Sverigebesök och medverkar i seminarier och föreläsningar i Linköping och Göteborg. Flera kvinnoorganisationer har föreslagit henne som kandidat för Nobelpriset
i ekonomi. Kandidat åir hon redan. men till det alternativa
Nobelpriset.
Hon var en av de första alternativekonomerna och hon
kunde kritisera de etablerade ekonomerna inifrån ämnet.
Själv började hon som miljöaktivist men möttes stiindigt

av ekonomiska argument. Hazel Henderson valde då att

själv studera ekonomi, bli ekonom och med ämneskunskaperna som vapen visa att en ekonomi med ekologiska och sociala hänsyn inte bara åir mcijlig utan också
effektivare. Kort sagt, alla gynnas av en hållbar ekonomi.
Hazel Henderson arbetar aktivt för sina ideer. Hon åir
med i flera fonder med målsättning att främja sociala
investeringar och hon åir med i styrelsen till Worldwatch
Institute. Hon åir också aktiv i Global Commission to fund
the United Nations, för FN år en nödvändig motkraft mot
den otyglade marknaden.

Caroline Runesdotter
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Konotnärsporträttet

" Skal"

52
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. Teknik: tyg, akryl. Tillhör: Göteborgs Konstmuseum.

Annika LiUtdahl

f
I
J

Stockholm, på Statens Historiska museum, finns
våirldens förnämstå samling av fornguld. På grund
au höga stöldskyddskostnader kan vi bara få se en

del diirav.
Från annat håll har vi hört att Vaclav Havel uttryckt en
önskan - ännu ouppfylld - att Tjeckien skulle återfå något
av de skatter som stormaktssvenskar rövade från Prag på
1600-talet.

Ur sådana fakta, som då och då dyker upp, kan flera
tankar vaskas. Såsom att det ofta finns vissa samband
mellan kulturarv och stöld eller en koppling mellan
kulturföremål, museer och kriminalitet, som mcijligen
också ökar museernas attraktionskraft, publikens och
pressens nyfikenhet.

Men museerna gömmer förstås mycket som inte
glimmar på det viset. Göteborgs Konstmuseum, till
exempel, bågnar av magasinerade samlingar, inte minst

nyinköp. Bland det som stoppats undan i museigarderoben finns ett ganska oansenligt föremål, en sko kallad
"skal", sydd av Annika Liljedahl.
Den ser nästan ut som vore den uppgrävd ur civilisationens fornmarker, men outsliten gul och orange plastfiirg lyser till inne i tyghudsvecken och fäster den vid
nutiden. Den Zir oväntat htt, filirilsfotad.
En ömklig skrynklad sko, med ett uttryck som går djupt
ner till kroppsminnenas kåinsliga fotsulor och klämda tår.
Snedtrampad och ändå envist asfaltnosande, på väg
framåt.

Eller så åir den liimnad och urkliven. Kvarstående i ett
"igfu" , utan förmäga att gå vidare på egen hand.
Skal, krZingt fodral. Tömt. ÖmL varligt ömsint, trotsbeskt. Denna "sko" var med på en utsällning hösten 1989

diir Annika Liljedahl visade ett urval "skal", "skrutt" och

födelse, andra släppte fram bubblande skrattflabb. Förvandlingen uppviixt ur en damsko.
Högklackade, tåsmala skodon, dessa tveeggade objekt
mellan stolthet och förödmjukelse, för oss in på kvinnlighetens revir. Vårt psyke fyller dem giirna med subtil
symbolik.
Detta har diskuterats i samband med vissa diktatorinnors sanslösa skobeglir. Och konsthistorien har sina fönåd
av surrealistiska damskor, i sällskap med till exempel
van Goghs våilkända kängor.
Skohandelns dragningskraft talar liksom sagorna sitt
språk. Skoprovarscenen i Askungesagan åir ju den avgörande vändpunkten, stunden för den oansenliga askgrå
flickans förvandling till liljevit prinsessa. Som en motsvarighet till grodans förvandling till prins.
Men tillbaka till verkligheten. En blåsig decemberkväll
1989 ände två unga killar i Södertiilje eld på övervåningen av ett kulturmåirkt hus, kallat Centrifugen. Lite

i

förbifarten blev också kulturen nyhetsstoff. Husets
övervåning användes som lagerlokal av länsmuseet,
konsthallen och musikteatergruppen Oktober. Håir låg
Annika Liljedahls hela utstiillning, i väntan på tåird till
museet

i Sundsvall.

Brandmännen räddade sjöfolksmålaren Harald Lindbergs tavlor, relativt torrskodd klarade sig även en estnisk

utstiillning vid namn "Barn av vind och vatten".
Men Oktobers samlade scenmaterial, tjugo års museikataloger, en halv invandrarkonstutstållning och Annika
Liljedahls samtliga "skal", "skrutt" och "astralkroppar"
brann ner. Av Askungen blev bara aska kvar.
Nu står Göteborgs Konstmuseum, i viss bakvänd likhet
med sagans prins, med denna enda sko, som blivit mycket
ensam och sorgligt våirdestegrad. Ett fynd, rentav.

Lisbet Ahnoff

"astralkroppar".
Hennes sällsamma skulpturer handlade om skalömsningar, visade nakenhetens sjåilsknöckligheter i regnät
plast eller fodertyg försett med tätt glimmande rader av
knappnålar. Någon syntes alludera afroditisk vågskums-

Annika Liljedahl ställer ut verk i blandteknik med textil, ståltråd,
lack, akrylfärg med mera på Galleri Grå i Stockholm 4-21 oktober.
Temat är "att utsättas och utsätta sig".
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En vanlig
hederl ig student...
... har aldrig ledigt. Äret om, i nöd och lust, regn och
rusk, sliter studenten för sina studiestödspoång.
"Fritiden" är full av hemarbete, uppsatser, läxor och
prov. Men när sommaren kommer, då får man ju vila ut i
alla fall, tänker du. Tänk, så fel man kan ha. Här
kommer historien om en alldeles vanlig student, vi kan
kalla henne Sandra.
et är en vårnatt, mörk och stormig. Sandra sitter
på sin kammare i Folkhögskolans tys[a hus, som

en gång

i

tiden varit ett mentalsjukhus. Nu

åir

patienterna borta och huset åir fullt av sovande, salnt några
vakna, elever. Kursen som hon deltar i iir snart slut och

inför höstterminen har Sandra sökt tiil komvux i
Göteborg, hennes hemstad. Folkhögskolans fria skolform
som bygger på engagemang, kreativitet och samarbele

- Men, vore det inte bra om man fick söka sommarjobb
innan sommarlovet börjar, försöker Sandra, men Arbetsförnedringen är obeveklig på denna punkt.
Efter lunchen kommer en fredsforskare till Folkhögskolan och håller ett toredrag om vapenexport. Han berättar att Sveriges regering regelbundet godkänner vapen-

export till krigförande länder, trots att det åir förbjudet
enligt alla lagar och riktlinjer!
Sandra försöker tiinka sig ett gröwe brott. Hon tiinker

på nazisternas gaskammare och på tortyrcellen

i

ett

gammalt fängelse i Nicaragua. Hon undrar om Sverige
skickar tortyrredskap till diktaturer också. Hon skriver
ett protestbrev till en politiker i Exportkontrollrådet, och
ber dem låtå bli att skicka fler vapen till Indonesien, och
försöker sedan slå bort tanken. Men den hänger kvar långt

in i nattens drömmar.

har gett henne studiemotivation.
Nu vill hon skaffa sig gymnasiekompetens, för att så
småningom kunna söka till högre studier. Men Sandra
stöter på ett problem; för att kunna söka till komvux i
Göteborg, måste man nämligenvarafolkbokförd diir. Det

h et blir ingen frukost nästa morgon heller.
W pekvåillen tittår Sandra i sin almanacka. Sommaren
börjar närma sig. Snart är det den sista april, och ö

är nu inte Sandra, då Folkhögskolan råkar ligga i

hjälpa mig, så ffu jag väl söka jobb sjåilv. Hon funderar
på vilka arbeten hon kan tiinkas få. Dela ut tidningar
klockan fyra på morgnarna? Göra smörgåsar, servera

Sandvikens kommun. Hon har alltså fått avslag, inte från
skolan. utan från Sandvikzns kommun DZirtör sitter hon

nu uppe, långt efter läggdags, och skriver ett brev
Skolstyrelsens överklagandenämnd

i

till

Stockholm.

kommer den allra sista pengen från CSN.

Okej, tänker hon, om inte Arbetsförmedlingen vill

kaffe, städa och diska på något skitigt kaf6? Passa
bortskåimda ungar i någon villa i Askim? Sitta i kassan
på FIP?

ästa dag forsover

f, |
l\ our. frukosten.

sig Sandra, och får

På lunchrasten ringer hon

hoppa

till Arbets-

förmedlingen, för att anmäla sig som arbetssökande. Hon
vet att det iir bra att vara inskriven ddr, om man ska söka
socialbidrag. Och söka socialbidrag, det måste Sandra
göra, om hon ska överleva sommaren. I datorerna på CSN,
lever en student nämligen bara nio månader om året.
Under sommaren måste studenterna stå till Arbetsmarknadens förfogande, för då har den ordinarie arbetskraften rätt till något som kallas semester.
Då iir det bra för Arbetsgivarna om de unga studerande
helt enkelt inte har något val, utan måste stå till deras
förfogande. Och det som åir bra tör Volvo år, givetvis, bra

för Sverige. Detta vet Sandra, och allså ringer hon till
Arbetsförmedlingen i Göteborg. Damen i växeln säger:
- Ja, du ffu komma hit och skriva in dig.
- Men, jag går på en Folkhögskola som ligger långt

ute i skogen, sådär sextio mil utanför Göteborg, förklarar
Sandra. Jag kan inte komma ner förrän kursen lir slut!
- Ja, då får du skriva in dig, när kursen 2ir slut.

u
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Inte för att Sandra tror att hon kommer att få något
jobb. Hundratusentals studenter och arbetslösa sitter nu i

de flesta har nog redan sökt
januari
eller så. Men, tlink om hon skulle
sommarjobb, i
få ett arbete änö? Tuink om det skulle finnas något extra
jobbigt G-P-distrikt som ingen annan ville ha, kanske i
ett område med mycket fylla och bråk? Sandra tittar på
almanackan. Då skulle hon, i bästa fall, få börja redan i
juni, och få den första lönen i slutet av juli. Men det åir ju
tre månader tills dess! Vad ska hon leva på under hela
juni och juli? Svaret åir solklaru Socialbidrag. Hon skulle
kunna jobba dygnet runt, och åindå tvingas leva på bidrag.
Och sen, nåir lönen kommer, så kommer den knappast
att räcka till både hyra och mat. Och hela sommaren
kommer att försvinna i arbete och sömn och hushållsgöra.
Det ser inte ut som någon ljusnande framtid för Sandra,
samma tankar och

eller hur?
Men hon har en tanke i bakhuvudet. Den har legat diir
och grott hela tiden, och nu tar hon fram och granskar
den. Om hon skulle fuska lite? Om hon skulle ringa på

jobb som hon vet säkert att hon inte kan få? Som

och gfu, Sandra får en sommarförkylning och en riikning

kräver utbildning, arbetsliv serfarenhet eller körkort? Det
iir ju inga ovanliga ktav, änker Sandra. Sedan kan man
bara skriva upp dessa på en lista och lämna in till
socialkontoret. Lätt som en plätt.
Men något tff emot. Något i Sandra säger att hon måste
vara årlig, om hon bara säger som det är, så kommer de
att förstå henne på socialkontoret. De som jobbar diir har
väl också varit studenter en gång i tiden, änker hon. De
förstfu nog att jag kan behöva vara ledig ibland, som alla

på 500 kronor (från Telia), och en hyresavi. Margareta
Winberg, socialdemokratisk minister, säger att det vore
bra om ungdomar ville arbeta gratis under sommaren.
Sandra börjar läsa Kafka. Hennes vänner skrattar åt
henne: "Ärlig? Mot myndigheterna? Vad ska det tjåina
till då?" Hennes vänner har varit med förr.

några

andra.

A ch dagarna går och blir veckor, och vfuen blir
L/ ,ottar, och Sveriges regering ger klartecken till
fler vapenleveranser till ockupationsmakten Indonesien.
Folkhösskolekursen tar slut, Sandra tar farväl av sina

kurskamrater och far hem till
Göteborg med en nästan tom
plånbok.

Hon skaffar lägenhet, och går
pliktskyldigt med sin nya adress
och till skatteförvaltningen och
arbetsförmedlingen. Så beger hon
sig till socialkontoret i förorten dår
hon nu bor. Damen i luckan säger:
- Ja, dA får du ringa på det håir
numret, och sträcker fram en lapp
med telefonnumret På.

-

Men jag har ingen telefon,

säger Sandra.

- Då ffu du låna telefonen håir.
Men inte nu. Telefontiderna står

på sig för an
G,kattefOrvaltningen har tagit sin lilla tid
y' fomUokföra Sandra på den adress diir hon bor (det
iir ju semestertider), men till slut får hon rätt. Hon hade
rätt från början säger de, men först nu får hon rätten att
söka till Komvux, två månader efter alla andra.
Men kylskåpet åir tomt, och Sandra besllimmer sig för
att ge efter. Det lir mycket enkelt. Hon hämtar platsjournalen och ringer på fem slumpvis utvalda annonser
och får svaret "noj, tyvärr" fem
gånger, gör en lista, lämnar in den
till socialkontoret och kvitterar ut
sin peng. Lika sent som om hon
skulle ha arbetat hela sommaren.

Marqareia

oäger att
detr vore bra om
un7domar ville
arbeLa 7ratis
under
^7mmaren,
börjar
1andra

Wi n berq

läsa Ka fka.

också på lappen.
Nästa dag ringer Sandra från en
kompis. Hon förstår inte hur hon
skulle kunna ringa till Socialkontoret från Socialkontoret.
Nu blir hon från växeln hänvisad till mottagningsgruppen, som efter en intervju hänvisar henne till

studiegruppen, som ställer några frågor och kopplar
henne vidare till arbetsmarknadsgruppen, som efter ett
tag beståimmer sig for att hon egentligen hör hemma i
ungdomsgruppen.

Men nu åir telefontiden slut, så hon får ringa i morgon
igen . .. Ja, poåingen är, att till slut, nåir Sandra har levt
på sin sista studiemedelspeng i drygt två månader, och
fått tillåtelse att förklara sin situation for en oförstående
socialsekreterare, så får hon gå hem och sätta sig ner för
att skriva brev igen. Hon har alltså fått avslag, och tänker

nu överklaga, den håir gången till tingsrätten.
Hon åir nämligen övertygad om att det åir något som år
helt galet, eller rättare sagt, väldigt många saker som är
tillräckligt galna för att göra hennes mage väldigt tom,
faslän hon tycker att hon har giort precis så som man ska

blivit

Och, förmodligen, en lika stor peng.
På Komvux blir hon nu bara
antagen

till

tre av de sex dmnen hon

sökt. Detta ger henne 507o av fullt

studiemedel, vilket är en bra bit

under existensminimum. Sandra
funderar på vad orden betyder. Att
leva under existensminimum. Kan

man verkligen leva, utan

att

existera?

Sedan tänker hon

på

mentalsjukhuset, som nu har blivit
skola. Hon undrar vart patienterna
tagit vägen. Existerar de? Har de

socialsekreterare?

Eller sitter de kanske r

regeringen? Hon undrar varför de grövsta brottslingarna
får flyga fria högt där uppe, medan hon själv har hamnat
under ytån? Från gtammofonen hörs en sång med Petsr

LeMarc, och orden besvarar hennes tankar:
Det finns Nå sorters minskor i vrirlden
de somfår stjtirnhimlen ntir de begdr den
och som med sjcilvklarhet tar för sig var dag

senfinns det de somfår slåssför varie andetag.
Ett spel med mrirkta kort
- ett spel du aldrig kqn vinna ...
Sandras kusin

göra.
Och veckorna går, sommzlrens hetta blir olidlig, Sandra
får ett nytt avslag (från tingsrätten), Gothia Cup kommer
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En kämpande kvinna

r

I-ÄKAREN AuMA

SuNDeutsr

Artikeln om Alma Sundquist är andra delen av Hjördis
Levins artikel om två kämpande kvinnor som tillhörde
rösträttsrörelsens kärntrupp.
I förra numret handlade det om Signe Bergman. Här
portråtteras läkaren Alma Sundquist.

förebådade den strid som våren 1910 kom att stå om Hinke
Bergegrens föredrag Ktirlek utan barn och som ledde till
den illa beryktade preventivlagen.

Anlltad tlll utrednlngar
Almas kunskaper och erfarenheter utnyttjades

i flera

statliga utredningar. Bl.a. gjorde hon en viktig insats i
ar F öre ninge n frisinnade kvinnor bildades
vfuen l9l4 var nitton kvinnor samlade i låikaren

1918 års kommitte för utredning om åtglirder mot
könssjukdomuna. Nåir det blev aktuellt med ett allmåint

Julia Kinbergs hem. Alla var kända liberala

genomförande av sexualundervisning i skolorna inkallades hon vid flera tilltällen som sakkunnig och

kvinnor, skickliga inom sina respektive områden. Flera
av dem tillhörde rösträttsrörelsens kåirntrupp.
Även Alma Sundquist ägnade sig åt kampen för
kvinnans politiska rösträtt, men för henne blev inte
rösträtten en så omfattande fråga som för Signe Bergman.
Almas yrke var alltför krävande och gav i sig en mängd

i den kommittd som tillsattes i
1934
för
september
att utarbeta förslag till lagstiftning
"rätt
om
till avbrytande av havandeskap". Hon bidrog

kvinnofrågor och samhällsfrågor att lösa. Den specialitet

till

hon valde som läkare förde henne direkt ut

i

Alma invaldes även

"abortkommittdns" förslag med en egenhändig

utredning om ogifta forstföderskors motiv

till abort. I ett

sex ualreform atori ska arbetet.

av 1935 års befolkningskommissions

betinkanden

Alma Sundquist föddes den 23 mars l8l2 i Torps
församling i Medelpad, dzir fadern var postmäståre. Efter
några år i Sundsvall efter dennes död, flyttade Alma med

förfatrade Alma vissa kapitel.
Almas sakkunskap gjorde sig även internationelltkiind.

det

sin mor och syster vid den stora branden 1888 till
Stockholm.

Alma blev med. kand. 1896 och med. lic. 1900 i
Stockholm. Hon specialiserade sig i både gynekologi och
dermatologi.
1903 upprättade Stockholms stad särskilda könspolikliniker, skilda för kvinnor och män. Alma blev låikare
vid de kvinnliga poliklinikerna och efter några år var
hon förankrad som chefslåikare vid den norra kliniken

vid Riddargatan. Där stannade hon till 1918, då
poliklinikväsendet omorganiserades enligt en ny smittskyddslag, den sk. Lex veneris.
Sexualhandledning

Nåir Nationernas förbund hösten 1930 utsände

en

kommission på tre personer för att utreda handeln med
kvinnor och barn, den vita slavhandeln, i Orienten, var
Alma en av de tre. Som enda kvinna i kommissionen
skrev hon en betydande del av den stora rapport som
överlämnades till NF i december 1932. Kommissionen

fastslog att bordellväsendet var den faktor som mest
befordrade den internationella trafiken med kvinnor i
östern och dåirför borde detta snarast avskaffas. Allt vad
Alma såg i Fjiirran Östern stiirkte hennes övertygelse att

den enda rätta vägen att avskaffa de sexuella missförhållandena var, att både miin och kvinnor uppfosrades
sexuellt ansvar. I alla de forslag till 2indring av
lösdrivarlagen som lades fram under 1920- och 3O-talen
förtåiktade Alma Sundquist denna åsikt.

till

Under femton långa fu skaffade sig Alma en gedigen
insikt i allt som hörde ihop med dagligt poliklinikarbete.
I hennes uppgifter ingick att "besiktiga" prostituerade

Aktlv I vårldsalllansen

och misstlinkt prostituerade kvinnor. Under

låikarnas våirldsallians. Hon deltog som representånt för

första
våirldskriget upplevde hon att könssjukdomarna ökade
starkt.
Genom allt detta bildade hon sig en självstiindig uppfattning om vilka åtgzirder samhället borde vidtaga för
att avhjälpa missförhållandena. Är 1909 utgav hon,

tillsammans med Julia Kinberg, en handledning i
sexualupplysning för låirare. På grund av ett par sidor
med preventivupplysning hamnade de

36

medverkade även vid den vidareutbildning för lärare som
skolöverstyrelsen anordnade i Stockholm.
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i blåsväder

och

Alma Sundquist var även aktiv inom de kvinnliga
Sverige vid den fcirsta stora internationella sammankomsten for kvinnliga lZikare i New York 1919. Där
diskuterades främst hur prostitution och könssjukdomar
skulle bekåimpas. VZirldsalliansen samlades dåirefter
regelbundet till kongresser och överläggningar.
Alma Sundquist såg till att en avdelning bildades

Sverige. Hon

i

fick snafi överta uppgiften som dess

ordförande efter Karolina Widerström och kvarstod

till

AIma Sundquist, 1872-1940. Hon var gynekolog, dermatolog och chefslökare
vid en s.k. besiktningsbyrå för prostituerade kvinnor i Stockholm. Hon var en
av de sakkunniga som utarbetade I92I års lagförslag till planför
sexualundervisning i skolorna och sexualupplysning för vuxna.

i Stockholm 1934,
alliansens ordförande och innehade
denna post i tre år. 1929 deltog Alma som representant
för Sverige i den forsta konferens som ordnades av
Vörldsligan för sexualreform i London. Hon var också
1930. Vid viirldsalliansens kongress

valdes Alma

till

med vid ligans bildande

i

Köpenhamn 1928.

Alma Sundquist var inte enbart en socialpolitiskt

engagerad låikare. Hon var också en radikal feminist och

en av de svenska pionjZirerna i arbetet for kvinnans
politiska rösträtt. Hon deltog i det allra första offentliga

mötet

för kvinnlig rösträtt, vilket

ägde rum

en

söndagseftermiddag i Folkets hus år 1902. Hon deltog i
föreningsarbetet inom olika kvinnoföreningar och hade
Fonrs. pÅ xÄsra sna
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Fonrs. n'nÅN rönncÅrrue sron

som mest ägnade sig åt offren för prostitution och

flera förtroendeposter. Hon var en svuren fiende till
såirlagstiftning för kvinnor och tillhörde Open Door-

könssjukdomar på "besiktningsbyrån" fick möta kvinnor
från samhällets botten och verkligen stå öga mot öga med

rörelsen.

eländet.

Vännen Ada
Niir Alma kom till medikofilen i Uppsala hösten

1891

låirde hon känna Ada Nilsson. De följdes åt under hela
låikarutbildningen och blev vänner och kollegor för livet.

I Uppsala blev de medlemmar i den nybildade Uppsala
kvinnliga studentförening och kom i kontakt med
öreningen Studenter och arbetare. De deltog i
diskussioner och påverkades av den vänsterliberalism som
hade sin grogrund i studentföreningen Verdandi, bildad
1882, när Knut Wicksell och Karl Staaff stod i rampljuset

på grund av preventivfrågan och religionsfrågan.
De två tjugoåringarna, Alma och Ada, var nog för den
skull varken politiskt eller feministiskt medvetna, när de
lämnade Uppsala för att tillsammans fortsätta studierna
vid Karolinska institutet. Så småningom fick de full insikt

Alma Sundquist bör vid sidan av Ada Nilsson, Andrea
Andreen och Gerda Kjellberg råiknas till sexualupplysningens pionjåirer i Sverige. I Karolina Widerströms
efterföljd utgör deras skrifter, föreläsningar och medverkan i kommittder och utredningar ett viktigt bidrag
till sexualreformationens historia. Även om deras feministiska insats så småningom kom att överflyglas av den
manligt präglade sexualsyn som ännu dominerar vårt
samhälle, så har den betyn mycket för tidigare kvinnogenerationer, särskilt för dem som gått i flickskola. Täck
vare Karolina Widerström och hennes eftertöljare hade
72 av 84 flickskolor sexualundervisning på schematredan
lg2l,tolv år innan RFSU bildades och rettiofem år innan
sexualundervisning blev obligatorisk i alla skolor.

i kvinnors hårda verklighet och kom att omfatta en
feministisk uppfattning i sexualpolitiska frågor. Detta

Hjördis Levin

bidrog till att deras håg stod mer till samarbete med den
socialdemokratiska kvinnorörelsen än med den borgerliga

feminismen.

Björken lid, Bertil, Kvinnokrav i manssam hälle.

Karol ina Wlderströms Inflytand e
En viktig faktor i Almas och Adas ufveckling var den
åildre

kollegan Karolina Widerströms inflytande. Hon blev

en länk mellan 180O-talets kvinnorörelse och de unga
kvinnliga liikare som utexaminerades runt sekelskiftet
och som utbildats i åsikten att reglementeringen var nöd-

vändig och nyttig. Genom ett inlägg av Karolina vid
liikaresiillskapets sammanträde 1902 fick Ada och Alma
"stöten mot övertygelsen om reglementeringens nödvändighet".
Diskussionen gällde ett remissvar

till

Överståthållarämbetet angående reglementeringens avskaffande.
Karolina kritiserade fcirslaget till svar och föreslog en
kommittd med uppgift att undersöka nackdelarna med
reglementeringen. Inom låikaresällskapet bildades en
grupp som arbetade för att avskaffa reglementeringen.
De yngre kvinnliga låikarna ägnade snart helhjåirtat siu
intresse åt saken.

Öga mot öga med elåndet
Det var dock själva läkareyrket som väckte Ada Nilssons

och Alma Sundquists sociala och feministiska engagemang. Ada stötte "på den mest. otroliga och förfåirande
okunnighet i sexuella ting". En gång skulle hon förlösa
en

kvinna som var både professorsdotter och professorsftu

och som undrade om barnet skulle komma ut genom
naveln. Ada fick inte fram något annat svar än atl "det
skulle komma ut diir det kommit in". Vid ett tillfälle
vakade Ada över en ung flicka som ätit fosfor från
låndstickor i abortsvfte och som avled av detta. Alma
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Nilsson, Ada, Minnesruna (överAlma Sundquist) hållen
Svenska Läkarsällskapet den g januari 1940. Publicerad

i
i

Hygiea, medicinsk tidskrift utgiven av Svenska läkaresällskapet,

häfte 10, band 102, återgiven i Nordisk Medicin 1940:5:465-467.
Nilsson, Ada, Barrikaden valde oss. (1940)
Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt. (191 8)
Wahlström, Lydia, Den svenska kvinnorörelsen. (1933)
Sven ska kvi nnor från ski lda verksamhetsområden. Biog rafi sk

uppslagsbok utarbetad av Walborg Hedberg och Louise
Aroseni us på uppdrag av Ärsta-utställn

in

gens centralkom mitte.

(1e14).
Svenska Dagbladet den 5/4 1959 (Corinna).

VUxNA BoR HA sröRRE ANSvAR Äru UNGA
Vi tycker att det är mycket intressant att
starka medvetna kvinnor upplever något slags
förtryck av att inte bli sedda av unga kvinnor!
Vad bottnar det i?

heter åir viktiga och viirdefulla för kvinnorörelsens utveckling och vi tror att kvinnorna i kvinnorörelsen måste
vara strategiska även i denna fråga. Att inte vara det vore
mycket olyckligt. Varför tillåter vi oss att vara känslo-

amtidigt blir vi upprörda över att förhållningssättet som dessa kvinnor i kvinnorörelsen visar

Mönstret vi kan se är att bara för att det handlar om
kvinnor tillåter vi att få känna efter hur vi själva tycker
och tiinker. Kvinnor skulle sällan uppföra sig sågentemot
måin i det politiska arbetet.

måissiga

ensidigt. D.v.s. att unga kvinnor ska lyssna
på de äldre och deras erfarenheter av livet. Att unga
kvinnor skulle ha något intressant att tillföra dem verkar
inte ha förespeglat dem. Kanske grundar det sig i en tro
att bara man varit ung själv så vet man hur de unga
upplever och tolkar dagens förtryck av att vara både ung
och kvinna. Detta åir lika naivt som att tro att en man
även om han iir trevlig, klok och förstående skulle kunna
zir så

föra kvinnors talan.
Enligt vfu mening iir det ett större ansvar för vuxna att
vara stöd för unga måinniskor än tvärtom. Den erfarenheten av livet borde vi ha skaffat oss.
Visst skulle vi kunna sluta med denna debatt men för
oss tycks det som om vi måste fortsätta och försökavara
ännu tydligare. Vår tro åir ändå att ungas och äldres
erfarenheter åir våirdefulla för kvinnorörelsens utveckling.
Vi tror att vissa kvinnor i kvinnorörelsen behöver fråga

i

detta?

Vår bestZimda uppfattning åir att kvinnorörelsen har allt
att vinna på att generationerna arbetar tillsammans och
att det åir omöjligt så länge som förhållningssättet åir att
vi inte har något att tillföra varandra kvinnogenerationerna emellan.

Kvinnor

i

kvinnorörelsen borde rannsaka sina motiv

omedvetna och medvetna

till sitt förhållningssätt till unga

kvinnor!

Mia Hanström och Marie Ericsson

sig: Hur ska vi äldre engagerade kvinnor få del av
ungdomars upplevelser och erfarenhet? Hur ska vi skapa

förutsättningar för unga att känna sig inbjudna att få
formulera sina erfarenheter, upplevelser och behov
för att berika hela kvinnorörelsen.
Först då kan man räkna med att de unga visar
intresse för att höra vad äldre kvinnoi har att

delge och först då niir bägge parter

t:,i

åir

beredda att lyssna kan möten och dialog

:

,il
,

ske.

"... och en dag ska barnen säga, tack
mödrar det gjorde ni bra

...

" Det kommer

vi i dagens samhåille aldrig få höra. Vi
får den ungdomsgeneration vi förtjåinar
och dagens ungdomar kommer inte och
ska heller inte "stå med mössan i hand"

'tr4

..'2,,u,'

t&'

och vara tacksamma.

-**:%,

{
l':ä

Nej glöm det! Det iir vi tånter som
måste ta initiativet, det är vi som måste
vara starka, modiga och bjuda på oss
själva med de erfarenheter vi har av att
ha varit unga. Martyrskapet får vi ge
utlopp för någon annanstans!
Vi tror att yngre och äldres erfaren-
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skönja stråk av glädje och framtidstro.

tarie

Sllkeberg.
lmorgon, och imorgon
Bonnlers 1997

Marie Silkeberg är en ung lyriker

som då och då framträder

på

poesiuppläsningar. I våras utkom
hennes nedje diktsamling Imorgon,
och imorgon. Kritikerna har väl
ännu inte till fullo fått upp ögonen

for det originella och attraktiva i
detta författarskap. Men iag ar
övertygad om att Silkeberg så
småningom kommer att väcka berättigad uppmåirksamhet och fånga de
poesiälskande läsarnas intresse.
Den senaste boken handlar

till stor

del om poetens farfar Orestes Sokrates som föddes 1888 i Rostov och

respektlöst sätt. Jag vill inte påstå att
jag fcirstod allt men fick hur som
helst en rolig stund.

Marie Silkeberg är utan tvekan en
mångsidig poet. Och hon kommer
förstås att utvecklas ytterligare. Det
skall bli spåinnande att följa hennes
framfart på diktens vindlande stigar.

Maj

Persson

aaaaooooaaaaooaooo
Alexandra Davld-Nåel,
En parlslskas r€sa

dog

tlll

resa mellan skilda länder och kulturer. Silkeberg hann aldrig räffa sin

Att dingla i en gungande repbro högt
över vilda forsar, att vandra i snöstorrn över 4.000-meterspass, att
tampas med fräcka rövare, att uthiirda törst, svält och dessemellan
smaka på vedervåirdiga maträtter...

i Stockholm 1947. Håir blottläggs inte bara de osynliga banden
mellan olika generationer utan det
rör sig också om en inre och yttre
farfar men fantiserar kring

hans

Lhasa
En bok för alla 1997

kroppstemperaturen.
Hon väjde aldrig för några hinder,
utan tycktes snarast njuta av att
besegra dem! Hon kunde vara fräck,
älskade att spela teater och diskutera
filosofi, men kunde också kritisera
vidskepelsen. En hlirlig bok för alla
med äventyrslusta kvar!

Alexandra skrev också

om

tibetansk mystik och ockultism och
reste åtta år i Kina. Sedan slog hon
sig ner för gott i Provence, där hon
dog vid 100 års ålder. Varför Zir det
ingen som gjort en film om denna
måirkliga kvinna?!
Kerstin Sandgren

aooooooaooaaaaaoao
Boucht, Blrgltta och
Plhlström, Bengt
tlnnas, glömma och
förtlga. Syskonbrev.

brokiga förflutna som i sig rymde
både kåirlek och sorg. Dikterna blir.
i varje fall för mig, en påminnelse

Ja, det var bara några av de äventyr

Birgitta Boucht åir författare, kulturjournalist och chefredaktör för den

som Alexandra David-Nöel upplevde

finska kvinnotidskriften Astra Nova.

att så många som räknar sig som

för drygt 60 år sen. Allt fcir att

Brevväxlingen med den äildre bro-

kårnsvenskar i själva verket har anor

komma

bortom den blågula sfiiren. Vackrast
ar de dikter som berättar om
farfadern och hans kåiresta. Här möts

Lhasa

romantik och realism

i

en fruktbar

förening.

Hjorthagen - Mariopol, Rostov
Don
Över dina tegelröda kinder,
skimrande i kvrillens gasljus.
Över dina trinder. I mörkret i
bersån

Silkebergs dikter vilar i ett diimpat
ljus. Hon skriver med förkåirlek om
förfallna bakgårdar och små billiga
hotell. Det handlar inte om framgång
och berömmelse men nos kan man

40

Poeten har även en humoristisk
i diktsviten om
geten.
Där
leks det med
den lilla
orden på ett uppsluppet och totalt
ådra. Det visar hon

Hon och Yonden var åikta resenäer
med användbara kunskaper om skilda ting, som att spå, åberopa vilda
demoner eller genom viljekraft höja
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till

sina drömmars måI,

dern Bengt, som hon skildrar i

Tibet, buddhisternas Rom.
Att hon dessutom, som utländska
och förbjuden resenär, måste förklä

boken, inledde hon nåir deras syster

sig

i

till tiggerska och pilgrim gjorde

inte resan mindre spännande.
En parisiskas resa till Lhasa har
åter kommit ut, denna gång hos En
bok tör alla. Men av åldern måirks
föga i denna friska och fascinerande
reseskildring.
55 år gammal begav sig Alexandra

dog. Plötsligt blev syskonbanden
påtagliga för henne. Familjens historia, gemensamma barndomsminnen

och upplevelser i 4O-talets Helsingfors behövde hon lyfta fram ur
minnet. Även deras nuvarande liv
och vad som påverkat dem rill olika
val i livet vill hon diskutera. Det iir
främst Birgitta som utmanar brodern
attta stiillning och att skriva om sin

tillsammans med Yonden, en ung
lama, på den strapatsrika fotvand-

innersta. Breven åir personligt

ringen från Kina västerut motLhasa.
Alexandra var sjåilv buddhist, talade
flytande tibetanska, var väl insatt i

manligt tiinkande. Inte bara det, utan
också hur tidiga upplevelser präglar
oss oavsett kön. Hur vi påverkas i
vår syn på föräldrar och omgivning,

landets religion, kultur, litteratur.

hå11-

na, men de speglar kvinnligt och

Zetkin och Maria

vi får och hur vi
tillämpar dem i vårt vuxna liv åir

i

patriarkaliska traditioner och snäva

beskriv

ämnen som år allmiingiltiga och som

kvinnoideal, tår livet en annan
riktning. Först ägnar hon sig helhjzirtat åt fadern som visserligen
älskar sitt yrke men inte åir någon

som en viktig förebild.

vilka norrner

gör denna lilla bok till en intressant
och omtumlande låisning.

Madeleine Bergmark

aaoaoaoaoaoooaaoaa

Anna-Karin Palm,

tålarens döttrar

mycket hög grad är bunden av

väljer hon att förtiga sin graviditet
för att inte krångla till karriåiren för

låiser Marys Till försvar för en
kvinnss rrittigheter slås jag av
likheten i att argumentera. Ivrigt och

Bonniers 1997

tagande in absurdum. Och Laura blir
en mycket ensam kvinna när även

rar hamnat i topp på litteratur-

sonen så småningom viinder henne
ryggen. Skilda tider. Skilda seder.
Palm granskar kvinnor och deras
könsbundna roller under en stark
lupp. I sina bästa stunder påminner
hon lite om Virginia Woolf. Och det
åir inget dåligt betyg.

inslag av drama och romantik.

Boken skildrar växelvis

hundra år mellan Laura och Maria.
De åir båda dötrar dll konstnårer och
skuggan från fäderna vilar tung över
deras egna ambitioner och drömmar.

Mestadels nöjer

Maj Persson

två

begåvade kvinnors liv. Det år nästan

de sig med

att
underlätta tillvaron för de kreativa
männen.
Når romanen börjar har arkitekten

raoaaaaaaaaooaaooa
Mary Wollstonecraft,
Tlll förevar för kvlnnans
rättigheter
(övers. Ingrld Ingemark)
Ordfronts förlag 1997
Det åir drygt trehundra år sedan som
Mary Wollstonecraft, engelsk peda-

A

Maria och hennes bror Martin just
anlänt till England. De är på jakt

gog och fcirfattare skrev

efter sina rötter och söker

skrev den när det blev uppenbart att
jämlikhetstanken i Frankrike efter
revolutionen enbart innefattade män,

den

engelskfödde fadern som övergav
familjen medan barnen ännu var
små. Paret reser från ort

till ort och

möter människor som på olika vis
förändrar deras liv och får dem att
ifrågasätta den gamla invanda
tryggheten. Förhållandet mellan
syskonen illustreras genom psyko-

logiskt inträngande och subtila
medel. Den svenska litteraturen
vimlar inte av skickligt analyserade
bror-systerrelationer så Palms bidrag
iir våilkommet.

För den unga Maria får historien
ett lyckligt slut. Men för Laura, som

Det var inte så låinge sedan jag
läste Maria-Pia Boöthius bokNågra

såirskilt framstående målare. Sedan

Under våren har Anna-Karin Palms
omfångsrika roman Målarens dött-

både fZirgstark och spännande med

Montessori
Marys pedagogiska gåirning

som inte tilskar oss håller på att
förrindra vårt land och när jag nu

älskaren, en uppburen ock självtillräcklig konstkritiker. Ett hänsyns-

kritikernas listor. Och detta åir en bok
som förvisso förtjåinar många läsare.
Författarinnan har ett foljsamt och
lättläst språk. Hennes berättelse är

s

Vindication of the Rights of Woman Mary

inte kvinnor

-

som många hade

hoppats på. Med kraft presenterar
hon argument för kvinnans rätt till

slagkraftigt
Det

åir

-

roligt att låisa.

glädjande att AVindication

of Rights of Wornan nu har översatts
till svenska även om det dröjt
hundratals år. Huvudtankarna i

vi fortfarande på
många sätt argumentera för, medan
annat har förbättrats såsom t.ex. den
hennes bok måste

sexuella frigörelsen. Mary
Wollstonecraft har kallats västerlandets första feministiska filosof bara det gör henne våird att liisa.
Gunnel Atlestam

oooooaoooooooaoooo

tary Wollstonecraft!
Brev skrlvna under €n kort
vlstelse I Sverlge, Norge
och Danmark
Tldens förlag 1978
Åter har jag tagit del av en fascinerande kvinnas

liv nämligen Mary

Wollstonecrafts. År 1795, 36 år
gammal företar hon en affärsresa
med lastfartyg från England till
Skandinavien. Med på resan iir

självstiindighet och intellektuell utveckling. Den väldisponerade bo-

hennes ettåriga dotter och en fransk
barnsköterska. Boken åir skriven i
form av resebrev till den man hon
älskar och som iir far till barnet.

kens tolfte kapitel handlar om under-

Genom denna affdrsresa hoppas hon

visning vilketbidragit till hennes roll
som förebild inom pedagogiken. På
Carlssons förlag utgavs t.ex. förra
året boken För våra barn - Fem
europeiska kvinnor i tiden fcirfattad

återknyta kontakten med denne man

av Eva-Mari Köhler och Gunilla
Håirnsten. Vid sidan av bl.a. Clara

via Danmark och Europa. Jag låiste

som övergivit henne. Sällskapet

blir

ilandsatta söder om Göteborg och
Mary reser sedan ensam upp genom
Bohuslåin

till Norge. Hon återvåinder

boken med stor behållning och im-
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poneras av författarinnans skarpa
iaktagelseförmåga och alla de frågor

hon släller.

Hon förfasar sig över mat- och
dryckesvanor i Sverige, medan hon
lovprisar den vackra naturen. Norge
framstår för Mary Wollstonecraft
som ett väl fungerande land med
självständiga och fritt tänkande
invånare. Så fort hon träffar någon
engelskspråkig person förhör hon sig
mycket ingående om förhållandena

i landet

statskick, folkmängd,
levnadsvillkor, handel, naturtillgångar m.m. - och skriver sakligt
ner allt till brevmottagaren. Mary
Wollstonecrafts frispråkighet och
hennes engagemang i kvinnors

villkor sätter extra krydda på denna
mycket intressanta skildring av
forhållandena i Skandinavien for
200

sedan.

^r

Marianne Lindström

ooaooafoooaaaaaaaa
Hjördis Levin,
Kvinnorna på barrikaden.
Sexualpolltik och sociala
frågor 1923-36.
Carlssons 1 99 7

till den svenska sexualundervisningen och verkade för
bättre mödra- och spädbarnsvård,
ekonomisk mödrahjåilp samt rätt till
arbete och politiskt inflytande. I
kretsen ingick också några advolade grunden

kater, bl.a. Kerstin Hesselgren som
blev en av de första kvinnliga folkvalda i riksdagen. För övrigt medverkade de flesta kända intellektuella
kvinnor i landet åtminstone någon
gång i tidskriften.

Julia Kinberg, Alma

Sundquist.,

Andrea Andreen, Gerda Kjellberg
och Anna Clara Romanus. Samtliga
arbetade som gynekologer och kom
genom sitt yrke att få upp ögonen
för kvinnors utsal.ta situation i ett

samhälle som byggts av män och
anpassats för män. Dessa kvinnor

42
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utredningar,

tidskrifter som Tidevarvet, Idun,
Social tidskrift och Morgonbris.
I boken avhandlas i tur och ordning följande ämnen: befolkningsfrågan, rashygien och sterilisering,
lösdriveri och vanart, sexualundervisning, abortlag, preventivmedel,

kvinnorna var med om att skapa vårt
folkhem. Mestadels kämpade de i
stark motvind. Riksdagen verkar
genomgående ha ansett att det var

Det håir åir ju vår historia, en del
av det humanistiska arvet. Trots att
Hjördis Levins bok åir fullspäckad
med fakta åir den Zindå Httläst och

bäst att skynda långsamt. Hjördis

inte sällan spåinnande. Påen spänstig
och klar prosa åskådliggörs kvinno-

Levin guidar oss med fast hand
genom alla kommittder och utredningar. Hon har lagt ner ett

former.

insatser som alltfor lZinge förbisetts.

Maj Persson
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FÖRFATTARE

I EXIL

Många forfattare är förföljda i sina hemliinder för sina åsikters skull.
De får inte skriva vad de vill och har ingen mojlighet att offentligt
uttala sig utan att riskera sina liv. Dåirför åir de tvingade att gömma
sig i andra länder. Några forfattare som lever i exil finns med i denna
tiivling. Det gäller att koppla ihop törfattarnamn med titel och land.

genomströmmar
denna bok som formar sig till ett
årominne över henne och de andra
som

statens offentliga

böcker om Fogelstadrörelsen samt

Tidevarvets rådgivningsbyrå samt
skydd for moderskapet i olika

Nilssons ande

idogt kämpande kvinnorna

nämnas riksdagens protokoll och

Bakom alla välfiirdsreformer i
landet ligger massor av hårt och
slitsamt arbete. De frisinnade

Man kan utan tvekan säga att Ada

medarbetade i Tidevarvet 19231936. I den innersta kretsen finner
vi namn som Karolina Widerström
(Sveriges första kvinnliga läkare),

imponerande forskn in gsarbete.
Bland hennes främsta källor kan

o

o A. Taslima Nasrin
o
. B. Wole Soyinka
: C. Salman Rushdie
o D. Yasar Kemal
: E. Ana L Valdds

o

Iran
2. LajjaSkammen G. Turkiet
H. Nigeria
3. Julias hus
4. Satansverserna I. Bangladesh
5. Akd - barndomsåren J. Uruguay
1. Och de brände tistlarna F.

Du kan vinna en prenumeration på Vi Måinskor eller boken
Bröd, Fred om du skickar in rätt lösning till Vi Mänskor,
Linnögatan 21, 413 U Göteborg, senast 1 november.

a

Arbete, :

Ange också vad du väljer.

Sammanställt av Madeleine Bergmark
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är matfantasin tryter

Ibland, då man står vid
köttdisken och skall köpa
middagsmat, och matfantasin
år lika med noll, blir kanske
en bit kassler räddningen "så
får jag se vad jag gör med
den." Prova då den här
örtkryddade och servera med
en spenatpaj.

Kassler

2-3 msk kallt vatten
Hacka ihop vetemjöl och margarin

Fräs löken mjuk med de avrunna,
skivade champinjonerna och lägg

till

en grynig massa, tillsätt vattnet
till en slät deg. (Går
naturligtvis bra att göra i en mat-

detta på pajbotten. Använder du

och rör ihop

fåirska champinjoner, ansa, skölj och

beredare.)

vatmet kokat in.

Tryck ut degen i en pajform - 26
cm. I diameter. Nagga degen, tryck

pressa noga

fast en folieremsa runt kanten, så att

inte degen glider ner vid gräddningen. Låt formen stå kallt medan
ugnen vdrms till 200 grader. För-

- 6 portioner

grädda

kg benfri kassler
ca 2 tsk rosmarin och timjan (eller
1

mitt i ugnen ca

10-15

minuter. Gör fyllningen under tiden.

andra örtkryddor)

Fyllnlng

aluminiumfolie, att svepa om köttet

1 stor gul lök, grovt hackad

Tillagning: Sätt ugnen på 200 grader. Klipp bort nätet från kasslern
och lägg den på foliearket. Gnid in
kryddorna runt om, svep om folien
och placera på ett fat och in i i ugnen
- ca 25-30 minuter - tills köttet åir

1 burk (200 g) goda champinjoner
eller motsvarande mängd fåirska
ca 1 msk margarin
2 paket bladspenat
1 dl riven ost, med smak, t.ex.
Västerbotten
3 ägg
2 dl creme fraiche
2 krm riven muskotnöt
1 krm nymalen svartpeppar
2 krm salt

genomvzumt och det bildats sky.
Skä i skivor och håll varmt i folien.

Spenatpaj

- 6 portioner

3 dl vetemjöl

skiva och fräs dessa för sig, tills
Tina spenaten,lägg den i en sil och

ut vätskan

och

grovhaclia. Fördela dem över lök och
svamp, strö över osten. Blanda ägg,

creme fraiche och kryddor och häll
över. Grädda i 200 g - mitt i ugnen
- ca 35 minuter eller tills pajen fått
fin fåirg och äggstanningen stelnat.
Lägg in kasslerpaketet i ugnen för
våirmning då ca 20 minuter återstår
av gräddningen.

Garnera gärna pajen

vid

ser-

veringen med tomatskivor eller små

cocktailtomater runt kanten. Eller
om du tycker om varma tomater, dela

dem, ev. riven ost på, och stiill in i
ugnen samtidigt som du vdrmer
köttet.

Smakllg måltld!
Gunnel Wide

125 g margarin

År d& inte n8rldiqthur ntan
ibtanå ser$lt attJet brir-så
tb man btirtutrfiaefr.. .
Czt'r't.'1/;rr

r+^^'å
.^

G*dbra
rnan

nfuocaoyn
redan be-stärntsi

F

L^'
ö,97 s/
f,-.^ >-

I

Vl Mänakor Nr

51997

43

minimilöner och en arbetslagstifting
som regleras av staten (Italien,
Tyskland, Danmark, Belgien och

KvTNNoRNA
OCH ARBETSLIVET
Cecilia Mattsson var SKVs
representant vid KDVs möte i
Bryssel den 8-9 juli.

SKV ör ett partipolitiskt obundet
förbund som vill verka för
- fred i hela vörlden
- fullstöndig i ömstölldhet
mellan kvinnor och mön
- ett samhölle diir alla barn kan

könna trygghet och har lika
vörde

-

att skydda vdr egen tids miliö

och framtidens

-

solidaritet mellan folken och

en vörld

fri frdn

varje

form av

politiskt, socinlt, ekonomiskt och
kulturellt förtryck.
Föreningen har lokalavdelningar
över hela landet. För ytterligare
information kontakta expeditionen
i Göteborg eller Stockholm.
Barnängsgatan 23
116 41 Stockholm
Tel: 08-640 92 05
Tisdag och Torsdag 13.00-15.00

Linnegatan 2l
413

M Göteborg

Tel: 03l-14 40 28
Måndag till Fredag 10.00-15.00

Att yrkesarbeta åir en fråga om frihet
for kvinnorna, sa Ernestine Ronai

från det franska kvinnoförbundet
UFF-Femmes solidaires i sitt inled-

kvinnornas arbetssituation.

5 13 23-4
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Förslag och krav kan också skickas

mässigt. Kvinnorörelsen kämpar

mentets Kommission för kvinnornas
rättigheter.
KDV kommer att anordna ett nytt
stort möte på temat arbete under
1998 eller 1999.Inbjudan utgår till

mot uppsägningarna av kvinnor, mol
sexuellt ofredande på arbets-

platserna, mot påtvingat deltidsarbete som man inte kan leva av, för
lika lön tör likvåirdigt arbete.

Europeiska män tjåinar mellan 15
och 40 procent mer än kvinnorna,
trots att ILO redan 1951 antog en

ministerrådet, och man kan
skicka delegationer till EU-parla-

kvinnliga forskare,

lika lön för båda könen.
Fortfarande menar många arbetsgivare i EU att män måste tjäna mer,

eftersom de

N

fackföre-

ningsfolk, politiska partier

och

organisationer.
Aase Bang

konvention som förespråkar lika lön.
Konventionen har ratificerats av 82
länder. Romtraktaten kräver också

SnilULERANDE
VECKA TED IDEA

familjeförsörjare.

Dåirtör arbetar också 85 procent av
kvinnorna deltid, man utgår ifrån an
de har en man...
En viktig orsak till löne-

diskrimineringen åir det segregerade
arbetslivet. Flertalet av kvinnorna i
EU arbetar inom tre områden: som
aftåirsbiträden, kontorister och hem-

biträden. Dessutom arbetar många
med vård och undervisning och i det

Det händer mycket intressant
också under sommaren.

Institute for Democracy and
Elektoral Assistance, d.v.s.
Institutet för Demokrati och
Stöd för valprocesser (IDEA)
anordnade en konferens i
somras.
Den var förlagd dels på Stockholms

i

egna jordbruket.

stadshus och huvuddelen

Kvinnorna arbetar alltså deltid, på
tillfälliga jobb och i den informella
sektorn. I vissa EU-länder åir mellan

dagshuset med inbjudna gåister från

60 och 90 procent av kvinnorna
deltidsanställda.

karna, men de har svårare att få jobb
och svårare att göra karriåir.

Jämstiilldhet hittar

vi ingenstans,

sa Ernestine, men vissa låinder inom

EU ar mer jämlika än

ö 1997

om

till

längre
skolgång och bättre betyg än poj-

Insamlingskonto till
internationella solidaritets-projekt:

uppvakta sina regeringar

Men kvinnorna utsätts för diskriminering i arbetslivet, bl.a. löne-

Flickorna i EU har

Medlemsavgiften eir
150 kronor per fu
Postgiro: 50 50 95-0

britannien.
Inför ett möte på ministernivå som
äger rum i Luxemburg i november,
bör KDV-organisationerna i EU

ningsanförande.
Svenska Kvirurors V?insterförbund

Holland). Skillnaden är störst i
Luxemburg, Irland och Stor-

riks-

hela våirlden.
IDEA bildades 1995 och mandatet
handlar om att främja och först2irka

hållbara demokratier och att förbätra och befästa demokratiska valprocesser över hela världen. Institutet iir också oberoende av nationella intressen och åir ett forum för
samarbete och utbyte av erfarenheter.

Institutet har en svensk general-

andra.

sekreterare B engt Säve- S öderbergh,

Skillnaden lir minst i låinder som har

ordförande åir Sir Shridath Rampal,

f.d. generalsekreterare i Samväldet.,
vice ordförande
Th. Stoltenberg, f.d. urikes- och
försvarsminister i Norge, och bland
öwiga stlrelsemedlemmar Aung San
Suu Kyi, Burma. Veckan innehöll en
rad mycket intressanta panelfördrag

:--/-!---,-

och diskussioner med tankeväckande

tema med fokus på händelser i
Afrika och Central- och Sydamerika.
För att nämna nägra, som exempelvis Afrika: Det ökande antalet
val, betyder det också att demokratin
förståirks? (Wave of elektion - wave
of Democracy?) Moderater var Dr.A.
Dieng generalsekreterare i Intern.
Juristkommissionen, och deltagare i
panelen var representanter från
Namibia, Sydafrika, Botswana och

USA. "Försoning och rättvisa - en
etisk och politisk utmaning."
"Valsedlar istället för kulor - utmaningen att hålla kvar demokrati i

" (Ballots instead of
Bullets: the challenge of sustaining
democracy in Central America.)
Deltagare var ministrar och f.d.
ministrar från Guatemala, Costa
Rica, El Salvador, Sverige och
Nicaragua. Och den avslutande
paneldebatten: "Valsystem, vilka
Centralamerika.

FTsTULAsJUKHUSET mtNNs Nt vÄL ALLA
Det är det sjukhus till vilket
utstötta kvinnor vandrar i
norra Afrika, när de haft en
förlossning som slitet av dem
halva underlivet.

men håller på att bygga ut så att de
kan ta emot 150 patienter.
Patienterna ligger inne olika lång
tid, beroende på hur dåligt skick de

på att stödja och assistera vid

I går den 25 augusti

-97 var Dr

att kvinnorna iir omskurna, som

valprocesser och publicerar också en

Catherine Hamlin på Munkebäcks-

handbok med ovanstående titel.
Det var en mycket intressant och
stimulerande vecka.

gymnasiet i Göteborg och berättade
senaste nytt dåirifrån, samt visade en
nytagen video. På skolan har de ett
brinnande intresse för detta sjukhus.
Första årets gymnasister blir inspirerade av tredje årets, och under
andra året reser klassen till Etiopien,

många säger, utan att de inte har
möjlighet att föda fram barnet. De

fungerar båist och varför?" (Electoral
Systems: "what works best and

why.") IDEA har en speciell tonvikt

Majlis Friddn

Atnn S.röBLoM,
som under en lång

tid

varit aktiv medlem i
SKV, avled den 27 juli.
Till hennes minne ger vi
en gåva till Vi Mänskors
stödfond.
SKV Stockholm

så berättar tredje klassen allt för
första klassen, och så rullar det på.
De har samlat tusentals kronor,
kläder och annat som kan behövas.
De har skolmästerskap och loppmarknader.
De var med på mötet och hälsade
Dr. Catherine vålkommen till Göteborg. Hon var djupt rörd över att

zir nåir de kommer in. Hon sa också

att det i de flesta fall inte beror på

skulle behövt få kejsarsnitt, men i de

fattiga byarna på landet, har ingen
hört talas om detta. De utbildar nu
personal på Fistula som reser runt
och undervisar, och även opererar
utstötta kvinnor i byarna.
Catherine Hamlin, som nu ar 73

år, åir från Australien, men har
arbetat som kirurg på sjukhuset
sedan 50-talet. Hon ville förmedla ett

stort varmt tack till oss alla som
lånker på kvinnorna i Afrika, och
hon hoppades att vi inte skall
glömma, utan fortsätta med vårt stöd

till

dessa.

återse dem. Hon berättade att de
numera kan ta emot 100 patienter,

Zaida
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får glömma. I
har
det blivit regel
Göteborg
att påminna om atomDagen vi aldrig

gifter hon sig med den elake Sir

Conflict and Building

Percival som bara år ute efter hennes
pengar. Hon älskar en annan, men
ett löfte till fadern på dödsbädden åir
heligt. Halvsystern Marian iir fattig,

(internationell konferens om regering NGOs samarbete för att
förhindra våld, förändra konflikter

självständig, intelligent och hand-

Peace,

och skapa fred).

Inbjudna

till

konferensen

åir

lingskraftig. Hon betraktas följ-

offic iella representanter för enskilda,

aktligen som ful. Ingen kommer ens
på tanken att hon ska kunna föriilska
sig eller få en friare.

mellanstatliga organisationer, före-

På förmiddagen bjuder Pensionärer
för Frcd på kaffe, sång och foredrag

Naturligtvis lägger Sir Percival
vantarna på Lauras förmögenhet,

blir ca 70, 35 utländska och lika

om denna hemska händelse. Senare
på dagen spelar Jazzmusikanter för
Fred i den fredslund som planterades
för tre år sedan i Vasaparken.
Gunnar Westberg, Läkare för Fred
och mot kärnvapen höIl ett fint tal
och Ingalill Andersson, socialarbetare för Fred, tackade alla medvcrkande.

och ingen kan hindra honom. Som

bomberna i Nagasaki och
Hiroshima denna dag.

Klockan 2A dånade det i
till åminnelse
om dagen. Klockan 21 satte vi alla
ner små brinnande ljus på vattnet i
Vasakyrkans klockor,

Sponsringen i Bältesspännarparken.
Vi hade banderoller med som vår

medlem Margareta Varenius hade
gjort en gång för länge sedan.
Vi länkte alla med saknad på
Margareta, och med sorg för alla
döda i Nagasaki och Hiroshima.

Zaida

Der cAn
DA FRATI Är?
I sommar

gift kvinna år 1860 är

Laura

omyndig och helt utlämnad åt
maken.

Tänk vad hemskt, tänkte jag, att
vara kvinna under förra seklet. Vi
som lever i dag har rätt

pengar,

till våra egna

vi ffu vara intelligenta

och
yrkesarbeta
sj2ilvstZindiga, vi får både
och Zilska, ha barn och göra karriä.

trädare

för

internationella och

svenska follcörelser. Deltagarantalet

många svenska, 10 deltagare från
UD och 20 från olika arbetsgrupper.

Syftet Zir att föra samman dessa
olika represenlanter för att diskutera
sina olika roller och erfarenheter och
belysa hur samverkan kan ske och

vilken utveckling av denna

sam-

verkan som år nödvändig för att bli
ännu mer slagkraftig. Exempel på
tema: "lJtmaningar till Stat - NGOsamarbete, erfarenheter från kon-

fliktområde", "Vilka roller kan

man som

Om man då inte råkar ut for en
vill bestiimma över "sin"
kvinna, och som slår för att lZfa

NGOs spela för att minska eller

henne veta hut. Eller man ar

arbetsgrupp på 3 personer håller i det

arbetslös, eftersom man dumt nog
utbildade sig till sjuksköterska. Eller
man tjänar mindre än de manliga

direkta arbetet, dessa åir: Bo
Wirmark, Eva Hägerstrand och

kollegorna, trots samma kompetens.
Eller man år ensamstående mor med
barn som pappan inte betalar for.
Eller iir minister med små barn och
heter Ulrika Messins istiillet för Leif
Pagrotsky...
Det sägs att Sverige iir viirldsbäst

hindra våld?" En

mindre

Gabriele Winai Ström utlånad från
UD. I den större arbetsgruppen ingår
bl.a. från SKV Agneta Norberg och

Majlis Friddn. Arbetet är synnerligen stimulerande. Rapport följer
efter konferensen.

Majlis Friddn

på jämställdhet. Hur ser det ut i

låste jag en gammal

klassiker, The Woman in
White (1860; Den vitklädda
kvinnan) av Wilkie Collins.
Historien är spånnande, om
än något långdragen.

resten av världen. tro?

Aase Bang

KoNFERENs
OM SAMVERKAN

Kom rED
nLL Kuan!
Den 7, 8 och 9 april 1998
anordnar KDV ett stort
internationellt soli dari tetsmöte på Kuba.

Forum för fredstjänst som
SKV är medlem i, har fått
anslag av UD för att anordna
en internationell konferens i
Mariefred 4-6 september
t997.

blir vårt viirdskap. Avresa sker
antagligen gemensamt från

Laura år ett riktigt våp: rik, hjåilplös,

Temat är International Conference
on Government - NGO Relations in

gråtmild och ädel. Trots varningar

preventing Violence, transforming

uppgifter i nästa nummer. VZind
dig annars till Zarda, 03114 40 28, för ndrmare uppgifter.

Den är en intressant tidsskildring
från en tid då man fiirdades med häst
och vagn. (Men man kunde resa med

tåg från London

till

Nordengland

över dagen och posten levererades
flera gånger varje dag).
Det mest fascinerande är dock
kvinnoskildringarna. Hjältinnan

Det kubanska kvinnoforbundet

Paris.

Vi

kommer med närmare
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V|ll du hyra Gesunäasiuqan i Dalarna?
Kontakta ?KV:s expedition tel 031-14 40
"O.
Hyran är 1.25O kronorlvecka
för 1KV-medlemmar,
1.5OO för övri6a.
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giirna prenumerera på Vi Mänskor
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Helår 4 nr
Gåvoprenumeration 140 kr
Stödprenumeration 200 kr
Jag vill veta mer om Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)
Jag vill bli medlem i Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)
40 kr exkl Porto
Arbete, Bröd, Fred
Råiknins

140 kr

till:

Gåva till:
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset

Linnögatan 2l
413 M GÖTEBORG
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I nästa nummer:

starka kvinnor
Här hittar du Vi Mänskor:
Bräcke: Boklivz, Göteborg: Alternativ Handel, Aniara, Frölunda Kulturhus,

Haga Bokcafd, Pressbutiken, Pusterviksteatern, Röda rummet,
Tidskriftsbutiken. Gävle: Alternativboden Lyktan. Jönköping: Bokcaf6et i
Jönköping. Kalmar: Bokcafd Arbetarkultur, Bokcafd Gjuteriet. Karlstad:
Bokcat6. Lund: Tidskriftsbutiken. Stockholm: Kvinnobokhandeln Medusa.
Södertälje: Mediett. Uppsala: Röda Rummet, Uppsala Bokcaf6, Wahlbergs
Tidningar och Tobaks AB.
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