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Bilaga medföljer

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades

Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvinnornas likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekono-

miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-

nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och nred all

kraft deltaga i strävandena att uppnå och befasta en varaktig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.

År 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-

ner medlemmar.

KDV har nu tillerkänts konsultativ status | (tidigare hette det A) hos FN:s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilken

innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-

slag muntligen eller skriftligen.
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Vilken höst!
Vilken höst, vilken torkans, besvikelsernas och skräckens höst! Valet är knappast lönt att
ytterligare kommentera och diskutera. Det kunde blivit värre, men nog är det närmast
otroligt att lagstiftarna inte kunnat räkna ut att med ett jämnt antal riksdagsledamöter
kari situationen fifty-fifty uppkomma. Om man undantar C. H. Hermansson på slutet i TV
spefade kvinnor och barn en undanskyrnd roll i debatten trots allt ståhejet Iörca sä-
songen. Antalet kvinnor i riksdagen ökade dock från 14,6 till 22 procent. Måtte de nu
också lyckas göra sig hörda. Blir det nyval så småningom tror vi på arbetarmajoritet.
Högerspöket skrämmer hoppas vi, inte minst sedan moderaterna visat färg beträffande
Chile. Den fälldinska tryggheten omfattar inte mycket mer än pipan.

Arbetslösheten har minskat - men inte för kvinnorna. Under de senaste tre åren har
kvinnoarbetslösheten tredubblats. Just nu har vi enligt Statistiska Centralbyrån 56.000 ar-
betsfösa kvinnor mot 42.000 män. Många kommuner har fått borgerlig rnajoritet. Vad
komrner att ske med t. ex. utbyggandet av daghemmen?

I Kambodja fortsätter kampen. I Syvietnam försmäktar alltjämt mer än 200.000 fångar.
Minister l\iguyen Van Hieu, PRR:s chefsdelegat vid förhandlingarna med Thieu-regimen,

rapporterar bl. a. vad som skett efter Paris-avtalet fram till 20 september. Under sju må-
nader har begåtts 175.000 brott mot vapenvilan. Den s. k. pacificeringen fortsätter. Hun-
dratusentals personer har tvångsförflyttats till 176 koncentrationsläger som man döpt om
till "befolkningszone!"', 900.000 har förts till s. k. flyktingläger. "Upprensningar" har ge-
nomförts i distrikten Dien Ban, Duy Xuyen, Dai Loc. Man tände eld på husen, massa-
krerade befolkningen, utplånade flera byar och satte tio tusentals familjer i koncentra-
tionsläEer. Man har åter börjat sprida kemiska medel över de befriade områdena i flera
provinser. Hundratals hektar uppodlad mark har på detta sätt förstörts och tusentals män-
niskor förgiftats. USA dominerar alltjämt Sydvietnam och står till tjänst med mer än
20.000 rådgivare.

Vårt solidaritetsarbete för Vietnam måste fortsätta och intensifieras. Glöm inte Viet-
nam-veckan!

De portugisiska illdåden fortsätter och vår Fl.rl-ambassadör har på samtliga skandina-
viska länders vägnar krävt en FN-undersökning av förhållandena i Portugals afrikanska
kolonier. Hemliga dokument har överlämnats av spanska och portugisiska präster till ut-
rikesrninister Krister Wickman. Ett enda exempel: Soldaterna träffade på en gravid
kvinna, de frågade henne efter könet på det väntade barnet, "det vet jag inte" svärade
hon. "Du skall få veta det", sade man. De öppnade hennes mage med bajonetter, skar
ut fostret och visade henne det, därefter brändes mor och barn. Mängder av småbarn
har mördats på det mest bestialiska sätt.

Chile! Drörnmen om den lagliga vägen till ett bättre samhälle för folkets flertal! lsabel
Allende fick vi se på en pt"uäkönfere-ns vid hennes korta besök i Stockholm. Hon beto-
nade att hennes far valt den lagliga väg som var det enda möjliga i Chile med dess garnla
parlamentariska traditioner, deras Nationalkongress har fungeiat i 150 år. Hon vaisjälv
med i presidentpalatset under strlderna. Hennes far sa: "Revolutionen kan endast lyckas
om ledarna är konsekventa. Ledaren kan dö men inte saken". Man var klar över ätt ar-
m6n i stor utsträckning inte politiskt stödde Allendes regim men man litade på respekten
för lagen. Hon underströk USA:s skändliga roll. Man har ekonomiskt strypt Chile och
man har försett armen med vapen. Och kvinnorna? De har särskilt utsatts för reaktionär
propaganda, ntan har skrärnt dem för socialismens spöke, inte minst från kyrkllgt håll.
Men många kvinnor kämpade också i folkfronten och dessa 'onya kvinnor" kommer sä-
kert att spela en roll i den illegala kamp som förestår. Vad kan vi göra? lsabel Allende
underströk den stora betydeisen av protester från ytterrärld"n, h'on tackade Sverige
och särskilt Sveriges ambassadör i Santiago som lyckats rädda många liv. Chiles sak här
bfivit en folkets sak i Sverige, flera insamlingar startar. Stöd insamlingarna, protestera
rnoJ juntan under adress General Augusto Pinochet, Santiago de Chile.

Framförallt låt oss inte nedslås. De sista åren har visat att världsopinionen, uppbyggd
av milioner enskilda människors ansträngningar och protester, ger resultat. Glöm inte

att det är på oss alla som världens öde beror!
När detta skrivs har just krigshandlingarna mellan lsrael och Egypten-Syrien utbrutit.

Ar världsfreden i tara? Vad har hunnit hända när ni läser detta? E. p.
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Solidaritet med Chiles folk!

på föIjan4e sid.or återger vi något förhortat det tal Pierre Scbori höll på solidaritetsmötet.

4

Vi vill att Chites arbetare och bönder skatl veta att alla svenska demokrater är med dem

i denna tragiska stund. Med gränslös beundran och med lidelsefulla förhoppningar har vi

fölit folkenfietens ansträngnlÄgar att frigö_ra Chile ur imperialismens iärngrepP, ur fattlg-
dom och förtryck. Med ftiibittr'ing och avsky bevittnar vi hur en iunta, förrädare i imperia-
lismens och den inhemska överflassens tjänst, vänder vapnen mot Chiles lagliga rege-
ring och söker dränka landet i blod.

Vi hälsar med tillfredsställelse den svenska regeringens kraftfulla ställningstagande
och beslut att avbryta biståndsutbetalningarna och kräver av regeringe-n att den v_ägrar

uurl" förbindetse meä kuppgeneralerna oavsett om dessa ma_skerar.sig bakom civila an-

sikien, samt att den 
"ue"skä 

regeringen om.begäran gqlot framställes, på alla sätt, in-

klusive med uup"nhlalp, undersiödlei det chilenska folket och arbetarklassens kamp

mot diktaturen itir rin' fegala folkfiontsregering. Låt oss alla bidra till världskampanien
för ett återupprättande av demokratin i Chile.

Ned med förrädarna!
Solidaritet med Chiles arbetare och bönder!

Resolwtion anta,gen art solidaritetsmötet på Folhets Hws i Stockbolm 1.3 sept., arra'ngera|.oo
öi;itpoÅ*i,i1r', [Jirikrtio,titislea Före:ningen, Svenslea Fredskommittön oih stödd d'u bI. a.
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Redan i somras cirkulerade i Chi-
le och i internationell press upp-
gifter om en plan för hur den
extrema högeroppositionen hade
tänkt sig fortsätta kampen mot
Allende. Genom sabotage, terror,
strejker från strategiskt placerade
höglönegrupper och mord skulle
dessa högerkrafter skapa en ohåll-
bar situation för regeringen. Där-
efter skulle den falla som ett mo-
get päron. Operationen kallades
"Operation moget päron". Mili-
tären skulle tvingas, eller överta-
las, att gripa in. IJtrensningar av
de progressiva krafterna skulie
sättas in. Efter en viss tid av sta-
bilisering skulle man övergå till
civilt eller halvcivilt styre bakom
en demokratisk fasad. Allt skulle
ätergä till den gamla ordningen.
Vi vet nu inte om kuppen ingick
i en sådan plan, men händelserna
passar onekligen in i varandra på
ett sådant sätt att uppgifterna
från i somras nu får en profetisk
karaktär.

För att riktigt förstå vad som
har hänt i Chile, vilket motstånd
Allende hela tiden mötte, måste
man erinra om det politiska kli-
mat som hela tiden rådde allt se-

dan Allende blev vald till presi-
dent. Det pågick en hysterisk an-
tisocialistisk kampanj som banade
väg för antidemokratiska och fa-
scistiska yttringar i form av sabo-
tage, mord och nu kuppen.

Valkampanjen 1.970 var exem-
pellös i sin hets mot vänstern.
Under hela valkampanjen över-
östes väljarna från 40 privata ra-
diostationer och 20 tidningar av
hetspropaganda. Denna terror-
kampanj, som den kallades offi-
ciellt, utmålade Chile som ett so-
cialistiskt helvete om Allende skul-
le ta makten. -Detta tonläge som fanns i kam-
panjen 7970 har hållits hela tiden
i oppositionspressen under Allen-
des tre år. Den piskades upp med
klara lögner. Regeringen och dess

sympatisörer blev till slut legiti-
ma skottsalvor för oppositionen.

Jag hade själv tillfälle, nu senast i
maj, att se med vilken aggressivi-
tet som denna opposition bekäm-
pade till och med en så modest
sak som förslaget om att införa

enhetsskola, mycket i stil med
svensk modell. Barn skickades ut
på gatorna och ungdomar ställde
ideligen till med kravaller. Här
kan man erinra om att var fjärde
elev går i privatskola i Chile. Sex

av de åtta universiteten är privat-
ägda. Därför ville regeringen ge-

nomföra en enhetsskolereform.
Man kan också erinra om att tre
kuppförsök tidigare har gjorts un-
der Allendes tid. Äkeriägarstrej-
ken i somras, inte den senaste,
lamslog Chile. För ett par veckor
sedan arresterade man ledaren för
"Patria y libertad", som är en fa-
scistisk organisation. Denne ledare
erkände att den transportägar-
strejken enbart var politisk. Inga
ekonomiska skäl låg bakom, den
var enbart politisk i syfte att lam-
slå landet och störta Allende.

I parlamentet, och detta är vik-
tigt, saboterade oppositionen med
sin majoritet hela tiden Allende-
regeringens projekt.. - Dvs. Al-
lenderegeringen fick aldrig en fi-
nansiell ram för att bekämpa in-
flationen och andra åtgärder för
att fördjupa jordreformen osv.,
en sak som ofta glöms bort. Par-
lamentet gick så långt i sin ob-
struktionspolitik, att det t. o. m.
vägrade regeringen att utnämna
ambassadörer i t. ex. Paris, Mosk-
YZ, Prag och \Tashington. Man
godkände ingen som regeringen
föreslog.

Där f anns också aggressionen
utifrån som också Krister Vick-
man har brännmärkt. Han nämn-
de ITT, Cenni-cot, världsbanken,
det totala 1ånestoppet till Chile
från de tidigare stora långivarna.
Dock med ett undantag förstås:
militärhjälpen från USA fortsat-
te hela tiden. Miljontals dollar
kom stridskrafterna i Chile till
del. Om USA:s eventuella roll i
kuppen ska jag inte tala, men att
amerikanska intressen tidigare do-
kumenterat sin vilja att störta Al-
lende är klart. Det torde onek-
ligen vara det mest väldokumen-
terade kontrarevolutionära bevis-
material som finns att tillgå. Själ-
va det faktum att oppositionen
och kuppmakarna kände på sig
att USA i Allende såg en motstån-
dare måste iu ha inneburit ett

psykologiskt stöd, minst sagt. A1-
lendes motståndare inbillade sig

t. o. m. att de gjorde demokratin
och den fria världen en tjänst.
Det är alltså i det klimatet som
Allende hade att möta folkets
krav på nödvändiga reformer. A1-
lende har också sagt atr Chile
inte har någon annan möjlighet
än att gå fram med radik ala re-
former. Vad skulle hända om
man försökte störta oss, sade han.
Inbördeskrig som skulle kosta tu-
sentals människoliv. Det är denna
insikt som håller kuppmakarna
tillbaka, ty de år rådda för vad
som skulle komma efteråt. Annars
skulle man ha mördat mig för
länge sedan. Detta sade han för
ett år sedan.

Vad gjorde då regeringen för
folket? Det som Chile var tvung-
et att göra, som Allende sade, det
var siälvfallet att ta itu med den
sociala misären. Vart tionde barn
dog före ett års ålder. Vartannat
arbetarbarn kom ej över tredje
klass i skolan. Slummen bredde ut
sig. Det existerade en skriande bo-
stadsbrist. Allende böriade sin re-
gim med att öka arbetarlönerna
drastiskt. Han införde prisstopp,
bostadsbyggandet ökade, speciellt
låginkomstbostäderna. Arbetslös-
heten sjönk till den lägsta pä 20
är. BNP och industriproduktio-
nen ökade, likaså antalet läkarbe-
sök och inskrivna vid läroverk.
Barndödligheten gick ner. Allen-
des regering genomförde till stör-
sta delen det program som folk-
fronten lagt fram. Man natio-
naliserade koppargruvorna, som
var så väsentliga för landets in-
komster, man nationaliserade ban-
kerna och man påbörjade en jord-
reform som man aldrig fick aY-
sluta, man hade inga pengar till
det heller. Allt detta gjorde Al-
lenderegeringen trots en minoritet
i kongressen, trots att kopparpri-
serna sjönk, trots att utlandet stop-
pade de stora lånen. Under kristli-
ge demokraten Freis regim hade
denne fått det största biståndsan-
slaget för hela Latinamerika från
USA. Han hade en majoritet i
kongressen och han hade höga

l;i'iH';T; ";f " JT:l,:::il;



större än summan av arbetarlöner-
na. -Varför skedde kuppen nu? Det
rådde onekligen en kaotisk situa-
tion. Chile var ett land som var
blockerat utifrån och inifrån Pa-
ralyserat av höglönestrejker. Äke-
riägarna, läkarna, tandläkarna,
apotekarna, piloterna, advokater-
na, ingenjörerna, grossisterna) ar-
kitekterna, detalihandlarna ställde
upp i strejkerna. Inflationen var
galopperande. Det pågick omfat-
tande terror, mord, sabotage och
upplopp. Äkeristrejken, i kombi-
nation med attentat mot den en-

da huvudvägen från importham-
nen för säd till Santiago, resulte-
rade i att det till slut inte läng-
re fanns att tillgå i Chile, dvs.

man kunde inte baka bröd iängre.
Situationen var mogen.

Men samtidigt stod arbetarna
på Allendes sida. Och detta tror
j^S år viktigt att framhålla för
det sägs också ofta i pressen här
hemma att Allende har mycket li-
tet stöd procentmässigt sett och
om mån dömer av valresultaten.
Valet 19702 Allende fick 36 Pro-
cent på ett ungefär. Då ska man
komma ihåg några ting. För det
första fick endast läs- och skriv-

kunniga över 21' år rösta den

gången. 11 procent av Chiles be-

folkning fick inte rösta den gång-
en. Där måste alltså stort stöd
finnas för en Allenderegering och
dess program. För det andra så

hade den ena presidentkandidater-r,
Tomic (kristlig-demokraterna), ett
mycket radikalt program som

kunde tävla med Unidad PoPu-
lars program på många punkter.
För det tredje fanns den terror-
kampanj som i^g har talat oD,
vilken säkert skrämde många väl-

)are. Det fanns mycket mutor
med i bilden också. Man köpte en

röst i slumområdena för 500 es-

cudos. I valet 1'971' fick Allende,
trots alla de svårigheter som bör-
jat torna upp sig, 50 procent av

rösterna i kommunalvalet och i
valet i år så ökade Allende som

den första sittande presidenten i
Chiles historia sin andel med en

halv miljon av rösterna och nåd-
de upp dll 44 procent - trots
en galopperande inflation i lan-
det. Det finns också andra minst
lika säkra tecken på stöd från ar-
betarklassen till Allende. Demon-
strationer på en halv miljon man
till stöd för regeringen var inte
längre ovanliga i Chile.

Det fanns en organiserad arbe-
tarklass på en halv miljon man.
Det fanns vid sidan av denr-ra LO-
organisation även ett förvånans-
värt stort antal Cordones Indu-
striales, fackligt och politiskt or-
ganiserade grupper som växte uPP

i slumområden. Myten om att Al-
lende bara skulle stödias av en li-
ten grupp är fel. -

Den internationella solidarite-
ten är vårt sätt att stödja och hyl-
la de som nu försvarar sig själva,

sina liv och demokratin. Den
svenska regeringen har som fram-
gått tidigare klart fördömt kup-
pen. Man har stoppat biståndet
helt och hållet. Det är högerkraf-
terna som har valt våldets väg.
Demokratin tjänade inte längre de

besuttnas intressen. Men Allendes
fredliga reformarbete har lagt
grunden till ett annorlunda Chi-
le. Det har skapat ett outplånligt
intryck hos de breda massorna.

Chile är inte lJruguay, inte Bo-
livia, inte Grekland. Motståndet
kommer att organiseras. Folket
kommer att kämpa vidare för det

uppnådda resultatet. Chiles folk
segrar! Chile-Vietnam unidos ven-

cerån!

STOI) CHILBS
I(AnfP lrf0T
FASCISDIEN

Chilekommitt6n förmedlqr bidrqg till
motståndsrörelsen

Pg 65 39 äB-D
Chilekommitt6n sprider informqtion om

Chile och stödier det chilenskq folkets komp

för sociolismen genom solidoritelsoktioner,
utgivning qv en bulletin, demonslrolioner,

debqtter m. m.

Medlemsqvgiften ör 2O: -. Adress Gom-

lo Brogolon 29,5 tr, I I I 20 Stockholm.
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Juntan fruktade denna begrav-
ning. Kyrkogården var blockerad
av trupper. Bakom varje grav sågs

en hjälm och en kpistmynning.
Begravningsprocessionen rörde sig

mellan kedjor av soldater och ka-
rabinjärer.

Men sorgetåget f örvandlades
ändå tiil ett demonstrationståg.
Juntan hade officiellt förbjudit
tilltalsordet "kamrat", men någon
bakom kistan höjde likväl ett
handskrivet plakat: "Kamrat Pab-
1o Neruda är med oss idag, all-
tid!" Och soldaterna vågade inte
rycka till sig plakatet. Innan tåget
kom in på kyrkogården tog de
som följde Neruda till den sista
vilan upp Internationalen. Prole-
tärernas hymn klingade som en
högtidlig ed till nationalskalden.

Kistan fördes från San Cristo-
bal, där Neruda hade sin bostad
i Santiago, till kyrkogården och
skall sedan enligt hans sista vilja
överföras till deir lilla byr Isla
Negro och begravas där - i Isla
Negro hade han sin fasta boplats.

I min 1i11a transistorappa-
rat jag ständigt bär med mig har
j^S de senaste dagarna hört att
soldater härjat hans hem i Santia-
go och att hans kista ställdes mitt
i förödelsen, öppen för alla vin-
dar. Vindar som kunde föra med
sig lukten av Chiles tragedi, luk-
ten av rök, krut och blod. Vid
kistan stod hans hustru Matilda
och hans närmaste vänner. En
AFP-korrespondent f rågade än-
kan varför juntasoldaterna hade
förstört deras hem.

Tag vet inte, j^s kan inte
förklara det, svarade hon enkelt.
Den senaste tiden har vi inte bott

ldog, dennq bittrq september siufliotre,
hor historiens ollq rovdiur huggit tänderno i våro fqnor.
5å mycket blod ni spillt, fetmsnde på erq gods,
rövore, värdigo Sqtqns helvete, tusen gånger köpto
och såldo, helsode qv vqrgqrnq från New York,
smärlons glupskq mqskiner, bodonde i sino offers blod,
prostituerqde hqndlqre med Amerikqs säd och luft.
Skoningslösq bödlor, en hop bestickligq lyrqnner,
som ingo qndrq ideol könner ön lortyr och sväh
åt det piskode folker . . .

där. Pablo kunde iu inte gå upp
för trappan. Men vårt hem i Isla
Negro har också skövlats.

Bokbålen brinner, tända på
juntans order. Soldater finkam-
mar inte bara hemmen, jagar in-
vånarna ut på gatan och skjuter
de "misstänkta". De finkammar
också biblioteken och boklådor-
na, ja, t. o. m. bokhyllorna i pri-
vata lägenheter. Askflagor svävar
i luften som i det fascistiska Tysk-
land.

T. o. m. den alltid Allendefi-
entliga Washington Star har ut-
tryckt oro för att det fina stats-
biblioteket i Santiago kan korn-
ma atr skövlas på samrna sätt
sorn många kommunala bibliotek
redan blivit. Tidningen uttrycker
också farhågor för att bokbålen
på gatorna kan skapa en ofördel-
aktig uppfattning (!) om juntan.

- Pablo påverkades starkt av
de senaste dagarnas händelser, sa-

de Matilda Neruda till AFP-kor-
respondenten. De påskyndade
utan tvivel slutet. Han kämpade
tappert mot sjukdomen, men ef-
ter den 11 september gick det
snabbt utför. I-{ans intellekt var
klart och han fortsatte att arbe-
ta. En vecktr efter fascistkuppen
togs han in på en klinik. Han låg
sedan på Santa Marias sjukhus i
Santiago. Ingen släpptes in till ho-
nom. Han förbjöds att ens träffa
sina närmaste.

Juntan isolerade Pablo Neruda
från yttervärlden till och med
som sjuk. De fruktade hans utta-
landen.

Pablo och Matilda Neruda bad
om poiitisk asyl i Mexico. Den

beviljades. De stod på passagerar-
listan till det mexikanska plan
som skulle flyga från Santiago
till Nzlexico den 24 september. Den
23 september kl. 23.30 slutade
Pablo Nerudas hjärta slå. . .

Sent en kväll före Nerudas be-
gravning kom till TV-huset i Li-
ma en person som inte uppgav
sitt namn. FIan bad få tråffa re-
daktören för nyhetsavdelningen.
Denne kom ut till honom.

- J"g har fått en försändelse
frå.n Chile, sade mannen. På om-
vägar, över Argentina. Här är den
sista dikt Pablo Neruda skrev före
sin död. Jag kan inte säga mitt
namn, men det är hans dikt.

Han räckte över ett maskin-
skrivet ark.

Samma kväll lästes dikten upp
i TV och sändes i radio i Lima.
Nästa dag, då Neruda begravdes,
stod den tryckt i den progressiva
tidningen Expresso.

Tag frågade en redaktör på Ex-
presso om han säkert kunde säga

att Neruda skrivit dikten.

- Det betvivlar jag inte, sva-
rade han. Vi har redan fått be-
kräftelse från Buenos Aires och
I\4exico.

Kanske var det denna sista dikt
iuntans soldater letade efter när
de bröt sig in i den store skaldens
hern morgonen efter hans död.
Kanske sökte de något annat. Mcn
även om de hade hittat dikten och
bränt den skulle den inte ha dött.
Andra skulle ha skrivit den. Ändå
skulle den ha tiilhört Pablo Ne-
ruda, som delade sitt folks glädje,
sorq och kamp.

G. Borovikl,4PN



| 70 kvinnor representerande kvinnoorganisationer frän 26 olika
europeiska länder samlades i Helsingfors 10-12 augusti. In-
bjudan har utgått från samtliga ledande kvinnoorganisationer
i Finland och hade alltså hörsammats av en rad organisationer.
Från Sverige deltog bl a Lisa Mattson, or,dförande i Soc.-dem.
Kvinnoförbundet, Sonja Fredgardh, ordförande i Centerpartiets
Kvinnoförbund, Aja Selander, ordförande i Fred och Frihet,
Gunnel Alfv$n-Palmstierna, ordförande i Yrkeskvinnors Klubb,
från SKV deltog undertecknad.

Europas kvinnoorganisationer har möte i Helsingfors
Tema för konferensen var första
dagen "Familj och uppfostran",
Lisa Mattson presiderade och Son-
ja Fredgardh var en av inledarna.
Hon indelade sitt anförande i fyra
avdelningar: Kvinnans roll i fa-
miljen, utbildning för både flickor
och vuxna kvinnor, stöd åt famil-
ien i vidaste bemärkelse. Hon
framhöll hur t. cx. det moderna
iordbruket fordrar tekniska kun-
skaper, miljoner av kvinnor i värl-
den saknar den enklaste skolut-
bildning.

Nästa tema var "Samhälle och
arbete". Där inledde Valentina Te-
resjkova (världens enda kvinnliga

kosmonaut och dessutom ordfö-
rande i Sovetunionens Kvinno-
kommittd). Hon talade om kvin-
nans ställning i Sovjetunionen och
lämnade en hel del intressanta
siffror. F n år det 31, procent
kvinnor i Högsta Sovjet. I de lo-
kala sovjetcrna utgör kvinnorna
ungefär 5O procent. I folkdomsto-
larna utgör de ungefär en tredje-
del. I ledningen för fackförening-
arna är över en tredjedel kvinnor.
Sovjetkvinnans rätt till arbete är
fastställd i grundlagen och sovjet-
kvinnorna vet inte vad arbets-
löshct är, de arbetar i stor ut-
sträckning i tekniska yrken som

traditioncllt anses manliga, sam-
ma gälier lantbruket. Ungefär en

tredjedel av ingenjörerna är kvin-
nor. Teresjkova framhöll att sov-
jctkvinnorna dock inte var nöj-
da, en del yrken domineras fort-
farande ensidigt av kvinnor. Tio
miljoner daghemsplatser är otill-
räckligt mcn under den pågående
femårsplanen planeras en utbygg-
nad av 2 miljoner nya daghems-
platser. Olika serviceanordningar
skall byggas ut så att de fördubb-
las i städerna och trcdubblas på
landsbygden.

En hel dag ägnades den euro-
peiska säkerheten och samarbetet.

Fredskrafternas världskongress
Kongressen blir en mäktig
manifestation från hela
världens fredskrafter och
den har stötts av bl a FN:s
generalsekrete rare Kurt
Valdheirn. Man kommer
att arbeta i inte mindre än
13 kommissioner. Namnen
på dessa kommissioner visar
i.ong..rr.n räckvidd: Fred-
lig samexistens och interna-
tionell säkerhet, Indokina,
Mellanöstern, europeisk sä-

kerhet och samarbete, Fred
och säkerhet i Asien, Ned-
rustning, Nationell befriel-
se - kampen mot kolo.nia-
lism och rasism, Utveckling
och ekonomiskt oberoende,
Samarbete till skydd för
miljön, Samarbete på un-
dervisningens och kulturens
områden, Ekonomiskt, ve-
tenskapligt o. tekniskt sam-
arbete, Sociala problem och
mänskliga rättigheter, Sam-

arbete mellan statliga och
ickestatliga organisationer.
Förberedande konferenser
har hållits i Dacca (Asia-
tiska fredskonferensen), Pa-
nama, Reykjavik (europei-
ska säkerhetsfrågor), Basel,

Tananarive (Afrikanska
fredskonferensen), Bamako,
Helsinki (mellanösternfrå-
gor) och ytterligare nägra
platser.

Det fanns ingen förbe-
redd organisation för
världskongressen. Den har
växt fram ur ett initiativ
som togs vid Världsfreds-
rådets presidiemöte i San-
tiago de Chile i oktober
1,972.

Militärkuppen i Chile den
1,1 september och den fas-
cistiska terron där kommer
utan tvivel att bli ett cen-
tralt tema vid kongressen.

Från svensk sida har fram-
förts önskemålet att en sär-
skild kommission skall be-
1-randla situationen i Chile
och samordna de interna-
tionella solidaritetsaktioner-
na med den fascistiska mot-
ståndsrörelsen.

I Sverige har nu startats
en förberedelsekommittd
bestående av Stellan Arvid-
son (Svenska Fredskommit-
tdn), Eva Palmaer (Svenska
Kvinnors Vänsterförbund),
Aja Selander (Internationel-
la Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet), Per Eriks-
son (Svenska fredskommit-
tdn), Äke Sandin (Svenska

Freds- och Skiljedomsför-
eningen), John Takman
(Världsfredsrådet). Den
svenska delegationen be-

räknas omfatta ett 20-tal
medlemmar. E. P.



på levinnokonferens i Hel-
ordförande i centerns kvin- förbwndets ordlörande, i presidiet.

Helvi Sipilä, biträdande general-
sekreterare i FN, höll inledning.
Hon framhöll att FN givetvis är
en organisation uppbygggd av
stater men att det är av största
vikt att samarbera med och kon-
sultera olika organisationer r ex
kvinnoorganisationer. Hon beto-

nade vikten av det internationella
kvinnoåret 1975 som proklamera-
des av FN i december 1.972. Un-
der detta år skall man intensifiera
arbetet på följande områden:
Främja strävanden för jämlikhet
mellan män och kvinnor, öka
kvinnornas deltagande och infly-
tande inom kulturella, sociala,
ekonomiska områden på alla nivå-
er, erkänna vikten av kvinnornas
ökande medverkan till skapande
av vänskapliga förbindelser och
samarbete mellan staterna för att
säkra världsfreden.

Franska delegaten dr Jeanne
Chaton kom i sitt anförande med
en bister fråga: Utnyttjar kvin-
norna i Europa verkligen de ut-
bildningsmöjligheter som finns?
Dr Chaton hade samlat siffror
som visar hur den ökande kvinn-
liga andelen av arbetskraften fört
med sig att kvinnorna fär de
sämst betalda arbetena. Ändå ökar
den kvinnliga kompetensen oav-
brutet. Endast inom lantbruket
minskar kvinnans andel, och det
är till följd av lantbrukets meka-
nisering (enda undantaget är Väst-

tyskland). I Frankrike är hälften
av den intellektue lla arbetskraf-
ten kvinnlig, men bara 10 procent
av dem finns i ledande befatt-
ningar medan procenten för män
år 35.

I ett uttalande från konferensen
konstaterade man att det var för-
sta gången i Europa som kvinno-
organisationerna samlats på så

bred front för att diskutera ge-
rnensamma problem. Deltagarna
representerade olika politiska rikt-
ningar och också icke-politiska
organisationer. De var eniga om
att deras organisationer måste ar-
beta för en fredlig samexisrens
mellan nationer rned olika sociala
system och att arbeta for ökad
kulturellt utbyte och ekonomiskt
och vetenskapligt samarbete mel-
lan Europas stater. Kvinnoorgani-
sationerna skall understödja alla
initiativ för att stärka arbetet för
fred och säkerhet. Ett sådant ini-
tiativ är Världskongressen för
fredskrafterna, sorn skall äga rum
i Moskva 25-31 oktober i år.

- det socialistiska alter-
nativet i svensk press

- ökar snabbt!

REPORTAGE O DEBATT O KUL-
TUR C KOMMENTARER som du
inte finner i monopolpressen.

NY DAG
vpk:s tidning utkommer

onsdagar och fredagar. Köp den
hos dil tidningsförsäljare eller
ring 08/52 00 95 och prenumerera.
Provprenumeration till årets slut

kostar 20: 
-. E. P.



FÖRLÅT DEM ATDRIG
Taå interajuer aa Lotta Forsrna'n

Bouaphone Phimmasone är 23 är

gammal. Hon kommer från Laos

och har redan hunnit bli krigs-
hiälte och dekorerad två gånger.

Hon är väidigt blyg och vill inte
gårna tala om sej själv, hon talar
däremot garna om befrielsekam-
pen och kvinnans kamP i Laos.

"I det gamla Laos hade kvinnan
ingen yttranderätt, hon fick inte
tala. Hon fick inte göra någon-

ting, men när Neo Lao Haksat bör-
jade befria områden i Laos fick vi
utbildning och fick tala." På frå-
gan om hur det kunde komma sig

att Neo Lao Haksat omedelbart
tog upp kvinnans problem, när det
bara satt män i centralstyrelsen,
fnissar hon. Men det år väl
klart, dom förde ju en riktig lin-
je. Inte kan man väl hålla hälften

^v ett lands befolkning utanför
kampen.

Barnen i Laos böriar skolan när
dom är siu år. Utöver de vanliga
skolämnen a lår man sig om hjal-
tar som har kämpat för folket och

sitt land. När barnen är 15 är
gamla räknas dom som vuxna och

gör samma uppgifter som de äld-
re. "Men det är mycket svårt att

uppfostra barnen, vi har ju bom-
ber över oss."

"Vi kvinnor har samma ställ-
ning som männen, vi deltar i slag,

vi transpo rterar mat till fronten,
vi sköter byarna, vi passar barnen
åt varandra så att vi kan delta i
den militära kampen. Vi kämPar
sida vid sida med männen i den

militära kampen, dessutom har vi
kvinnokompanier. Det kvinno-
kompani som jag är ledare för är
inom artilleriet, och vi har haft
flera slag på krukslätten. Livet i
armdn är mycket hårt. Man måste

snabbt avgöra tiendens forflytt-
ningar för att hinna ta skydd.

Jag tänker nu beråtr.a lite
om hur vi för den politiska kam-
pen i Laos. I området Saka Pho-
khoum i byn San Phakeng hade den

amerikanska propagandan spritt ut
att Pathet Lao's kämPar var
ohyggligt fula och moraliskt för-
fallna. Folket i byn trodde att
Pathet Lao hade långa öron, långt,
okammat hår, levde i gruPPsex

utan att vara gifta och var grym-
ma. När vi befriade byn, flYdde
befolkningen i skräck upp i ber-
gen. Vår första uppgift var då att

hitta dom ansvariga i byn, för att
fä dom att övertala folket att
komma tillbaka. Sedan genomför-
de vi ett hårt politiskt arbete och

förklarade för befolkningen vad
Neo Lao Haksat var. Bönderna
blev då mycket nöjda och skicka-
de sina barn till vår skola."

Lg62 blev min by befriad,
först då fick jag gå i skola. Mel-
lan 1966-68 var 1ag sjuksköter-
ska. Under den tiden genomförde
USA-imperialisterna sitt special-
krig, och når jag såg krigets verk-
ningar, tyckte jag inte att det räck-
te med att vara sjuksköterska, så

jag gick med i befrielsearmdn. Det
var 1.969. Jag har varit med om
ätta stora slag, främst på kruk-
slätten.

Till sist säger hon: - Laos är
ett iitet land, som är strategiskt
viktigt för USA-imperialisterna,
och dom har ännu inte givit uPP

hoppet om att erövra Laos. Trots
att det finns ett fredsavtal är det
ideliga kränkningar mot detta,
och vi måste vara mycket försikti-
ga. Som ni vet är det vår högsta

önskan att Ieva i fred, vi älskar
ints alls kriget. Kvinnoenheterna
kommer att hållas samlade, men

naturligtvis delta i produktionen.
Vi måste vara samlade för att mö-
ta ett eventuellt nytt angrepp.

Fången Le Trung,
4&r
När Le Trung greps bodde han i
södra Vietnam. Han greps av sai-

gonsoldaterna. Han var dä 4 ät
gammal. Egentligen skulle dom ta
hans mamma, men när hon inte
var hemma tyckte dom väl att det
gick lika bra med ett litet barn. Le
Trung låstes ensam in i en bur i
två månader, buren var så liten
att han inte kunde stå upp. När
han kom ut ur buren kunde han
inte tala eller gå. Ingen kan väl
föreställa sig den skräck och fasa

Le Trung upplevde. Man kunde ju
tänka sig att han släpptes, efter-
som han ändå var stum. N.j -
ingalunda. Ska man förstöra ska

man göra det grundligt.
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Han fick sitta i tre år i fängelse.

Han släpptes i maj 1973 tillsam-
mans med 2oo kvinnliga fångar.
Nu ligger Le Trung på ett sjukhus

i de befriade områdena i Quang
Tri. Ingen vet om han kommer
att klara sig.

Historien om Le Trung fick jag

höra av Le Thi Do den 4 aug. i är.

Det var Le Thi Do som tog med
sig Le Trung ut ur fängelset när
hon blev frigiven tillsammans med
de 200 andra fängarna. Annars -
om hon inte lyckats slita med sig

Le Trung - hade han väl ännu
suttit i fängelse.

Fängelserna i södra Vietnam är
finansierade av USA. Det är alltså
dom som har det yttersta ansvaret
för att Le Trung sitter där. Ut-
över Le Trung satt det 300 barn

i detta fängelse, som antingen ha-
de fötts i fängelse eller gripits.

För oss är det ofattbart att man
kan göra något så här - art pläga
barn systematiskt. Men för
USA-imperialisterna och saigon-
juntan år det fullständigt själv-
klart.

Le Trung och alla hans små

olycksbröder och systrar år Pre-
sumtiva fiender till Pentagon och

saigonjuntan, och som sådana skali
dom antingen hjärntvättas eller
elimineras.

Vad "världens största demokra-
ti" och deras hantlangare gör med

barn och folk i Vietnam kan vi
aldrig förlåta dom för. Det är det
grövsta brott man kan göra så är
det att systematiskt förstöra barn.



Tngen slmm göra enbra
ffitil;"snLundström
började lrnndln i l(onsum.

Hör du till dom som menar att
återbäringen i Konsum inte är
något att räkna med?

Varför sitter man då i en och en
halv miljon hushåll och räknar
ihop kvitton varje år, tror du?

Småslantarförresten - i år
delade konsummedlemmarna
på 155 miljoner kronor!

,Ö

Köptrygghet - återbäring



En kraftig "iämlikhetssatsning" pågår iust 1y i Kristianstads

lan. Fytu'industrier ska nu näi derai nyänställnlngsbeh.ov ökar
i iuf.t räU koniunkturen anställa fler kvinnor än de brukar!

lnitiativtagare är Delegationen för jämställdhet mellan män

och kvinnor i samarbete- med den lokala länsarbetsnämnden'
lden ar a,tt tillvarata kvinnors intressen av att få arbete nu när

iäUrif.åtna böriar anställa folk igen. Birgit Lundin presenterar

pöä[t"t octr när också interviuät fyra kvinnor som deltar i det.

Satsning Pa iämlikhet
Anledningen till att försöket förlades till Kristian-

stads län är att det har lagom storlek, så att arbets-

förmedlingen klarar av det och att yrkesverksam-

heten bland kvinnorna år låg. Det finns en stor

dold arbetslöshet, inte bara beroende på bristen på

jobb, utan också på bristande barntillsyn och dåliga
'ko--urrikationei till kranskomrnunerna' Kvinnor
är som bekant inte bilburna.

De företag som deltar i projekten är Saab-Scania

i Sibbhulr, ÄB Modulent kottttt"ktioner i Hässle-

holm, JI-TE AB i Ästorp och Ifö-verken i Bromölla'

Sammanlagt behövs 5OO nya arbetare'
Industriärbete hör som bekant till de arbeten som

är minst eftertraktade. varken män elier kvinnor
vill arbeta i fabrik. Det är svårt attfä tag i de begär-

liga unga männen och det är impopulärt att impor-
tå, ,r.iättningar. Företagen måste därför ändra sin

rekryteringsbas för att få folk.
Sä ovilliga är företagen ändå att anställa kvinnor

att de ha, äått övertaLs att ställa upP på projektet'
Sekreteraren i jämlikhetsdelegationen, Anna-Greta

Leijon, betecknar det som ren självbevarelsedrift att

de ställer upp.
Hon beåitar också att de jobb som det blir frå-

ga om är sådana som inte kräver speciellt lång ut-
6ildnirrg, med andra ord, jobb, som brukar gå under

beteckningen skitjobb.
Projektät gär iitt så att länsarbetsnämnden har

skickat ut en enkät till alla hushåll i trakten - även

landsbygden. Kvinnorn a fl,r sedan anmäla sitt in-

I t'abriken är 30 Procent
aa personalen kainnor. Kon-
toret är traditionellt köns-

fardelat. De fabriksiobb som

koinnorna tidigare har aarit
hänaisade till har rtarit de

traditionella : sortering, Pwts-
ning ocb så vidare. Arbets-
värderingsmässigt de sotn'

betalas lägst, natwrligtztis.

tresse. Företagen har så valt ut lämpliga sökande till
inf ormationsdagar.

Den del av projektet som pågår på. Iföverken in-

leddes i augusti. Den enkät som skickades runt ttll
hushållen h^d. i.rt. gått ut då. Företaget tog därför

kontakt med kvinno"r som själva hade tagit kontakt

med Ifö för att höra om där fanns något jobb' Re-

sultater blev att 1Z kvinnor) v^rav 4 utländskor bör-
jade "prya". De flesta hade ju tidigare erfarenheter

ä., ittilrtrrijobb och visste därför ungefär v.ad d.e

ville ha. Då krrnde därför snabbt bestämma sig och

flera av dem blev därför fast anställda innan pryo-

tiden hade gått ut. 13 av dem är nu anställda'

Den a.tdla pryoticlen påbörjades i september'

också med 17 kvinnor. De som nu deltar är de som

,rrr.r, på enkäten. Av dem som intresserar sig för
Iföverken blev bara de som bor i eller alldeles i när-

t.r.., av Bromölla uttagn a att komma på informa-

tionsdagarna. Enligt personalchefen Lennart Kroon

är de fi.rt" kvinn"or som har halvvuxna barn och

vill liomrna ut på arbetsmarknaden igen'

De tt'e första dagarna ägnas åt information' Ifö-
verken, Länsarbetttte-nd..t, Skolöverstyrelsen och

fackföreningen informerar om arbetsmarknaden och

olika formei av arbersmarknadsutbildning. Därefter
får kvinnorna - avlönade av AMS - gä runt och

"pry^" på olika avdelningar -ino.m 
fabriken'

'd. flårt" kvinnorna fåi utbildning av fabriken i

vanlig ordning, men den så kallade femkronan blir
akt.r.ll för somliga, berättar Lennart Kroon'

F otografier : Birgit Lundin

Den råa maskelstYrkan är
mer gångbar än det wthåIli-
ga tålarnodet med rnonoto-
na arbetsmornent.

I fabrik.en arbetar ocbså

en del wtlänningar som fö-
retaget imPorterat. Företa-
get brwkar åka På rekrYte-
iirgtrrto, till Norrland och

andra ställen.
De jobb sont nu blir ak-

tuella för kvinnor är saaru-
ning, gjwtning, glasering, Pa'
raf t'inering och sliPning.

I Bromölla bor det wnget'är

10.000 människor. Halva
den arbetsmarbnad de har
att röra sig På består aa It'ö-
,oerken. I t'överken tillaerk'ar
bland annat isolatorer till
högspänningsledningar, sa.-

nitetsgods, alltså toaletter
och tvättställ, bidäer ocb lik-
nande. Fabriken är desswtom

stort'abrikant atr elektriska
proppar.
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Från det löpande bandet till det
snurrande bordet flyttar Raija
Laitynen, 18 ät, tvättställ och
toaletter hela dagarna. F{on fast-
nade direkt för det här jobbet
när hon pryade. Hade det inte
varit intressant och se andra de-
Iar av fabriken också?

- N.j, det tycker jag inte. På
det här sättet behöver jag ju inte
veta hur det är på annat hålI och
det kan ju vara skönt.

Från bordet flytras sanitets-
godset upp på vagnar som går in
i glaseringsugnarna. Det är etr
tungt arbete, som kräver ständig
passning. Ingenting fär gå förbi
på bandet. Lönemässigt ligger job-
bet i grupp 3.

Raija kan mycket väl tänka sig
ått stanna kvar. Hon har också
tänkt sig att gä på kurser och

Roiio Loytinen, l8 år

Raija Laitynens arbete består i att
flytta sanitetsgodset t'rån bandet till
det rwnda roterande bordet, aarifrån
dc sedan ställs på vagnarna sorn- går
tn 1 g[dsertngsugndrnd.

eventue'llt så småningom bli för-
man. Flennes mamma, som arbe-
tar pä fabriken i Olofström, år
förman där, den första kvinnliga.

- JaS trivs här. Omklädnings-
rummen är bra och duscharna.
Kompisarna är fina. Jag blev för-
beredd på att männen skulle vara
negativa, men det tycker jag inte
alls att de är.

Tidigare har hon arbetat som
hembiträde, på skofabrik i Sölves-
borg och i handelsträdgård pä
somrarna. Om hon fick välja fritt
skulle hon ägna sig åt handikapp-
sjukvård.

- Tidigare var jag med i URK
och var på läger med handikappa-
de och det trivdes jag med. Jag
tycker om att vara till nyrra, atr
folk behöver mig.

Personalcbef en, Lennart
Kroon, säger att t'öretaget
genast tyckte att t'örslaget
ad,r bra, när Länsarbets-
nämnden tog kontakt. Han
medger dtt t'öretaget dnvänt
sig aa gamla t'ördornar för
att t'å män på de bäst be-
talda jobben.

Det här låter tjwsigare än
vad det är; Anna-Greta Lei-
jon, som är sekreterare i de-
legationen, har berättat hur
saårt det bar varit d.tt få
med företagen på projektet.
"Det är för tungt", "det går
inte", "od.d. ska karlarna sä-
ga", "gärna något annat fö-
retag, inte det här" är en
del ats de spåniga argu.ment
som t'öretagsledningarnt dn-
ztänt för att få slippa aara
med.

Att It'öaerken inte är sär-
skilt ailligt att satsa på kvin-
nor märhs ochså av det fak-
tuftl. att det inte t'inns mer
än 60 pldtser på dagbemmet,
Med det int'lytande på den
komrnunala politiken som

t'öretaget u,tan tvehan har,
shulle det mycket lätt ba
bunnat ordna frågan. I kom-
munen har socialdemohra-
terna majoritet - som be-
hant har partiet jämlikhet
och barntillsyn på sitt pro-
grdm.

H ur wppenbart I t'öaerkens
int'lytande är på den bom-
munala politiken aisas a:u

dtt sossdrna i förra aalet an-
såg sig kunna nominera It'ö-
verkens VD till fullmäktige.
Fört'arandet hade hanske
Iycleats om han varit med-
lem i partiet, men det ansågs
inte nödvändigt. Pressen och
opinionen tyckte dock att
det var lite aäl magstarkt.

tag t'år träffa fyra kvinnor på Ifö. Två oäIjer personalcbet'en ut och
två tar jag själa initiativet till. Han vill gärna att jag sitter inne på
bans kontor och intentjwar dem. I det ena fallet går ban ut, i ett aniat
höU jag mig wte, men i två fall satt ban och pratade i telefon i samma
rrtr7, Az) och till. Ätminstone den ena krsinnan z,änder sig dektis till
bonorn när hon sadrar på mina frågor. Intervjusitwationen känns sjub.

Ingen a,t dem som jag pratade med ville egentligen arbeta i t'abrik.
De tre saenska flickorna angd,u brist på atbildning som sbäl till att de
inte sysslade med det som de egentligen ville. Den polsha kvinnan bade
annan utbildning, nnen tvingats anpdssd sig till arbetsmarknaden i Bro-
möIla.

AIla fyra tyckte det r.tar oiktigt att adla med i fackt'öreningen, i det
bar t'allet fabriksarbetaret'örbwndet. Det är en trygghet, ansear de, om
man skulle bli arbetslös.

Om projektet tycker de ungefär så här: Det är bra att man får
komrna hit och hänna sig t'ör utan att hänna sig tvingad att stanna
k't)ar. De tycker inte heller att m.an borde göra någon skillnad på
mäns och kvinnors förmåga att arbeta.
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Birgit Jullesson,
32 &r

Birgit Jullesson, 32 &t, kommer
direkt från en konservfabrik där
hon skar sill hela dagarna.

Sillukten fanns alltid kvar
i kläderna och pä huden. Den
gick aldrig bort.

- Iag flyttade i samband med
min skilsmässa och fick det här
jobbet i Bromölla, si jag har inte
bott här så länge.

- Det första ställe iag pryade
pi var vid den slipmaskin jag nu
arbetar vid. Jag trivs så bra med
den ^tt 

j^g beslöt stanna kvar.
Jobbet är inte stressigt och det är
inte svårt att hinna med. Men det
är ganska tungt, jobbet ligger i
grupp 4 och bullernivån är hög.
Därför har jag proppar i öronen

De leainnor med barn som
Iyckats få ett arbete i Bro-
mölla, får till största delen
lita på svärmödrar, sväger-
shor ocb liknande. EIIer vän-
ta med, att arbeta tills bar-
nen har vwxit upp.

Birgit Jullesson
sköter masleinen
som slipar de här
isolatorerna i
kortändarna. Den
som bon båller i
är jwst färdig-
slipad.

hela dagarna. Det är skönt att få
vila öronen när jag gär hem.

Birgit jobbar tvåskift. Ena vec-
kan mellan 6 och 14 och andra
veckan mellan 1.4 och 22.

- I början var jag negativ till
skiften, men nu tycker j^g att
jag hinner med mera. Jag får le-
diga eftermiddagar och förmid-
dagar dL jag kan sköta allt som
måste göras hemma och på det
sättet hinner j^g YarL mer till-
sammans med mina barn.

- Jrg har tre barn, två som
gär i skolan och ett som jag lyc-
kades få in på daghemmet. Bar-
nen tycker det är bäst när jag job-
bar det tidiga skiftet, för då är iag
ju hemma på eftermiddagarna.

Birgit tycker det här projektet
är en bra id6. Jag behövde inte
känna mig tvingad att ta det här
jobbet når jag borjade prya, sä-

ger hon. Hon tycker också den
information som kvinnorna fick i
början aY pryotiden Yar viktig
och nödvändig. Jag fick lära mig
saker om arbetsmarknaden som
jag inte hade vetat tidigare, säger

hon också. Om fler kvinnor skul-
le gå på sådana kurser, skulle vi
ha det lår.tare.

- Nu är ju fördelningen på ar-
betsmarknaden väldigt skev. Och
i riksdagen sitter ju nästan bara
karlar.

Hon tycker att man inte borde
göra någon skillnad på män och
kvinnor på arbetsmarknaden. Vi
kan ju i stort sett göra samma
jobb, säger hon. Men själv vill
hon inte avancera till förman.
Hon tycker det verkar vara be-
svärligt att vara mellanhand mel-
Ian dem som är ovanpå och dem
som är under.

Det innebär inte att hon är
missnöid med de förmän som nu
finns. Hon tycker de är bra lik-
som kamratskapet för övrigt.
Männen var lite negativa i bör-
jan, men de har accepterat hen-
ne nu.

Men daghemmet har bara öppet
mellan 6.46 och 18.30 och det in-
nebär at,. det minsta barnet blir
utan vård flera timmar om dagen.
Det har hon iöst så att hennes
svägerska tar hand om barnet ti-
digt på morgonen och på kvällen.

Daghemsavgiften ligger på om-
kring 150 kronor i månaden och
det är ungefär vad hon får i un-
derhåll. Birgit tycker bland annat
därför att daghemsavgiften skul-
le vara avdragsgill i deklarationen.

Det blir också problemen om
barnen blir sjuka. Före klockan
åtta kan hon inte få någon kom-
munal hemhjälp som kommer och
tar hand om barnen.

- Det ska ju visserligen bli till-
låtet nästa är att sjukskriva sig
om barnen blir sjuka, men det
blir visst tio dagar och det är ju
inte mer än tre dagar per barn.

Hur långt räcker det?
Längre tillbaka i sitt liv har

Birgit arberat i affår och varit
hemmafru. Huvudorsaken att hon
nu arbetar, säger hon, är att hon
tjånar pengar. Men ändå skulle
hon inte vilja vara hemmafru
igen, det är för tråkigt.

Om hon fått välja fritt, skulle
hon istället för fabrik ha valt
sjuksköterskeyrket. Om hon inte
fått det här jobbet skulle hon ha
sökt in p3, sjuksköterskeskolan,
men i och med att jobbet kom,
kan hon inte få pengar från AMS
till utbildningen.
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Gun Äs6n, 35 år

Gun Äsdn, 35 ät, är den enda
pryon som jag räffar. Hon har
inte aktivt sökt sig ut på arbets-
marknaden. Visserligen gått och
tänkt att hon kanske så småning-
om skulle börja arbeta, men inte
så mycket mer.

När enkätlappen från Iföverken
kom i brevlådan svarade hon och
kom med i informationskursen.

Gun har tre barn, varav ett är
i förskoleåldern. Nu medan hon
pryar tar hennes svägerska hand
om den minsta och har lovat att
göra det sedan också om hon bör-
jar arbeta fast.

Gun vet ännu inte om det går
att ordna med deltid, som hon
tycker är lagom. Villkoret från
fabrikens sida är att hon hittar
någon att dela ett skift med.

Med tre barn hemma och en
karl tycker hon att det blir för

På Iföverken pågår försöh
med, månadslön. Det pill sä-
ga, Tla aa lönen är fast och
resten är acbord. Den fasta
lönen är indelad i fern grap-
per, t har lägst ocb 5 har
bögst Iön. Mellan grwpperna
sbiljer 130 hronor, alltså
ungefär t20 kronor totalt
mellan bögsta ocb lägsta. De

t'lesta jobben softl. nu erbjuds
hainnor ligger i grwpp 3.

En konstrwktör f öljer
"jämlikhetsprojebtet". Han
ska studera vad sont. kan
vara för tungt t'ör kt,innor-
nA, ofti. en del nxornent kdn
göras oftt, ose. Bland, annat
gäller detta truckt'örare, sä-
ger Lennart. Deras jobb in-
nehåller en del lyt'tmoment,
som vi t'örsöker konstruera
bort ocb sedan kan vi an-
ställa hvinnor dar också,
berättar han.

mycket jobb med heltid. Visser-
ligen får hon mer hjälp hemma
nu när hon arbetar hela dagarna,
men hon tycker åndä att det blir
för tungt.

Det jobb som hon gör nu trivs
hon inte riktigt med. Det är ett
uppassningsjobb till de som sät-
ter tvättställen på bordet och vag-
nen in till ugnen. Hon ska bland
annat ställa upp stöden till god-
sen på hyllor, och det är hon lite
för kort för.

Hon ska prova på en del and-
ra avdelningar. Bl. a. vill hon se

hur det år pä isolatoravdelningen.

Gun är väl inte så mycket be-
roende av pengarna hon kommer
afi fä när hon arbetar. Hon vill
mest komma ut och träffa folk,
få något att göra. Det är långsamt
i längden att gå hemma hela da-
garna. Hon tror också att det år
bra för barnen, att de inte blir så

modersbundna, om mamma för-
värvsarbetar. Guns minsta flicka
är nu ledsen på morgnarn a når
hon går iväg till jobbet, men det
tror hon går över med tiden. De
äldre barnen är mer självständiga
och reagerar inte speciellt.

Gun tycker det här projektet
är bra. Man får bestämma sig i
lugn och ro. Det är bra, tycker
hon också, att kvinnor får göra
fler jobb nu än förut. Fast alla
jobb kan vi ju inte göra, säger
hon. Men ä andra sidan är det ju
skillnad på män och män också,
tillägger hon.

- I^g har inte tidigare sökt nå-
got jobb och jag tror inte heller
att 1ag skulle ha fått något. Af-
färsjobb och sådant går nog mest
genom kontakter, tror jag.

Om Gun hade fått välja helt
fritt, skulle hon ha blivit reklam-
tecknare.

- Jag slutade skolan som fem-
tonåring, med dåliga betyg. Jrg
tror inte att det är någon idö för
mig att utbilda mig nu, om jag

överhuvud taget kommer in nå-
gonstans. På den tiden, det är ju
20 är sedan, var det inte tal om
att man skulle studera vidare, det
var bara atr börja jobba meddet-
samma efter skolan. Nu så här ef-
teråt tycker jag att det är synd.

Lennar,t Kroon, personalchef På
I t'ör.,erhen, t'wllrnäktigeledarnot ( s).

Lennart, personalchet'en,
s o c i al d e mokr at i sk f wllmäk ti-
ge med diskret Lionsnål i
baaajwppslaget, är den som

t'rån företagsledningens sida
sköter projebtet. I korrido-
ren bittar jag en lista över
d,e som sitter i anpassnings-
gruppen. Anpassningsgrup-
pens uppgift är att se till att
alla kan santsas. I det bär
projektet sba grwppen se till
att de rnanliga arbetarna
inte t'år hysteriska utbrott av
att se hvinnor pid sin sida
på arbetet. Som t'öreträdare
t'ar "arbetsgivAren" hittar
jag Lennarts namn. När han
berättar t'ör mig om företa-
get anlägger han en förtro-
lig ton när han berättar att
ban egentligen t'öreträder ar-
betarnas intressen.

Arbetst'örmedlingen har
öppnat tillt'älligt kontor i
Bromölla just t'A, det här
projektet. Mannen som shö-
ter det bommer på besök när
jag är där och Lennart tillå-
ter sig att längtanst'ullt t'råga
när ban kan t'å någon man-
Iig arbetskrat't.

Senare t'rågar jag Lennart
om t'öretaget söker just män
när de rekryterar t'olk.

- Ntj, säger han bekla-
gande. Det är lite besvär-
ligt, t'ör det t'inns jw t'ortfa-
rande jobb som bara kan ut-
t'öras av män.
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lreno Persson, 24 &r

Irena Persson, 21 är, van industri-
arbeterska, gick arbetslös ett är
innan hon fick chansen att börja
prya på lföverken. Nu dr hon
anställd och det arbete hon utför

- tidigare enbart förbehållet män

Vid lwnchen på ortens bo-
tell - ägt aa lt'överken -talar vi o?rt lobaliserings'
problematiken. Lennart är
mis snöj d me d' norrlännin gar-
nds syn på sin hembYgd. De
är nationalromantiker, dn-
ser ban. De tror att det kan

t'innas t'abriker ocb iobb ztar
som helst i landet. Nei, se

på smålänningarna, de fin-
ner det fullständigt natwrligt
att de måste lämna sin bem-
traht för dtt få arbete. Fem
eller femtio mil spelar ingen
roll, flytta måste man. Förr
flyttade ju också norrlän-
ningarna villigt ocb iag bar
personligen trät'f at många
sont trivs alldeles fArtrat'f-
Iigt bärnere, berättar han.

Irena Persson
parat't'inerar
isolatorerna i
bägge leortsidor
med hjälp azt
en drejskiva.

- gär ut pä att paraffinera och
grusera isolatorer till högspän-
ningsledningar. Hon lägger på
smält paraffin med en pensel på
isolatorernas kortsidor. ett inte
speciellt tungt jobb. Gruseringen
är inte heller tungt, men det mås-
te gå undan, så hon känner sig
ganska stressad av den.

Tidigare arbetade hon på Vol-
vos fabrik i Olofström i ett och
ett halvt år. Hon trivdes i och för
sig bra med arbetet, koppling och
lödning, men slutade på grund av
sin migrän. Den fick hon av allt
buller och slammer och den evi-
ga skvalmusiken som ringde i öro-
nen hela dagarna.

Arbetet i Olofström var hen-
nes första i Sverige. Hon är pol-
ska, från Posan', och gift med en

svensk. IJtan ati kunna många
ord svenska fick hon arbete efter
en månad här.

I Polen arbetade hon som chef
för en livsmedelsaffär och stude-
rade samtidigt pä handelsskola.
FIon har inte tänkt atr stå i fabri-
ken hela sitt liv, utan så småning-
om tänker hon öppna någon form
av affärsrörelse.
Hennes arbete ligger i lönegrupp

2. Hon tycker inte det spelar så

stor roll i vilkcn grupp lönen lig-
ger, det jämnar ut sig när skat-
tcn är dragen anser hon.

- Men paraffincringen är väl-
digt dåligt betald. Dct kunde gott
vara bättre.

Irena står och arbetar hela da-
garna. - Jrg tycker inte det är
påfrestande, säger hon. Man fär
ju ont av att sitta hela. dagarr:a
också. Men vi skulle gärna vilja
sitta på stolar när vi fikar. Vi
har blivit lovade, men de har inte
kon-rmit ännu.

Hennes migrän är mycket bätt-
re nu. Men ljudnivån är rätt hög
här på Iföverken också, så når
hon känner att ett anfall är pä
r,äg, sätter hon på sig öronskydd.

- Det är inte kul att ha dem
på sig hela dagarna, jag vill prata
med folk, inte stå isolerad för mig
själv hela dagarna.

Den byggnad ciär Irena står, är
stor, luftig och ljus. Lokalerna är
renoverade och ger etr förhållan-
devis fräscht intryck. Men Irena
berättar om lerdammet, som hela
tiden finns i luften, orsakar eksem
hos många. Men själv har hon
klarat sig.

- Min arbetstid är lika varie
dag. 7.30-1.6.30 med en timmes
lunch. Fikarasten på förmiddagen
är 6 minuter, men det hinner ing-
en med. Alla löser det genom att
starta rasten fem minuter tidigare
och avsluta den lite efter. På ef-
termiddagen tar de sig också en
f ikarast.

Irena har ett barn, som hennes
svärmor tar hand om. FIon bor i
Näsum, som ligger lite grand
utanför Bromölla och åker in med
bussen varje dag. Henne man ar-
betar i Olofström och åker också
buss. De har en bil, men den läm-
nar de hemma av ekonomiska
skä1.

Irena och hennes man går inte
ut och roar sig så mycket. Det är
så dyrt.

- I Polen gick vi ut mycket
mer. Vi gick på operetter, teater
och på restaurang. I Polen tjånar
man inte så mycket pengar, men
skatterna är inte så höga där och
det finns heller inte så mycket att
göra av med pengar på.
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Delegationen för iämställdhet
rnellan rnän oeh kvirrnor

Ungefär vid årsskiftet inrättades Delegationen fa,
jämställdhet mellan män ocb kainnor. Delegationen
får ses som ett resultat av de senare årens intensiva
protester från kvinnorna och den debatt som flam-
made .tpp i slutet av 6O-talet.

Det är svårt att ännu ha någon åsikt om delegatio-
nen eftersom den uträttat så lite. Projektet i I(ristian-
stads län är deras första initiativ.

Det man kan konst atera idag är att den är chefad
av en man - Thage Peterson och har ytterst
vaga direktiv. Sekreterare är en kvinna, Anna-Greta
Leijon, som har en sekreterare till sin hjälp.

Delegationen består av fem personer:
Thage Peterson, ordförande, gär allmärrt under be-

nämningen "en av Palmes pojkar", riksdagsledamot
och tidigare chef för Folkets Husföreningarnas Riks-
organistaion.

Gertrwd, Sigurdsen, sekreterare på LO:s informa-
tionsavdelning, huvudsakligen sysselsatt med familje-
politiska frågor, riksdagsledamot, suppleant i social-
demokratiska partiets VIJ, vice ordförande i Arbets-
marknadens kvinnonämnd.

Gustaa Persson, kommunalråd pä socialroteln i
Uppsala, tidigare LO-sekreterare i bl a familjepoli-
tiska frågor, vice ordförande i LO:s familjeråd och
ledamot i AKN.

Elisabetb Sandberg, sekrererare vid Stor-Stock-
holms planeringsnämnd, där hon sysslar med sam-
arbetsfrågor, medförfattare till "Program för jäm-
likhet mellan kvinnor och män" för Stockholms
kommuns kommittd för kvinnofrågor, ledamot i so-
cialdemokratiska kvinnoförbundets familjepolitiska
arbetsgrupp.

May-Britt Carlsson, ombudsman på TCO, ansvarig
för de familjepolitiska frågorna och sekreterare i
TCO:s familjepolitiska nämnd, tidigare sekreterare i
TCO:s nämnd för kvinnofrågor och medförfattare
till dess rapport "Familj och samhälle".

De direktiv som delegationen arbetar efter är som
sagt vaga. Anna-Greta Leijon anser att det är en
fördel för delegationen. Den fär därigenom ökad
handlingsfrihet och'möjligheterna till egna initiativ
ökar, säger hon.

Delegationen bör

O fördjupa och utveckla den helhetssyn som skall
vara vägledande för regeringens politik för jäm-
ställdhet mellan män och kvinnor och föreslå åt-
gärder för att förverkliga denna politik,

O stimulera och stödja myndigheternas arbete för
jämställdhet mellan män och kvinnor,

O stimulera och stödja åtgärder i detta syfte inom

landsting, kommuner, organisationer och närings-
liv,
verka för att likaberättigandets principer utbreds
och får pragla värderingar och attityder på olika
områden av samhällslivet,
därvid samverka med folkrörelser och organisa-
tioner till en bred studie- och upplysningsverk-
samhet till stöd för jämställdhet mellan män och
kvinnor,

O bedriva undersöknings- och forskningsarbete av
betydelse för jämställdheten mellan män och
kvinnor samt bevaka övrig pågående verksamhet
på området.

Till sin hjälp atr genomföra de här direktiven
har delegationen en s k stor delegation som består
av företrädare för vissa myndigheter och organisa-
tioner enligt nedan. Delegationen kan också anlita
experter och tillsätta arbetsgrupper och referens-
grupper för särskilda uppgifter.

I stora delegationen finns företrädare för: LO,
TCO, SACO, SAF, Kommunförbunder, Landstings-
förbundet, Statens Avtalsverk, AMS, Socialstyrel-
sen, Skolöverstyrelsen, Universitetskanslersämbetet,
Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Folkpartiets
kvinnoförbund, Centerpartiets kvinnoförbund, Mo-
derata kvinnoförbundet, Fredrika Bremerförbundet,
Husmodersförbundet och Svenska Kvinnors Vän-
sterförbund.

Till för alldeles nyligen sedan fanns inte SKV med.
Delegationen ansåg sig inte betjänt av synpunkter
från andra ån partiernas kvinnoorganisationer. Och
så Fredrikorna och husmödrarna förstås. Grupp 8

verkar nästan opassande att nämna i sammanhanget.
Andra utomparlamentariska grupper vore väl ännu
mer otänkbara.

Det här ger en föraning om atr den socialdemokra-
tiska parlamentariska linjen i kvinnofrågan kommer
att följas. Den starka opinionen både från partiets
eget kvinnoförbund och från höger och vänster sam-
las upp i handen på "en av Palmes pojkar". Det
finns stor risk för att delegationen blir ett utanpå-
verk, ett sätt atr genomföra skenreformer för att
tysta opinonen. Ett sätt att gömma besvärli ga f rä-
geställningar i "pägående urredningar".

Hur lättvindigt Thage tar pä opinionen visar tyd-
ligt hans påstående inför det projekt som nu pågår
i Kristianstads län:

"Somhället, arbetsgivarna och de fackliga organi-
sationerna måste hjälpas åt för att öka möjlighe-
terna för kvinnorna atr få förvärvsarbete. Praktiska
hinder såsom bristande barntillsyn, dålig arbets-
miljö och dåliga kommunikationer måste ras borr."

B. L.

o

o
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Nordiska Sommaruniversitetet, NSU, startade för ett år sedan
en studiekrets om kvinnoförtryckets karaktär under senkapi-
talismen. Kvinnor från hela Norden deltar i arbetet. De flesta
är aktiva också inom kvinnorörelsen och ställs inför inte bara
teoretiska utan också praktiska problem: Hur ska vi nå andra
kvinnor? ldr dubbelorganisering på gott eller ont? Kan vi slå en
brygga mellan feminism och marxism? Barbro Werkmäster
rappofterar.

namnet blev "Kvinnoförtryckets
specifika karaktär under kapita-
lismen", vardagsnamnet har bli-
vit "Kvinnokretsen". Den har,
utan styrning, endast kvinnliga
deltagare. Eftersom ämnet är så

stort och så outforskat delades
det upp i underavdelningar. 1.. Fa-
miljen i det kapitalistiska samhäl-
det. 2. Kvinnor och klasser. 3.

Sexualitet och kvinnoförtryck. 4.
Kvinnan och arbetsmarknaden. 5.

Kvinnan och kulturen. På nära
tjugo platser har man nu sysslat
med ett eller flera av dessa del-
ämnen, var för sej eller i olika
kombinationer. Familjen kan t ex
ses dels i relation till arbetsmark-
naden, dels till sexualiteten och
dels till klasser.

Tilsvildeleje
Innan det egentliga kretsarbetet
kom igång samlades ca 30 delta-
gare till ett symposium i Tilsvil-
deleje, Danmark. Det fanns då
förra hösten flera grupper som re-
dan påbörjat arbetet och de fles-
ta kom till Tilsvildeleje med väs-
korna och ryggsäckarna fulla av
stenciler.

Det blev tre arbetsamma och
innehållsrika dagar och de kom
att starkt påverka både mitt fort-
satta arbete med kvinnoförftyc-
ket och arbetet med min egen be-
frielse, rent personligt. Innan jag
reste ner fick jag höra kommen-
tarer som "blir det inte snett att
diskutera dessa viktiga frågor utan
män" och "blir det inte rorrt
utan killar" !

Tvärtom var det en fantastisk
upplevelse att fä vara i en arbets-

situation med enbart kvinnor och
dessutom många kvinnor. Det
kändes befriande att fä prata kvin-
nofrågor utan att hela tiden be-
höva försvara varför man gör det
och att få göra det på en teore-
tisk nivå utan ideliga protester
orn "kvinnans natur" eller "hur
synd det är om männen". Trots
aEt j^g själv var mindre teore-
tiskt skolad kände jag mej inte
nertryckt i skoskaftet av mindre-
värdeskänslor utan sporrad afi lä-
sa mer. Det blev så att säga en
intellektuell identifikation utan
könshinder. Jrg kände hur min
egen identitet stärktes, något som
också kom igen i dansen på av-
slutningsfesten. Jag hade inte rik-
tigt förrän då insett hur starkt
den sexuella aspekten påverkar
förhållandet mellan könen. Det
var en oerhörd skillnad mellan att
dansa i en grupp kvinnor och att
dansa med en man, plötsligt dan-
sade jag.

Juliet Mitchell
Med på symposiet var Juliet Mit-
chell, vars bok \7oman's Estate
just hade kommit ut (nu på sven-
ska "Den nya kvinnorörelsen",
Pan/Norstedts, 72, ca 14:50). I
den svenska kvinnorörelsen var
vid den tiden ordet "feminist"
nästan ett skällsord, och något av
detta låg också i luften i Tilsvil-
deleje. Det blev därför så att de
som var mest insatta i marxism
kom att dominera diskussionen och
det var bara Juliet som uran att be-
sväras kunde ta upp feminismen.
Hon men ade att den feministiska
medvetenheten måste ligga rill

Studier i kvinnoförtryekets
karaktär
Vad är Nordiska sommaruniver-
sitetet? frägade j^g mej när j^S

för ett år sedan blev ombedd att
leda en krets i Uppsala. Jag sa

nämligen ja utan att riktigt veta
vad jag gav mej in på, men jag

rycktes med av den entusiastiska
beskrivningen av möjligheten att
tillsammans med kvinnor från he-
la Norden kunna arbeta teoretiskt
med kvinnoförtrycket.

Så småningom fann l^g att
Nordiska sommaruniversitetet, el-
ler NSU, hade funnits i drygt tju-
go år och att det var ett forum
för forskare från hela Norden
som där ofta tvärvetenskap-
ligt - kunde ta upp problem och
ämnesområden som inte priorite-
rades vid de ordinarie universite-
ten. Under de senaste åren har
NSU kommit ^tt mer och mer
domineras av marxistisk forsk-
ning. Yarje ämne kallas en krets
och varje sommar träffas ca 350
deltagare för att under tio dagar
koncentrerat arbeta med det som
förberetts i kretsarbeter på re-
spektive ort.

Det var på sommarsessionen för
två år sedan som tanken på en
krets för och om kvinnor väck-
tes. Forskning om kvinnor och
kvinnoförtrycket är ju ett sorg-
ligt försummat kapitel. Initiativ-
tagare var bl a Ir6ne Matthis,
Stockholm, och Signe Arnfred,
Köpenhamn, som bägge var akti-
va inom den nya kvinnorörelsen.
Kretsen kom till stånd, Irdne och
Signe och dessutom Annemor Kal-
leberg från Oslo blev koordinato-
rer och de utarbetade tillsammans
ett arbetsprogram. Det officiella
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grund för våra socialistiska ana-
lyser och att arbetet med den fe-
ministiska analysen och den socia-
listiska måste gå hand i hand. Ju-
liet tog också upp psykoanalysen.
För att öka vår feministiska med-
vetenhet hade vi användning för
de psykoanalytiska metoderna.

När vi andra diskuterade om
man skull e Yara med i kvinnorö-
relsen, en vänsterorganisation el-
ler bägge delarna ställde sej Juliet
en aning frågande till det dilemma
som många upplevde. Hon såg
inget fel i att vara med i kvinno-
rörelsen. Hon ansåg ^tt det be-
hövdes en ny utvidgad marxistisk
samhällsteori. Kvinnorörelsen var
den numerärr största och därför
låg det närmare till hands att zti
utformade denna teori, vi visste
dessutom något om förtryckets
mekanismer. Varför skulle alltid
kvinnor ha så bråttom att gå in i
manliga organisationer, varför inte
arbeta inom vära egna och läta
männen komma in i dem?

Juliets föredrag om feminism,
marxism och psykoanalys finns
med i det kompendium som sam-
manställdes på grundval av de
stenciler som vi diskuterade i Tils-
vildeleje. (Kvinnoförtryckets spe-
cifika karaktär under kapitalismen,
NSU, Fiolstrade 26, Kobenhavn
K, 1,2: -.) Kompendiet ger en
bra och översiktlig bild var kvin-
norörelsen står ru, eller snarare
stod hösten 1972. Ett nytt kom-
pendium kommer att framställas
i höst med aktuellt material.

Röros
Sommarsessionen var i år förlagd
till den norska turiststaden Röros.
Kvinnokretsen hade största anta-
let deltagare, 56 stycken, sorn för-
sökte sammanfatta vårens arbe-
te. Det visade sej snart att det
hade skett en förskjutning i intres-
set sen Tilsvildeleje. Många grup-
per hade försökt att fördjupa ana-
lysen av det ideologiska förtrycket
av kvinnan. Detta gällde speciellt
dem som ägnat sej åt sexualiteten.
Det hade vuxit fram en insikr om
det nödvändiga i att också ta itu
med de psykologiska mekanismer
som gäller privatvärlden och sexu-
aliteten, därför att kvinnorna i

vårt sarnhälle till sror del både
ekonomiskt och ideologiskt är hän-
visade till den privat-sexuella sfä-
ren. Aven om kvinnorna befinner
sej i produktionen vet vi atr de
lätt privatiserar alla problem och
ser relationerna rill överordnade
och kapitalister som personliga re-
lationer, där konflikten omedveret
sexualiseras. I stället för att re-
voltera mot chefen längtar kvin-
nan efter att ligga med honom el-
ler reagerar hon självförstörande
genom att bli passiv, deprimerad
rch känna sej mindervärdig. Des-
sa omedvetna reaktioner hindrar
kvinnorna från att bli medvetna
om förtrycket.

De första dagarna anslogs till
arbete i smågrupper efter den tidi-
gare ämlesindelningen. Mycket
snart märkte vi dock arr der fanns
övergripande frägor som kändes
angelägnare att diskutera. De fles-
ta av oss var även engagerade i
kvinnorörelsen i respektive land
och speciellt i Danmark, Norge
och Sverige hade vi stött på lik-
artade svårigheter. Där var för-
hållandet feminism-marxism, dår
Yar återigen frägan om dubbel-
organisering, men framför allt gäll-
de det att reda ut hur vi skulle
komma ur den handlingsförlam-
ning som de flesta grupper upp-
levde som mycket frustrerande.
Hur skulle vi nå fler kvinnor? FIur
skulle vi utarbeta en revolutionär
strategi ?

När kvinnorörelsen startade för

några år sedan var den etr uttryck
för behovet hos kvinnor att göra
något mot förtrycket av kvinnan.
Det går art anse den första tiden
som "feministisk". Mycket snart
kände sej många otillfredsställda
med kvinnorörelsen och gick in i
en vänstergrupp eller förvandlade
sej till en socialistisk kvinnogrupp
i traditionell mening. Efter ett r.ag

kändes inte det heller bra och nu
börjar vi fråga oss om det inte går
att slå en brygga mellan feminism
och marxism.

I Röros kom vi aldrig fram till
någon slutgiltig lösning om förhål-
lande feminism-marxism. Vi be-
klagade art många i feminismen
endast såg en väg till personlig
befrielse, når dess huvuduppgift
var att försöka utarbeta en teori
om patriarkatet. Vi försökte ringa
in vad feminism vidare stod för.
Vi kom fram till att den var en
anti-kapitalistisk rörelse, vilket ju
inte betyd er att den behöv er yara
socialistisk. Den var anti-elitistisk
och anti-hierarkisk och hade där-
för tillföru vänsterrörelsen inte ba-
ra en ny medvetenhet utan också
ett nytr sätt att organisera sej.

Man måste ge feminismen det
erkännandet atr den har förmått
väcka kvinnorna och den har med-
verkat till att skapa ett större li-
kavärde mellan könen. Men för en
radikal förändring av samhället
räcker inte feminismen, den öka-
de medvetenheten måste användas
på ett speciellt sätr, r ex i kampen

Från mötet i Tilsvedeleje. Andra hvinnan från vänster (med, ljust hängande
hår) Juliet Mitchell.
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för ett socialistiskt samhälle. Där-
för måste arbetet med att förstå
sej själv bättre och förändra sej

själv gå parallellt med arbetet med
att öka medvetenheten om sam-
hällets yttre struktur.

En international
för kvinnorna?

Problemet med dwbbelorganise-
ring var nu inte bara ett bekym-
mer för enskilda individer utan
ett problem för hela kvinnorörel-
sen som sådan. Det står klart att
en del grupper inom vänstern an-
vänder kvinnorörelsen för att fis-
ka medlemmar till sina egna orga-
nisationer. Det år detta som har
skapat konflikterna inom kvinno-
rörelsen, trots aff detta att vara
dubbelorganiserad egentligen bor-
de vara ett ganska naturligt feno-
men pä det stadium som både
kvinnorörelsen och den övriga vän-
sterrörelsen befinner sej. Kvinno-
rörelsen år för lite politiskt ori-
enterad och vänstergrupperna be-
aktar inte tillräckligt frågan om
kvinnoförtrycket och det finns ett
behov hos dem som är i kvinno-
rörelsen att öka sin politiska akti-
vitet och ett behov hos kvinnor
inom vänstern aft fä stöd för sitt
arbete med kvinnoförtrycker uran-
för den egna organisationen.

De eviga diskussionerna inom
kvinnorörelsen hade både i Norge,
Danmark och Sverige lett till en

handlingsförlamning som var för-
ödande för det egna arbetet. Vi
försummar både det inre arbetet
med ett eget program och den ut-
åtriktade aktiviteten.

Fortfarande sitter vi och dis-
kuterar vilka vi ska vända oss till:
alla kvinnor eller arbetarklassens
kvinnor? I Ärhus ansåg man t ex

Ar dw intresserad, av att del-
ta i NSU:s stwdiekrets? Den
är öppen t'ör aIIa. Lokalav-
d,elningar i. Saerige finns på
10 platser. Skriz: till NSU:s
sehretariat, Fiolstraede 26,
DK 1171 Köpenbamn K,
och be dtt få bat'tet "Infor-
rna.tion" där finns alla
upplysningan

att det endast var proletariatets
kvinnor som kunde komma rfräga
medan Brita M. Gulli från Oslo
hävdade ar.r. vär målgrupp skulle
vara alla husmödrar, eftersom de
flesta kvinnor är husmödrar och
även då de arbetar ser de ofta ar-
betet som ett sekundärt intresse.
Hon frågade också om vårt mål
måste vara inte bara en ekonomisk
revolution utan även en social.

Vi kom inte längre i diskussio-
nen om vilka vi ska mobilisera än

till att ställa frågorna. Vad vi än
tog upp stötre vi på bristen på en

ordentlig analys av samhället som

beaktade både det ekonomiska och
det ideologiska förtrycket, som tog
med människans förhållande rill
produktionen men också hennes
fritid. Det finns inte heller någon
klassanalys som fångar in alla
kvinnor, att, göra en sådan måste
vara ett arbete att prioritera inom
kvinnorörelsen. Då kanske vi ock-
så skulle få rätsida på den oändli-
ga diskussionen om husmö drarna,
eftersom det inte gär att skära alla
husmödrar över en kam. Men så

länge vi inte direkt kan peka på
likheterna och skillnaderna kom-
mer vi inte längre än till en mas-
sa prat.

Strategidiskussionerna i Röros
ledde därför inte framåt och några
reste besvikna hem. De gav oss

däremot en stark beslutsamh et att
pä allvar ta itu med det teoretiska
arbetet. Men inte bara det utan vi
måste gå ut i praktisk handling.
Vi måste söka upp kvinnorna där
de är och tala med dem, lyssna på
dem. Det fu ju deras erfarenheter
som tillsammans med den teoretis-
ka insikten ska ligga till grund för
en ny samhällsanalys.

Vi talade om att kvinnorörel-
sens stora begränsning ligger i det
faktum att den rekryterar sina
medlemmar bland utbildade unga
medelklasskvinnor. Iag tror inte
att felet ligger där utan afi vi
skäms för att vara intellektuella
och yrkes- och utbildningsmässigt
privilegierade. Yära skamkänslor
hindrar oss från att analysera frä-
gan. Är det inte ett större svek att
inte anvanda de kunskaper som vi
haft privilegiet att fä tillägna oss?

Vi överdriver svårigheten att kun-

na prata med andra kvinnor än
dem ur vår egen krets. För om vi
har smält våra teoretiska kunska-
per kan vi också omsätta dem till
konkreta situationer som angår
människor.

Oförmågan att aktivt närma sej

andra kvinnor kan också vara ett
utslag av vär anti-elitistiska in-
ställning. Vi är rådda för att verka
vara sådana som kommer utifrån
och talar om för andra vad de ska

känna och göra. När vi har för-
stått att det inte bara gälle r att
tala utar-r även att lyssna kommer
den svårigheter-r afi vara över-
vunnen.

En annau passiviserande boja är
rädslan att göra bort sej. Och vem
är vi rädda ska komma med kri-
tik? Jo, den manliga vänstern. Vi
har många rester kvar av kvinno-
förtrycket att göra upp med oss

själva. Vi är kvinnligt överambi-
tiösa och har dåligt självförtro-
ende. Vi måste tillåta oss att göra

fel, och den kritik som ska kom-
ma ska komma från oss siälva un-
der arbetets gång. Även vi måste

ha råu. 
^fi. 

fä försöka och lära av
misstagen.

Jag for inte från Röros mYcket
klokare ån jag hade kommit dit.
Den stora behållningen var de Per-
sonliga kontakterna och känslan av
att vt överallt i Norden arbetade
seriöst med likartade frågeställ-
ningar. Det är orealistiskt att be-

gåra att detta arbete ska ge frukt
på en gång. Inom NSU fortsätter
vår krets åtminstone ett är till.
Under det året kan vi inte stå och

stampa. Vi fick i Röros en skjuts
att gripa tag i de teoretiska frå-
gorna ännu mer intensivt och än-
nu mer metodiskt. Inom NSU är
arbetet begränsat till de teoretiska
studierna, men i kvinnorörelsen,
där de flesta av oss är engagera-
de, måste detta kompletteras med
praktiskt handlande. Ätminstone
vi som var i Röros kände att hand-
lingsförlamningen började släppa,
nu gäller det atr förmedla den
känslan till de som inte var med.
För att hålla gnistan levande gjor-
de vi upp om flera små informella
tåffar över gränserna. Kvinnorö-
relsen håller pä att skapa sin egen
international.
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I{.vinnokultur
finns den?

Frantz Fanon har i sin bok "Jordens t'ördömda"
beskrioit hur förtrycket påaerhar de kolonialiserade
t'olken. I stället t'ör att slwta sig santrnan ocb värna
sina genxensdnlnla intressen f örsöker den enskilda
individ,en att frigöra sig från den förtryckta gruppen
ocb identifierar sig med den härskande klassen och
dess kwltur.

Så har också kvinnorna gjort. De kainnor softi.

lychats frigöra sig wr kvinnomassan bar lörsökt an-
passa sig till mansrollen ocb t o 7n delat manssdm-
hällets kainnoförakt.

Majoriteten a,u kainnorna anpassar slg till de
bvinnornyter softi sbapats a,u rtanssamhällets behov
dv kainnan: myternd ofti. kr.,innan sotrr sexobjekt,
mod,er, vårdare, tjänare. Saensktoppens zterkligbet.
Utit'rån det t'Arhryrnpta kvinnoidealet kan kvinnorna
förakta aa.rann: den end. för att hon förverkligar
kvinnoidealet, den andra för dtt bon i n t e gör der,

för att bon är en sorts "t'alsk fttdn".
De kvinnor sotn nått dit att de bar orden, for-

muleringarna, kunskapen ocb kanslee ställningen att
bävda kainnozterkligheten förnekar den i stället, svi-
her den och ananlmar språket, sederna och kulturen
i. manssamballet. Kztinnozterkligbeten blir en swb-
bultwr.

Ta ett exempel. Det kztinnliga bandarbetet, sorn
ibland kan ztäxa till något mer än rena hantverket.

För den "emanciperAde" kvinnan har det länge
varit en nödvändighet att förakta alla former av
handarbete, att zsägra ta i en stickning eller ett bro-
deri. Men man hwnde se det på ett anndt sätt. Kvin-
nornds bebozt att wttrycka sig, att förrserkliga sin
skapande t'örmåga, bar kanaliserats i en "nyttig"
forrn, sorn går att förena med kvinnorollen. De tysta
aeljöerna, isoleringen i ett arbetsrum, det sjähtt'ör-
glömmande uppgåendet i skapande - den möjlig-
heten har inte funnits för koinnorna. Broderiet kan
m"an ta till trots barnskrib ocb en pwttrande gry-
td,. -En bit aa kvinnornas re,uolwtion är att sluta t'ör-
ahta eller till varje pris försaara krsinnoverkligheten.
Att i stället erkänna den t'ör att därifrån gemen-
samt kunna förändra den. Att bryta ner det ömse-
sidiga misstroendet mellan kpinnorna: mellan jrrg-
fru Maria ocb Maria l[agladena, liljan och rosen, den
"godA" och den "dåliga" kvinnan, hemrnat'run ocb
yrkeskztinnan. Det är falsha motsättningar som ska-
pats åt oss. Det finns oerkliga motsättningar mellan
kvinnor och inom kainnorörelsen, sorn beror på det

ekonomiska t'örtrycket ocb bestäms aa ailken klass
vi tillhör. Men förtrycket av vårt kön har ai gemen-
samt,

Ett sätt att inse det ideologiska förtrycket är att
skapa ocb bäada aår egen kwltwr. Att beshriaa ,uår

aerhlighet, i bilder, i berättelser, i pjäser, i sånger. Att
få något geftl.ensd.ntt där vi han känna igen oss bort-
am de falska motsättningarnd,

Ur inledningen till "Sångbok för kvinnor"
Vi Mänskor inleder i detta nummer en serie artik-
lar kring begreppet "kvinnlig kultur". Med det menar
vi ungefär "kultur som skapats av kvinnor" men ock-
så "kultur som berättar något om kvinnornas verk-
lighet". Mycket schematiskt kan man se begreppet
som en pyramid: basen är brukskulturen med stick-
ning, vävning, broderi etc. Där är kvinnorna i klar
majoritet - det är många fler kvinnor som hand-
arbetar än män som r ex snickrar och slöjdar. Lite
högre upp kommer konsthantverket också där
dominerar kvinnorna eller är åtminstone lika många
som männen. Men när vi kommer till pyramidens
smala topp, till den s k finkulturen med författ^re,
bildkonstnärer, kompositörer - då blir kvinnorna
genast en liten minoritet.

Varför är det så? Vem har dragit gränserna mel-
lan den "fina" kulturen och konsthantverket? Varför
är en målad tavla mer värd än en textil? Finns det
något speciellt "kvinnligt" i det kvinnorna gör? Lig-
ger det i så fall i innehållet eller i formen eller i
bägge delarna? Är brukskulturen "förspilld kvinno-
kraft" eller uttryck för ett behov av am skapa? Hur
ser villkoren ur för de kvinnor som är konstnärer
i en manligt dominerad kultur? Vad betyder det för
kvinnor idag att vårt kulturarv mest är kultur pro-
ducerad av män medan kvinnornas verk glöms bort?

Det är nägra av de frägor vi vill ta upp. Vi bör-
jar med en artikel om feministisk konst som borde
vara tankeväckande även om man inte håller med
pä alla punkter. Monica Sjöö, som skrivit den, är
själv aktiv konstnär och har målat de tavlor vi åter-
ger på följande sidor. I kommande nummer planerar
vi att ta upp brukskulturen, konsthantverket och den
nya kvinnokulturen där kvinnor försöker beskriva
sin egen verklighet.

Ämnet är svårt och outforskat men just därför
oerhört spännande. Har ni synpunkter, bidrag, bil-
der - välkomna! Skriv en rad till redaktionen för
Vi Mänskor!

L. \r.
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Monica Sjöö:

För en revolutionar feministisk konst
För 11 år sedan, efter mitt andra
barns "naturliga" födelse, försökte
ju1 förmedla min upplevelse av
förlossningen i en målning: "livets,
födelsens och dödens mysterier -våld och kärlek och skönhet. Ur
blod, smärta och sönderslitande
kommer ömheten i en viskning,
kärleken till en skapad varelse.
Födelsen som en både fysisk ocb
andlig upplevelse - av kropp ocb
sinne ocb kånsla".

Mitt liv med min mor gjorde
mig från första stund medveten
om hur det kapitalistiska mans-
samhället och dess kultur förstör
alla kvinnor, i detta fall kvinnor
som försöker skapa pä ett sätt
som anses som ett manligt privi-
legium. Hon Yar konstnär men
hennes brist på självförtroende i
arbetet och hennes totala osäker-
het gjorde att hon inte hade kraft
nog au fortsätta sitt arbete och
dukade under för den press och de

skuldkänslor som varje kvinna som
försöker uträtta något utsätts för.
Hon dog i fattigdom, en ensam
mor.

Vårt samhälles myt är att den
kreativa och sexuella energin
ja, all sorts energi - år defini-
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tionsmässigt maskulin: "det mas-
kulina formar den aktiva eller
fruktbara principen i kosmos" !

Ingmar Bergman säger någonstans
att för honom år "skapande en
form av dyrkan". Skapelseakten,
individuell eller gemensam, tycks
som något mystiskt eller främman-
de. Som att intas av en makt utan-
för en själv, som en besatthet eller
ett medialt tillstånd. I det patriar-
kaliska samhället ses och dyrkas
den kreativa kraften överallt som
phallisk. Fadern och Hans uttolka-
re d"r alla manliga präster och
konstnärer. Kvinnor d,r vare sig
del av det gudomliga eller mena-
de att stå i direkt förbindelse med
det (särskilt i de protestantiska
länderna där de sista reste rna av
religionen kring Den Stora Mo-
dern, Maria-kulten, helt plånats
ut). Kvinnor anses oförmögna till
den inspiration som är nödvändig
för skapande arbete.

Anais Nin säger: "Världen år
full av phallossymboler och ingen
livmoder någonstans. . . En kvin-
nas skapande måste långt ifrån att
likna en mans vara som hennes
skapande av barn, det måste kom-
ma från hennes eget blod, omges

av hennes livmoder, uppfödas på
hennes mjöIk." Margaret. Murray
säger så tidigt som 1920: Ingen
har studerat vilken effekt den ex-
trema manligheten hos guden haft
på kvinnornas innersta religiösa
uppfattningar. Och inte bara pä
det utan på hela vår uppfattning
aY oss själva, vår egen identitet
som skapande och sexuella varel-
ser.

Så länge kvinnan anses som pro-
fan (världslig), den kreativa for-
men som phallisk, mysterierna som
maniiga angelägenheter, så länge
män är omedvetna och okunniga
om kvinnornas skapande och sexu-
ella kraft, är det möjligt för män-
nen att se på kvinnorna som kast-
rcrade män (män utan penis) och
för unga kvinnor arr se på sig själ-
va pä samma särr, ända tills de
fött ett barn. Vi måste återerövra
stoltheten i vär kvinnlighet eller
kommer vi alla att dö.

Långt innan jag insåg allt detta
kände jag mig själv som ett me-
dium för en kvinnlig kraft som
på nytt ville finna ett utryck -Den Stora Modern, självmedveten-
heten hos det kvinnliga kollektiv
hon en gång representerade.



De senaste årtusendena har hier-
arkier och uppdelningar uppståt i
de patriarkaliska samhällena : gort-
ont, ande-materia, passiv-aktiv.
Av allt detta har de icke-skapan-
de, passiva egenskaperna tilldelats
den kvinnliga delen av mänsklig-
heten - den obetalda och onämn-
bara arbetaren i Mannens hushåll
och bäraren av Hans barn.

Barnafödande anses i manligt
dominerande samhälle som en helt
animal (djurisk) akt, medan det i
modercentrerade samhällen anses

som ett sakrament: barnmorskorna
var samtidigt Den Stora Moderns
prästinnor. Vårt samhälles myt art
kvinnorna förverkligar alla sina
skapandebehov genom att föda
barn och att hon inte behöver nå-
got mer tycks oändligt falsk för
mig, som levde med en mor, som
varle dag av sitt liv kände skuld
och frustrering för att hon inte
fortsatt sitt arbete som konstnär.

Det ironiska var afi min far,
sonr kom från en lantlig arbetar-
bakgrund, ett aY tio barn, utan

formell utbildning, som rog sig
igenom konstskolor genom att
måla kök etc i 2Q år dog som "be-
römd konstnär" medan min mor,
en "drop-out" från en medelklass-
familj, helt förkvävdes och aldrig
lyckades som konstnär. Min f ar ha-
d., trots sin klasstillhörighet och
sina mindrevärdeskomplex för bris-
ten på formell utbildning, ändå en
säkerhet och envishet som bottna-
de i kunskapen om att alla "srora
konstnärer" samtidigt var män.
Han jämförde sig själv med Goya,

Monica Sjöö är konstnär, svenska, 35 ät,
trebarnsmor, bosatt i E,ngland och aktiv i
den engelska Vomens' Liberation-rörelsen
sedarr dess start. I Sverige var hon bl a
elev till Siri Derkerr och arbetade i flera
år rned Vietnamutställningar.

Flennes artikel, som översatts från eng-
elska, kommer säkert arr provocera mångä.
I Sverige är vi ovana vid feministiska tan-
kegångar. Vår kvinnodebatt håller sig i
stort sett inom respekterade ramar och
handiar om låglönejobb, daghemsbrist, etc.
Att dra in känslor, upplevelser, psykolo-
giska mekanismer - och ännu värre, re-
ligion och mystik, som Monica gör - pas-
sar sig inte riktigt i det svenska kultur-
klimatet.

Men om man inte blockerar sig utan
lyssnar pä vad Monica säger om synen på
barnafödandet, om den manlige gudens be-
tydelse, om underkännandet 

- ar. kvinnlig
sexualitet och skapande, finns dar något
som skakar om en, som plötsligt fär enätt
se saker på ett nytr sätr. Det är den om-
skakningen, "medvetandehöjning€fl", vi
bl a behbver om vi ska kunna 

"gör"' 
upp

med de_ patriarkaliska värderingar som sryr
oss med tusen osynliga trädar och som oc,ä-
så mäN.e förintas föi att män och kvinnor
ska bli levande människor i ett samhälle
fritt från förtryck.

Monicas målninga r är uttryck för en an-
lal kvinnosyn än den vanliga. Hennes
kvinnor är starka, kraftfulla, söxuella, liv-
giv1nd9, arbetande kvinnor, fjårran'f rän
de 

. 
bilder -av passiva, ömtåliga sexobjekt

vi brukar få se. Tillsammans med fvra'an-
dra feministiska konstnärer visade hon sina
målningar på en utställning i London i vå-
ras. l)en väckte en häftig debatt, allra mest
Monicas "Gud födande", som finns på Vi
M;inskors omslag. Scotland Yards porr-
patrull kopplades in för att utreda om ut-
ställningen yar skadlig för barn. Tusen-
tals rnänniskor kom fö1 atr se den, några
blev ursinniga men många, de flesta krrln-
!!_r, vqr överiyckliga. E,n konstexpert sade:
"Det känns som vår. Ansikten^ i stället
för abstrakta mönster - det är som att se
blommcr i stället för stadskvarter. Ab-
strakt konst har dominerat konsten de se-
naste 20 ären men detta är ett genombrott."

Nu förbereder Monica en urställning på
Lunds Konsthall med Anna Sjödahl. Svårig-
hetcn ar a.tt få pengar till transporten från
England. Det finns-p.t-tg". för ait ta svensk
konst till utlandet och vice versa men tyd-
ligen inte för att ta svensk konst till Sve-
rlge.

Vill ni stödja utställningen, skriv en rad
till Lunds Konsthall och kräv att få se
Monicas bilder! L\r/
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Many-breasted Motber of

Courbet etc, han kände sig hem-
ma i den manliga kulturen, ska-
pad av män för män. När Renoir
sade: "Jag målar med min kuk!"
instämde min far stolt och fort-
satte att måla tusentals nakenstu-
dier och att "knulla" sina model-
ler. Han tyckte det var fullständigt
naturligt att min mor stod tillbaka
för honom och lät honom, Man-
nen, få de första och bästa chan-
serna vid utställningar, trots att
han inte hade mer talang än hon.
Han var svartsjuk på hennes ar-
bete och om en köpare kom i de-
ras väg vände han hennes målning-
ar mor väggen. När j^S föddes
blev han svartsjuk på mig och jag
var i vägen. Så. . . min mor läm-
nade honom för att skydda mig
och han, som var en bra bit på väg
mor att slå igenom, lyckades och

hon, som lämnat plats för honom,
fick mindre och mindre. Jag vill
inte låta bitter men .

Och sedan frägar han: "Varför
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AII Dit'ferent kinds ot' love.

finns det inga stora kvinnliga
konstnärer?"

För mig är det viktigt att för-
söka komma underfund med inte
bara hur ekonomiska och arbets-
relationer påverkar människor
utan också vad religioner, filosofi,
kultur handlar om. I forntiden
fanns moders-orienterade samhäl-
len, där kvinnorna var skapande,
producerande, mystiker - kanske
kvinnorna t o m grundlade den för-
sta civilisationen. De var stolta
över att vara kvinnor och därmed
livets skapare. De trodde på Den
Stora Universella Modern. (-)

Alla former av religion bygger
på livets fundamentala lagar.
Overallt dår dyrkan av Den Sto-
ra Modern kan spåras betonar ri-
tualerna livet. Men när kulten av
den manlige guden etablerats mås-
re man haft stora svårigheter att
förklara hur han kunde ge liv åt
allt skapat, eftersom mannen till
skillnad från kvinnan inte i sin

egen kropp kan producera vare sig

barnet eller föda för barnet. Hela
attityden dll gud måste ändras.
Sambandet mellan fader och barn
kunde aldrig bli likadant som mel-
lan moder och barn. Från religiös
synvinkel innebar detta en uppdel-
ning mellan det mänskliga och det
gudomliga. För om Gud är Uni-
versums Moder, dä är universum
av samma substans som Hon. Lik-
som barnet år av moderns sub-
stans. Hela skapelseakten år gu-
domlig, det finns ingen splittring
mellan Flenne och Hennes skapel-
se, mellan Henne och oss, Flennes
barn. Men om Gud är Fadern så

är han inte av samma substans och
förhållandet blir abstrakt och
främmande. Då kan skapelsen bli
något ont och iddn om arvssyn-
den bli möjlig. Det är grunden för
alla andra alienerade relationer.

Så länge vi kvinnor inte har
kontakt med de djupa, inre resur-
serna hos oss själva, så länge vi
år rådda för att erkänna vår egen



mäktiga sexualitet (i förhållande
till andra kvinnor likaväl som till
män), så 1änge kommer vår styr-
ka, vår skapande och produceran-
de kraft att förbli okända.

Inom "konsten" - och uppfatt-
ningen om konsten som ett område
för en grupp specialiserade yrkes-
män ur medelklassen har formats
på folkets bekostnad och till priset
av fula vardagsföremål och sämre
livskvalitet - inom konsten har
det ända tills nu varit omöjligt för
kvinnor att uttrycka sig som kr.'in-
nor, därför att varie kvinnas er-

farenhet i sig definierats som pro-
fan, mindervärdig och r'ärdelös
och inte ett lämpligr ämne för de
"Sköna Konsterna" som först kyr-
kan, sedan aristokratin och nu af-
färslivet uppfattade den och
alltihop uppenbarligen för att be-
vara patriarkaliska värderingar
och patriarkalisk makt.

Ä andra sidan har kvinnorna
hela tiden kunnat uttrycka sig själ-
va i "hantverk", folkmusik etc.
helt enkelt därför art der ansetrs
mindre värt och anonymr. Kvin-
norna har faktiskt i forntiden ska-

pat vackra ting i keramik, väv-
nad, korgflätning (kvinnorna upp-
fann faktiskt alla dessa konstar-
ter) och senare i spetsar och bro-
deri. Indianskorna i den marriar-
kala Navajo-kulturen var alla in-
spirerade mattväverskor och fick
sin inspiration från den mytiska
"Spindelkvinnan" och den religiö-
sa ritualen var en del av deras
skapande arbete. Yarje matta hade
sitt speciella nrystiska och sociala
kännetecken.

Inom den borgerliga europeislia
konsten har kvinnorna funnits sor-r-r

I Kvinnan i konsren GE oSS VÄR EGEN BIID
Kainnan i konsten är bl a tre saher

Kr:inndn sotn motiv. Här finns hela ska-
lan från Modern ocb Barnet till Skökan. Genom år-
bundradena har de speglat lrld,nnens wppt'attning ao
hvinnan, också i en skala t'rån djupaste härleh till
bat.

K,uinnAn - konstnärsbustrun. I det-
ta förhållande har koinnan stått för en särdeles ut-
by44d t'orm a,u markseraice, så total att den ibland
nästan övergått till amning. Många konstnärsbiogra-
t'ier bebräf tar detta, och stöds A,u iakttagelser wr
verkligbeten. T ex X:ets syster, git't med Albin Ame-
Iin, belt tagen i bruk som ztårdarinna åt det ömtåliga
geniet, sluss till ztardagen. Sarnma intryck får man
när man läser en nywtkommen biografi öaer Olle Ots-
son Hagalwnd. Vore bans Hagalund-shildring ens möj-
lig utan först en älskande moder, så en lika älskande
bwstrw, Maja, som tåligt bäddade honom i bomwll,
Visserligen får honstnärsbwstrun ofta sin lön, i en
bild som har mycket gemensamt med Birger Sjöbergs
porträtt azt Frida i aårstädningen:

"Något ljuvt och änglalikt skiner
omkring Fridas buvud - medge det . . ."

Kvinndn soTn konstnär. Den rollen bar
hon t'ått tränga sig fram till, trotsande de taå man-
liga rollskapelserna sorn skisserats o,ud,n. Inget wnder
att många kvinnliga bonstnärer zsarit ensdntma
eller ztalt dtt aard det. Länge ,(.)ar de wndantag. Lät-
tast var det för dem att göra sig gällande inom lit-
terdtur och konsthantverk, t'ramför allt broderi -
föga störande sysselsättningar. Länge var konstnärs-
rollen reserzterad för dem som ltade råcl ocb tid -Eaa Bonnier är ett exempel. Det förekom att en
b,uinna tog steget från rnodell till skapare -- Berthe
Morisot.

Men företaget ,uar inte lätt. Från vår egen konst-
ristoria vet vi bwr kztinnliga konstnärer ofta farlajli-
gades, eller i ztarje fall inte togs på allaar. Cora
Sandel bar beskrivit det. Karin Bergö-Larsson tvinga-
des in i barn- ocb hwsskötsel och fick banalisera sin
shapande ådra i - wtsökta - bandarbeten medan

CarI Larsson skildrade idyllen. När de wnga radi-
kaler som sendre t'ick ndntnet " 1909 års män" bröt
in i den svensha konsten var det endast med tpekan
de accepterade det kanske största färggeniet i kret-
sen - Sigrid Hjertön-Griinewald. Ocb mest kanske
t'ör dtt bon var d,en stridbare Isaacs maka. Vilbet inte
hindrade benne att lojalt dra tillbaka sina skisser
när båda makarna tävlade ofti. utsmyckningen till
aigselrwmmet i Stocbbolms rådhws.

Siri Derkert, Ninnan Santesson, Vera Nilsson är
andra debutanter från 17-tdlet som fich föra en bård
kamp för förståelse - hårdare än om de varit män?
Andå ägnade de sig ot'ta åt motil) som tnännen sällan
valde att skildra.

Vart'ör finns det så t'å kr:innliga konstnärer? Den
t'rågan slwngas väl sällan ut numerd ocl:, har hunnit
bli åtskilligt darnmig. Men hanske inte belt inaktu-
ell. De kvinnliga konstnärerna är t'ortfarande i un-
derskott. Det kan knappast bero på att de har mindre
Iust att wttrycka sig (om ntan med "konst" bI a me-
ndr "ge wttryck t'ör") än männen. Förklaringarna här
oaan bör r.,ara t'ullt tillräcbliga, plws en psykologisk
motivation: hainnorna har lättare att "anpassa sig",
dvs finna andra uttryck för sin skapart'örmåga än
de traditionellt konstnärliga.

Men visst bar sitwationen ändrats. Ocb den bom-
mer med säkerbet att ändras ännu mer, i takt med
en t'örändrad kztinnoroll. "Konsten" bör tacka ocb
ta en7ot. Vad kainnan kan ge, kanske inte t'ör att
bon skildrd,r en speciell värld, men därför att hon
alltmer gör det på sitt eget sätt, bejakande de "kvinn-
liga" egenskaper som också borde vdrA "n1.änskliga",
har tidigare framgått i t ex reportdgen om Anna Sjö-
dahls och Lena Cronqvists bonst. Att det kan zterha
bet'rwktande ackså på en manlig konstnär om ban
tränger in på dessa områden visar OIle Kåks konst.
I det bär nwmret skildrar Monica Siöö bitar wr kvin-
nooerhligbeten.

Kan vi snart boppas på våra egna
egna liv också i konsten?

bilder aa aåra

K.\v.
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frestande objekt för att konsume-
ras av den manlige åskådaren och
köparen.

Kvinnorn a böriar nu bryta ige-
nom alla falska gränser och bar-
rtårer som satts mellan konst och

konsthantverk, n-rellan gudomligt
och profant - alla de hierarkiska
värderingarna. Det år bara vi som

kan göra detta, eftersom vi inte
har r-rågot att förlora, ingen status

att bevara, skillnader att värna
om eller maktpositioner att för-
svara. Vi måste återskapa ett sam-

hälle där alla rnänniskor kan ut-
veckla den skapande möjligheten
inom den-r siälva alla föds,
drörnmer och dör - och uttrycka
detta såväl i sin or-nedelbara om-
givning som individuellt och kol-
lektivt. (Uppenbarligen är en eko-
nomisk revolution en absolut för-
utsättning.)

Kvinnor har ända tills nu ut-
bildats i konstskolor och akade-
mier (som för övrigt länge varit
stängda för kvinnor!), där regler
och ideal bestämts av män för att
föra vidare den patriarkala kul-
turen) där allt en kvinna är eller
önskar sig antingen förnekas eller
anses alltför trivialt för att näm-
nas. Kvinnor tvingas uppföra sig

som dresserade hundar och att ba-
sera sitt arbete på erfarenheter och
attityder som inte stämmer med
våra egna. Inget då att undra över
att kvinnor känt sig illa till mods
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och inte kunnat skapa. (Dessutom
finns det naturligtvis många eko-
nomiska skäl till att kvinnorna
hindras - tvingade som de varit
att göra obetalt hemarbete, se ef-
ter barnen, ha låglönejobb etc.)

Trots allt detta har det funnits
stora konstverk som gjorts av
kvinnor som Käethe Kollwitz
(tysk grafiker och socialist), Paula
Modersahn-Becker (tysk pre-ex-
pressionist) och Nathalie Gontja-
rova (ryska, soln levde under re-
volutionen och inspirerades av iko-
ner, rysk folkkonst och kubism)
för att nämna några. När jag ser

på dessa kvinnors arbeten slås jag
av deras stora mognad, den mo-
numentala formkänslan, intresset
för mänskliga värden och solida-
riteten med folkets kamp. De väg-
rade att ställa upp på en tom ma-
r-ripulation med olika material och
tekniker. Ingen man skulle kunna
ritat Käethe Kollwitz kvinnor och
barn med sådan kraft och ändå
med sådan ömhet och känslighet,
som hon gjorde.

Deras manliga samtidas "konst"
tycks ofta som ett hysteriskt ex-
perimenterande med tekniker på
ett mycket enkelspårigt sätt eller
ett uttryck för deras sexuella och
andra ångestkänslor, stora "ego-
trippar". Kvinnornas verk Yar
mycket mer universella och ut-
tryckte verkliga rnänniskors verk-
liga liv. De var också sant generö-

sa i sin "konst". Overallt där kvin-
nor utesluts och männen försöker
vara självtillräckliga tar det ensi-
diga, det mekaniska och sterila
över och det levande, organiska,
flödande förstörs, stelhet och död
blir resultatet.

Anais Nir-r: "Andrö Breton be-
sökte mig. Han var intellektu-
ell. Han talade om idder, inte om
intryck eller upplevelser... (han
var) en laboratorieman... surrea-
lism var för honom en intellektu-
ell teknik. . . Det som dör i en
modern man dör aldrig i mig, för
mina sinnen lever, de är gifta med
mina känslor, n-rir-r värld har sina
rötter i det oändliga. Det är tom-
heten i deras upplevelser som ska-
par tristessen, tråkigheten . . ."

Mysteriet är t'örlorat och
mannen är stolt över sina tekni-
ker och formaliteter. Kvinnor
kommer att skapa märkliga verk
när vi inser vilka vi är och vågar
vara det. Eva Hesse (.t ameri-
kansk konstnär som dog av en

hjärntumör 7971, vid 30 års ålder
efter att ha gjort några under-
bara arbeten) sade: "Vad gör en

liten cirkel eller en liten låda mer
intellektuell än något som man
gör med sina känslor?" Louise Ne-
velson har sagt: "Jag ser ingen
n-rotsägelse mellan att vara kvinn-
lig och kraftfull."

Vårt arbete kommer att bli
känslomässigt och intellektuellt,
sexuellt ocb andligt, geometriskt
och organiskt etc.

Så . . . ä ena sidan har vi r'år
"Mot en revolutiondr feministisk
konst"-grupp, som uttrycker kvin-
nors erfarenhet i målning och teck-
ning - vilken förr var tabu att
göra. Ä andra sidan har vi grup-
per av kvinnor som anr'änder tyg,
ull, vär.nader (r k traditionella
kvinnomaterial) och arbetar pä
olika sätt för att skapa abstrakta
verk i nya, flödande, icke-stela
former.

Alla det patriarkaliska samhäl-
lets värderingar och idder ifråga-
sätts nu, slits sönder och avslöjas
för vad de verkligen är: lika rnånga
politiska och filosofiska rättfärdi-
ganden för den ekonomiska och
sexuella diskrimineringen och ex-
ploateringen av kvinnan.



En ldeell organisation som arbetar för att öka handeln nred och
informera om de frarnstegsväniiga länderna ! den s k treclle
världen:

Solidarisk l{andel
Flandeln mellan Västeuropa, USA
och övriga världcn sker ofta med
imperialistiska förtecken. T ex ett
land producerar rävaror, ett annat
förädlar, spekulation i låga priser

13.ä::' 
från länder med låga lö-

Solidarisk Handel är en iddell
organisation som arbetar för att
öka handeln med- t-rch informa-
tionen om- de framstegsvänliga
länderna i den sk tredje världen.
Detta ska ske pä dessa länders
villkor. För r-rärvarande säljer So-
lidarisk Handel i en affärslokal på
Kungstens€iaran 27 i Stockholm
varor från DFR Korea, DR Viet-
narn och Kina. Bl. a. matvaror,
konstnärsmaterial, kalligrafiartik-
lar, sterrcilapparater, godis, cykel-
slangar mm. Dessa varor är im-
porterade av Asienkompaniet, som
också arbetar för att bedriva en
handel som gynnar dessa länder,
också de utan privat vinst.

Solidarisk Handel sälier dess-
utom frimärken, vykort, konst-
tryck, gratulationskort och affi-
scher som är importerade av Soli-
darisk Handel. Konsttrycken från
DR Vietnam är dels av traditio-

nell ryp och dels mcd moderna
rnotiv; stentryck, träsnitt och si-
denmålningar

T ex så finns tryck från byrt
Dong Ho, som görs på rispapper
med färgat musselskalspulver pä
ytan. Bilderna är lyckönsknings-
bilder som ges pä nyå.ret som gåva.
Växtfärgerna sorn används är star-
ka och bildcrna glada: tjocka barn,
grisar, tuppar, bilder om feodala
giftermålstraditioner, kokosskör-
den etc.

T'un Flung - en nutida vietna-
rnesisk konstnär - gör bilder rned
rnotiv från befrielsekampen, han
har själv varit vid fronten. Bil-
dcrna har namn som "Skala ris
för dem som är vid fronten" en
färgstark bild av "Gerillaflickan"
finns också, liksom den helt svart-
vita "Anfall pä flygbasen" och
den lugna bilden "En mor och
hennes två barn" Pris 1O-55 kr.

"Tiger" är en imponerande lyck-
önskningstiger i silver och starka
färger i affishformat. "Mössens
bröllop" år en allegorisk berät-
telse om den skatt som folket un-
der den feodala tiden måste be-
tala till lokala feodaiherrar för att
få- gifta sig. En affisch i stort for-
rnat med en lotus och det som
kallas Ho Chi Minhs politiska tes-
tamente "Ingenting är mer värde-
fullt än frihct och oberoende", pris
-1/ Kr.

Dessa tryck är en av de saker
DRV kan producera i stora mäng-
der under nuvarande förhållanden
och till relativt ringa produktions-
kostnad. Därför importeras de av
Solidarisk Handel. Valutan som
varorna betalas med kan använ-
das i handelsutbytet till att betala
saker som DRV imporrera r frän
andra ländcr, ialla socialistiska
länder balanseras ju import och
export.

I Solidarisk Handel finns den
största samlinger-r av kinesiska va-

ror i hela landet. Från DFR Ko-
rea finns torkad rödpeppar, pa-
raplyer och en fin serie kolståls-
knivar. Det torde inte finnas and-
L'a konsumrionsvaror därifrån över
huvudtaget i Svcrige.

Dessa varor visar på den in-
tressanta samhällsutvecklingen i
DFR Korea med dess höga indu-
strialiserir-rg och levnadsstandard.
Aven från Kina finns många in-
tressanta artiklar som t ex en häft-
apparat som år 3-i-en, stenciler,
stencilapparater, verktygssats för-
utom de traditionella varorna te,
soya och två1. Overskottet från
försäljningen går förutom till om-
kostnader, till betalning av varor,
öhad irnport.

Att handla med de framstegs-
vänliga länderna så att det mest
gyrlnar dem sker bl a genom

1. förskottsbetalning; dvs att be-
tala när man beställer, mot-
satsen ar att betala när rlan
sålt varorna.

2. ingen spekulation i prisned-
gång: dvs att inte förhandla
om priserna

3. att. så långt möjligt köpa er-
bjudna varor

4. att ej göra reklamationer.
Solidarisk Handel stöds inte av

några politiska organisationer, och
står helt obunden, dock stöder en-
skilda medlemmar från em vitt
spcktrum av organisationer verk-
samheten.

Försäljningen av varor sker dels
i affåren och dels via posten. För-
säljningen av frimärken från Kina
är likaså landsomfattande och när
DR Vietnam kan leverera, så dis-
tribueras även frimärken därifrån
och från PRR:s områden.

Informationen orn dessa länder
sker via utställningar. Hittills har
Solidarisk Handel gjort tvä ur-
ställningar "Barn i Vietnam" och
"Barnen är världens framtid" en
utställning om barn i Kina. De
visar foton, barnböcker, leksaker
rn rn. Syftet med dessa är att ge en
belysning aY barnens situation i
dcssa länder och deras satsning på
framtiden. Utställninsarna hyrs ut
till bibliotek och andra. lånas ut
till grupper utan pengar.

Kerstin Lundman

Solidarisk Handel drivs av
nio oavlönade medlemmar,
sorn delar allt arbete med
försäljning, brevskrivning,
städning etc. Affären är öp-
p,en 1,1.-1,8 vardagar och
10.-1 3 lördagar. Adress:
Kr.rngstensgatan 27, 113 57

Stockholm, rel O8/3 | 86 42.

Man kan ä.ven köpa per
postförskott. Beställ Solida-
risk Handels katalog och
sprid den!
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OTTAR
J"g läste Elise Ottesen-Jensens
memoarer samtidigt som jag höll
pä au. skriva artiklar om rätten
till fri abort och den ökade sexu-
ella exploateringen av kvinnor.

Det kändes lite märkligt ått
jämföra Ottars kamp med vår.
Hennes gällde överhuvud taget
rätten till abort. Hon berättar
också om dåtidens kamp för nu-
dism och en avspänd inställning
till människokroppen och citerar
Bernard Shaws ord om att blot-
tandet av kvinnokroppen och
oanständighet inte nödvändigtvis
går hand i hand. I dag är nakna
kvinnokroppar utnyttjade i de
flesta kommersiella sammanhang.

Tiden går, förtrycket ta.r nya

former - men är i grunden ändå
detsamma.

J.g hann aldrig träff a Ottar,
men för mig känns hon ändå väl-
digt nära, som en personlig vän
och ett moraliskt stöd i kampen
mot den nya sexuella nöden och
förtry cket.

Jrg ser Elise Ottesen-Jensen
som en kvinnofrigörelsens prak-
tiker, pessaret blev för henne ett
vapen i kampen för jämlikhet
mellan könen.

Citatet sammanfa:'tar pä ett en-
kelt och fint sätt vad Ottar käm-
pade för hela sitt liv. Där ryms
många slitsamma vardagar av
långa resor, föredrag och möten
med upprörande människoöden.

" Det är långt kvar till den

dag då alla barn som föds
är aälkomna. Alla män

ocb kvi.nnor jämlika ocb
sexudliteten ett uttryck
t'ö, innerligbet, njwtning
och ömbet."

Elise Ottesen-Jensen

Den sexuella nöd, fullkomligt på-
taglig misär, hon mötte och be-
skriver är både fattbar och ofatt-
bar. De många utarmande gravi-
diteterna, de livsfarliga aborterna,
de utstötta ensamma mammorna,
ångesten och skräcken inför
"självbefläckelsen".

Och med en fullkomligt själv-
klar känsla för vad som var rätt
och riktigt med sexualitet
mänskligt - tog hon sig an detta.
Hon var också helt klar över vad
klassamhällets sexualsyn syftade
till och vem den främst drabbade

arbetarkvinnorna. I denna
strängt sexualfientliga tid stod
hon lugn och stark och upplyste
det svenska folket pV alla omöj-
liga platser, de s. a. s. möjliga Y^r
då stängd a för henne.

Så småningom bildade "de
sexuella", som hon och hennes
medkämpar kallades, RFSU, och
Ottar blev dess första ordförande.
Under senare år ägnade hon myc-
ket tid åt arbetet i Internationella
Federationen för Familjeplanering.

Ja, Ottar, det är långt kvar till
den drg, då alla barn föds väl-
komna, kvinnor och män ar iäm-
lika och sexualitet ett uttryck för
innerlighet, njutning och ömhet.

Du arbetade hela ditt liv för
att få den dagen att komma oss

närmare.
Tack, Elise!

Vi ska fortsätta kampen.

Anniha Nordin

HöSTBöCK
-- --AR HA

ERNA
R

Välkommen in eller beställ katalogen

^;fi.. - Sveavägen 41,

( kDlturcirkeln l:l ';;'J?.KH'LM\-/
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KOR,T OM BOCI{ER
Sqmtql
heter en serie intervjuböcker som
FiB/Kulturfront och Gidlunds för-
lag börjat ge ut. Människor i da-
gens Sverige ska berätta om sig
själva, heter det i presentationen
av den nya serien: "om arbete och
fritid, om glädjeämnen och mor-
gångar. Böckerna skall ge röst åt
några av de många som har erfa-
renheterna och kunskaperna".

Den första boken i serier-r är Fol-
ke Isakssons intervju med Glynne
Kihlberg, metallarbeterska i Gö-
teborg, med titel " Mdn är intc
gammal t'örrän man är död". Det
är en fin och levande liten bok,
berättelsen om en kvinna, uppfödd
i Fattig-Finland, invandrare i Sve-
rige, fylld av klokhet, sträv humor
och kampglädje. E,tt porträrr som
säkert många kommer att känna
igen sig i. Om fortsättnir-rgen på
serien blir lika fängslande kom-
ffrer man att följa den med spän-
ning, desto mer som böckema bara
kostar lite över tian.

L\T

Om en finsk invqndrqre
handlar också en annan nyurkom-
men bok, Elvi Rernes-Blomgren:
Vi är ju t'inlandare.Den prisbelön-
tes i Gidlunds romanpristävling
och har nu utgivits i serien "Klar-
text". Elvi är SKVare, politiskt
aktiv i Malmberget, där hon bor.
Hon kom till Sverige i början på
5O-talet, utan att kunna ett ord
svenska och med ett barn att för-
sörja. Hennes liv är ett dokument
om fattigdom, nöd och elände, som
kunde varit hämtat från seklets
början. Men ur dessa erfarenheter
växer en politisk medvetenhet och
en kamp för invandrarnas rättig-
heter, detta folk bland folket, sorn
står utanför "välfärdssamhäl1et".
Vi borde alla ta del av Elvis kun-
skap om invandrarnas villkor och
stämma in i den uppmaning som
hennes bok slutar med:
"Ställ er solidarisba vid den in-

vandrades sida, ty ban är också
en arbetare, so?rl bar slitit sida vid
sida med dig.

Du språleande och glad, den
andre inåtvänd och analt'abet.
Hjälp din broder och syster att
skapa ett socialistisht samhälle, där
alla har arbete, bröd, kwltwr och
gemenskap,

Vi kan tala med vdrdndra."
L\T

En "Sångbok för kvinnor"
har vi länge saknat, men nu finns
det en, med noter t o m. Suzanne
Osten och Gunnar Edander står
för urvalet, Gidlunds har givit ut
den. Här finns sångerna från "tj"j-
skivan", gamla svenska folkvisor,
översatta italienska partisanvisor
och dikter från det nya Kina samt
de flesta visorna från Garpe-Os-
tens tre "tjejsnack-pjäse r". Sång-
erna är uppdelade i fyra avdel-
ningar: K'uinnornas wtsatthet,
Kainnorna bommer tillsammans,
Kvinnor t'örr i oärlden och Kain-
nor i andra länder. Boken har il-
lustrerats med Käthe Kollwitz'
starka kvinnobilder och den kos-
tar ca 15: -. L\/

Kvin nokam p-klasskam p.
A.rbetarkultur

Barbro Backberger, Eivor Mark-
h,rnd och Gunvor Ryding har för-
fattat en broschyr "Kvinnokamp

-klasskamp", som ingår som nl'
11 i Arbetarkulturs serie "Aktu-
ell politik". Här finns samlat
utnrärkt material från låginkomst-
utrcdningen, långtidsutredningen
och även Vi mänskor. För våra
uppmiirksamma läsare är det väl
inga direkta nyheter som presen-
teras, men visst ä-r det bra att ha
fakta samlade och dessutom skick-
ligt serverade. Kanske man borde
framhållit i alla fall art daghem-
men lönar sig för både stat och
kommun enligt fiera utredningar.

- En smula smärtsamt är det att
förfartarinnorna -_ samtliga SKV-
are - på sidan 25 kallar oss för
Svenska Vänsterkvinnor i st f
Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund. I kraven på sista sidan åter-
finner vi våra egna, det är fak-
tiskt intc bara Grupp 8:s förutom
VPK:s som det enges i texten. -En fortsättning på broschyren ut-
lovas. Den ar välkommen. där
kanske SKV kan hoppas på litet
gynnsammarc behandling.

E. P.

40-talet

_TAGE ERLANDERS
MEIUIOARER IIEI Z
Hitlills har 170.000 läst del 1. Del 2 för
oss rakt in I det laddade 4ll-talet. Löp-
sedlarna talar sitt tydliga språk. Tage
Erlander har sannerligen en del att be-
rätla lrån dessa stormiga år. Och s o m
han gör detl
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Basil Davidsson: Angola.
Terna, Rab6n & Sjögren.
Angola ar dubbelt så storr som
Frankriire och rrästan en sjättedel
av USA men har knappt sex mil-
joner innevånare. Visste Ni det?
Den om vill veta mer om An-
golas historia, långa och hjälte-
modiga kamp mot den grymma
porugisiska kolonialismen och
dess tappra uthålliga folk - ännu
på 60-talet till 98 procent anal-
fabcter - rekommenderas att kö-
pa dcnna bok"

E. P.

Arvid Rundberg: En svensk
arbetares memoarer.
Arbetarkultur
Gusrav Ericson, född 1915, är en
svensk arbetare - komrnunist -som via Arvid Rundberg berättar
sitt liv. FIan föddes på Södcr i
Stockholm och har mest levt där.
Han kämpade i Spanien men kom
hem med livet i behåIl. FIan var
uppkäftig på sina arbetsplatse r,
han propag(.rrade, han förföljdes,
han miste jobb för sin överty-
gelsc, han spred Ny Dag under

transportförbudet. Nu gär han
och r,äntar pä sjukpension, ryg-
gcn är utslitcn. Men det är ingcn
trist och pessimistisk bok trots
yttre vidrighctcr. Gustav Ericson
har kämpat för socialismen under
ett långt, meningsfullt liv. - Han
är en inspirationskälla och boken
rckommenderas varmt.

E. P.

Peter Bratt: lB och hotet mot
vår säkerhet. Gidlunds.
Boken om IB har redan blivit om-
skrivcn men där'för ska man intc
missta sig och tro att man läst
dcn. Borgerliga massmedia har
plockat ut det de anser för god-
bitar men boken innehållcr myc-
ket mer som är viktigt att läsa.
Den är dessutom lättläst och pe-
dagogislit uppbyggd, vilket är
oerhört väsentligt.

Bratt går igenom hur säkerhcts-
tiänsten är uppbyggd, ger en åtcr-
blick på dess historia och jämför
den mcd andra länders säkerhets-
tjänster. Mest spännande ir det
naturligtvis att läsa om hur det
fungerar idag: Palmes roll, AB
Statsföretags cgendomliga affarer,
de legala säkerhetstjänsternas
funktion (UD, Exportrådet, FOA
etc), det interna spioneriet inom
SAP, kontrollen av vänstergrup-
per, aktionerna i Palestina. Scdan
FiB/Kulturfront publicerade de
första IB-artiklarna i våras har
Bratt fått ännu flcra tips ocl-r han
kor-nmcntcrar också de officiella
kommentarerna från i våras. Varje
hapitel avslutas med en rad ankla-
gelser som bör tas upp i den par-
larnentariska utredning, som Bratt
kräver och där alla de fem riks-
dagspartierna, alltså även VPK,
ska ingå. Det är en bok som bör

Ftirfattarförlaget

90 bra billiEa böcker

Katalog i bokhandeln eller direkt

Box 329, 40125 GOTEBORG 1

Tel. 03t/13 64 60

läsas av många och som också
vänder sig till en bred publik ge-
nom sitt språk och sin upplägg-
ning.

L\T

Den lönsamma arbetslösheten
Pockettid,ningen R wtgiven a'u en

redaktionskommitt| tillsatt aa R-
Jörbanden. KRUM Rikst'örbwndet

t'ör leriminalrtårdens barnanisering,
RFHL Rikst'örbundet t'ö, hjälp
åt läkemedelsmissbrwkare, RFMT
Rikst'örbundet t'a, miljöterapi,
RSMH Rikst'örbwndet fa, Social
ocb Mental Hälsa. Prisma, 11 kr.
Boken - för det är en bok
handlar om arbetslösheten och om
dess förödande sociala och psykis-
ka konsekvenser. Bl. a. finns en

rad intervjuer med anställda på
Volvo, Sveriges största företag och
största exportindustri. De är gjor-
da av Fria Proteatern som förar-
bete för pjäsen "strejken på Vol-
vo". Greta Hofsten skriver om ar-
betsmarknadspolitikens roll i sam-
hallet. Målet år inte längre full
sysselsättning! Casten vor Otter
skriver om hur näringslivet sabo-
terar den fria forskningen kring
arbetsmiljön och om hur företag
styr över anslag till "ofarlig"
forskning pä arbetsmarknaden.
Elin Clason beskriver livet pä
skyddade verkstäder. Olle Hägg
har intervjuat arkiv arbetare. My.-
ket annat att förtiga.

Det är en skakande och ange-
lägen bok, som vi alla borde läsa.

E. P.

Knark
Knark heter Pockettidningcn R:s
fjarde nummer, 1,973 (Prisma).
Med underrubriken: 15 berättel-
ser om missbruk av makt, män-
niskor och narkotika. 15 f d miss-
brukare bcrättar under fingerade
eller egna namn om år på jakt
efter knark, om kvartar, om geg-
ga och noja, om straff och fäng-
e lseviste lser och ny jakt efter
knark... Mot cien bakgrunden
skjuter R/4 in sig på de fem van-
ligaste myterna om narkotika: Be-
jerots tes att missbruket är epi-
demiskt, om haschrökning som
inkörsport till tyngre missbruk,

KAOS
Sagas vis- ocb ainrestawra.ng

x Garnla stan
populär för sitr gode kök och för
sin ljuvliga atmosfär med utsökta
vissångerc från världens ,rlle hörn.

Oppet kl. 20.00-02.00

Lunchöppet kl. 10.30-14.00

Stängc söndagar

Festvåning i djupa källarvalv.

ffi
Stora Nygatan 21. Tel. 20 58 86
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om uppfattningen att langare och
kr-rarkare är två skilda personer.
Oftast är de identiska. Undanta-
gen gäller höjdarna inom hante-
ringen. Slutligen att tvång är en-
da sättet för rehabilitering och
att narkomanen är obotlig.

De 15 vittnesbörden pekar i
helt annan riktning, som analyse-
ras av R/4. Skulden faller tungr
på trassliga och otrygga uppväxt-
förhå1landen, miserabla miljöer,
knäckt självkänsla - dvs sociala
skäI, åtkomliga för åtgärder. Till
sist en kort presentarion av olika
behandlingshem, kollektiv och
storfamiljcr, där man fördoms-
fritt, ofta i grupp, arbetar med
andra metoder, framför allt äg-
nadc att skapa trygghet och för-
medla känslor. En rehabilitering
som tycks ha goda chanser arr
lyckas.

K. V.

Två dikter
aa

Anna-Lisa Tjeitrall
Bäckman Tjejtrall m. anledning av den nya

kvinnorörelsens kritik av fader Sig-
mund Freud och penisavunden.

Sjunges glatt
(gärna med handklappningar).

Knäpp gylfen Freud
tokiga karl

- tror att det bara
är han som har!

Till Siri Derkert
Knäpp gylfen nu

och titta du -på gumman som äntligt
fått hjässan bar!

Knäpp gylfen Freudo

stäng in din klarinett 
-nu ska vi slå på trumma

och rnäta vett mot vett!

Du har rön vid betongen

och gett den liv
Tusen klottrare följer dej

Pennorna borrar efter källvatten.

För Vietnarns kvinnor Postgiro
och barn
I detta nummer bilägger vi ett inbetalningskort och tackar på förhand alla
trofasta givare för deras bidrag.

f redovisningslistan nedan finns många som velat hedra bortgångna vänner
och kamrater. Det är särskilt två vars- bortgång väckt stor roig öch saknad
bland SKV:s medlemmar i Storstockholm. Distiiktcts Bromma-ivdclnine har
rnist sin mångåriga hdngivna orclförande Ånna-Lisa Karlsson och avdelningen
i innerstaden en av sina trofasta Marg.areta Olsson.

Till Margareta Olssons minne:
.Estcr o. O)lc Olsson, Järvsö
Märta o. IJilding Johirnsson,

Mu nktorp
Karin o. Ollc !-k, Eskilstuna
Fam. OIrrv Flisk, JIrvsö
Holgcr Andersson, Stockholm
Rut Strömbcrg, Täby
Brc'r .lohansson, Skövde
En sista hälsning från tacksarnrra

hyrcsgäster i Sysslonransgatan B

övriga givare:
Bcrit Lic, Vällingby
K. Lundmark, Stockholm
Hildur l.iirrrrstrtinr, Porju.
Anny Ohman, P,rrius
gm. Mia Emshcimer, Stockholm,

bössi ns.
N{argit Srröm, Bandhagen
Sonia Pcttersson, Partille

Elin Ähldn, Sundbybcrg
Maja Kinnman, Stockholm, Till Sir.i

Derherts minne
Kjell-Äke Sandström, Umeå, Till Siri

Derkerts minne
,\lnla Ilrpar, )ettalxfvt
Karin Larsson. Västra Friilr.rnda
Sonjr Svcnsson, Uppsala
Carl o. Edith \iirennsten, Uddcvalla
Dagmar Beckrnan, l!{almö, Till Giista

Centcrvalls minne

513 28.-4

100: -
20: -25t -

1 1n.

Till Anna-Lisa Karlssons minne:
Ulla o. Erik Adlcr, Karin o.

John Karlsson, Bromma
Thekla E. Karlsson, Stockholm
Aina Ohlsson, Farsra
VPK Storstockhoh-n
E,stcr Vahlund. Stockholrn
SKV:s förbundsstyrclse
Valborg Svcnrs,'n. Spanga
Lcif LJx o. Gcrtie l'.ux," Blonrnrr
Sonia Bccknran. Stockholm
Karl. L.cnnart o. Lars. IJromma
Familjen Äberg, llronrrna
SKV:s Storstockholmsdistrikt
Bromma SKV-avdclnine
Ina, Llolgcr o. Eva, V;lli"gby
Fyrklöverns SKV-avdelning, Stockholm
Maj-Britt Inghe, Bromma, Till Siri

Derkerts o. Anna-Lisa Karissons
nllltne

Tora Lindahl, Bromma

256.126: 18

40: -15: -
100: -lu: 

-100: -25; -

252 -50: -100: -1nn. _

100: -25: -

20: -
25: -IUU: _
2A: -10: -100: -100: -

2ln.

Tommy Friibom, Norsborg, Till
Gustav Fr'öboms minne 5OO: -Ilillan Bergrnan, Hägersten 50: -252 - Eva Danielsson, -fohanncshor' 15: -30: - [,lsie Andersson, Farsra 15: -100: - E,dith lliibinette, Västra Fri.ilunda 100: -100: - Gunborg Kihlman, Flägcrstcn 50: -Nanna I-Ielin, Båtskärsnäs 20: -621:80 Centrala SKV-avd., Göteborg 100: -25: - Greta [,nglund, Skärholmen 100: -25: - Krono.r 26A.a17: 98
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Kvinnorna har gjort en utomordentlig
insats för att öka användningen av bil-

Föreslå styrelsen att ni gör en insats
redan vid nästa möte. Visa filmen
"fnom en tiondel av en sekund" - den
får ni låna kostnadsfritt - och disku-
tera kring dom här frågorna. Allt
material får ni förstås kostnadsfritt
från TSV.

Via barnstugor och daghem kan ni
informera föräldrar om hur de kan
skvdda sina barn i bilen.

I foldern "Hur ska vi få flera att
använda bilbältet?" kan ni läsa mer
om hur ni lägger upp en kampanj. Där
beskrivs också allt material ni kan
använda. Beställ foldern idag från
Statens trafiksäkerhetsverk, fnforma-
tionssektionen, Fack, 17 120 Solna.

I foldern hittar ni också adresserna
till TSV: s informationssekreterare.
som hjälper er ytterligare.

Hur*ovififlera
ofionvöndo bihöllet?
r--l

Ilq{/^{^@ I

t=t th tl

l=wll--- tl::: I
:

bilbane

H
ffi
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De köde uhn

-

e,'

n
För ytterligare information om kampanjmaterialet:

Ring Trafiksäkerhetsverket. 08/98 13 20.

bältet. Men än finns mvcket kvar
att göra!

-rE-

Som otlsäth dittbom i bilcn.
Ulonbomfil.._-@:_4^vl
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