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Solidaritct rnccl dc förtrvckta, intc rnedlidsamma
smulor från den rikcs bord. Dct var morrot fiir
det internationella soliclaritetsarbetet ur-rder 60-

t-nl
ocn,/u-talet.
Den stora bläckfiskcn USA-irnperialismen var
alla världens folks srora fienclc. D-.rar ekonomis-

ka intressen hotade oss alla.
Det var i Vietnam USA \rar s\.agast. I)är kunde vi hugga av dcn första tcntakcln. Vi dernonstrerade, samlade pengar och sprecl inforn-ration
om Vietnam. Vi lecl med vietnamescrna under de
ohvgeliga bomboffensiverna. Vi sjöng "Vicrnan-r
är nära, nära som ett lijfte".

Men Vietnam ligger c-lock långt borta liksonr
Chile, Angola, Eritrea. . . Sverige är nära. Det är
här vi lever och arbetar. Det äi i vårt Sverise vi

äter oss mätta och ijverviktiea pe -.t,r.ro.,
odlade av svältande rnänniskor. Det är vi som
klär oss i senaste, billigaste n)'tr, svtr av undcrbetalda, förtrvckta arbctare på andra sidan jordklotet. Det är vå't Sverige som förbättrar handelsbalansen genom vapenexport till terrorreglmer.

Vi i Sverigc levcr i ett ekonomiskt svsreln som

är härt sammanflätat rncd utsugarna av rrcdie
världen och vi lcver gorr, än så längc.
Vi maste siira nlqot åt roten till'tlcr ontla. I)et
räcker inte rned konventionellt solidaritetsarbete, det blir så lätt just smulor. Vi n-raste fijrändra
den intcrntationella arbetsfiirdelning sorn fcir vår
del också har lctt till att vi inte längre kan fö.j.r
och klä oss sjäh'a, inte kan värma \-er:r bostäder
själva. Vi lever i ett sårbart, bcroendc och ccnrraliserat samhällc som lätt kan förlamas. Vad här-rder om gränserna stängs, om krigct kommer?

Vi kan inte fortsätta att b,tggr vårt bräckliea

välstånd på anclras utarmning. Vi måste arbeiri
oss fram till en självtillit i tankc och i hanclline, i
vår vardag, i vårt land. Och hela ri.lcn mccl etr

globalt tänkancle

i bakhuvudet. Dctta nva tän-

bl a Jol-ran Galtung. är grtrnden för verklig internationell solidaritclr.
kande , skisserat av

Och det är vi som ska göra det, intc ställfcjreträdarna, politikerna oclr ornbudsmännen. Nu
behövs den trägne, den passionerade, den eftertänksamme och den hjältemodige som slår hål i

den till synes ogenomrrängliga mur vi
lFIenom.

måste

Tjia Torye

Bilden föreställer ett rytgmönster från Bengalen.
4

Ingenting
är omöjligt
Kalpana och tuthika, taå bengaliska kainnor. Trettio år skiljer dem. Båda bar
kämpat i befrielsekrig. Kaplana mot engelsmännen, tuthika mot de aästp.akistanska soldaterna. 1941 blea Pakistan en själaständig repwblik. 1971 kwnde Ostpakistan utropa den nya staten Bangladesh. Bangladesh är ännw inte befriat. Här leaer
75 miljoner människor, de flesta i saäh, skräck ocb förtaialan.
Men i detta sambälle finns också bopp om ett annat sambälle, sånger om en otålig
aäntan på de förtrycktas frigörelse. Lisa Berg har träffar Kalpan a och Juthika.

'r
I ag heter Kalpana. I)et betyJ der fantasi. Jag kommcr fran
Chittagong, från en s k aristo-

också, och när min mamma
frågade vart jag skulie gå, sade

enda frihetskämpen från Chittagong, som lästi vid Calcuttas

jag att jag måste göra laboratio-

universitet. J^g blev tvungen

kratisk familj. Min far var advokat. Jag ar över femtio år nu

ner för mina studier. Och alla

inte

en

men l?g känner -ig
gammal.

Jtg

slutade highschool när

jag var fjorton och började sen
på universitetet, dår jag studerade matematik och fysik. Re-

dan när jag var tretton år gick
jag med i befrielserörelsen. Min
familj visste ingenting om det

förrän jag sattes i fängelse av
engelsmännen när jag var nitton år.
Först deltog j^g i befrielsearbetet genom att l^g i ett
laboratorium gjorde ammunition och bomber till dem som
kämpade. Jlg
ryi.s dit
'Tög
varje natt när min
familj sov,
klädde mig i pojkkläder och
stoppade mitt långa hår - det
räckte ned till knäna i en
mössa. På .dagarna studerade

lag som vanllgt.
Ibland var jag tvungen att arbeta i laboratoriet på kvällarna

trodde mig.

Alla tyckte att j^g var

att gå under jorden på en gång.

Jag lämnade alltså min familj

lugn och snäll flicka. Mina studier skötte jag bra och jag var
bäst i klassen, bättre än pojkarna också. Ingen anade att när
jag t ex under en lektion bad att
fä gä på toaletten, så gick jag i
själva verket ut och träffade någon av kamraterna i befrielserörelsen för att lämna eller få

och levde bara med mina kamr^rer. Vi var bara två flickor av

något sådant som politisk
kamp. Men någon såg det,
misstankana började gro och

alla i gruppen och j^g ledde
Vi gjorde ammunition och
vi lyckades också hålla hela
Chittagong i sju dagar en gång.
Jag deltog i ett slag då sexton
av mina kamrater dödades. Vi
sköt med pistoler och vi hade
handgranater; det var det enda
vi kunde båra med oss. Det
gången sköt jag sju engelsmän.
Själv blev jag inte sårad, fick
bara en skråma i benet. Det var
hemskt, men vi var tvungna att
skjuta. Vi visste att vi dödade
för en god sak, vi visste att vi
måste döda för att få frihet och
förtrycket att upphöra.
När j^g var nitton är tillfångatog engelsmännen rnig.
Jag fick livstids fängelse. Två
andra flickor som togs samtidigt hängdes. De var mina

man spårade upp rnig som den

kamrater.

ett meddelande.

Upptäckt
E,n natt når jag smög mig ut till
högkvarteret där vi hade ert

möte, föll mitt långa hår ner ur
mössan. Det var farligt men jag
trodde inte att någon misstänkte att det var just jag; det var
helt otänkbart att en flicka från
min familj kunde hålla på med

den.

Trots allt tappade j"g aldrig

hoppet om att få komma ut ur
fängelset.. På något sä.tt har ingenting nägonsrn verkat omöjligt för mig. Allt går att genomföra; så tänkte jag. De hade tillfångatagit mig och fängslat mig

på livstid, men de hade

inte

hängt mig.

Jag hjälpte mina kamrater i

fängelset att hålla modet uppe,
jag sade till dem: Vi måste göra

vad vi kan. Om vi inte sköter
oss, kommer vi aldrig härifrån.

håller oss till reglementet
och ser till att vi äter bra och
läser mvcket varje dag. Jag dernoralislrades aldrig, itg-tådd.
1tt irg skulle släppas någon

Vi

Men jag hade sett hur folket i
Chittagong led och svalt. Jag
ville inte att folk skulle behöva
ha det

så.

Jag tycker om den flickan jag

var, hur jag var nyfiken och ville pröva på allt. Ibland kan ;ag
nästan vara likadan nu. För tio
år sedan blev jag så entusiastisk. Jag var bjuden till Kina
under tre månader, men redan
efter två kände yag mig tvungen
att åka hem för att försöka få

till stånd en förändring här
hemma. Att bara studera hur
mvcket kineserna uträttat stod

j"å itrte ut med. Jag måste göra
något frir att vi skulle få det lika
bra som dem.

oag.

När jag fängslades sade man
till mig att i^g skulle berätt:r
vad jag visste om befrielserörelsen. Jag sade att om ni frågar
mie så kommer;ag bara att l1uga, så det är ingen ide att ni försökcr. I)et var en gocl man som
skuile förhöra mig. Han respekterac-le rnig och svarade att
inte ville_prata så skulle
9j"g i"g
inte prata. Jag tyckte oln
honom för det.

Efter slu och ett halvt

år

släpptes jag.

Tro på frihet
Äncla sedan rnin ticligaste barndom tror jag att iag har velat se

fritt och att jag ville
till med det. Jag visste
intc riktigt l,ad det var, r'ad

rnitt

lanc-l

h1älpa

man menade med ordet, men
jag anade innebörden. Jag önskade att det skulle finnas
frihet för alla människor.
När en vän en gång frågade
om jag ville gä mecl i en politisk
organisation, hade jag inte hört
talas om såclana. Då r'ar jag tolv
ar. J;rg frågade om det skulle
hjälpa folket att bli fritt och när
rnrn vän svarade ja, gick i.g
med.

rsom Itg kom från cn
cjverklassfamilj och alltid hade
fätt vad iag behövde, hade iau
alclrig känt vad fattigdorn var.
Efte

6

futhika Chaterii, vintern
J lgl l, i ett flyktingläHer utan-

samma natt: iag, min far och
min syster. På dagarna tog vi

i risfälten eller i byarna
längs vägen, så vi gick bara på
nätterna och då vadade vi i vatskydd

ten och gyttja. Två veckor
nare nådde

vi äntligen

se-

Assam i

Indien efter att ha gått 200 kiIometer.

Överallt var det kaos och

människor som flydde från sina hem. De berättade så många

hemska saker om hur den pa-

kistanska armen.. gick fram i
städer och byar. Overallt såg vi
döda människor; j^g kommer
aldrig att glömma det.

Men vi ska befria vårt land
igen. Redan nu slåss tusentals

av vära bröder mot de pakistanska soldaterna. Hela det
benealiska folket stöder be-

för Calcutta.
Det var natten mellan den 25
och 26 mars. J"g vaknade
plötsligt av ett väldigt mullrande dan langt borta, i riktning
mot stan. Hela natten dånade

explosionerna. .f)et t9g flera
dagar innan vi fick reda pa att

1.",

#

armen hade dödat massor av
människor i Dacca och andra

,t

städer.

I 'u.år bv böriade vi tala om
hur man kunde göra motstånd.
Fanns dct nrigot vi kunde göra
mot armen? Vi var några st,vcken som sprängde en liten bro
för att försvåra för militären att
komma till och från en förläggning som låg i närheten av vår
bv.

Irast här händc ingenting
förrän den 7 april. Kvart i ticr
på rnorgonen kom två flvgplan
och bombade vår by och några
grannbyar. Efter en halvtimme
försvann de men återkom senare samma dag.

Tre dagar senare anföll

^rmdn bvn. Tack vare att de ben-

galiska poliserna hade hjälpt
oss med vapen kunde vi försvara oss. Vi dödade två soldater.

Nu förstod vi vad som skulle
hända, så hela familjen flvdde

f:

,.,

frielserörelsen och

vi

komrner

att segra. Sen ska vi bygga upp

ett nytt Bangladesh-Sonar
Bangla, det gyllene Bengalen -

fritt från förtrvck. Det
kommer att ta tid, män vi ska
som är
lyckas.

l

regerlngen, som inte försöker

av skördearbetct, gubb:rrna är
så vidskepliga att de tror att vi

göra det bättre.

ska förorena skörden, fast det

Allting har blivit dyrare efter
befrielsen. Riset kostar tre

är bara ett sätt att hålla oss kvar

pa plats. Egentlircn f;ir

gånger så mvcket nu. Den enklaste sari kostacle 1O rupees in-

mannens tillstånd...
Irast vid förra skörden ränkte

nan befrielsen och nu kostar
den 40-50. Jag känncr

Juthika, två år senare
Med vår kamp ville vi att all-

ting skulle bli annorlunda, men
än har ingenting l'örändrats. Sa
ligger dei rill. Särskilr s\xrr är
det i bvarna. Människor är rädda; gangsters drar runt på nätterna och ranrr och ririirdar.
Sånt ska vi intc behöva acceDtera i vart Banglrdesh. Det r.;irsta

är att j"g rror arr det

finns

många dåliga miinniskor också

till

familier ibvn, där det

cn

kvinna inte lärnna hvddan utan

flera

j"g att har vi nu gjort hela
Bangladesh fritt sä ska r'äl inte
att bli kvar vid det garnla. En

bara

finns en sari i" att bara en kvinna i taget kan vara utomhus.
Visst är det bra atr vi får ris och
vete och kläder från andra länder, men vi måste lära oss att
klara os.s själva. Den politiska
förändringcn kan bara'r i själi'a

morgon tog ;ag skäran och gick
ut och skördadc ctt hclt rist.ilt
sjäh'. Vilket lir. det bler'! Gubbarna kom och tittadc och hela

dagen försöktc dc provocera
mig. Men jag brl,ddc n-rig inte

åstadkornma.

orn ,{er. Jag sade arr ()m Bangledesl-r nu ska bli ett socialistiskt

Vi

rnaste också fiirändra oss
själva, t ex den traditionella sv-

land, så ska väl kvinnor kunna

nen pa kvinn:rn. Här lar lu
kvinnorna intc skiita nanting

il!;n"iL

fälten likar.äl sonl
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Sverige kan ai köpa billiga kläder. Kläder sydda dtr underbetalda,
förtryckta arbetare i tredje aårlden. Vår egen TEKo-industri raderas
ut med ökad arbetslösbet som föijd. Den internationella arbetsfördelningen, med 4i"po bistoriska rötter, fofSår. Kristina Torsso n, formgi,unre,

lowrnalist och forskare, beskriaer utaecklingen och skisserar

framtidsaisioner.

Utarmningen av u-ländernas
landsbl'gd birrjacle i ocl-r med
kolonialisrnen. De n framr'äxande engelsk:r inclustrin bchijvcle dels råvaror, och clels rnark-

nacler för sina inclustriprodukter.

jordbruksproduktionen. I en
skrift från 900-talct berättar cn
arabisk kiioman att rnuslirnet
från Dacca inte kunde rnäta sig
med nåsot han tic-lieare hade
sett. Kvaliten var s:i tunn och
fin att cien med lätthet kunde

ha kvar kunskapen om
hur man spann garnet till det
sades

finaste muslim.

Engelsmännen l-rade lr,'ckats
fiirvanclla det som tidigare varit
en blomstrande industribyed,
baserad

på jordbruket, till ett

som kallac'lcs "p:rrac-liset på jor-

dras genom en fingcrring.
På 1820-talct tvingas clc bengaliska hantverkarna av koloni-

utarmat jordbruk uppb-vggt pa
två huvudgrödor: ris för lokal

a\,

almakten att använc1a ett sämre

portmarknadcn.

jordens mcst fattiga och uncler-

och billigare industritillvcrkat

utvecklacle områden.

engelskt bomullsgarn.
1828 börjar cien bengaliska
tcxtilinclustrin att rasa san-Iman

Här är historien om hur
Bengalen, idag Bangladesh,

den" fiirvanclladcs till ett

Silket i Bengalen
I Bengalcn fanns en blomstrande textilindustri långt innan cle
europeiska köprnännen kom

dit. 'Icxtilindr-rstrins r:ir.aror
var främst bomull och silke,
som var en del av clen lclkal:r

och på 1860-talet är clcn helt

konsumtion och jute för cx-

-

Juteindustrin gav arbete

i

mindrc omfattning ännu cn tid.

Men under scnare delen

av

1800-talet avstannade landets
industriella utveckling helt.

utradcrad. På en encla gencra-

tion hade det vrkcskunnande,
som bvggts upp under mer än

tusen år försvunnit. Ar 1900
fanns clet bara n'å gan"rla kvinnor i Dacca-ornrådet. som

Ullen i Sverige
Det finns i Sverigc nästan insen

fiirädling alls kvar rv re\ aror
som uli, lin och ravon. Utslag-

v

I

TMD,..
i
I

I

ningen av den svenska vlleindustrin var nästan lika .ir"-^-

tisk som

bomullsindustrins

i Bengalen.
Genom att gå in på s.vntetfibermarknaden med mvcket låga priser (och marknadsföring
av de lättskötta produkterna,
som är ett helt kapitel för sig)
lyckades man med am slå ur
den svenska vlleindustrin näsnedgång

tan totalt.

Under en 2O-årsperiod
l95O-l9ZO lades 72 t'llefabriker

ned. 1977 fanns inte ens 1O
procent kvar av 1965 års produktionsvolvm

!

De få yllåfabriker som finns
kvar

i

Sverige idag, arbetar hu-

vudsakligen me d svntetfibrer.
Syntetfibrer är mera rationella
och lönsamma än ullen för den
enskilde fabrikanten. Bara ett
minimum av den svenska ullen

kan tas tillvara

i

Sverige. Ur

samhällsekonomisk synpunkt
är det ett gigantiskt slösåri att

inte ullen kan förädlas

i

Sverige.

De råvaror som används

i

den svenska teko-industrin är
huvudsakligen bomull och
svntetfibrer. Båda dessa rår,aror måste transporteras lånea
r'ägar irver ;orden, firr att förädlas i svcnska fabriker. Ullen

konkurrerades ut av svntetfibrerna och tvingade ori in i ett
beroendc av de internationella
oljebolagen.

Världen delades upp

nacl av matgrödor för

egen

konsumtion.
U-länderna har

i cn nv ekonomiska världsordning' krävt
att råvarupriserna ska fiilja
prisutvecklingen på industriländernas

Kolonialismen delade upp världen i råvaruproducerande och
förädlande (industri)ländcr.

Den internationella arbetsdelning vi har idag är ett arv från

exportprodukter.
Detta krav är fundamentalt och
skullc innebära att hela den in-

ternationella

arbetsdelning,

som industriländernas ekonomier bygger på, skullc rasa

den tiden.

samman.

Bomullen är, näst efter koppar och sockcr. den viktigrstc

De multinationella företagens makt ijkar och cle t är
främst de som slåss för en
ohämmad internationell hanc-lel. De backas också upp ev
olika rapporter och utredningar (B;urclrapporten, Ilostonrapp()rtcn, Konccntr.rtitlnsutredning m fl), politikcr och de-

exportvaran

fijr

många länder i

den tredje världen . 170 miljoner människor är beroendc av

för sitt uppehälle.
Dessa människors liv är helt i
händerna på en handfull multinationella bomullsföretag. De
bomullen

styr bomullshandeln och diktc-

rar priser långt över

deras

huvuden.

U-länderna måste producera
allt mera råvaror för att kunna
köpa industriländernas avancerade produkter. Irör många uländer, som bara har en råvara
att exportera. leder detta in i en
ond Cirkel av växande skuldcr
och iikat beroende. För att kla-

ra

dessa ökade skulder måste

många u-länder öka sina arealer av exportgrödor på bekost-

lar av fackföreningsrörelscn.
De är alla livrädda för "pro-

tektionism" och r()par pe ur-

sopning av alla

"svAga"

branschcr och helhjärtad satsning på svensk exportinclustri!

Bornu/lsmuslimerna

lran [)tttctt hatlt'

ctlilea poctiska nu,n,i J'ör att bt,tctktt,t
deras finhct oc'h l,itthct. Dt, ht'ttc t er

Baft-t-Hau'a (\itit't ttL' rlor{ottduggl,
Abt-Rat'an (Rinnandc 1,'tlttclt ), Slt,tbnum (llorgondagg) ocb,Ilamal-t-Khds
(Kungligt rnuslint ).
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Tcko-industrin är dct fiirsta
stora exemplet i Sverige på hur

Samtidigt startade man nya
fabriker i Portugal, Irinland

en betvdande industrigren (den
näst stijrsta på 5O-talet) gcnom-

och Irland.

går en total', global struktur-

riken i Portugal, frarnträdde direktören i TV och försäkradc

omvandlinc.

När GEFA skulle starta fab-

ligen att "strukturcras" bort ur
Sverige om inte meclvetenhe -

etableringen i Portugal
stärkte jobben härhemma e ftersom man la de mest olön-

kampen

utomlands.

Fiera branscher kommcr tro-

te

n,

motstånde

t och

mot denna utvccklins fijrs mecj
en större intensitet och vredc
än hittills.
Det ser ut som om teko-in-

dustrin i Sverige kommer att
raderas ut helt under 8O-talct. I
böryan av 7O-talct arbetacle
'ttt
,/) uuu ln()nl tcKo-Drxnscncn.
Idag
har hälften av de yobbcn
f .'
r ,'
'
Iorsvunnlt.
lvllndrc irn +u uuu
är kvar inom branschen.
I

Politikernas
reaktionära
kr.innosvn visar sig allt tvdliga-

rc i den .korroÅ'irk" krirånt
spår. Stödet till teko-industrin

blir allt mindre och idag värderas err teko-jobb dll tz 5OO pcr
anställd. Stödct till den mansdominerade varvsindustrin är
148 000 per iobb och år.
Ett tl,piskt exempel är företaget GE,FA som tillverkar arbetskläder. Under ZO-talct lade
man ned fem fabriker på sju år.

att

samma delarna

Jag ser det som en stor fara
att arbetare i olika länder soelas
ut mot varandra pa detta sätr,
samtidigt som kapitalet strävar
efter en alltmer internationell
arbetsdelning.
Vi måste finna vägar att stärka det internrtionella facklige

samarbetet.

1972 hade 450 anställts i fabriken i Portugal och man bor;adc
lägga ned tillverkningen i Sverige. Det året fick 180 arbetare i
GEFA-fabrikerna i L jusdal
och Nykroppa sparken.

i

Många av dem som arbetade

fabriken

i

Portugal var inte

mer än 14 är gamla och tjänade
5:50 om dagen.
Mellan 1969 och 1972 strejkade arbetarna i GE,FA:s Dor-

tugalfabrik minst lO ganger.
trots arr strejker var förbjudna

av den fascistiska regimen och
slogs ned av polis.

De

svenska arbetarna för-

sökte få kontakt med sina portugisiska kamrater. Vid ett senare tillfälle även med strejkande kamrater i Finland, men de

förhindrades av företagsledningen att få reda på vad som
hände.
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Dettr är inte en-

bart en snävt facklig fråga utan
är en fråga om möjligheten till
fred, vänskap och solidarite t
mellan folken i framtiden.

En ny ekonomi

mer arbetsuppuifter från hantvcrk till av;rncerad teknik.

det gäller teko-arbetarnas
situation i t ex Svdkorea.

mellan oroducenter och konsu,-t-t.,-rt... D.,-r rnåste b).ggr på

Aktioncr

kollcktiva ägarforrner.
Pä samrna sätt rnåste u-läncier-

och u-länder. Avcn inonr indu-

n:r få stiid att bvgga upp fi;rädlinesinclustricr kiiÅg iokala råvaror. som t ex bor-ntrllcn.

striländerna clrabbar kriscr-r
först och främst pcrifcrin, clvs
l.rnclsbvgrle n. Därfiir nriste cn
nv ekonon-ri bvggas upp utifran
landsbvgdens resurser ocl-r fiirutsattnlng:Ir.
Det innebär cn prodr-rktion

s()r'n

utgJr l'ren .le fiirutsiitt-

ningar son'r finns lok:ilt A\' \,r-

I

)ct tinns e tt qenrensrrnt infiir folke n i :rlla läncler atr

rressc

samarbeta och stirclja r,aranclra

ckonorniskt. Genorn forskning
och utbr.'tc av erfarcnl-reter kan
rr-r

rrr-r h i ncl

r:r c.i ct

rn

r,r I

ti

n atior-r cl I a

kapitalcts fiirsiik att sli söncler
sådan proc-luktion och sijra oss
beroendc.

kcskunrrln..lc t,clr r.rr.rr,rr. Pr,rcluktior-ren nråste i fiirsta hancl
tillgoc'lose clc rn:'Lteriella grundbehor.en son-I mAt, kläclcr och

bostäclcr samt uncicn'isning
och sjukvarcl. Kring clcss:r behov och rår'eror kan en kcdia
bvgg:rs Llpp sorn inonr sig rr.m-

lvsningsverksamhct när

En sådan oroduktion kräver
planmässighet ocl-r samarbete

Strukturomvancllingen har lctt

till en .rvfolkninc .rch utrnnning av lanclsb-vsdcn ib.rrlc i-

Ökad forsknine och upp-

butikskccl-

e

och st,cialt fiirtrvck.
Stöcl till koopcr:rtiv och
löntagarägda firretag se -

nom :'rtt ki;pa dcr:rs produktcr tncn ,rcks.l gclt()m

att komnta

rne

cl

svn-

punktcr.

Stiid bilclanclct :1\' fle ra
prollLlc.'ttk,,,tpcrltiv inom olika ornraclen gcnonr

art clirckt cle lta cllcr p.1
ann:1t sätt biclra till verks:rrn

Hur ska det gå till?
o tsilda en foncl fiir rcsor

r-r-rot

lo. och multinationella
je ans- och moclefiirctag
som rploate rar fackligt

hctcn.

Sarrl;r
inte

ctt resister till

ett

rn.rtior-rcllt kontakt-

nrcllar-r

mcll:rn olika (kvir-rr-rokoopcrativ), sir clc kan

rrrbetarn:r inorn den inter-

bl'ilil. upp l'ranclcl och ut-

nationclla teko-incitrstrin.

bvta

och iikacl kontakt

r-rät

e

rfarcr-rl-rete

r. [

]
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Kan vi aara solidariska med tredie världen ocb
samtidigt leaa gott på deras billiga prodwkter?
Räcker-det med att demonstrera och skramla
med bössor? Vi måste lämna tillaäxtfilosofin
ocb adrd solidariska i bandling, bär ocb nw, för
deras skwll ocb 'uår egen, skriaer Erni och Ola

Friholt.
t2

Skott. Ra-ta-ta-ta. Två gestalter stupar framåt och reser sig
ej mer. Det hände hösten 1975 i

de otillgängliga bergen

i

nord-

västra Argentina. E,n av de döda männen var svensken Svante
Grände som i kraft av sin över-

tygelse gått med en gerillagrupp som kämpade för de förtrycktas rättigheter i Chile och
Argentina.

Därom såg vi ett program på
tv. Där uttalade sig många som

känt Svante och som

också

ter och desto fler blir exportli-

visste mycket on-r det förtrvck
r,rrn stoi" delar av de latiname-

censerna som svenska rcgering-

rikanska folken lever under.
Eftertänksamr och lågmält
berättadc Svantcs mor hur hon
själv, efter. att mer ha stått vid

sloan av sln sons engagemang,

blev övertygad om am både

en beviljar för vapenexport. ln-

te minst till rcgeringarna ;
Tredje världen. Vapncn betalas
med pengar som tjänats in på
export från dessa länder av det
som de producerar billigt: rnetallcr, mat och njutninesmedel.

hans analvs och hans handline-

ar var riktiga. En kvinnlig gerillakamrat, nu flykting i Europå, sade: Svante kämpade för
de förtryckta och fattiga, där
han bcfann sig.
Ja, där han befann sig . . . De
flesta av oss befinner oss i Sverige och tror oftast atr förtrvcket är någon annanstans. E,ftersom vi inte alla kan åka till La-

tinamerika, Asien eller Afrika
återstår för oss att skramla med
bössor eller lägga en slant.
Vi menar att detta är fel.
Förtrycket finns här och nu
och det kan inte bekämoas med

allmosor. (Därmed inget

sagr

om att det är nödvändiet att
samla in pengar till nodtjalp,
när katastrofer har inträffat.
osv.)

"Vi skramlar med bössor
eller lägger en slant"
Förtrycket i Sverige och förtrycket

i

andra länder är likar-

tat och hänger intimt ihop. Vad
vi gör i vårt land har verkningar i andra länder.
Det finns en stigande oro
hos människorna i Sverige i
dag, för jobben, för framtiäen.
Ekonomisk kris talas det om
dagligen och att vi måste exportera oss ur krisen. Bäst blir
det om vi exporterar någonting
som vi är bra på att tillverka,
något som dessutom efterfrågas och ger goda inkomster.
Och var hamnar vi då? Jo, vi
hamnar t. ex. i Bofors vapenfa-

brik...

Vapenexporten är den mest
lönsamma affåren idag och ju
längre krisen lider ju mindre
gehör får moraliska synpunk-

"Vi rycker maten
ur munnen pa
miljoner människor"
I

de kapitalistiska u-länderna,
dvs de flesta, ägs det mesta av

åkerjorden av tämligen få sror-

bönder och godsägäre. Därför
blir det stora flertalet utan iord

och kan inte försörja sig själva
med mat. Dessutom låter jordägarna en stor del av sina ägor
ligga oanvända i taktiskt, ekonomiskt syfte.

Protestaktioner

som antisociala och

stämplas
bekämoas

med massarresteringar, -irthandel och våldtäkter. Det senare är satt i system i Indien.
Trots detta fortsätter lantarbetare och en del småbönder
att organisera sig till motstånd

och att kräva sin del av

den

obrukade och brukade åkerior-

den. Polisen och godsägarnas
hantlangare skjuter varje år flera hundra lantarbetare till dods

i

sammanstötningar som ofta
provocerats fram för att statue-

klasserna i u-länderna. Alla be-

tjånar vi och tjänar på multifiin och rycker maten ur
miljoncr u-lands-

retage

ffi;t:t"i:

Detta samband mellan den-r
därborta och oss här hemma är
väl känt. Men låt oss ocksi se

det som ett mått pä clet förtrvck vi siälva lcver undcr. Vi
n; ju intvingade i och uppbundna av detta svstem. Den
oro vi känner inför Bohmans,
Fälldins och Ullstcns svångremspolitik och sociala avrursi-

trirg, den oron klarar de flesta
av oss ännu intc att förvandla
till konstruktiv handling. Flertalet bevakar ängsligt sina jobb,
aktar sig för att uppfattas som

bråkiga eller obekväma. "Jrg
kan ju bli sparkad."

Ja, att förändra det ofämlika

och förtryckande världssam-

hället kräver ert stort mått av
solidaritet och samverkan över
nationsgränserna.

Den rörelse som

längst

brottats med att finna former
för detta är arbetarrörelsen. En
väg att skaffa sig en stark makt-

position vore för arbetarrörel-

sen att uppnå full sysselsätt-

ning. Då skulle man

delvis

kunna undvika att de arbetslösa, reservarmen, spelas ut mot

dem som har anställning men
är oppositionella och politiskt
aktiva, alltså obekväma.

ra exempel. Det gäller livet vare

sig man förhåller sig passiv eller sätter sig till motvärn.

1979 slogs skörderekord i
Indien. Allt kunde inte säljas
inom landet, eftersom folk inte
hade pengar. Därför exporrerades mat i stor skala. De arealer
som det för godsägare och
storbönder inte lönar sig att
odla mat på använder dä till
plantageodling av t ex jute, bomull, te, tobak, kaffe, gummi
och olika nöttcr.
Mängder av matvaror kommer till oss från u-ländernas
plantager. Den handeln lönar
sig för oss och för de ägande

"Ängsligt bevakar de
sina iobb - man kan ju
få sparken"
Staten och kapitalet skaffar
sig alltid möilighäter arr avskeda folk. Kapitalismens ständiga
kriser,

strukturomvandlingar,

lågkonjunkturer m. m. hindrar
att ett enskilt land uppnår full
sysselsätt1i"g.

Allr

risktagande

som ytterllgare aventyrar sysselsättningen, även på kort sikt,

betraktas därför av arbetarrörelsen idag som uteslutet. KaIJ

Själzttillit?

pitalismens spelreglcr

antils

SOnl glVna ramilr.

Det är sr,årt fiir :rnclra rirrelser med en annan tcoretisk utgångspunkt att vinna något gerhör och intressc fran arbetarnas
stora organisationer. De manga
iristacntle akti.rnsgrupPcr sonr

finns tvcks ciörnc'la etr fiirbli
isoleradc diskussions- ellcr r'äigö ren

h

etsfir rc

n

in ga r.

Miljririrrelse ns logiska ocl'r
berättigadc krrln' blir stänrpladc
som orcalistiska. Irre clsrirre isens, k'u'innorijrclscns och clcn

revolutionära viinstcrns likasa.
Solidaritetsgrlrppcrnrl f:ir n<'rjrr
sig med att bc om pcnsar till

stiid för andra lärrclcrs rcr.olu-

tioncr.
Är clct intc lrara räclsll utan
också bekr'änrligl-ret och tilltro
till att det "recler sig äncla" pa

sarnma sätt sorn dcr hittills
gjort, som f år arbetarriire lscn
att hålla fast vid tillr'äxt- ocl-r
fördel nin gsfi losofin

?

Varfcir tar man inte upp

clc

internationcllt väi f örankracle
och spridcla idecrna om ijkat
oberoende gcnorn n'rinskat
handelsberoende.
försör jn in s

.rch

iikaci siiilvs pa

s.rts n in

livskvaliteter som inrc kan mäi antal tclefoncr eller t\'-aD-

tas

parater

?

"Rädsla och bekvämlighet får arbetarrörelsen
att hålla fast vid

tillväxtfilosofin"
Det radikala

z
qJ

\
\
\'i

,a

samhällstän-

kande som utvecklas inom de
övriga rörelserna t)'cks inom
arbetarrörelsen falla olatt.

"Visst firrstar vi tankcn, mcn
det gäller våra jobb först och
främst" är clet stående svaret.
Tror man att allt faller sarnman
om vi börjar orientera vår ekonomiska politik i nva banor?

15
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Varic övergång till något nvtt
ter sic siälvklart riskfvllt. Man
r., u"d *.n her nten' intc i'ld
man får. Då krisen iikar blir
clärför den losiska följden att
arbetarrörelscn allt ihärdieare
biter sig fast i dct nuvaranclc
liinsamhets- och e xportmarknadstän k;rndet.

Alltfler iobb hotas. Alltså

det ännu hårdarc efter
qamla principer. Hur länge?
Vad händer dr .rlltfler känncr

satsas

paniken att själr.a falla igenorr-r
vid nästa företagsnedläggning?
Blir det då läge fijr sansade diskussioner orn svAra men nödvändiga alternativa lttsningar?

motsägelsen mellan kapitalets
logik och människans.
En solidarisk oolitik kan inte
föras i Sverige eller någon annanstans så länge flertalet känner sig maktlösa och accepterar

det. De maktlösa i alla
länder har alla samma kamp att
föra, en karnp för egen överlev-

att

var21

nad och en kamp för

alla

andras.

Den kampen kan inte föras
med framgång inom de nätverk
av orättfärdiga handelsberoenden som nr: finns och som ger

möjlighet till maktspråk och
påtryckningar mot dem som
vill skapa rättvisa.

grepp, en överblickbar enhet,
den bit av jorden man själv
känner art man hör ihop med.
Kapitalets metod är att spela på
det som upplevs positivt av oss

alla, även om kapitalets svfte
med anspelningcn är negativt:
att behålla rnakten och få oss
att lvda.
Det gäller för oss att klart se
vari det positiva mecl fosterlan-

det ligger. Det nationella perspektivet är stort nog för var
och en av oss, stort nog för att
vi ska förstå hur världen i övrigt fungerar. Och det är logiskt och rimligt att arbeta med
små enheter, som kan överblic-

kas och

En uppenbart olöslig motsättning ligger i dagens exporttillväxt-filosofi: Framgång för

i allt väsentligt

kon-

trolleras av oss själva.

oss själva betyder bakslag för

någon annan. Konkurrenter
.rppl.ur som hot. Det blir
gångbart med allt hårdare tag

"Självtillit är något mer
än siälvförsörjnitg"
För att skapa sådana enheter
lokalt och på våra egna villkor
fordras att vi bryter det nu alltför starka beroendet av ogh

både inåt och utåt. FIur ska en

internationell solidaritet kunna
växa då?

Hur kan den växa nu?

Då SKF skulle lägga ned sin
fabrik i Paris reste franska arbetare till Göteborg för att be

känsligheten för påtryckningar
på export- och importmarkna-

den. Inom små enheter kan

om stöd från facket vid SKF
där. Av detta blev intet, efter-

man lättare se vad som är bra
för alla, vad som är rätt och fel,
sunt och osunt. De små enhe-

som de svenska arbetarna insåg
att deras egna jobb var i fara
om de franska fick behålla sina.

Då skogsarbetarna i Kanada
streikar uttrvcker de svenska
fackliga ledarna sin tillfredsställelse över att svenska företag övertar de kanadensiskas
kunder. .
Allt detta är logiskt inom vårt
internationella system. Men ur
mänsklig synpunkt är det ologiskt och rentav omänskligt.
.

Att

den senare värderingen är

den rätta visas bl. a. av FNs
deklaration om de mänskliga
rättigheterna (om nu någon vill
ha en internationellt erkänd
dokumentation av hur vi alla
innnerst inne vill ha världen
ordnad). Men förtrvcket ev
svenska folket är idag så stort
att detta folk godtar den totala
l6

Ill. Gunilla

terna kan ge mer av delaktighet
och medansvar, av personkänBorgström

nedom, vänskap och fritt
åsiktsutbyte.

"Det handlar som alltid
om fosterlandet"
En regional eller nationell

Kapitalets nationsbegrepp är
det snävt egoistiska: Det är 6ra
för nationen med vapenexport,

med försvarsallianser, med
blockpolitik i stil med EG,
med bundet bistånd m. m. I

självförsörjningspolitik efter-

"nationens intresse" säger

strävas öppet av vissa u-länder

som Ullsten, att om vår gemensamma kaka hela tiden kan
fortsätta att växa så blir det

och är självklart

nödvändig

även för oss i Sverige. Det
handlar som alltid om fosterland, men inte för dess rikemäns skull utan för dess människors.

Då kaoitalet vill föra oss i
krig mot^varann talas det också
om fosterlandet. Det är effektivt, för det är ett positivt be-

de,

större utrvmme för att dela
med oss iitt fattigare länder
(baka större kaka så blir det fler
smulor. . .). Dessa fattigare
länder som blivit just fattiga
genom det internationella och
nationella kapitalets utsugarpolitik. . .

ja i hela västvärlden, växer

Det för oss nationellt riktiga
ar själatillir, det vill säga tron
på att vi kan bygg" upp en egen
försörjning -ei livsncjdvändi-

nu
dessa insikter. På seminarier diskuteras inte om utan hur

till i

vi ska bygg" ett sfälvfirrsörjande Norden. Samverkan mellan
olika rörelser bidrar till att en
värclegen-renskap växcr fram. I
Göteborg samverkar r. ex. 1O
organlsatloner sen ert år tillba-

ga varor, organiserad så att ing-

en kan beröva oss denr genom
orättfärdiga handelsvillkor eller militärt ingripande.

Självtilliten är något mer än
självförsörjning, der är en förmäga

ka i ett forum som

att samarbera, att finna

i de begränsningar som vi
med öppna ögon måste ålägga
oss för att alla ska ha samma
rättigheter och samma möjligheter, inte teoretiskt, som dct
är nu, utan praktiskt, i arbete
och fritid.
Nu fattas viktiga beslut i
slutna styrelserum.- beslut som
binder oss vid orättfärdigt handelsutbyte, som berövar-oss arbetsglädje genom att göra arbetet mekaniskt och mehingslöst.

Självtilliten är inte egoistisk
utan solidarisk. Om hui en sadan ekonomi och err sådant
samhällsliv kan vara organiserat har Mahatma Gandhi i Indien, Mao Tse Tung i Kina,
Nyerere r Tanzania och Galtung i Norge talat om, bland
andra.

Ärr.t-r inom arbetarrörel.sen
finns grupper som i framtiden

kan samverka med organisationerna, t ex livsmedelsarbetarna
och grafikerna. Och i Danmark
hölls i våras en konferens av
| 20A fackliea ombud för arr

diskutera nödrustning. Inbjuden talare var M"i Britt

stöder var och en som på sin
ort försöker uppnå samma mål

som man s jälv strävar efter.
Idag påstås det att vi alla ska
tjäna på att konkurrera med
varandra, att alla ska öka sin

export av lönsamma varor och
tillskansa sig större marknadsandelar. Som om det alltid funnes mer att dela på och samsas
om än hundra procent. . .
Nej, en realistisk politik tillerkänner alla andra samma rätt
trll faktiska andelar av världens

resurser. Teoretisk mat blir
man inte fet av. Solidaritet är
att ta konsekvenserna av detta.
Alternativrörelsen i Sverige,

skapar

genom att resa oss upp och clcl-

ta i debatten och beslutsfartan-

tn.

hemma, där

vi befinner

3:;.

"Solidaritet
kan inte tas
på avbetalning"
I)et största bidrag vi kan ge
solidariteten ute och hernma är att ra strid för sfäh'tillit
självförsörjning och inge varandra mod. Det är inte enklare

till

Ärren i u-länder finns alternativrörelser. I södra Indien slog

och självklarare art kämpa som
i Chilc och Argentina än att vara solidarisk
här i Sverige. Solidariteten kräver att vi riskerar något för att

mensamt och ge varandra mo-

nå rättvisa.

Theorin.

sig nyligen 17 organisationei
samman för arr uppträda geraliskt, juridiskt och organisatoriskt stöd. Id6- och erfarenhetsmässigr står de på ungefär
samma grund vi här skisserat.
Deras organisation heter FAG,
Federation of Action Gruoups.

De arbetar på

"Teoretisk mat blir man
inte fet av"
Solidariteten består i att man

och svensk ideologi

större rättvisa, minskar utsugningcn lrr tredje r'ärldcn och i
Sverige . Dit kan vi bara komma

kallas

Fredsam. Milyörörelsen hade i
år ett sommarläger på temat alternativrörelsen i samverkan.

sig

farcnheter och kunskaper. Men
främst är dct att arbeia för ,rtr
svensk handel, svenskt bistånd

Indiens

landsbygd och i slummen i städerna med medvetandegörande

pedagogik. med organisering
av arbetare, av kvinnor och
ungdom. Naturligtvis

vill

de

belysa förtrycket och tala för
oberoende och s jälvtillit. För
dem gäller samma risk som för
andra folkrörelser i Indien och

i

Sverige,

att

trakasseras eller

inlemmasisystemet...

"Det är inte självklara,re
att kämpa som gerillasoldat än att vara
solidarisk här i Sverige"
Att

vara solidarisk kan vara

att ge dem moraliskt stöd och
publicitet. Det kan ocks ä vara
ått hålla kontakt och utbvta er-

Svante Grände

Vi inbillar oss gärna art det
förtrvck som finni i Latinamerika eller Indien alltid är tyclligt
och påtagligt, att man ser vem
som är skurk och vem som är
offer.
Men så är det sällan. Gatorna
och byvägarna ligger där stilla i
solen. Folk går av och an. Andå
krävs det hela tiden liv, liksom
det krävs liv bakom gardinerna

i

självmordslägenheien

i

ar-

betslöshetens Sverige. Det är
detta vi maste lära oss atr ra rag
i oc.h göra synligr, ra fram altcrnatrv.

.

Lika omöjligt som det rer sig

för en fattie indier eller chilel
nare att b"År en ny väg för sitt
land, lika omöjligt kan det te
sig för oss atr göra det i Sverige.

Frostig tystnad, hån och rillmälen möter oss. Men en konstruktiv strävan är mer värd än
hån och tillmälen. Den är dessutom början till solidaritetcn.
Solidaritet kan inte fås på avbetalning. Dess pris betålas från

början, och det är priset man
känner igen den. E
17

bild Sture Johannesson

Terro rist
eller
hlälte?
18

J ngen, sa han, hade glörnt att en modig man
I vid namn Glazos under andra världskrieet
I tagit sig upp på Akropolis och slitit ner den
tyska flaggan från flaggstången nära ingången.
E,n sensationell gest, en bragcl som nu blivit legend och som barnen läste om i skolböckerna.
Men vad hade denna gest tjänat till förutom arr

slå världen rned häonad och skvrnfa inkräktaren? Hade den kanske fatt folket rtt rcsa sig.
hade den haft någon inverkan på händelsernas
förlopp? Sensationella gester, privata hjältcdåd,
har aldrig någon inverkan på verkiigheten: de är
utslag av individuellt och vtligt högmod', romantiska griller som självändamål just därför att de
är och forblir enstaka fiircteelser. Tvvärr \,'ar
grekerna mästare på sånt, clet fanns till och m.d
en essä av Bertrand Russell om detta. Russell

hävdade nämligcn att medborgarna i en grekisk
polis drevs av en prirnitiv, det vill säga tanklös
och föga vis patriotism. Stvrkan i c-leras glöd ledde visserligen till personliga franrgangar, men
dylika framgångar gagnade inte hela polis och
när allt kom till kritan var dc inget annat än
svmboler för politiska oduglighet. För övrigt
behövde man inte ta rill Rusell för att förstå att
den höga förebilden inte tjänar till att mobilisera
massorna utan tvärtom avskräcker dem. n eftersom de känner sig uteslutna och skrämda av ens

eller ett fåtals tapperhet, blir de blockerade av
mindervärdighetskomplex. Slutsats: hjältens
uppoffring är en akt av egoism. "Egoism?" Din
fräga klatschade till som en örfil." Ja, en akt av
egoism. Eller borde jag kanske säga narcissim?
Ett misstag helt visst." "Narcissm? Misstag?"
Den här gången lät frågan som cn pisksnärt. "J",
Alekos, misstag. Du är pä väg att beså samma
misstag som för fem år sen: J:rg har redan förklarat att diktaturen inte utplån:1s gcnom att man
spelar cnsam hjälte eller på egen hand clirninerar
en tvrann. De utplånas genom att r-nan uppfostrar massorna tili g.-.ttrr- revolt, till organiserad karnp. Så fort cn tvrann dör kon-rrner annars en
i hans st,ilie och allt blir sonr förut." Jag"nt-r".r
såg att du bct hårt i pipskaftet. "Så jag
skulle alltså inte betvtt något, ;ag ben'der ingenting." "Det är inte clet jag mcnar, Alekos, ;ag
gör inget ideologiskt problern av c-lcr, jag gran-

skar det hela

ur ideologisk s),nvinkel och fijr-

söker resonera firrnuftigt. Det gär intc art fcjrneka att dct finns en gocl portion fafär-rga hos en
h;älte!" "Fäfänga?!" Du for upp rncd ett skutt
och det hördcs ett rossl:rnclc lätc från honom: du
hade gripit tag i hans slips och drog :it clcn om
halscn på honom. "Flijr på mig, clin ordbajsare!
Den som inte äger kuragc siiker alltid .skvdci under de ideologisk.r motivens par-aplv! Den sorr-r
inte har nån tro gömmer sig alltid bakom förnuftets vindskvdd! Var var du, din orclbajasare, vad

gjorde du när ;ag låg p:i tortyrbänken och väntade på att bli avrättad? Skrev du böckcr för att
fostra folket? För att organiscra massorna för är
tvåtusentrehundratrettiotre? Ut härifrån. Uuuut!" Sen bröt du samman i tröstlöst gråt.

*
et var precis som du sagt den clär eftermiddaeen efter resan till Kreta: " Jag
kommer alltid arr vara obckväm fiir alla.
I vilket land sorn hclst, under ','ilken regim son-r
helst." Med andra ord: r.'art du än begtrv dig
skulle du förbli plantan som är ornirjlig att katalogisera, som föds för att skapa oreda i skogen
och som alltså bör rcnsas bort, urrotas. FIär eller
där skulle de till slut unclanröja dig. Och intc pä
grund av det du ville uirra, väpnat motstånd
bland bergen, attacker n-rot n"rilitärförläggningar,
radiostationer för att mana folket till rcvolt, ut:1n
på grund av vad c-lu var, på grund av din unika
egenskap som upprorisk poct, fri från alla hän-rningar, dogmer, tabun, till och n-rcd från bcgrcppen tillåtet och otillåtet, på grund av din enestäende ställning som ensam hjälte, fastklamrad vid
drömmens och fantasins illusioner. Dcn upproriske poeten, dcn ensamme hjälten, är en inclivid
utan anhängare: han samlar inte rnassor px rorgen, han framkallar inga revolutioner. Mcn han
förbereder dem. Aven om han intc åstaclkommer
något omedelbart och konkret, ävcn orn l-ran uttrycker sig medels galna p:ll-ritt, är,'en om han blir
bortstött och förolärnpad. riir h:rn onr varrncr i
den lugna dammen, gör sprickor i vallarna till
den hämrnande konfonnismcn och irritcrar förtrvckarna. Vad han än säger ellcr förerar sig,
även en avbruten mcning, ett n-risslvckat fiiretag,
blir dct isjälva verket till ett frij sonr är är.nn;rr art
blomma, cn cloft som stannar kvar i luften, er-r
modell för de andra växtcrna, för oss sonr inrc
äger hans mod, hans klarsynrher och hans anlag.
Och både darnmen och förtrve klrn.r \ cr arr hen
är den verkliea fientlen, .le n'r'..rkliga faran son-r
bör förintas. De \.ct rill och rnecl att han inte kar-r
ersättas eller kopieras: världshistorien har gir.'it
oss talrika bcvis på att när en lcdarc

dör uppfin-

ner man en n)', när en hancllingskraftig n-rarr c1tjr
hittar man en nv. Mcn när en poct dor, niir en
hjälte uncianröjås, bildas ctt ton-rrun1 som intc

går att fylla och man måste r,.änta tills suclarna
låter honom återuppstä. Var och när vct ingen. tl

Detta är ett utdrag ur Oriana Fallacis
roman "En man" (ALBA, övers. Barbro Andersson)
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Snack,a om

PASS/ONENFLYKT ELLER

KMFT?

En gammal swcce, Kameliadamen, qätts i böst upp p4 Stockholms Stadsteater i en
nytälkning aa Margar eta Garpe. 4r detta p-assionsdramq från 1800-talet aktwelh
1981, frågar Ulrika Knutss on.-(Jlrika har också lyssnat på ett samtal om passiongns
aillko'r, mellan regissören Gunilla Berg och Lennart Svensson, som spelar Armands roll.

- Margucrite och

tlrrens stora kärlekspar, att cle
till slurt blir omiriliga i sar-r-rhäl-

ALEXANDRtr DVI1AS
MAR iE DVPLE,SSIS

lets c-rgon. Det är sAmlna sak
cl 'f ristar-r och Isctlcle, Romco och Julia - cn ellcr båc-la
måste dö. Det är naturligt efters()nr .lc stor:r pessioncrn.t
uppstår när sarnhället intc har
rum för starka känslor, säger
Margareta Garpe, dran"ratiker
och regissör i Stockholm, sot't"t
i kast mecl Karnelia-

och

Handlingen är enkcl. Marguerite Gautier, uppburen kokott redan dijdsmärkt av lungkärlekssemestcr i lantlig idyll
tillsammans med älskaren Armand Duval. Hennes övriga älskare och inkomstkällor, vän-

nerna och hela det n-rondäna

Paris häpnar. Armands far,
tullchefen Duval, finncr inte
behag i förbindelsen. Han avtvingar Marguerite ett liiftc att

å:'JJ:*

lämna Armancl, cftersom cleras
förhållande är ctt hot mot hans
rvkte och sociala ställning och
(".r, ,r,r,crs stundande :ilten-

n clos 1847
mcn .ir i hiiqsta {r.rr'l lcr andc
som en lv tie stijrsta rotrtantiska Mvterna - clen undcrsktin:r
Karneliadame

kurtisanen sorn ctffrac-le sig för

;onnNNrS

sin kärlek.

Genom henne lcver ocks:r

kallade sig, var hans älskarinna.

-

soten, lärnnar salongerna för en

rne

hennes "upphovsntan" Alexandre f)umas cl y sont skrcv sin
roman och pläs eftcr lcvanclc
rnodell. Alphonsinc Plcssis, eiler Marie i)uplessis, sotn hon

- en hora på scen !
Dumas blev rik.

succd

Arn"rancl har

clet gemcnsamt med alla littera-

LoVIS

P,ARI5

CONARD LII]RAIRD

Eftersom hennes anclra älskare

och belackare var i livet, kallade han henne Margueritc Gautier. Piäsen blev skanc-lal och

skap. Marguerite offrar bade
kärlek och hälsa för Arrnands
skull, och clör. FIon blir en
symbol för den rcnA, tragiska
kärleken och har genom offret
tvättat sina st'nde r vita.
Genom hennc ler.'cr ocksä de

stjärnor soln återgivit

den

odödliga hostan på scen och vi-

ta duken. Sarah Bernardt
Greta Garbo

-

och

själva nästan li-

ka stora Mvter.

Margareia Garpcs version ev

dcrn, tullchef Duval. Därför
finns ingen annan utväg - Arnrlnd nraste själr kr är;r-de n älskade , kväva kravcn på full-

Kameliadamen har likhcter
med originalet, mcn perspektiven förskjuts. Hon har under-

Kameliaddmen

sökt och omr'ärderat Margueri-

198t?

te Gautier i cn

n1läsning.

Bland annar får vi ursagr e" däl
Av d,en ungc älskaren.s. A rmano, motlv.

Han är ert rom:lntiskt

barr-r

av sin tid, men han är inte galen. I l)urn;s' r'crsion är .lct till
svnes cjdet sonr rår. Som regis-

sörcn. Gunille Bcrg,
"Hos l)umas drabbas

säser:

ständig hängivelsc.

Varför v-älier man att stilla
på scen igen,

- En orsak till att Kameliada-

men iiverlevt är atr clet är en
STOR primadonneroll, och såclana är dct ont om i viirlcJsdran-ratikcn. Det är sannerligen
rl.rgs ltt irtererö\'ra,.le stor.r prirnadonnorna som omöjligt kan

h.r ör crle r r e nbart ue'r.nl
ski;nhct. gcster,rch stora toi-

t'u'å n-rän-

lctter.

niskor av passionen. Här iir clet
tvä personer. som i ett visst ut-

- De

u.ckli.rgrstadium, r,äljer pas-

"
Armand är mäktig

sionen.

starka

känslor. mcn han letcr sis inte
förblindas. Dct är följ.rkrligen
han som n'ingrr sig ett nrörda
Marguerite, annars skulle hon
Pdra med sig honom ner i lidelsernas inferno.

lir ir lidclsefritt.

Och borearens

Den borgerliga känslostorm
som Dumas dissekcrar var ett
mode som hänvisades till särskilda fållor i tillvaron - oDeraIogen, kurtisancns gcmak r,tc. I
tamiljcn (och pa böiscn!) skulle

passionen ställt

rill

förödande

oreda. Ncj, även känslan måsre
sortera under kontroll.

Margareta Garpe renodlar
det tema som finns hos f)urnas;
hur Margucritcs passion blir e tt

hot

,r-,oi'

,r-hället, och

mor

Armands existens. I G;rrpes
piäs smälter Armand samman
med sin framtid, i form av fa-

n-racnifika primadonnor-

na är inga enkla bildcr, bakon-r
allt romantiskt prå1. Både Karncliadamen ocl-r t cx Scarlett
O'Hara i Borra med vinden är

jr-r starka ocl-r lvnniga kr.innor
som tillåtcr sig m1'cket mer än
r.'ad de flcsta a\. oss gör i var-

d.g.n.
Dct ir prittrtdonnornas blaka återshin to* möter oss hos
Siggc Starh, Barbara Cartland,

för att inte tala om tusen exempldr da manlig popularfiktion, där glansen falnat bclt.
De t är Hollt,..-oocJ som bäst
lean dterge

flimmorna och suga
tag i kcinslorrta så att ,iskåclarin
hisnar. Ocb den som sleärshådar amarikansk spelfilm, sirskilt unrlt'r 30-talet,'ska sc ,ttt
ibland tilläts ktinnorna aälia
ocb handla. En Drimadonna'är
inte bara objekt,' hon är subjeht
- å'ven soln bora ocb häxa kanskc,ligql,r
ao mytcns
sUtstyrkd ddr!^nagot
- Men Kameliadamen är i

STOCKHOIMS STÄTSTEATERS

rnvcket också en projektion

Fadcrsgestakcn, den Biut.rle älskaren och den Rornantiskc älskaren.

h[en i er ,u-ersion på Stddsted-

tt'rn slitcr bon sig loss ur projchtioncn och blir sitt L,g('t jdg,
äaen om det sher på dadsb;ddcn ?
Karneliadamen är cn utnrenins. Dumas skapade en sede-

-

skilclring för borgerskapcts
rn.in. Vi spel.rr n.isten s.lrnrnA
p jäs, men som sec-lcskildring
fiir Stadste;terns kr innlise
publik.
Kansk.e sdmmct publik som
strömmat till Gar?e/Ostens
kollt'ktit'pjisc,r /össc,s Flichor
och Fabriksflickorna. Ar intt,
steget långt till kurtisanernas
Paris?

- N.j,

det tvcker jag inre. Litteratur är att undersöka, och 'u.i

vill undersöka clc klassiska
klicheerna som format vårt

medvetande. Kärleken är ju ett
omtvckt ämne, för oss alla...
- Ett av kvinnans srora Droblcm har varit att förcna kärlc-

ken till mannen med att inte låta sig förtryckas. Kärleken beror alltid av hur människor väljcr varandra. Om r..i r..äljer urifrån våra brister, cller ur kraft

och ör'crskott för crr gcrncnsamt mal.

- Detta är fortfarande något
väsentligt för kvinnorör"licn
att arbeta med i stället fiir att
som nu ofta sker, ge upp och
in i de separatistiika fål-

ffi::

Stona
^cQ-n

Kameliadamens kärlek och död
Biliztte't

ar.

nrännens drömmar. Bakonr
henne finns den beskvddande

&v t'hnganzta Gatyte a-dtai ALzxandne Duna-t d.q. :^ noman
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Leaer passionen a'u kArlek
allenast? Leaer förresten?

Kameliadamen går under
i sin p assion. M arguerite

Gawtier dog 1 847, men
Margareta Garpe har aalt
att låta romansen wtspela

ett år

senAre, wnder
I 84B.
febrwarirevolwtionen
' Pöbetn står mot salongernas namngiana societet,
reuolt mot resignation,
passion mot Pdssion . .
sig,

.

Gunilla: Passionen, och då inte bara i betydelsen kärlek, är
en otrolig kraft! Passion betvder att man finns till och kan
uträtta underverk. Den är svår

atr kontrollera och

därför

farlig.

Lennart: Marguerite och Armand isolerar sig helt i sin kärlek. Utanför brinner Paris, men

*.'r:tmtt

fly och väver in sig

Gunilla: Ja, de sitter där med

sin passion men har ingenstans
att göra av den. På så sätt vänder den också en farlig sida inåt. De börjar tära på varandra,
förtära varandra. Passionen blir

besatthet och siukdom. De
överför ve rkliga händelser på
sitt overkliga tillstånd. Paris
med skottlossning och blodbacl

blir bara vttre tecken på deras
egen extas...

Lennart: Ar inte detta en tvpiskt borgerlig tanke? När det
verkligen gäller, då väljer clc att
vända ryggen till. Runt omkring clem rasar fcbruarirevo-

lutionen. Armand säger: "Vi
kan använda oss av laatans upplopp för att bli fria". Det hand-

lai aldrig om fransmännen cller
demokratin, bara om deras
flvkt och privata lvcka.
iunilla: i.oniskt'nog blir det
också cleras olycka. Det är intressant att se nur omglvnlngen
betraktar dcras kärlek. När de
drar sig tillbaka till landet så
"stängs" Paris, och alla avun-

das dem deras sommaridyll.
Det blir höst, pengarna tar slut,
Marguerite ger upp karriären
och förfalller i passion och
tuberkulos. De är inte intressanta längre, annat än som varnande exempel.

Så kommer de in till Paris
och då är hon en enorm utma-

ning för detta samhälle! Lag
och ordning är återställd men
Marguerite håller fast vid sin
kärlek. Hon är ett hot och de
stöter ut henne. Först som död
kan de acceptera henne igen,
men bara som Mvt. De vallfärdar till hennes' dödsbädd i
Pspetsnäsdukar och vita kamelior.

Lennart: FIon kan, efter att ha
allt, inte gå tillbaka till
sitt liv som kurtisan och spela
satsat

alla falska roller.

Gunilla: N.ej, och det är. just
genom Passlonen non spranger
maskerna och når en sanning
om sig själv, i dödsögonblicket.
Där hotar hon dubbehnoraler-r i

lättare att dra sig undan, skapa

en egen värld där

samman-

hangen är klara.

Vi

avundas människor med

en stark social förankring, de få

som klarar av att kombinera

personlig och utåtriktad lycka,
där det ena befruktar det andra.

Gunilla: Just det, kärleken är
en fantastisk kraft när den utnyttjas rätt. Vi. får inte g.lQmTa
att passionen, inte bara i kärleken, är något nödvändigt. En
hängivenhet, där man glömmer
sig själv. Somliga finner detta i

religionen, andra i sitt arbete,
andra i politiken, etc. Det är

först når jag känner något riktigt djupt och äkta som jag kan

åstadkomma något.
Passionen är fortfarande ett
hot, om den riktas ut ur förhållandet, ut i samhället. Vi har
fortfarande samma känslokontroll, samma Jantelag som
säger att du ska inte tro att du
är'något, att du kan lära oss någonting. Att engagera sig är att

grunden.

ta risker, att spränga

karaktäristiska
för den helgiutn;r passion som
Marguerite och Armand upple-

Därför är passionen nödvändig
vid en viss punkt. Svårigheten
är att göra den till sin tjänare,
inte en despotisk herre under
vilken man krossas, som Mar-

Lennart: Det

ver är att den inte har någon
annan utväg än döden. Och det
är hon som måste dö för att
han ska överleva. Han mäste
döda henne för att skära av

banden. Stackars Armand, han
kommer aldrig att uppleva en
sådan kärlek igcn.

Gunilla: Äit, han klarar
nog. Han

l-rar så

sig

mvcket av fa-

dern-tullmästaren i sig.
Lennart: Jag tror vi flyr lika

mycket in i kärleken idag,

minst lika mycket. Och precis
som Marguerite och Armand,
när de i sin isolering helt banalt
tär på varandra och börjar gå
skilda vägar,. upplevcr vi detta
som cn stornlng.

Sker inte detta idag också,

när vi sorn älskande har så dålig
fijrankring i samhället omkring
oss? Livet utanför är komplice-

rat och oroligt, politikerna Pratar, r,i förstår inte vad vi ser På
TV, det talas om kris. Då är det

gränser.

guerite.

Just nu kan det verka som
om det introverta dominerar, i
samklang med håglöshet och
desillusion. När en engagerad
människa som Inga Thorsson
säger att Fredsmarschen och
kampen för ett kärnvapenfritt
Norden/Europa inte är någon
id6 för att det inte är taktiskt,
då blir man fiirtvivlad. Man
måste ju försöka mot alla odds.
En taktisk bedömning kan inte
styra hoppet om fred.

En taktisk bedömning kan
inte styra passionen, men vid
en punkt kan man välja att rikta clen utåt i gemensam handling, eller inåt, där den förtär.
Pjäsen om Kameliadamens kärlek och död visar oss så många

möjligheter, kanske väljer personerna fel, men mölligheterna
finns. tr

foto Andrö Lafolie

foto A-M Pettersen

Fredsmarschen, årets stora manifestation för det ökade fredsarbetet, gick från Köpenbamn till Paris i sommar. Twsentals människor gick med kortare eller längre
sträckor. Mia, fredsmarscbdeltagare nummer 4266, berättar förTiia Torpe aad som
bände de tre sista dagsmarscberna mot Paris.

T\ ong, dong, dong, ljöd de taktfasta trumVi mötte fredsmarschen c-len 3:e
I I slagen..
t-J
augusti, när de vandrade in i den lilla,

I tätcn, med trumrnorna, gick de orangeklädda buddistmunkarna
från Hiroshima. Dri'gt sjuhunc-lra brunbrända,
lättklädda, svettiga och trötta deltagare hade gått
dag.
mcd denna Fredsmarschens f1'rtiofjärde
'de
franska byn Pont St Maxene.

hade haft det.
Vi undrade nvfikct hur
Kärntruppen, på' fyrtio kvinnor från Norden,

och ytterligare ett femtiotal människor, hacle
gått hela den 1200 kilometer långa vägen från
Köpenhamn mot Paris. Många människor tillkom och avvck under vägen, allteftersom man
passerade genom I)anmark, Tyskland, Holland,

Belgien och Frankrike

.

Dehagare nr 4266
Vädret hadc varit dåligt i stort sett hela

vägen,

men sedan man passerat franska gränsen stekte
solen hela dagarna. Marschen hade varit hård
med långa dagsetapper och hårda politiska motsättningar, men också unc-lerbar med vidunderliga upplevelser och entusiastiskt mottagandc.
Marschen slog läger vid floclstranden. Toalett26

vagnarna körde fram. Marketenteritältet restes,

liksom ett enormt sovtält. Massor av småtält
i omgivningen. Vid informationsbussen skrev jtg in mig som Freds-

slogs upp här och var

marschdeltagare nummer 4266.
På kvällen gick vi ner till floden där munkarna
satt och spelade på sina trurnmor. Mörkret föll,
några tände fotogenlyktor. Folk satt och pratade
och sjöng i grupper. En dragspelare spelade på
idrottsplatsen och några dansade gammalt. Månen sken över de stora cvDresserna. Det surrade
lite i luften.
Vi kröp in i det stora tältet för att sova. Det
knäppte I tältduken som sakta rörde sig högt
över oss. Vi låg i stillheten och kände gemenskapen mellan de trehundra därinne som alla önskade och arbetade för freden.
Morgonen därpå gick marschen vidare. Munkarna gick i täten och holl en hög marschtakt.
Det var segt att gå i värmen. f)et gällde att hålla
sig nära munkarna. Då var det lättare att hålla
tempot. Vi gick s;u kilometer i taget, dessemellan var det paus i tiugo minuter.
Denna dag gick vi 25 kilometer genom sval-

kande vackra bokskogar och öppna, solgula
majsfält som vajade i höjd med våra huvuden.

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

:

Int erndti on ell s oli d,arit et
För oss i SKV har internationell solidaritet alltid varit ert av våra viktieare
arbetsområden. Solidaritet med förtryckta och utsugna länder, med.de lärider,
tgq efter lå"S k1-p {l'.ktttåefria. sig.från.ipRerialiimp.n och börjat bygga upp
sitt land på egen hand. Och framför allt solidaritet med kvinnorna oclr Farnen i
dessa länder.

Läget ser inte hoppfullt ut för världen just nu. Trots ökande militära urgifter, neutronbomber och rustningsvansinne måste vi fortsätta med fredsar-betet, som är en ljusglimt pä en annars mörk himmel. Detta att fredsrörelsen
växer,.sig.starkare och l-v-ckas väcka opinion, inte bara iSverige uran iEuropa
och världen ger oss en smula hopp. Fredsmarschen är avslutad, men namninsamlingen för en kärnvapenfri zon fortsätter frarn till årets slut!
I Sverige ser vi med siigande förbistring hur matpriser och hvror höis, medan löne_rna står stilla. Jobben hotas för-kvinnornä i den offendiga rektorn,
fabriker läggs ner. Detta måste vi protesrera emot!
Kvinnor över hela världen, vi har my-cket gemensamt, vi bär på "dubbla
bördor". Med kvinnan iAfrika, som har i6 timmars arbersdrg, ro- lkörcr 600/o
av jordbruket, 50"/" av diurskötseln och 1C0% av matlagiingen. Och med
kvinnan i Japan, som har 16"/o av en mans lön. Vi mäste tifisammans förändra
världen! Det är ingen annan som kommer att göra det åt oss. Men vi måste ha
rnännen med oss, måste fä dem att se pä världen med "kvinnliga" ögon. Genom
att dela kvinnornas erfarcnheter med vården av barn, sjuka oJh grÄla, med allt
som har med reproduktionen att göra fi dem art inse, atr v;d vårlden inte
behöver är kärnkraft, kärnvapen, upprustning och allt snabbare bilar. Vad
världen behöver är en rättvis fördelning, en iam-lik ekonomi, ornranke om livet,
solidarit:t T:{ de svaga. Kanske kan vi i Sverige nå dit lagstiftningsvägen. I
Japan och Afrika? Kanske genom upproret!
Eva Ekelöf

F örb wnd,s ery e dition en kv älls öpp en
Fr. o. m. septcmber har vi kvällsöppet på förbundsexpcditio nen tisdagar och torsdasar
klockan.lS och 20. Vi har- inte anställt någon för-bundssekreteraqä far i höst ui"rt
hoppas det skall ga bra att sköta expcditioncn med frivilliga krafter. Är du i Stockholm.
kom upp och hälsa pa. Har du nägot på hjärtat, ring ois pa dcssa tider så träffar du
säkert någon. Bor du i Storstockholrn hoppas vi du kan ställa upp ilåson eåne i
mänaden. Kontakta Helena Guilotte, tel O8-e+ fi 29. Välkomna till StfV,t-expeäitiJnl
Adress: Adolf Fredriks Kvrkogata 12. tel. 1l 49 Gl

slå* fö.,r livet

Nästan varje dag bombar Sydafrika någonstans i
Södra Angola. Det finns inte en oskadad skola
längs gränsen till Nanribia. Sydafrika försöker
militärt, politiskt och ekonomiskt art få Anqola
att förlora fotfästet eftersom Anflola är ett oiärderligt stöd för befrielserörelsernä ANC i Svdafrika och SVAPO i Namibia
Den svarta befolkningcn i Svdafrika oclr Namibia har en hård och srlar karnp framför sig rnor
den rasistiska Bothareqimen. 'Angola bl;; err
fritt land cfter befrielseli.riget tt.rot-d.n portugisiska kolonialismen. Det t'lr"r arr m3n konl**,
att lyckas.

Angola som nu skulle bchöi,a samla alla sina
krafter för att byggr upp sitt land, miste allrså
tortsätta att mobiliserr. I stäliet l'ör att äntligen i
Iugn och ro kunna hiälpas :ir att lära t'arandra
läsa och skriva - p.,rtugiserna lärnnade cn ör'cr
9O-proccntie analfabetism cftcr sis - och törbättra halsovården för att bl a s;tnke den lrösa
barnadödligheten, sa måstc nu kvinnor .,ch mån
fortsätta arr tränrr med kulsprutor och gräva

1I':T":":
TEODORA

-

ENI MEDLEM

I OMA

En sextioårig kvinna. Tcodora, fren Huanrbo i
centrala Angola, bcrättade att rnarknaden innc i
stan bombats mitt på förmiddagen just da kr innorna gör sina uppköp. D.r dödndes hennes dot*

ter Maria och lämnade sju srna barn cftcr sic.
Teodora hade just avslutat en scxmanaders kurr'i
folkförsvaret OIJP.
- Jag kan hantera cn kulspruta bre nu. Vi
måste fortsätta våra döda barns karnp. Vi fer aldrig ge upp. l\{en ibland blir iag sr triitt. . .
Teodora är medlem i Angolas kvinnoorsani*

sation OMA. Under befrielsckrigcr boiia..jc
kvinnorna försti att de ocksä bch;i'dc en esen
organisarion. Det var nödvändigt att fa med iler
kvinnor aktivt i befrielsekanrpcn och de behövde
den också för sin egcn frigörelses skull, OMA
bildades i decemberlgot oöh satte isans en mobiliseringskampanj. Kvinnornr rr5.,åc mcd
hälsovård och utbildning nrcn deltos ocksa i
kampen som gcrillasoldatär
När vi här hemma i sluter av sextioraler kunde
samlas och tillsammans öppet diskutera

ler och kvinnoförtryck- i'ar

könsrolAngolas kvinnor

tvungna att fungera under fruktansvärda villkor.
Förtrycker var tredubbelt * pa grund av ras, kön
och klass.
Den 2 mars tillfangatogs, rorrerades och rnördades OMA's ordfo"rand'e Deolinda Rodrisucs

tilliammans med fem andra OMA-medlemåar.
Deolinda var 26 ar gammal. Det år bara err av
tusentals exempel pa vad Angola fått uppleva för
att komma ur fem-seklers sla-veri.
Idag när vi har kunnar marschera för fred från

Köpenhamn till Paris, måste Angolas kvinnor
fortfarande lära sig skjuta med kirlsprutor. De
måste stå emor cn fiendc som mördar och massakrerar. Bilderna från massgravarna i Kassinga
där 600 kvinnor och barn dödades, har vi .sett" i
svenska massmedia härhemma.

FRÄN HACKA TILL TRAKTOR
OMA vill få med de angolanska kvinnorna i arbetet för att byggr en politirk, social och kultu-

rell grund för folkdemokrati och

socialism.

Kvinnorna deltar i åreruppbvggnadsarbetet av
Angola där en nerkörd industri masre komrna
igång oclr jordbrukct utvecklas. 95"1, ev befolkningen bor pa landsbygden och pr,.r.-luccrar störrc delen av den mat Anqola behöver och rimateJoäbrukct ska gradvis koli1?J:: ,r.]ll ]ndu.strirr.
leKtr\.rseras.

För att hAja jordbruksproduktionen sii snabbt
som möjligr satsar man mesr.pa de sror-a.. e\r.porrugtserna overglvna ;orclbruken * statlrga lord_

bruksföretag med den modcrnastc tekäologin.
För övrigt går man försiktigt fram med kolleltiviseringen. Dct handlar i stället om err slaes förkooperatir, - jordbruksföreningar där bönderna
har sina individuella åkrar nrin får semensåm
h jälp med rådgivare, veterinärcr, uirad. och
traktorcr. .l)ct gar långsamt pä grund av svarighcter med organi.sltion, med distriburion och
annat eftcrsom utbildat folk saknas överallt.
Hui.udparren a\r allt jordbruksarbete inom
siälvhushålls.sektorn

i Afrika

Vad händer med kvinnorna

görs av kvinnorna.

i Angolas h.rckiord'drar

bruk när nLr den tekniska utvccklinsen

igång - en teknik som kommer från kulrurcr clär
det anses att rnännen är mcst lämpade för att lära
sig .rnvända tcknik och maskiner? På mansa hall

hir

kvinnorna. tvingats f ran

sirt arbeie

Då

lan.lsbvgden in i städerna där de hamnat i lagt
betalda serviceyrken,
'Ruth ströiobb och prostitution.

l\cto som är'ordförandc i
Jag fragade
OMA om kvinnornas ställning i Angola nu inte
kommer att försämras när ioidbruket mckani-

ttTtN.i,

jag tror inte det. Vi har redan kvinnor
som utbildas till att sköta rraktorer och de ska
sedan undervisa and.ra kvinnor. l\är, vi, bygger
upp vara Koopcratlv har man och kvrnnor
samma arbeten.

TvAD S K o o PE RATI VE N
i värlclen ser vi kr.'innor komma efter i
den här un.ecklingen. Vi kvinnor når inte beslutandenivåer, kan inte och vill inte kunna maktspelet, får ingen chans att påverka en politisk
ulveckling -Jd uåtn erfarenheter och väåeringS ÖTvT

Överallt

I

ar. Jrträr kvinnor kommer in i produktionen tar
männen inte sin del av reproduktionen, tar inte
sin del av barnaskötscl, henrarbete och ildringsvård. Kvinnor fastnar i sina dubbelarbeten,
För att inte förbigås i utr,'ecklingcn, firr att få
del av undervisning'och nya kunsä*p.t ,:ch för

att kunna påverka utvecklingen med våra er*
farenheter måste kvinnoorganisacioner finnas.
För att nya id6er inte ska bryta för hårt mot

djupt rotade traditioner, för att nå förståelse
mellan nya och traditionella sätt att arbeta på
kan man. t.ex som. i Angola, få kvinnor att gå

sammån i sömnadskooperativ.
För oss i Sverige kan det kanske verka som att

fortsätta med gamla könsroller men det är just
genom att arbeta där kvinnor av tradition befinner sig och känner sig hemma som rxan kan nå

foto Birgitta Lagerström
rativ som hittiils startat finns i städerna beror på
att det är där som de utbildade kvinnorna finns,
dc som ska vara lärare de första årcn. Malet är att
ha ett kooperativ i varje by och bostadsområde.
Vid varle kooperativ finns nu mellan åtta och
tio ansdllda och-ca 25*40 elever, som är indelade
i förmiddags* och eftermiddagsgrupper. En viktis verksamhet i anslutning till sykooperativen

är

utbirggnad av daghem, som också sker i
OMA:s regi men i samarbete med Angolas mot*
svrrighet till socialstl'rclsen. E,n dag i veckan ägnar man åt kurser i rnatlagning, näringslåra och
barnavård. hlär eleverna avstrutat kursen ska de
Startånyakooperativisittbostad.sområde.
Kooperativen behöver allting. Det ,är brist på
tyg, de behöver symaskiner, knappar, blixtlås,
trad, fingerboruar. Vi har ingen möilighet att

fram med nya idder och tankar.
Som medlemmar i en grup.p får man kunskaper om organisation och solidaritct, viktiga både
för varje medlem och för den n*tionella utveck*
lin,gen, Man kan bade böria utvecklas själv och
stöäja en gemensam utveckling. Bådc de enskilda kvinnorna r:ch gruppen som helhet spelar en

ordna insamling av sådana varor men däremot är
varje krona uälkommen på vårt postgiro

Sömnadskooperativen är också ett sätt att få ner
arbetslösheten bland kvinnorna, ge dem utbild-

grupp eftersom vi har det viktigaste semensamt
* vi vill bekämpa imperialismen i alla dess for*
mer och göra det tillsammans. Om du vill veta
mer om projektet, om Angola eller om vårt sätt

viktig övergångsroll pa vägen mot jämlikhet.
ning och avhiälpa bristen på kläder

till

hyggliga

Dnser.

Det är därför vi valt att stödja sömnadskooperativet "11 de Novembro" i Luanc{a och yneiliSare ett antal kooperativ i I uanda eich i provinshuvudstäderna i resten av landet. Att de koope-

22 69 67*8.

Vi har bevilf ats stöd av SIDA för

proiektet. ett stöd som innebär att för varie krona vi samler in 1ägger SIDA till fyra!
Vi som.iobbar-åed den här insamlinq:n är e1
grupp tje.ier som representerar :SKV, Grupp I

och Äfrikagrupperna. Vi fungerar fint

som

att jobba kan du ringa Susanne Jakobsson töl 08/

4225 e8 erler chris'lina

R-uäiåi{f#i{i::if,l

rl

jl

I

KDV-kongress
Pa initiativ av

SKV-fest

KDV komnrer cn r'är'lds-

kongress [ör kr,'innor under nrbrikcn /i,tställdhet, nat ioyt cll oar;hångighat, l'rt,tl, .trt
hällas i Prag 8-13 oktober. I)et blir cn di-

t
I

rekt uppfAljning, :rv kr innokonqrcsse n

i

Köpenhamn.

Kvinnor fran lrcl"r r'"irldcn komnrcr att
deltasa, kvinnor med olika politiska, ic{eologiska och relisiösa åsikter. I cn lång rad
länder i öst och r'äst har dct hållits ftirbercdande mötcn inför konsrcsserr. l-rl l h,rr
vår svsterorsanisatiorr i Finlanr{ ägnat cn
lägervecka med flera hurrc{ra r,lcltagare ar
kongressens fragcställn ins.lr.

I;rån Sverigc konrnlcr rict .rrt rcs.r t'crrr
kvinnor, därav trc' frln S KV. n.irnlige n

SKV b judcr alla rnedlemnrar i Stockholmsdistriktct tili ett fcsrmöte p;r Musikhistorisk;r Museet lördag c[termiddeg dcn
3 oktober.
Manga e\ \'ara mcrllernmar

sakn,rr anknytning

i Srockholnr

till en avdelnirrs.

r'i

tänkte därföi .tr d., kunde ver;r rolitlt att
trJffas nagon gang. Canrla SKV-arc k,rnrmer ått berärta onr sitt liv me.i förbundct,
ordföran.lcn skall prare lirc om \'3ra upp-

giftcr i frrmtidcn,'och det blir u'-lderh.iil-

ning och allsang och nagot att ät:r.
Vi behör cr korrrme tillsnnunrns för ltt
krnna ver stvrke oclr \.rrx nröjlighcter.
Välkonrnr!

Ev;' Andrcn, EvA EkelOf och Erni Trriholt.

Besök frän l\icaragua
I oktober får SKV bcsök rv tvl
Nicareguas kvinnoförbund,

kanrrater fran
(Asocia-

AMNLAI

cion de Mujeres Nicarrgucnsc Luisa Amanda
Espinoza). Preliminärt bcsöksprogrsm nred
offentliga möten:
25*26/1,0 SKV Cötcborg

/lA
2B/10
29/lA
27

Cär'le

SKV Uppsala
SKV Stockholm

I samband med besöket hoppas vi kunna överlämna ett väl tilltaget belopp ur den insamling
för Nicaraguas kvinnor, som SKV Uppsala startade förra hösten. Insamlingen gär bl a till barn-

och daghem i Nicaragua och till pr.r.luktionskooperativ för kvinnor.
Vårt solidariska stöd till barnen och kvinnorna i Nicaragua är mycket viktigt nu, när USA
stoppat all hiälp till landet och vill fa andre ländcr att göra samma sak och dessutom hotar intervcnera i Nicaragua.
STOD NICARACUA _ INSAMLII\GEN PÄ

PG543141-6
Vill Du veta mer om besöker och insrnrlingcn

kontakta dä Lisbet Schulz, Uppsala SKV tel 018/
Eva Ekelöf, förbundsstyrelsen tel

ålrli

ii

å!I:'

t

foto Cealta Falk

M, fdrii{;

cii
i
f*,{li

I)am Viet Thuoc var soldat i hiordvietnamesiska
armen. Under en marsch längs Ho Chi Minhleden 1968 blev:han af{er för USA:s kenriska
krigsföring.

* Planen konr och sprayade, det blev tungt att
andas, luften blev fuktig. Jag blev illamåände,
ögonen rann och när jag sedan blev rnedvetslös
t<igs fag till ett djungelsjukhus.
Dam Viet Thuoc, hans fru Vu Thi Lam, deras
l6-årige son och deras tva blinda diittrar, 10 c-,ch
B år gamla, bor i en bv utanför l-{am Dinh i
norra Vietnam. I)öttrarna har tillbakabildade
ögonglober) en skada som nlan konstaterat har
samband med att pappan kommit ikontakt med,
kerniska av}övningsmedel. I)om ir några av
många krigsskadade människor j*g räffade under en rcsa i Victnam i april/mai -S l.
.fhuocs
hälsa fortfa*
NIu, tretton år efterait är
rande dalig, Han har ständig lruvudvärk, är förvirad och talar osammänhängande, har ofta
v.ärk i lederna
k:S . b_ara rön tt* eller fyra
timmar per natt.".*\
Vu Thi Lam arbetar på en textiltabrik. Den bombades under kriget men är nu

Stöd insamlingen
Victnamhjälpen

St. Cörans SKV. Srhlnr

-t9(r 491 : I l
Sthlm
515:lngrid Sahlin.Joir;nncshor l0:|
| r'
lö0:Tvrrr \i7e'terlund, [ .trstr
500:Biirr A n.lcrs.,,n
l5:Ninni Rvdslö

"Cratul;rtioncr till fliekarr

f 1z11rptrrt

Ivlia Eirnsheirncr.

B" r:ch P. Lorenrzon,

lngrid Wallflct,

F.nskede 100:-

Skcllcltc.r

20:-

lvfia Emsheinrer, insamlat vid
Mode

rnr M usccr

Rut Bcngtsson, Sundbv

5C5:-

br.'r'g, 50:-

Vania('uita!'s\()n.Södcrttllc 25:Anna Pcttcrss()n,

l0:25:-

A\.csta

l\li.rEimshcimcr,ins;rntling
Britta Ahlbäck,

755

Umca

Dagmar Becknran, NIelmö
Sonia Borg, Götcbcirg

200:100:-

BirgitraJohårsson,K.rrlskriga l5:ÅstridAnderssr:n,Stockholm 100:*
I
rr..ll
^ll'rY Urberg. Välhnsbr'
l0:Allr
l

Gunne I

Rujil: Vingakcr

Cötebores SKV
'lCrätu lationer till flickan
lneclil (r()ksor"
Inge$erd Davidsson, Göteborg

9l50:,

100:-

Mia f.int.'hcinre r, Sthlm
r.t^t
lnHnd l\\K, .vlalnrr)
Monica Vikstriirrr. Btitltrr
ArbcLsurskottcr iSKV
Ingcle C.rksiir"
Kristin-r [)r"rkc
Anna I'cttcrsson. Avcsta
J. t1rrx
Signe.[an.ton. Eskilstun.r

M. P. V.rldcn
Mars Sko;;lund

Hilda Viberg" Johanncshov

Gunncl Pcrs:trn. I.r.rnd
S jiisrrörn, V.ill i nghr'
Engnrrn, Cörcbc,rg
"*lli:,
Irll Bntta Scrrrndcrs Minnr"
M.rrsa Bustedt, Cävie
Ev.r John. Stlrlrn
Eiuol Markl u n.i, Kirunr
Louisc H.rgströrn, Skcllcftca
Hiller i Osterbcrg. Enskede
Ninni Rydsiö, $tockholnr
E. fängdrhl, Cöteborg
A lice

Alicc Sand.'ll, Götcborg
L. Marandi, Uppsala

-t1^,.

r

nn.

till kvinnokr

Bromma 100:l'orsl
35:._
Kirstcn Pc'rsson. Giitcbror;;
5O:-Bets;r Källström, Llppsala50:-*
Ann.r V.jnnbom, Johinncshov 5C:50:.lan-Ol.rf Eriksson. Sp.rnga
lnga TclJ, Vällingbl
100:Sorria Klcin. Upps;rl.r
30:lngricl Hillbcru, Stockholrn I O0:I'l O, Sk.rra
50:Valborg Svenssr:n,
Signc Svcnsson,

Mrrilnnc

)nn.-

.f

oh.rn ssorr,

Hisings Ba.k.r
Helcn.r

Sr'e

nsson,

Morlll

Mia timshcinrcr. ins.rmling vi.l
100;-1

25:-

Modcrnl Muscct
Birgit oe h HilJing Anclcrsson,

lon
Anonynr
^

Äkrrp
Karlstad 1ö0;..-t50:Karlshamns SKVrvd
, sO:;
Gunnelilin<Jia,Uppsala ,
Hilda Daniclsson, Ludvike
20:Viola Harnell, Vimmcrbv
25;Marianne Hcrfsten, Bromm.r
.12tr.\nonYm
I uu.Hildegard Lidholm, Enskede 25:-

JoakiÅ Lcnr.z,

Anna*Lisa Oqemar,

100:.25:-.-:

f U;-;-*'

)u:-

J00:lO0:-

ig hnd

Besök

återuppbyggd. Hon är en av dom få människor
jag träffade sorn urtrl'ckcr bittcrhct och indigna-

$
I
i

Vietnam

O.* f]estr var försynta och dr.r.rneriseiade
[::.
- Jag arbetar jämt, säger Lam. När jag konr-

mer hem fran fabriken måstc jag ra hand om

mina flickor och min män. Ias h:r; sått ner från
52 till 38 kg. Nu när jag uci o"rsakcn till att flic-

korna föddes blincla tänker i.g ofta pa deras
framtid. och ju mcr jag tänkcr desto rnera indisnerad blir iag över derta som I.JSA gjorde. Hon
skulle vilja skicka dötrrarna till en sk-ola ftrr blinda barn. Men der finns inte många såclana i Vietnam. Der är cn fattig fanrilj i ctt fattiut land.
Mina besök pa inltitutinner for liandikapp"rde
gav ctt starkt intryck av brisr. Dct flttns hör.rp-

parater till barn som fått hörselskador av t11'ckvågor från bornber. Det fattas rullsrolar till nränniskor som har obrukbara ben. Dct fattas mare-

till protcser. I)ct

farras pappcr till böcker
mcd blindskrift. l)ct fattet . . . L,iempleu är otaliga. Vietnarn behöi'er hj;llpl

rial

Mari Sandström

I mitten

av augusri bcsöktes SKV av Dounq Thi
Duyen fran Vietnams kvinnoförbund. Fioi berättadc om areruppbl'ggnadsarbetct. iärnlikhetssträr'andcn och oin

tili

oiik. projckt som bidrar

forbundets verksamhct. Kvinnorna svr kläder, gör tavlor och har cgna otilinsar m.m.
Vi- diskureradc ockse' SKV
Vi.rn*mproiel<t
och fick vera arr vi nråste ha ',kontinuerlig kontakt med Vietnarns anrbassaci och fölia upp sändningarna a\, utrustning till rnric{rarvertlcentrllcr*
na,

för att der hcl.r ske fungcra.

f)uong Thi I)u1,cn iranrfördc dc varmasrc
hälsninsar till oss all.r frln dc vietn;rm.-.siskr
kvinnoina och önskadc

vi ha{t skall

fä,*:,'::1

ltt

de fine tirrbindclser-

besta och fördjuprs.

,ä.?lt^'".f:."'
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När vi passerade byar korn folk ut och applåderade och bjöd på frukt. Vi sjirng sanger, pratacle
-frcdå.
och ropade Vive la paise-leve
Tidigare
hade det varit ett tåg som höll ihop. Nu vir vi
drygt l8OO så det blei Iite sämre tr,.d di.iplincn.

dc clessutom var oeniga? Egentligen skulle vi ha
delat upp oss i smågrupper för att diskutera hur
vi skulle fortsätta frcdsarbetet hemma. Av detta
blev intet. Vi skildes i ocnighet men beslöt att
förhandlingarna med borg-lrtr.en skulle fort-

Den goda organisarionen sartcs pa harde prov.

sätta.

'

- Organisatörerna fick verkligen slita. Varje dag
förändrades marschvägen eftei diskussioner meä
polis.en. I Tvskland hade det varit rnottagning
hos borgmästaren i de städer man kornmit tili.

startade tidigt nästa dag. Vi skulle gå 35
i dallrande herta. Alltfler kom åkande
och anslöt sig till marschen. Nu började det bli
trångt vid rasterna. Vi var nu ca 5OOO. De som

'

tiska såväl som politiska.

rnånga at' dS nytillkomna var orurinerade och
otränade. Ätskilliga blev törstiga och fick

Hwr inta Paris?

skavsår.

Overallt kom det folk och ställde frågor, prak-

Många hade med sig barn, cn del åkte med barn-

bussen som norskörna ordnat. Ingcn bchövdc
vara rädd att bli irvergiven efter vägkanten. Det
fanns sjukvårdspersonal och allra list åkte en
buss som plockade upp folk. Men bara orn det
var fara å färde. Trötthet och skavsår fick n-ran
stå

ut med.

Denna kväll slog -,'i läger

i skogen. Vi hörde
plötsligt tjut inifrån skogen. Dcn lokala
brandkåren hade kört fram wå brandbilar som
sprutade vatten över alla son-r ville svalka sig.
Jublande människor strömmadc dit. Det var underbart men gav samtidigt otäcka associarioncr

till kriget. Det var packat mcd nakna, skrikande
människor under det iskalla vattner. På bilarna
stod de uniformsklädda männen.
E,tt möte annonserades, "Vad händer om r.i
inte får gå in i Paris?" Borgmästaren
-fiirbjöd i Paris hadc
hitrat en förordning sonr
marschen att
komma in i staden. Vi träffades i skvmningen i
en .sandgrop under bokträden. Tetatergruppen

spelade ett symboliskt stvcke om aton-rbonibe.r.

Det hade tillkommit yttårligare ca lOOO personer, bl a busslaster med folk från Norden som
skulle gå med den sista marschdagen.

Hetsiga
diskwssioner
När mötet väl började visacle sig de politiska
motsättningar som tydligen funnits hela tiden.
Just denna gång gällde det huruvida vi skulle
storma in i Paris om inte borgmästaren ändrade
sig. Hetsiga diskussioner uibröt. Norskorna,
som höll i rnarschen, menade art detre var just en

fredsmarsch, inget stormande demonstrationståg. Tyskorna var de mest kritiska. Många av
dem hade lämnat marschen redan i Tysklanä.

D.

ville även tq upp anti-NATO-paroller och prorestera mor kärnkraft.

Alla vi nya ville vera vad som hänt. Ledningen
menade att detta var omöjligt. Hur skulle--de
kunna summera allt som hänt, på alla språk, när

Vi

kilon-reter

gått Iänge var uthålliga och spänstiga, men

Vi eick efter en trafikerad liuvudled sorn kantades av allt modernare villaområdcn. Asfaltcn
klibbadc under firtterna, bensinångorna låg täta.

Munkarnas trurnn"Ior manade

oir

ol-,et,ckligt

framåt.

Vi _gick till den sonrnrarsrängda Le Bourget-.
flvgplatsen, 15 kilorneter utanför Paris. Dct-r.ar
en platt, vindpinad plats som helt saknade stäm-

ningen från lägerplatserna

vid floden och i

sKogen.

Vid samlingen fick vi beskec-l att vi fick eå
genom Paris garor om vi ombilclacic oss rill Ctr
demonstrationståg. Vi skulle träffas clagen efter
r,'id Port d'Aubervielle. Var och en fick ia sis till
Paris som den ville. Många rog nu bussar-.och
taxi in till staden. Det kändcs lite snopet. Freds*
marschen flöt ut.

Perspektia på åskan
Klockan ett den 6:e augusti, på årsdagen av Hiroshimabombningen,, avgick- den-ronitrationen.
Vi var mellan 5-10 OOO personer. Det i.,ar kvär.ande hett och åska i luffen. Vi gick genorn nästan folktomma garor. Det hängae t;te iotk i fönstren. Från Bastiljplatsen fortsatte vi vidare till
Bois de Vincennes där vi samlades rill möte.
Regnet öste ner, det åskade och blixtrade. När
blixten slog ner i högtalaranläggningen birr;ade
IolK troppa av.

På kvällen var det en stor inomhusfest i
UNESCO-huset. Det som fick plats berättade
att där var fullt med folk från olikä delar av världen och atr stämningen var hög.
När vi väl satt på planet hem till,Sverige, böriade vi få lite perspektiv på
^r, Fredr.,-r"rrch.n och
de;s lgtydelse. Deita u^,
viktig manifestarion
i.fredskampen. Viktig för oss söm gått längre
eller kortare sträckor, för dem som sett marschen passera och för alla dem som läst eller hört
talas om den. Nästa år blir det kanske en fredsmarsch i Norden, eller en i varje nordiskt land,
eller en fredsstafett mellan många länder i Europa. För fredsarbetet fortsätter. i
27
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Känslomässig
tmpotens
o

(Jnder Nordiskt Fredsmöte på Åland i somras diskwterades dey
framtida fredsarbetet. Bland föredragsbållarno Tornt Harald Ofstad. Agneta Å't.;t ,rjr:rrri, tt)it
föredrag "Krig, upprustning ocb ztårt moraliska ansadrt'.

Ungefär 300 fredsarbctare
från hela Norden mötte upp på
Nordiskt Fredsmöte. Uncler

de

dagar mötet pågick, kunde man

lyssna på föredrag, delta

nel- och

i

pr-

gruppdiskussioner

samt knyta kontakter för det
kommande arbetet. Bland för-

edragshållarna fanns Johan
Galtung, Maj-Britt Theorin,
Eva Nordland, Jens Evensen,
Harald Ofstad, m fl.
Svftet med detta mötc var atr:
-'sprida kunskap om fredsar-

bete bl

-

a genom

forskning

och fredsundervisning
skapa kontakt mellan enskildr, grupper, forskare och

politiker i Norden
ge tillfälle att diskutera aktuella frågor av betvdelse för

freden, t ex Norden sorn
kärnvaoen fri zon
finna g.*..rr"--, former
för att ytterligare stärka
fredsarbetet i Norden
undersöka möjligheterna för

skaoandet

av en

fredsfolkhögskola

Nordisk

Jag har valt att referera och
kommentera Harald Ofstads
föredrag "Krig, upprustning
och vårt moraliska ansvar".
Detta berörde i stor utsträckning könsrollsmönstrens destruktiva funktioner i ett oatriarkaliskt system samt allai vårt
moraliska ansvar.

Överlevnaden
"Moral är att ta det allvarliga
allvarligt. Det som är allr arligt
är att människor och diur lider,
förnedras och har det ont. Att
ta det allvarligt betyder att engagera sig, skaffa sig så säkra

viska lotsade han åhiirarna in
bland de frågor vi alla bör ställa
oss i dessa dagar, när problem
som gäller vår överlevnad, fördelningen av tillgångarna mellan klasser och mellan folk, vad
skolans undervisning bör innehålla, handhas av småfinurliea
försäljare av asikter, som vill ha
din röst i utbvte mot löftet om
en krona mindre i marginalskatt.

Ofstad ställde föliande

1. Har vi moralisk rätt att försvara oss med atomvaoen

2. Har vi moralisk rätt att

sosial- og

tron att det ökar r'år cgen
säkerhet

rande. Pa klingande skandina-

?

3. Vilka krav ställer moralcn
på oss själva

vi

i

den situation

befinner oss, i vårt sätt
att tänka, i vårt sätt att känna och i vårt sätt att handla?

rettsfilosofiske

sporsmå1" (Universitetsförlaget). Detta var också något
Ofstad kom in pa i sitt anfö-

?

hota

ett land med atomkrig i den

kunskaper som tid och råd till-

åter och att försöka handla sä
att världen blir mindre ond."
Citatet är hämtat från Ofstads
senaste bok "Ansvar og handling. Diskusjoner a., äo.al-,

rre

frågor:

Användande av atomvapen
detsamma som folkmord.

är

29

Reagan? Är det inte liknande
tongångar som hörs från Vita
huset idag? Ofstad pekadc pa

myten om att storhet ofta förknippas med styrka. som i sin
tur ofta förknippas mcd militär
styrka. Häri finns den stora faran. Och i nuläget är r..i europ6er de mest utsatta. Vi är gisslan

!

Ett annat exempel på könsrollsmönstrens

destruktiva

funktioner ligger i det delansvarstänkande som ett högteknologiserat samhälle skapar.
Om nran inte drar gränsen här,
var ska man då dra den? Ofstad
pekade på den stora fara det innebär, att distansen till konsekvensen av en handling ofta far
en människa att handla omoraliskt. Våra dagars krig är högteknologiska, datoriserade.
Den som trycker på knappen
behöver ej se sina offer plågas.
Detta är ett bevis på hur tekni-

ken formar vårt samvete. Vi
måste återerövra våra samveten; en medveten kamp, som
måste föras på alla plan

Fostra

!

till fred

Ofstad kom, liksom Galtung
giorde i sitt föredrag, in på civil
olydnad men också på fredsfostran och könsrollsmönster.
De två sistnämnd a år intimt
sammankopplade. Att fostra
till fred innebär bl a att kartläg1, analysera och bryta de
könsrollsmönster, som foder

myter och vanföreställningar
om oss som individer.
Förr sa man att krig är ett
stålbad, som gör pojkarna till
män, De flesta kan väl genomskåda en sådan myt idag. Men
hur många amerikaner genomskådade Nixons försok att my-

tologisera den starke, när han i
ett uttalande sa: "Vi kan aldrig

tillåta att USA blir andra nation t världen." Och vad säger
30

En ingenjör kan hålla på och fila
med en mutter i månader för
att få den att tåla högre temperaturer. Hans chef har bett honom och några till, de tävlar inbördes om atr bli iörst, ingen
vill förlora. det är en kamp och
en fråga om prestige. Att muttern ska inga sorn komponent i

en atombomb bryr sig
om. Det gäller att inte

ingen
tappa

ansiktet, dcr gäller att klättra på
stegen upp mot de fina jobben,

upp mot makten. Når du dit
har du lyckats som man (och
som yrkeskvinna. för de apar
efter männen utan att reflekteral). NIej, säger Ofstad, ett helhetsansvarstänkande kiävs! Ett
ifrågasättande och kontrollerande av helheter, ett greppände av sammanhang, så att vi inte travar på i blindo, insnärjda i
presti getyn gda köns roller.
Fn engelsk fredsforskare, E
P Thompson, har berört detta
fenomen, som Otsrad äi inne
på h1, Han kallat
4.: för extermrnlsmen, söm narror ur
ordet extermine:utplåna. Just
detta nätverk inom den hög-

teknologiserade vapenindu-

strin, ia inom

högteknologi

överhuvudtager,

där

ingen

greppar helheten, där anslagens

och lönernas stCIrlek visar var
de smarta, stora grabbarna
finns, skapar en hänsynslös,
prestigebunden kamp om
makt, ära och pengar. Ingen

har det moraliska modet

att
ifrågasätta den slutlige produkten, som i sina dclar är sa kom'

plexa och sinnrikt konstruerakomplcxitcten,
sinnrikhetcn blir till lockehe
och väcker en oreserverad beundran och vördnad hos cle inblandade, deltagande och där-

de, att siälva

konstruktö-

ä:3":.Oansvariga

Känslomässig impotens
Ofstad satte likhetstecken mel'
lan teknik - manlighet - chauvinism. Han berörde också be-

greppet "känslomässig impotens" och nämnde Kissinger
som exempel. Någon hade en
gång frågat denne, om han tillät
känslor komma in i beslutsfattandet. Svaret blev naturligtvis
nei, "Mina känslor kommer
aldrig in i mitt beslutsfattan'
de!" Ofstad kallade sånt tal för
strunt. Beslut bygger, menade
han, på känslor, för vad är
känslor om inte värderingar

och

fostringspåverkan

!

Kis-

singer borde i stället ha sagt:
'Jag vet ej att mina känslor på-

verkar mina beslut." Det är
dessa världens män och några
kvinnor (Thatcher år ett bra
exempel), som leder våra öden
och som vi låter leda våra öden!
Irträr

vi lårer dem leda våra

öden, blir

vi

ocksä medansva-

rigal

-Ofstad

avslutade

sitt

anfö-

rande med en rad tänkvärda uttalanden,

*

Det är omoraliskt att vara
ty det leder till destruktivitet. Vi måste hålla vår
pessimist,

sociala fantasi levande och vara

öppna för alternativ.

Vi

måste

genomskåda propagandan och

luckra upp de konstruerade
konflikterna! Vår oro idag är

oCksä en resurs, Den kan leda
till engagemang, och vårr enga-

gemang till handling! Ansvaret
är vårt! []

g@
U-:! fil1"e"s Itiqte, bar_aår aerklighet _uidgats_aida wt öaer aåra saenska gränser.
Människor I efi(a, LatinameriLa, Asiei, Europa, USA har
fått ansik"ten ocb
peras-glädje, sorgt förnedring ocb kamp bar kommit näimyre
?ryf.
Lindqvi st,

oss.

aktizt inom Filmcentrwm, lyfter fram några betydekefulla
filmer.

I borjan av 7a-talet sås jag dokumentärfilnren
"Chircales - Tegelarbetirna;' av Marta Rodrigu-

ez. socialanrropolog och Jore. Silva, filmire.

Under tre år levde de tills.rmmans med en fattis
arb.etarfamilj i utkanten av Bogotä, Colombia.
De föl;de familjens liv i vardag och helg; r.ardagen dominerad av hårt slit för-en rik joid:igare
barnen tvangs bära tunga tegelbördor så ,nä.t de
av--kvrkan, vars myrer
\r:9. gå - och helgen
-missförhållandcn

dolde orättvisor och
d.e,

och låu"guld och r.röna skogar i en värlcl på andra

sloan graven.

Det. .var ingen "enkel" verklighet filmarna
sokt skildra. inget "cnkek" eländci'De antaganden de urgarr frin hiill intc i kontakt med'den
verkligheten. De fick tänka om, börja frän början för att till slut anse sig ha kommit sa nära
sannlngen

om

tegelarbetarnas

villkor

som

möiligt.
Filmen visades scdan henrligt pa andra platser
-upplevcle
och för andra arbetare. De
sig i,-,te
längre som ensamma eller präglaä. ." öclc,t cller
av sin lott. De förstod forirvikets mekanismer.
De organiserade sig och srällde krav.

I

våras,

tio år

senare, visades

i

Gunnel

Amsterclarn pä

den första feministiska internationella filnr och
videokonferenscn i världcn filmen "Es primera
vez * För första gången", där ett kvinnokollcktiv dokumenterar ett nröte i Mexico i oktober
1980, då för första gången i landets historia omkring 200 arbetarkvinnor träffas. Många av dem
har aldrig talat med varann eller n;rgo,-rinnr,-r

o-

hur de har det. Andra har börjat irganiscra sig
och kämpar för drägliga arbetsförhållanden. En
kvinna sägcr: "I början trodde vi att vi var allcieles ensamma. Vi trodde inte att vi hade så mr.,cket kraft. "
Filmen visas nu på många platser i Mexico och
andra länder.

Irilm som väckarklocka och kommunikation.
Film.som_aktiv, progressiv resurs i politisk, social och kulturell k"-p. Ibland känni det angclärnare än vanligt att betona dess betvdelse.
Den latinamerikanska filmen i .svnncrhct har
ofta och länge fungerat i dcn riktningcn. Det har
inte. bara fått positiva konsekvenser, nej, filmer-

na har tagits på allvar också av fcirryckarna;

ll

fängslats och torterats och deras filmer har beslagtagits. Flera befinner sig nu i exil.
Deif".rns och finns hos dessa filmare ett självklart samband mellan vad de tror på och vad de
gör. Många svenska filmare har under årens.lopp
ärbetat på liktratrde sätt, både i Sverige och ut-

omlands. Också kvinnliga filmarbetare. I engagemangets och solidaritetens namn har Marceline Loridan arbetat i Laos och Kina, Heiny Srour
i Dhofar, Ingela Romare i bl a Guinea och MozamDlque.
Sarah Maldoror som

filmar i Angola säger

i

en

intervju:
Jrg har inget

till övers för filmer fvllda x1' po.litisk ietorik. Jag är ingen anh:ingare lv..tred;.evärldenbegt.ppä,. Jag gör film föi att folk - vilfålg de"än har - ske bcgripa. dem F.9'
ken ras
".i det utsugare och
utsugna,. dct är allt'
mig finns
Film betyder att ta-ställning 9.h när.iag tar.ställning, då'informerar iag- Vad iag i'isat i filmcn
"sambizanga" är cn kvinnas cnsetnhet och den

-

tid det tar att marschera.

"Sambizanga" bvgger Px en episod i biirian ar''
t-.- iå srnaningu.* lttl-de till

clen långa maisch,

Angolai- befrielsc och .självständishct. En
moiståndsmänncn tas till fånga och c-liir under
tortvr. Hans kvinna vet inte detta utan vandrar
från by till bv och letar efter honom. FIon scr ctt
folk i k"-p och upptäcker krmpcns villkor' t)et
film.en u,,ärr, htt-tålt. om är

hur ett folk blir

medvete t.

ATT BLI ME,DVETE,N
Man kan fundera mvcket civcr hur man blir

omruskande, knakigt, som av ett askvädcr, ått blixtneclslag' Pll:'
,.ii,r, miukt, sonr AV cn flucas kittling - aldrig

medveten. Pä sätten

- häftigt,

sorn allclclcs av sig siälr'.
FIansson, en av cle sijn-r.f ag tänkcr pä Birgitta

n"r.rrk,,., som ockuperar Eiser-fabrikcn i Solleftcå och som i cn intcrviu i TV i slutet av iuli
berättade om hur hor-r och henncs arbctskan-rra-

uncJer en ling tid ha varit relativt
passiva och helt enkelt omedvetna oln vad före-

ter frän att

tagslcdningen egentlisen hijll pa med, "plötsligt"
-Ne r'aknat och hancilat.
dslagen, kittlingarna kan dugca tätt och
från många hill ellcr det kan ta är rnellan dcm.
Det kan också ta år att bearbeta den-r - en jobbig
D

rocess.

Historiska händelser, krig, förändrar naturligtvis också rnänniskor och deras livsinställning, på
ont, på gott. Som Helma Sanclers-Brahms från
Västtyski.and visar i filmen "Tvskland - bleka

moder".
När andra världskriget bryter ut är Helene
och Hans nygifta. Han ger sig iväg till fronten.
Hon blir kvar i Berlin. Hemmet bombas. Hon
flyr med sin lilla dotter, söker härbärge än här än

där under svåra umbäranden i ett krigshäriat
land. Hon lär sig lita till egna krafter. Hon blir
stark.
Så småningom

blir det fred och Hans återvän-

der. Hennes surt förvärvade identitet och siälvständighet beti'der ingenting för honom. Han
vill ha henne tillbaka precis som hon var innan
kriget bröt ut - kvinna på hans villkor.
Fi.nnet dröm om lvcka i fredens tecken blir
en mardröm. I)et "yttre" kriget har hon trots
alla helvetiska påfrcstningar klarat, men är nära
att Eå under i det "inrc", som för henne innebär

..t riltfor cljup

besvikelsc.

FÖNT, OCH E,FTE,R KRIGE,T
- Det skulle vara intressant att se cn unclersiikning av kvinnobildens förändring i film före och
eftcr kriset, skrcv Sharon Smith, USA i clen nurnera ncdlagda tidskriften \flomen and Film,
1973.

Irilmjournaler, slogans och radioprogratn

i

cn

AV ame rikanska staten finansieracl ci tillförnc
skadad r.,ärvningskampanj uppmanacle då kvinnorna att lämna hemmcn och ga ut och ta de
lobb i inclustrin som männcn lämnat.
L,ftcr krigsslutet uppmanadcs de av sanrnra intensiva propaganda att aterväncla hent till sina
"pots and pans". Läkare stod upp och vittnadc
om att vrkesarbetandc kvinnor riskeracle att fcir-

lora sin kvinnlighct. I fihn cfter film scrveraclcs
romanriska kärieksl-ristorier. Dcn ensamhet de
naturligt nog upplevt undcr kriget kanaliseradcs

ät rätt håll. Mannen ätertog sin plats, kr.'innan sin

och orc-lnine härskade.
Då rasade två krig. Det anclra gällde kampen om
rnedvetandct. Dei kriget har allticl rasat och nu,
ja, orden räcker intc till - vilka rcsLlrser sätts ir-rte
in fo. att stvra n-ränniskor dit makterna vill!
Kampen är ,iiämnare än någonsin. Ät-tda - i"g
tro. i,-rg.nting kan ta ifrän ois vår kunska.p, vårt
.rrg"g.-rng,'vår solidaritet. Och vi blir flcr och
fler.
Vad det gällcr är att inte ta avständ från verklighetcn, hur förtryckanc-le den än kan upplevas'
Det gäller att med alla våra progressiva resurser
oå olika sätt och i alla mcdia, också dc kommeräi.ll" vi så lätt rynkar på näsan åt, arbet-a - ilte
för en alternativ framtid - utan för en framtid'

Tv

så långt har

vi kommit.

!

(w

"The Life artd Times oJ' Rosic tbe Rivctcr" hetcr
Conntc Fields J-ilm orn kvinnor som under 1}-tdlet
jobbade sont rtiterskor ocb svetscrskor i t-arvsitdustrin. Den visas i TV, troligcn i septerrtber -81.
("Tegelarbetdrnd" l'inrts att byra på Filmccntrun't,
08/23 27 50 ocb "Tyshland, Blchrt
Folkets Bio 08/20 30 t9.)

Motler"

geltorn

.)J

,,TAG

DROMMER
OMFRAMTIDE,N
Vera Andersson bor i den lilla staden Port Antonio på tamaica, en ö i
Karibiska baaet. Egentligen är hon döpt till Lille, men bon tycker Vera
låter aackrare. Marie Ackerup bar träffat Vera i bennes bem där hon
bor med ft* aa sina barn ocb sin nuaarande mdn.
J"g vaknar vid fyratiden varje morgon. Då stiget i"g ut på
verandan och ser vilket väder
det är. Sedan städar iag verandan innan jag tar itu med kö-

-

ket. När ttg ar klar gör itg
frukost till hela faniilicn.
Så börfar Vera sin bcrättelse
när vi träffas i hennes hus där

hon bor rned sin nuvarande
man och fem av sina barn.
Minsta barnet Rikardo är 1 år.

Därefter kommer Barbara 9,
Jaquline 12, Albert 15 och
Yvonne 20. Syätte barnet är en
18-årig son som bor hos sin far.

- Jrg har varit gravid

tolv

gånger. När iag var 20 år och
andra barnet skulle födas hem-

ffiå, trodde inte b:rrnmorskan
att jag skulle ha barn. Till slut
satte hon i gång värkarna genom att sDruta kokhett vatten i
underlivei. J"g blev skållad pi
insidan av låren och hzrr ärr efter detta. När barnet kom ut

3-+

blödde det ur ögon, näsa och

mun. Huden var sönderbräncl
och blodig. Barnmorskan hade
dräpt mitt barn.
- Ett annat barn dog vid nio
månader av en sjukdom som
jag inte känner tiil. Jag fick ett
missfall vid tre månader och ett
vid en och en halv. Ett missfall
fick j"g med min nuvarande
man. De andra minns jae intc.
Sista barnet fick Vera föda pa

ukhus för att henne s blodtryck var lågt. Läkarna ville
sf

sterilisera hcnne, men mannen
vägrade godkänna inereppet
och skriva under nödvändiga
papper. Han är 56 är och Rikardo är hans enda barn, så han

vill ha fler.
- Innan jag lämnadc sjukhuset
lovade läkare n att sterilisera
mig utan min mans godkännande. Så när jag får tid ska jag
åka upp till s;ukhuset och operera mlg.

Det är kvinnorna soln sköter
barnen och ser till att de får
mat. Fäderna tar inget ansvar i

tia Guest House och gör
samma arbete där som hemåa.

pengar om de inte bor rillsam-

dukar-gardiner-mattor, städar,
sköter om trädgården, målar

Lagar mat, rvättar lakan-liand-

uppfostran och lämnar inga

om rummen och verandan.
Hon brukar också reDarera
kontakter och annat ,,r- går

mans. En del kvinnor kan få t5
dollar (30 sv kr) i veckan för ett

barn, men då ska domstolen
först bestämma underhållet.

- Upp. i

bergen

För sitt arbete får Vera 70
dollar i veckan (ca 140 sr.. kr).
Av derta är 20 dollar extra ,rch
en t\/st iivercnskon-rmclse mellan henne och Mrs Robinson

med ensamrna kvinnor som är

brukar

fi

mar sorn blir

cir.cr

från eästhuset, clär jag arbetar.

Det är ett stort problcr-n att

kvinnorna har sl menqlt b.rrn.
Ända finns det preve,-riivn-rcdcl
som p-piller och spiral, mcn
dct kostar pengar och dc som
skulle behör'e nnvända dcr h:rr
inte råd.

-

S;älv tycker

jat det är bäst

med 2-3 barn, da h.rr r.i rltl

med mat, skor och kiäder.

Drömmen om
kontorsarbete
- Om jag inte hadc fött

som äger gästhuset.

- Min man och barnen r,ct
intc om clet och jag firrsirkcr
spara pengarna till framtider-r.
Vcra är mvcket stolt iiver sitt
arbcte och är ntcdvcten ont att
hon rir omn,ckr ocl-r cluktig.

Mrs Robinsön bet;rlar

hcnnc
extra f ust firr att få behålla hcnnc som fi.rrestånclarc p:i gästl-ruset.

Vera har sin vngstc son med
sig på dagarna, åftåt-r,rt't-r clct intc finns n:igon annan barn'tl
tllls v n .

-

sista

barner, skulle jag biirjat skolan
igen. Jag har bara gått fem år
och vill gärna arbete med nasor

vct inre riktigt med
vad, kanske något där jag fick
sitta och skriva på ett kontor.
Veras man åkcr till sitt arbete
klockan 8. Han arbetar på minibusscn mellan Port Antonio
och Kingston. FIan kommer
inte hem förrän 12 pä narren,
varje dae, året om. De pengar
han,tjänar går åt till hans egna
annåt. Jag

På söndagarna
.

är jrg

leclig

och då brukar min son-Alberi
hjälpa mig med djuren, rre gettcr och cn ko. Pa vartlag;rrn:r
skötcr han dcm cnsanr. Jag fiir-

sökcr också hinna med lite

praktiska saker, laga grinden
sorn alltid går
'detsönder, måla på
huset där
behövs, rköta
trädsården och sv kläder.

Ibland f . irg sa trötr pa kr ällarne ett det är svart att somne.
Då brukar någon av barnen

-

stryka mig sakta på huvudet
och tyst sjunga en sång tills .iag

somnar.

utgllter.
- När barnen ätit frukost går
dc till skolan, själv är jas ki:ar

Mystik och magi
- J"g tror mircket på mystik

och tvätrar kläder. Det maste
göras var;'e morgon annars blir
det lör mycket arr hänga på

är död. I drömmen kommer

tork. Vid 8-tiden brukar jig
vara klar och går rill mitt
arbete.

Vera är föreståndare på Scot-

Ååson

drömmer om en död person så
ska man satsa på nurnmer lZ i

ett särskilt spel.

- Efter en dröm om rnin far
satsade

i^g 2 dollar och vann

48.

sönder.

bor rnassor

mycket fattiea. De h.rr knrppr
till nrat at sina brlrn och daiigt
mcd kläder. Nagr.r iac k,i"n..

legala. sp.el där man satsar peng-

ar och kan vinna. Om

och magi som så många andra
oå denna ö. Det händer ofta att
jag drömmer om min far som

han fram till -ig och säger:
"kom hit mitt barn och sov här
hos mig för du är så trött".
På Jamaica finns det flera il-

Vita kvinnor
- Ibland kan jag fantisera orn
att få åka flvgplan till anclra

länder. Jag skt lle särna vilja schur anclra kvinnoi 1.r,.., ,.,-,.,-,
det är bara en drönr som alclrig
kan bli verklis.
- J.g mijter rnänsa r.ita kvinnor i nritt .rrbctc, rrren .lcr .ir
mest unga flickor och ensamma

kvinnor med barn. Jag
.

har

sr'årt att fiirstå clen-r, cle.t lr annorluncia att \.ara svart kvinna.
Vi har dct inte likadant. kanske
rnctl barn oeh hus, men de k:rn
inte klara sig själva s.,i bra. Ofta

frågar de mig om enkla saker
sorn hur frukosten lagas, l-rur
mr.n skl sk,ire brotltrukr. Ias
vis.rr hur det g.rr rill, nrcn'd"
k:rn intc äntla. Dct linns de sonr
bctt mig tvätta deras kläder och
sagr arr händerna blir fijrstörda. Sånt kan jag inte fijrsta.

Vera vet att vita kvinnor i

andra länder rnåste arbeta och
att de clå finns pi kontor och i

industrierna. Men hon tror att
alla har hemhjälp sorn dc vita

kvinnorna på Jamaica.

Framtidsplaner
- När Rikardo blir lite större
har j"g ränkt använda mina
sparpengar till att borja läsa på
kvällsskolan. Den är till for
dern som inte kan läsa eller

skriva och för dem som vill
ett yrke. Det kostar
80 dollar (ca 160 sv kr) för en
period på tre mänader. Det
skulle vara roligt att arbeta pi
kontor med andra tider och lite
lättare sysslor. Jag börjar känna
mig lire trött i kroppen och är
t..
rnte sä ung längre. E
.skaffa sig

35

"W bar bhuit
igen"
förcådda
- Iag aill inte byggo en enda teori som lämnar kainnan utan hopp. Det
är iite kainnorna det är fel på, utan på den sociala aerkligheten. Det
säger Berit Är, norsk, kainioforskarö ocb agitator, i ett iamtal med
Gunilla Eldh. Hon bar kommit fram till sin teori om ett globah kainnouppror efter att i tre år ba rest runt aärlden ocb stwderat kainnors
aillkor.
Berit As kommer direkt från
ett fyra timmar långt tal om
kvinnokultur och talet inför
fredsmarschen som hon höll i
Kungsträdgården

i början

av

sommaren. Hon bär med tig
entusiasmen från sina åhörare
men också ilskan över "dessa
manliga institutioner som förlöjligar kvinnor och deras in-

satser". Berit syftar på R"pports inslag om fredsmarschen

där den

reducerades

till

ett

skoskavarjippo. Detta, menar
hon, är ett exempel på det förtrvck som kvinnan utsätts för
in'o- alla institutioner i smhället; i idrottsvärlden, ekonomi,
massmedia, inom utbildningsväsendet osv.

- Ett av målen med min forskning är att klarlägga dessa
samband. Att visa att det inte
är oss kvinnor det är fel på utan
på den sociala verkligheten.
36

Teorin om ett globalt kvinnouppror är en förenkling utifrån bestämda perspektiv och
värderingar. Modellen innehåller fem s k dimensioner som
tydliggör kvinnans situation i
världsläget.

Försämring
Kvinnornas villkor

försämras

hela tiden. Samtidigt har allt
fler fått en större insikt om detnågonsin tidigare i histo-

:i.::
- Det är inte enbart på grund

av att försämringen nått en viss
nivå på alla plan, som upproret

medeltidens häxjakter praktise-

rade man en annan form för
självförintelse och dränkte sig
helt enkelt.
Den spänning som idag kan le-

da till förändring, säger Berit
Ås, ligger i att vi hai kvinnor
med facklig utbildning, militär
träning, politisk skolning, både
i I- och U-länder.
Och dessa kunskaper och insikter förmedlar vi till varandra. Dessutom har vi numera

-

möjlighet att

dokumentera
och över-

hänsynslösheten
greppen.

närmar sig. Då hade det kom-

mit för länge sedan, för om alla
utsätts för ett hårdare förtryck
får vi bara den form av protest
som förekom under franska revolutionen. Då gick kvinnorna
rakt på bajonetterna. Under

Blinda och slöa
Berit berättar att medvetna
kvinnor i Italien ofta tycker att
vi häruppe i Norden slöar till.

Den formella jämlikheten gör

,Var och , en aw dessa fem dimensioner inne-

......hl..:.|,:äiu..:fb.:*Ii##,ihg'..:.g;6*....,.,....;.{,7.;'..f|4l

fö;iänd,iii,g' , Dessi äiiiiins'iinär

bihiar titls!\mans den enhe_t,.som gör "det globatla
kwtnno upproret" möjligt :

'.''

1: Kainnoiias aillhor'fö,rtU^ros bek ilde,n,'
Sayyidlgi få,
kvinnir ö,i;i kii,,kip

llkfler

acfi Instkt om detta,
.

1"

4:," i*geylall;tiska

ehonornin sprringer

lyryilirrn1 i,alla loinder men stärke, tå,mtiåigt
Rz.)znnosaudÅnteten.,

3.

p,en ttlltagande ehon,omiska nöd.en twing*

ai hvinnor att samarbeta,,för att öate,rleva,

4'.'Rai,ihor har bä'ijat ikapa igni 1'4;.si;s67ay;snir, ,,Diiiii är in rea.ktioi mat a\la: d, ,*,.i,njinlt
dominii; iiiuiir,u' l:ioou l t on ti ti ti",iiiiå,r:

ii

5.: Deni eb:anonisbi,a ti\htixiten,i den pat,tria*
,fafx,t-'iyekå*f ,*;g',,r,,,,tf jl"*iiåii:;

iailån|arr:atbeii

i|

öiit at öuer på k|,ianno*a.

9,aiFa:*m,ei;ii,teki:.wiiiiriå'itt

lanpd,:eh;', , ,

oss blinda
trycket.

-

för det reella för-

Men när vi inser att vår iäm-

likhet ofta är skenbar,

blir vi

Vi böriar
lära oss hur förtrycket fun-

besvikna och rasande.
gerar.

-

Italienskorna är så upproris-

ka och ärliga... Det händer

så

mycKet som ar lntressant ur
kvinosynpunkt. Missnöjet med

de samhällsinstiturioner

som

inte tillvaratar kvinnornas in-

till att man bygger
upp egna institutioner; kriscentra, radiostationer och
tressen leder

kvinnouniversitet.

För arr förstå det förtryck
kvinnor utsätts för i instit.,iionerna måste man också känna
till den speciella härskarteknik

män använder genremot kvinnor, ansikte mot ansikte.
Om man inte ser bägge dessa

former av förtrvck. kan man
inte förstå det elobala ekonorniska förtryckei -.,l", Berit.
- De multinationella bolagen
är i färd med att suga ut de slsta

resterna

av jordens naturtill-

gångar och arbetskraft. De

profiterar på den billigare
kvinnliga arbetskraften. Na,
vinsten inte blir tillräckliet
hög, gar kapitaler i allians mä

den politiska ledningen.

- I

Norge rar man ifrån kvinnorna deras avlönade vårdarbeten. De får fortsätta ta hand om
gamlingar, sjuka och handikappade men utan ersättning, trots
att vi betalat skatt för ätt det

hela ska fungera i samhällets
regi. Istället tar beslutsfatrarna
r'åra pengar och investerar i
o1jan.

-De bryter

hänsynslöst

alla löften. Hela den kapitalistiska patriarkala ideologin går
ut på chanstagningar och kon-

,

kurrens.

Om vi tar konstruktionen av
varuhandeln som exempel. ser

-

vi tl dligt hur kvinnans'villkor

försämrats

i takt

med "utveck-

lingen".

- ldag går det åt åtta timmar
för att handla en veckas varor.
För trettio år sedan tog det bara två. Vårt mode.n" to.rsr'l-tionssamhälle är uppbyggt pa
stora butikskedior- 'och' "srormarknader med' dålie service.
Välsorterade närbutiiier konkurreras ur. Nu krävs bil.

fr1'sar och feta planböcker för
att Klara anpassnlngen.
- Många kvinnor får idag bära
llcket tyngre och längre än

förr. Det tar länsre tld

arr

handla och blir oftaävrare.

Den danska ekonomen

Ester

Boserup har beskrivit motsvarande problem i U-länderna.
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Hon säger bl. a. att de kooperationer sorn skulle effektivise-

ra det afrikanska jordbruket,
ledde till att männen fick betalda statusställningar. Kvinnorna
utförde det lågt avlönade arbetet oå småbruken.
- f)essutom tog de multtnatto-

nella företasen ifrån kvinnorna

deras jordplättar där de odlade
friska grönsaker till sina barn.

"Hjälpen" slår sönder
-

Se

hur clet eick när Värlcls-

bankcn fiirlcdcle biirrclerr-ra

rad afrikanska

srare

r arr

i cn
oclla

tobak i stäilet fiir n-rat. Denna
förfärliga viixt utarmacic jordcn

totalt och rjorcle arr

öknen

breclde ut .sig.

i

ett

nirtskal, menar Berit. Hiilsotillstanclet försämraclcs. koooera-

tivcn giek,rnrkull. t,,lk llvtt.rtlc
in till stäcJerna clär n'riir-rncn blev
lovaclc iobb. Kr.'innorna länrn,rdcs antingcn kvar pa lanclsbl,gden och fick klara sig så gott dc
kunde eilcr ocks:r nriittes de av
arbetslösheten i stiic-lcrna där
månsa av clcm blcv här-rvisade

till prostitution för att

klara

är ofta den

att

männen på landsbygden sitter
under träden och diskuterar,

flöjt, har sina egna hemliga ritualer och får maten serverad av sina kvinnor. Detta att
männen sitter i skuggan och låtcr kvinnorna arbeta åt sig finner du i hcla den arabiska världen också, siiger Berit med eftertrvck. Och blancl dem son-r
arl-,eiar i städerna växer fvllerict,rch prostittrtioncn
spelar

Iriir att 'r,,i inte alldeles ska tappa
tron n:i fran-rticicr-r berättar hon
hur fiirsi'irnringcn av cle fvsiska
och n"raterielltr förhållandcna
kan fa kvir-rnor att ta sitt liv i
egna händer.

har kvin- I delar av Turkietjorclen

när

till

Mellaneurolra varit borta en viss tid.

cleras rnän som rcst

När dualckonomin, där föclan gar clirckt frän hanclen i
munne n, slas sönclcr drabbas
kvinnor och barn hirt. San-rrna
utveckling ser vi i Latiname rika
och dclar a'u'Asien.

- Detta är den bistra sanningen om "hjälpcn" till U-länderna. Jag träffade cn

kvinnlig am-

fr:in Sri Lanka

sorn

berättadc vacl sorn hände när

traktorerna kom till landct.

Männcn körde traktorerna och
kvinnorna fick olocka dubbelt
så snabbt so- iidiuare för att
lialla samma takt.

Berit Äs h,r. många fler cxempel på hur kvinnorna är de som
iiverallt drabbas hårdast av den
ekonomiska utvecklingcn. Men
vad skulle då männen i tredle
.,'ärlcien ha att fiirlora oå en nv

allt mer komplicerad teknologi
och en heidlös ekonomisk tillväxt. Denna mentala svaghet
kan du sc lran vttersta vänstern

till yttersta högern.
Idag bildas ferninistpartier i de
länder där det valtekniskt är
svårare för kvinnor att få något
politiskt inflytande genom de
traditionella partierna.
Chefsideologen i det can:1-

densiska

statsvetare.

feministpartie

Hon

skrive

doktorsavhandling

t
ri

att alla

är
sin
rä-

dande statsskick bygger pa patriarkaliska principer s,.rnt ()nr-

fattar inclividuali.sm, konkurrens och sektorism. l)en enda
politiska riktning som står i
motsättning till detta är clen radikala feminisnrcr-r sorn hon
menar har "livets rätt".

Kvinnornrr äger jordcn, är de
som oroclucerar och hantcrar
,'r.,rrn.. När cle biiriacle träffas
r "husrnodersfijreningar" infördc rese rinse n rnötcsförbud
fiir att förhindra e n politisc-

Tre klyftor

ring.

Hon'har kornn'rit fram till att
tre stora klyftor har öppnat sig
i världcn: Mellan rika och fattiga länder, mellan rika och fattiga människor i alla länder ocl-r
mellan män och kvinnor i alla
länder. Den sista klvft:rn vidgar
sig av tre anledningar: Det blir
svårare för kvinnor att firrtjäna
sitt levebriid, det är svårare för
kvinnor att 1å utbildning (85"1,
av alla analfabeter är kvinnor).
och dct blir svarare för kvinnor
att få oolitisk makt över kvinno.r ,rillkor.

Skilsmässor
.. t
,.
-'
virldcn
sprängs femilI Trerlie
jerna av in-rpe rialismcn Inen
även i I-lär-rderna ökar antalet
r

slg'
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Situationen

norna fittt ta iiver

Resr,rltatet visar problcrnet

bassadör

världsordning?

stor östtysk
undersökning visar att det i de
flesta fall är kvinnorna som vill
skiljas och att flcrtalet av dessa
har egen inkomst.
Flcr och fler kvinnor som inser.att.äktenskapet idag inte är
en lnstltutlon som gynnar oem,
kommer att behöva varandras
skilsmässor. Er-r

stöd. På clet sättct kan även
denr-ra effekt av en destruktiv
samhällsutveckling leda till något positivt - att kvinnosolida-

riteten stärks, menar Berit.
- Vi måste inse att våra män
inte kon-rmer att kunna h1älpa
oss. De kan inte släppa tron på
att vi kan lösa alla problem
med teknologi. Vi skapar fler
problem än vi kan lösa med en

När r i fragede

Re

rit Äs .'tm lt..,n

delade denna stindpunkt biiriade hon fiirsiktigt ,icli ped;rg.r-

giskt mcd att citera

E,stcr

Boserup.

-

Anledningcn

till att så många

motsättningar går mellan kOnen är att kvinn an är generellt
förtrvckt och att det sker helt
automatiskt. Männen övcr.scr,
glömmer, är ointresserade, de
trivialiserar kvinnors och barns

problem. I världsperspektiv
och maktperspektiv betyder vi
ingenting för dem.

Huvudmotsättningen är helt

olika pä olika ställen på

vår

I

i-

^x

't.' ;

\-, 'i

jfi

:

*st

4"*

R.!
^x\
iJ

"arrn, ',,.

"

tror att cicn fijrsta och sist:r
rnotsiittningcn finns nrellan kijnen. I)cr-rna rrvckcr rllr':rrliga
katesorisering Av kiincn upF stod, cnligt cie garnla kornn-runistiska tänkarna, i ocl-r rnccl infcirandct ar, e genclonrsriirte n,

cia

en clel ,rv denna

egendonr.

Klasskanrpcn har narurlign.is

varit och är fortfarancle viilclist
r'äscntlis. Nle n clct :rr ocki,r

viktigt rlrr kvinnorna

birrjar

icirst'r att r.i intc har fatt var

cle

l.

rnang

när kriget. Llpprr)rct, k;rnrprcrr
är vLrnne n. l)e iiastrr Llt oss cir gliirrrrrrr,r' \','lrir ins.rrre

r'.

- Se r';rti sonr hiinc'lc R;rchcl
(.:rrson. fi;rfilrrarcn till "silcnt
spring" och cn.rv nrilji)riirclsens r'äck:rrklockor. Hon fick
inte ett iire ;-Lrr bedrive ekolosiske str-rclie r iijr och fiill syälr
offcr fijr crlnccrn. \ieclan Bir-

gitt.r H,rrrrbrcrrt .lcpp.rr ih,,1..'
iir cr- utq.rnu,e n .l\ k.ir-rrkr-.rttsrle batten, spcl.rr I;ällclirr nr,rkrerrs
spel och slinqr:rr sig vic{arc. Sc
pa Nlonica Nilsson i Tcckonrrrtorp, hur hon stoci Llpp mot ba,lc f;rcktiirr'nirrg oclr k.rpit.rl,isere. f ller K.rrcrr Silk i IJSA sorn

'!1

ensrrse -

i kiirnkraftsfrasan. De är

borta r-rr pnrtokolicr-r trots :ltt
fiir nriljirriirclcn rn ccl sitt stark:r e n gage -

de stocl i spetscn
.s

mang.

Untlcr .le tre .lr s()nr Bcrit As
r:rt kvinnors villkor h,rr
hon srrrrrl.rt p.r sig nrang;r e \clnpel pa hur kvinnor ijvcr hela
r'ärlclen blivit firrrarlcla.
Hon beriittar or.n cle IO.OOO
kvinnliga solclatcr sor-n cleltog i
gcrillakrigct i Zimb:rbrvc.
stude

- I )c lr.rr

irrlt'r'rr.'r'.rts

nriln intc vet

Vi är förrådda igen
- Nu gror clct cn insikt ijvcr
hcla r'ärlclcn "\'i rir firrradcl,r
igen". Nlcn clet.ir inget nvrr
uncler solcn. V.rcl giir rränncn

.

biev nrörclacl fijr . sitt

Nler-r

jag

kvinr-ran blcr.

'.-,,

1. l*
".'"'ya

^-

lord r.rcl olika ticlpunkrcr.

le

.i

..,i

\':rc'l

liir

.ltt

nun sk:r gijrr

:rv tlenr. f)e her brurtir nrec'l sir-r
tr;rclitiorrclla kvinnoroll och f,rr

riiirfiir

ir-rte lterviincl;r
henrbvar.

rill

des s()nr trontsolrlatcr inrlg()t
.sonr clc trotlclc \';lr en ji'inrlikI'rctsk;rnr1r. NIen r-rär frccicrr konr

ille

n-rrur
liingrc.

irrtc vctrl r\'

.

Socialism eller inte?
Uttrvcket "r.i hrrr blivit firrraclda ,ge,-r " nr iitte hon fiirsta
gangcn i en bok orn Kin;r. 'l'ill
en birrjan fick iiven kr.innorna
skcirda frukterr-ra av revolutir>nen. N{en alltrneclar-r kollektiviseringen frarnskrccl hittades rrllt

färrc kvinnor bland

sinrr

- Kvinnon-r,r fungcr,lclc pa
rniir-rnens prrcn-risser. I)c enviin-

r

r:itt:rr Berit.
- Irn rnanacl senarc kor-nmcr
jag upp pa historisk:r instirr_rtioncn i 'Ironrsö, clär man clokulreltrcrar upproret. Dc hadc in_
te skrivit crr r:rcl onr s:rnrekr,.ir-rnorna.s aktion. .

.lcnr

I:rickfijrcn ings rijre lscn i U Si\
är ctt ilnnat;rr, hennes excn-rpcl.
lnge.n ar. cle kvinnor sorr gjor-

c]e cie tvngsta jobben i rijrclscn
fir-rns nrecl iclcss historia.

N{err det bel-riivcr irrtc ga så

lang ticl innan kvinnorna.s in-

sats är bortgliinrcl. Uncie r
i Norgc nvligen,

santcLlPprorer

ockuperlde kvinn()nr.l st.rtsrrrinisterns kontor och gav sig inte
utan blev släpac{c clärifrar-r, be-

:l:1r..
lle

lecl;rrna

likalirnsprinciper.r fijr-

rit As :rr kritisk tili

s itu.ition i

kr in-

socielis tis k.r
liinclcr. Irrrrgrrn o1r St)t-i.llisnrcn
n i'ur

s

rintlrr intc ll;'l.stc vrlr;t e n {runrli rlcn raclikal;r kvrr-rnoriirelscn. siir hon till ctr ticfinirior.rsstcr.r

probicnr.

* V:rrfiir kalla r.,rr tr,rnrticlsr.i-

.i,rn r,,ei.rlrirrr. niir lregrcl)P(,r jir'
sa missbruk;rt. l)ess grtrnrltanklr är itr gc',.Ia nren .f esus harlc
jr,r ocksa cn riktig minniskosvn
- inte kallar vi oss kristnrr b:rra
fijr cict. Ncj, fcrninismcr.r inne-

håller socirlisnren. C)ch sist
men inte nrinst viktigt: Kl'ir-r".- l. '* ;'-.
t'iirlor.,r. Därfiir kan hon bli clcn kraft sorr-r
rrrtll

ttrtl

Ill\LL

(tLt

'u'änder samhälIsutvecklingen. [-r
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MED
AFRIKANSKA
OO

OGON
Kainnorna i Afrika bar tröttnat på att z)dra föremål för forskning som tänkts wt i
,uäst. De bar bildat AAWORD, "Föreningen aa Afrikanska Kvinnor för Forskning
ocb (Jtaeckling". Styrelsen för w-landsforskning, SAREC, stödjer deras arbete ekonomiskt Ann Stödberg, bandläggar:e för kainnoforskningsärenden på SAREC,
sammanfattar bakgrwnden till ocb framaäxandet aa AAWORD, wtifrån deras egna
dokwment.
kanska kvinnliga forskarna att

1977 blldade ett femtiotal radikala, välutbildade och orädda
afrikanska kvinnor AA\7ORD
vid ett arbetsmöte i Dakar.
Man hade kallat samman afrikanska kvinnliga forskare, planerare och medlemmar ur befrielserörelserna. De hade
tröttnat på att deras behov tolkades och definierades av

Guld och slavar

andra.

ningsresultaten varierade från

På samma sätt som den afri-

kanska kontinentens roll i
världsekonomin är att vara rävaruproducent och samtidigt
mottagare av förädlade varor
från väst, upplevde dessa kvinnor att de bara var föremål för
västvärldens forskning för att
senare bli undergivna mottagare av välvilliga utvecklingspro-

gram. Inget av detta, vare sig
forskningen eller programmen,
hade formulerats eller igångsatts av afrikanska kvinnor.

Det mötet blev en

vänd-

punkt. Det var dags för de afri'+0

undersöka kvinnornas situation i sina lokalsamhällen.

Historiskt sett har forskningen
på Afrika utförts av missionä-

ier, handelsmän, kolonialister
och antropologer. Forskinformation om åtråvärda materiella och mänskliga resurser
(råvaror och potentiella slavar),
till dokumentation av lokala
kulturer och levnadssätt.
De flesta av dem som skrev
var män och den viktiga roll de
afrikanska kvinnorna har i sina
samhällen underskattades, romantiserades eller förbigicks
helt av dem.
Dokumenten som produce-

nornas uppror mot koloniali Nigeria, Kamerun och
Kenya, där de koloniala regeringarna kände sig tvungna-arr
beställa antropologiska studier
för att förstå detta "ovanliga"
fenomen och för arr urarbeta
program som skulle "lära afrikanska kvinnor hur civiliserade
kvinnor beter sig".
väldet

Kvinnoforskning
Ärr..t idag är det västvärldens
män och kvinnor som forskar
oå Afrika. I)e flesta afrikanska
iä.rd...r"r jälvständighet, befrielsekampen i en del, kvins

roll i dessa länder och
den ökande politisering oc.h
organisering av kvinnor värlnornas

dcn över har gett upphov till
mängder av kvinnosstudier. De

i första hanä till för studier som berör afrikanska
att underlätta kolonialmaktens kvinnor har för det mesta utrades var

utövande av sitt herravälde. Ett
exempel är de afrikanska kvin-

förts av kvinnliga forskare från
väst.

cr
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Alla dessa forskare är inrresserade av ämnet "Kvinnor"
men utifrån helt olika ideologiska och politiska ställningstaganden.

det aktuellt att ha med kvinnorna i urvecklingsprogrammen.

Framförallt rre debattfrågor
verkar ha gett kvinnoforskaina
lmpulser:

1. Erkännandet av det aktuella

och universala kvinnoför-

trycket. Man ställer frågan
om kvinnor alltid och över-

allt har varit

både i produktion och reproduktion. Plötsligt blev

Dessa tre debattområden har
berikat det mänskliga kunnandct. Men de har också bidragit

med nya och förstärkt g".n-lt

fördomar om icke-vdstliea
folkgrupper och deras kr'iturer.

2. Utmaningen mot de mansdominerade samhällsvetenskaperna som hittills menat
att kvinnornas situation inte
behöver utforskas seriöst.

3. Den internationella kvinnorörelsen. Det nya kvinno-

medvetandet sammanföll
med "upptäckten" av att
kvinnor har en viktig roll

Forskningens goda
effekter
Den fors.knig som gjorts kring

temat "kvinnor och utveckling" har fört med sig en del
positivt. Den har dok]rmente-

rat hur

samhällsutvecklingen

och de historiska pro..rr.i.r"
har undergrävt krrinnors liv

"rill

Jordbruksproduktionen

är

fortfarande frundualen för Afrikas ekonomi. I manga länder
ansvarar kvinnorn a för 60l0% av självhushållsjordbruket. Kvinnorna har också hand

om en stor del av den iordbruksproduktio_n som gär till
försälj nin g och--av m arknadsfö-

ringen av både jordbruks- och

underställda

männnen.

nya kunskaper, färdigheter, yrken och löner ro- gJortr "iillgängliga" endast för män.

männens

strialisering,

fördel". Indu-

modernisering
och utveckling har fört med si[

manufakturprodukter.
Kvinnorn a har det största
och tyngsta ansvaret för barnpassning och barnuppfosrran.
Det saknas daghem oih skolor.
Deras hushållsarbete är inte ba-

ra matlagning och städning,

utan de tidsödande och tungl
uppgifterna arr skaffa ued oi'h
vatten, behandla råvaror för
rnatlagning och ta hand om
hushållsdjuren.

"Modernisering" och "utveckling" har it nebu.it lite
4l

skolor, lite industrier och en
allt större produktion för försäljning. Förändringarna har
ökat kvinnornas arbetsbörda
samtidigt som den minskat tiden kvinnorna kan ägna åt sina
barn och sig själva. De äldre
barnen kan inte längre hjälpa
sina mödrar så mycket eftersom de nu går i skolan.
Den iordvta som skall användas för' självhushålls jordbruk n-rinskar och kvaliteten på
jorden försämras när produktionen för försäljning ijkar. Det
tvingar kvinnornl xtt te pa sig
ännu fler inkomstbringanclc arbetcn för att fi ihop pengar till
nlat.

Dessa resultat Av forskningen har varit viktica, cfter-

som dc skaoat tnedl'ctcrthet

ot-t-t

kvinnornas r'äscntliga nten
otillräckligt viirderadc roll i
samhället. De har lett till cn solidaritet bland kvinnor
civc

r.'ärlclen

r.

Afrika genom
västerländska ögon
Samticligt soI-n

de

ssa kr''inno-

fijrt rr-re cl sig t'trvcket
positivt, har tlc ocksa gctt cn
studier har

ii;rt'anskad trild av clen :rfrikanska kvinnans verklighet. Irors-

lrrr sett p.'l pr,rl'tlertlcn
i Afrikt {cn()r'rr r'.i:terliinciske
ögon, utif rin v;istcrlär-rtlsk,r pok.rrna

litiske intrcsscn ttch behor" I)ct
h.rr gi,)r't .rtt ..1.' lr,tr' .rnr.int f c-

laktiga tnctotler ttch Lltgilllqspunkte r.

L)cttrr svnsiitt i'ir utbrett

i

tlc

i'r

rn,r
.1jupt rotat iivcn i till
s;rrn

1-r

äl1s v

e

tcrt s k,ipe

s\jl-l.L's

oskr'1dig,r begrcppt sot-t.t "tr,tcli-

tir.rnell", "LrrbAn", "lrodcrn".
I)et rr-rcst r':rnliga, or-rtt.rlatie ant:rgar-rclct onr Afrika i'ir att riet
fortfaranclc är i stort sett "prin-ritivt", eller l'ecl sonr ;urnrlrs

kalles "tr:rditionellt".

De ss-

utol'n entas clet att clesse "tr;rclitionella" sanrhällen riir sig cfter
en utstakacl un'ecklingsr'äg fiir

att slutligen komma frtrm till

det "modcrnA" san-rhiillct.
tl
.t:

På så vis, eftersom de afrikanska kvinnorna tillhör "det
primitiva stadiet", kan kvinnoiorska.e från väst studera dem
för att finna rötterna till olika
primitiva familjesystem. Och
vern kan argumentera mot det

värdefulla i att känna till

mänsklighetens historiska rötter

?

Problemct med den här tvDcn av studicr är att .lc nästan

gande.

Kvinnoförtrvcket ses som
ctt resultat av'en världsomfattande manlig konspiration för
att hindra kvinnorna från att ta

del av utvecklingens och moderniseringens frukter. Bristen
på sjukvård, daghem, arbetstillfällen för kvinnor antas bercr
på rnansdominansen inon-r den

itatliga

se

ktorn, ett

problern

och

som skullc lösas "mcd lite bättrc nlrnerinr"'.
Konsckvcnsen
r...,,.....tr
av clcnna fiirenklacle svn blir att

i

norna ska komtna mecl i ut-

ildrig erkänner cle förändringar

sr-redvriclningar och der-r
ojämna utvcckling som den koloniala dorlinansen har orsakat
dessa sanrhällen.

Debatten om det univcrsella
kvinnofiirtrvcket har lett till cn
utbredd svn inom kvinnorörel.se n att rnotsättningarna ntänkvinnor är den mest grunc'lläg-

k.rmpen rikt;rs rntlt nrilnsser)lhället och verkar fiir att kvin-

vecklincen.

"sl'sterskalpcts "
r h:rr kvinr-ror
rr-rotstricliga intrcssct-t.

Mcn trots

bästa intcntione

iblancl

Mrrn kan intc stanna vici kvin-

olika lösningar på frågan

kvinnor världen övcr', tillho,
kvinnorna också olika klasser
och en del kivnnor är medborgare i länder som clominerar

börjat fråga sig om det verkligen förhåller sig så, atr alla
kvinnor hållits uianför utvccklingen och att alla män har tjä-

cessen

andra länder.

rit intcgreradc i den internario-

Har inte kvinnorna alltid va-

Detta ledde till en öppen
konflikt vid kvinnokonferensen i Mexico i FNs regi, mellan

nella arbetsdelningen som producenter a\. matvaror oclr re-

Tredje Världen-kvinnorna och
kvinnorna från väst. I)e insiste-

nosolidariret. För rrors art parförtr1'.:ker

riarkala s)'srem

Kampen mot manssamhället
västvärldens kvinnorörelser
har. gjort att många av tredje
världens kvinnor känner sis så

i

till den grad främmande

atr

"feminismen" på vissa håll an.ses sorr en sjukdom från väst,
som måste undvikas till varie
o

ris.

Forskningens vaga målsättning "integrarion ai' kr.innor i
un,ecklingsprocessen" har fått

stort stöd både lokalt och internationellt. Men på senare
tid har de afrikanska kvinnorna

nat pa den?

producenter av arbetskraft?

Öppetr konflikt
Övertygade om sin egen förträffliga västerländska demokrati och sitr politiska svsrem,
har vissa kvinnor från våst anklagat afrikanskorna för atr de
inte satt igång en kvinnokarnp

sorn de ras. Denna jälvgoda
n pe sin cgen rerklighet har
lett till att de rekommendcrar
s

.s)

om

"integrationen av de afrikanska

kvinnorna i utvecklingspro".

rade på arr motsättningarna
mellan köncn var de nlesr

grundläggande. Tredje Värlclenkvinnorna påpekade i ställct att
c-let srora problernet för dem
snarare var^dcn ökande klvftan

rncllan deras länder och r'ä.st,
som lett och ledcr till en alltmer utbredd fattigdon-r hos det
cgna [olket. De papekrde också
att de var fullt kapabla att clriva

sin egen karnp på dct sätt ocl-r
med de medel som de sjävla ansåg var riktiga och nödvändiga
och behövde inte västkvinnornas råd.

Alla dessa faktorer bidroe till
de afrikanska kvin.ro.rrr, tärande behov av en egen organisation. Slutligen föddes tanket-t
på en all-afrikansk organisarion

av kvinnliga forskare, som
skulle bedrii'a studier utifran
ett afrikanskt perspektiv och
med nya utgångspunkter och
metoder.

AA\7ORD bildades. De beslöt att forskning som akade-

misk sysselsättning inte ska
uppmuntras. Snarare ska den

inriktas på att finna lösningar
pa dagsakruella problem. Resultaten ska bidia till en förbättring.av de afrikanska kvin-

#
:,.:iil

nornas sltuatlon.

Forskning pa omraden som
hälsa,_

:-\

*
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.utbildning, landsbygdsutveckling och utvecklingän
'AA-i
städerna ska priorireras.
VORDs sekrätariat består av
aktiva forskare och flitisa
skribenter och debattöre., ,oä
genom bl a sådana dokument
som ovanstående är ett referat
av, har kunnat påverka politiker och planeraie i frågor som
berör kvinnor i de egniländerna på den afrikanika kontinenten. n
+)

"Det ar
som räh
Chiqui Peralta berättar om 100 års
kainnoliv i Argentina. Den berättelsen
tecknar bakgrwnden till Chiqwis lia, arbete ocb ställningstaganden idag, i Saerige, som politisk flykting ocb aerksam

arkitekt.

Mamma och moster Blanca på promenad
da på 1920-talet.

rr Ton kom från huvudstaden, hon hade stufl :',i":n#*' å:1 t*'11o: f

u

i;:tl.l;

dit livet hade
iört henne. Hon hade kämpat tidigare och nu

sig ner med sina barn på den plats

skulle hon klara villkoren på landsbygden.
Hon satte sig inte så länge det fanns en man
närvarande sqm stod upp. Sådan var hennes

uppfostran. Aven om människorna omkring
häåne förändrades och hon respekterade dem]
höll hon fast vid sina normer livet ut, Hon dog
90 år gammal, älskad av alla.

Graciana Etchegaray föddes

i

Buenos Aires

1860. Hennes föräldrar var franska baskei. Hon

vår min älskade mormorsmor och hustru till
Domingo Sallaberry, en av de rallare som byggde den vidsträckta argentinska iärnvägen.

De bida är stammen i ett stort familjeträd. Av
fjerde generationens 26 familiemedlemmar är de
flesta universitetsutbildade. Där finns intellektu-
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i La Ban-

ella, politiker, gerillamän, kapitalistiska. utsugare, tjänstemän. Kort sagt alla schatteringar av
Argentinas stora medelklass.

När min mormorsmor Graciana blev änka var
det varken hop eller den äldste sCInen som övertos ledarskapet i familien. Min mormor Mercedei tog på sig ,nrorr.i och grep sig an problemen. Hennes anseende växte och spred sig utanför tamiljen i och med hennes övergång till socialismen och genom hennes lärargärning.

De bodde i den lilla byn La Banda, 120 mil
från Buenos Aires. Där var det praktiskt taget
omöiligt att få någon utbildning vid den här tiden. Nästan alla var självlärda. Famil,iens uppehälle kom från en liten affär och de inneboende
som rymdes i Gracianas hus.
Till det huset kom i börian på seklet den man
som skulle bli min morfar, Bernardo Irurzun.
Han var socialist och son till spanska basker. De
hade kommit till Argentina med den enorma im-

bandhngatrtd
was"
I

Det krävdes en stark ideologi

fi;r atr en
kvinna skulle vara aktiv socialist i det katolska Argentina i
början av seklet. Mina mostrar
lvckades trots detta, och till
och med på grund av detta,
och en stark karaktär,

vinna respekt och socialt anseende. D.rar sätt att leva gav

rig ett perspektiv som blivir
grundvalen för min cgcn Lrrveckling och för många andra
meo mlg.

De gjorde rnånga fcl, jag ak-

för att skapa m1'ter om dern. Men de gav mig
något r,äldigt viktigt; sättet att
tar mig noga

adr(1.

En människas

uppträ-

dande sctt mot bakgrund av
vad man säger sig stå för, och
vad man verkligen gör. Värdet
av handlingert i ens egen utveckling och i förändringen av
samhället. Att praktisera demokratin i det- dagliga livet.
som grund till ett intresse för

de verkliga

samhällsproble-

men. Av dem lärde jag rnig att

i försvaret för de egna
id6erna inte får leda till aggres-

hettan

sivitet och personliga angrepp.
De gav rnig också ett konkret
klassperspcktiv sonr rer sig uttryck i de värden jag fått i mig
med modersmjiilken. Anda sedan jag föddes ( och detta utan

migrationsväg som på rrettio år tredubblade innevånarantalet i landet.
Den brist på arhetskraft som rådde i landet, var
en av orsakerna till att så många kvinnor tidigt

började förvärvsarbeta. Det är också något iypiskt for kapitalismens utveckling i ett ungt
Iand som inte räknar någon medeltid i sin historia. I Argentina har patriarkatet funnits mer i
ett arv frän Spanien. än i produk-

l1t_o]1cismen.
tronen.

Min mormor Mercedes och hennes systrar är
exempel på detta kvinnornas intåg i samhällslivet. De blev lärare. ett yrke som i Argentina
nästan uteslutande utövats av kvinnor sedan
sluter av 1800-talet.

Tillsammans med sin man Bernardo, starta*
de mormor den enda icke-religiösa folkskolan i

norra Argentina. Skolan, som hette "Libertad"
(Frihet), fick ett högt pedagogiskt och moraliskt anseende. Med tiden började mina most-

att mina fiiräldrar var socialister-bara allmänt progressiva)
har jag haft en värdeskala där
inget mer avskyvärt existerar
än en streikbrvtare.

Jag är helt- enkelt resultatet
av många livs sammanflöde i
det sociala sammanhang sonl
kom att bli rnin rcfcrcnsram:
min mors familj.
Aven om ki,innoförtrvcket

är en obcstridlig vcrklighet,
kan log personligen intc säga
att jag någonsin känt mig för-

trvckt eller särbehandlad som
kvinna. I allt jag gjort har jag
haft en ledande roll, efter att ha

rar där som lärare.
Moster Blanca var en i denna tamilj av kvin-

nor. (Männen har alltid varit lojala kamrater.)
Hon var en framstående pedagog. målare och
författarinna. Vid 33 års ålder fick hon den
högsta litterära utmärkel.sen i Argentina. Hon
motarbetades under Perons tid. inte p g a att
hon var kvinna, utan för att hon var aktiv socialist.
- -tif

t denna generation hör också en annan beundransvärd kvinna: Ada. lärare och mor till
fem barn. Hon lever ett hårt och hjältemodigt
liv som kretsar kring de tre fängelser runt om i
landet där hennes barn befinner sig. Hon förenar dessutom sin röst med andra mödrar i
samma situation. Dessa kvinnor, "De gamla
mödrarna", har genom sin kamp for ett värdigt
liv, lyckats fa ett utrymme på Plaza de Mayo
och en plats i de fria samvetenas värld.

Chiqui Peralta
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nat fiirändra våra attitvder till

och fått männen att delta
hemarbetet.

litiska

det sexuella, så att vi båda får ut
mer av kärlekslivet.

nor. Jag har bildat fackföreningar tillsammans med män,
men mest med kvinnor inom
utbildningen i Argentina och

i"$ mig inte bruten, eftersom
rnltt sarnvete, var helst i värl-

blivit demokratiskt vald av mina kamrater. Jag har bildat poorganisatione r tillsammans med både män och kvin-

jag har grundat tidningar. Som
arkitekt och lektor vid universitetet har ;ag haft ett självstän-

digt arbete.

Min li'uskamrat
Jag har haft turen att få ut-

veckla mig intellektuellt och att

få studera det iag ville. Arki-

tekturen är, som jag scr den, en
skapande diciplin, där analvsen
av socialal problem är väldigt
viktig. Men även detta är resultatet av en kamp. En kamp som
fördes i början av 5O-talet vid

ett reaktionärt universitet, där
den vetenskapliga nivån var
mycket låg.

Egentligen har j"g förlorat
alla strider iag utkämpat utom
de rned mig själr'. Anda känner

den jag befinner rnig, placerar
rnig jämte dem som inte har nå-

got att förlora - men med

en

hel värld att vinna.
Jag har lidit under förtrvcket
tillsammans mecJ tusentals män
och kvinnor i mitt land. Men
fcjrsta gången i mitt liv som .iag
kär-rde

-ig

segrerad var här i

Svcrige, inte som kvinna utan
som lnvandrare.
Min man och ;ag har samma
arbe te, på samma arbetsplats.

Vi har båda lägre lön än

en

svensk som gör samma arbete. . . Diskriminering är visserlieen intc samma sak som för-

tryck, men de liknar varandra!

Efter att ha levt 45 ir

i

Det var under Pcrons tid son-r
mitt liv med Tito böriade. Tito,
min livskamrat, är arkitekt som
jag. Vårt fOrhållande växte och
utvecklades jämsides me d de
nya alternativen i klasskampens Argcntina. Av dcssa alternativ valde vi alitid kampens
väg, liksom vi valde att fördjupa vår kunskap. Vi giordc både
vrkeskarriär, samtidigt som vi
blev aktiva i politiken och fack-

Argentina och. 5 år här i Sverige, tror jag mig kunna säga att
kvinnorna deltar lika mycket i
produktionen i båda länderna.
Utvecklingen i Argentina har
gått från de kvinnor som ansåg
att det var fel att sitta on-r det
fanns en man närvarande, till
de som idag leder politiska partier och fackföreningar, som

föreningsarbötet.
Annu" idag, efter nästan 30 år

kvinnor återfinns i olika massorganisationer, beroende pä
vilka politiska ideer de har.

tillsammans, fortsätter vi att lära av varandra. Men också av
människorna omkring oss och
de nva alternativ som utveck-

lingen ger. Livet i Sverige har
t ex. gjort att vi båda ändrat inställning till hemarbetet. Det

arbetar i

fabriker,

affärer,

klassrum eller kontor. Dessa

Börja med bemarbetet
Men de må göra vad soln
helst i sitt liv och i sitt arbete. I
det överväldigande antalet fall

Denna rörlighet i vårt förhållande tar sig också uttryck i
det mest intima. Vi har lyckats
bevara våra känslor för varan-

för hemmet och barnen. Den

framåt.

är det ändå de som har ansvaret

argentinska kvinnan deltar mer

dra, visserligen

aktivt i olika massrörelser, medan kvinnorna i Sverige uppnått mycket inom ;ämnställd-

tiga. Därför har vi också kun-

jämställdhet

förändrade,
men fortfarande starka och rik-
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Men varken här eller där (inte någonstans tror jag, inräknat
de länder som kallar sig socialistiska) har man satt in problemet i sitt rätta sammanhang.

Kvinnokampen är cn del av
kampen för ett samhälle utan

,tr,rgr.. och utsugna.

Debatren om förhållandet mellan kö-

nen hör naturligtvis hemma i
den debatt som förs on-r hela
samhällsstrukturen. I denna
diskussion är frågan om hemerbetct är en bra utgangspunkt.
I)en mcst utbredda uppfattningen börjar med en analvs av

kvinnans obetalda he rnarbete,
där det iämställs rned den arbetskraft som köps och säljs på

arbetsmarknaden. Denna arbetskraft skapar ett värde som
betalas och eft som inte betalas,

mervärdct. Men hemarbetet,
som står utanfiir varucirkulationen, har inget bvtesvärdc,
utan ctt bruk.sv,ärde.

Rätten att leua
Ett rikt, fullständigt och riktigt
liv kräver att varje vuxen dubbelarbetar. Men detta är pudelns kärna: oarjc t'r*en. int.
bara kvinnorna, måste bära
dessa bördor. Annars blir de
omänskliga.

Idag har de mest radiakala
fackföreningarna i Sverige (delvis pga arbetslösheten) tagit

upp frågan om 6 timmars ar-

vi går verkligen

kostar på men

i

heten

(föräldraförsäkringen,

i arbetslivet etc.),

för alla, med bibehållen lön. Det riktiga vore att
förena detta krav med kravet
på en rättvis fördelning av
betsdag

hemarbetet.

Jag tror att tiden är mogen
för detta i länder med en social
och politisk struktur som är
demokratisk. I dagens Argentina är kampen däremot en annan. Den handlar inte om
könsrollerna, utan helt enkelt
om rätten att få leva. E

Kecetlt'#*si
Man kan skriva om, beskriva
och analvsera prostitutionen på
många sätt. Ett sätt att skaffa

ctt viktigt sådant, är att läsa skildringar sorn
aterger en siälvupplei d vcrklighet. Verklighetsdokument kan
ge djup, konkretion och liv åt
sig kunskap, och

det svårförståeliga.

En sådan bok är
Cordeliers

Jeanne

Utbrytningen,

(Norstedts, övers. Lennart
Linder) nvss utkommen på
svenska. Den handlar om en
ung kvinnas liv i Paris, hennes
vag ln l prostltutlonen och så
små.ningom kampen för att göra slg

rrl.

I)et är en svår bok att

läsa

och svår att skriva om. Svår ge-

nom sin närhet till prostitutionsvardagen. Som läsare kan
man lnte smlta undan. Jeanne

Cordelier censurerar varken

ot.er

sitt eget liv elle r verkligheten
och förenklar därmed inte
heller.

Hon lyfter fram prostituet. Ger människorna

det här sammanhanger som ren
och skär cvnism. Söciala, ckonomiska och psykologiska fak-

torer kommer ibland

arr

samverka så att kvinnor hamnar i prostitutionen.

Maries tidiga liv har bl

a

handlat om fattigdom i en förort till Paris, .sexuella ör.,er-

grepp från fadern, rnänskliga

svek och tidic

ensamhet.
hennes
längtan efter kärlek och etr annat liv så stor. Och just därför

Sammanhang som

gör

tionsli'n

möjliegör manncns, dvs hallic-

färg, lukter, rörclser och käns-

kens, utnyttjande.

lor och det absurda i själva företeelsen framstår desto tvdligare. Prostitutionen är det "anständiga" livets bortcencurerade del, fasadens nattsida. Det
patriarkala samhällets höga pris
fär betalas i privatlivets tystnad. Männens engest, ensamhet och grvmhet kanaliseras via

I Marie finns det tragiska,
det storartade och det könrkonventionella. Där finns en
solidaritet rned sitt urspruns
och en vrede övcr hvckleriet

i

den borgerliga kulturcn.

Språket sprakar av otålighet
och vitalitet, lusten i berättandet. Men underliggande, som

sexualiteten, vars utlevande
sker på bekostnad av kvinnor-

en spänd fiolsträng, finns smärtan och desperationen. Dct är i

nas liv.

denna spänning Utbrytningen

En nivå i boken handlar om
prostitutionsvärlden', en annan
om en ung kvinnas livsväg.
Den ibland fornrulerade frågan
om vilka kvinnor som "väljär"
att bli prostituerade framstår i

lyfts till nagor mer än en
skildring av prostitutionen;

Skildringen av en ung tkvinnas

envisa kamp för att spränga sitt
livsrums begränsningar.

Hanna Olsson
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ka. Dels en utsulaen, rådbråkad
kontinent med dvstra framtidsutsikter, dels invånarnas Afrika, där mänsklig värme och ge-

>ftec-ert's1Yt;'Jn*
Recorl"
Margareta Wästerstam ville
träffa afrikanska ungdornar.
Irör ett SlDAstioendium reste
hon genom Vistafrika: Ghan.r.
Togo, Benin och Nigeria. Hon
har nu skilclrat resan i ett personligt reportage, Ätta ti-mar hem (\V8{\V).
Titeln syftar på reträtt: hem

till

Sr

erige tar dct atta timmar

rned flyg frän Västafrika. Irör
afrikanen kan clet vara oändligt
rnvcket längre "hem", när res-

vägen går gcnom r,åldtaget
land.

nerositet är förutsättningar för
att iiverleva.

En av bokens stiirsta förtjänster ligger i beskrivningen
hur okunnighet och tvivel förbvts mot inlevelse och öppenhet. Det kan aldrig bli vår sak
att diima, bara vår Plikt

att
skaffa störrc kunskap. eftersonr
vår Afrikabild genom sekler
besudlats av fördomar och rasism. Och så är det fortfarande.
Kvinnoproblcm som månggifte, det sexuella spelct där

männen skriver reglerna,
höga

Ättr timmar hcm är mer en
hur ensam, vit,

de

levandskostnaderna.

prostitutionen, tar stor plats

i

språkrör för OMA, kvinnoförbundet i Angola, i likhet mcd

SKV knutet till

Kvinnornas
Demokratiska Världsfiirbund.

Kamoen mot kolonialmak-

ten Portugal förbyttes efter
självständigheten 1975 till

kampen mot fattigdom, okun-

nighet och ekonomisk orätn'i-

sa. Inga bastioner håller sig
själva och attackcrna mot fria
Angola, direkt från Sydafrika
och indirekt genom ekonomiska bojkotte r, från väst fortsätter.

Industrialiseringen och effektiviseringen av jordbruket
går långsamt. I)et är ständig
brist på n-raskiner, reservdelar,
fungerandc distribution, utbildad personal. Men karnpen

självanalys av

lntervlLlerna.

ttlrt.sättcr och segcrn

kvinnlig turist n-röter Afrika, än
ctt anal-vserande reportage av
de [,vra'länderna. Stu.r sammanhang och strukturer får iäsaren söka på annat håll, men

-

Den makt folket behör'er far
clc ta rned våld, säger iäraren
E,bon. Men det är bare dct, att
här iir kampen för brödfödan
sä krävandC att clct intc finns

säker. .

som bcskrivning av

män-

niskors privatupplevelser

av

korruption, kulturimperialism,
könsförtryck, ekonomisk kaos
och vardaglig värme är Margareta Västerstams bok läsvärd.
Den är till svnes skriven med
lätt hand men'har säkert inr-rc-

burit ett hårt arbete. Boken

rymmer m1'cket angest, \'anmakt och otillräcklighet.

Hon träffar människor i basarer, taxibilar, hotell, bybegravningar, diskotck, på TV
och universitet, i privathem.
Man får intrycket av två Afri-

kraft kvar för en revolutionär

rörelse. Och det vct de som
stvr. Fijr dem personligen år
det ingen fara om röran består.
Något allmänt intresse för utvecklingcn har de inte.

Det Afrika Birgitta Lagerström skildrar i Och vi tog till

vapen Kvinna i Angola
(Nordiska Afrikaninstitutet)

tvcks väsensskilt från Väster,i"-, Västafrika. Boken lånar
sitt motto från MPLAs slagord: Kampen fortsätter, sellern
är säkcr!

Lagerström har gjort sig till

OMAs betvdclse fiir kvinnornas s jälvkänsla och deltagandc i kampen är ovärderlig.
En av förbundets viktigaste
uppgifter är alfabetiseringen,
och genom OMA lär sig den
angolanska kvinnan att stå upp
mot tre slags förtryck, på
grund av ras, klass och kön.

till formen raka
till Margareta \Wäs-

Boken är

motsatsen

terstams reportage. FIårddata
dominerar, motsägelser och
tveksamhet får stå tillbaka för
påtagliga segrar och framsteg.
Intervjuernas kvinnor, lantbrukare, textilarbeterskor, s jukvårdspersonal och gerillasoldater, alla väl skolade inom
OMA, har också plikten att se

lirinnornils Llfirmlu rlliritrtri:r

Redaktcirer: Marie Lour'se RaryteQfk oclt Arrn Wgqtberg.
Rrkt illustrerad. Cirkapris 130 &r. Fräga i bokhandelnJ
I färgstarka och personliga essäer Bland andra medarbetar Maria Bergom-Latrsson, Kerstin Strandberg,
av 25 kvinnliga skribenter lyfts
Eva Mattsson, Ann Smith, Märta Tikkanen, Madeleine Gustafsson,
en rad kvinnlig nordiska förfatAnn Marie Rådström, Lena Svanberg, Kerstin Ekman, Heidi von Born,
urskap fram och intar sin plats
Kristina Hasselgren, Sun .A.xelsson, Barbro Bachberger, Anna'Lisa
i litteraturhistorien.
Bäckman och många andra.

Box 3104, lA3 62 Stockholm. Telefon 08-JJ 88 0A
-+8

är

.

framåt med optimism.

Birgitta Ligerströms foto-

material är av srort intresse liksom de dikter som också illustrerar den sakliga texren. Sär-

skilt fäster l^g mig vid Alda
Laras poesi. FIon var gerillasol-

oo

dat och stupade
.ll.

i

befrielsekri-

gets inledningsskcde , 1962, endast 32 år gammal. n
l

Afrikansk skönlitteratur i
ör'ersättning ar vi inte bortskämda med. Med tanke
kvinnans ställning i Afrika

oå
'är

numerera

det intrcssant att Mariama Ba,
50-årig debutant, från Senegal
belönats mecl det all-afrikanska

NOMA-priset 1980 för romanen Brev från Senegal (Berghs
förlag, övers. Jadrviga P tVestrup).

Boken är ett langt brei,', till
en väninna, skrivet av cn tnedelålders kvinna i rnedelklassen. Brevet utlöses av den kris
det innebar att hennes man och
älskade karnrat hcnne ovetande
tagit en ung bihustru. Eftcrsom

frön SDA

kvinnan, Ramatoulave,

är

varmt troende muslim, har hon

att rätta sig efter koranen. En
tidningen för dig som vill förstå vad som händer i tredje världen

man får ha fvra hustrur.

Vi ser polygami som något
I Mari-

exotiskt och beklagligt.

F)

ama Bas roman

[l.luooor,

fran SIDA innehåller reportage från tredje världen bakgrundsartiklar och debatt

om utvecklingsfrågor.

blir det erotis-

ka släktskapet rned vårt

eger

samhälle glasklart: det är sam-

t)

U.lupport från SIDA utkommer

ma svartsjuka, sorg och föröclmjukelser. Samma sexism, fast

G

män friar till Ramatoulaye
skriver hon till en av dem: "Du
tror att polygamiproblemet är

med åtta nummer per år.
Prenumerationsavgiften år fram till årsskiftet 30 kronor/år. (20 kronor för studerande)
därefter höjs den till 40 kronor/år (30 kronor för studerande).
Spara en tia - prenumerera nu!

amla nummer kan beställas genom slDAs informationsbyrå, t 0s 25 stockholm.
kronor/ex (3 kronor/ex för beställningar på minst 15 ex av samma nummer).

tydligare.
När mannen dör och andra

enkelt. De som har erfarenhet
känner till tvånget, lögnerna,
orättvisorna som belastar deras

0"n

orunr.ererar härmed pä Rapport trån StDA

Helårspren

u

meration

Studerandeprenumeratron

30
20

kronor ll

kronor L

samvete, blott för den flyktiga
glädjen av ett b1,te."
I Ramatoulayes medel-

klassvärld finns ingen egen
kamp mot svältcn, men mot
Postnummer .

.

Postad ress

TALONGEN SKICKAS TILL DIREKTUS A8,172 80 SUNDBYBERG

KVINNOHISTORIA OCH FREDSKAMP
1 febr - 19 mai 1.982
på MALUNGS FOLKHOGSKOLA
r Fred och nedrustning - eller är det för sent?
o Kvinnornas fredsrörelse
o Kvinnohistoria
o Hur ska vi nå ut till människorna? Vi måste våga!
Övningar i att tala, skriva, framträda osv.
Maf

Skaffa ProsPekt!
ungs folkhögskola, Box 184782 00 Malung. Tel. 0280t10O 92

okunnighetcn.
Brytningen
mellan gammal kultur och "ci-

vilisation" är upphov till rusen

privata tragedier.
Mariama Ba visar tydligt hur
kvinnofrigörelsen hör ihop

med ekonomiskt oberoende
och eget arbete, oavsett klasstillhörighet. Dären"rot är cle
ekonomiska resoncmange n i
romanen ti,dligt hämtade fran

kombinationen av mcdelklassmiljir och den afrikanska
"marknadskvinno"-traditionen.

Detta och spr'åker, en logisk
men poetisk prose, sonr inte

---}
19

utesluter varm och drastisk humor, bidrar till släktskapen
med flera europeiska 18OO-talsförfattarinnor. Det går osökta
band till såväl några svstrar
Brontö som Fredrika Bremer.

|(t|I ]{]{0

Ä,ren manliga "feministers"
kvinnor, som Sara Videbäck eller dockhemmmets Nora,
skulle känna igen sig.
Mariama Ba är både kulturkonservativ och politiskt radikal feminist:
"Dage

ns samhälle skakas

sina grundvalar, det

i

slits

mellan lockelsen av imoorterade laster och de gamla dygdernas vildsinta motstånd.
Drömmen om en blixtsnabb
social karriär får foraldr^rn^

att bibringa barnen vetande
utöver skolan. Föroreningarna finns lika mycket i våra
hjärtan som i luften."

Att tolka denna kulturkonservatism som resignation eller

bakåtsträvande är fullständigt
galet. För Mariama Ba är intellektuell hederlighet, jämlik religion, avståndstagande från
lättköpta vinster och en sträng
personlig moral och afrikansk
stolthet de bästa vapnen mot

västvärldens export

av

kaos

och förtrvck. Att kvinnorna
har en viktig, för att inte säga

clen tvngsta uppgiften, i den
striden finns ingen anlecining
att betvivla:

"Kvinnofrigörelsens oåterkalleliga strömningar piskar
världen och lämnar nrig inte

likgiltig. Våldsamma

om-

skakninear på alla områden
uppenbarar,och eer exempel
Pa var egen Kapacltet.
Det är fest i mitt hiärta varie
grng en kvinna stige r frarn ur
skuggan. Jag vet arr den rer-

räng som crövrats kan vara
svår att hålla, att scgrarna
ken fa svert att ör'crleva: Dct
sociala tvånget fortsätter att
knuffa oss hit och dit och
den manliga egoismen gör
motstånd." I
Ulrika Knutsson
50

TID]{I]{GE]{
I mitten av september kommer första numret av Kvinnotidningen Q. Sen kommer den varje månad med reporta-

-

ge 00h debatt om allt som angår kvinnor: 6-timmars dagen, lrotet mot den fria aborten, kampen för fred, rätten till
barnomsorg och arbete. Men inte bara det. Lycklig och
olycklig kärlek, humor, serier m m
Kvinnotidningen Q väjer inte för något Och vi satsar på
att lyfta f rarn kvinnor s0m fotograferar, tecknar och
skriver.

Var du en av de 20.000 som köpte provnumret i våras?
Nu kan du prenumerera
Q, tidningen med p0sitiva kvinno-bilder s0m ger styrka

i

den fortsatta kampen,
PRENUMERERA!

Sätt in på pg 91 47

56-2

Helår 100:- (12nr) Halvår 50:- (6nr)
NORDISKA AFRIKANINSTITUTET
ger tillsammans med SIDA ut en serie om Kvinna i u-land
Hittills har följande skrifter kommit ut:

1. Anita Jacobson-Widding, Försörjerskan. Kvinna

i

Kongo.

wdat.-.

2. Zenebework Tadesse, Kvinna i Etiopien, Ca 17:50.
3. Cecilia Molander, Kvinna i Vietnam. Ca21 .-.
4. Berit Härd, Tjänarinnan. Kvinna i Sudan. Ca21 .-.
5. Birgitta Lagerström, Och vi tog till vapen. Kvinna i Angola.
Inom kod kommer
6. Inger Holt-Seeland, Med öppna dörrar. Kvinna på Kuba. Ca
35:-,
Ur institutets övriga utgivning kan nämnas:

Afrika i kartor och siffror. Ca 50:-.

"en i alla avseenden mönstergill publtkation, en guldgruva
uppslagsverk som helt saknar svensk motsvartghet".
Liv ock lek i Afrika. Ca 50:-.

En antologi om barn och ungdom i Angola, Etiopien, Kenya,
Tanzania och Zambra.
Liv och lek i Indien. Ca 31 :-.
Bo Blelfvenstam, Hur ska det gå för Botswana? Ca 54:-.
Den som är intresserad av inslitutet och dess arbete kan prenumerera på Nytt från Nordiska afrikainstitutet, som utkommer
med två nummer per år och är gratis.

Nordiska

af

rikainstitutet

Box2126
750 02 Uppsala
tfn 018/155480
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Böcker för Yuxna
S Johan Borgen: LILLELORD
ft Toro Dahl: FOSTERBARII
S KjellFridir: NATTENS
KONUNG

S

Philippet Pearce: MYSTERIET VID MIDNATT

SA

(Ungdom)

$

S

Mona Kalin: KÄRASTE

ft

Anton Tjechov: STÄPPEN
OC}I ANDRA NOVELLER

SYSTER MIN

Lennort Frick: HOTET
(Ungdom)

Kai Söderhjelm: MIKKO
(Ungdom)

)$ Siv

Widerberg:. KLASS 6 D
SVERIGE, VARLDEIf I

(Ungdom)

Du hittar dem
välsorterade kiosker',
Yaruhus samt i bokhandeln.
i
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Läs ABFs debattglada och frispråkiga
kulturtidskrift. Där möter du många kända och okända författare och debattörer.
I artiklar, reportage, noveller, recensioner, debattinlägg, serier, foton,
teckningar, korsord

ffi

om
litteratur, konst, musik, folkbildning, arbetarrörelse och mycket mer.
Du får 16 nr per år för bara 38:- om du
prenumererar nu.

Ring Brita Augustinsson och säg att
du vill prenumerera.

Telefon 08144 04 60

51

ll

VAD INNEBAR
INTERNATION ELL SOLI DARITET?
för dig, för facket, för Sverige, för Tredje Världen

KOM TILL TEMAMÖTCT OCH DISKUTERA!
tisdagen 27 oktober kl 19.00
ABF-huset, Hed6nsalen
T-Rådmansgatan, Sveavägen 41
inledare: Erni och Ola Friholt, som bl.a. skrivlt artikeln
"Dom därborta - vi härhemma" i detta nummer av Vi mänskor.

VÄLKOMMEN
Arr: Vi mänskor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

