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vi mänskor

innehåll
26

AUGUSTI

I pressläggningsögonblicket rapport från

kvinnoaktionen för fred
mot kärnkraft.
sid

3

Birgitta Hambraeus:

VI HAR MANNISKOR-

_

DOM HAR
PENGARNA

NA

Inga-Lisa Sangregorio
har intervjuat Birgitta
Hambraeus, en av våra

kunnigaste politiker på
energiområdet, om bl a
det "kärnkraftsbyrå-

utges av

Svenska Kvinnors
Vänsterförbund.

DUBBLA BUDSKAP

Nummer 4/79
Ärgång 3l

OM ENERGIN
Inga-l,isa Sangergorio
gransl{ar energrsParoolitiken och dess brist
på konsekvens. itr det
genom att vrra ragg-

Besöksadress:

sockor kring potatiskastrullen som vi ska
spara energi? Eller ge-

nom att utnYtt;a enermer kollektivt? Är
sin
-alternativen"
bara en
fråga om teknik? Eller
vad kan vi vinna med
socialt nytänkande?

sid

15

kratiindustriella komplexets" strategi för att
behålla kärnkrafte.;r'

Adolf Fredriks
Kyrkogata 12
tei. 08/20 37 56
DISKBANKEN
Vi har tagit en mYcket
liten och mycket vardaglig företee.lse. - sop-

oåsen under diskbänken
som utgångspunkt för

I

U

DRICKSVATTEN I
hur vi
TOALETTEN
spolar bort våra- resurser

Använde vi rätt energi
till rätt ändamål skulle
vi kunna spara massor
av energi utan att ens
behöva sänka standarden. Michael Ed6n,
forskare på Chalmers

i

att granska vårt resursslöseri. Per Berg' soP-

i Göteborg, berättar om experiment
forskare

med avfallssortering.
sid

om sopor

i

Robert Jungks viktiga
(oå svenska

"Kärnkrafts-

) presenteras i
bl a bilder av Ulf Ragnarsson.

sid

KAMP MOT
KÄRNKRAFT
Lena Melin har deltagit
i en massiv antikärnkraftdemonstration i
USA och rapporterar
därifrån.
sid 12

sid

MITTEN:8 SIDOR

gård.

SKV-NYTT OCH

AKTUELLT
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Maria Bergom-Larsson:
DET GAR INTE ATT
HEJDA OSS NU!
Raquel Urisman har intervjuat Maria Bergom-

bröströntgen.

45

till "KvinnokamP för

rar två nyutgåvor

-dad kamgrupP för

Larsson om bakgrunden

fred".

sid

OCH SOCIALISMEN
Margit Palmaer recensesid

till ett paket'
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William Morris böcker

sid 2l

och fnamåt (sammanlagt sex stycken)

34

WILLIAM MORRIS

KVINNOR I ANDRA LANDER
Vi har samlat våra "internationellatt nummer fr o m 1975
Pris 20:-
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VAGLEDNING FOR
VIDARELASNING

fen i Stockholms skär-

10

PASSIVT MOTSTÄND

_ VAPEN I AKTIV

Pakistan.
sid

OLJAN AR INTE
ALTERNATIVET
Bilder från oijekatastro-

KARNKRAFTSSAMHALLET

sämhället"

24

GRÄTT STOFT I
KARACHI
Inez Svensson berättar

Göteborg, ger några var-

dagsexemqel på iltelligent energlsParanoe.
sid l7

bok "Der Atom-Staat"
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ej för insänt,
ej beställt
material.

Tryck:
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KANDA OCH OKÄNDA KVINNOR
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clara zetkin, Ellen Key, Kata Dalström, siri Derkert tillsammans med annat kvinnohistoriskt material'
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TILL MANSKORNA
I DITT LIV

26 AUGUSTI
På nära hundra platser

i

Sverige "spikades"

det här manifestet samtidigt, klockan ett, söndagen den 26 augusti.
Trots att nästan hela landet dränktes i regn
kom tusentals människor till torg och parker
med fanor och banderoller, för att säga ja tilt
livet och nej till kärnkraft. I Stockholm 10 000,
i Göteborg 2500, i Umeå 1700, i Sundsvall
1 000, i Södertälje 1 200, i Uppsala 1 500.. . Och
det är bara början. På många platser har man

tagit vara på den fantasi och skaparglädje

som gått in i fanor och banderoller, och ordnat
utställningar. Aktionerna 26 augusti ska dokumenteras i ord och bild, och bilda stomme för
vandringsutställningar och kanske studiecirkiar.
Och nya aktioner väntar i vinter. Alternativt
Iussefirande, internationell kvinnodag mot

kärnkraft...

Kampen fortsätter

!

Här är rapporter från några av det 100-tal
platser som deltog t 26 augustiaktionen.
östersund
250 män, kvinnor och barn samlades i Badhusparken vid Storsjön och tränade antikärnkraftsånger tillsammans med musikelever
från Birka Folkhögskola. Under tiden delades
en upptryckt "dialog" ut till mötesdeltagarna.
Dialogen var frågor och svar kring kärnkraften. 12.30 gick tåget med sång längs stranden,
över järnvägen och upp genom stan

till

Rådhu-

sets trappa som fylldes med kärnkraftsmotståndare och deras fantastiska konstverk i
form av flaggor och plakat. Efter sång lästes
manifestet upp och Winnifred Ross hälsade
från vänner världen över. Dialogen framfördes
och det blev en liten pjäs med röster från
många av deltagarna. Ytterligare en sång avslutade östersundmanifestationen som bevakades av dansk TV. Man beslutade att arbeta vidare bl a med en utställning av fanorna och
att begära en extra visning av filmen Kinasyndromet för att i samband med visningen
ha en diskussionsafton.

Lund

Trots dåIigt väder samlades 850 personer (varav många män) bakom 144 banderoller och fanor på Stortorget. Där togs manifestet emot av
inbjudna kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter. Tåget gick under sång och musik ned till

Stadsparken. Där talade bland andra Ingegerd
Rösler-Rosenberg om kvinnors kamp för fred

och mot atomvapen. Karin Lentz läste egna
dikter och även barn läste sina egna dikter. TiIlsammans med Kvinnocentrums kör sjöng man
antikärnkraftsvisor. En planerad fest fick inställas på grund av det dåliga vädret.
Göteborg

Det var en fantastisk stämning trots uselt

väder, når 2 500 göteborgare samlades på Götaplatsen, där manifestet uppsatt på ett stort pla-

kat bars upp för trappan. "Göteborgsligan"

sjöng Kuinna, du måste uå,ga, när tåget satte
tiil Slottsparken under sång och slagordsropande. I Slottsparken uteblev den plane-

igång

rade musiken, högtalaranläggningen gick inte
att använda i det dåliga vädret. Man fick använda megafoner i stället. Huvudanförandet,
av Ingrid Segerstedt-Wiberg, handlade om
sambandet mellan kärnkraft och atomvapen.
Helga Lass, Kyrkans Ungdom, uppmanade alla
kristna att säga nej till kärnkraft vid folkomröstningen. Arrangörerna tänker ta kontakt
med Hantverkshuset för att ordna en utställning av fanorna och banderollerna.

Uppsala

I Uppsala fick man tidigarelägga sina arran-

gemang då Fältdin skulle komma senare på
i spöregn från Vaksala
torg kl. 11. Fanor fanns, men många hade spadagen. Alltså avmarsch
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rat på sina banderoller för att de inte skulle
förslöras i regnet. Vid Slottsbacken hälsade
Ruth Bohman från SKV välkommen och ma-

nifestet lästes upp. Maj Wechselman talade om
sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen
och den kvinnliga traditionen att värna om
livet. Hon berättade om planerna att anordna
ett "lågenergilucia" vilket väckte jubel. Uppsalamötet slog fast att Forsmark inte får laddas,
att 8O0-kilovoltsledningen inte får byggas och
att hetvattenledningen mellan Forsmark och
Uppsala måste stoppas. En representant för
tr'olt<kampanjen uppmanade alla att försöka
medverka i Barsebäcksmarschen 8 september'
4

Skövde
1000 människor mötte upp i militärstaden
Skövde i Helenaskolans aula. En snabb uppvisning av de vackra fanorna gjorde man på skolgåråen i hältande regn. Sedan drog sig deltag"t.t" tillbaka in i den torrare aulan med sina
banderoller. Trumpetfanfar och Västgötasången inledde mötet där Karin Söder var gästtalare. Den socialdemokratiska prästen Birgitta Nyman talade om en ny skiljelinje i politiken: de som tror att det lönar sig att kämpa och
de som inte tror det. Dessutom hölls anföranden av Gunvor Ryding, vPk, och Louise Ydremark från Miljöforum.

t

,&\s\

UMEA
"Om det blir bullar över kan vi ta hem dom
och frysa ner", sa kvinnorna som satt runt
bordet och bredde smör på grahamsbullarna.
"Vi har nu 500 bullar. Det blir nog lagom."
Kvinnorna runt bordet kom från VPK, Centern, kyrkan, Husmodersföreningen, Fred och
Frihet, SAFE, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Kvinnor och Arbete i Västerbotten, Folkpartiet, Grupp 8 och Folkkampanjen mot
atomkraft.
"Kom till Döbelns park klockan två", hade vi

äWffi

sagt.

Och folk kom. I gabardin och hatt, i folkdräkt och schalett, i träskor och hög klack,
strömmade de in mot parken. I sina händer
bar de fanor. In mot parken vajade fanor av

köksgardiner, vackra broderade lakan, borddukar och överkast. En höjde sin långborste
mot skyn. "Välj livet
kärnkraft",
- säg nej till"Flerfamiljs"Kärnstopp ger framtidshopp",
hus spar jord och energi". Längst fram i tåget
ett blått lakan med vit text, "Nej ti1l atomcS*
kraft", strax bakom tjugo vita fanor gjorda av
gamla lappade lakan. Man märkte att det var
många som inte gått i ett demonstrationståg
förr. De ropade inte i takt och de ropade slagorden även när utroparen var tyst. Det var
härligt att höra. Och så sjöng vi: "Kalla det
änglamarken eller himlajorden om du vill . . . "
Ibland tog vi den för högt och ibland lite för
lågt. Men sjöng gjorde vi nästan hela tiden.
Man fick som en lust att dansa. Det var viktigt
att inte gå för fort för det var många barn
med i tåget och några satt i rullstol och några
var trötta i benen för de hade gått många steg
i sitt liv. "Gnid och Drag" gjorde stegen lättare
med sina fioler och dragspel. Folk stod och
väntade på oss i Döbelns park. Vi ställde våra
vackra fanor på scenen som var prydd med
stora bunkar av blommor. Och inget regn
bara lite mu1et. Sånggruppen "Kom igen"
sjöng "Förtvivla inte systrar ,. ."
Kunniga
kvinnor talade många viktiga ord -till oss.
bilder: Carl Johan De Geer
Dom berättade för oss om kärnkraften. Om
hur rätt vi har vi som inte längre litar på experterna. Hur viktigt det är att vi protesterar.
Det var miljöförbundet
Mona Lundström,
Stockholm
centern
Svea Wiklund, -Lisa Tegby
- så Sara Lidman förstås. Utemellan
- våran
Regnet öste ned, men 10 000 stockholmare hade präst. Och
ändå infunnit sig på Sergels Torg för att de- sjöng vi och dansade långdans genom parhen
monstrera mot kärnkraft. Vilken färgexplo- och lyssnade på Ceciliakören som sjöng för oss
sion ! Färgrika fanor och banderoller, och klädda i folkdräkter. Barnen arbetade nog fliregnkläder som blänkte i rött, gult, orange. Reg- tigast för de gjorde hela tiden vykort som de
net bidrog tilI att göra stockholmsmanifesta- lade i en postlåda på vilken det stod "Post till
tionen till en fantastisk upplevelse. I Humle- pampar". Ett av korten hade texten: "Stoppa
gården stod folk i vattenpölarna och lyssnade kärnkraften från Elinor".
till sånger och tal, tappert och uthåUiet. De
Se det var en riktig fest. Med allvar och glädvackra fanorna har nu sedan de torkat ställts je och en slags tillförsikt. Bullarna räckte inte.
ut på Hornsgatan 6. De kommer att användas Vi var trettonhundra som samlats.
Agneta Norberg
igen. "Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp."
._.,.".\rri\N$f$J$l

rgitta Hambraeus:

ttvi har
niskorna
dom har
engarnatt
Intervju:
Inga-Lisa
Sangvegorio

Kärnkraftsfrågan har fällt
två regeringar och sPlittrat

partierna inbördes.

Med

tiden har kärnkraftsdebatten vidgats titl att bli en
energidebatt och håller nu
på att fördiuPas till att
handla om hur vi vill att
det framtida samhället ska
se ut.
I folkomröstningen i vår
kommer vi att få möjlighet
att direkt lägga vår röst i
en av de viktigaste fram-

w

tidsfrågorna. Men segern
är inte vunnen' och motståndarna är förvisso viilorganiserade.
Vad kan vi vänta oss, vad

kan vi göra?

Inga-Lisa
Sangregorio har talat med
Birgitta Hambraeus' som
var den som På allvar tog
upp kärnkraftens Problem
i riksdagen och som i dag
åir en av våra kunnigaste
politiker på energiområdet.

På kuinnoseminariet i

maj
tgckte jag du uerkade Lite nere och ch.ockerad öuer kiirnkraftsföresprå"karnas metoder. Jag fick intrgcket att du
niistan uar rtidd att de skulle
lgckas skriimma folk att rösta
ja till ktirnkraften.
Kanske var jag trött. Jag är
-optimistisk
nu. Det har vänt,
det märker jag när jag är ute
och reser i landet. Jag märker
det också på en sån sak som
att Strålskyddsinstitutet i sin
petita för första gången klart
skriver att kärnkraften håller
på att omprövas. Man tar på
allvar att det kan bli en avveckling.
Men visst har jag onda
aningar också. Våra motståndare är välorganiserade,
och de har alla resurser. De
flesta tror att riksdagen redan
har beslutat om folkomröstningen, men det formella beslutet är inte fattat än
- deti
blir antagligen inte förrän
november
det innebär
- och
att nej-sidan
inte får några
pengar förrän då. Formellt är
situationen naturligtvis densamma för ja-sidan, men i
praktiken har de ju redan alla
resurser. Ja-sidan är regeringens alternativ, kraftindu-

oljebrist genom att inte tillåta
en höjning av priserna. En
ransonering med mörkt och
kallt i stugorna skulle säkert
ha gynnat kärnkraftssidan.
Om vi får ransonering är det
regeringens fel, för det har hela tiden funnits olja att köpa.
Det har faktiskt gett mig en
-viss
tillfredsställelse att se
hur de har handlat precis som
man kunnat förutse, på punkt
efter punkt.

Vilka d.rag kan ui ucinta oss

nu?

Nu kommer det ett antal
-utredningar.
Det är dels den
om Harrisburg, där ju bara

kärnkraftsanhängare är med.
De kommer inte direkt att ljuga
de kommer att stu- men
dera
fel saker. Det viktiga
med Harrisburg var ju att experterna var så förvirrade.
Och så att det som betecknats
som ytterligt osannolikt faktiskt var ytterligt nära att inträffa !
Sen kommer det en utredning om vad det kostar att er-

sätta den elektricitet som
kommer från kärnkraften
med annan el. Men det ska vi
ju inte alls göra ! Vi har /ör
mycket el i dag
Det är visserligen sant att
strins alternativ, industrikärnkraften
i dag svarar för
verkets alternativ. . . Vad vi
har på nej-sidan är inte peng- bortåt en fjärdedel av elförar utan människor. Den jäm- sörjningen (men bara för ca
!

ler gasturbiner användes för

att klara av toppbelastningar,
när det t ex var Hylands hörna elLer liknande. Men i och
med att kärnkraften infördes
måste den bli baslast. eftersom man inte kan håIla på att
stänga av och koppla på kärnkraftverk efter behovet. Den
el som vid ett visst tillfälle
produceras av kärnkraftverken kommer alltså i första
hand till användning, och sen
används vattenkraften för att
reglera behovet. Att sätta likhetstecken mellan kärnkraftens andel av elförsörjningen
i dag och bortfallet av eI om
kärnkraften avskaffas är därför missvisande.
Nu är det på gång ett par inofficiella "parallellutredningar" till båda de här utredningarna. Björn Kjellström tittar
på Harrisburg, och en grupp
med folk från bI a Malte och
Miljöförbundet försöker besvara frågan vad det kostar att
inte avveckla kärnkraften. Men
den som ställer "fel" frågor får
naturligtvis inte några resurser.

De beräkningar som gjorts

av kärnkraftens kostnader i

förhållande till andra energikällor har hela tiden byggt på
siffror som kraftbolagen tagit fram. Så var det även i
energikommissionen, där jag
ju satt med. Men i själva verket har kärnkraften aldrig
gått ihop: staten har hela tiden pumpat in pengar i kärnkraftsindustrin. Nu gör de sit
bästa för att binda så mycket
pengar som möjligt före folkomröstningen, så att det ska
framstå som riktigt avskräckande dyrt att avveckla. I våras, efter överenskommelsen

5 procent av den totala energiförsörjningen), men det innebär inte att en så stor andel
faller bort om kärnkraften
avvecklas. I dag utnyttjar vi
inte vattenkraften till fullo.
Det beror på att kärnkraften
och inte vattenkraften numeI maj uar du rcidd att det skul- ra är vad man kallar "baslast"
Ie skapas en akut bristsitua- i elförsörjningen. Man kan ju
tion, med oljeransonering oclt inte lagra eI, utan tillgång och om folkomröstningen, anslogs
sri uidare, för att skrtimma efterfrågan måste hela tiden t ex ytterligare 600 miljoner
mtinniskor att rösta ja. Hur iir stämma överens. I Sverige är till att bygga vidare på Forsalla ledningar förbundna i mark.
Itiget nu7
stamlinjenätet, och CDL. cenForsmark I är för övrigt revi slipper oljeransone- trala driftsledningen, bestäm- dan
-ringOm
laddat
visste du det?
i vinter så är det faktiskt mer hur man ska köra kraft- Dagen
- midsommar.
före
då
i viss mån min förtjänst, ge- verken så att det blir så ändanom att jag gått ut offentligt målsenligt som möjligt. Tidi- man kunde utgå från att folk
och visat hur regeringen har gare var vattenkraften bas- hade annat att tänka på, gav
försökt manipulera fram en last, och oljekondensverk el- regeringen tillstånd till laddning. Det innebär faktiskt att

förelse som väI ligger närmast
till hands, och som kan ge oss
tröst och mod, är EG-omröstningen i Norge. Där fanns
också alla pengar på den ena
sidan och allt engagemang på
den andra.

den suenska regeringen kört

öuer en gdllande suensk lag.
Villkorslagen förbjuder laddning om det inte dels finns ett
betryggande avtal om upparbetning och dels har visats
hur och var en helt säker förvaring av det högaktiva avfallet kan ske. Inget av dessa
villkor är ju uppfyllt, men ändå gav regeringen tillstånd att
Iadda. Däremot får kraftbola-

gen ännu inte "trYcka

På

knappen". Enligt rådrumslagen uppskjuts det till efter
folkomröstningen. Under tiden får bolagen massor av
pengar i skadestånd.

Du talar ganska ofta orn
uilka d,r "dom", och
"don'L
uarför -agerar de som de gör?
kärn- Ja, ungefär "det

kraftsbyr åkratiindu striell a
komplexet". Kärnkraftsmotståndet är ju ett fruktansvärt
hot mot dem som bestämt sig
för att försörja oss På sina viII-

kor. Det är bland annat

de

multinationella företagen, som
kontrollerar både oljan och
uranet. Men kärnkraften är ju
samtidigt i hög grad en statlig
satsning: staten har PumPat in
massor av pengar i kärnkraftsindustrin, och det finns inom
byråkratin en oerhörd bundenhet kring det man en gång satsat på. Det är ingenting konstigt med det, och det är viktigt
att komma ihåg att det inte är
fråga om några "onda" människor som vill oss illa. Men det
är ett faktum att det dels finns
en betydande tröghet hos aPParaterna och dels en inneboende
strävan hos varje organisation

att fortsätta att växa

och

skaffa sig mer inflytande. När
Vattenfall agerar som de gör
är det ju inte en fråga om
pengar utan om makt. Att de
förnybara energikällorna UPPlevs som ett sådant hot mot
dessa maktstrukturer beror
just på att de skulle göra oss
mer oberoende. Inte en och en,
med hacka och spade, utan På
det loka1a planet.
Men samtidigt får vi inte
8

glömma att vi alla för inte så
länge sen var med och hejade
på kärnkraften ! Det är inte sti
många år sen "atomfysiker"
var något av det tjusigaste
man kunde vara. När vi nu
har fått insikter som vi tidigare inte hade är det viktigt att
inte lägga skulden på de människor som bvggt ut kärnkraften. De kommer att behövas i fortsättningen också. Vi
är ju helt beroende av deras
hjälp för att bli av med kärnkraften. Det är ett viktigt arbete att avveckla den, och ett
hedervärt arbete. Och det är
vår generation som måste ta
på sig den uppgiften, även om
det är farligare att göra det nu
än att vänta. Vi får inte överIämna det till nästa generation: det är i vår generation
som kunskaperna och resurserna finns.
lVör ui diskuterat det nurnn1,er o.u Vi md.nskor diir den
h.tir interuiun med dig kommer att ingå" h.ar ui uarit kritiska tiII en del, au den energisparpropaganda sorn f öre-

kommit. Vi tycker att

rnqn
sil.ar rnagg och. sutil'jer kame-

Ier, men framför all,t har ui
kommit fram til,l att det inte i

första h.q,nd iir försakelser
som krd.us utan ett intelligentare utngttjande au resur'
seTna.

Precis vad jag tYcker ! När

jag åker omkring ute i landet
märker jag hur stor människors offervilja är. Många är
beredda att drastiskt sänka
sin materiella standard för att
slippa kärnkraften. Då brukar
jag säga att jag inte ett ögonblick skulle tveka att kräva
uppoffringar - om det behöv-

des. Men det behövs inte. Det
är inte frågan om att sänka

vår standard - även om det
kanske kunde vara bra av
utan om att utandra skäI
natti a r e sur-s erna b iittr e.
Kärnkraftsmotståndarna
brukar ju ofta framställas
som teknikfientliga. Vi beskylls för att motsätta oss utvecklingen och vilja gå tillba-

ka till Fattigsverige. Men
kärnkraftstekniken är ju en
så oerhört klumpig teknik.

Att krossa materiens innersta
byggstenar för att koka vatdet kan jag inte kalla
ten
teknikanvändintelligent
en
ning ! I synnerhet som alternativen finns, om de bara får en
chans.

Det har till exemPel nYligen
gjorts en alternativ energioch resursplan för mitt eget
län, Kopparbergs län. Den visar hur många positiva bief-

fekter de alternativa energikäIlorna har. Enligt den Planen är det fullt möjliet att
med nu känd teknik minska
oljeförbrukningen i länet med
över 60 procent till 1990 och bli
hett sjätvförsörjande med eI
(i dag importeras 30 Procent
från andra län). Detta kan ske
utan någon utbyggnad av vattenkraften och utan att man

lägger ned den energikrävande processindustrin. Däremot
förutsätter planen att man
bättre utnyttjar den befintliga vattenkraften och att industrins energianvändning blir
effektivare än i dag - På sina
håll har man fortfarande närmast medeltida produktionsprocesser ! De nya energikällorna blir vindkraft, torv och

solvärme men framför allt
skogsavfall i form av flis.
Flisen kan komma att ersätta
de

270 000

ton olja om året som

nu används för uppvärmning
och Pengarna
av bostäder
kommer att -stanna i landet.
4 000 nya jobb, och meningsfulla jobb, i ett skogslän är en
annan bieffekt ( se rutan sid.
9).

Men hur går egentl'igen dina
idöer ihop med din Partitill'
hörigLlet? Förutstitter de inte
en planering som strtder mot
marknad s ekono min? Hur P a s sar de in i ett borgerligt Partt?
är inte ett borger-ligtCentern
parti. Nåja, det är sant att
vi tar avstånd från Planekomen vi har motionerat
nomi
- genomdrivit
en utredom och

ning om en hushållningsPlan

för naturresurserna.

Skämt

åsido: centern är en folkrörelse, vi har en stark folklig bas,

och jag

tror att vi så småningom kommer att ha mer och
mer gemensamt med t ex de
socialdemokrater som är för
ett "B-samhälle", alltså ett
mer småskaligt samhälle där
besluten fattas så nära dem
som berörs som möjligt.
Men ni gick in i en regering
med moderater och folkpartister ...
en historisk nöd- Det varJag
vändighet.
anser att vi
trots allt lyckades göra en del.
Om vi intehade gått in i regeringen hade kärnkraftsmotståndarna befunnit sig i en
mycket sämre situation än i
dag.

centern inte ett bor- Ärparti?
gerligt
Vad menar du
med det? Det är Birgittas mor,
som deltagit i den senare delen av vårt samtal, som ställer

frågan.

Jag menar att skillnaderna- i dag inte så mycket går
mellan partierna som me1lan
människor som vill förändra
radikult,från grunden, och Ce
som inte vill det. Det är också
en fråga om vilken människosyn man har: en elitistisk
människosyn eller en demokratisk. Man hittar företrädare för båda synsätten inom
alla partier.

TiIL slut: ui har talat en del
om uad ui kan utinta oss o?,
uåra motstå,ndare. Vad tgcker

duuikangöra?

tycker kvinnoaktionen
-motJagkärnkraften
hör till

det
finaste som hänt. Den bär på
ett embryo till ett nytt samhälle, och arbetet där liksom
Folkkampanjens arbete har
ett stort värde i sig. Vi måste
visa andra inte bara vad vi är
mot utan också vad vi år för.
Kanske kan det arbete vi tillsammans utför för att stoppa

kärnkraften samtidigt 1ägga
grunden till det nya samhälIet.

direkt efter Harrisburg
senare

män

kvinnor

kärnkraft

mot

för
kärnkraft

s3%
44%
36%
63%

26%
3s%
43%
17%
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SA HAR ÄR DET I DAG
I dag är det barrskogen som är den lönsamma
skogen. Den säljs som virke och massaved.
När man planterar ny skog sprutar man bort
lövslyet med gift, för att inte barrskogsplantorna ska kvävas. På det sättet får man "ren"
barrskog. Men den har nackdelen att bidra till

försurningen av marken och så småningom åv
sjöarna.
När skogen gallras är det i dag inte lönsamt
att ta vara de bortgallrade plantorna, utan de
får ligga kvar på marken och bidra till insektsangr€pp, som skadar skogen och i sin tur
ger upphov till ytterligare giftanvändning.

SÄ HÄR SKULLE DET KUNNA VARA
I stället för att döda lövslyet med gift skördar

man det. Det behöver göras en gång vart tredje

år de första nio åren. Sen klarar sig barrträ-

den själva. Under mellantiden har lövträdsinslaget bidragit tiII att minska försurningen av
marken och även till att gödsla jorden genom

lövfällningen.

När det är dags att gallra barrskogen blir
det i motsats till idag lönsamt att ta tilrr"ra
de bortgallrade träden, eftersom man kan använda hela trädet (en del blir virke och massaved, en del flis). En person kan på en dag
samla flis som motsvarar energiinnehållet i en
kubikmeter olja (som i dag kostar över tusen
kronor och sannolikt kommer att stiga i pris).
Giftanvändningen minskar, miljön blir bättre, människorna i skogslänen får meningsfulla
arbeten, och en stor del av de pengar som i dag
satsas på oljan kan på det här sättet stanna i
landet (och i länet).

1979

Robert Jungks

KARNKRAFTSSAMHALLET
-

en bok om

1984

a

I verkligheten

teckningar: LIlf Ragnarsson
textmaterialet sammanställt av Raquel Urisman
,,Ännu har ui inte trtitt öuer tröskel.n tiLL plutoniumdl,dern".Det säger Robert
J ung k, f örf attar e tiLL b oken "K drnkr aft samhtill"et"'
M"en' ui iir på god. utig. Det framgål med kuslig tudl.igllet i boken. Sansat,
samlldl'l'e
tudligt och ied"agogiskt *ono, Juigk fram en bil'd au ett framtida el'l"er
"Du
"7984"
som
kusLig
Lika
minst
En framtidsuiiion
i"ato"mkraftåns
på'går makt""aå.
nu
Redan
böriqt.
redan
ltar
dit
utuecklingen
Och
udrld.".
nai
sköna
spelet iakom iiirnkraftsind.ustiin. Red.an nu styrs forskningen, och "obekud'ma,, uetenskapsmtin aupol,l"etteras oclt misstiinkliggörs. Några har redan rå'kat
ut för my stiska " ol'gcksh'iindel'ser".
till'
Red.an nu sdtts oibutr*orknad.ens organisationer ur spel med hänuisning
ktirnkraftens speciella faror. Redan nu finns möil,iglleten att_plutonium hamnar
i terroristers händer. Och kdrnkraftstqterna skgddar sig med pansartransporter
o ch rig or ö sa p er sonal'kontr oLler.
Upiranningen kund.e göras Irur Lång somhel.st. Sl.utsatsen tir i aLLa faLL heLt endr med
taaii. Kcirniraft och. iemokruti tir oförenligt. En utbygg.d atomstat
skomot
sin
skyddas
må"ste
ktirnkraften
att
polisstat.
Dtirför
in
iAaöanaighet
diirför-faroch
kdrnlcraft
poin Mdåniskan.-Miinniskan dr "fel,konstruerad" för
irg. Iwanniskan måste anpassas tiil kiirnkraften, få. en ng instiiLlning til'\. teknik,
ööeruakas och kontrolleras,l,iira sig att tita på det "prd'sterskap" som i tusentals dr ska bd.ra ansuaret för ktirnkraften, den farligaste au all'a teknikgrenar.
Vi behöuer en ng manniska som passar tekniken'
i Jungks bok
Vi har gjort nägro bil.der dtir ui tar upp nå"gra uiktiga,au-snitt
r,ös
,,Ktirnkriitto*t
d3n- "Vi h'ar
bolc.
bra
en
och
bok,
en
uiktig
itl.et". Det iir
anpassning."
total
tiLI
tuingas
ui
göra
innan
halt
att
d.nnu en ch.a.ns
AU^

I.Itan tiLlstå,nd au mYndigheterna placerades maskiner På"
det bliuande bYggnadsområ'det på La Hague. 200 bönder
protesterar, blir bortmotade
och kommer til'l'bl"ka och besd"tter området. En må"nad serLare blir de bortdriuna i en
regeLrdtt miLitiir aktion. Inuånarna fdr nu inte betriida

sina egna f iilt. Geth'erden
Victor protesterar hos mAn-

digheterna i Cherbourg. Han
få, då en passersedel. Som
gdller för att betrtida h'ans
egen mark!
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En halutimme tar det "pl.utoniumriddaren"
att bli på.kliidd. Under noggrann uppsAn au
strå"Iskyddsöueruakaren tar han i tur och
ordning på sig: en trikåtröja med röda
bröstband, en uingldrcikt, tre par strumpor,
öuerdragsslcor, tre par handskar, andningsapparaten som går från ncisan till" ögonen,
och öuerdragskappan. Slutligen tinnu ett
par h.andskar och "nauelstriingen,,, för-

bindelsen med sgreledningen, som han d.rar
'efter
sig. Atomriddaren tir klar för sin insots.
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människot tar fram den radioaktiua malmen ur jord.en o människor transporterar

d.en

till urananrikningsanliiggningar o människor bearbetar d,eno människor transporterar
de diiruid framtagna radioaktiua dmnena till briinnstausfabrikenomänniskor
fiamstiil-

ler radioaktiua reaktorel'ement au dem o människor transporterar desso elåment tiLI
reaktorn o människor betjtinar oclt kontroll.erar reaktorerrlo. a människ or auliigsnar
det utbrtinda kdrnbrönsleto människor transporterar d.et tilt upparbetningsanttigg:ningar o människo_r sköter upparbetningen o människor transporterar ået å,teruunna
ktirnbriinslet tilI ng bearbetning o människor tar hand om det rad,ioaktiua aufallet o
människor "tar slutgiltigt hand om" d u s begrauer ell,er sd,nker ned, aufall o människor
öueruakar detta aufall under lång tid..
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Passivt motstånd
vapen i akfiv
-kamp mot kä
text: Lena Melin
Harrisburgolyckan blev en vändpunkt i opinione_n mot
kärnkratt .rartaen över. också i "hemlandet" usa.
Den 5 juni demonstrerade 65 000 personer mot kärnkraft i truvuastaden Washington. Men motståndet växer
skildrar
a""" på andra håll på kontinenten. Lena Melin Artikeln
Pennsylvania'
mindre aktion i staten
ftat
;;; ;"tt bra bild av hur amerikanska opinionen arbetar.
USA har över 70 reaktorer shirts med "Vote No To Nu-

färdiga och 90 under bYggnad. kes" (rösta nej titl reaktorer)
Därför ägnades Miljödaeen åt m m. Man sjunger och ta1ar,
protester överallt i USA mot äter bullar och håIler UPP
kärnkraften överhuvudtaget, banderoller. INTE FÄ CANJAG VILL
och mot bYggandet av nya
OM 30 ÄR står det På
CER
reaktorer.
flickas Plakat.
10-årig
I Limerick, som ligger bara en
sin sYster och
med
är
Hon
ett par mil från storstaden
är en medDet
föräldrar.
sina
just
nu
bYggs
Philadelphia,
visar
familj,
aktiv
och
veten
två reaktorer. Ett av de kusi
trakten
alla
Liksom
sig.
det
vi
ligt stora kyltornen, som
reaktorhar lärt oss känna igen från är de stenhårt emotgrund
av
DeIs
bygget.
På
bilderna av Three MiIe Island,
att
därför
dels
oiycksrisken,
FoIk
uPP.
muras
på
att
håller
drift
i trakten hoPPas kunna stoppa anläggningen vid normal
radiout
släPPa
att
kommer
har
reaktorbygget innan det

hunnit mycket längre.

En

dag demonstrerar 600 Personer utanför grindarna i dugg-

aktivt vatten i floden

som

området tar sitt dricksvatten
ifrån. Familjen anser dessut-

om att energibehovet kan fYIlas utan kärnkraft. Själva har
de just byegt ett soluPPvärmt
hus. Ännu är det ingen vinst
ekonomiskt, men de räknar
snöut idylliskt faluröda
att skillnaden utjämnas,
med
var
markera
att
för
stängsel
olja och andra koneftersom
lagöverträdelsen börj ar.
bränslen blir allt
ventionella
välär
bemonstrationen
dyrare.
funkKorsbil,
Röda
ordnad.
En västtYsk kärnkraftsmottionärer, stenciierade sången gråhårig Pensioståndare,
boktexter och instruktioner,
Ernst Nikola,
heter
bord och försäljning av T- när som

regnet. Det höga

staketet

.nåa taggtråd och elkablar är
inte färdiguPPsatt. Ledningen
för bygget har istäIlet rullat
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klättrar upp På högtalarbilen
och önskar Limerickdemonstranterna framgång. SjäIv
bor han nära WYhl, i Baden-

Wrirttemberg. WYhl är sYmbolen för det passiva motståndet
mot kärnkraften i VästtYsk-

land. Där har lokalbefolkningen lyckats stoppa ett
reaktorbygge. Nu gäller det

att göra likadant överallt.
Journalisten och författaren Sven An6r från Sverige
framför en hälsning från det
svenska kärnkraftsmotstån-

-s
ri

\\

i'.

'ii

irr

s

det och talar om att det var
Harrisburgolyckan, i och för
sig en tragedi, som vände allmänna opinionen i Sverige
och gav oss grönt ljus för en
folkomröstning. Det är en nyhet för demonstranterna vid
Limerick, och det väcker stor
entusiasm.

Två kvinnor och en man
håller upp en banderoll med
"kvinnor mot kärnkraft" på.
Ar kärnkraften en speciell
kvinnoangelägenhet? undrar
vi. Nej, svarar Sarah. Pe-

ter och Marion, men det är dersökning gjord
Harju manssamhäIlet som har risburgolyckan varefter
80 % av
skapat kärnkraften. Vår eko- alla kvinnor avgjort mot

nomi och vår kultur domineras av män, och kärnkraften
är en produkt av utpräglat
manstänkande. Kvinnor vill
inte stödja en så livsfientlig
teknologi, inte enbart därför
att de står närmare de livgivande processerna, utan därför att de kan tänka utan att
vara bundna av de traditionellt manliga prestigevärderingarna. I en opinionsun-

kärnkraft, men bara 40 7o av
männen. Men kvinnorna behöver stöd för att våga säga
sin mening. Det är fortfarande ofta Så, här i USA, att
kvinnor säger: Visst håller
jag med er, men min man
skulle aldrig tillåta mig att
gå på ett möte mot kärnkraften

!

Erica Sanders är 13 år och
viII inte ha kärnkraft. Vad är
13

det som har fått henne att intressera sig för den här frågan? Det är vår kvinnliga
chaufför i skolbussen, säger
Erica. Hon är aktiv kärnkraftmotståndare, och hon brukar
berätta och förklara saker för
oss medan vi åker. Ibland blir
vi så intresserade och Pratar
så ivrigt att vi blir försenade
på hemvägen. Hon är jätteschysst. Hon hade satt UPP
affischer och märken i bussen
också, men de är borta ru,

det var visst skolan

som

tvingade henne att ta ner dem
igen. . .
Nu börjar det regna På a1lvar och demonstranterna krY-

per under paraplYer och
plastskynken. Det har varit

ett underligt väder i PennsYlvania i år, med bara tre soliga dagar på hela den senaste
månaden, och det liksom fördjupar stämningen av beslutsamhet och sammanhåIlning. Sången vill inte tYstna,
fastän de två flickorna med

gitarr som ledde den

är

tvungna att packa in sina instrument. Mannen som säljer
varmt te gör goda affärer.
Under hans regnskYdd träffar
vi en av eldsjälarna i den 1okala miljörörelsen. Hon är i
60-årsåldern och heter Maia
Crane Coburn. Hon är uPPrörd. också hon, över att
kärnkraftsindustrin förorenar vattnet i floden, utan att
befolkningen har fått säga sin
mening om saken. Det är likadant överallt, säger hon. Anläggningen på Three Mile Island sIäpper ut miljontals
liter radioaktivt vatten i Susquehannafloden. Fisken blir
smittad, djuren dricker vattnet, vad händer med mjölken?
Akrar och grönsaksodlingar
här i denna rika jordbruksbygd, hur påverkas de? Inte
alls, säger kärnkraftsindustrin, men dem kan ju ingen
människa tro på efter vad som
har kommit fram i Harrisburg. Och myndigheterna ser
som sin främsta uPPgift att
lugna folk, inte att informera
dem.
L4

En svart talare, Walt Palmer, stiger upp på lastbilen.
Han kommer från Can Do, en
svart antikärnkraftsorganisation, och är en driven och
skicklig talare med en bärande, övertygande röst. Vi måste
göra revolution, säger han, en

revolution som ska föra oss
tillbaka till evolution, naturIig utveckling, i stället för
tekniker- och byråkratvälde.
Eftermiddagen går, och de
trettio stadiga poliserna bakom snöstängslet tramPar och
suckar. Människorna utanför
provocerar dem inte, de talar
vänligt med dem och lägger
fram sina synpunkter. Men
så äntligen, när klockan är
bortåt halv åtta På kvällen,
ges tecken. De som har i uPPdrag att ta sig in På området
gör sig klara. över stängslet

och så passivt motstånd. Allt
går lugnt till, ingen blir skadad eller särskilt ovarsamt
behandlad. De trettio Poiiser-

na haffar åttionio

Personer
och kör iväg med dem. De har

böter att vänta för illegalt intrång och ohörsamhet mot Polisman. Men det tYcker de att
det är värt. Flera har varit
med på en liknande aktion
förra året.
"Alla plockar upP skräP och
gör snyggt efter sig !" uppmanar flickan vid mikrofonen.
"Vi ska inte förorena naturen.
AlIt skräp ska bort! Limerickreaktorn också !"
Och så går man hem. För
n
den här gången.

Studera
kvinnohistoria!

4 februari-25 maj

1980 blir

det igen en kurs i kvinnohistoria, kvinnolitteratur, framtidsberedskap m m för dem som
vill ta del i kvinnokamPen och vill lära sig att våga!

Prospekt och uPPlYsningar
från Malungs folkhögskola,
78200 Malung. Tel. 0280/
100 32, 127 41.
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1973 svarar i en enkiitundersökning, utf örd au

Sueriges radio, 2/3 au de
tillfrå,g ade j akande På'
frå"gan om den materieLLa standarden är orimLigt tlög iiimf ört med hur
man har det i andra l"iitt'der. 3/4 instd,mmer i På'stå"endet

att ui i framti-

den komrner att f å' beta'
La för det util'stå'nd ui har
idag.
1974 uar det 81% i en
Sif o-undersökning som
i n t e ansåg att ui skulle
Låta l,eunadsstandarden
och energif örbruköka. Samma år
ningen
uar det -65 % som sade sig

uilja austå frå'n

en

ökning aD standarden
för att rtidda el'Ier återuinna uiktig a miLi öuiirden.

1975

års

energiPol'i-

tiska besl'ut om

bl' a

kärnkraftens utbg g gnad
stöddes au bara 9 7o enLigt en Sif o-undersök'
ning, publ,icerad dagen
innan riksdagen tog beslutet. E nl,igt S tatistiska
C entr al"bg r å'ns efter ual,sundersökning 1976
f anns

en

betudande

mayoritet i Suerige för
att spara energi, ii u e n
o m det skulle inn'ebiira

att Leunadsstandarden
fick sänkas...

uar det i en
ari.nan SCB -undersökning bara en au hundra
tillfr&gade som anså"g att
standarden i Suerige d,r
för l,å,g idag. Tre au dem
betecknade den som för

Hösten

1977

hög.

Hans Lohmann

9)

Inga-L isa S angregorio:

DUBBLA BUDSKAP
OM ENERGIN

Duscha kallt ! skölj disken i smutsigt vatten ! vira in potatiskastrullen i gamla raggsockor ! Energisparråden har
haglat över oss de senaste åren, det ena konstigare än
det andra.
Men samtidigt som vi snålar med vattnet i våra diskbaljor iakttar vi med en viss förvåning utvecklingen
utanför köksfönstret. Linjeflyg applåderas för det billiga folkflvget, arbetsresor med bil premieras av skattesystemet, och den som kör ihjäl sig i en motortävling hyllas sorn vår Tids t{iälte. vi uppmanas sänka rumstemperaturen, men h u r m å n g a rum vi har spelar tydligen
ingen roll.

I själva verket utmärks

både

energidebatten och de sparåt-

gärder som hittills vidtagits
av en häpnadsväckande brist
på helhetssyn. Jag tror man
kan hitta flera förklaringar

till detta.
En förklaring är att

det

varje pris vill hindra

en

finns starka intressen som

till

minskning av energikonsumtionen. Framför allt är de angelägna att öka elförbrukningen. Det svenska kärnkraftsprogrammet, som är det
överlägset största i världen
räknat per capita, förutsätter
nämligen en närmast sanslös

ökning av den redan

höga

energidebatten och energiforskningen fått en så ensidig
tekni sk-naturvetenskaplig

inriktning. NyfräIsta gossar
tumlar om bland sina solfångare och värmepumpar
och har ibland svårt att se
skogen för bara träd.
Man märker tydligt den här
inriktningen på de energiforskningsprojekt som är på
gång. Det är så gott som uteslutande tekniska frågor som

soluppvärmning som presenterades där? Hur mycket tid
och vilka specialkunskaper
behövs det för att sköta ett
"ekologiskt" hus och måste
- mark- och
ett sådant vara ett
trafikkrävande enfamilj shus ?
De frågorna och den självkritiken kommer nu från många
håll inom -tt.,

::.elsen.

behandlas, medan sociala lös-

ningar som sannolikt skulle
ha mycket större effekt (och
samtidigt föra med sig andra
positiva bieffekter) inte har
en chans att få del av energi-

forskningspengarna. TiIl en
är endast mot den bakgrun- del kan detta naturligtvis förden som man inser hur det klaras av att det finns pengar
varit möjligt att mot allt för- att tjäna på att sälja tilläggsnuft fortsätta byggandet av isolering eller energibespareluppvärmda villor. Ju fler ande prylar, medan lösningar
bostäder som uppvärms med som går ut på att samutnyttja
direktverkande eI desto svå- lokaler och utrustning snarast
rare blir det att avveckla har motsatt effekt.
kärnkraften. De senare åren
Men det kan inte förnekas
har ca 70 procent av srnåhu- att denna tekniska inriktning
sen (som i sin tur utgör tre i viss mån präglat även alterfjärdedelar av de nybyggda nativen. Redan Araratutbostäderna) byggts med el- ställningen hade tvivelaktiga
värme.
inslag. Hur många bilar fanns
En annan förklaring är att det egentligen i garagen tiil
svenska elanvändningen. Det

de ensligt belägna kalifornis-

ka lyxvillor med sin fiffiga

Ska man försöka sammanfatbostadssektorn under 7O-talet

ta vad som hänt inom

det årtionde då ändå allt fler
ögonen för energioch resursfrågorna
blir det
- katalog
tyvärr en nedslående
över motsägelsefulla åtgärder. Ä ena sidan har det satsats miljarder på s k energibesparande åtgärder i det befått upp

fintliga

bostadsbeståndet,

men å andra sidan har man
med många fler miljarder i direkta men framför aIIt indirekta subventioner stimule-

rat villabyggandet. Resultatet är att det byggts och
byggs allt fler onödigt stora
hus för en befolkning där hus15

håIlen blir allt mindre, och att
vi på köpet f ått en nY glesbYgd

med våra grannar, en gemen-

skap där män och kvinnor,
där två bilar per hushåll ofta gamla och unga deltar på lika
är en nödvändighet och inte villkor. Så ser, i stark förkorten lyx. Hur välisolerade dub- ning, den vision ut som växte
belgaragen till dessa hus än fram under seminariet.
Kanske skulle en totalanamå vara är det inte desto
mindre en vanvetiig "Plane- lys av resursanvändningen i
samhället visa att det är mycring".
Nu kommer de första utvär-

deringarna av energisparlånen och -bidragen. De är

II,L.

ket effektivare att satsa energisparpengar på t ex kvartersdaghem och närbutiker
och på stimulans till mer kollektiva boendeformer än På
att plåtförpacka våra gamla
trähus och bygga nya villaområden med solvärmecentraler.

UIf Ragnarsson

inte uppmuntrande. Företagsamma f astighetsägare som
lyckats få samhället att bekosta sina fasadrenoveringar
har ibland samtidigt Passat På
att utuidga den uPPvärmda
bostadsvolymen genom tiIlbyggnader eller genom att t ex
bygga in verandor. Som bief-

fekt har Vi, skriver facktid-

skriften Arkitektur 6/79),
fått "en miljöförstöring med

statliga 1ån", genom att stora
delar av vårt äidre bostadsbestånd nu håller På att "begravas i plåt". Tilt giädje och
profit för byggmaterielindustrin men med Ytterst tvivelaktiga effekter På energihushållningen. Liknande exempel ges i ett utmärkt energinummer Q/79) av AT (Arkitekttidningen). Det nutnret
innehåller även flera Principiellt intressanta artiklar,
där energihushållningen för
en gångs skul1 tas uPP även
ur ett socialtlersPektiv.

Att kvinnors visioner av ett
resursbesparande samhälie i
mycket högre grad är inriktade på sociala än På tekniska
lösningar märktes tYdligt På
det nordiska kvinnoseminariet "Bygga och bo På kvinnors
villkor" i Kungälv i maj.
Genom närhet mellan olika
funktioner minskar transportbehoven. Genom gemensamt utnyttjande av bostadsutrymme och -utrustning får
vi "mer för mindre" och behöver inte så stora Privata
ytor och så många Privata
prylar att förvara och vårda.
På köpet skulle vi kunna få
en naturlig arbetsgemenskaP
16

2000 kommer bara Suerige att ha
producerat, mAcltet Lå'gt riiknat, ca
40 000 kg pl,utonium (dus om ui stannar
uid 10 reaktorer). Ett mil'iondels gram
räcker f ör att en mönniska ska dö i skel,ettcancer. 4 kg ör til'Lrd'ckl'igt för att ut'
pl"åna jordens befol'kning. Bara Suerib"t pl,utonium kommer att riicka tiLL
mellan 4 000 och 5 000 atombomber. . .
15 J kg suenskt plutonium har uia det
uiisttgska Nukem sdlts uidare och ingår

Är

nu möil,igen i f ascistiska regimerskd,rn'
uapenprogr&m som t er Sadafrika eller
Brasilien.
Maria Bergom-Larsson

DRICKSVATTEN
I TOALETTEN
r

hur vi spolar bort våra resurser

texfi Michael Ed6n
ilL Ulf Ragnarsson
Man ska inte elda för kråkorna, hette det förr.
Men eldar för kråkorna
är precis vad vi gör idag.
Vi spolar rent dricksvatten
i våra toaletter. Vi värmer

upp hus med elektricitet
som är så fin att den kan
användas till att driva elklockor. Vi slösar helt enkelt med energi i stora

.HUSHELL

2t%

,NDU5TR\

I{ANDEL

oFFENTLt6.A

'faneARDsgY

mängder.

Om vi använde energin
rätt skulle vi varken behöva sänka
vår standard eller ttsparatt energi.
verkar som om våra pla- Detinte
nerare
kan grundläggande fysik, sade
Michael Ed6n på Chalmers i Göteborg,
när vi började arbeta på den här artikeln.
Resursslöseriet är inbyggt i vårt samhälle. Michael ger här några "vardagsexempel" på energislöseri och ställer dem
mot "snålaret' alternativ.
"Energikris." "Vi måste sänka
vår standard." Så låter det i
debatten när teknokraterna
försöker skrämma in oss i
kärnkraftsamhället. Men dagens energikris är ingen ny företeelse. Samhället har bytt
energikäIla förr. Från ved till
kol på 1800-talet, och från kol
till olja på 1900-talet. Nu ska
oljan ersättas, frågan är bara
med vad. Kärnkraft, kol, naturgas, so1, vind, biomassa
(ved), eller hushåIlning.

sänker vår standard. I så fall
vore det Iätt att öka väIståndet genom att slösa med
energi i alla lägen. Minskar
standarden om vi bor i välisolerade hus?
Energin finns överallt och
är oförstörbar. Det är termodynamikens* första huvudsats.
Om energin finns överallt, hur
kan vi då ha en energikris?
Helt enkelt för att vi bara använder vissa slag av energi.

"Vi måste sänka vår standard." Men att hushålla med
energin betyd-er inte att vi

*Termodynamik: ltiran om sambandet mellan uiirme och andra

Termodynamikens andra

energif ormer.

huvudsats säger att energin
bara kan användas nedåt,
d v s från bättre till sämre
former. Det kan tyckas självklart, men vårt samhälle är
fullt av exempel på planering där grundläggande fysiska lagar "glöms bort". Kärnkraftverk t ex. I ett kärnkraftverk omvandlas kärnenergin
till het ånga. Med turbiner
omvandlas en del av ångan

till

elektricitet. Men inte allt.

Högst en tredjedel av den ursprungliga energin kommer ut
i form av eI, resten blir spill,
vattenånga som håller lägre
temperatur. I oljeeldade värt7

meverk använder man det för uppvärmning. Eldar man
spillet tilI husuppvärmning. oljan direkt går det åt mindre.
Men kärnkraftsverken är inte
Mycket resursslöseri är inanslutna tilt fjärrvärmenät, byggt i vårt samhälle, det
de ligger i allmänhet för långt måste planeras bort. Vad hjälbort ifrån de städer som är per det att enskilda tätar sina
tillräckligt stora för att kunna fönster och slutar bada karta emot all den värme som bad om samhället är så utforkraftverken släpper ut.
mat att vi inte kan avstå från
Att gå omvägen via eI för bilen? Vi gör av med nästan
uppvärmning är alltså lika to- lika mycket enerei på bilrekigt, vare sig det är kärnkraft- sor som i hemmen. Vi reser
verk eller oljeeldade verk. För
om vi "eldar" med elektricitet
kan vi inte ta vara på spillet

mellan bostad och arbete, till
dagis och affärscentra.
Få människor kan idag av-

stå från bilen hux flux. Det är
inplanerat resursslöseri. Bilen
är en ineffektiv energianvändare. För att transportera en
person en kilometer fordrar
en bil sex gånger så mycket
energi som en spårvagn och

dubbelt så mycket som

en

buss. Det beror på att en bensinmotors verkningsgrad är

så Iåg, bara c:a 15 7o. D v s
bara en sjundedel av den till-

förda energin kommer till

nytta. En elmotor tillgodogör
sig sex sjundedelar av ur-
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sprungsenergin och har dessutom inga avgaser. Men den
verkliga skillnaden är större
än så. För att få bensin måste
man raffinera sju gånger så
mycket råolja. Det som blir
över är visserligen nyttiga
spillprodukter som t ex diäselolja, eldningsolja eller asfalt. Men hade vi inte haft så
stor efterfrågan på bensin
hade vi inte använt så mycket
asfalt ! Skillnaden mellan bil
och tåg är ännu större. TilI
bilden fordras att man ut-

vinner

16 gånger

mer olja än

tiII tåget, för att få lika mycket energi kvar till resandet.
Äker man tåg i stället kan

man dessutom få en del värme
hus och slippa de farligaste avgaserna. Den energi som

till

man påstås spara in på att

lägga ned närbutiker och öppna storvaruhus, förlorar man

i stället

genom att vi tvingas
åka bil för att handla.
Andra exempel på inbyggt
resursslöseri är vattenförsörjningen. Vi använder sam-

ma renade vatten till dryck,
tvätt, disk, WC, industrier etc.
Det går t ex åt g liter dricksvatten varje gång vi spolar

toaLetten.

TiIl tvätt och disk behövs
egentligen bara rent vatten,
t ex filtrerat regnvatten. I
WC:n behövs bara spillvatten
från t ex tvätt. Bäst är inget
WC alls, att i stället låta latrinet förmultna. Men idag blir
det dyrt att införa nya system,
man har redan investerat så
mycket pengar i vattennätet.

ton råolja måste raffineras för att fd fram T ton bensin att
tanka bilen med. De 4J ton som "blir öuår" kan t er bli asfalt
att bggga uiigar med. Au de T ton bensin som finns i tanL:en
försuinner 6 ton i utirme och augaser. Bil,en kan bara tillgod.ogöra sig 1/7 i ngttig reseenergi. ALLtså, d.ubbelt slöseri.?örst
f_ör att fd fram bensinen, sed.an suinn uid. anucind"ningen au
50

bensinen.

%

t/Åpt'rF, AvlAsEn

/v Nqrrq PEilENEPilI

TiLI tå.get krtius det bara att man raffinerar J ton rå.otja för
att driua det. Au det går 0,6 ton bort i rent spil|, men 1,2 ton ian
bli ngttig uiirme i ett fjiirrutirmencit. 1p ton behöuer tå.get. Au
det tillgodogör sig tå,get 6/T ngttig reseenergi.Bara 7/T bllr spil/
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En diskussion om energiplanering kan lätt bli svår och
snårig. Här är några frågor
man kan stäIla för att bättre
förstå och ta ställning.
Till vad ska energin användas? Ar ändamålet nYttigt?
militär industri, racerbilar,
husvärme etc.
Vem skall använda energin? I-Iänder eller U-länder,
rika eller fattiga i resPektive
land.
Vilka slag av energi behövs?
En tumregel är att aldrig använda finare energi än nödvändigt. Industrin kan behöva
eI, men hus kan värmas med
spillvärme från industrierna.
Hur mycket energi behövs?
Använder vi energin ordentligt? Det är särskilt viktigt när
vi använder energi av hög
kvalitet och lagrade energiresurser (olja och uran).
Hur länge ska energin användas? O1jan varar kanske i
30 år medan ett hus kan stå i
flera hundra år. Är det då
förnuftigt att bYgga oljeeldade hus.

Vad kan man göra själv?
Kan man göra något själv?
Problemet kan delas uPP i tre

nivåer.
Planeringen. T ex hur samhället lokaliserar hus, var
man bygger. Här kan den enskilde bara Påverka genom att
ansluta sig till Politiska Partier, byalag, fackföreningar o
dyl. Samhället är På fel kurs
och det fordras mYcket arbete

för att rätta till
Tekniken.

den.

T ex hur husen

byggs. Men det är ofta en följd

av vilka måI som stYr tekni-

ken, och det ligger utanför den

enskildes påverkan. Man får
alltså försöka Påverka Planeringen. Se ovan.
' Beteendet. Hur vi använder
hus, bilar och maskiner. Vilka
prylar vi köPer. Där finns
trots allt mYcket att hämta,
svårigheten är att veta vad
man skall göra. TiPs och råd
finns i t ex de tidskrifter som
ges ut av oiika miljöförening-

arochaktivister...
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VÄGVISARE
Vi har försökt att sammanställa en liten katalog
över miliöorganisationer och deras tidskrifter.

vi

gör inte anspråk på att ha en fullständig täcknine. inte heller har vi Siort någon prioritering'
föreningarna har lokaDe fiesta av de uppräknade
-landeL
vi kan av utrymmesskäl
la avdelningar i
inte ta upp åessa. Adresser och telefonnummer kan
a" fA om du kontnktnr föreningens huvudort'

FöRENING

TIDSKRIFT
SverigesNatur
SvenskaNaturskyddsföreningen(SNf.)
den äldsta organisationen i landet
Kungsholms strand 1?5 lU 34 Stoekholm
Tel. 08/54t470
Fältbiologerna
SNF:s ungdomsförbund
Box 6022 19106 Sollentuna
tel.08/?544649

Fältbiologen

Mitjötidningen

Mitjöförbundet

;;;ilttti"ttting

av otika miliö-

föreningar i landet
Box 51 15103 Uppsala
tel. 018/13 55 60

Alternativt Samhälle
Alternativ Stads energigruPP
som brutit sig ut

Natur & Samhälle

Smala Gränd 3 11139 Stcckholm
tel. 08/21 1? 19
Rapport från Ekoteket
Ekoteket
fungerar som kontaktlänk mellan
ekologisk forskning och allmänheten
Tjärhovsgatan 44 116 29 Stockholm
tel.08/4428S8
Folkkampanjen mot atomkraft har ändrat namn
Folkkampanien Nei till kärnkraft
östgötagatan 32, 116 25 Stockholm
tet. osl*[58 60
Jordens Vänner
Box 9062 108 ?1 Stockholm
tel. 08/84 3S 45n 84 89 4?
Frarntiden i våra händer
ursprungligen en norsk organisation
Observatoriegat. 12 ö e 113 29 Stockholm
tel. 08/31 00 01

Alternativ Stad
Biy geareat.

tel. 08/11

58

I

1-11å Stockholm

52, 11 34 03

till

Jordvännen

Ny livsstil

Klara Papper

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFöRBUN
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h?-du med dig din gitarr, så att vi kunde sjunga
tillsammans.
En tid efter SKV-kongressen lg7? fick jag
veta att du var sjuk. Opererad för cancer. på
konvalescenthem. Jag höll andan. Skulle jag
-Så

inte få träffa dig mer. Men du kämpade.

klart! Du har ju kämpat och slägits för
livet under hela din levnad så naturligtvis
skulle du kämpa nu också så-länge du orkade.
i

Och inte bara i SKV var du aktiv, utan också
andra politiska sammanhang. I Kampanjen

mot atomvapen, mot svensk EEC-anslutning,
oartipolitiskt, i FNL-rörelsen överallt tycki

- hel männlskas
det mig som om du lade ner en
medvetna arbete.
Jag har nu arbetat ett halvår i DDR, men
kd_nner att jag måste komma hem. Jag behövs
säkert i något sammanhang där du lämnat ett
tomrum i kvinno- och klasskampen. Jag är

ju inte heller ung längre, men av dig hailag
lärt mig att man måste kämpa- till siita anäel
taget. Livet måste gå vidare
det är tomt
- men
efter dig, och vi måste hjälpas
åt att fullfölja

MARGOT MARDH
ÄR DöD.

de uppgifter som du inte hann rned trots dln
kapacitet, när sjukdomen blev dig övermäktig.

Tack, Margot, för alla våra samtal och dis_
kussioner! Tack för vår långa vänskap och för

din varma kamratskap!

Karin Hammarström,

Ilol

goe den 20 juii efter ett års hård kamp mot
sjukdomen.
Hon föddes 1915 i Berlin, och flydde 1935 till
Sverige, efter att ha deltagit i den ärganiserade
kampen mot nazismen. Under 40-talet började
hon arbeta aktivt i kvinnokampen och SKV.
Under många år fram till sin döå var hon ordförande i SKV: s Stockholmsdistrikt och vice

ordförande i förbundet.
Många har deltagit i sorgen över Margots
-bortgång.
Vi har fått brev och samtal från oIik"
delar av landet. Till Margots minne låter vi

några röster tala:

"1962 blev Margot medlem

i det kommunis-

tiska partiet. . . Hennes erfarenhet och politiska kunnande var ständigt en tillgång i vårt
arbete. Hennes arbetskapacitet var nårmast
otrolig. . . Hon var kamraten som aldrig svek."
(Ur Gertie Lux minnesord över MargJt)
Vad vore Margot utan gitarr, sa någon på
en- SKV-fest i Uppsala 1926.
Jo, då vore hon bara Margot! Och detvore

- inte
väl

så bara!

när vi skulle bilda SKV-avdelning i
Uppsala, sa _vi på skoj att du, Margot, skule
vara vår gudmor och finnas till hanäs när det
1960,

behövdes. Och det behövdes många gånger. Du
ställde alltid upp. Kom för att njatpa ois, och

Uppsala SKV-avdelning

I sina minnesord vid Margots begravning en
augustidag togBirgitJohansson bt a upp
lglie
Margots stora insatser i 8 mars-firandet oci
hennes engagemang i miljöfrågor och anti_
kärnkraftsrörelsen. Andan kring Margot
fångade hon i följande ord apropå Margots är_

bete med östersjöveckornas kvinnokonferen_
ser:

"Dagarna räckte inte

till för allt

arbete. Vad

gjorde det? Nätterna fanns. Kvällarna däremot
skulle vara till gemenskap.
- Alltså fanns en_

dast nätterna kvar för de nödvändiga över_
sättningarna så att alla skulle kunna ia del av

dokumenten som behandlades.
Det var typiskt du. Att aldrig väja för svårig_
h,"!"f, att aldrig undandra dig något arbete, a1t
aldrig glömma att det måste glädje till för att
uppnå gemenskap."
Från Grupp 8 i Västerort har vi fått följande
brev: "Vi hade många gånger glädjen att samarbeta med Margot, bl a på våra gemensamma

opinionsmöten 'daghem åt alla barn och sex
timmars arbetsdag' i Vällingby och Rinkeby. Vi
delar saknaden med SKV och har i Margotiör_
lorat en syster och god kamrat.
May-Britt Lundgren och Agneta Cloarec"

SKV:S KONFERENS OM
BARNKULTUR,

Nordisk konferens om barnkultur var det i
Kungälv l5-1? iuni. SKV arrangerade konferensen i Kungälvs Folkhögskola, Nordens
folkliga akademi, med ekonomiskt stöd av
Nordiska kulturrådet och Statens kulturråd.

Ett femtiotal personer deltog. De represen-

terade SKV och dess nordiska systerorganisationer, BRIS, Kulturarbetarcentrum, Fred &
Frihet, Pionjärerna och andra aktiva inom
barnkulturområdet.
Ett mycket uppskattat föredrag hölls av författaren och finske invandraren Antti Jalaua.
Han talade om invandrarbarnens kulturella
fattigdom, om hur viktigt språket är. "Barn
som förlorar sitt språk förlorar sitt sociala
och historiska arv. De blir halvspråkiga, utan
identitet, utan kultur." Erni och Ol,a Friholt,
U-landsinformatörer, berättade utifrån fleråriga U-Iandsengagemang i olika länder om
den skeva information vi får som försvårar solidaritet.
Louise Waldön, redaktör för Vi Mänskor,
beskrev barnkulturens framväxt i ett historiskt perspektiv och den norska barnboksförfattarinnan Mette Newth talade om barn
och kultur i ett samhällsperspektiv.
"Den kvalitativa kulturens svårigheter att
nå ut" var temat som Mirre Hofsten,redaktör
för Författaren, tog upp. Ruth Mopati från
Sydafrika representerade kvinnornas Demokiatiska Värtdsförbund med ämnet "Hur
drabbar kulturimperialismen tredje världens
barn?" I tredje världen styrs informationsflödet och utbildningsmaterialet av några få västerländska bolag. Ett lands folk måste sjäIva
kontrollera sina massmedia, sade Ruth Mopati. I anslutning till det talad e J akob J onsson
lrån Island om massmedias ansvar för barnkulturen.
Konferensen antog en resolution där det
krävs att inga beslut fattas om NORDSAT innan en noggrann utredning om projektets kulturella och ekonomiska verkningar i hela Nor-

PILÄNGSPR,OJEKTET IGEN
T

iLL

G å,r

dsf ör ening en Sil'u erblomman

Sil,uergå,rden 11 B

Landskrona
Vi 25 kuinnor som deltagit i kursen "Kuinnor
igå,r, id.ag, i morgon" på Äsa Folkhögskol,a
den 9-16 iuni har både hört och Ld'st om ert
arbete f ör att skapa biittre Liusuillkor. Det har
stgrkt och. inspirerat oss att arbeta på' Liknande sött diir ui bor.
26143
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Karin Hartuigs fina och starka taul'or om

barn och barnens uärld gau en ertra dimension
tilt SKV:s konferens om barnkul'tur iKungö'lu. Man
Lr.ade "barnen inpå sig" när problemen dtskutbrades.
Att taulorna inte precis skil'drar en I'jus och lAcklig
till.uaro gjorde att konferensen köndes desto a,ngeIägnare.

den föreligger. Flera av konferensens deltagare var kritiska och oroliga över projektet med
en nordisk TV-satellit. Risken är stor att den

egna kulturen försvagas. Resolutionen ska

skickas titl Nordiska Rådet, utbildningsdepartementen i Norden och till de nordiska kulturarbetarorganisationerna. Konferensen antog också en resolution där man krävde att
invandrarbarn undervisas på sitt eget språk.
En utvärdering av konferensen görs i höst. tr

Ge inte upp!
Politikernq. måste Lgssna på, er oclt' ta er

på'

aLLuar!

Ert arbete tir uiktigt!
Det här brevet skickade årets kvinnokurs på
Asa till den gårdsförening som nu tagit över

Pilängsprojektets arbete. Men också till kommunens ansvariga i Landskrona. Ett initiativ
att ta efter? AlIa behöver vi varandras stöd och aIIa kan vi inspireras av andras arbete.

KONGRESS I
TJECKOSLOVAKIEN

14

till

17

maj hölls tjeckoslouakiska

hem var det som gladde oss mest även om vi
grät ikapp med dem när vi efter flera timmar
måste skiljas från dem sedan små gåvor från
ömse sidor bytt ägare, som länge kämmer att
minna om nya vänner.
kuinno_

förbundets kongress i p rag. Eua And.rön, G öte_

borg, uar SKV:s representant. Hon beriittar

Vi kunde genom dessa olika besök och sam_

tal konstatera att tjeckiska folket har en god
levnadsstandard. Folket på gatan var vacklrt

och ändamålsenligt klädda, unga som gamla.
Vi svenskor frestades att köpa såvil tygär som
kläder
av olika slag. Barnkläd". lr"i "statligt
gater frå.n CSSR och 45 grister frå.n hela uiirl_
den uar det den största kongressen sed.un 1969. subventionerade och mycket bi[iga. Barnskor
På 69 å,rs kongress fick kuinnorna en del rnAc_ av god kvalit6 kostade en tredjedll av vad de
ket stora uppgifter, bl a att fåigå,ng d.et för lan_ kostar i Sverige. Andå har man barnbidrag,
det så nöduiindiga jordbruket, se-om iertitin- betald moderskapsledighet och många andra
dustrin osu. Vi kunde konstatera att man lgc_ förmåner för barnfamiljer. Ailt dettä n", ,"_
kats mycket bra. Kongressen uar en god re_ sulterat i att man idag har en mycket hög nati_
presentation för kuinnoförbund.ets 1 miljon vitet.
flLed,Iemmar och. gau en bra bild" au bred.d,en på
Annu har man inte barnomsorgen helt utdet urbete kuinnorna utför i samhiiltsliuet.
byeed men man gör aIIt för att ni d"tt" mål.
I samband med kongressen amangerad,e
Ja resan blev kort sagt en upplevelse för oss
SKy-Göteborg en resa. Om d.en bertittär Euy
alla
och dagarna i Prag kändei alltför korta.
hii,r nedan.
Vädret var dessutom strålande under hela vår
blåsig,majdag, närmare bestämt 11 maj, resa, mellan 25 och B0 grader varmt. Stad och
In
embarkerade 3T göteborgskor och en norskä landsbygd prunkade i blommor och grönt. Ma_
buss i Göteborg för en resa söderut för att ten var utsökt god på de flesta av våra hotell.
om möjligt möta våren i Tjeckoslovakien. Re- Mellanmålen som åts ute på stan kunde bestå
av en tallrik god soppa, ett stycke bröd och ett
san gick över Ystad-Svinoujscie_Katovice
glas kall oöverträffat gott tjeckiskt öl till
till Ostrawa. Där stannade vi 2 dagar. Till en stortpris
ett
av 3-4 svenska kronor. De' ni !
början bekantade vi oss med den guide som
turistbyrån ordnat åt oss, Martha Klempe_
- I Prag såväl som på flera andra platser mötte
rova. Hon blev allas vår vän och allt I ätto kvinnoförbundet
upp och inbjöd oss till sina
innan resan var till ända. Vi besåg Ostrawa, en lokaler som är belägna
gammal gruvstad som byggts upp bokstavli_ gammal kulturbyggnad mitt inrre i stan i en
som förbundet får disgen kring gruvan som kommit att ligga mitt i ponera mot
att man sköter om och håller huset
staden. En busstur upp i de underbart vackra i stånd. Man bjöd oss på
förfriskningar och vi
bergen blev som en grön kontrast till den mör- samtalade länge med
Maria
Kablehtola och
ka staden.
några andra kvinnor från styrelsen i prag om
Resan gick vidare till Brno, Tbor, pisek och vår resa. Vi framförde hälsningar från våitOr_
_
slutligen Prag. Alla gamla vackra städer med bundsledning och fick häIsningar med oss till_
en ofattbar mängd byggnadskultur som pie_ baka. Gåvor utväxlades och 'rri ,t itjaes med
tetsfullt bevaras och restaureras så 1ångt o_ förh_oppningar om att flera vänskaprUrrrr".
skulle finna vägen från Sverige till CjSSR.
nomin tillåter. Under färden besökte 'rri aag_
"t
hem, hem tgr gamla, pensionärslägenheter,
Till sist måste jag berätta om hur vi kom in
kollektivjordbruk och inte minst g"*1" sago_
i
Tjeckoslovakien.
Vid polsk-tjeckiska grän_
lika slott vars slottsherrar undantägslöst ftyt_
sen
som
passerade
vi
sent på 1ördagskrräll"n
tat till ägandes domäner på platse, dä, irrte
socialismen pockade på en jämnare fördelning slösade vi med ljus och eltoä dom tiåmar det
tog att kontrollera alla våra pass, så när vi
av rikedomarna. Vi fick kanske efter dessa be_
fick
klartecken och skulle körä kom inte bus_
sök större förståelse för alla propagandalögsen ur fläcken. Vad göra? 88 st kvinnor, gamla
ner som sprids om de nya besittarna. Man släp_
per säkert inte dessa skatter ifrån sig helt utan och unga, "puttade" bussen över gränså ti[s
att ta tillvara alla möjligheter att sprida sitt den kunde starta och gå för egen maskin. Tilt
missnöje. Men det fanns nöjda människor i tullpersonalens stora förnöjelie.
Tjeckoslovakien. Vi besökte gamla och unga
Vi i Gciteborg vill ge er i andra distrikt och
sådana. överallt blev vi gästfritt mottagna oöh avdelningar
rådet: gör som vi. Det är roligt
trakterade. Jag tror att besöken på de gamlas och lärorikt. Vi reser
igen nästa år.
bl a följande: Kongressen u.ar en stor hcind.else
för de tjeckiska kuinnorna. Med, öuer g00 d.ete_
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KVINNOARKIV I LONDON
BREV TILL SKV:
En dag förra hösten letade jag mig fram till ett
Ellen Eriksson i Ambjörby skriver till oss:
kvinnoarkiv jag hört talas om i London: Woom
anteckningsbok
"Jag sitter och l'öser i en
gamla tider och minnen. Så, uar det då, men så' rnen's Research and Resources Centre, WRRC.
ör det inte nu. De yngre iobbar i stiider och Adressen är:
samh,iill,en. Vi iildre sitter dör ui sitter. En deL 27, Clerkenwell Close,
ol, oss SKV:are iir på' pensiond'rshem el'Ler i London E.C. 1.
stanhos barn, en del' iir döda.Vi ör tre stgcken
kuar i ett snart tomt samhtille. Den ena stugan
efter den andra blir öde.
S& tönkte ui nog al'dng att det skul'le bli.
Det iir oro och suårt ute i uiirlden. Det Löses
ej smtirtfritt, men rnan hoPPas.
Jag ltar riuit ett par blad ur anteckningsboken. Ni f å.r uäL staua och Ltigga ihop . - . det iir
korthugget som ui uiirmliinningar är.
Det uar en gå'ng i början på 1950. Det uar en
h,ten SKV -audel'ning i Ambiörba som iobbade
mgcket hå.rt. Vi beuakade aLLa tillföl,l'en att gö'
ro-oss nyttiga i sumhiil'l,et. Vi lgckades en gå'ng
fe hit dr Jonsson som föreläste i barnauå'rdsfrå"gor.
-

Dog"n efter detta gick pratet r, byn. Soml'i-ga
ati Jonsson uo"r en riktig barnauiin. Andra
sa att han inte uar nktigt klok.
En dag stod vå,ra smdpoikar ute uid uiigen.
J ag stod bak en buske och l,y ssnade. D en iildre försökte Ltira den yngre att suöra, detLöt inte
uackert precis, rnen iag I'a mej inte i det, så;1t
gål öuer. Samtidigt kom en fröIsningssoldat
stigapoi'
å,kande och stanns'de.
- Så' få'r niinte
kar, för då, får ni inte komma til'l' barnauönnen. Det bleu tgst. Så frågar han "rnen ni uet
ud,I uem barnautinnen ör?".Dehöide den iildre
pojken sin röst och sa: "Jadå, för det iir dr
ionsson". Friilsningssoldaten for sin uö9.
Ellen har mycket mer att berätta, och hon
har berättat. Läs "mormorsnumret" av Vi
mänskor nr 5-6/741
sa

Telefon: 01-253 7568.
Det var en miljö av det slag vi känner väI
här hemma: hopplockade möbler, enkelt men
trivsamt. Här görs nyttigt arbete med större
satsning av entusiasm än pengar. Man befinner sig ungefär på samma stadium som Kvinnohistoriskt arkiv i ffiteborg de första åren,
utan offentliga anslag. Medlemsavgifter och
bidrag håller det gående.
WRRC skiljer sig från Kvinnohistoriskt arkiv genom att aktivt ordna möten och seminarier och bedriva viss kontakt- och kommunikationsverksamhet. Man publicerar ett
Newsletter som ger information om allt detta.
Bladet har hittills kommit i suddig stencil,
men har nu gått över till läslig offset. Det kostar 5 pund per år för aIIa som förtjänar under
5 000 pund per år. Har man mycket Iåg inkomst
betalar man vad rnan anser sig ha råd med !
Centret har i princip öppet 10.30-17.30 på
onsdag, torsdag, fredag och lördag. Men ring
för säkerhets skull på förhand.
Harriet

FöR HöSTENS STUDIER, OCH CIRKLAR:

Vi mänskors generationsPaket
I sju viktiga intervjunummer, utgivna 1974-79, speglar vi
mänskor aät svenska samhäIlets snabba utveckling - och
den långsamma förändringen i människors sätt att tänka och
känna. Fy.a kvinnonummer, ett mansnummer, ett barnnummer, ett nummer om sexualitet. Tillsammans 40:- * 2:- porto'

NYTT

I HOST

Vi Mänskors "barnpaket" till Internationella barnaåret. 4 nummer: ett om förskolebarn, ett om barn mellan 9 och 12, ett om
tonårsflickor samt ett om barn i andra länder. Dessutom en historik över barnens historia i sverige. Pris 252- * porto 2:Du kan bestäIla från
Vi mänskor Box 3120, 103 62 Stockholm.
Vid beställningar över 5 ex får du 20 Vo rabatt.
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JATTESATSNING PÄ
KVINNOPJAS

PORQETTAS

En musikteaterpjäs om kvinnoarbete, dess
möda och glädje, btir vårens stora teater-

I

händelse i Sverige. Margareta Garpe och Suzanne Osten, författare tilt "Jösses flickor",
skriver på en pjäs om tekoindustrin. Tekoindustrin har dels givit kvinnan försörjningsmöjligheter, dels producerat mode, och rymmer också motsättningen mellan U-land och
I-Iand. Ansvariga för projektet är Riksteatern
och Stockholms Stadsteater. Folkparkerna och
TV 1 är också delaktiga.
Pjäsen har premiär på internationella kvinnodagen den 8 mars 1980 någonstans i landet.
Pjäsen turnerar sedan med Riksteatern och
spelas på Stockholms Stadsteaters stora scen
under april och maj månad. Därefter folkparksturn6 fram till midsommar. I anslutning

till _ turn6n görs ett studiematerial kring
de frågor som pjäsen tar upp. Under ABF:i
regi blir studiematerialet utgångspunkten för
forskningscirklar av "gräv-där-du-står-mo-

dell" som pågår landet runt under våren. Resultatet av studiecirklarna hoppas man kunna
dokumentera och sprida vidare i form av utstäIlningar, artiklar, radioprogram och an-

nat.

E

KAMPEN FORTSATTER

I HÄSSELBY

'i
,I

Trots allt vackert tal från politikerna om att
stödja kollektivt boende, visar det sig att kollektivboende saknar skydd i tagsti?tningen.
Den 20 juli stormade polisen matsalen i kollektivhuset Hässelby familjehotetl och slängde
ut hyresgästerna och pressen. 20 personer väntar åtal för olaga intrång och egenmäktigt förfarande. Hyresgästerna, som anser sig vara
just det och inte ockupanter, väntat nu på en
prövning av ärendet i hyresnämnden. DL vill
hyra matsalen och slå ut det på bostadshyran
precis som görs nu med andra lokaler i huset.
Så har man gjort förr. Under tiden fortsätter
restaurangrörelsen precis som vanligt
- fast
i kaffestugan och foaj6n i stäIlet för matsalen.
FuII matsedel och servering även på helgerna. Man räknar med att klara driften även efter semestrarna när c:a 120 personer regelbundet äter i kollektivhuset. Kampandan är
god

!

heter den första totalt fria proffessionella
teatergruppen i Finland. Ana-yrsa Falenius
och lda-Lotta Backman heter de två skådespelare som tror på fri experimentell teater
trots kulturklimatet just nu. De har utvecklat
och jobbat med en "tyst" föreställning om
kvinnors liv i mansvärlden som heter -"Girl
Life". Med den pjäsen kommer de till Sverige,
där de tänker spela mellan 15 september o-ch

7 november.

Bl a ska de spela på Kulturhuset

i Stockholm. För er som är intresserade av
föreställningen och vill boka eller få mer information: Skriv till Per Falenius, Kullatorps-

gränd_4, 00640 Helsingfors 64 Eller ring titt
Tove Linde i Stockholm 0E/42 E0 gg. Gru"ppen
behöver en spelplats på 8x5 m och en Uäiraspelare med förstärkare. Priset är förhandlingsbart, målet är att nå ut med pjäsen.

ISTALLET FOR ETT MöTE
Organisationer, personalklubbar och fackföreningar har möjlighet att söka s k arrangemangsbidrag för teater hos studie- och/eller
länsbildningsförbund. Försök samordna flera
föreställningar, grupperna brukar gärna spela
flera på samma ort.
Bruksteatern i Malmö är en av de grupper
som har produktioner på gång vilka säkerligen
är av intresse för många av våra avdelningär.
Deras program under hösten:
KATA, en pjäs av Anna-Lena Wöstberg,
handlar förstås om IGta Dahlström. pjäsen
har ett förspel med rallarvisor och speltiden
är ca l timme 20 minuter.
Hur kan du, Meier av Frans Xaaer
Kroetz, en av Västtysklands mest framstående kulturarbetare.
Pjäsen handlar om ett samhälle i kris där arbetslöshet och maktlöshet blir ett hot mot den
solidaritet som skulle kunna förena människor
i kampen för ett mänskligare samhälle.
. AIlt beror på hur ni ser det, av NinaFoppe,
är en teaterföreställning som vänder sig [itt
barn mellan 5-7 år. Den spelas endast i Sliåne.
Pjäsen om l(ata och Hur kan du, Meier, kostar 3 500 kr inkl. sociala avgifter. Reseersättning och traktamente tillkommer.
Glöm inte möjlighetörna till samarrangemang och bidragsmöjligheter.
Teatern uppmanar organisationer att ta
kontakt med dem för att tillsammans försöka
lösa den ekonomiska frågan.
Bruksteaterns adress: Djäknegatan 4,21135
Malmö, tel. 040/ll 1? 30.

v

BONDEKVINNOR
PÄ KONGRESS

SKV beslutade under försommaren att stödia
en kongress som bondekvinnor skulle hålla i
Bolivia. Ur vår nystartade Internationella solidaritetsinsamling anslogs 500 kronor.
Vi har fått tackbrev från organisationen, ett
tack som vi vidarebefordrar till er alla. Och vi
har dessutom fått en rapport från Stina Mossberg, bosatt i Bolivia för närvarande. Hon deltog i kongressen:
Salinas de Garcia Mendozaär en by i södra delarna av departementet Oruro i Bolivia, med
endast femtio familjer bofasta. Hit kom till
fots, per cykel och på lastbilsflak 400 kvinnor,
för många en resa på flera dagar. Hela byn
mobiliserades för att klara invasionen. Det
var bondekvinnoförbundet i departementet
Oruro, ADEMCO, som kom för att håIIa sin

andra kongress.
Kongressen varade i två dagar, 19-20 maj,
och hölls i byns skola. Mesta tiden arbetade
kvinnorna gruppvis.
"Vad ska vi göra när regeringen och andra
inte lyssnar på våra krav" var en fråga som
ställdes. "Då blockerar vi vägarna för transporter, vi hungerstrejkar, vi säIjer inte våra

VI

produkter till stan" var några tillvägagångssätt som kvinnorna såg som möjliga/rimliga
för att få gehör för sina krav.
Drastiskt kan man tycka ur svensk synvinkel, men nödvändigt för att förändra en boliviansk verklighet som nekar bönderna deras
mest elementära rättigheter. För inte verkar
följande krav särskilt orimliga:
Sjukstugor, telegraf och telefon, elektricitet,
bättre priser på jordbruksprodukter, eliminering av mellanhänder vid försäIjning, priskontroll på transporter, alfabetiseringscenter på
landsbygden, vuxenutbildning på gymnasienivå för bönder, att böndernas språk quechua
och aymara blir officiella och att utbildning
ges på dessa språk.
Märk att kraven som kongressen ställde inte
är typiska kvinnoorganisationskrav utan mer
traditionellt fackligt/politiska. Detta är typiskt för Oruros bönder idag. Det är kvinnorna som försöker organisera sig för att förändra medan männen är desorienterade.
Fast ännu fattas många diskussioner bland
bondekvinnorna innan de kan gå ut i framgångsrik kamp, men grunden är lagd. Varje
delegat har återvänt till sin by, till det dagliga
arbetet, men också till möten varje vecka med
sina kamrater där de diskuterar, konkretiserar
och vidareutvecklar det som kongressen började: att arbeta för ett människovärdigare liv,
för sig själva, men framför allt för att kunna
ge sina barn en framtid.
stina Mossberg

SKV:s INSAMLINGAR P.G.
fortsätter.

5 13 23

Till

-4

Vietnams kuinnor och barn har det sedan förra redovisningen kommit in 4 288:80 kr.
Till SKV: s rnternationella solidaritetsfondhar det sammanlagt kom-

mit in

3 625

kr.

Av utrymmesskäI kan vi bara redovisa den del av solidaritetsfonden
som går till ämbabve, till Margot Mårdhs minne, i det här numret.

titl

Margot Mårdhs minne:

- Reich, Stockholm
Olaf

Eva Palmaer, Stockholm
Sven Hultegård, Stockholm

VPK-Bromma
S:t Görans SKV-avdelning
Luleå SKV-avdelning
SKV Stockholm innerstan
Kerstin o Almaz Tesfag6
Katja Waiden-Birmann,
Stockholm

25:-

50:50:-

150:100:100:100:100:-

25:-

Kirsten Persson, Hisings-Backa 50:Ruth o Nils Nordling, Vällingby 25:-

Vide Svensson, Tyresö
25:.Ivar o Linn6a Andersson.
Inga Belin, Stockholm
150:Mary Thunborg, Johanneshov 50:Gudrun Arninge, Stockholm 100:AIIy o Evert Wikholm, Häger-

sten

50:-

Einar Stolpe, Stockholm
100:Erik o Maja Larsson, Stockholm
"med sorg och saknad"
50:Vivan Nyström, Hägersten "Tack
Margot, vi minns dej med
stolthet"
100:Ruth Liljeholm o Gunhild
Nyl6us,

Stockholm

50:-

Knut H. Unestad, Bromma
Hildor Ekvall, Uppsala
Anne o Bruno

100:-

25.-

100:-

Gertie o Helene Lux. Bromma 125:Ann-Marie o Nicke Storck,

Solna

Agneta Cloarec, Vällingby
"Till minne av vår kära syster.
Som hon skall en fin kamrat
vara

!"

Gunilla Wiklund,

Vällingby

Solveig Hansson, Farsta
Helga o Stig Ek, Spånga
E. Levertin, Stockholm
Piteå-Munksunds SKV-avd
Carsten Hagström, Bromma

Lunds SKV
Inga Tell, Vällingby
Bodil österlund, Stockholm

50:-

50:25:-

50:40:70:-

100:100:200:-

50:50:-

DDR-Kulturcentrum
100:Gunilla Myrberg, Simrishamn 50:Urban Pettersson, Spånga
70:Theodor Katz. Stockholm
25:.Ingegerd Kruse o Inga Stina
Landström. Stockholm
50:Sam o EIla Jansson, Hägersten 25:Britta Lorentzon. Enskede
50:Gerd Malmström. Bromma
50:Valdy Karlsson, Farsta
25:Britta Ring, Stockholm
50:Louise Walden, Stockholm
50:Solweig Kempe, Märsta
50:Zaida Hagman, Göteborg
50:Summa: 3 230:-
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KVINNOKULTUR
Begreppet kvinnokultur
blir alltmer centralt i kvinnodebatten. Lämpligt underlag för diskussioner om
vad kvinnokultur egentligen är:
Vi mänskors kvinnokulturnummer 4/77. 8 kr* porto
t-. Kan kompletteras

med artikelserien "Kvinnokultur
finns den?" 15
kr * porto- 2:-.

Till Vietnams kvinnor och barn
Kära vänner som bidragit

till

vår Vietnaminsamling ! Tack
för ett fint resultat trots sommarmånaderna. Solidarite-

ten med Vietnam visar än en
gång att den inte är beroende
av vilken årstid det är
eller
vilken konjunktur som- råder.
Bidrag kommer alltid !
I ett brev som kommit har
vårt vietnamesiska systerförbund yttrat önskemål beträffande insamlingen. Deras
önskan är att vi bidrar med
inredningen av en kvinnoklinik. Vi skall försöka bredda insamlingen så att der-as
önskemål kan uppfyllas så
snabbt som möjligt !
Transport:

475125:83

Gertrud Gidlund, Stockholm
Ninni Rydsjö, Stockholm
Inga Tell, Vällingby
Margit Ström, Farsta

50:50:-

100:-

25:-

SKV-Mölndal
200:Kirsten Persson, Hisings-Backa 100:Mia Brinck, Motala
25.-

M. Liljeholm, Fellingsbro
M. Varenius, Göteborg
Elsie Mellgren, Frösön
"Till Nils Rydings minne"
Terese, Ernst o

Andersson,

20:-

100:-

70:-

Inga-Lill -

Giiteborg

75:-

Anna Pettersson, Avesta
20:"TilI minne av Gunvor Agneta
Vidfors
Göteborg" 200:- SANGKalmar
Lambert Engman,
100:-

Norsborg
Betty Stålnacke, Malmberget
Edith o Karl Nilsson. Höör
May Ståhl,

Anita Nordlund, Trondal

50:-

100:300:-

25:-

Christer Themptander,
Stockholm
400:Gunilla Gustafsson, Luleå
200:Kerstin Sinha, Degeberga
25:SKV-Arsta gm D. Liljegren
353:80
"Till Harry Ahlbergs minne"
Sonja o Ville Borg
100:"Till Nils Bengtssons minne"
Solweig Kempe o Erika Hagge 50:Listinsamling gm Stina Nordberg,
Bromma
Monica Larsson, Nyköping
10:Marianne Delmar, Bjärred
20:."Till minne av Signe Pettersson" gamla SKV-kamrater, Avesta 100:Margit Ström, Farsta
25:Ninni Rydsjö, Stockholm
25:Gunilla Gustafsson, Luleå
100:Disa Wennberg, Luleå
"Till Margot Mårdhs minne" 50:Solveig Hansson, Farsta
100:Alf Lorentzon, Enskede
Britta o Paul Lorentzon, Enskede500:-

Summa:

''LEVA FöR ATT
ATT LEVA?"

BO ELLER BO FOR
Vi har gjort ett

särtryck

Vi mänskor nr l/77.Bra
material i studiegrupper
om boende. 8 kr * 1 kr porav

to.

BESTÄLL FRÄN
VI MÄNSKOR

479 414:63

VII

Svenska Kvinnors
Vänsterförbund

o Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle
som tar hänsyn till människors verkliga behov och
sambanden

Stockholm Tel: 08/1149 6f
Månd-fred 9-14, onsd till 20.00
Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto: 5 l3 23-4
SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på människors behov, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets målsättning är att verka för jämlikhet
mellan kvinnor och män och för kvinnornas deltagande på alla områden av det ekonomiska, sociala
och politiska livet, samt att verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har ett meningsfyllt arbete.

Box

a Att verka för solidaritet mellan folken, för fol-

3120 103 62

kens nationella oberoende. för de förtrycktas befriel-

sekamp, för en värld fri från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot
fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväI vuxna som barn.
:r

SKV har

samhällsutveckling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.
Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund
(Swedish Women's Left Federation) tiII Kvinnornas Demokratiska Världsförbund, KDV, (Women's
International Democratic Federation, WIDF).
KDV har 129 anslutna organisationer i 114 länder
med flera hundra miljoner medlemmar. KDV har

tillerkänts konsultativ status hos FN:s ekonomiska

a Att verka för fred, allt framtidsarbetes grundval
mot krig och imperialism, krigens främsta orsak.
-Förbundet
vill verka för allmän och total nedrust-

och sociala råd samt hos UNESCO. Denna status

Motala
Helena HiIIar-Rosenqvist
Fållingegatan 8
00 Skänninge
Tel0142/42100

Kvinnohuset
Gamlestadstorget
02 Gijteborg

Siri Aldrin

415

Strandvägen

Box 414
680 52 Ambjörby
Tel 0563/802

32

Katrineholm
Inger Andersson

D'iulöeatan 35-37 C

eai

0o

l(atrineholm

Ljungby
Anna Greta Svensson

Båtskärsnäs
-Jåirä".t""
LilLv
Ffog-åt^d
34012 Annerstad
Bo* 203
Tel 0372/220 69
gSO Sa Eattf.ärsnäs
C'otland

Anette Vikström
Tetarve. Garda
620 16

Ljugarn

KVINNOLOKALER

596

Piteå-Munksund

Ambjörby

Luleå
Disa Wennberg
Smedkroken 7
951 39 Luleå
TeI0920/29437

941 00

5

Piteå

Bokhandeln Bröd och Rosor
Haga Nygata 13

Tel09rl/37276

413 01

Skellefteå
Lena Jonsson
Cirkelstigen 9
931 00 Skellefteå
Tel 0910/550 46

Pl

4163

Göteborg

Kvinnocentrum
Skomakaregatan 6 B
221 01

Lund

Tel046/112126

Skövde
Jane Nordlund

L. Bjurum

Bokhandeln Kvinnfolk

Stockholmsdistriktet

Heleneborgsgatan
117 32 Stockholm
TeI 08/69 ?9 70

Klackvägen

Stockholms kvinnocentrum

533 00

Götene

Ally Wikholm
126

37

39 Hägersten

Birger Jarlsgatan

46
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Giiteborgsdistriktet: Lund

Tel 08/18

Barytongatan

Uppsala

11434 Stockholm
Tel 08/10 52 90

Tune Backar 18
753 36 Uppsala

Bokhandeln Halva Himlen
Engelbrektsgatan 11

Evy

Andrdn
Astrida Svensson
4
SKV-Lund
FröIunda Box 1208
40 02
221 05 Lund

42138 V:a
TeL 031/ 41

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
56100 Huskvarna
Tel 036/13 74 55
Karlshamn
Sonia Karlsson

Pl

1049

290 72

Asarum

TeI 0454/291

VIII

60

Tel

046/14 94 04

Malmberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13
97100 Malmberget
Tel 0970/218 26
Malmö
Nilla Bolding
Strandgatan 11
232 00

in-

nebär rätt att yttra sig vid sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen eller skriftligen.

ning.

Ellen Eriksson

i korthet följande historia.

1914 bildades
Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot
krigspsykos, för demokrati och kvinnors likställighet. År lg3l utvidgades förbundet så att ett samarbete blev möjligt mellan aIIa kvinnor som önskade en

o Att verka för ett samhälle där alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde, och
där de tillförsäkras fysisk och psykisk hälsa och ges
samma utbildningsmöjligheter.

SKV.
avdelningar

i naturen.

Arlöv

86 56

Lotta Schiillerqvist

701 12

Orebro

Växjö

Karin Hartvig

öjabyvägen
352 50 Växjö

Rådhusgata
Oslo 1

Tel

Orebro

Lillemor Lundgren
Varbergavägen

703 51

Orebro

Tel 019/12

83 21

i Oslo

Kvinnohuset

93

106

2

41 28 64

i Köpenhavn
Gothersgade 37
1123 Köpenhamn

Kvinde-huset

''VALF:TRDSRESAN''
Text : A-M Dahlquist-Iaiungberg
Musik: C-A Dominique

://: Skall våra barn och barnbarn
hata oss och förbanna
för att vi inte hade vett
besinna oss och stanna ://:
Nu vill vi inte längre
Nu vägrar vi att följa med
Vi väljer en annan färdväg
Vi vill ha ett liv i fred
Vad kostar oss denna väIfärd
Angest blod och svett
och barnens liv får betala
lögnen om billig biljett

://:

Ska våra barn och barnbarn
hata oss och förbanna
för att vi inte hade vett
besinna oss och stanna :/ /:
Solen, vinden, vattnet
tänk så många alternativ
Dom finns och dom är bättre
Dom ger trygghet jobb och liv
Våra liv, våra jobb, våra pengar
skall satsas med klart förnuft
Vi vill leva, överleva
med kärlek i giftfri luft

://:

S.k.a

våra barn och barnbr,r,T,

Bröd till den som sväIter
från åkrar som kan växa
Nu är det nog med fraser
Vi tål att lära oss sanningens läxa
ingen finns som förlåter
att vi medvetet slösar liv
Du härliga gröna sköna jord
Det är dags för ett alternativ
Nej våra barn ska inte
hata oss och förbanna
för att vi inte hade vett
besinna oss och stanna
Nej våra barn ska inte
hata oss och förbanna
för att vi inte hade vett
besinna oss och stanna

Maria Bergofii-Larsson

:

DET GÄR
INTE ATT
HEJDA OSS NU!
Intervju: Raquel Urisman
26 augusti är bara början. Det
-gårDen
inte att hejda oss nu.

Det är Maria Bergom-Larsson som
säger det om Kvinnokamp för Fred
och Kvinnor mot Kärnkraft.
I hennes ord ligger en förhoppning
och en tro att en ny stark kvlnnofredsrörelse ska växa fram i Sverige.

2T

Hur började

det?

Pingsten 1978 demonstre-

-rade tusentals kvinnor i
Stockholm och Göteborg mot

neutronbomben. Samtidigt
kom Vi Mänskor ut med ett
nummer om fredskampen. I
det numret skrev [Il1a TorPe
en artikel som startade en in-

tensiv debatt om kvinnorörelsens inriktning. Den artikeln
var väldiet betYdelsefull för
mig personligen. Jag hade en
vag känsla av att vi kvinnor
här i Sverige hade fått allt vi
begärt, fri abort och smärtlindring och annat. I själva
verket hade vi ju inte fått just
någonting. Det är ju fortfarande inte vi som fattar besluten.
Men ändå, vi har det ju gube-

Nästa seminarium blev
ett- "'aktionsseminarium" där
vi bl a bestämde om Kvinnor
mot kärnkraft och 26 augusti.
Under tiden hade vi samlat
ihop en namnlista med kända
kvinnor, gett presskonferens,
väckt statsminister Ulisten
och fått uppmärksamhet i
massmedia. Snöbollen har
börjat rulla.

Hur har det uarit att iobba

det hiir året?
har varit jättekul, in- Det
minst att sy flaggor och
te
klistra affischer och sådant.
Samarbetet har gått förvånansvärt bra. Vi ville finna en
minsta gemensamma nämnare

där kvinnor kan

samarbeta

är alla välvars bättre än kvinnor i för freden. Därför
rörelsen
är verklikomna
och
många andra länder. Min
gen
känsla var, vad ska vi kämPa
för nu? Ulla Torpes artikel
knöt ihop tio års kvinnokamp
med en gammal fredskampstradition. Så här skrev lllla
Torpe inledningsvis i sin artikeI.

"Jag tror att vårt bittra nu-

läge är uppenbart för oss alla,
dess utslags- och våldsmekanismer ligger naknare än nå-

gonsin. Jag tror att tidPunkten är inne då vi måste koncentrera vår samlade kunskap inom kvinnorörelsen både av teori och praktik' både
av analys och av kamP till ett
gemensamt angrepP mot våldet i olika former."
Debatten inspirerade föreningen Kvinnokultur att an-

ordna ett

kunskaPssemina-

rium, "Hur vinner vi freden?"
i oktober 1978.200 kvinnor från
hela iandet deltog i seminariet.

tvärpolitisk, socialister,
kvinnoförbund, centerkvinnor och KDS-kvinnor och
husmödrar etc.
Vad htinder efter 26 augusti?
blir nå-gonFolkomröstningen
gång i vår. Kampen kommer att trappas upp. Det blir

punktaktioner, saker

som

uppmärksammas så att människor blir påminda om kärnkraften hela tiden. Inget är
klart än, men bl a har vi talat
om "antikärnkraftslussefirande". Det har också varit På tal
att i vinter ha en internationell kvinnodag mot kärnkraft.
Det gäller att hitta nYa kanaler att bekämpa motståndet
med. Nya vägar, annorlunda
metoder baserade På kvinnors erfarenheter.

Ja, nu har nå'gonting

satts
a kuinnor h'ar aktiuerats i den htir rörelsen. Er-

ig å,ng , mdng

eter från kuinnokampen uisar att det inte tir det
Sedan fick de som ville sudra. Kuinnor sttiller uPP,
-fortsätta
jobba skriva uPP sig jobbar oclt. ktimpar, meduerpå en lista. Vi jobbar i små kar i aktioner. Men h'ur gör
grupper med egna ansvarsom- man sedan. Hur
få,ngar ma'n
råden och har stormöte en upp de hd"r resurserna för den
gång i veckan. Vi försöker att
ortsatta kamp en? Hur ska det
ta vara på erfarenheter från forganiseras?
kvinnokampen när det gäller
Efter f olkomröstningen ska
arbetsformer, hur vi ska undupp diskussionen om beta
bYråkrati.
och
vika centralism

Och sedan?

22

farenLt

hovet av en fastare organisation. Jag tycker det är vilrtigt
att den inte blir hierarkisk och
centraliserad. Det måste finnas folk som arbetar mellan
aktionerna, en kontaktbas.
Men inte en styrelse. Jag ser
hellre en "styrgrupp" i Stockholm och ett löst nät av arbetsgrupper i landet. Jag viII
inte ha en styrelse som uttalar sig centralt för hela rörelsen som t ex TCO gjort om
kärnkraft. Jag tänker mig
hellre att styrgruppen samordnar initiativ som tagits
"underifrån".

Kardinalfr&gan nu. Varför

kuinnor mot kd,rnkrqft?
är natur- Kärnkraften
en fråga för alla mänIigtvis
niskor. Men det är männen
som administrerat fram kärnkraften, vi har ju inte varit representerade där kärnkraft
och superteknologi beslutats
om. Vi är inte uppbundna och
det är därför vi har lättare att
förutsättningslöst kritisera
den utvecklingen. Man kritiserar kvinnor för känslotänkande, men jag anser att det är
männen som är känslomässigt uppknutna till kärnkraft.
Det är inte förnuftsargument
de kommer med, utan de kan
inte avstå från prestigen och
makten.

vet att 63 procent av
- Vi
kvinnor i Sverige emot
alla
kärnkraft och det gäller att
kanalisera det motståndet i
handling. Den teknologiska
forskningen har aldrig frågat
efter våra behov och därför
identifierar vi oss inte med
den. Vi har däremot tagit hand

om offren för teknologin.
Det är kvinnor som vårdar
bilismens offer t ex.
tror att väIdiet
- Jag
kvinnor känner sig alimånga
nerade i det här superteknologiska samhället helt enkelb.
Oavsett vilken politisk inställning de har. Protesten är en
protest mot en manskultur
som bärare av en våldskultur.
Teknologin har drabbat kvinnor mer också. Datoriseringen

har gjort många kvinnor arbetslösa, därför att de jobbade med sånt som i första hand
kunde rationaliseras bort. De
var i underläge från början.
- Men männen är inte un-

BöCKER OM KARNKRAFT
OCH KÄRNVAPEN

danskuffade. De män som inte

identifierar sig med mans-

kulturen och superteknologin
ska med i kampen. De behövs.
rf

rN.

rt

är som sagt bara
början. Kampen fortsätter.
Lagom till 26 augusti kom boken från det första fredsseminariet, "Rusta för fred",
ut, som nog kommer att vid26 augusti

ga debatten.

n4rrfufr

furt

Kvinnor mot Kärnkraf t har förfärligt ont om

pengar. De har ju inga anslag,
rörelsen drivs på ett litet överskott från första Fredssemi-

nariet och privata bidrag. Om
du vill vara med skicka minst
25 kronor på postgirokonto:
4391225-2 så får du utskicken.
Det finns ännu ingen adress

för Kvinnor mot Kärnkraft.
Man kan skriva och ringa till
Folkkampanjen mot Atom-

kraft
östgötagatan 32
11625 Stockholm
tel. 08-44 58 60
eller Kvinnfolk

Heleneborgsgatan
ll7 32 Stockholm

tel. 08-69 7970
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LT Slgt
1977.

KÄRNKRAF? pÅ LERFöTTER

URLADDNING LT 1979
KÄRNSTOPP LT 1979.
HTll.ohmann: LÄT INTE LURA EF-Rabön
& Sjösren 1974
KÄRNKRAFT MOT FOLKET Rabön& Sjögren 7976
LÄT INTE LUGNA ER. Kärnkraftsmotståndets andra fas har börjat. Rabön & Sjögren
1979,

Croall/Sernpler: KÄRNKRAFT FöR NYBöRJARE 1979. Förlaget Barrikaden, Tobalcsuogen 4, 123 57 Farsto.
Eva Moberg: PENGAR ELLER LIVET? Exemplet kärnkraften. Bonniers IgTg.
Bo bert
J""q!i 5ÄRNKRATTS S AMHÄLLE T.
Bonniers I*79.
Evert Vedung: KÄRNKRAFTEN OCH REGERING_EN FÄLLDINS FALL. Rabön & SjA_
gren 1979.
RUSTA röR trRED * RÄDDA LIVET. Kvin_
nor och fredskamp. Gidtunds IgTg.
AVRUSTNING OCH UTVECKLINC. Rapport
från FN:s expertgrupp rörande de
ka och sociala konsekvenserna av
"k;;;å;;avrustSr:enslca
Fred.soch
skitied.omstolen,
!itg.
^
Jungfrugatan 30, 1j.4 44 Stocknotm.
Alva Myrdal: STELET OM NEDRUSTNINGEN. Rab ön & Siösren tg?6
t"å?f Galtuns: d,n FRED MöJLrG? prisrna

ATOMBULLETINEN. Tidskrift utsiven av
Arbetsgruppen mot Atomkraft (AMA), c/o
Ekoteket, ?järhovsgatan 44, Ll6 2g Stockholm.
teckning:

Kerstin Abram-Nilsson

Påsen

under
diskr
bänken
text: Per Berg
bilder: Carl Johan De C'eer
bildtexter: Louise Walden

De följande sidorna handlar om allas vår påse

under diskbänken. Vi har tagit den som en
mycket liten och vardaglig symbol för det
enorma resursslöseri och den miljöförstöring
som är inbyggt i vårt system.
Utgångspunkten för artikeln är en försöksverksamhet som f n pågår i ett bostadsområde
i Göteborg där de boende sorterar sina sopor
i fyra delar varav tre återvinns: papper' glasplåt samt komposterbart material. Per Berg,
som ansvarar för experimentet tillsammans
med en arbetsgrupp, har skrivit om hur sopsorteringen går till.
Inspirerad av hans materiai gick Vi mänskors redaktion ut en dag tillsammans med
fotografen CarI Johan De Geer och handlade
en påse mat. Vi fotograferade hur mycket som
var avfall av det vi bar hem, hur mycket som
kunde ha återvunnits, vad som var oförstörbart. Det är dom bilderna ni ser på övre halvan av sidorna.
Följ i tanken vilka råvaror som behövs för
att producera de förpackningar vi bar hem,
hur mycket energi som går åt till att bli av
med avfallet, hur mycket resurser vi tärt på . . .
I förlängningen finns kalhyggena, iuftföroreningarna, de giftiga oförstörbara materialen . . .
Och ändå handlar det bara om påsen under
diskbänken och inte om industrins gigantiska
avfallsproblem. . .
24

Vi gick ut en augustidag för att lt'andla

uå'r mat.

För ett par decennier sedan hade ui burit shoppinguciskan på. armen, besttillt uaror uid disken efter
komihåglist&n, f ått mjöLken upphtilld i miölkhinken,
torruarorna uppuagda i påsar och köttet uppstgckat
efter uad ui behöude . . .

Vi kan inte fly undan förstöringen av livet. Vi måste bekämpa den. Författarinnan
Ingrid Sjöstrands ord (i Dagens Nyheter 26 juli) kunde
stå som motto för det försök
med återvinning av hushållsavfall som just nu pågår i ftteborg. Drygt hundra hushålli
stadsdelen Bagargården sorterar sitt avfall i fyra olika delar, av vilka tre återvinns och
den fjärde förbränns.
Ätervinning av hushåIlsavfall är ingen ny företeelse. För
inte så länge sedan, innan Sverige var ett välfärdssamhälle,
måste människor ta tillvara
allt som överhuvudtaget gick.
Man behöver inte vara så
gammal för att ha erfarenheter av det. När välståndet

lr

...

nu söker zri o.ss lcings hgllorna d.cir altt

stå.r upp_

sttillt i lockande förpackningar. Har ui tur stiimÄer
innehå.Ilet ungefiir med clen-mcingd" ui ttinkt könq. . .

ökade i landet, samtidigt
som alltfler tvingades flytta
till syd-Sveriges industristäder, började vi förlora vår
syn på tingens värde. Denna
omvärdering hänger samman
med ett nytt produktionssystem, där den enskilde alltmer
sällan får se en färdig produkt
som resultat av sitt arbete.

. .. iir ui mycket meduetna har ui inte plockat pd
oss
mer iin ui planer.at. Vi köper en på.se i kassan
fir
att biira hem alltihop. Vcil hemma plockar i,
öå_
sen och kastar bort de förpackningar ui inte
"; behö_

blem.

Utveckiingen har gått fort.
^
Ar
1947 producerades ungefär
100 000 ton förpackningar i
landet. Ar 1960 hade aef ökat
till 250 000 ton och 1975 producerades 1 300 000 ton förpackningar, tretton gånger mer än
1947. Mängderna avfall har utvecklats på liknande sätt under samma tid.
Innan försöket med återvinning startade hade vi timslånga samtal med ungefär
hälften av de berörda fruifrat-

Samtidigt breder modeproduktionen ut sig med köpslit-släng-andan i släptåg.
På 60-talet förändrades
även handeln. Snabbköpen
ökar i antal. Butiker utan be-

len. Flera

ningarna blev ett avfallspro-

värde, frågade man sig. En del

av samtalen berörde
tjäning fordrar färdigför- köp-slit-sIäng-andan.
packade varor. Vi överöstes var oroiiga för dess Många
följder.
med förpackningar som ham- Vad innebär det att
en hei genade i soptunnan så fort va- neration växer upp
utan att
rorna burits hem. Förpack- ha lärt sig tingens
verkiiga

har svårt att anpassa sig till
slöseriet, men vad kan man

göra ensam? Det fordras mvc-

ket tålamod om man ,o".i"

gång man handlar ska titta efter de förnuftigast förpackade varorna, jämföra kvalitet
och priser. I stressen mellan

jobb och dagis kan det kännas
outhärdligt.
Varje svenskt hushåIl producerar i snitt 270 tj[ 350 kg
avfall per år. Det innebär att
det varje år försvinner Z-Z,s
milj ton hushållsavfall till tippar och förbränningsanstalter. Det förintas alltså mellan
5 000 och 7 000 ton material per
dag i landet. Detta mateiial
måste ständigt ersättas med
uttag av nytt material ur begränsade resurser. Den över25
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blir en ansenlig md'ngd. (1947 producerades
ungefd.r 100 000 ton f örpackmingar i Suerige' 1960
Ltaåe- clet ökat tiII 250 000 ton och' 1975 ttLI 1 300 000
...

d"et

ton...)

av aIlt detta
avf all finns i tätorter och
måste alltså transPorteras

vägande delen

bort. Man kan ju föreställa sig
vad det kräver i bensin och
dieselolja. ..
På senare år har det talats
alltnrer om kompostering av
avfall som ett alternativ tiII
tippning och förbränning.
Utvecklingen går dock långsamt. Endast ett Par Procent
av landets hushålisavfall
komposteras.

Komposteringstekniken är,
trots åratal av utvecklingsarbete, ganska osäker och komposten blir ofta av ganska 1åg
kvalitet på grund av föroreningar i soporna.
Fortfarande kan vi räkna
26

...ltarje suenskt hushåt| producerar i genomsnitt270-3i0 kg aufat"I per år.Varje år försuinner 2-2'5
milj. ton h.ush.åLLsauf aLL tiLL tippar och f örbriinningsanitalter. 7/5 au d"et iir komposterbart material'
som ui briinner upp - ndr det tar 400 år att bagga
upp ett 3 cm jorrllager i naturen lilga trd'd måste
papper
huggas ned" för att ersd'tta det uppbrunna
au
mgcket
återbrukas
kunnat
hod."
"l'iksom
'
,oi

hän. Efter BT-Kemi i Teckomatorp, KBS borrningar efter
atomsäkert berg och mitt uPär
Det
tiPP.
läggs
och slagg
På
uppenbart vad detta innebär pe i en oljeförsörjningskris
för miljön. Aven om tiPParna har dock många börjat fundeär väiskötta och så gott som ra.
Det är lätt att fIY undan och
aIIt vatten som rinner av och
bort problemen. Men de
låtsas
om
tas
genom
tiPPen
pressas
hand, innebär tiPPen ett hot går också att bekämPa - i
mot omgivningen. Avfallets vardagslivet. Försöken med
alltmer komplicerade sam- återvinning är en möjlighet.
mansättning borgar för att AlIa handskas vi dagligen På
problemen inte blir mindre. ett eller annat sätt med hushåIlsavfail.
Förbr ännings anläggningarna
En perfekt avfallshanteär ett ännu större hot. De spridär aIIt avfall återvinns
ring
i
även
föroreningar
der sina
luften, och med vindarna kan är idag inte möjlig. SamhäIlet
de transporteras ganska 1ångt. har effektivt sPärrat den
I vår relativt bekväma var- möj ligheten. VaruProduktion,
dag behöver vi sällan bekYm- konsumtion, soPhantering mm
ra oss om varrfrån och vart- lägger hinder i vägen. Man

med att 2l3läggs På tiPP och
I/3 förbränns varefter aska

w,
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W
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glasen och plåten. Egentligen hade ui bara behöut
förinta en liten hög material som Dar så sammansatt att materialen inte kunde lösgöras frå.n uarand-

ra eller så giftiga att de inte kunnat

å.terbrukas.

(I förbrcinningen au plast lösgörs t er sattsgra).Men
frdgan d,r om en sopmedueten dterbruks-kultur
hade framstiillt sådqna material. .. .

kan dock närma sig något som

Iiknar den perfekta hante-

ringen. I vår försöksverksamhet har vi tillsammans med de
boende bestämt oss för att
stanna vid att sortera ut papper, glas, plåt och komposterbart avfail (matavfall, biöjor,
hushåIlspapper, blomrester o
dyl). Det var många som ville
sortera ut även plasten, men
det gick inte att hitta någon
firma som var villig att återvinna den. Figuren t.h. visar
att det trots allt blev ett rejäIt
stycke som togs ur kakan:
Idag står det fyra olika typer av kärl i soprummen i experimentområdet. En för
komposterbart avfall, en för
blandat glas och plåt, en för

istdllet blandar ui allt detta i en påse i ldgenhetens mest bortglömda utrgmme: skåpet under diskbiinken. Diir kan ui glömma soporna och den kedja
aD resursslöseri de ingår i. Liksom uår egen detaktighet i roudrift på naturen, utsugning au u-Lönder,
förbrukande au råuaror ...
...

papper och en för det som blir
över.
I köken finns, förutom den

avfallskorg som fanns tidigare, två nya avfallskorgar,
varav en med lock. Dessa är

avsedda för de olika typerna
av avfall. Papper, som oftast
biir avfall på annat håll i bostaden, brukar samlas i en
pappersbärkasse.
Redan innan försöken kom
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igång kritiserades de starkt,
bl a av ledande personer på
renhåIlningsverket i kommunen. Man menade att "folk är
för bekväma för att själva
sortera sitt avfall". Den som
står i köket dagligen och den
som ansvarar för hemmets
städning vet dock att avfall
blandas först när det dumpas i
soppåsen. Merarbetet med att
lägga det i olika soppåsar är
inte så betungande. De som
deltar i försöket har bekräftat
detta i en enkätundersökning.
"Det blir snart en vana", är ett
vanligt svar.
Efter ett halvårs verksamhet är det alldeles för tidigt att
försöka dra några slutsatser
ur våra resultat. Först efter
en längre tid, minst ett år, kan

vi se vartåt det lutar. Den

första tiden präglas alltid av
nyhetens behag eller obehag.
Under våren distraheras man
dessutom av många och långa
avfallsskapande helger med

rubbningar i renhållningens

rutiner. Det är lite demoraliserande att komma ner i sop-

rummet och finna kärlen

överfulla därför att det råkat

vara tredagarsvecka. I

det
ögonblicket tänker man sällan
på att renhållningsarbetarna
sådana veckor måste utföra
lika mycket arbete som de gör
under vanliga femdagarsveckor.
Under sommaren semestrar
många på annan ort, där man
måste återgå till sitt gamla
avfallsbeteende. Vid hemkomsten tar det lite tid att
återanpassa sig till sorteringen.

Vi vet idag att alla olyckskorpar hittills haft fel. Mellan
hälften och två tredjedelar av
allt avfall återvinns. Mängden
papper som samlas för återvinning i området är ungefär
tre gånger större än medelvärdet för övriga delar av Göteborg. Det utsorterade materialet är mycket rent, i säm-

sta fall har 3 Vo f.öroreningar
kunnat konstateras men ofta
är det fråga om enstaka felsorteringar.
Jämför man kvaliteten på
det material som sorteras ut i
Bagaregården med material
som sorteras ut i stora sorteringsmaskiner för avfall, kan
man konstatera att det som
sorteras i hushållen är av betydligt högre kvalitet. Det är
svårt att ersätta människor
med maskiner, även om det
tycks vara mångas måIsättning.

Vi kan också konstatera att
modern byggnadsteknik inte
är direkt anpassad till återvinningens krav. Det är ofta
detaljer som går att ändra på,
men ibland rör det sig om svå-

rare saker som

sopnedkast
och storleken på soprummen.
Skåpet under diskbänken,

den traditionella platsen för
sopor, är trångt. Ofta finns ett
vattenlås som effektivt omöjliggör all vettig användning
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Erempel på de skgltar som proiektet giort tiLL de
olika soptunnorna för att soporna ska hamna i rd'tt

i

"återbrukst1.Lnna".
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Bakgrund

uppdrog Statens råd för byggåt Per EO Berg på Institutionen för VA-teknik på Chalmers att skriva ett
forskningsprogram om "Avfallshantering",

I februari
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främst med tanke på hushållsavfall. Under sommaren 1977 växte en arbetsgrupp fram kring
projektet. Under hösten sammanfattade man
sina id6er i en första rapport. Våren 1978 re-

viderades programmet och forskningspengar
(mindre än hälften av sökta medel) bevil-

jades. Efter förhandlingar med kommunala

i Göteborg kunde man i december
1978 påbörja förarbetet med experimentverksamheten. TiII projektet är också knutet en refe-

myndigheter

rensgrupp med representanter för olika statliga,
kommunala och fackliga instanser. När detta

skrivs räknar man med att få fortsätta projek-

tet i större skala under nästa år.
Arbetsgruppen, som är tvärvetenskaplig, består av följande personer: Per EO Berg, ingenjör,
Hilmer Heitsch, ekonom, Torsten Hultin, sociolog, Birgitta Jerkbrant, biolog och ekolog, samt
Göran Wall6n, vetenskapsteoretiker.
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av skåpet. I moderna skåp är
det borta men istället har man
stulit 15 cm av djupet i skåpet

Nds

$
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för en altrtför stor utsparing
för rören till diskbänken.
Soprummen i de hus där
försöken pågår är stora och
fina. I ett kvarter finns ett
speciellt hus på gården, som
på ena sidan är sophus och på

den andra är vindskydd med

bänkar framför sandlådan.
Det är emellertid få soprum

som kan berömma sig av sådana kvaliteter. Då kan det
vara svårt att ordna med flera
olika sopkärl för olika typer
av avfall.
I Göteborg har minst 40 %
av hushållen en sådan sopsortering att det skulle vara
möjligt att införa återvinning
genom sortering i hushållen.
Detta skulle iågt räknat medföra att 20-25 7o av det avfall,
som idag förbänns, kan återvinnas. Fördelarna är uppenbara. Föroreningarna från

n

f

örbrännings aniä ggningarna

avfallsmängderna minskar.
Det kan vara viktigt att tänka
på när återvinningen förs
fram som lösningen på alla
avfallsproblem. Det stora
problemet är fortfarande de
oerhörda mängder avfall som
uppstår som en följd av vår

minskar medan det utsorterade avfallet förvandlas tiil jord
och nya produkter. I de flesta
mindre kommuner i landet
skulle man med ganska enkla
medel kunna få en i det närmaste hundraprocentig anslutning och på så sätt minska
de tippade eller förbrända avfallsmängderna titt under
häIften jämfört med idag.
Atervinning av hushållsavfall löser naturligtvis inte alla
våra resursproblem. Kvar
står ju t ex transporterna, som
vi inte kan undvara om avfallshanteringen baseras på

konsumtion.

Vi måste

alltså

på sikt förändra konsumtionen i grunden. Ingrid Sjöstrand tdlar i sin artikel om
vikten av att produktionen inriktas på mindre avfallsska-

pande produkter. Inbyggt slitage, modeproduktion, oförnuftiga materialvai etc mås-

återvinning. I flera fall blir
det snarare fler transporter

te bekämpas.
Det är inget vi kan göra över
en natt. Till det fordras mycket djupgående förändringar
av samhället. Ätervinningen
får ses som ett steg på vägen.
Vi bespar vår omgivning
eller naturen om man så vill en del föroreningar och -vi
sparar råvaror till framtida
generationer.
Det kan vara skäl nog. r

eftersom det utsorterade avfallet inte alltid kan förädlas
på ort och ställe. Ä andra sidan kan man räkna med att
transporterna av råvaror

minskar om återvinningen

ökar. Det kanske tar ut vartannat.

Transporterna kan inte
minskas med mindre än att
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Det suenska aufallsberget bertiknades 7976 tiLL 6,5
milj ton. Au detta uar 2 milj ton hushållsaufall, 0,5
milj ton kontors- och affcirsaufall, 3,5 milj ton allmönt industriaufall, 200 000 ton aufallsolja, 200 000
ton kemiskt auf aLI och 150 000 ton bilurak.I förhåIIande tiII det bergetiir uårsoppåse enmAra. För att
rubba berget måste hela sgstemet föriindras: produktionens inriktning, tekniken,samlltillets attitgder . . .Men cir uår soppå.se en ointressant mgraT Nej,
för niirui bliuit meduetnaom dess inneh.åLlinser ui
hur ui tuingas bli delaktiga i slöseriet. Tuingas bli
sopkonsumenter och sopproducenter också mot uå.r

uilja. Hurett heltsgstem bggger på attingen kan
bryta cirkeln.I förlcingningen påkrauet attf å sortera
och. återbruka uåra sopor finns långt mer uittgående krau. På produktionens inriktning, tekniken,
samhtillets attitgder
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I många u-länder existerar inte sophämtning i vår mening.

Men ändå är inte sopor det stora problem, som man skulle
kunna tro. Här berättar Inez Svensson hur man hanterar
sopor i Pakistan.

Sophämtningen i mitt hyreshus sköts av några kvinnor, som varje dag går runt i lägenheterna och hämtar sophinkar och annat skräp
som man vill bli av med. De sopar runt huset

och ser till att området hålls någorlunda

snyggt. Vi som bor i huset betalar dem en summa i månaden för arbetet.
I Pakistan är det ont om papper. De flesta
varor säljs fortfarande i lös vikt eller styckevis, paketeringar är säilsynta. Till kött- och
grönsaksmarknaden är det bäst att ta med
sig papper och kasse själv, annars riskerar
man att så där med varorna i handen.
Det papper man får tag i sparas alltid, det
kan användas igen. Tidningar och annat överblivet papper köps upp och används till omslagspapper i många butiker. Tro nu inte att
tidningarna är Iika tjocka som i Sverige. Min
dagliga tidning består för det mesta av några
få blad. Tidningspapper är ransonerat och
extra tilldelning blir det bara till nationaldagen och andra höetidliea tillfällen.
Tiilbaka till sophinken. Vad hamnar i den?
Inte mycket papper och absolut inga flaskor
och plåtburkar. Sådant går att sälja tiII de olika uppköpare som regelbundet kommer hojtande genom kvarteret. Förutom flaskor och
plåtburkar köper de upp papper och skrot, som

text och bild:

lnez Svensson

de i sin tur levererar till återbruksverkstäder
och försäljare i staden.
I sophinken hamnar alltså bara totalt obrukbara saker som nersmetade papper, snörstumpar, grönsaksblast och matrester. Men den som
hämtar sophinken vänder ändå upp och ner
på den utanför köksdörren för att försäkra sig

om att inget värdefullt finns

i

den.

Sophögen är en liten öppen plats med träd
omkring. I dess utkanter trycker alltid några
vildhundar, som hoppas på ben och matrester.
I träden sitter kråkor och väntar. och under
träden katter.
När någon sophink töms är hundarna genast
där och nosar. Sedan kommer katterna. Det
finns till och med gamla feta hankatter som
jagar iväg hundarna. Kråkorna kraxar oroligt
i träden, och det händer att de nyper katterna
i ryggen och snor åt sig någon godbit.
Morron och kväIl vallas getter och kor förbi,
de brukar också ta sig en titt på sophögen.
Grönsaksbiast och fruktskal, som de andra
djuren ratat, äter de upp. Korna tuggar i sig
tidningspapperet.
När alla gjort sitt är det inte mycket kvar
av sophögen. Bara lite grått stoft. Av det gör
sophämtarna en brasa någon gång i veckan.

Väsledning för vidareläsning
Här är ett urval böcker och tips för er som
vill läsa vidare om miljö och energi. Det
gör inte anspråk att vara heltäckande
utgivningen de senaste åren har varit
enorm. Men den kanske kan vara en
vägledning
i många av böckerna hittar
ni- sedan vidare litteraturlistor.

p

KAMPEN FöR MILJöN
en lägesrapport
om miljörörelser i sexton -olika länder. Centrum för tuiiruetenskap.
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22 Götebors

Per Kågeson: SLöSERIETS POLITISKA
EKONOMI. Prisma

RAPPORT FRÄN EKOTEKET
heter Ekotekets tidning. Bi a har man boklistor där vi hämtat en del tips till det här numret.
Adress: Ekoteket, Tjärhovsgatan 44, 116 29
Stockholm.

SEKRETARIATET FöR FRAMTIDSSTU-

DIER

ger ut en rad intressanta rapporter och böcker
i samarbete med Libers förlag. Uppgifter om
deras utgivning kan du få från

Sekretariatet
103

för Framtidsstudier, Box

7502,

92 Stockholm.

EFUD
77:56
- 78. SOU
är stommen
i regeringens energiforskningsprogram. Till EFUD
78 finns sex bilagor
- åtgärder
på olika omsom i detalj presenterar
råden.
Bokhandeln förmedlar bestäIlningar på Statens offentliga utredningar (SOU).

NÄMNDEN FöR ENERGIPRODUKTIONSFORSKNING

har givit ut en rad delrapporter om användning av förnyelsebar energi; t ex vind, vågor,
salt m m.
Uppgifter om deras rapporter kan du få från.
Nämnden för energiproduktionsforskning
(NE), Biblioteket, Box 1103, 163 12 Spånga.

1979.

MALTE
miljörörelsens alter- förslae till
nativa energiplan.
MALTE 1990, Bor 240 23,

1975.

LAT SOLEN VÄRMA SVERIGE. Prisma
1979.

SOL ELLER URAN. Att välja energiframtid.
S ekr et ariat et f ö r f r amtid s studier / L ib er 19 7 8.
Johansson/Steen: SOL-SVERIGE. En skiss till
ett förnyelsebart energisystem. F ramtid.sbit-

der/Liber

1978.

Nils-Erik Landell: MANNEN SOM BYTTE SIDA. A lba 1978.
Hans Rau: SOLENERGI

NYTTJAS. Liber

1977.

-

SA KAN DEN UT-

Gunnar Pleijel: SOLENERGI ("Den klassiska
boken om solenergi"). Aldus 1966.
Bokaldes m fl: SOLKRAFT, VATTENKRAFT,

VINDKRAFT. Förlaget Ba och Bssd
Kan besttillas uia Ekoteket.

19T2.

Christine Thomas: ÄTERANVÄNDNING,

ÄTERVINNING OCH ÄTERBRIJK. J ord.ens
Viinner, Bor 9062, 102 71 Stocklrolm.
RESURSSLöSERI I öVERFLöD? FtiltbioIogerna. Bor 6022, 19106 Sollentuna.
LÄGENERGISAMHÄLLE _ MEN HUR? AIternatiut samhtille, Smala grtind 3, 11139
Stockh.olm.

Erik Dannmann: FRAMTIDEN I VÄRA HÄNDER. Askild & Ktirnekull 1977.

KLASSIKER
MILJö OCH ENERGI
Huberman: MÄNNISKANS RIKEDOHartvig Saetra: EKOLOGI OCH SOCIA- Leo
MAR.
Rabön & Sjögren 1965.
LISM. Forum 7977
Elin Wägner: VÄCKARKLOCKA (1941) ny
Amory B Lovins: MJUK ENERGI
vägen
utgåva Delfin 1978.
till varaktig fred. Jordens Viinner/Askild
&
Georg Borgström: BANKETTEN. Treui 1977.
Ktirnekull 1977.
Hans Palmstierna: ENERGIARTIKLAR I ARBETET 1973-75. SAFE ,B or 27, 577 00 lVössjö.

Den senaste boken av en av miljörörelsens
"väckarklockor".
Gösta Ehrensvärd: FöRE
EFTERA Lba 1977.
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OLJAN AR INTE ALTERNATIVET
Ktirnkraftsanhiingarna försöker ibland göra kiirnkraftsfrågan tiLL ett ual. meLLan
olja och kiirnkraft. Men oljan i stordrift utgör idag också ett katastrofhot. Samma
miinskl.iga faktor, som gör kiirnkraftuerken ostikra, får supertankers att gå.på
grund eller krocka. Sambandetmellankd,rnkraftsindustrin och oljebol.agenhar nu
blottlagts, bL a au den norska stortingskuinnan Toue Bge i tuå artiklar i den norska
tidningen Nationen (refererade i DN 12 juli).
Enligt Bge kontrollerar oljebol"agen idag de al"ternatiua energiformer som finns
til.l"giingliga för produktion. T er har de amerikanska oljebolagen sedan 1974 l<öpt
upp 50 (/ct aD ura"ngruuorna och 44 7o au de priuata kol4ruuorna i USA. De kontrollerar också. merparten au kärnkraftsteknik, urclnanrikning och upparbetning.
Energibol.ag iir idag en riktigare bend,mning tin oljebolag. Den egentliga oljebristen
intrtif f ar inte f örrd.n om 50 dr.Men kiirnkraftsindustrin ligger ddl"igt till med tomma
orderböcker.
Redan hösten 1978 stod det kl"art att bara en nA "ol"jekris" kunde rtidda kiirnkraftsindustrin. Direktör Inguar Wiustad från suenska Vattenfall har påpekat
att "det tir intressant att notera att om ol,jeprisutueckl,ingen föLjt prisutuecklingen
i öurigt, dus om ui inte haft ol,jekrisen 7973, då hade kiirnkraftsindustrin idag inte
utgj ort ett ekonomiskt intressant alternatiu."
Redan 1951 års briinsleutredning uarnade för oljeberoende och föresl.og satsning
på. uindkraft och f örnyeLsebara energikd"Llor. Men sedan kom 1955 då FN anordnade sin första konferens om atomenergins fredliga anud.ndning och det suenska
atomenergiarbetet sköt fart.
Idag satsos det 20 gå.nger mer forskningspengar i uiirlden på kol-ktirnkraftsalternatiuet d.n på" de förnyelsebara energiktillorna. Trots att dessa har bL a föLjande direkta fördelar: ett miljöuiinl,igare samhtille o minskat råuarusl,öseri ominskar sårbarheten uid bl"ockader, krig och kriser o kriiuer ett mer decentraliserat
och. mtinskligare samhiille o uttrgcker strtiuan till global" hushdll.ning och.
solidaritet med U-u tirlden.
De hiir bilderna från oljekatastrofen i StockhoLms sktirgård iir en pdminnel.se
om "katastrofhotet". Om uilka som f år sttida upp niir superteknologin skriipar ner.
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Oljekatastrofen i Stockh.olms skiirgå.rd har utickt en uiktig debatt. Mgndigheternas brist på" beredskap och inbördes prestigespel ledde tiLL att en handfull nga
milioncirer tjiinade groua penga,r, dels på sjiilua nödliiget, del.s på "fotfol,kets"
saneringsarbete.Man tir redan uppe i 60 miI j oner ochingen uet uar slutrtikningen slutar. Så ldnge saneringen uar oaulönad och friuillig uar majoriteten au
sanerarna kuinnor. Men niir de priuata företagen tog öuer ansttil"Ldes i första ho.nd
mtin. Nu uar det ju ett aulönat jobb ...

bilder: Victor Lenson Brott
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MMMOGRAFBRAI
Mellan 30 000--40 000 kvinnor i Sverige söker läkare årligen för symptom
från brösten. Minst 4 000 kvinnor kommer att få bröstcancer nästa år,
g-10 om dan. Var fjortonde kvinna får någon gång under sitt liv _sj,lkdomen. Bröstcancei är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i åldrarna 35-54 år. Den går allt lägre ned i åldrarna.
Bara dessa siffror är nog för
att man borde satsa mer resurser på bröstcancer - NU.
Men i dag är det så att en vård
som aldrig varit bra blir aIIt
sämre för att resurserna inte
ökas. De höga dödssifforna är
också märkliga med tanke På
att det finns ett sätt att uPPtäcka bröstcancer På ett mYcket tidigt stadium. Nämligen
med bröströntgen
- mammografi.
Vi kvinnor uppmanas idag
att självundersöka våra bröst.
Men redan innan vi kan känna tumörerna har 40' % av
dem hunnit sätta dottertudet är de som kan
mörer
- och
döden. Att kvinnan
leda till

svenska förhållande kunna
500 kvinnor om
året, skriver professor Sven
Almqvist i ett inlägg i Dage-ns
Nyheter den 27 april 1979.
Vi tror också att regelbundna mammograferingar, förslagsvis vartannat år, skulle
kunna bidraga till att minska

rädda livet på

den cancerskräck som många
kvinnor tvingas leva i. Nog är

det lättare att eå hem

och

självundersöka sina bröst när
man vet att även om brösten
känns knöliga så har en mam-

mografiplåt visat att

med

finns det ingen
tumör i dem. Eftersom de flesta dock inte alla - cancerväxer sakta de första
tumörer
skulle mammografi i
åren
tio
känner
läkare
en
eller
På
brösten är heller ingen garan- kombination med den nödti för rätt diagnos. Vid denna vändiga - men otillräckliga
s k palpation är feldiagnosen - sj älvundersökningen fungeså hög som 40 Vo. Det betYder ra hyggliet. I varje fall är det
att en hel del kvinnor får fort- det bästa sätt som nu står
sätta att bära en växande can- oss kvinnor till buds.
cer medan andra oroas i onödan. Båda dessa grupper Aktionsgrupper bildade
minskas med mammografi I november 1978 bildades en
där feldiagnosticeringen en- bröstcancergrupp inom Kvinnohusgruppen i Stockholm.
dast är 5 %.
För att verkligen kunna Vi vill arbeta för tidig UPPsänka dödligheten i bröstcan- täckt av bröstcancer, men
cer måste man börja med häl- också för ökat systerskaP och
sokontroller, s k screening, På solidaritet med de kvinnor
kvinnor över 35 år. Då kan som drabbas.
Under våren har det också
man hitta cancern innan den
gett symptom, och det är stor bildats en projektgrupp mot
chans att den inte hunnit sätta bröstcancer i Fredrika-Bredottertumörer. Amerikanska merförbundets stockholmsscreeningförsök med mam- krets. Vi har etablerat ett fint
mografi, redovisade På Iä- samarbete, och den 16 maj 1979
karkongressem i Buenos Ai- hade vi ett gemensamt möte
res 19?8, skulle överförda tiIl dit vi bjudit kvinnor från både
95 % säkerhet

den politiska och den partipo-

litiskt obundna kvinnorörel-

Vi bildade Tvärpolitiska
Bröstcancergruppen och har
satt upp gemensamma mål
och krav som politikerna skall
få ta stäIlning till före valet i
september.
sen.

Varför införs inte
mammografi?
De argument mot mammografien som framförs i debatten är inte lätta att få grepp
om. Det krävs plötsligt att
stråIning skall vara helt ofarlig, metoden hundraprocentigt
säker o s v. Dessutom när det
gäller bröstcancer skall det

först bevisas vetenskapligt
här i Sverige att dödligheten
sänks om man upptäcker tumören tidigt. Detta har redan
visats i en undersökning som
gjordes i New York på 1960talet, den s k HlP-studien.

Ge oss för övrigt ett

enda

exempel på någon annan form

av cancer där man inte varit
övertygad om värdet av tidig
diagnos.

Ett säkert sätt att tysta
kvinnornas allt högljuddare
rop på mammografi är att Peka på strålrisken. Att höja
strålnivån "i samhället" eller

att utsätta sina ömtåliga bröst

för strålning - nej då får det
vara med mammografien så
resonerar de flesta kvinnor,
kan
anoch beslutsfattarna
das ut.

Varför har inga ramaskrin
höjts om den bestråIning som
brösten får "på köpet" vid

MERA-

krav från nybildad
karnpgrupp för bröströntgen
text: Elsie Hultgren

andra undersökningar. Den
överstiger oftast mångfalt

dosen

vid mammografi.

en kvinna utsätts

Om

för ungefär
20 mammograferingar under
sitt liv blir detta sammanlagt
mindre än stråldosen till bäckenet vid en enda urografi.

te in tio miljoner på stråI-

skydd skulle troligen minst 50
svenskar om året slippa få
cancer. Respekten för strålningen bör innebära att man
använder den där den kan
rädda liv och ingen annanstans. Men samma beslutsfattare som är angelägna att
skydda oss för stråIningen
från mammografien hyser
stor tilltro tiII kärnkraften,
och har helier inte ifrågasatt
det dåliga strålskyddet vi har
i sjukvården. Det är där åtgärderna bör sättas in.
För att begränsa strålningen på våra kroppar bör vi noga föra anteckningar om när
vi utsätts för strålning vid
aII röntgenbehandling. Datum, plats och dos. Kanske
kan vi prioritera en mammografi före en rutinundersökning hos tandläkaren.

Respekt för strålning
I Kopparbergs och östergötlands län pågår vetenskapliga
försök med mammografi. De
skall utvärderas 1983. Pionjär
på området är överläkare
Bengt Lundgren, Gävle. Vid
ett besök som bröstcancergruppen gjorde hos honom på
Iasarettet i Gävle, fick vi demonstrerat hur den av honom
framprovade enbildsmammografien går till. Denna metod är fullt tillräcklig vid riktade hälsokontroller. Stråldosen är så låg som 50 millirad.
Rent teoretiskt skulle inte ens en kvinna på en mil- Respekt för liv
jon mammograferade kvinnor Det politiska motståndet mot
kunna få cancer av den dosen. mammografien ligger säkert i
Men även denna kvinna kan i landstingens dåtiga ekonomi.
19 fall av 20 med hjätp av Och något entydigt besked
mammografien bti tidigt diag- från läkarna om fördelarna
nosticerad. Sjukhusen siäpper med mammografien har polipå grund av tikerna inte fått. Läkarna är
också idag
slarv, dåtig teknik, okunnig- splittrade och motståndarnas
het mm
så myc- motiv dunkla.
- på dubbelt
Kvinnor, låt oss gå in i den
ket strålning
som behövs för
de diagnoser som de stäIler. här debatten och ta reda på
AII den oberättigade strå1- fakta ! Låt oss ställa herrarna
ningen träffar inte männi- i sjukvårdshierarkien mot
skor, men en uppfattning om väggen och kräva respekt för
dess storlek får man när rnan alla människors liv !
vet att den skulle räcka till att
mammografera 1,3 miljarder Ställ krav !
kvinnor om året. Om man sat- Massmedia har den senaste ti-

den vinklat bröstcancer som
om det i första hand vore ett
kosmetiskt problem. Så är inte fallet. Det gäller vårt liv
och vår hälsa.
Vi i Tvärpolitiska gruppen
kräver:
o Bygg ut mammografien i
hela landet och utbilda personal

!

o Utöka försöksverksamhe-

ten med riktade häIsokontroller. Till vissa riskgrupper varje år, och till alla
kvinnor över 35 år vartannat år !

o Inrätta bröstcentraler i
landstingets regi i hela landet

!

rer

!

o Bättre psykologiskt stöd
vid bröstcancer och vid
förekomst av dottertumöo ökade resurser till bröstcancerforskningen

!

o Att orsakerna till bröstcancer kartläggs

!

Om andra kvinnogrupper
också vill arbeta med de här
frågorna så trycker vi upp

material som belyser problemen och som vi skickar till
er mot porto och omkostnader
som vi beräknar till 25:- kronor.

Kvinnor det är val i år ! Ställ

krav på era landstingspolitiker

!

Material kan beställas hos:
Tvärpolitiska Bröstcancergruppen

c/o Elsie Hultgren
Stavangergatan
163

33 Spånga
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DET GLADA LISEBERG

William Morris

bi 1 dreportage
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William Morris, i Sverige mest Många vägar bär till socialismen.
känd som skapare av sköna En av dem är vägen från det förbokband, textiltryck och ke- fulade och nersmutsade industriramik, var en medveten och samhället tili ett inte bara rättviaktiv socialist. Många av hans sare men också vackrare och
ideer är aktuella än idag, kanske

t

o m aktuellare nu än när

han propagerade för

Namn

dem.

Margit Palmaer skriver här
om två nyutgåvor av hans

Adr

böcker, Konst och politik och Nytt från en ny

Postadr

värld.

Tel

mänskligare samhälle. Den har
Iänge varit förbisedd och betraktad som en tillflykt för radikala
skönandar fjärran från livets bistra realiteter. Sant är också att
den ofta, alltför ofta slutade inte
i en verklig socialism utan i en
dyrkan av sköna ting, sundare

Adressen:

Att AKTUEII

BLA STALLET
ANGEREDS TORG 1 3

L._::.'L1y1Y._._i
Göteborg

Länsmansgärdens
Tobak
f)aggdroppegatan 2 -Tel.54 45 72
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livsföring och blomstrande trädgårdsstäder. På dessa villkor kunde den accepteras av den bildade

och välsituerade medelklassen.

Hos oss hade denna nya livsstil

flera entusiastiska förespråkare,

bland dem Carl Larsson och Ellen

Key. Om socialism talades det
däremot inte mycket.
Denna rörelse vaknade först i

1830- och 1840-talets England.
Detta örike stoltserade gärna över
att vara världens första och största industriland med sina kolgruvor och allt flera och större spinnerier och andra fabriker. Omätliga rikedomar skapades men
- med
också en omätlig fattigdom

slum, utsugning och förhärjade
Iandskap. Dickens och Karl Marx

har beskrivit förhållandena, få
kunde undgå att se dem men få
brydde sig om dem. De flesta av
de s k högre klasserna var alltför

upptagna av att njuta av det nya
välståndet för att bekymra sig om
dem som skapade det. Och om de

ändå gjorde det fanns ju alltid
väIgörenhet och parlamentsutredningar att tillgå.
Några fanns dock för vilka detta icke var nog. Det var en samling konstnärer och konsthantverkare som utgick från den berömde författaren och medeltids-

dyrkaren John Ruskin. En av dem

varken finns rika eller fattiga,
varken herrar eller herrars tjänare, varken sysslolösa eller utarbetade, varken tankens arbetare med osunda tankar eller
handens arbetare med bedrövade sinnen, med ett ord ett
samhällstillstånd där alla människor kan leva under lika villkor och sköta sina sysslor utan
slöseri och i fullt medvetande
om att skadar man en människa, så skadar man alla
det

var Wiliiam Morris.

Vem var då denna William Morris ?
De som känner hans namn förbinder det gärna med sköna bok-

band, textiltryck och ny keramik
ja, med en helt ny riktning inom
-Englands
konsthantverk, en riktning som blev mode och mönster
för hela den konstintresserade
världen. Andra kanske vet att han
skrev dikter, översatte isländsk

- det
slutliga förverkligandet av
som ligger i Commontueal, allmän välfärd."

litteratur och förutom för politik också intresserade sig för

Skandinavien. Men att han med
åren blev en alltmer medveten
och aktiv socialist har kommit i

Och senare:

"För att sammanfatta var det
studiet av historien och kärle-

skymundan och avfärdats som ett
"pinsamt" utslag av hans "konst-

ken

närsnatur".
Men det var just vad han blev
och var.
Fort gick det dock inte. Han var
redan i femtioårsåldern och väl-

och utövandet av kons-

historien till inkonsekvent
pladder och konsten till en sam-

etablerad konstnär då han definitivt och kompromisslöst anslöt
sig till arbetarrörelsen, först till

ling kuriositeter från

svunna

tider utan allvariigt samband
med livet i nuet.
Men jag hade större tur än

den Demokratiska Federatiotill andra organisa-

nen, senare

tioner. I en upps ats, Hur jug bleu
socialist, beskriver han sin uppfattning av socialismen:
"Socialism är alltså för mig

ett samhällstillstånd där

till

ten som tvingade mig fram till
mitt hat mot civilisationen, som
om allting får förbli vid det
-gamla
- kommer att förvandla

många andra med en konstnär-

lig inställning. Den revolutionära medvetenhet som var verk-

sam mitt i vårt förhatliga samhälle, hindrade mig från att å

det

ena sidan ägna mig åt att enbart

okväda "framstegen", å andra
sidan slösa tid och energi på

ll
$t

något av de otaliga uppslag med

SPR,ID

j
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vilka medelklassens halvkonst-

vi mänskors
MANSNUMMER
till männen i ditt liv

närer hoppas förmå konsten att
växa, trots att den inte längre
har några rötter, och så blev jag
praktisk socialist."

Som praktisk socialist insåg

han klasskampens

betydelse,

höll föredrag, skrev artiklar och
böcker, gav ut tidskrifter, stödde
rörelsen ekonomiskt och deltog i
Sätt in 12 kr (2 kr i exp. och portoavgift) på p.g. 9024-1 och skriv
på talongen t'Mansnummer -77,,
RUSTA FöR FRED
RÄDDA LIVET
Kvinnor

och redskamp. Från
i Kvinnof

kunskapsseminariet

kulturs regi och nytillkommet ma-

terial för den fortsatta diskussionen.

demonstrationer, bland annat den
blodiga på Trafalgar Square 188?.
Denna
av vår Nor- inte minst
disk Familjebok
förbisedda sida av Morris' verksamhet
har

Arne Heldån

Maj Wechselmann

ARBETE

TILL KAMP MOT VAPNEN

Ur arbetets id6historia från anti-

ken till modern tid.

Gidlunds

Alarmerande genomgång

av

vapenindustrin och upprustningen

i

Västeuropa.
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och klara besked.

Det är vad konsumenterna kräver. Ar man medlem i
Konsum kan man sätta tyngd bakom kraven tex på stämmor och
medlemsmöten. Därför är det också ofta genom Konsum som nya
och bra ideör för hushållen kommer fram.
Som det här med öppen datummärkning. I Konsum kan du snart
på alla livsmedel som vi själva tillverkar direkt se när varan bör
förbrukas.
Eller det här med varor till ständigt lågt pris. Bra varor
men lågt pris tack vare rationell hantering,
enkla förpackningar och ingen
reklam. Idag har vi 30 varor
med ständigt lågt pris i våra
hyllor.
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n genom konsumentnyttiga initiativ

