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Det va,r ett tag seda,n...
^- 

ntligen, suckar du.
A I handen håller du ert - för-L lhoppningsvis - efterlän gtat nyrt

nummer av Vi mänskor.
Det var ett tag sedan sist. Det beror

på lite olika saker. Pia Axelsson, som
höll i trädarna för de senaste numren
av tidningen, slutade i början av som-
maren.

Sedan vidtog alla de procedurer
som hör till när man skall anställa nya
människor. I mitten av september
fanns vi, den nya redaktiohen, på
plats. 9.r första arbetsuppgift vi tög
itu med var att finna oss tillr åtta pä
yä, ny^ arbetsplats: svänga in osJ i
kontorsstolarna, testa skrivmaskiner,
sortera sommarens post och läta en
massa människor som jobbat med Vi
mänskor och inom SKV hälsa oss väl-
komna.

Och det var ju trevligt.
Men så kastade allvaret sin skugga

över oss. Ett nytt nummer måste ut.
Snabbt.

Så satte vi igång.

är har du resultatet. Inget te-
manummer den här gången,
utan ett blandat nummer med

reportage från många håll i världen:
_ _ 

Föli T.d på ett tibetanskt bröllop i
N9p1l, lär om tibetanernas syn på fa-
miljeliv, relationer och sex. Res ledan
med oss till Gaza, tråffa en palestinsk
kvinna som utbildar flyktingkvinnor i
lägren till att jobba i däghemmen.

Detta nummer tar dig också med
till Kreuzberg i Västberlin, där turkis-
ka invandrarkvinnor sakta men sä-
kert försöker förbättra sin situation -som invandrare och som kvinnor av
tradition så beroende av sina män. I

vårt västra grannland har en av de
ledande kvinnotidninga rtta, Sirene,
lagts ned. Varför? Läs om vad som
hänt inom kvinnorörelsen i Norge.
Finns det paralleller med den svenska
kvinnorörelsen? Längre västerut, i
USA, har det marscherats för fred un-
4.t 4.r gångna sommaren. Läsning
därifrån väntar dig några sidor längrä
fram.

onica Dalin och Susanne Jo-
hansson heter vi som nu sitter
i redaktionen för Vi mänskor.

Båda kommer vi från Göteborg. Vi
har lite tankar om vad som kan för-
ändras i tidningen. När de tank arna
blir till konkretä förslag kommer det
att synas i spalterna längre fram.

Ett är dock klart:
Det är viktigt att du som läsare får

komma till tali i tidningen! Tycka till
om stort och smått som berör oss
kvinnor idag, komma med debattin-
lägg och synpunkter på tidningens in-
nehåll. Du kan givetvis ringa -hit och
tycka till.

Men vår uppmaning är:
SKRIV!

anken år att ge utrymme för en
insändarsida i tidningen. Också
att ha en stående spalt för åsikter

och debatt som ligger i tiden.
I det här numröf finns ett reportage

om kvinnorörelsen i Norge. Om dän
häftiga debatt som förrs äär om vad
som är kvinnorörelsens åsikter och
ståndpunkter. Finns det heliga kor in-om den svenska kvinnorörelsen
också? Har du åsikter om det, så skriv
till oss !

Redaktionen



Tibetansk l<vinna i Nepal

Friare än du tror
- I tidernas begynnelse var det män-
nen som hade mens, blodet kom från
knävecken. Senare insåg Gud att det
var bättre att kvinnorna fick mens'
eftersom de bättre försto d att ta hand
om denna gäva.

Det berättar en tibetansk kvinna,
som lever i byn Jhawalakehl i Nepal-
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De tibetanska kvinnorna är mer
självständiga. och me1 iämställda med
männen än slna nepalesiska och indis-
ka medsvstrar.

Hushållsarbete och barnavård delas
siälvklart mellan man och kvinna, ia,
kvinnan kan till och med ha två, tre
män att dela arbetet med.



Sex, barn och pengar
Glädfe är att dela!

- Får jag presentera, det här är min - och lille-
brors - gemensamma fru.

Jag tappade hakan. Min tibetanske gode vän
Sonam, 25,hade just gift sig och jag kom för att
gratulera samt hälsa på bruden. Här satt honru, rodnande mellan sina taå äkta män och
kunde inget annat göra än skra tta ät min häp-
na uppsyn.

- Anneling, så här har vi tibetaner alltid gift
oss. Det är ett bra sätt att leva på, du skulle
prova . . .

Under sex månader förra året
levde j^g bland tibetanerna i
byn Jhawalakehl strax utanför
Kathmandu, Nepals huvud-
stad. Det var månader som gav
insikt i helt andra värderingar
gällande äktenskap, barn och
sex än de vi rör oss med. För
att inte tala om skillnaderna i
nepalesernas och indiernas
synsätt.

Månggifte, jämlikhet och en
förvånansvärd öppenhet när
det gäller sex är karaktäristiskt
för tibetanerna och det som
först slår en besökare i detta
samhälle.

Jeans och motorcyklar
Enbart de allra äldsta tibetaner-
na i Nep al år idag flyktingar i
första generationen. Min tibe-
tanska "mamma", flu runt de
75, flydde med ett barn på var

arm och ett i magen i slutet av
50-talet. Yngste sonen, Ngr-
wang, 25 är föddes in i ett sam-
halle som snabbt anpassat sig
till västerländska värderingar.
Jeans och motorcyklar är själv-
klarheter för killarna i hans ål-
der medan flickorna mer står
för de gamla traditionerna både
vad det gäller kläder och syn-
sätt. Detta gäller huvudstaden
Kathmandu.

Det var genom samtal med
både äldre och yngre tibetaner
som bilden av attityder och
levnadsmönster växte fram för
mig. Jag kan inte tala om hur
det är i Tibet idag, bara hur det
kunde vara och hur det är i Jha-
walakel, Nepal.

Istället för atr som förr. bru-
ka jord och hålla boskap lever
de på handel, främst tillverk-
ning och försäljning av hand-
knutna mattor.

Äktenskap pa tibetanska är i
första hand inte en religiös af-
fär eller en känslomässi[ hand-
ling mellan två personer uranett ekonomiskt arrangemang
mellan flera parter.

Bakom detta lieeer nasra
grundläggande idei[ enigHet
och generositet.

Bröder bör hålla samman
med sin far och varandra samt
arbeta tillsammans mot gemen-
samma måI. Det innebär att
man delar både framgång och
motgång. Ett splittrai hishall
minskar radikalt möf ligheten
till en bättre tillvaro. Månggif-
tet inkluderar dessa ideal; sö-
nerna stannar hemma och deiar
en kvinna.

När jag kom till "mrn" tibe-
tanska familj hade den just ska-
kats av det värsta som kan hän-
da - en bror hade brutit sig ur
familjen och flyttat. Med- sig



tog han allt av värde men det
u^i inte huvudsaken: splitt-
ringen av familjen som enhet
upprörde alla.

Delar hustru
Bäst är att två, tre, fyra eller
upp till fem bröder delar en
hustru. Men även systrar kan
samsas om samma make, mind-
re vanligt och mindre önskvärt
är det att far och son eller mor
och dotter delar partner. Det
handlar då om en ny person

som kommer utifrån, det är ti-
betanerna mycket noga med.
Släktskap ska inte kunna spåras
vid äktenskap, men då inga fa-
miljenamn används får man gå
efter vilken by i Tibet släkten
kommer ifrån. Räcker inte det-
ta anger man farfarfars namn.
Att ha en stor släkt är lyckligt
och man är mycket stolt om så
är fallet. Speciellt viktigt är det

^tt känna till sina kusiner så
man inte gifter sig av misstag.
Det är lika "dåligt" som att gif-
ta sig med en slaktare eller nå-

gon av lägre kast.

Ny" värderingar
Nu lever inte alla tibetaner i
månggifte och färre lär det bli
allteftersom nya tider och vär-
deringar vinner terräng bland
de unga. I området Ding-ri,
södra Tibet levde runt 30 pro-
cent av befolkningen med flera
makar. berättade min tibetans-
ka "mamma" som kommer
härifrån. Men hur fungerar det,
blir det inte problem med
svartsiuka och liknande?

Jag frägade både länge och
väl bland mina vänner men fick
till slut ge upp. Endast en per-
son, en äldre bror, sa lite sorg-
set att "en blomma kan inte ha
två ägare". I hans fall hade frun
fattat speciellt tycke för den
unge brodern och favoriserade
denne. Men svartsiuk eller av-
undsjuk, nej inte.'Överhuvud-
taget hade människor svårt att
förstå vad jag menade, "det är
ju en glädje att dela med sig",
blev alltid svaret.

Hur fungerar dä äktenskapet
praktiskt? Den äldre brodern
gifter sig först, bäst är att få en
kvinna från en högre familj
som kan använda sin något
"överlägsna status" i sin roll
som "administratör" bland fle-
ra män. Hennes ålder ska vara
passande för både den äldre
och den yngre mannen.

Om nu den yngre brodern
inte vill följa traditionen finns
det fä vågar. Den ena år att
skaffa ytterligare en hustru
men det är bara tillåtet om hon
år syster till den första. Det
andra är att han får lämna huset
utan några ägodelar.

Visst kan det också ordnas
ett lyckligt arrangemang utan-
för familjen, vanligast är dock
att utbrytningsförsök stävjas
tidigt. Den yngre brodern förs
diskret och fint in i det sexuella
livet och när han är både äkten-
skaps- och ekonomisk partner
blir det svårare att dra sig ur. il75 år, mycket aördad och respekterad.
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För en tid blir han också den
mest favoriserade av makarna
vilket den äldre inte har något
emot.

Tre i sängen?
Men inte kan väl tre gä till
sängs samtidigt? Nej, skrattade
alla på min fråga, men det är väl
inget problem? Ett p?r skor
utanför dörren tex. räcker som
tecken på vem som sover hos
hustrun den natten.

När två svstrar delar make
lever en i hemmet och den and-
ra strax intill. Mannen flyttar
mellan husen om inte den ena
kommer på regelbundna be-
sök.

Att far och son eller mor och
dotter delar en ny partner visa-
de sig vara mycket ovanligt i
Nepal även om det förekommit
i Tibet. Bland mina vänner vis-
kades det en dag om stor ska-n-
dal då ryktet sa att en svärfar
gick i säng med sin svärdotter.
Där öuerträddes gränsen, men
att en mer avlägsen släkting g-år
till sängs med kvinnan i en fa-
milj är- helt acceptabelt. "Man
ska iu dela med sig".

Kvinnan i centrum
Det kan synas som kvinnorna
har en undertryckt roll i dessa
familjebildningar men så är inte
fallet. Jämfört med sina nepale-
siska och indiska systrar lever
de ett mycket självständigt och
iämlikt liv. Det är kvinnan som
är centrum i familjen, det är
hon som styr och ställer med
ekonomi, planering och män-
nen. FIon har vissa givna rättig-
heter som t. ex. att begära
skilsmässa om det visar sig att
nagon make har en seriös sexu-
ell.- kontakt utanför familjen.
Men den som får flytta är inte
hon utan han, utan ägodelar
dessutom.

Första tiden svår
Det är den första tiden i det
nya hemmet som är svår för

8

henne. Efter allt tryggt och
hemvant ska hon nu anpassa
sie till sin nya make/makar och
til'i svärmodern. Denna lär upp
kvinnan i familjens traditioner
och allt som har med huset att
göra och ju tidigare hon klarar
äetta desto tidigare kan svär-
modern dra sig tillbaka. Kvin-
nans "jobb" blir nu att stabili-
sera sin unga make, hålla ho_-
nom ifrån - öldrickning och
liknande. Maken och familien
kommer hädanefter att disku-
teras utifrån hustrun. Går det
bra är det hennes förtjänst, gär
det dåligt är det hennes skuld.

Den tragedi som drabbat
"mrn" familj skylldes på hust-
run. Hon var girig och otrevlig
mot sln svarmor, delade inte
med sig och hade ett mycket
dåligt inflytande över maken.
Han å sin sida giorde ingenting
för att sätta stopp för hustruns
utbrytning ur familjen utan
fölide -ä h.nn.. Ett typiskt
exempel på kvinnans starka
roll.

Skämtar om sex
Tibetanerna skämtar friskt om
sex men nämner aldrig könsde-
larna vid namn. Inte heller
skämtar man med sina släk-
tingar, utan det blir vänner och
g.annar emellan. Jag var med
öm ett brödbak som visade sig
nog så avslöjande. Inte var det
nåfra kringlor eller hiärtan
soå tillverkädes där inte! Och
ju mer generad jag blev desto
roligare var det förstås.

Friarbravader
En äldre farbror i byn berätta-
de gärna för alla som ville höra
på öm sina friarbravader bland
kvinnorna i byn. Men var det
sant? Jo, nog var det det, fnitt-
rade de yngre. När männen är
borta kan väl inte kvinnorna gå
hemma utan en karl hur länge
som helst heller?! Tillfälliga ut-
omäktenskapliga förbindelser

bland de äldre accepteras alltså
men bland de yngre är det väl
inte så bra . . .

Blir en ogift kvinna med
barn räcker det dock med att
hon pekar ut barnafadern så ac-
cepterar han ett giftermål.
Skulle det senare visa sig att
han inte år far till barnet så gör
det ingenting.

I byn fanns en kvinna som
var känd för sina många förhål-
landen vilket gjorde att hon in-
te blev gift. Hennes barn blev
kallat bastard och här slog all-
männa folkmoralen till. Men
gränsen är alltså ganska töjbar.

Porrfilmer
Att den moderna västerländska
världen vunnit insteg i dessa ti-
betaners liv kom jag underfund
med när det viskades om "blue
prints", porrfilmer. Ett par
bskuldsfulla videofilmer cirku-
lerade i Kathmandu och fiera
ungdomar hade sett dem men
ing-en verkade speciellt impo-
nerad.

En dag dristade jag mig att
fräga en gift väninna hur tibe-
t"nikr pai älskar. "Som kyck-
lingar" blev svaret. Dvs snabbt
.r.f, or.nsuellt. men en förkla-
ring, menade hon, är att oftast
sover man många I samma rum
och är rädd för att störa. Clito-
ris kände hon inte till men
tyckte ä andra sidan att det inte
blev tillräckligt ofta som älsko-
gen kunde ske.

Talar inte om känslor
Om nu tibetaner skämtar ofta
och vilt om sex så talas det des-
to mindre om känslor. Inom
familien talar man aldrig öppet
om känslor, istället visar famil-
iemedlemmarna vad de känner
genom omtanke och omsorg.
Inte etts äkta par rör vid var-
andra när andra är i närheten
och jag hörde sällan en förälder
säga till sitt barn - i^g tycker
om dig. Turister som kysser
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varandra helt öpper "har ingen
skam i kroppen;'.

Trots detta vill iae inte Då
något särr kalla 'ti6etanerna

känslokalla, de visar det bara
på heit andra sätt. Ungdomar-
na har dock börjat bryia lite på
de gamla mönstren genom arrigga kärleksäktenskap och
skriva kärleksbrev. OCh var i
världen kan en förälskelse
döljas?

Mannen diskar
Om det förväntas mycket av
kvinnorna i familien så förvän-
tar hon sig att mannen/männen
delar allt hushållsarbete. Det
verkar självklart arr männen
handlar, lagar mat, diskar och
tvättar kläder. Barnen står sin
f.ar/sina fäder lika nära som

modern. Det berätras am i Ti-
bet var det männen som agera-
de barnmorskor medan dä ti-
betanska kvinnorna i Nepal
numera föder på sjukhus. Blbj-
byten, matning och atr gosa
med ungarna verkar dock lnte
på något vis förbehållet kvin-
norna. När i^g frägade min
ogrtta väninna fouden hur en
bra äkta man ärivarade hon:

- Det är en glad karl som
stiger upp först och kokar the
åt oss. En bra karl dricker ing-
en chang (risöl).

"Männen hade mens"
Hon berättade en dag en gam-
mal tibetansk sägen iom Lrrr-
ske visar lite av k-vinnornas syn

på männen. "E,n gång i tidernas
begynnelse var det männen
som hade mens, blodet kom
från knävecket. En dag gick en
man och lät blodet droppa ner
på marken, men eftersom solen
betraktas som en gudomlighet
och blod inför solen är en
synd, så täckte en nunna över
blodflackarna. Gud såg detta
och insåg att det var bättre att
kvinnorna fick mensen efter-
som de visste att ta hand om
denna gäva."

Trots allt går karlarna inte
helt att lita på . . .

Mens talar man lika lite om
där som här. Kvinnor emellan
nämns det men har något
skamfyllt över sig. Att vara
gravid är däremot en stor lyc-
ka. När min vän Ngawang föd-
des var hans mor runt 50 år och



därmed betraktas han som en
mycket lycklig människa.

Först en flicka
Det bästa år att först få en flic-
ka som då fär ett långt liv.
Dessutom kan hon hjälpa mo-
dern att uppfostra sina bröder.

Det första barnet bär kvin-
nan i nio månader och 18 dagar
enligt folktron medan de övri-
ga 6ätr i exakt nio månader.
När barnet så är fött räknas det
som ett år, för ungefär så länge
har det ju redan funnits till . . .
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En 30-årig tibetan är enligt vårt
sätt att räkna bara 29 är.

Barnen är allas glädje och bå-
de mans och kvinnas ansva-
righet.

"Vårt barn"
Vem som är far till barnet som
föds i en familj med två fäder
frägar ingen efter. Det är helt
enkelt "värt barn". Många fa-
miljer betalar också skolgången
för barn som under den stora
flykten från Tibet och tiden
därefter. kom ifrån sina famil-

jer. De lever idag i skolor i In-
dien men trots avstånd och av-
saknaden av "riktiga" familje-
band så år det ändå "vära
barn".

Månaderna hos mina tibe-
tanska vänner lärde mig myc-
ket om generositet, värme och
gemenskap. Egenskaper som
inte bara gör deras liv i exil lät-
tare utan också livet överhu-
vudtaget. "Att dela med sig är
glädje." tr

Anneli Ahlm6r



Bröllopsmottagning. Ett berg aa paket och aita schalar tornar upp sig framför brwdparen och mer skulle det bli.
Mannen till vänster är brudgummarnas far.

Bröllopet:

remonrerna är över. Allrumm et är fullt av all-
varliga, manliga släktingar som då och då mum-
lar fram. en.sång eller en bön. Kr.innorna pilar
fram och tillbaka med the, chang och m^.npt
(en vällingliknande dryck) samr ris som alla-är
nödvändiga lyckoinslag. Flickorna gråter hjärt-
skärande och gömmer sina ansikten-i händerna.
Vid sin sida har de varsin kvinnlig kusin som
under den första tiden i det nya heÄmet hjälper
och tröstar dem. Pappan ser iorgsen ut och föl-
jer inte med ut till ää väntande"bil"rnr när alla
ceremonier avslutats. Först på den tredje dagen
får han se sina döttrar igen.-Med stor oro lim-
nar Chime och Tsering det som hittills varit
deras liv - ett nyrr ska börja.

Redan p,ä gatan, ett par kvarter från systrar-
nas nya ,hem, väntar några släktingar med
chang. Bilarna stannar till och alla måsie dricka
en klunk. Vid huset är spänningen stor, från
taket hörs någon ropa: J"g ser bilarna, nu

n

Inga löfter, ingen ring
men massor av paket...
T/l"ckan år fyra på morgonen, dimman
P1, ligger tät och råkall över"gatorna i Kath-4\mandu, Nepal. Inifrån ett hus hörs häf-

Iigr snyftningar. Det år 21-äriga Chime och
hennes -syster, 24-äriga Tsering som gråter.
Gråter för att de idag ska lämna-sina föräldrar,
sitt hem och gifta sig. E,tt nytt liv börjar den här
morgonen.

I flera veckor har bröllopet förbererrs av svär-
föräldrarna. Tvillingbrödärna Pema och Phunt-
sok hade kommit i giftasåld er, 26 år, och det var
två rika tibetanskafamiljefäder som gjorde upp.
Smycken och tyger for +OOO kronor lämnadås
över till de blivande brudarna och så var det
dags att borja brygga det traditionella och
omistliga risölet, chang. Släkt och vänn er frän
Tibet inbjöds och de tunga, påkostade smycke-
na, som symboliserar kvinnans sratus som gift,
beställdes.

Att gifta sig tibetanskt är err srort kalas vare
sig man är rik eller fattig. I tre dagar ska firandet
vara och ju fler gäster desto bättre. Mycket ö1,
dans, mat, sång samr kortspel hör till. Det sena-

re så omåttligt populärt att Dalai Lama utlyst
bannbullor.

en första dagens morgon hämtas flickor-
na av två kvinnliga släktingar till pojkar-
na, men får vänti i en lagålokal iittr ..-



kommer de!" En dov trumma tillsammans med
en lamas böneramsor förkunnar flickornas an-
komst. Släkten står uppställd utanför Porten
medan brudgum*arttJ måste vänta inomhus.
När de tty" J...-onierna med öldrickning etc'
gjorts sammanförs så paren för första gången. I
ä.t lilla rummet är atmosfären spänd, några
svettdrop par rlar ner för Pemas ansikte och. inge
vågar titiå .tpp. "Han som känner till traditio-
neina" reciterar högt de närvarandes namn'
släkterna och vad fliökorna för med sig i boet'
Och det är inte lite det, även om hemgift inte är
ett måste bland tibetaner.

å är Pema gift md Tsering och Phuntsok
med Chim.l I.tgt ringar. Inga löften. Och
möjlighet till skilsmässa. , ,

överskott när alla gåvor räknats in. Den vita
sjalen icke att förglömma. Tibetanernas främsta
sätt att visa vördnäd och önska lycka är artlågga
en gasvävstunn sjal runt huvudpersonens axlar.
Baå under det har brollopet iar säkert 2000
dylika i omlopp.-Det dröjer inte länge efter att brudparet an-
länt innan'de år fullkomligt dränkta i sjalar och
paket. Bara brödernas svarta hattar och syst-
i"rrrm röda håruppsättningar sticker upp ba.k-
om ett berg av färgglada gåvor. Det är. svettigt
och vi undlar alla-hur de mår efter all öl och
spänning. Flickorna visar fortfarande inte sina
atsiktenl I tre timmar sitter de där innan de får
åka hem medan pojkarna stannar.

ästerna har under tiden biudits på chang
ur silverb ägare, middag har ätits och de
äldre är nu i form att böria den tibetan-

ska dansen. Den innebär ett långsamt vandran-
de i ring avbrutet av snabba fotstampningar allt
under ait en entonig sång sjungs. Men de yngre
vill ha disco och en stund blandas den tibetans-
ka sången med John Lennon innan de senare
avs.är med segern.

i Tib., skille inqen ha hört talas om Abba
eller Leo Sayer -.ti i Kathmandu har västvärl-
den tagit ett-reiäkt kliv in i de ungas liv.

NäsIa dag fortsätter vi med mat, dans, öl 99h
kortspel. Månnen för sig, kvinnorna för sig allt-
-edan barnen stoiar runt och kockarna förbe-
reder middagen. När brudgummarna -dyker
upp samlas däras ogifta kompisar för att få höra
trui Urottopsnatten var. För man ska älska med
varandra den första natten.

ag fick höra historlen om mannen som
eick i sömnen. Han var så rädd att hust-
i,rn skulle få veta detta att han inte ens

vågade gå till sängs på bröllopsnatten. Iställt vil-
le Lan älska på moigonen, men kvinnan varken
vågade eller ville. Sf när ingenting hänt efter en
minad begärde hon skilsmässa!

Den tredje och sista dagen kommer så Pema
med Tsering och Phuntsok med Chime. Flic-
korna har förkläden som tecken på sin nya sta-
tus. För första gången är deras iläktingar. med
och vi utbyter alli sjalar samt dricker. chang.
När kvällen är kommen kastar vi varsin näve
vetemiöl i luften, hurrar och ropar alltmedan
brudparen generade visar upp sig tillsammans.
Flicktrna ,fr",,", rodnandö och-dras in i dis-
codansen. Ja, se det var ett bröllop !

Arrangelade äktenskap år fortfarande. det
vanligasö även om kärleksäktenskapen vinner
tramsteg.

- Våia föräldrar känner oss bätre än vad vi
själva gör, så deras val måste vara det bästa,
b..ätt"ä. Pema för mig dagarna innan bröl-
lopet.'- O.tt det skulle bli osämja mellan mig och
min fru kan far inte säga någonting. Han har
tagit henne till huse, inte iag.-Det hela kan tyckas som en grym ceremonl
för Chime och Tsering, men sanningen är att.de
tibetanska hustrurna med åren får en mycket
stark ställning i familjen. Går det bra är det
hennes förtjäÅt, går det dåligt är det hennes fel'
Det är hon somltyr och säller, administrerar
och organiserar. Den tibetanska kvinnan är
iämförd"med sina hinduiska systrar mycket fri
och självständig. Har hon levat ett helt liv med
två biödet toti makar får hon gärna ta sig en
älskare på sin ålders höst. "Det är hon värd"'

När Åytt the, öl och tsa.mPa druckits får flic-
korna äntligen dra sig tillbåka. De tunga,hår-
uppsättni.,g""r.t"- från Lhasa tas av och kläderna
lorrm. Det" är först nu jag ser deras ansikten'
Hur känns det?

- Tack bra, men vi har båda en förskräcklig
huvudvärk och är trötta, säger Tsering och tit-
rar pä mig med Pigga om {,n rödkantade ögo1'
Hoå ät iät. tt.i.röt.- -.tt känner sig blyg och
generad i sitt nya hem berättar hon.

lockan har hunnit bli tio på förmidda-
gen, solen har värmt upp luften och nu
vättta. tre dagars festande. Närmast blir

det lunch för 600 gäster och därefter motagning
med brudparen. Till traditionen hör att alla gäs-
ter ger presenter och/eller penninggåvor. Det
her 

*brojlopet 
kostade cirka 15 000 kronor,

mycket pettgar, men det finns bröllop som ger
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Twrkisha inaandrarkainnor i Kreuzberg, Västberlin. Ijoto: Susanne Johansson

Turkisk kvinna i Berlin

Dubbelt förtryck
Kvinnoförtryck. Svårt att försörja sig själv.

Det är inget nytt för en turkisk-muslimsk kvinna. Men
som invandrare i ett nytt land förstärks hennes svårig-
heter.

Och ny^ dyker upp.I stadsdelen Kreuzberg i västberlin bor idag över
200 000 turkiska invandrare. En av de största tJrkiska
"städer na" utanför Turkiet.

Den sociala tryggheten för dessa människor har urhol-
kats sedan kristdemokraterna, cDu, kom till makten
1981.

Men i Kreuzberg, som länge varit motståndets fäste i
västberlin, pågår det projekt som vill förbättra den
turkiska kvinnans situation.

Här följer två reportage från Kreuzberg.
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N€ir vädret

samlas vi i parkell ...
och männen tilIåter

ajsolen värmer försiktigt denna sön-
dag i Kreuzberg, Västberlin. Jag är på
väg till ett möte med Liesel, en socia-

larbetare som arbetar med turkiska invandrar-
kvinnor.

Rundar ett gathörn i denna nedslitna sten-
o.ken, och plötsligt breder en lummig park ut
st8.

Det är egentligen inget märkvärdigt med det.
Men parken är denna eftermiddag fylld av

kvinnor. Hundratals turkiska kvinnor. Många
har sina barn med sig. lnte en karl så långt ögat
når.

Kvinnorna sträcker ut sig på filtar i gräset.
Prat och skratt böljar mjukt över gräsmattorna,
många par händer är upptagna av stickor och
8arn.

Här brukar vi samlas om söndagarna när
vädret - och männen tillåter, förklarar kvinnan
bredvid med på bänken där jag slagit mig ned.

- Husen och lägenheterna är så slitna och
dåliga att vi skäms att bjuda hem vänner. I

Turkiet var våra hem alltid mötesplats . . .

vinnorna njuter ett par timmars ledighet
och gemenskap. En stunds vila från livet
i denna berlinstadsdel, där det idag bor

över 200 000 turkiska invandrare,
De nedslitna husen runt parken tecknar mör-

ka skuggor över gräsmattorna. Vardagen är inte
långt borta.

lnvandrarna i Berlin lever under alltmer osäk-

ra sociala förhållanden. Kristdemokraterna har
skärpt invandrarpolitiken sedan de kom till
makten 1981 . Den slår hårt mot kvinnorna,
som får vänta länge på arbetstillstånd.

Här i Kreuzberg - som länge har varit mot-
ståndets och alternativens fäste i Berlin - har en
del projekt startat som riktar sig till de turkiska
invandrarkvinnorna.

T iesel, kvinnan jag stämt möte med, skall
| .berätta för mig vad som sker här i Kreuz-

,LJberg. Hon jobbar i en rådgivningslokal
några kvarter bort.

Kvinnan bredvid mig på parkbänken berättar
att hon känner till lokalen.

- )ag brukar gå dit själv ibland. Har gått en
kurs i tyska och nu funderar jag på att gå med i

en fotocirkel.
Det är bra att lokalen finns. Nu kan vi

kvinnor ordna papper och kontakter med de
tyska myndigheterna utan att behöva be våra
män om hjälp. Min man har inte heller visat
något större intresse för att hjälpa mig med an-
sökningar och annat.

Hon tystnar och stickar nya varv.
- Vet du, häromdagen när jag var på väg till

lokalen så sa han:
När du ändå

fixa några papper
mig?

Kvinnan ler.

går dit, kan du inte forsöka
från arbetsförmedlingen åt

Susanne Johansson
15



Nytt värde genom kunskaP

Nu ber mannen
henne om hfäl p
med byråkratin
n - De som drabbas är kvinnor' säger Liesel
och citerar därmed rubriken på den kampaniaf-
fisch på turkiska som hon -sitter och iobbar
med.

Hon sitter vid ett stökigt bord med blanket-
ter, pärmar och turkiska tekoppar i glas.

Aibetet i rådgivningslokalen pä Lausitzer
Strasse pägär för-fullt. Nu drar qan igång F.d
en kam^p"åi som riktar sig mot kristdemokra-
ternas invandrarpolitik.

Lokalen var tidigare en affår.
Sedan sex år tillbaka är den en
träffpunkt för turkiska invand-
rarkvinnor. Den startades av
nägra tyska kvinnor som ett led
i däras socionomutbildning.

Idag jobbar Liesel och två
turkiska kvinnor här.

Det som började som en mö-
tesplast har med våren vuxit till
en 

^plats där kvinnorna kan få
hiälp med sociala och ekono-
miska problem, en lokal dit de
kan gå för att lära sig läsa och
förbättra sina kunskaper i
tyska.

16

Liesel fär avbryta sin redo-
sörelse för verksamheten när
än turkisk kvinna kommer in
senom dörren. Kvinnan slår sig
äed vid bordet och talar uPP-

rblem med sinrort om slna pr(
man. Hennes son sätter slg tyst
på eolvet och undersöker lek-
r"kätrt som ligger utspridda.

Talar turkiska
Liesel talar flytande turkiska.
En förutsättning för att klara
kontakten mellan kvinnorna
och myndigheterna.

- Invandrarkvinnorna har
en dubbelt utsatt situation, be-
rättar hon medan kvinn an fär
studera ett papper om skils-
mässolagstiftning.

- Dels som invandrare i ett
klimat där den sociala trygghe-
ten minskar, dels som kvinnor
som av tradition är oerhört be-
roende av sina män.
En invandrare som kommer till
Västberlin idag måste vänta i
fyra är pä atr få arbetstillstånd.
Sedan 1973 år det dessutom ba-
ra familjemedlemmar som fär
komma in.
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Barnen lär sig snabbare det
starkare aa den nya bultwren.

nya landets språk. Samtidigt påaerhas de
Klyftan mellan barn ocb föräldrar öhar.

Under åren av väntan på att
f^ arbeta har de heller ingen
möjlighet att söka socialhjälp
eller arbetslöshetsunderstöd.

- När gästarbetare togs
emot med öppna arllr,ar under
högkonjunkturen i slutet av
sextiotalet var det männen som
anlände först. Många av dem
hittade en ny kvinna att leva
med, när hustrun var kvar i
Turkiet.
Den turkiska kvinnan får ofta
finna sig i att vara ovälkommen
av sin man när hon kommer till
Västberlin. Hennes närvaro

minskar mannens nyvunna fri-
het. Men samtidigt-är hon be-
roende av honom, när utlän-
ningslagen inte ger henne nå-
gon chans att försörja sig själv.

Omkring 220 000 turkiska
invandrare bor idag i Berlin.
De flesta av dem i stadsdelen
Kreuzberg. Arbetslösheten slår
också mot dem och utslagning-
en ökar.

- Alkoholismen skördar
alltfler offer bland de turkiska
männen, trots att den muslims-
ka lagen förbjuder dem att
dricka sprit. Kvinnorna tvingas

stå ut med misshandel och
våldtäkt, eftersom de måste
stanna hos mannen för att klara
brödfödan.

Öppenhet
- Den svåra situationen till
trots så visar de turkiska kvin-
norna som kommer hit en
otroligt öppenhet och ger var-
andra stöd. Blir en kvinna sla-
gen av sin man, så berättar hon
det för de andra. Tillsammans
förbannar de vad som hänt.

- Jrg har alltid trott att jag
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som tyska och västkvinna varit
frigjoid. Men de turkiska kvin-
noina talar om sex på ett sådant
ogenerat sätt som jag aldrig har
stött på bland mina egna vän-
ninnor.

Ny" problem
som invandrare
Kvinnoförtryck. Svårt att för-
sörja sig själv. Detta är inget
nytt för en turkisk kvinna.
Men som invandrarkvinna blir
hennes problem allvarligare
och nya svårigheter dyker upp.

Liesel och de andra som iob-bar i lokalen på Lausitzer
Strasse kan hjälpa de turkiska
kvinnorn ^ pä olika sätt. Men
det viktig a är att de startkun-
skaper kvinnorn a fär gör att de
kan åstadkomma mycket själva
för att förändra och förbättra
sin situation.

Kvinnans status
ändras
- När kvinnorn a lårt sig hur
byråkratin fungerar här, då
förändras också deras sociala
status i hemmet. Mannen upp-
täcker att kvinnan klarar av sa-
ker han själv misslyckats med.

- Eftersom många turkiska
män och kvinnor får allvarliga
problem i äktenskapet när de
bor här i Berlin. är skilsmässa
ofta enda utvägen för att kvin-
nan skall kunna klara sig. Men
den islamska lagen ger henne
små möjligheter att kunna se-
p^rera. En av punkterna i den
kampanj som vi skall driva nu
handlar om skilsmässolag-
stiftningen.

- Det måste bli möjligt att
kringå den islamska lagen när
man lever som invandrare i ett
nytt land. Andra traditioner
luckras j., tpp, menar Liesel.

Generationsklyftor
Om verksamheten i rådgiv-
ningslokalen har förbättrat re-
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lationerna mellan man och
kvinna i en del fall, eller lyckats
få igenom skilsmässor i andra,
så år generationsklyftorna in-
om familjerna ett ann^t pro-
blem. Ett problem som blir all-
varligare när man lever i ett
nytt land:

- De unga turkiska flickor-
na påverkas av västkulturen.
Barnen lär sig tyska snabbare
än sina föräldrar. Flickorna
främst, men även pojkarna, tar
avstånd från sitt ursprung, inte
minst sina mödrar.

Mamma är
amerikanska!
- I förra veckan kom en kvin-
na hit och var förtvivlad. Hen-
nes sexåriga dotter hade sagt
till de tyska barnen på kinder-
garten att hennes mamma var
ämerikanska. Ett fruktansvärt
slag för den turkiska mamman.

Måtrgt flickor rymmer hem-
ifrån i tidiga tonåren. Nästa an-
halt blir ofta gatan och ett liv
som prostituerad. Men i
Kreuzberg försöker man också
nå dessa kvinnor på olika sätt.

- Här finns fiera kollektiv
med turkiska och tyska flickor,
som startas av folk som jobbar
med alternativa sociala projekt.
Men många turkiska flickor
påverkas öckså av vad som
händ.r här i Kreuzberg och
ockuperar utdömda hus.

Starkt motstånd
Det sker saker i Kreuzberg
som på sikt kan förbättra in-
vandrarnas villkor, inte minst
kvinnornas, menar Liesel. Men
motståndet är starkt.

CDU's (kristdemokraterna)
politik blir alltmer kompro-
misslös: antingen skall invand-
rarna helt och hållet integreras i
samhället, utan att f^ behålla
något av sin kulturella och reli-
giösa särart - eller så vill man
kasta ut dem ur landet.

Myndigheterna lockar med

Liesel, socialarbetare som arbetar i
lohalen på Lawsitzer Strasse.

olika bidrag om en invandrare
återvänder 

-till hemlandet för
att aldrig komma tillbaka.

Kritisk kampani
De som jobbar i lokalen och
med de människor som drab-
bas av politiken är starkt kritis-
ka. Därför drar man igång
kampanjen, för att sätta tryck
bakom protesterna.

Liesel hoppas att västtysk
media skall uppmärksamma
kampanjen. Affischer, flygblad
och inbjudningar till protest-
möten ligger färdigtryckta i ett
hörn av lokalen.

Kampanjen innehåller tre
huvudpunkter:

- en invandrare skall inte
behöva vänta i fyra år på att f ä
lov att arbeta

- socialhiälp skall de inte
heller behöva vänta pä i fyra är

- turkiska kvinnor måste få
laglig rätt att separera när de
kommer till Västberlin. Den
muslimska lagen måste luckras
UPP.-- Sial"klarheter egentligen,
anser Liesel.



Gathörn i Krewzberg.

Men med kampanjarbetet föl-j.. också oro. En oro som
handlar om pengar och den
fortsatta verksamheten på Lau-
sitzer strasse.

Lokalens existens och de an-

ställdas löner står och faller
med de anslag från makthavar-
na (senaten) som man får varje
år. Och kritiken man nu låter
skalla, den riktar sig just mot
denna senat.

Iroto: Susanne J,

- Kanske sågar vi av grenen
vi sitter på, säger Liesel och rör
sakta i det turkiska teglaser.I

Susanne Johansson
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Flyktingkvinnor i Gaza utbildas:

Kunskap ger stolthet
- början på
revolutionen
n Kvinnor som i egna och andras ögon sak-
nar människovärde {r inga bra mödrar de
kan inte ge sina barn någoh stolthet- När barn
växer "pö i rädsla och siä1vförakt lär de s^iS bala
afi hatä Tö.ttycket, int e att kämpa för- föränd-
ring. Att ge 

-kvinnorna och barnen kunskap
och"stolthet är böriatt på en nödvändig revolu-
tion.

Det säger Mary Khass, en--P?-
lestinsli kvinna so- j"g träffade
i Gaza våren -82. I tio år har
hon arbetat med ett projekt för
kvinnor och barn i flyktingläg-
ren pä den ockuperade Gaza-
..-rrn, med stöd av UNRVA
(United Nations Relief and
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Work Agency), FN:s hjälPor-
gan för palestinaflyktingarna.

På Gazaremsan lever
35O.OOO palestinier - det är ett
av iordens mest tättbefolkade
områden. De flesta är flYkting-
ar frän södra delen av Israel.
De bor i femton olika flYkting-

läger som byggdes under åren
efier 1948 då de fördrevs från
sina hem.

Men här finns också vanliga
städer och byar som bebos bå-
de av Gazapalestinier och av
flyktingar som flyttat ut från
lägren. il
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*txn rty ,11+i+tel.,,rrrotsrår-d pr cci> $(r11'].' li,iit'"i,j:
; ib*r;titis,f iir'kr; i rrii,t i giLr i;iirr;, i itr.it r,tiii r ll, - i .j.

I,nJmitrrts ,:t'li blirlir tl.lr' iri,ini liu .lr,i:ir:., .

:*n,.'lider" rliiä*.. t:tlrka'. rili,eii' fr",rr:rt.id iiir i:i
,ä{li', fei . dsti $rcr åå*, r"rr ct äir fiir-srilrj n r :r lrs r r t-; i. r r
och lr ödvi.ndigt hr'nrarocrc.

i.\i l.anrkc de s i., lvxämncni. i.llur "u.ki
,'i'd'a*iien**"..l9$;. nlit, *iört;. värri e r"C* n i s ii.r
I *n,, +:c.,, å*t,' di.,,11.iiin fi -*] i u s.to pr.os ritl i., f ,ir' r* k ;r

'"tndån. (Läsrips: C-r,rnnar' Adi-'r-Krll,'5 1,i
'll-ankar 

"nr J*'n rutla iil'ir"t.:ärrningr-.,i, .,f-,c-
ciellr iiri p och i+;.

Så när vi *Ar*i nriirsranC cia ,,i ifrågasåtrtr
.lei inr,.n.l* o*1, l:ar nya f r a,riri,lrir;r;;Il.t:"4;'--
r:r:h mötcr: morstånd .- clå k-rnske cirt ii rifr
bdsm recknet på art vi är på rärt "räSl

Kerstin .iuneberg

citntet

"Det:är r'iä bainen märrncn vcrh"
ligen l<in,.fd5;*rir irer,är när,
påppof tii 'hand o,m sina biin
*onr,d,e insel,iit dåi finns :iridia
s,itl<li,av lirietisöm är r'iktigare: än
duotoit::": ' - ,,,,;',,,,;,r ,rri , ,,,,:
:,,''Ur'mre*i* *fA lrai;;*l*itt
i,Dagens,,Ny.heter": J almert, håller

:på mcci en rapporr ont minnen
ior.,',orbersrnåftr,*A*aep*r**
*;;r;;, ,.'' , .'. , r, ,''.''

li i i i.i:i;i:i.i i ;,i ;:iii.i.,.i:l,i,i'l:i 
i, 

:i:r,,i,i,,,i

lTå ,.#ri ä{+++rui i iiäil|iil#i il*i:
tlet ska ,gå ,fd-r,rie ,,kvinnor soni
skilier sjg h$r:oclr hir,en ,gamnral

eiicr ingen yrltsuthildning. Jaq
shulle vilia säga:. Ci{ra, k,,,innor,
se om Cri lrusl Se till:ett ni har en
u*ä"*it$i;,;*#ffiy-t$ifi s I r;fi :, å;ji, :ri;

sffiå#€lt.., i,;,fi*li*!,r :. :åt*iiitst':ut
inte,.i"der:h:älvrid."'
I Eii ' Söieiiäm, t ns*nrförål-
dgrkommittdn.,. i ' '
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..r Ile, efrönomiska,. besparingafnä.',,,,'
slåi'hå,r.t',rnot, ' kyinnor;;r,,]ä--,,.,
itllllåherCn rir i,,r**, .$trv''Ååite, ..
kärlrp; .;ti' en,'iasö:;iin for' k rio- : :'

ond*i,.rlrilgtt*r.I i, in*,ttäll*t,, el., '

, 
rimm*riaih,*t*dagsn:är.ert måi-..,, :i

:, r, I-{idlemsantilet sjunket,:, $KV,,,,,
,*[;ll '.ng,u|.iili,. h*'ln*6t;å;., *n ga, '',

ffi, $ffiffi in"*dfqiEvin;' ; ;,

, dela ut, fi,,'*n,no.,liläf,ffiff "
' 
ilcri*a, insåndåre,oqh berätta'fl'ffi*ä',;'',
,d;äi.*#:i #ffi---#fffi ;iil.##'t'
l$ffiåffffixirT-*-?it*ffie,1r 

fyrä,gru- ar :ij
unrtei lcldigeä och.. hade',,e,n ''rrbl',,' 1,

I tirnmar lhå,' stu*irtr"oio"',Utt'
söndasen 'f '' i .'. 't 

.,..',i''1'..',,.'..,'.i.,..

*'rm**m*ffi
, kr1'rcra,meAl,ii**ar. $,KV. är,,;ng,:.,.
.lei, rinrjaqt*g, Sn.V. behövs,.emet;,,'I I

: Iefrid och d,er bäide finnas hdin., r

, 
ng.r sorni a{,l,:n*r*iq*tade', e*t-,llä1.t. i.,'.

vaia rned,r r,iktu4,ef: aii, sKV äi.,,
o,toä*t' f+r,' :*,ån*u,.'1t<+,i*not,', Vi,,,

ä:ä:Ji'#f,.'I;''. n:x3fffi'.Tj.'

ä$ffir#ffi

lffi{*ffi
Hiiåt*',ffffiålt gtrt?iffi'
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. u*ri l,loti äin.i,irn*li;, r.år'bu*r..,
,där ,'komm,ei,,', sgden ,, äff,. .rqyickar,:,

. 
å:ff*?tffiä*?å?i;r fä:fil-,ilf'

,,den . I, mä is'. rFölf ändä :,brosel*:ri+r,.',
r, u b ,,åv.lbkälavde.ffieailin11,'.
i'., Barn .och kulturrr$ödeffiä{i.e.i, r',' . r.,

,t nni*å***rg;,.ct' freå',..,,;,,.'.,.,'..'t;.. I

äå'fiilil-arbersdäsen'..,-,
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*

-
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ffi
i#-

iIiii ; i * ;,*' ;..,riii+; ri... ,

iffiffi#'.#åilffi*ä*d
: ,,och, 1l*rftaländelningar, måste :bäii; ''
,. H;ålt-å*å-; u"t* r*on*kten

r ; , ,,:Det, ai bia' itt .SKV i*betar ,i,, 
,,..oUil.,,fio*tei oäh gruf$Äi t e*,,,,

,, *iliöorgin:is,aiionEr, fteclsorgani;,. -,

:'sationCi-r fnd .ignu,'profilen,, är ' ,,

emellåitiel nödvändig,,När,,vi'ai-,'
.Hru;#f$iionier,unr "i'iberi,

,..,'.SKV som,' '., ,l :

' 1,ka,rn,por$änisaitori, , , ' ,

:,, $KV.:måste r Ul;.,en,karnporganii*-
; ., tion:. lVi',,beho+ui, e*, i*otret, re:
i,'.,i*isbani.;;*e{ idee,r pih,,i"iieu-

:.*ffi*:tY;fti;äf;*fi:
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$Fffiffi

HARO (,hemtrbctandes'or$ani-
sation) nch dytika or"ganisatioher
$om,då oc.h,då är aktivålmed'sina
li",;*,*f;.;"*ii[u,,,,n*h.,. i**[ rionått
budskap' Sliii+ inse*däie,,och'de.
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1,*iln,t1 1l;..*irJ;i i;
ilffft$ln#;ä#rl**lti;
i;ii*å:' äi''tå*fthiiiru***;,
*tk-i. lpe,.$e+gilir,, iåre . t, .5;;;*',
tr:okn,a,rV'i' samtadb,oekså . i hbp- r2:t n'

fffi --#i,',
täntr*r,,"i äifiih ftilluh- fa. ieii.iä;,.,

ffi
tcn,*ädlprnrroo..#ff#$i.fl#t.

lxltlitlfm1fi*ff*lri* 
;

trff#*:ffiffi#fr+li ,

i:n



$ng$l*
OMA, Angohs kvinnoorgani*
sation, ha* i år hållit sin första
kongress. Det lar €n- impCIne*
rande, välo-rganiserad, fä rgglad
och kanrpglad kongrcss ined ra-
dikala lrav och progressiva lös-
ningsforslåg på cn oändlig rad
tunga problem.

.* Den u..llrrl"pcrio,Jcn.åv Lrt-
su{ntng och dIbRflmllleftn$ ,i!:
kr,iun.rrna i Angole \'å: undcr
holun!altiC'^n då kr'inn.rrtia ert-
ban betraiitatlcr' ruirl sc'xobickt
rlicr billic adrctskraft .:ch förncr
irrrdcl tillgäng till utbiltlning och
kunskap.

I ' Mcn livinnornai dcitegandc
i .lr,n narionclla htcfriels*kampdn,
vrd mäirnen's sida, hirlrog srarlqt
tili rrt de nu k.rn åtcrcrövra sin
värdighct. sitt pcrsonligt .rnsvar
oe ll fullständiga mcdLiorgcrliga
rättishercr, sr prcsidcnt Jose dos
Sanros i sitt inic'dninsstftl.

i'resitlent.n påp"krcl" ocksä
irur riranschauvinistis!.a artin'clcr
och aukt.rritCt hos männen Iör-
,uår'rr: kuin'n""s f-uttst,inJiga fri-
görelse:'''',"Fädernas'' absolurå
mrkt in$,rn familien, måste ier,sät-

tas,mcd,delat i*flitancle och an*
runr fbi t.täm oin i*.n; Tr.d;ii"-
nelia, hind*rl *om ,,br.udliöp, cch
pollrganri kan. tyvärr I irtte artskaf-
iar'*eä ,eCIb;t:i, ett äekret trten
,ir"**äi *tt ffi11t*tå srn,ininf-
*m, 51erröm' nredvetandehOj*ing
och föf;lndradg sociäl* villhar." 

,

. O-MÄ 'som'.är €n,åv MPLAs
massorganiiationer fiar. ett, nöd-

trffl 3' ;J :;*,,å: 
- 

*ff :nl:ld:'l
.ätt.', land,, rned ',djupa, p*tria.rkala
,iötter'där en kvinna ka*,få qrvk

tlllffi*il# snipå;"

?:6

f

Ruth fucto, ,.),4.C,4 . ,:

Papper och pennor
(.iN,lA l;iiriadcs i r{ccerni;cr' l9{'l
nnriefJi rit år cfi"'r;t. dcn r;pn*^
.it ir.'ir-icls,.krn'1,."1'' h iriat i rin
;i'rin mr't lioio,:,atniakir'ir Po.tu-
ii,ri. Kt'i,rnorne irli)Ir hefriclsrrö-
relscn fuIf'LÄ iiänJc ctt b,'hov ar
nff stJrta cn cdrn or1;.'rnis;rtir:n ftir
.r'-t få m*d llcr hvinnur flir hc-
fr:ielsc.n ,rv l'.iird*r :irc;-r r.ckså för
etr ärbeta nrud kvrru:rjlirås egan
l, igörel.c. I'ler och fl.r bici
mcdiernmar i OI"{A r:ctr månsr
kvinnor clcltog ockri :;i,rrr gcril-
lasoldarcr. .'

Idag har OMA over cn trilit'n
ll*:r{lcrnmar i ert i.rnd ,ri,:d un}4c"
far samnra bsfoik'ninfis.rltå1, soni
Sr'erige, men fyrr gångcr så srort.

MCn OMÄ saknar r:fta r ex,så-
dana for osr sjiil','ldara niid.l'än-.
dighcter när'man ska'organisira
srg $on1 pappcr oclt pennot. ,,,, 

'

Titl OMAs viktigartc uprpgif":

:*jl.' 
alfabetiserirts <rch halso-

. i,

. 1 ,. , .

Samma rättigheter ,, , .,
För' at! :Angala ska komrna på
föfter ,måsre :alla'kvinnoi delta .i
dcr naiiorrcllar iterup,pbloggnadi'

"iu*ier,, 
Dfn' tåg*,o;;6" f.fxui":

rlor'rras utbiild,ning oclf ,bristCn,,på
hjelp,från,samhälici år aib'eta*de
liiinnoi" ä.r :hinde,r , nian ,mfista
slåss m,rt,' Mån[i av ,kongfesseni

r,,,..:1,, l:''r .,-., ,,.,'., ,

r.r,sulitioner L,tndladi då#iir:' bm
hur inan skulle stödia cic {ör-
r',1i'r'salherantle kvir-rn$rfla :

, 'lSc riji att snnma rättigiretcr.
ansvar nch mcilighcrcr öppnas
{ör bådc i;v;nnor c,r.h ruärr pi ar-
bäisplatsci utan ;rrr dårfnr glörn-1
ma liort dtn sy,1l'il{a hinsvn
scm nlestc .tas tlil Kvlnnor: sol1l
väntrl barn.

Opp*Liråilendctidcr i butiker
soin för närvrrcrrde bara p,rssar
hcmiråtrlreio belrovcr rtud{:ra}-.
Senare öppcthallanJe och upp-
rätttrnde av k.rrsr.rmcntkoopcra-
tiv o.t. ar'!>ctsplatscr skullc prttt
:rlla arbetande människoi. Flc','
otfenrliga wätrinrättnin gar. rnat, i
skolor .'rch på art''ersplatser, in,
dusrriiE,,,k, drgi**m ocit iöirkoktt
på arhetsplatser och i fordbruks.
iioop*r*tio,och b.rstaclsområdcrr,
För, ,krrinnorni,, på landsbygden
i:*ho**r ;ct:,grevrs o.h, ski,äJ"u
brr.rrlnar.,och.i ack;å' tlär byggas
of fcntiiBa, rväitinräl,rningirrl'.,

i*;;*ilr'i#
:OX{{A s,lo,g,,dundrJnde'fast vad
s<tiii,.fOrtfär*A*,'. [åilcr] uäildctr
$.i'r:r'att. kvinnorn*i,ko*nrdr inte

fffffi'll;:x*inr;l
,' nnin'Aiir,ä; dqi,1ångt,1. .4ng"ti,
,Som' i.q,lilgi AfriliC- S,um, i råsren
tir'väi{den; ,,,.,,- ,,:1, 

:, I 
,,1: ,, -- I ,

lff

$



i.srlli:i4Sjliql{tddsl. .öch : u*eblclå;11Häi.
l,nFn'rtdräirl$ig:j .dr ii f äi ',fcäu;.. il.*
,,91{är, uiä*,.äkiä"ilir#t, ie,åvei
ii*p*1ffi*1rä#ili+*g*4: ä ,*ig*ui
,.i*#a,r:$,fä$ii**ij,ö*.f *,i.**ff .r*$*i:..:**;
, *aket, oiliil oft*'.tlige diskuisio-
..fi.9r1$ä; **. *ä##*fi 

,. 
kä11..dältåii .::.. ;,..,r.:.'

faftiliephneiin$ oclr preven-
,tii;inEff$f :',t#b: u,iäraä.äs,.i. ueft ,,,,,mää,
förcs,Iog !;rglig aboru'*o*,:,*irr*
lösning på en oönsk*d [i."idir*t.I)ct här uar {rågoriman inre
fh$..ändtd*9.fi*,*ffun,riifit äi, jå$,

.b'cs#kf*.; 4gn]t.,.*+ti' r* ::,fAF.

fltra är scdan. Angol:r har inre
problCm rne.{ en bcfolkningsex
:plosion. Sniirri tuäirönt.' En
kombinetian it c{cn kr:I,:ni;rla
slar.'handcln, nränrrislofi!rluster
undet dc rva bct,.iclsckrigcn och
cf hög bmnadödliglret lrar" giorr
art "ån{rolil l.inqc haft cn lig h,:-
folkningssilfra O;\iA sici.r ti.Ji-
gare ui till hvinnoma n,ed bur{,
skapcr att Ångol.r lrrhtiv..r barn.
Dcr behövii Ångo!* {orrfar-andc
nrcn dcr sqs id{i roni i.isenrligr
för' vrrjt' livirrna art siålv kt,nria
hesdmma hur. mångi barn hon
vilJ födi,' Mcd likict hälsorird
bch fri-ränd.ra,Je sarnhälLuillLoi
sli* inre t,:lvl barn, *tt"r flcr, br-

,1Må t;.åt..k*i***r',9*r,..hätir.e,,:,,.::.,,
socialpoli*ft , : li

.''r+: i 
K:fffi anj :, *ä [iaj fi pfiti#Efi 

: . : rptE
: #*kf#ft :fi,{ri ..itiä$ . 

:gå äti.,:ixir**äx*
setr, r5oiiitpoUiiten I lii, .inriktid
på'att för,h,ättra kvalitci i rrdigs"
livet. I vår'kultur,är denna k;tli€
tjll, vrisentlig :dgl eu'liti;nligt in'

'res'se. Männeni,,åi, i allrnå:nhet
mer,henä[#,ail4#;, sig åt äuen'

, tyr,och h;;ttadåd, err våidigsliv''t,
'Ju, rnerl,maki kvi*noi1iå har.,dei-
, 
ro,bältrC.$*il,ilpäl;*ti,u!åvii der.,
, ,;Denriä ,,,$al$a ,levereridås: : av,
pi"*ruql, ,iai# . ,S6*1 ', ,f;in
lTammeif,bri uni*äiiiter,, uid I fin'i.,
ka,,, 1iacfu tärbiiåifaibu*Ueti .,, ui-,
rbild*in$*$,åStr,, tso,in,,i,, år,,,llöf'li, :i

,TavasighuS,,i*-* i.5, 1!6ruari,,,., : ,...' ',
.,,. 11, lVei* 1 

äif ' jl1pp*+rittszun*ris,,,iii 
.

,.na+ul. +li;|.*l.i il*tri;iii;i. *,.t,

|ft*fi|ffi*1#*$ef1$i 
***dniii 

;ii ! iiiilii,i

. '' .'.l'.. ' '..'*t-"1t4tå$eisii6n'
Birgirta var inb,iude" i;lt öntÄs:
kongrcls $0m. i*pr*u.,noi"i iåt
arbetsgru,ppen t'dr , sioa : iitt
OMÄs s/st:ugör * ungefär tsrrjc-
jer',,.i Luanda {Ängulas hrrvricl.

,,s*ådl..i**h,r,$töbHh$1,,.*äil,.Kii#*rr,j
tcrs. Lu,rnda-gruppen deltog i
deiar au kongrJsscl tlilkct **. *"'
stor och ir:spirerJndc upplev*ls".

,tGrupipen: :riltri' rkå, e .,eX,:,g{va.,titrl..
kcngrcsscn * en .rpplikation $onl
illustrcrar vinshar''en .rch i.rlidi-
riteten rnCllan jt;cnshi 

"ch inqc-
lansk;r kvinnor. L)cn hänger nu
på in r'ägr i On{As, hogkvartcr i
ett hiight's i Luanda. Tilt vardigs :

{ortsärter Luar,da-gruppcn :*tr
itilli nära kr-rntakr mia Ö,f,tÄ.

Vi i Sto.'kholnr torrsätter in.
samlingen rv prrlli* på olika särr
- fc'st, loppmarkn;,1, förcJrag .-,

oih har nu är.r börjar sarr'!r År*
t"'rial for e n säntiiiing till Angola.
V;i 11 dårtör intrcsseraJJ ia rips
på rlar vi karr tå iig på rvg och
g.å#fi.: :!;'.,ibåd4. li*nitrli, . ötH,,: i'flf, r:::i 

: r

sarnt knappur, band, ipitsar nr m

ochsä an likgiirigheriir för:socjal-
poiitilen 1äsrarr , äi en. i1'pisk
F eff *k4E' i.ftlt.1*ätt*ifi ;.1i..:is**h:tti
lets ropp,'fri*h"ll'S;pilå. fie ii,
ofta',hclt aintressånde; a" soCiat-
,$'bti*iHrii;#eiiffiar s 6ffi,5r,i*r,..äir

;ollaimillstrarna riftasr ä,
Ky!$lnofj"j ' ,' ,',,

iii.-1-*l*n**ui: :i 
: 

iiiiii iili
,:t, t! ::: : :. i, : r::'r'..:. . tii:t:i::::jt:FN-pfogiiam,,hiälpte inte ,', , ,

asiatiska kvifitrsf'. j- ']" ,,. .'i

-+ffiIii x:ri,#N #$$F*i#i lfef .*jfif ;liät*a kvingois,,sial,l[irif i : Aiien
ö{hr.Siifh,,'rfiåilömiädår hir, håfi
e*däsr 'rnåiginelli ,,e{fäti+i: .:D. ul
räppo,rrera,r..,FN;organ*i E$Cff
(EcondrniC 'C'rlmmi ;siå:n .foi Aiia

sif$iil-*pf $p $ri:iff $is#;iliiiiffi miili giirö*iii*
Sibckhblfi 

.. .ed,. i15d,a[ski'äil, .åii. .du
*1ff[kti #* ii.|a*+i.i;+**iiiiisp$ 1;#Fd
p$s oCh detra,,,i,iårt *öi*,,1orn.du
uä$ si$*l$ll$c +rffi#$Is,ifi 

fi:i uss;i*1*i,g

$u*,**ne.,.:,.*$!1i.i 1,S'.$f+*,i.2,S...*$1,..;eltb*.ut"':," oål Öt/x8 43 68 , i

l,.;,:ST$,n,1$h{$$,;1$,S$Tt :G$Ki 
.
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Mwsikstund i en lekshola i Gaza

Gaza är mycket bördigt - här
odlas främst citrusfrukter men
också andra frukter, bananer
och dadlar, mandel och grönsa-
ker.

Fruktexporten stoppad
Men sedan nägra är

har ockupationsmakten Israel
stoppat all export av palestinsk
frukt. Tonvis av frukt lämnas
oplockad och får ruttna bort -
bara en bråkdel kan säljas i
själva Gaza. För fruktodlarna
och dem som brukar arbeta
med skörden innebär det en
ekonomisk katastrof.

Ockupationen sätter också
spår i flyktinglägren. De år
byggda ungefär på samma sätt
som de läger som fanns i Liba-
non innan den israeiiska inva-
sionsarm6n förra sommaren la-
de dem i ruiner. Små fyrkanter
av cement, ett eller två rum och
en liten gård för varje familj
som består av fem-tio perso-
ner. Mellan husraderna drygt
meterbreda gränder. Men lä-
gren i Gaza genomkorsas pä
längden och tvären av breda
stråk där husen rivits av ocku-
pationsmakten för att militär-

fordon ska kunna ta sig fram
och "upprätthålla säkerheten"
- dvs kontrollera lägrens in-
vånare.

Något annar som skiljer läg-
ren i Gaza frän dem som fanns
i Libanon, år smutsen, miss-
tänksamheten och hopplöshe-
ten i många människors ansik-
ten. I Libanon var lägerlivet väl
organiserat med lokala kom-
mitt6er för bl a renhållning,
hälsovård och ordnirg - i Gaia
motarbetas alla organisationer
bland palestinierna. Bara hjäl-
parbete utifrån tillåts.

- Ockupationen har skapat en
förödande passivitet. Trots att
palestinierna är politiskt enade
finns det inget köllektivt arbetc
- alla tänker bara på sig själva
och försöker klara sig så gott
de kan, säger Mary Khass.

- Kvinnor och barn lever
under ett dubbelt förtryck:
dels från ockupationen, 'dels

från det traditioÅella manssam-
hället, dår kvinnorna saknar
människovärde. Många män lå-
ter den bitterhet som ockupa-
tionen skapar gå ut över famil-
jen. Därför är det så viktigt att

Iroto: Le na LiinnqvistMary Khass
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försöka påverka kvinnorna och
deras roll i familien.

Lekskolor och
utbildning

- Men man kan inte få män-
niskor att förändra sina liv ge-
nom art föreläsa för dem. Det
är genom nya erfarenheter man
blir medveten om vad som
måste förändras. Så länge kvin-
norna gär isolerade hemma
med sina barn får de inga nya
erfarenheter, säger Mary och
berättar om de två projekt hon
arbetar med:
Det ena är lekskolor för 5-6-
åringar i lägren. Mödrarna dras

in i jobbet genom möten varje
vecka, och genom att de två
och två turas om att komma till
lekskolan och arbeta tillsam-
mans med läraren.

Det andra projektet år ut-
bildning for modrar så att de
kan undervisa sina förskole-
barn hemma. Projektets hand-
ledare utbildar kvinnorna i de-
ras hem, och då får ingen annan
i familjen vara närvarande - för
hon ensam ska få de nya kun-
skaperna. Den här utbildning-
en fungerar även för kvinnor
som inte kan läsa.

- Det viktiga med båda pro-
jekten är att bryta mönstren i

familjen, och göra kvinnorna
medvetna om hur mycket de
har att ge sina barn - om de
bara fär Llart för sig vad barnen
behöver. Kvinnornas traditio-
nella roll är att städa, laga mat
och foda barn vi försöker
också göra dem till lärare för
att höja deras status och själv-
känsla.

"Genom öronen"
Palestinska barn uppfostras
ofta strängt, "genom öronen"
som Mary säger:

- Man talar om för dem vad
som år rätt och fel, och slår
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M-1rys pedagogik bygger på
att få barnen arr uttrycka sig
själva och lära sig hitta'kunskal
per pä egna villkor. Onskan
om kunskap har de i kroppen

dem när de inte lyder. Första
gången mödrarna kommer med
sina barn till ett möte i leksko-
lan händer samma sak: barnen
som är vana am leka ute pä ga-
torna vill inte vara I lekskolan.
Om mammorna slår dem då,
brukar jag säga am om ni gör så
där så kommer era barn ati hata
allt vad skola heter. Låt dem
upptäcka vad de har att hämta
här.

lek och musik.

Viktigt att kråva
hjälp
- Mödrarna blir ofta besvikna
och kritiserar oss efter ett tag
för att vi inte lär barnen något I
alltså arr läsa och skriva. Då ber
jag dem komma och titta och
hjälpa oss i gruppen. Att kräva
deras hjälp är viktigt, för de har
aldrig upplevt att de har något
att ge. De har varit beroende i
hela sitt liv, och föraktade.
Första gången iag tråffar en ny
grupp mammor kommer de
med förväntningar om gåvor
och mat - j^g ber dem ordna
mat till våra möten istället.

- När de sett hur vi arbetar i
skolan ber jag dem hjälpa tillatt träna barnen hemma pä
samma sätt som i skolan. T äx
med att låra barnen använda
e.gna tallrikar och muggar när
de äter, och inte dela mJd alla i
familjen, för det är så siukdo-
mar sprids i de srora, trangbod-
da familferna. Så småni-ngom
ger de också familjens övriga
barn egna tallrikar - vi behövär
inte kritisera dem utan de inser
själva varför det behövs. Vi kan
gradvis- ge dem impulser arr
själva förbättra sina^ barns si-
tuation.

- Deras siälvkänsla som
mödrar väcks, och därmed
också stoltheten över att vara
kvinna. Du skulle se vad som
händer på bara err p^r
månader!

Medvetet val
Mary förklarar atr man medve-
tet försöker välia ut de kvinnor
som bäst behöver stöd: en soci-
alarbetare vid UNRVA tar re-
da på situationen i de familier
som söker plats för sina barn i
projektet.

-. Första gången j^g möter
mödrarna är de så nedtryckta,
ovårdat kladda och osäkia. En
efter en börjar sedan klä upp

sig när de går till våra mören,
sminka och parfymera sig, och
de vågar pr^ta och se på var-
ann. Det kan tyckas lite över-
drivet, men det är viktigt, för
det betyder arr de börjar känna
att de har ett värde.

Förändringen oroar
mannen
Men den här förändringen oro-
ar ofta männen som aldrig serr
sina kvinnor som ens halvvägs
jämlikar. Många försöker hind-
ra kvinnorn a frän att gä rill
mötena:

- Vi måste gå oerhörr för-
siktigt och långsamt fram. Omj^g talar med männen år j^g
väldigt diplomatisk, vädjar rill
deras chauvinism: "Du som är
en bildad och medveten männi-
ska måste väl vara stolt över att
ha en så duktig fru?" Det är väl
inte särskilt effektivr, men det
vore omöjligt att slå näven i
bordet och kräva att de skulle
acceptera förändringen då
skulle deras motsrånd bli totalt.
Så länge kvinnan själv inte går
emot mannen måste han få tro
att det är han som bestämmer.

- Och det går inte heller att
uppmana kvinnorn a att göra
motstånd - det beslutet måste
växa fram hos dem siälva när de
är starka nog. Ofta känns det
hopplöst, jag år nära att rappa
tålamodet.

- Men så händer något: en
kvinna till exempel, som hade
alla sina bröder^och sin far t
fängelse, och en man som hon
var rädd för, sa en dag ifrån:
om du inte slutar slå mig går
jag ifrän dig. Hon arbetar nu
som handledare för hemunder-
visningsprojektet, och hennes
man accepterar helt hennes nya
liv.

I Gaza finns omkring 15 000
barn i 5-6-årsåldern. Leksko-
leprojektet kan bara ta emor
omkring en tiondel av dem.
Hemundervisningsproj ektet
som pågått etr par är, omfattar
200 kvinnor.

och den kommer fram genom

il
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Testar barnen
- Det är inte bara kvinnorna
som har nytta av det här. Deras
barn får också en annan siälv-
känsla och får det lättare i sko-
lan. Ofta slåss lärarna inbördes
om att få ha dem i sin klass. Vi
testar barnen före och efter
varje period, främst för arr
kunna utvärdera projekten. Se-
nast lät vi en utomstående or-
ganisation göra utvärderingen
för att komma ifrån effekren av
att vi känner barnen och öns-
kar positiva resultat. Resulta-
ten var ändå överväldigande:
barnen är öppna och sjäfvstän-
diga, och mycket positiva till
att börja skolan, säger Mary.

Resurserna
räcker inte
- De vill så mycket, precis som
deras mödrar. Vårt stora pro-
blem är ju att vara resurser inte
räcker för alla - vi kommer nog
inte ens att kunna fortsätta dri-
va alla de femton lekskolor vi
har i lägren. Vi har valt att be-
hålla en hög kvalitet på verk-
samheten istället för att ta in

fler barn.
Varje lekskolegrupp har tret-

tio barn och har två lärare plus
de mödrar som turas om med
atr hiälpa rill.

- Gång på gång kommer
kvinnorna och föreslår att vi
ska bygga ut, starta nya grup-
per och också ge kvinnorna läs-
undervisning. J"g berättar då
vad det kostar: lokaler, materi-
al och två lärarlöner pä 250
dollar i månaden. De svarar att
de kan samla pengar, bygga hus
och dra in sina män i jobbet.
Deras tilltro till sig själva är så
fantastisk - men det räcker in-
te. Det känns som ett svek,
men utan. pengar utifrån kom-
mer man rnte ens halvvägs.

- Och vi palestinier kan inte
fortsätta be världen om hjälp,
vi måste hjälpa oss själva, säger
Mary och berätta att man gjort
flera försök att starta vinstgi-
vande projekt: en fabrik för
bambumöbler som skulle ex-
porteras till Skandinavien, en
verkstad där kvinnor skulle ut-
veckla och tillverka pedagogis-
ka leksaker i palestinsk design,
både för inhemskt bruk och för

export. Men ockupationsmak-
ten stoppade båda projekten -alla initiativ till oberoende
kvävs effektivt och medvetet.

Skolbarn arresterades
Situationen i Gaza har inte bli-
vit bättre sedan mars -82. På
den vecka jag var där förvand-
lades den uppgivna stillheten i
lägren till 9.o, upplopp.. och
massarresteringar av skolbarn
som kastade sten på israeliska
militärfordon. Andra gången
jag gick runt i några av flyk-
tinglägren fanns taggtrådsom-
gärdade militärposteringar på
varje öppen plats * första gång-
en hade jag bara sett enstaka
militärfordon på huvudvägen
längs kusten. Senare infördes
månadslånga perioder av ute-
gångsförbud i lägren. Under
det senaste året har mark be-
slagtagits och flera nya israelis-
ka bosättningar har byggts - i
ett område som redan är blandde mest överbefolkade i
världen. I

Lotta Schöllerqvisr

Mary Kbass tillsammans med palestinsba förskolebarn
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De svarta sviks av
fnedsaktivisterna

Lärdomnr från fredsmarschen i USA:

- Kära vita systrar! Ni måste lära er samban-
det mellan rasism och militarism. Så länee ni
inte förstår detta kan ert fredsarbete inte"leda
någonvart.

En svart kvinna närmast "läxar', upp devita medelklasskvinnor som samlats titi en
stunds underhållning i kvinnolägret utanför
den amerikanska mil-itäranläggniägen Seneca
Army Depot, norr om New York eitv.

Detta ägde rum i somras, mitt under den
pågående fredsmarschen i USA. En av de
skandinaviska deltagarna, Elisabeth östberg,

De aita hainnorna på möte i det fredsläger Elisabetb Östberg besökte under fredsmar-
scben i USA, aerkade ibland mer intresserade aa att studera aarandras nah.eniet. än att
lyssna på sina saarta systrars erfarenheter.

besökte lägret.
Elisabeth år kritisk mot fredsmarschens

uppläggning:
- __ Vi gick nästa-n .bara längs motorvägar.
Mötena hölls ofta bakom stänfda dörrar iäti-
ka kyrkor. På så sätt väcktJ marschen och
vära budskap för lite uppmärksamhet.

- De vita medelklasskvinnor som deltoe
visade en skrämmande okunnighet om lr"ä
som händer ute i världen

Hon berättar här om sina upplevelser från
lägret och fredsmarschen
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?la 50 svenska mil norr om New York City
I ]ligger Seneca Army Depot, en av USA:s
\;rmånga militäranläggningar, som förvarar
kärnvapen. Under den gångna sommaren har
här funnits ett kvinnoläger, där kvinnorna tre
gånger dagligen utfört olika icke-våldsaktioner
riktade mot i första hand de kärnvapen, som
finns inne på anläggningen och som är avsedda
för Europa.

I mitten på augusti inbjöds en del afro-ameri-
kanska föreläsare och artister för att hedra Har-
riet Tubmans underjordiska arbete i att befria
slavar. Efter att själv ha levt i slaveri i trettio år
rymde Harriet Tubman (1,821-1913) till "frihe-
ten" i norr och började själv hjälpa andra slavar
till friheten genom att riskera sitt eget liv.

- Kära systrar, ni måste försöka förstå att
alla de rörelser som kämpar för fred och ned-
rustning kommer att förbli vita och medelklass-
dominerade så länge som ni inte ser sambandet
mellan rasismen, militarismen och imperialis-
men. Och kära systrar, varför förväntar ni er att
just vi skall komma in i era skolor, era organisa-
tioner och era kyrkor? Varför kommer inte ni
till oss?

- Tror ni inte att vi afro-amerikaner har nå-
got att låra er eftersom ni tar för givet att vi
alltid skall komma till er för att [ä en integra-
tion? Vi vill ha fred och frihet precis som ni,
men inte till vilket pris som helst. Hör ni det?
Ni behöver kunskap om rasismen och dess län-
kar med militarismen och imperialismen. Där
vet ni ingenting. Välkomna, kära systrar, med
ert fredsbudskap r vära svarta organisationer,
som arbetar mot rasismen och ekonomiskt för-
tryck.

- Detta läger, alldeles intill amerikanska
kärnvapenlager, år en mycket viktig del av
fredsarbetet. Men det viktigaste arbetet väntar
er hemma. Flemm a i era distrikt där ni skall
sprida vad ni lärt er här. Det är först då det här
lägrets erfarenheter blir viktiga. Kära systrar, gå
nu hem till era distrikt och berätta om era aktio-
ner här, men berätta också om mina svarta syst-
rar och bröder i Namibia, Sydafrika, Angola,
Mozambique och Zimbabve.

- Det är inte den ryska kommunismen som
hotar dem. Det är inte kubanska rådgivare som
hotar dem. Det är den amerikanska militaris-
men och imperialismen. 40 procent av det vita
Sydafrikas vapen kommer från USA.

FFlillsammans med tre andra kvinnor frånt I td.., skandinaviska fredsmarschen åkte jag
tr r.rpp till lägret. Syftet var att fä ta del av

aktioner-och kunskaper, som avvek från den
mer kyrkliga vita medelklassens kamp för fred
och nedrustning, som i stort var de enda männi-
skor vi mötte, öm vi följde den på amerikanskt
håll beordrade marschrutten.

Det är hett, när vi kommer fram till lägret.
Människorna inne i lägret är halvnakna på ett
sätt som förmodligen hindrar många människor
att söka sig in här och som antagligen skrämt
bort en del av lokalbefolkningen (detta påstår
jag trots att jag normalt inte reagerar mot na_,-

kåheten). Huien som kantade vägen fram till
lägret var nämligen försedda med massor aY
patriotiska amerikanska småflaggor' - som en
protest mot lägret, dess invånare och aktioner.

Inne på lägärområdet, i en gammal skraltig
lada finns ett 7O-al kvinnor församlade. Längst
fram i ladan underhåller (:.ttt4ervisar) en svart
skådespelerska med en föreställning, so-m år
ämnad att fä alla oss vita välutbildade att försö-
ka se de länkar, nationellt och globalt, som mås-
te finnas i en fredsrörelse för att den skall vara
värt namnet "fredsrörelse".

f-l enom att porträttera ^olika 
kvinnor som

I -i5l2va1 idag och igär; puerto-ricaner,
\J kämpande kvinnor i Nicaragta, El Sal-
vador, Karibien, Oceanen (där de allra flesta
atomsprängningarna åger rum), och Sydafrika
visar hon detta. Hon avslutar det hela genom att
besvara en fråga, som ställdes av en vit, pensio-
nerad lärarinna om varför inte svarta kvinnor
ansluter sig till de amerikanska fredsrörelserna:
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T ängst bak i den öppna ladan sitter två
I ^rrrä,a äldre kvinnoi och nickar viskande

IJtiil varandra "she is right, she is right".
Kvinnorna ser mycket stolta ut i sina fotsida,
fårgglada kläder och turbanliknande huvudbo-
nader.

Då och då tittar de lite ogillande på de vita
kvinnor i publiken som verkar var^ mer intres-
serade av att kolla in hur de tar sig ut i sin
nakenhet, än av den svarta skådespelerskans un-
derhållning.

Den äldre av de två svarta kvinnorna (de enda
i hela publiken) visar sig vara en mycket väl-
k;nd kvinna. Hon heter Queen Mother Moore,
är 85 år och har ett otroligt levande intellekt.
Hon fick sin drottningtitel för nägra år sedan av
Ashantifolket i Västafrika.

Med en treårig folkskola som grund har hon
skaffat sig kunskaper på egna vägar, som har
lett till att hon numera är en välkänd föreläsare



Queen Mother Moore, 85 årig kvinna. Sin drottningtitel har hon fått av
Asb anti-folk et i V ästafrika.

på. amerikanska universitet och framförallt i ga-
tuhörn. Hon ber om ordet och berättr o- li.l,
hon kämpat för mänskliga rättigheter och fred
sen före första världskrigät.

on talar om art förverkliga sin dröm att
afro-amerikanen en dag lkall tillerkän-
nas en grundläggande säkerhet för sin

ras.
- Detta gör vi inte genom atr slåss för bättre

jobb, bättre det ena eler bättre det andra. Det
väsentliga för oss är att lära oss am inse arr Ame-
rikas Förenta srater byggdes upp genom gratis
svart arbetskraft. USA är skyldig oss för är-
hundranden av gratis arbetskiaft I det är detta
vi måste kämpa för. Tro inte att forhållandena i
det här landet har- ändrats speciellt mycket sen
slaveriets dagar-- för oss. Kanske harplantager-
na bytt namn till reservat eller gemo. Än sen-då.

- Ni vita måste vakna upp oih inse att svarra
människor inte år era fibnder. Fienden ar
maktstrukruren och ni måsre böria förstå detta.
Ni måste lära er amerikansk histori a, kära syst-
rar. Ni måste lära er hur det här landet kom till
och utvecklades. Först då kan vi ha en gemen-
sam ståndpunkt för vad som menas med Tred."

tt_mänskligare fenomen på 85 år hade
talat.

Vi avslutade vår marsch med att delta-
ga i 2}-ärsfirandet av Martin Luther Kings be-
römda washingtontal "I have a dream" tillsam-
mans med 250.000 andra människor. Men frå-
gan år om 250.000 människors drömmar kan
påverka Ronald Reagan. Ronald Reagan har
också en dröm.

250.000 människor som marscherar för arbe-
te, fred och frihet låter ganska fantastiskt för oss
svenska. Men betänker man atr der en regnig,
blåsig januaridag tidigare i är samlades- dät
dubbla antalet männislior för att fira hemmala-
get i_ fotboll, "Redskins", framgångar så får vi
kanske lite större perspektiu på ämerikanens
drömmar.

et jag allra mest kommer ihåg från denna
fredsmarsch i USA är den amerikanska
allmänhetens nästan totala okunnighet

om världen och dess bristande inlevelse i aidr"
människors kulturer och politiska sysrem. Och
detta gav mig faktiskt marärömmar.

Elisabeth Östberg
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SKYDDA INTE DITT IAG

Låt den del av din verklighet
bli syn lig,
som du gömmer för insyn,
som du tror
är tryggheten i ditt liv.

Öppna dina knutna händer,
befru kta jorden
med frön av ditt liv.
Vänta tomhänt
att sommaren skall komma,
betrakta din trädgård ,
och bjud in
al la kringströvande människor.

Byt verkligheter med varandra
skydda inte ditt jag,
så att du glömmer dig själv
och blir glömd av alla andra.

Siv Arb
LJr "Växelbruk" 1977.
Författarförlaget
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Sirene har lagts ned
Slå vakt om

den fria debatten!
n Tidningen Sirene, det norska feministiska
flaggskeppet, har gätt i graven.

- Mördad, dödsstöten kom från den lilla
grupp s9m anser sig ha monopol på att repre-
sentera kvinnorörelsen i Norge, säger reäak-
tionen.

Självmord, Sirene blev ett försv ar f ör män.
Den var konservativ och manslojal, hävdar den
andra sidan.

Vad är det som har hänt med kvinnorörelsen
i Norge? Berör detta också oss i Sverige?
. P.j gör det, menar Eva Ekelöf i följänd e arti-
kel. Det handlar om kvinnorörelsens framtida
strategier, om värt förhållningssätt och vära
attityder.

ning. Konjunkturerna var med
oss. Vi hade räd att vara gene-
rösa. Det var högt i tak, allting
var nytt, spännande, tankarna
flög vilt, förhoppningarna var
manga.

Känslorna inte ikapp
Det kostar på att vara frigjord
kvinna på 8O-talet. Förnufts-
mässigt vet vi så väI, men käns-
lorna har inte hunnit i kapp.
Går det att bli av med .n "pp-fostran från 1955? Den siiter

Tidningen Sirene är död. Be-
gravningen firades på redaktio-
nen med en jättelik tårta, vit
9ch vacker, omgiven av sista
hälsningar. Fråä kvinnorö-
relsen:
. "Höry var du älskad, djupt
har du siunkit".

Och från Daebladets kultur-
redaktion, där äebatten om Si-
rene har rasat som värst:"Aktiv dödshjälp varför
lnte /--

Vad har hänt med kvinnorö-
relsen ?

Minns ni 7O-talet, när det
hela började? Vi läste Betty
Friedan om den kvinnliea mv-
stiken. Sedan läste vi Geimaiåe
Greer, Doris Lessing och Si-
mone de Beauvoir. Vi deltoe i
medvetandegrupper, börjåe
trra 8 mars i stor skala, gick ut
på gatorna med våra kiav, la
oss i, krävde vär rätt. "En dag
ska jag bli lika fri som en man,f
sjöng vi. Det gick bra. Vi var
många och blev fler och fler.
De lyssnade på oss, vi fick nva
lagar, daghem, arbere, utbilä-
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där den sitter. Nu glesnar
leden.

Feminist har blivit ett skälls-
ord och ett lyte. Med.uppskalt-
ning noteras, att kulturredak-
törer och andra, att personen,
författaren eller skribenten i
fräga inte är feminist. Ty det är
av ondo.

Håller ställnin garn^
Vi hukar oss i snålblåsten och
håller ställningarna så gott det
går. Det gär låttare om vi alla år
av samma menlng, tycker lika-
dant och inte kritiserar varand-
ra. "Den samlade kvinnorörel-
sen anser . . ." Framför allt
måste vi hålla ihop mot dem
som är emot oss. Männen t ex.
Eller? Läs och lär av berättel-
sen om Sirenes upgång och fall.

Sexuella trakasserier
1982 har Sirene en ledare, skri-
ven av redaktören Idalou Lar-
sen, som heter Möss och ele-
fanter. l)en handlar om sexuel-
la trakasserier på arbetsplatsen.
Larsen menar att man inte kan
likställa samlagstvång från che-
fen med "dum och plump kur-
tis". Den senare sortens trakas-
serier anser hon att kvinnorna
bör kunna klara av själva utan
stöd från facket eller kvinnorö-
relsen. Det väcker häftig debatt
i tidningen.

Sirene skriver om kvinnors
sexuella fantasier så att vissa
porrförläggare menar att kvin-
norörelsen själv ju anser ^ttkvinnor tycker om att bli våld-
tagna. Det anser naturligtvis
varken Sirene eller kvinnorö-
relsen. Artikeln är illustrerad
med en skog av penisar.

"Kättersk"
Sirene skriver om pornografi
och debatten rasar om det finns
hård eller mjuk porr. Sirene in-
tar en "kättersk" ståndpunkt i
debatten. Artikeln "Manshat

42

Kainnorörelsen bar råd med nyan-
ser, säger Ida Lou Larsen.

och kvinnokultur. Tog kvinno-
rörelsen fel?" handlar om kvin-
norörelsen, som genom att ut-
trycka manshat fjårmar sig från
kvinnor i allmänhet.

"Vi måst e ta vära kritiker på
allvar", skriver (återigen) Ida-
lou Larsen. "Mannen är inte av
naturen förutbestämd att för-
trycka kvinnor. Vi låter honom
göra det. Det räcker inte att
rasa över de hemska männen.
vi måste också vara medvetna
om de egenskaper som finns
hos kvinnor som gör att de lå-
ter sig misshandlas och för-
tryckas."

Debatt om Sirene
I april kallade Kvindesaksfor-
bund i Oslo till en debatt i
kvinnohuset om Sirenes poli-
tik. Även de två redaktöierna
var inbjudna. Man tyckte att
Sirene hade utvecklats från
kvinnorörelsen till något annat,
som förde myter om kvinnor "

vidare. "sirene seglar under
falsk flagg", menade tidningens
motståndare. Samtidigt fördes

debatten ut i pressen. Därmed
v.ar det klippt, anser redak-
tlonen.

- Y ära läsare blev rädda. vi
förlorade prenumeranter och
det gick inte längre ihop eko-
nomiskt. Vi hade förlorat vårt
goda namn och rykte och det
är som att förlora sin dygd. Det
kan bara ske en gång", säger
Idalou Larsen.

Vem är
kvinnorörelsen?
- Men vem är kvinnorörelsen?
Vi menar att kvinnorörelsen är
många och vi en liten del. Vi
har aldrig varit knutna till nå-
gon organisation (Sirene Yar
helt fristående) och vi var bara
språkrör för oss själva. Tidiga-
re fanns det mer tolerans och
det var tillåtet att ha andra
åsikter.

Sirene har i sina anklagelser
namngett fyra kvinnor som si-
na värsta vedersakare. E,n av
dem är Runa Haukaa, redaktör
för KjxrringRåd, en reoretisk,
feministisk tidskrift :

- Sirene hade förlorat det
kvinnopolitiska perspektivet
och stött sådant som den övri-
g^ kvinnorörelsen gått emot.
Den offentliga debatten har
ödelagt Sirene. Yr fyra blev an-
klagade för en manshatarteori
om att alla män är våldsamma
och att mäns sexualitet är skad-
lig för kvinnor. Våra namn är
helt gripna ur luften, vi råkar
bara vara kända i Norge.

Mannens sexualitet
Det tycks vara så att det är sy-
nen på mannen och mannens
sexualitet som drivit Sirene i
graven.

- Vi är eniga om det mesta
utom just detta, säger Idalou.

Sirene startades 1,974 ochhar
haft en upplaga på 30 000 ex.
Den var nere i Z 000 ex när stif-
telsen Sirene bestämde att slå
igen. Det finns ytterligare tre



kvinnotidningar i Norge, men
Sirene var den viktigastä, ett al-
ternativ till damtidningarna.

Strategisk
Just genom sin position som
kvinnorörelsens största och
vik-tigaste språkrör har Sirene
hatt en_ strategisk betydelse. De
två redaktöre-rna har ensamma
stått för den politiska linje som
trdnrngen fört. Samtidigt har
sidorna stärt öppna för äebatt
och kritik moi Si.enes politik
har tagits in.

Men i en rad viktiga frågor
har Sirene intagit .i steäd-
punkt som stridii mot den öv-
riga kvinnorörelsens. Det gäll-
de ny barnlag och jamstilld-
hetslag och nu senast synen på
mannens sexualitet och-på por-
nografi.

- Männen har tagit arsu_
menr från Sirene och slagit ois i
h_uvudet med, säger " Rrrr"Haukaa. Sirene har använts
som ett slagträ mot kvinnorna.
- Vi är bara språkrör för oss
s jälva, säger idalou Larsen.
Ingen kan ha monopol på att
kalla sig kvinnorörelse.

Samma debatt har förts i
Frankrike och kanske år det
dags att vi i Sverige också tar
upp den. Risken ar vål inte såstor att vi hamnar i samma
konflikt som Sirene, efrersom
här inte finns en tidning med
samma centrala position. Kan-
ske har vi också ån -e, diversi-
fierad rörelse.
Men förvisso finns det hos oss
en likriktning, en ram eller mall
för vad vi skäll tycka. Vi vill ha
rättning i ledet och ingen kritik
mot våra landvinningar.

I nr 2-3/83 av Kvinnobulle-
tinen tar Barbro Ström upp
samma fråga i artikeln Vem äis-
kar Jan Guillou?:

"Det måste ingå i vår femi-
nistiska politik au ta lärdom,
ompröva, erkänna atr vi hade
fel . . . låt oss inte avfärda kri-tik och angrepp uran låt oss
hålla diskusiionån öppen."

Den som skadats mest av det
som. hänt i Norge är naturligt-
vis kvinnorörelsen och i däss
förlängning alla kvinnor. För
alla kvinnor får iu skörda av de
framgångar som kvinnorörel-
sen genom sitt arbete når. på
samma sätt fär alla kvinnor
känna av motvinden och kvin-
norörelsens nederlag. Nedlägg-
lingg." av Sirene är ätt nederlig
för alla kvinnor. E

Eva Ekelöf

Törnrosasoaihundraår,mendettänkerintehoinnornabako*ii@,n
konswltfirma för tidshrifter, gör allt från att skriaa artiklar till att klistra fri*Arker.
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"Att se med hjärtat"
en fotoutställning av Martine

Durand
På kvinnoc af6eq Snickarbacken
10, Stockholm
12 nov till jul

Öppettider:
tisdag, onsdag, fredag, lördag:
15.00-22.00
torsdag : 17 .00-20.00
söndag, måndag: stängt



Sjährutltuande
kärleksdokument
Smärtgränsen
av Agneta Elers-Jarleman

Smärtgränsen, filmen om Agne-
ta och Jean, är trots sin personli-
g^ handling en dokumentär
skildring av kärlekens möilighe-
ter, begränsningar och villkor
under ett fysiskt och psykiskt re-
habiliteringsarbete - också en i
många stycken allmängiltig film.
För mig kom just allmängiltighe-
ten att förstärka intrycket av och
engagemanget i kärleksarbetet
mellan dem.

I fem års tid hade de levt och
arbetat tillsammans innan Jean
skadades i en bilolycka. De hade
träffats på en fotoskola i Stock-
holm 1972 och gjort flera filmer
tillsammans. De hade i sitt för-
hållande förutom språket och
erotiken också haft bildkonsten
som kommunikation.

Den nu färdiga filmen kändes
till en början absolut outhärdlig i
sin självutlämnande direkthet
och närhet. Allt kändes förlorat
och omöjligt inte minst mot bak-
grund av bilderna från deras för-
flutna sensuella liv. Så småning-
om dök andra känslor upp, käns-
lor av hopp blandade med en
stark ångest inför det ojämlika i
deras relation.

Hur skulle de i fortsättningen
kunna nå fram till varandra?
Hennes tålamod som till ett
barn, hennes varsamhet inför
Jean, mannen som hon fortfa-

rande älskade och respekterade,
var det utvecklingsbar kärlek? Så
länge det fanns rörelse i deras
kommunikation, så länge fanns
också en gemenskap och ett löfte
om framtid, men när gränsen var
nådd - gränsen i hans förmåga
att uttrycka sig - då kom den
obönhörliga känslan att hon
måste lämna honom, att de fem
åren delvis varit ett sorgearbete
från den man hon älskat och än-
nu älskade. I sin sorg och kärlek
hade hon dock förmått göra nå-
got som man knappast kan vänta
sig av en professionell vårdare.
Hon hade återuppväckt Jeans
känsloliv.

Så slutar filmen med den på en
gång svåraste och lättaste insik-
ten - att Jean hade ett helt intakt
känslospråk, men en ytterst be-

film

gränsad förmåga att uttrycka
det. Han var en människa som
kände glädje, sorg, förtvivlan,
hopp, kärlek, ömhet, som mindes
och som ville fortsätta ett me-
ningsfullt liv fyllt av skapande.

För en som betraktar är detta
utomordentligt ångestfyllt. Fil-
mens starkaste scen är också den
när det långsamt och oerhört ex-
pressivt går upp för Jean att Ag-
neta måste leva siälv. När det
står klart för honom som för tit-
taren att deras förhållande inte
är möiligt. Kanske blir ångesten
och vanmakten särskilt stor när
man liksom Agneta lärt känna en
person - Jean Montgrenier - som
inte bara har en allmän förmåga
till inlevelse och skapande, utan
som verkar vara ovanligt rikt
rustad, och som har den största
delen av sitt psyke oförstört och
utvecklingsbart när den visar sig
oåtkomlig för alla i sina detalier
även för den som älskar honom
mest. /

Filmen måste ses för alla de
tankar om kärlek den väcker.

Frågorna om vård och männi-
skors värde i vården blev för mig
helt underordnade skildringen av
den kompromisslösa kärleken
och det absoluta engagemanget i
en annan människa. Den enda
och den hoppfullaste av alla
känslor - den enda som överlever
alla tider och alla samhällssystem
- så länge den får ett svar.

Agneta Gustafsson
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film

Rut (Angela Wink.ler) ocb Olga (Hanna Schygulla) i l'ilmen
" Ot.r.illusion".

Ren illusion
av Margaretha von Trotta

Olga, den vackra yrkeskvinnan,
sval, effektiv, vänlig och säker.
Och Rut - i mycket hennes mot-
sats. Vacker också hon, med
mörka allvarliga ögon som ofta
är fulla av ångest. Tafatt, nästan
klumpig, rädd för människor.
Vad har dessa kvinnor egentligen
gemensamt? Ändå utvecklas en
stark känsla mellan dem i den
tyska filmen "Är kärlek och vän-
skap ren illusion". En mycket se-
värd film om vänskapen mellan
två kvinnor som slutar i kata-
strof och därför egentligen år
diupt pessimistisk.

Det här år Margarethe von
Trottas senast visade film i Sveri-
ge och liksom hennes andra fil-
mer är den mycket välgjord, fil-
mad med säker känsla för enkel-
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het och harmoni. Men under
harmonin pyr konflikterna, ha-
tet, allt det outsagda. Jag sitter
under hela filmen och stirrar fa-
scinerad på den vackra Olga, spe-
lad av Hanna Schygulla.

Hanna slipper spela förförisk
femme fatale som hon gjort så
ofta i Fassbinders filmer. I stället
är hon Yrkeskvinnan ut i fing-
erspetsarna, den ständigt upp-
t^gna. Hon är ytterst smakfullt
klädd i harmoniska färger, ofta
varmt gult som gör att det lyser
om henne. Hennes vackra håll-
ning och gång, hennes lugna
siälvklara sätt, hennes mjukhet
och känslighet, hennes säkerhet
utan att vara dominerande eller
auktoritär, hennes sensualism
och glöd. Allt detta gör henne till
en Förebild, inte bara för Rut
tror jag, utan också för mån ga 

^voss i biopubliken.

Samtidigt irriterar jag mig på
Olga, iag blir inte riktigt klok på
vadiagtycker om denna perfekta
varelse. Jag sitter och önskar att
hon ska vara svag, göra bort sig
någon gång, bli grov, obehaglig,
elak. . . Men när hon Äntligen
får sitt utbrott känns det inte
som ett övertramp, utan helt i
linie med Förebilden, hur man
ska vara.

Olga väcker kärlek i sin om-
givning. Den blyga tafatta Rut
är helt fascinerad av henne. Rut
spelas av Angela Vinkler (oför-
glömlig också i sin roll som mo-
dern i "Blecktrumman" efter
Gi.inter Grass' roman). Hon tyr
sig till Olga, följer efter henne. -D.i ska i^g öppna min slutna
dörr för, säger hon. Du är den
första.

Rut drömmer i svartvitt. När
hon inte klarar verkligheten blir
den svartvit för henne. Hon må-
lar av stora konstnärers verk i
svarvitt. Hon bor som en inne-
boende i ett hus som svärmodern
inrett. Hon hinner göra två
självmordsförsök under filmen
och man förstår att hon giort fle-
ra tidigare.

Men Rut är inte bara destruk-
tiv. Så småningom når Olga
fram till hennes hemlighet. Hon
öppnar sin atelj6 för Olga där
hon har gjort färgsprakande
målningar fyllda av liv, målade
till hetsig folkmusik. Tavlor helt i
klass att kunna ställas ut.

Rut blir gladare, självständiga-
re, öppnare tillsammans med
Olga. Deras vänskap väcker
våldsam svartsiuka hos Ruts
man Franz. Denna kvinna som
han kallar Lillan och som under
många är varit helt beroende av
honom börjar plötsligt utvecklas.
Han blir livrädd för att han ska

Arjet
ren illusion?



film
mista henne, han försöker hålla
henne kvar med alla medel, han
vådjar, hotar, ljuger.

En kärna i filmen är dilemmat
om det finns jämlika relationer.
Rut är barnet, både i förhållande
till Franz och Olga. Olga, den
starka, uppmuntrar henne, leder
henne, älskar henne - kanske kan
hon bara älska dem som hon får
och kan hjälpa. Olgas älskare
Alexej försöker slå sig fram som
konsertpianist men lever på hen-
ne. Fd mannen teaterregissören
söker ständigt upp henne för att
fä räd och hfälp.

De tre männen i filmen, Franz,
hans bror och teaterregissören,
ser alla tre ut som ledsna bekym-
rade nallebiörnar, missförstådda
som några som Egentligen Vill
Väl. Tre dominerande män. näs-
tan till förväxling lika. Tre klum-
piga egoister, oförmögna att för-
stå sina kvinnor. Alexej är glada-
r€, sensuellare, mer frigjord.
Självupptagen men ändå klar-
synt: - Om fag försvinner hittar
du säkert en ny man som du tar
hit. Och han ber Olga betala räk-
ningen för frakten av flygeln när
han sticker.

Filmen slutar i katastrof och är
egentligen diupt pessimistisk.
Skulle en vänskap och kärlek som
den mellan OIga och Rut vara
destruktiv? Jag vill inte tro det.
Det blev så i det här speciella fal-
let, tragiken ligger i Ruts siuk-
dom. Så vill jag se det.

För Olga försvinner all fast
mark i tillvaron, utom Christoff.
hennes tonårige son. Det blir
åter barnet som står för trygghe-
ten, som ger orken att fortsätta.
Precis som i Margarethe von
Trottas förra film Två tyska
sYstrar.' Ann Rudberg

årig flicka med sin famili. Bortom
de blå bergen i horisonten sträc-
ker sig den kinesiska gränsen.
Där rasar ett nytt krig, som Ho-
as pappa vilken dag som helst
kommer att skickas ut i.

Minnena och skräcken från det
förra kriget mot amerikanerna
är en del av vardagen för Hoa
och de andra människorna i byn.
Hoa är rädd för att mista sin
pappa.

Hoa skriver långa brev till sin
ett år äldre kamrat Hung i Ha-
noi. I hennes beskrivnin gar av
det dagliga arbetet på gården ly-
ser oron och rädslan igenom.
Hung förstår, för i det förra kri-
get förlorade hon sin far.

I stillsamm a, of.ta poetiska bil-
der tar filmen med oss hem till
Hoa och Hung. Kameran kryper
nära inpå människorna i det dag-
liga arbetet på gården uppe i norr
och i glasbruket i staden Hanoi.

Då och då bryts de långsamma
sekvenserna av svartvita drama-
tiska dokumentärbilder från kri-

Fin skildring
avvä,nskap,
sorg och
besvikelse

Vi skall mötas igen
av Ulf Hultberg, Mona Sjöstrand
och Karl Robert Perrersson

Vad händer med barnet som väx-
er upp under brinnande krig?
Hur tar barnet itu med rädslan,
skräcken och ångesten?

Hur kan det förstå att pappan
måste dra ut i strid för att kanske
aldrig återvända?

Om dessa frågor handlar "Vi
skall mötas igen" en ny svensk
familjefilm med dokumentär
prägel.

Ulf Hultberg, Mona Siöstrand
och Karl Robert Pettersson år
teamet bakom filmen. Tidigare
har de gjort dokumentärer från
Ecuador och Nigeria, men nu
har kamerorna flyttats till Viet-
nam. Än en gå"å låter filmtea-
met verkligheten skildras genom
barnens ögon, som i den tidigare
filmen "Det faller ett träd" om
en flicka i en nigeriansk by.

Denna gång ligger byn i norra
Vietnam. Där bor Hoa. en tolv-
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fitm
get. Den spänningsfyllda musi-
ken av Jean Michel Jarre stegras
och förstärker de starka bilderna
av krigets grymheter.

Både det långsamma tempot

och krigsbilderna gör att filmen
inte år någonting för de allra
yngsta biobesökarna.

Mycket aY vad som giorts i
barnfilmsväg de senaste åren

handlar om ensamma poikar som
möter en o{örstående vuxen-
värld. Därför känns det befrian-
de att i denna film få se något
annat - möta två flickor och fölia
med i deras tankar, drömmar och
upplevelser. Två liv som formats
av en ständigt hotad tillvaro.

Deras verklighet är också de
vuxnas och tillsammans måste de
försöka förstå den och leva med
den.

Möiligen ligger här också lite
av filmens svagheter. Flickornas
vardag är med nödvändighet ett
vuxenliv i miniatyrformat, där-
för att deras arbetsinsatser på fäl-
ten och i glasbruket behövs.
Några gånger skymtar detta
fram i filmen, som t ex när Hoas
pappa försvinner bortom de blå
bergen, bort till kriget.

Då tar Hoas rädsla form av ils-
ka över att siälv nu behöva mata
och hålla rent hos grisarna i
svinstian. Ett arbete hon tidigare
delade med far.

- Varför är inte pappa hemma
och sköter grisarna, skriver hon
argt till Hung. Jag tycker inte
om grisar!

Men när vi får {ölfa med till
biblioteket eller lyssna på barnen
som fnittrande och lite generat
siunger - då nämns inget i den
svenska speakertexten om vad
det är barnen läser eller hur or-
den lyder i sångerna.

Trots denna svaghet så är fil-
men om Hoa och Hung, två barn
i Vietnam en varm och fin skild-
ring av vänskap, sorg, oro och
besvikelse. Det är också en film
om glädjen och styrkan hos ett
folk som ständigt fått försvara
sin existens mot japaner, frans-
män. amerikaner och kineser.

Minnena ocb skräcken från kriget mot
dagen för Hoa.
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Formu le rar
det som ar
så svårt
att säga

Alice Miller:
Du skall icke märka
Wahlström & \X/idstrand 19g3
Pris: ca 102 hr

Alice Miller, psykoanalytiker
från Schweiz, är inte en författa-
re för glada och harmoniska
människor.

Inte heller är hennes böcker
något för dem som med förakt
vänder ryggen åt Freud och psy-
koanalysen.

Men f<ir alla oss andra är hon
en medkännande förmedlare och
tolk av den barndomshistoria vi
alla bär på. Och det är inga snälla

och trevliga historier hon har att
berätta.

Det började med boken "Det
självutplånande barnet" (19S0).
En ganska tunn bok på 103 sidor
som berättar om den barndo-
mens tragik som skapar depres-
sioner hos den vuxna männi-
skan. Två år senare kom "I be-
gynnelsen var uppfostran". Ffär
gör hon upp med den "Svarta pe-
dagogiken", en uppfostrartra-
dition som i västerlandet blom-
made som bäst under 18OO-talet,
och som fortfarande lever kvar i
vår syn på barn.

"Du skall icke märka" heter
hennes senast översatta bok. Här
bygger hon vidare på temat om
den svarta pedagogiken men nu
är det för att förklara varför nå-
got som så länge varit uppenbart
ftir psykoanalytiker intelagits på .

allvar. Nämligen förekomsi.r, 
"r,sexuella övergrepp mot barn.

Och hur detta trauma senare ilivet leder fram till psykisk
sjukdom.

Efter attha läst" I begynnelsen
var uppfostran" hade fag höga
förväntningar på den här boken.
Men" Du skall icke märka" har
inte samma breda allmängiltig-
het och är inte lika lättläst efter-
som hon här framför allt vänder
sig till sina egna kolleger, och
därför också använder ett språk
med mycket fackterminologi.

Boken är i första hand en ar-
gumentation mot en av hörnste-
narna inom psykoanalysen
Freuds s k driftsteori. Vad Alice
Miller egentligen säger år att
Freud inte klarade av att se vad
han faktiskt såg. 1896 gav Freud
ut ett arbete kallat" Zur Ättiolo-
gie der Hysterie", där han berät-
tar att "i samtliga av de 18 fall av
hysteriska åkommor som han be-

---böcker
handlat visade det sig att veder-
börande utsatts för men trängt
bort sexuella övergrepp från
vuxna eller äldre syskon. vilka i
sin tur tidigare utnyttjats av
vuxna. Ingen av de 18 patienter-
na visste något om dessa fakta
när de påbörfade behandlingen,
och Freud anser att deras sym-
tom inte hade kunnat utvecklas
om dessa tidiga minnen hade för-
blivit medvetna."

Ett år senare förnekar Freud
sina iakttagelser och förklarar
dem istället med den s k "drifts-
teorin". Han har bortförklarat
sin upptäckt. Inte ens Freud kla-
rade av att stå för insikterna om
det maktmissbruk mot barnen
som förekom bakom sekelskiftets
vackra fasader, säger Alice
Miller.

Istället för att förklara patien-
ters berättelser om sexuella över-
grepp som uttryck för barnets
egna sexuella önskningar (oidi-
pus-komplexet, penisavund bl a)
måste vi våga erkänna att det
faktiskt förekommer svåra över-
grepp mot barn. Genom att för-
neka det och genom driftsteorins
förklaringar lågga över skulden
på barnet igen, förs patienten
djupare in i det trauma som är
orsaken till den nuvarande neu-
rosen.

Nu låter det förstås som om
"Du skall icke märka" är ännu
en bok i raden av avslöjanden om
incest. Men så är det inte. För här
handlar det om sexuella över-
grepp som bara en del av föräld-
rarnas maktutövning mot barn
och dessutom i så tidig ålder att
det inte finns nägra medvetna
minnen av det hos den vuxne.
Och när Alice Miller "klär av"
maktutövningens alla förment
välvilliga uppsåt så avslöiar hon
också hur vuxna människor ut-
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böcker
nyttiar barnen optimalt för alla
sina behov. Och detta upprepas
genom världshistorien eftersom
den vuxna människan tvångs-
mässigt upprepar mot sina barn
det som hon/han själv fått utstå
som barn.

Svårigheten att bryta denna
cirkel ligger också inbyggd i den
svarta pedagogikens uppfostrar-
tradition. Föräldraskapet är he-
ligt, föräldrar f.är inte skuldbe-
läggas. Att kritisera föräldrarna
år att uppväcka deras vrede och
därmed också riskera att förlora
deras kärlek.

Alice Miller välier gårna kända

personöden för att åskådliggöra
sina erfarenheter och teorier. I
förra boken var det bl a Adolf
Hitler. Nu är det Kafka som med
Alice Miller som tolk berättar om
det lilla barnets hjälplöshet, för-
tvivlan och förvirring inför de
vuxnas grymma maktapparat.
Det är exempel som också gör
hennes argumentation lättare att
förstå, för "Du skall icke märka"
är egentligen ingen bok för
lekmän.

Jag förmodar att man måste
ha lite egenintresse och hum om
psykoanalytiska tankegångar för
att orka igenom den. Men trots

att iag vid några tillfällen inte
hängde med i terminologin eller
hade svårt att följa med i syft-
ningarna så var det svårt att
släppa hennes bok ifrån sig.

Alice Miller öppnar ögonen för
mycket som är svårt att se, for-
mulerar det som är så svårt att
säga. Och att dessutom vara för-
älder och läsa om vad det egentli-
gen är vi gör med våra barn gör
inte boken mindre intressant.
Men kanske svårare. Eller som en
kvinna med egna vuxna barn ut-
tryckte det:

- Det är så smärtsamt att läsa.

Pia Axelsson

Erja Lempinen
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Vi skickar inbetalningskort)
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i I Lag vill prenumerera på Vi rnänskor.

Pris: 25 kr.

(Skicka inga pengar nu.

Namn: . . .

Adress: . . .

Postadress:
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Vi mänskor

Solidaritetsrörelsens hus

Barnängsg 23
116 41 Stockholm
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