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trJÖ vor det dogs igen.
lforro numret lovode vi ott voro tillboko ivolrörelsens slutspurt.

Och hor ör vi nu - öven om det sÖg dystert ut ett tog.

Det gör det forresten fortforonde. $N
Cm nögro dogor kommer fem och en holv milion mönniskor oit
gö till volurnorno.
6 282 045 or röstberöttigode

Vildrosor och tisilor kollor vi lite
inte kon eller inte vill rösta.

Vilkc or det dö som inte ryms i

siolvsvöldligt dem som inte fÖr,

den völonsode trodgÖrden?

Dei ör co l7 OOO omyndigforklorode.
Det ör co 4OO OO0 utlondsko medborgore. (250 000 ov dem hor

röstrött till londsting och kommunolvol.)
Omkring /80 000 ov dem som fÖr ger inte sin rösl.

Möngo vill inte.

Crkor konske inte.

Hur möngo som skulle vilio, men inte kon, på grund ov siukdom
till exempel, vet mon inle.

Tock, nivildrosor och tistlor som medverkor i detto nummerl Uton er

vore livet outhordligt.

Cch ottbilden till hoger or frön Poris spelor ingen som helst roll.
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dag finns i Sverige cirka 17 000 omyndigförklarade per-
soner som alltså inte har rösträtt.

Majoriteten av dem blev omyndigförklarade före 1976.
Enligt den dåvarande lagtexten skulle den som fyllt 18 år
förklaras omyndig av rätten om han på grund av:

I sinnessjukdom, sinnesslöhet eller av annan rubbning i
själsverksamheten är ur stånd att vårda sig eller sin
egendom.

D att han genom slöseri eller annan grov vanvård av sin
egendom eller eljest genom otillbörligt förfarande med
avseende på egendomen äventyrar sin eller sin familjs väl-
färd.

! att han hemfaller åt missbruk av rusgivande medel och
i följd därav inte kan vårda sig eller sin egendom.

tr sjukdom, försvagat hälsotillstånd, lyte, oerfarenhet eller
annan orsak behöver annans bidrag i vården av sina ange-
lägenheter, och själv begär eller samtycker därtill.

1976 dä lagen ändrades var 30000 omyndigförklarade.
Enligt den nuvarande lagen kan den som på av psykisk

sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnor-
mitet av annat slag och då det inte räcker med att förordna
en "god man" (vilket är helt frivilligt för personen i fråga)
bli omyndigförklarad.

Den gode mannen står under överinseende av överför-
myndaren. ibland händer det att den gode mannen byts ut
därför att hon eller han inte är lämplig.

1976 dä lagen ändrades var 30 000 omyndigförklarade.
Domstolarna blev i ett slag mycket mer restriktiva.

1974, när den gamla lagen gällde blev över 1000 perso-
ner omyndiga. Under 8O-talet har det rört sig om ca 50 om
året.

De personer som är så svårt psykiskt sjuka att de konti-
nuerligt vårdas på sjukhus och som inte är kapabla att före-
ta sig rättshandlingar överhuvudtaget behöver inte omyn-
digförklaras. Det har alltså kvar sin rösträtt.

En moderat riksdagspolitiker har flera gånger motione-
rat till riksdagen om att fler personer än idag borde omyn-
digförklaras - just därför att hon anser det stötande att per-
soner som är mer eller mindre avstängda från världen ändå
har rösträtt.

Vilket som är det egentliga motivet bakom motionerna

- äkta rättspatos eller rädsla för att "fel" partifunktionär
skall påverka de röstande - kan man bara spekulera i. I vart
fall har lagutskottet avslagit motionerna med motivering-
en att "de nya reglerna inte prövats tillräckligt länge" och
att "utredning pågåri'

Ungefär 300 personer om året får sina omyndighetsdo-
mar hävda.



Håkan, Stöllet

LI DANDETS LAG
TEXT:MCNICA DALIN BILDER: PEKKA PAÄKKÖ



) ) T ug har varit omyndig i 15 år snart. Det är det
I värsta som kan hända en människa. Det känns

r, som om jag suttit 15 år i husarrestl'
"Man får inte ge någon människa så mycket makt över en

annan. Omyndighetslagen hör inte hemma i ett demokra-
tiskt samhällel'

TVå röster kommer hela tiden tillbaka till mig när jag sit-
ter ogh halvsover i bilen på väg hem från Värmland.

Den ena tillhör en man i min egen ålder, som sitter i ett
pojkrum i ödemarkerna nära norska gränsen och lyssnar på
musik och ser på TV hela dagarna.

Den andra är Gunnar Wiktorssons, överförmyndaren som
hjälpt 53 människor att få bort sina omyndighetsdomar.
Han är snart 70 är.

Pekka och jag hade rest runt i norra Värmland i tre dagar
och besökt människor som var eller hade varit omyndigför-
klarade.

Ibland åkte vi vilse, och vi fick knacka på vid någon gård
for att frägaefter vägen. Folk känner varandra på landet.
Folk känner till varandra.

"Ja, dar har de visst en son som är ofärdig" eller "Du
menar han som är lite rolig", så där kunde det låta. När vi
senare hittade den person vi letade efter såg vi inte något
avvikande hos honom eller henne. Jo, kanske en sak.

- Har du lagt märke till deras ögon, Monica, frågade
Pekka, när vi körde genom skogen mellan Röjden och Boge-
langen.

- Så snälla på något sätt - oskyldiga. Så klara ögon de
har.

Att bli omyndig innebär att man blir behandlad som ett
barn igen, jurdiskt sett. Man får inte rösta, inte gifta sig, inte
hyra lägenhet, inte underteckna kontrakt, inte ta körkort,
inte ge bort sina pengar, inte skriva testamente; kanske inte
ens välja sina egna kläder eller färgen på tapeterna i sitt hem,
som några av de människor vi träffade.

Arbeta får man däremot och ta hand om sina barn, om
inte myndigheterna lägger sig i. Men inte kvittera ut barn-
bidraget.

Solen skiner för forsta gången på länge. Det har regnat
tidigare under resan, men det var egentligen ganska skönt.
Vi möter många bilar på väg mot Värmland. På väg till Ran-
säter antagligen. Täge Erlander skall gravsättas i dag. I ra-
dion sjunger de "Människovärdet vi fordrar tillbaka..l'

Undrar vad som hänt om Täge Erlander blivit så gammal
att han blivit senil. Hade man tagit ifrån honom rÖsträtten
då, tänker jag. Fast lagen är ju ändrad nu. Men Gustav den
femte då? Inte blev han omyndigforklarad.

Lagen om omyndighet är en klasslag, hade Gunnar sagt.
Gunnar Wiktorsson blev överförmyndare i Torsby för fem

år sedan. Det är ett politiskt uppdrag som han fick efter pen-
sioneringen. Han är aktiv socialdemokrat. Mycket röd säger
folk i trakten.

Under dessa 5 år har 53 människor fått sina domar häv-
da. Ingen har blivit omyndig.

35 människor är fortfarande omyndiga i Gunnars distrikt,
men han räknar med att få även dem myndigförklarade. Det
största problemet är att det tar tid att få en bedömning av
en läkare med specialistkompetens. Norra Värmland har
läkarbrist.

-EngångomåretskallfÖrmyndarnaredovisaföröver-formyndärenhur de tagit hand om sina myndlingar' När jag
fått in rapporterna det forsta året märkte jag att det bara stod

o- p.ngur i dem. Det verkade som om jag skulle vara något
stags ,..f1ror. Men jag undrade hur det var med vården av de

där människorna jag fick rapporter om'
_ Jagbörjade iundera på vad det var som jag hade åta-

git mig åentiigen. omyndighetslagen skulle ju vara en vår-
äanOe tag, den stod till och med i föräldrabalken. Hur gick
den där vården till egentligen?

- I lagen, som jag läste igenom noggrant, stod det att

.

man en gång om året skulle bedöma om omyndigheten kun-
de hävas. Det verkade inte som om någon förmyndare gjort
det. Så jag började åka och hälsa på folk.

Den första han besökte var Elsa Persson. Hon hade varit
omyndig i 40 år. De drack kaffe och småpratade några tim-
mar. Gunnar blev mer och mer förvånad.

- Jag kunde inte se något ovanligt med henne, hur jag
än försökte.

Pekka och jag hälsade också på Elsa. Hon bodde med sin
fästman och sin son i en villa som hon köpt när hon blivit
myndig igen.

Runt huset blommade rosor och löjtnantshjärtan. Det var
strax efter midsommar.

Inomhus lade jag märke till fotografier, tavlor, handbro-
derade kuddar och dukar Det doftade nybakade bullar. Allt
var prydligt och hemtrevligt.

- Varje gång jag ser Gunnar fär jag lust att krama om
honom. För det han har gjort för mig, det är det bästa som
någon har gjort, sa Elsa,

Ibland hade jag svårt att förstå henne, på grund av dia-
lekten - och för att hon skrattade så hjärtligt och ofta.

är Elsa var två år dog hennes mor. Elsa och en av
hennes bröder fick bo hos en moster,

Barndomen var åndå ganska ljus och lycklig'
När hon var klar med tolkskolan fick hon börja jobba i

familj, ett tidvis hårt jobb. En dag fick hon ett anfall. Det
var epilepsi. Läkaren som undersökte henne trodde att det
berodde på att hon fått arbeta för tungt när hon varit för ung,
och att epilepsin skulle "växd'bort, om hon tog det lugnt.

I samband med att Elsa sökte sjukpension blev hon omyn-
digförklarad. Anfallen försvann med åren och hon kunde
börja arbete igen, men omyndigheten var kvar.

Elsa hade en pojkvän när hon blev sjuk.Han satt bredvid
henne i soffan när vi kom, men gick ut i köket när vi börja-
de prata.

Senare kom han in med kaffe.
Elsas hand snuddade då och då vid hans. Han lade armen

om hennes axlar. De såg ofta på varandra och log, verkade
nästan förälskade fast de varit tillsammans så länge.

Kanske inbillade jag mig bara.
Elsa blev gravidnär hon var 20 årmen de kunde inte gif-

ta sig.

- Jag ville inte gå till förmyndaren och tigga. Vi förlo-
vade oss i stället. Folk pratade kanske, för det var inte så van-
ligt då att man bara bodde ihop och det var en skam att föda
barn utan att vara gift. Men vad skulle vi göra?

Det ifrågasattes aldrig att Elsa skulle få ta hand om sin
son. Några år senare fick hon ännu ett barn. Det var makens
systerdotter. Flickan var bara4 år, när mamman dog.

Nu är båda barnen vuxna. Sonen är bonde. Dottern har
två barn.

- Det är underb art att kunna köpa barnbarnen presen-
ter utan att be om lov.

Elsa uppfostrade två barn, skötte hem och hushåll, arbe-
tade tidvis utanför hemmet med matlagning och servering,
men varje månad fick hon gå till förmyndaren och be om
pengar och redovisa sina utgifter.

- Jag var tvungen att be om kvitton överallt, i affären,
hos hårfrisörskan. Till sist ville jag inte gå och handla. Jag
blev nästan folkskygg, så skämdes jag. Jag kände mig inte
som en riktis människa.

Na. det skulle göras större inköp gick fÖrmyndares fru
med Elsa och handlade.

- Jagskulle köpa en ny kappa, fÖr den andra var utsli-
ten. Det fanns två kappor som passade i storlek i affären,
en som jag tyckte om och en som var ful. Då fick jag inte
köpa den jag ville ha, för förmyndarens fru tyckte den var
för dyr. Jag fick den jag inte tyckte om.



Det var alltså den enda kappan Elsa köpte på fyrtio år.
Förmyndarens fru gick med Elsa till posten fÖr att sätta

in hennes pengar.

- En gång sa hon till postkassörskan: "Vi spar till hen-
nes kistal' Jag tänkte i mitt stilla sinne att det har jag både
man och barn och barnbarn som tar hand om, så det har inte
du med att göra.

- Blev du inte arg? frägade jag.

- Postkassörskan blev mycket upprörd och sa till mig att
anmäla det, svarade Elsa. Men jag vågade inte. Jag hade ing-
et självförtroende alls - trodde nästan att människor hade
rätt att hunsa mig. Och jag var ju beroende av formynda-
ren. Jag trodde att omyndig, det var man på livstid.

Elsa röstade för första gången förra valet.

- Det var som en högtidsstund. Beviset på att jag var en
fullständig människa, som alla andra.

- Man hade ju last tidnin garnaoch sett på TV inför valen
alla år. Och visst hade jag åsikter. Men det kändes som om
man inte hade rätt att läggasig i som andra människor. Jag
grät ofta.

- Visste du vad du skulle rösta på, undrade jag.

- Det var inte svårt. Elsa skrattade glatt och nickade mot
fästmannen som såg generad ut.

- Jag gjorde som han.

i hängde över en gärdsgård och beundrade sonens
kor. Det var renrasiga kullerbrokiga eller vad det
nu heter. i alla fall en nästan utdöd ras.

Vi talade om miljön. Granborrelarven hade förstört sto-
ra områden skog i trakten, men naturen höll på att återhämta
sig. Granborrelarven var inte så talrik längre. Elsas son trod-
de det kunde bero på att myrorna kommit tillbaka sedan det
blev forbjudet att spruta skogen.

Sonen var glad för att Elsa blivit av med omyndigstäm-
peln. Alla andra släktingar och vänner också. Ingen hade
vetat att omyndighetsdomen gick att häva. Alla hade trott
att den var för livstid.

Men förmyndaren då, han borde ju ha veta det, tänker jag
när vi passerar Örebro. Han har ju dessutom fått betalt for
att vårda sig om Elsa.

Eller överförmyndaren som hade tjänsten innan Gunnar,
varför gjorde inte han något?

Jag säger det till Pekka.

- Jo, säger han, och är tyst en stund.

- Vi skulle ha talat med förmyndaren, fortsätter han.

- Det skulle vi, säger jag.
Man kan inte anklaga sådana som inte fått försvara sig.

- Och förmyndarens fru, säger Pekka.

- Jo, svarar jag.

Håkan Lrippert, 72 är, bor på pensionärshemmet Klara
strand i Stollet. Han hade nyligen blivit myndig. vi åkte dig
längs med Klarälven i duggregn. En varg rev fem får i trak-
terna vi passerade, såg vi i tidningen dagen därpå'

Håkan hade en egen gård och jobbade i skogen när han
blev omyndig. Han var då 35 år.

- Jagblev sjuk, och de tog mig till Marieberg (mental-
sjukhus). Jag hörde röster och kunde inte sova' forklarade
Håkan.

-Degjordemigomyndig,fastjaginteville.Menröster-na försvann. De har varit borta länge nu'
Håkan flyttades till Stensta, en institution för psykiskt sju-

ka och bodde där i 37 år tills han blev myndig'

- Det var väl bra på Stensta. Men här på Klara Strand
är det bättre. Mera fritt.

En bror tog över gården. Han skötte den bra tyckte Håkan.
Nu var han död, och gården skulle auktioneras ut. För
Håkan spelade det ingen roll. Han var inte spekulant.

- Du är inte gift, sa jag.

- Nu är jag för gammal, sa Håkan, och blinkade åt mig
med ena ögat och låtsades som om jag föreslagit något. Drev
lite skämtsamt med mig, faktiskt.

Han kände sig inte ensam, sa han. Han hade goda vän-
ner och släktingar. Han var nöjd, och hade inget att klaga
på. Livet hade nog inte blivit annorlunda om han varit myn-
dig, trodde han, han var så van vid omyndigheten att han
inte brydde sig om den.

Men när Gunnar föreslog att han skulle ta bort den, tyckte
han det var bra.

Jag frägade om det blev någon skillnad, när han blev
myndig.

- Nej. Jag var allt samma person som innan, svarade
han.

- Men nu ska jag rösta. Det är bra.

- Vet du vad du skall rösta På?

- Det vet jag nog. Det blir samma som fÖrut. Innan jag
blev omyndig.

- Du ser så glad ut, sa jag, för det gjorde han.

- Ja, nu är jag glad. Jag är mycket glad, sa Håkan.

et här är de viktigaste jag gjort i hela mitt liv, sa
Gunnar någon gång under de samtal vi hade.

Han förtydligade:

- Det är ju människor det gäller. Jag måste säga att jag
inte hade en aning om att någon sådant här försigick i Sve-
rige. När man hör vad de här människorna varit med om,
eller när man ser deras glädje när de blir av med omyndig-
heten... Det är något otroligt.

- En omyndig som råkar ut för en olämplig förmyndare kan
bli trakasserad något fruktansvärt. Det finns ingen möjlig-
het för samhället att kontrollera alla förmyndare. Man får
helt enkelt inte ge någon människa så stor makt över en
annan.

- Det värsta är attdet är lagen som är upphov till allt detta
lidande.

- I stället för att vara en vårdande lag har den blivit en lidan-
dets lag. Jag undrar vad Europadomstolen egentligen skul-
le tycka om den.

ekka och jag bodde hos en bror till en kompis till
mig, och hans fru Siv.

En kväll kom vi hem extra sent helt
mötet med en ovanligt klok och ödmjuk man.
tio år och hade varit omyndig till för några år
från Sysslebäck och hette Olle Florell.

- Honom brukade jag reta när jag var liten, utbrast Siv.

- Han blev alltid så arg.
Olle hyrde en liten lägenhet i Torby medan hans hus repa-

rerades.
Han längtade hem.

- Här kändes det instängt. Där jag bor är det fritt över-
allt omkring, så man ser grannarnas hus, sa han.

- Jaghar inget att göra. I stan är det svårt att bli bekant.
Man säger hej, men sen blir det inget mer. Inte kan man gå
in till grannen och säga att man vill prata.

- Det kan bli ensamt på landet också. Men där känner
jag många sen jag var barn.

Olle är född i Sysslebäck, men flyttade därifrån när han
var i 15-årsåldern, och hans mamma plkötsligt avled i lung-
inflammation.

På den tiden fanns det bara två alternativ för en pojke som
slutat skolan. Att jobba i skogen, eller att flytta, och arbeta
på annan ort.

- Jobben ordnade kommunfullmäktise.

uppfyllda av
Han var sex-
sen. Han var

(kxten fortsritter pd sidan 14.)
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Regn på bilrutan

Elsa nted fristmannen. Östmark





Olle, Sysslebrick



Ingvar, Röjden



På så sätt blev det inga socialhjälpstagare i kommunen.
Olle och en av hans bröder flyttade till Karlskoga för att

jobba på Asea. De hyrde rum, och bodde ihop några år.
Olle gjorde militärtjänst som infanterisoldat. Därefter

hade han många olika jobb och bodde i Sundbyberg, Bofors,
Uddevalla, Göteborg och på några platser till.

I mitten av femtiotalet blev han arbetslös. Företaget han
jobbade på lades ner. Tiots att det var högkonjuktur fanns
det redan då så kallade avvecklingsorter. Han var trött på
att flytta runt, och började längta efter skogen. Han hade
fått ärva skog och köpte ett hus, ihop med sina bröder'

Olle flyttade hem.
När Olle några år senare förklarades omyndig skylldes det

på att han "festade".

- Det var inte många gånger, sa han till oss.
Men kommunalfullmäktiges ordförande' som också var

överförmyndare och nykterhetsnämndens ordförande stäm-
de Olle inför tingsrätten. En mäktig man, samme en som
ordnat jobb till Olle och hans bror.

olle fick inte säga så mycket under förhandlingarna som
ledde till att han blev omyndigförklarad.

- Allt jag sa vändes emot mig. Särskilt tungt vägde det
atI jagvarit inlagd på Marieberg (mentalsjukhus). När jag
flyttade hem, blev det så mycket problem med papper och
pengar att iag fick nervösa besvär.

Olle var 36 är när han blev ommyndig.

- Det kändes konstigt. Jag trodde inte det kunde vara
riktigt. Om man mådde dåligt innan så blev det ju mycket
värre när man blev omyndigforklarad. Då förlorade man sitt
människovärde.

Olle tyckte att grannarna tisslade och tasslade bakom hans
rygg.

Efter tre år försökte han få domen hävd. Han skrev själv
till rätten.

Men fick svaret svaret att det var för tidigtl
Förmyndaren hade bestämt att Olle skulle handla på

"bok". Han fick inte lov att gätill vilken affär han ville, bara
i en. Sedan betalade förmyndaren räkningen.

- Jag skämdes när jag var tvungen att visa att jag inte
var betrodd att ha växelpengar ens.

- Ibland var varorna dyrare i den affären än i andra' Nu
sår ias aldris dit mer.

- Jag trodde aldrig att omyndigheten skulle vara så
länge.

- Jag var ledsen många gånger, särskilt efter att jag hade
försökt få domen hävd. Men till slut är det som om man vän-
Jer sigS

- Det värsta var att inte ha sin frihet. Jag kände mig ald-
rig fri.

Det om friheten sa han flera gånger, som om han inte rik-
tigt tror vi kan förstå detta oerhörda som har hänt honom.

Det kan vi kanske inte heller.
Han fick till exempefaldrig gifta sig. Flickvänner har han'

haft, också efter att han blev omyndig, men det blir kons-
tigt, när inte ena parten får gifta sig. Kanske hade han kun-
nat studera, om han varit fri. Det hade han längtat. Nu trod-
de han det var för sent.

Vi stannade länge hos Olle och talade om allt möjligt;Tage
Erlander, milj öforstöring, arbetslöshet, narkotikaproblem,
politik, som man gör när man känner sig väl till mods med
varandra. Olle var väl insatt i allt som debatterats de senas-
te åren.

För honom var det hårt att inte få rösta.

- Jag följde med vad som hände förut också, men inte
som nu. Det var som om det inte angick mig. Man blir lik-
som utstängd, förklarade han,

- Hur kändes det att rösta för första gången pä20 år, frå-
gade jag.

- Som att bli insläppt igen. Det är konstigt vad det kan
ändra sig.

t4

lider in mot Stockholm, i skymningen när alla
storstadens lampor håller på att tändas.

Lånea köer mot centrum. Pekka får bromsa'
köra, bromsa igen.

I Kungsträdgården myllrar det av folk. Ett rockband på
scenen. Kvällen är varm.

- I Finland finns det ett straff, som utdöms mycket säl-
lan, säger Pekka.

- Det ges bara för de allra grövsta förbrytelser, som
landsförräderi. Man tar ifrån den dömde hans medborger-
liga rättigheter.

Vi känner oss båda illa till mods. Det är som om vi hade
smititi från något. Som om vi hade klarat oss undan något,
utan att förtjänat det.

Det svåraste var mötet med Ingvar Henriksson. Han är
42är,jämngammal med mig, och han är fortfarande omyn-
dig. Gunnar hade arbetat för att han skulle bli myndig' men
när Ingvar vägrade att acceptera en "god man", ville inte
läkaren skriva ett friskintYg.

Hon ville vänta lite.
Men Ingvar hade väntat i 15 år.
Han bodde med sin mor och två syskon på en gård mitt

i skogen, nära norska gränsen.
Han kände inte oss och vi kom oanmälda. Vi blev inbjud-

na till finrummet. Det var svårt attpratatill en början. Jag
kände det som om vi trängde oss på och ställde klantigt for-
mulerade frågor. Ingvar lyssnade tålmodigt. Sen sa han han:

- Jaghar mist alla mina fri- och rättigheter sedan 14-15
år. Det finns inget svårare för en människa. Det känns som
om jag suttit 15 år i husarrest.

- Det är som att vara oskyldigt dömd' Det hade varit
bättre om jag begått ett brott, för då hade jag varit fri nu.

- Inte ens mördare behöver sitta 15 år.
Han var mycket bitter. Det hemska var att det han sa var

sant.

- När jag ser människor i TV brukar jag undra hur det
skulle vara for dem om de blev omyndiga. Inte många skul-
le klara det.

Pekka frågade om han fick ta en bild i Ingvars rum. Vi gick
uppför en trappa. Det var ett sådant där litet rum som bru-
kar finns i vindskupor i gamla hus.

Pekka och Ingvar såg ut att få bra kontakt med varandra.
Jag gick ned och träffade hans mamma.
Hon var ledsen. hon förstod inte varför Ingmar inte kun-

de få bli myndig igen. Ätminstone på försök.

- Han tar det så hårt. Det är som om han inte kunde tän-
ka på något annat. Vad blir det av hans liv? Det enda han
gör är att sitta på sitt rum. Jag har föreslagit att han skall
skaffa moped, med han vill inte träffa folk tror jag. Han har
blivit enstörig. Han var en så fin och glad pojke.

När Ingvar konfirmerades hade han själv tjänat ihop till
sin konfirmationskostym tidigt. Varje morgon rodde han
över sjön for att arbeta med ett skogsarbetarlag några tim-
mar, innan skolan började.

Han tävlade i skidåkning, jag vände på pokalerna som
stod på en hylla. Klubbmästerskap, distriktmästerskap. Han
var kort sagt en utåtriktad och gladlynt yngling.

Sedan hände det något med honom, som det ju gjort för
alla dem vi talat med under dessa tre dagar

Han begick inget brott, skadade inte andra, gick kanske
igenom en kris.

Den hjälp han fick var att bli omyndigforklarad.
När Pekka och Ingvar kom ner frågade jag:

- Har du några drömmar... Är det något du vill göra om
du blir myndig?

Ingvar tittade ner mot golvet när han svarade.

- Kanske ett arbete... Jag vet ju inte vad jag klarar, efter
att ha varit omyndig så länge.

- Något arbete måste det väl gä att få? I
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v de cirka 400 000 utländska medborgare bosatta
i Sverige har cirka 250 000 rösträtt till landsting,
kommun och kyrkofullmäktige. För det krävs att

de varit
valåret.

mantalskrivna i Sveriee de tre åren närmast före

Invandrarnas valdeltagande har sedan det första valet
l976legat mellan 53 och 60 procent.

Det förhållandevis låea valdeltaeandet kan ha flera för-
klaringar:

[l Det finns bland invandrarna många unga, ogifta män
och kvinnor med låg utbildning och inkomst, faktorer som
anses "dra ner" valdeltagandet. Vidare är få invandrare med-
lemmar i organisationer, vilket också medför lågt valdelta-
gande.

I Brist på kunskap om politiska partier och politiska frå-
gor, vilket i sin tur kan bero på språksvårigheter och få kon-
takter med svenska medborgare.

I Valet har liten betydelse eftersom det inte är riksdags-
val. Invandrarfrågorna är heller sällan partiskiljande.

I Många avstår från att rösta, tveksamma under kors-
trycket mellan det gamla - kanske en jordbruksmiljö med
starka religiösa och moraliska värderingar - och det nya -ett industrisamhälle.

Valdeltagande varierar också mellan olika invandrargrup-
per. Grekerna har genomgående det högsta valdeltagandet,
vilket möjligen kan förklaras med att de kommer från ett
land där politiken spelar en stor roll i människors liv och där
det till och med är en samhällelig plikt att delta i allmänna
val.

det första valet 1976 var kvinnornas valdeltagande I
procent högre än männens och i det sista 6 procent
högre. Det är alltså en genomgående trend och anmärk-

ningsvärd eftersom många invandrarkvinnor inte röstar i sitt
hemland.

Forskarna förklarar det så här:
tr Det är de ogifta kvinnorna som har det högre valdel-

tagandet. De är samboende oftare än männen och då ofta
med svenska män vilket ökar deras benägenhet att rösta.

fl De utländska kvinnorna flyttar inte lika ofta som sina
landsmän tillbaka till hemlandet. De har i Sverige kanske för
första gången fått möjlighet att arbeta och få egen inkomst,
kanske har de av familjeskäl svårare att bryta upp och flyt-
ta ännu en gång. Därför får de politiska besluten större bety-
delse för dem.

EN

Rösträttskommitten tillsattes 1983 för att undersöka om
invandrares rösträtt kunde utökas också till riksdagen. Den
socialdemokratiska majoriteten, som ansåg att rösträtten
skulle utövas i det land man bor och inte följa medborgar-
skapsprincipen föreslog att nordiska medborgare i forsta
hand skulle få rösträtt till riksdagen under samma förutsätt-
ningar som gäller för kommunalval.

De borgerliga ledamöterna reserverade sig. Det nuvarande
kravet på medborgarskap måste finnas kvar, menade de.
Också vänsterpartiet kommunisterna reserverade sig och
menade att alla utländska medborgare som uppfyller kra-
ven på kommunal rösträtt också skall få rösta till riksdagen.

Betänkandet ledde varken till proposition eller lag. Mot-
ståndet från remissinstanserna var massivt.

De "tunga" instanserna, Svea Hovrätt, Statens Invand-
rarverk, LO, SAR Diskrimineringsutredningen m.fl.
avstyrkte förslaget med huvudargumentet: Om man vill att
invandrare skall rösta i riksdagsval och därigenom få större
gemenskap med det svenska samhället bör man istället
underlätta för dem attfäsvenskt medborgarskap. Kommu-
nerna följde i allmänhet respektive partis ställningstagan-
de med reservationer från både höger och vänster.

TVå invandrarföreningar yttrade sig: Jugoslaviska Riks-
förbundet, som avstyrkte förslaget eftersom det skulle ska-
pa grupper med olika demokratiska rättigheter och Finska
Föreningar i Sverige som tillstyrkte förslaget.

ur röstar då invandrarna eftersom de plotsligt rön-
te så stort intresse från politikerna?

De flesta utländska medborsare har kommit hit
som "arbetskraft" och studier visar att de flesta också rös-
tar socialistiskt.

Men det finns skillnader mellan de olika invandrargrup-
perna.

Det finns t ex fler kommunister bland greker och jugo-
slaver än i andra grupper, finländarna röstar oftast social-
demokratiskt, medan de borgerligt väljarna främst finns
bland polacker och baltflyktingar.

Källor: Rösträtt och medborgarskap. Invandrares och
utlandssvenskars rösträtt. SOU 1984:12.

Uppgifter från Statsvetenskaplig institutionen, Stock-
holm, Uppsala Universitet, Överförmyndaren i Stockholm,
Domstolsverkets organisationsnämnd, Jönköping, Riks-
skatteverkets valsektion och Delegationen för invandrar-
forskning (EIFO).



MARIA KRAVER RCSTRATT FCR INVANDRARE:

Mönniskor i politisk exil

lever i totol moktlöshet
Helo hennes liv hor vorit politik.
Född i Greklond 1944 under motståndskompen mot foscismen.

Vöxte upp under inbördeskriget och tvingodes ott f ly nör mili-
töriunton tog mokten 1967.

ldog sitter Morio Molomo i kommunfullmöktige i Uppsolo.
Oovsett medborgorskop bör o llo invondrore ho f u ll röstrött i det
lond dör de lever, menor hon.

Hon vet vod ett liv iexil uton politisko röttigheter innebör.

-- Invandrare borde ha full rösträtt i det
land där de lever och arbetar. Att rösta i
hemlandet är omöjligt för de flesta, av
politiska eller ekonomiska skäI. Bara i
Europa finns idag miljoner människor
som i praktiken saknar rösträtt, trots att
de lever i demokratiska länder.

Det säger Maria Malama som kom till
Sverige som flykting från militärjuntans
Grekland för sexton år sedan. I höst ska
hon för första gången rösta i det svenska
riksdagsvalet - hon blev svensk medbor-
gare för ett par år sedan.

Men Maria är ingen politisk nybörja-
re. Sedan 1979 sitter hon i kommunfull-
mäktige i Uppsala, där hon bott sedan
1970.

- Hela mitt liv har varit politik. Man
kan nog säga att jag ärvt uppgiften att
kämpa för ett bättre samhälle, säger
Maria när jag träffar henne i en student-
lägenhet i Uppsala, där hon bor med sin
man och deras två söner.

Maria föddes 1944iden lilla byn Melis-
sourgio inorra Grekland. Hennes far var
med i motståndskampen mot fascismen
under kriget och det efterföljande inbör-
deskriget. När Maria var knappt tre år
stupade han.

- Mamma var bara 20 är när hon blev
ensam med mig och min lillebror. När
regeringsstyrkorna brev bort oss från byn
och förstörde vårt hus var mamma tvung-
en att söka skydd hos sin far, som stod på
fascisternas sida.
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1950 återvände Maria med sin mamma
till byn, där de levde så gott det gick på
en liten jordplätt och några kor. Mam-
man fick ett litet skadestånd från staten
så hon kunde få huset beboeligt igen.

Mommon komPode for
siö lvstönd ighet

- Det var en svår tid för min mamma,
säger Maria. Min lillebror hade hon
tvingats lämna hos morfar trots att hon
visste att det innebar att han skulle upp-
fostras med helt andra värderingar än
våra. Hon fick slita hårt för att försörja
oss. Och var ständigt påpassad av män
som uppvaktade henne och bara vänta-
de på att hon inte skulle klara sig längre
på egen hand. - Jag var ju liten då, men
senare har jag förstått vilken press hon
levde under - kvinnor som stod på egna
ben, utan manligt beskydd, fick bara inte
finnas.

Under inbördeskrigets slutfas, när
armön slog ner motståndsrörelsen, hade
många av partisanerna flytt till Sovjet
och andra länder i Östeuropa. Under
50-talets första år började de återvända,
i första hand till norra Grekland. för att
bygga upp ett nytt motstånd mot den
reaktionära regeringen. Marias by sattes
under hård kontroll från armön för att
stoppa "infiltratörer".

- Jag minns hur rädslan och tystna-
den spred sig. Fastän ingen vågade prata

politik öppet började jag själv bli med-
veten om hur samhället fungerade. Man
såg det i skolan till exempel: att de rikas
barn fick bättre betyg än de fattigas. Och
vi som hade fäder som var kända som
vänstersympatisörer fick inga studiebi-
drag, berättar Maria.

Efter nio års ensamhet gifte Marias
mamma om sig med en yngre man, en
kusin till Maria, och fick så småningom
två söner till.

- Jag var elva år då, och hade väldigt
svårt att acceptera min styvfar. Senare
blev vi goda vänner, när jag började för-
stå att han gjorde mammas liv bättre.

Det gick bra for Maria i skolan, och
hon ville gärna gå vidare till gymnasiet
när hon blev tolv år.

- Mamma ville också att jag skulle
läsa vidare, men först såg det helt omöj-
ligt ut: min styvfar gjorde sig militartjänst
de åren, och vi hade inga pengar attbetala
skola och böcker med. Men till slut ord-
nade det sig - jae fick bo tillsammans
med mina kusiner i länshuvudstaden Kil-
kis som låg knappt tre mil hemifrån.

Maria och hennes kusiner fick klara sig
på egen hand i en ruffig lägenhet, laga
mat och tvätta och läsa läxor.

- Idag är det svårt att fatta att man
klarade det. Jag hade inte råd att köpa
böcker de första åren. utan antecknade
under lektionerna vad lärarna sa. Jag trä-
nade upp en enorm snabbhet i att anteck-
na, och den harjag kvar än idag. Senare
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fick jag ärva böcker av mina kusiner.
När Maria gätt fyra av de sex åren i

gymnasiet kom hennes bror till Kilkis och
flyttade in hos henne.

- Det var jättejobbigt först, vi bara
grälade för vi hade olika uppfattningar
om allt. Han var så präglad av morfars
uppfostran. Men när han fick den miljön
på avstånd började han få lite andra idö-
er. Idag tillhör han grekiska kommunist-
partiet, säger Maria och skrattar.

U n iversitetsexomen men
inget lobb

Efter gymnasiet tenterade Maria in på
universitetet i Thessaloniki. Först ville
hon bli advokat, men valde till slut agro-
nomi istället. Under universitetsåren var
hon aktiv i Lambrakis' ungdomsrörelse.
När hon var klar med sin examen 1967
hade hon ingen chans att få jobb.

- Militarkuppen kom ju samma vår,
och flera av mina kamrater arresterades
eller gick under jorden. Jag klarade mig
eftersom jagvar hemma hos min mam-
ma under påsken, men när jag kom till-
baka till stan vågade jag inte stanna där
jag bodde utan flyttade till en kusin på
andra sidan stan.

__ Sedan blev min kusin arresterad och
jag kallades till polisen flera gånger - de
hotade arrestera mig om jag inte samar-
betade, men det stannade vid hot.

Maria började nu fundera på att läm-
na Grekland, trots att hennes mor bön-
föll henne att stanna och ge upp sitt poli-
tiska arbete.

Men 1968 lämnade Maria Grekland
och efter ett halvårs mellanlandning på
Cypern lyckades hon få ett pass for resa
till Sverige. Här bodde en av hennes kusi-
ner, som tog hand om henne det forsta
året. Därefter bodde hon en tid hos en
anna svensk familj i Växjö:

- De var fantastiska, jag fick massor
av stöd och hjälp av dem. Där fick jag
också kontakt med andra flyktingar,
genom svenskundervisningen bland
annat, och vi började gemensamt jobba
för att hjälpa andra grekiska flyktingar.

Nyo kontokter och mer politik
1970 flyttad Maria till Uppsala - hon

hade fått ja från en professor vid lant-
bruksuniversitetet på sin förfrågan om att
komma dit och studera. Första tiden bod-
de hon hos en svensk familj. Så småning-
om fick hon nya kontakter bland sina
landsmän och började arbeta politiskt i
vpk. Där träffade hon Patrik - också
han flykting från Grekland - och de gif-
te sig och fick sitt första barn 1974.

- Vi pluggade båda, men det politis-
ka arbetet tog alltmer tid så studierna
kom i andra hand. När juntan föll defi-
nitivt 1974 reste vi båda hem till Grekland
på tre månader för att delta i valen. Vi
funderade då på att stanna, men beslöt
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att åka tillbaka till Sverige for att avsluta
våra studier.

Det är tio år sedan. och de är ännu inte
färdiga. När de kom tillbaka hit var de
helt utan pengar och kunde inte få några
studiemedel.

Maria beskriver de gångna åren som en
ond cirkel av dålig ekonomi, tillfälliga
jobb och försenade studier. För närvaran-
de jobbar de båda som städare på morg-
narna, men Maria hoppas kunna börja
läsa igen till hösten.

- Vi har inte gett upp tanken pä att
återvända. Vi skulle ha det bättre iGrek-
land än här, inte minst ekonomiskt. Som
agronom skulle jag tå en statlig tjänst och

bra inkomst. Och det är inte problemfritt
att vara invandrare i Sverige.

- Men det finns mycket i det grekis-
ka samhället som jag skulle ha svårt att
stå ut med, t ex myglet och kvinnoförtryc-
ket. Och den begränsade politiska frihe-
ten inte minst, säger Maria och förklarar:

- I Grekland är alla statligt anställd
förbjudna att arbeta politiskt. Man får
inte vara aktiv i något parti eller ställa upp
i val. Det är en gammal regel som vi hade
hoppats att Papandreou skulle avskaffa.

Boro riko kon rösto
Hon ger ett annat exempel på att den

gamla förtrycksapparaten fortfarande
finns kvar på vissa områden: utlandsgre-
kerna har inte rätt att poströsta utan mås-
te resa hem om de vill använda sin röst-
rätt.

- Det gynnar bara dem som har råd,
och de stora partierna, Pasok och högern
som kan kosta på sig att hämta hem sina
väljare med flyg. Till det senaste valet i
somras hade vi t ex inte råd att resa.

Samma system finns i många andra
länder påpekar Maria och återkommer
till kravet på rösträtt for invandrare:

- De flesta som lever i exil saknar

grundläggande politiska rättigheter. De
kan inte påverka det samhälle där de lever,
kanske under en stor del av sitt liv. Och
efterhand tappar de kontakten med
utvecklingen i sitt hemland, så deras for-
mella rösträtt där blir meningslös. De
hamnar i ett vakuum av maktlöshet.

Och det är ingen slump, menar Maria,
att det främst är borgerliga partier i oli-
ka länder om motarbetar tanken på röst-
rätt för invandrare. varav de flesta tillhör
arbetarklassen.

- Den begränsade rösträtt som vi fått
i kommunal- och landstingsval här i Sve-
rige är ett steg i rätt riktning. Men det räc-
ker inte, för de lagar som styr kommuner-
nas verksamhet beslutas av riksdagen.

Det svenska utredningsförslaget att ge
invandrare rösträtt genom att underlät-
ta för dem att bli svenska medborgare är
ett slag i luften, menar Maria:

- Många varken kan eller vill byta
medborgarskap. De flesta vet inte hur
lång tid de ska leva i det nya landet, och
få släpper drömmen om att återvända
någon gång i framtiden. För oss greker
var det under juntatiden omöjligt att söka
annat medborgarskap - då förlorade vi
det grekiska och riskerade att aldrig få
återvända. Första när den nya regering-
en garanterade att vi skulle få förbli gre-
kiska medborgare vågade jag söka
svenskt medborgarskap - nu är jagbåde
grek och svensk.

- Och inte bara formellt, tillägger
hon eftertänksamt. De år jag har levt här
har förändrat mig mycket. Jag vet inte hur
det skulle vara att leva i Grekland som
den jag är idag. Jag har också tänkt myc-
ket på hur det skulle gå för våra barn i den
grekiska disciplinskolan med sina höga
krav och dåliga uppmuntran från lärar-
na. När har de en större frihet och kan
lära sig mycket som barn i Grekland går
miste om.

Flyktingskop i slökten
Maria har vägt argumenten för att

stanna och att återvända många gånger,
men inte kommit fram till något beslut:

- Det kanske kommer en dag då vi
vet. Vi får se. Men jag har ju flyktingska-
pet i släkten: mina föräldrar var också
flyktingar i forsta och andra generatio-
nen. De härstammar från en grekisk folk-
grupp som fördrevs på 2}-talet från Tirr-
kiet, där deras förfäder levt sedan
antiken.

- Och det viktiga är kanske inte var
man bor utan vad man gör. Och jag tyc-
ker jag har fått en bra möjlighet att arbeta
här i Sverige för det som är viktigast för
mig: ett bättre samhälle. När jag kom in
i kommunfullmäktige fanns inte rubriken
"invandrarfrågor" på dagordningen.
Men idag finns den, och en del har vi fått
uträttat. men mvcket återstår ännu.

,$

$

Maria, 2 dr

Lotto Schullerquist



Frön ett fört ryck
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FLYKTING SVERIGE

Hon flydde ett brutolt förtryck och möttes ov ett onnot.
Misstönksqm het. Förföl ielse.
Sirin ar f lykting frön Kurdiston och lever i Sverige sedon drygt fyro år..
Den hör interviun hondlor inte så mycket om röstrött.

- Det könns inte så viktigt nör mon inte hor någro ondro röttigheter,
menor hon.

ll ett onnot



- I tre år sökte jag jobb förgäves. Nu med folk om varför det var viktigt att för-
har jag fått ett, genom bekanta. Det är så söka bevara språket och den nationella
det fungerar här i Sverige - har man inga identiteten. Och förklara varfor de mest
kontakter, eller peng ar, är man chanslös. aktiva efterhand försvann, antingen till

Kvinnan som säger detta är en av de fängelse eller i landsflykt.
människor massmedia brukar dölja bak- Till slut blev det hans tur att ge sig
om hotbegrepp som "flyktingvåg" och av - hans organisation skickade iväg
"flyktingström". Dessa vågor som tycks honom när han avslöjades som aktiv
växa i takt med vår arbetslöshet och medlem.
otrygghet. Men det nya livet i Sverige blev inte som

På byråkratsvenska är hon ett "anknyt- familjen tänkt sig.
ningsfall" -_ anknuten till sin man som - Om vikunde så skulle vi återvända
flydde från turkiska Kurdistan för drygt till Tirrkiet. Vi vet inte hur det ska går för
fyraär sedan. Efter tio månader fick hon oss här i Sverige.
och familjens fem barn komma efter.

Sedan de kom hit har de bott i en mel- Anklogos för terrorism
lansvensk stad, en miljö som inte har just Sirin - jagkallar henne så för hon vågar
några likheter med Kurdistans fattiga inteframträdamedsitträttanämn-för-
bergstrakter. De har lämnat ett brutalt klarar vad som hänt: en av familjens
förtryckarsamhälle där deras språk och medlemmar har gripits av den svenska
nationalitet är förbjudna och där hotet polisen som misstänktterrorist. Efteren
mot deras liv till slut blev dem övermäk- iia i naLt. släpptes han, men måste nu fle-
tigt. Men de har också lämnat den trygg- ra gånger i veckan anmäla sig hos polisen.
het det innebär att leva bland släkt och I_ Änklaselserna är osanna. men hur
vänner och att kunna göra sig förstådd på ska vi få nåfon att tro på oss? Myndig-
det språk man lärde sig som barn. heterna forioljer orr, ing.n vill lyssna

Här har familjerollerna blivit nästan eller hjälpu orr, säger Siiin bittert och
omvända: Barnen har hunnit lära sig fortsätier:
mycket mera svenska än föräldrarnaoch 

- på socialbyrån behandlas man som
får fungera som länk tilldet nya samhäl- en tiggare utan rättigheter. Det är därför,
ler Äldstc sonen tolkar när jag intervju- forså"r du, som iag är så glad att jag har
ar hans mamma' fått åtminstone tre timmars jobb om

Hon berättar kort om sitt liv före dagen. Då kan jag visa dem ait jag vill
landsflykten: Hon foddes i mitten av o.h kun arbeta om jag bara får.
4O-talet i en liten bergsby, där föräldrar- Förutom Sirin och sonen är också hen-
na hade en liten gård och några kor och nes man och en vän till familjen med
får. Hon var näst äldst av sju syskon, och under vårt samtal. Medan vi dricker sött
fick tidigt börja hjälpa till hemma och i t. och äter frukt berättar de om fler exem-jordbruket. Och passa småsyskon när pel på misstro och förödmjukelser som de
hon inte hade annat fbr sig. På vintrarna uppt.ut i kontakten med svenska myndig-
vävde kvinnorna och de större flickorna n.i.r.
mattor for försäljning. Efter polisens ingripande har omgiv-

ningen blivit ännu mer skrämmande och
^ l a I VvgrrllrqrAno rrobeler oPålitlig'

Rädslan och maktlösheten har fått
Någon skola har hon aldrig gått i, och familjen att släppa kontakten med de

ingen av hennes syskon heller. Det fanns flesta av sina landsmän. De är övertyga-
inga skolor på Tirrkiets fattiga landsbygd de om att folk i deras närhet, även svens-
på den tiden. ka myndighetspersoner, fungerar som

Varken hon eller hennes man har lärt agenter och rapportörer åt den turkiska
sig läsa och skriva. säkerhetstjänsten.

Det enda som f-anns var illegal under- - Det är ett helvete att leva i Sverige
visning i kurdiska, när det fanns någon när man inte är svensk medborgare. För
läs- och skrivkunnig person som vågade oss invandrare finns ingen demokrati,
samla några elever. Av de turkiska myn- säger Sirin och fortsätter:
digheterna betraktades detta som sam- - Det här med rösträtt för invandra-
hällsomstörtande verksamhet. re, som du ville prataom från början, det

När hon var drygt 20 är gifte hon sig känns inte så viktigt när man inte har någ-
med en kusin och flyttade till hans by 30 ra andra rättigheter. Visst är det väl bra
mil hemifrån. Där levde de hos svärför- om man kan stödja de goda krafter som
äldrarna som också var småjordbrukare. finns - jag tänker göra det, och jag vet

Hennes man hade redan i tonåren bör- vad jag ska rösta på. Men jag undrar om
jat arbeta for det kurdiska folkets sak. det spelar någon roll egentligen - det
Inte i den gerilla som hela tiden existera- finns ju inget parti som har våra problem
de underjordiskt, utan genom att tala bland sina huvudfrågor.
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Jag frägar hur mycket Sirin vet om
svenska politik, och hur hon kommit
fram till vad hon ska rösta på.

- Jag vet ungefär vilken ideologi de
olika partierna har. Vi har pratat om det
här hemma och med våra svenska vänner.
Det blir ju ideologin man får rösta på, för
de valfrågor som dras fram just nu vet jag
inte så mycket om.

De frågor som är viktigast för Sirin
finns inte med i något svenskt partipro-
gram: att familjen ska rentvås från terro-
ristmisstanken, att deras barn kan fälära
sig klara sig i det svenska samhället utan
att förlora sitt språk och sin kultur, och
att Kurdistan befrias så att de kan flytta
hem igen.

- Jag önskar också att svenskarna
kunde få mer kunskap om oss invandra-
re från olika länder. vilka vi är och hur vi
lever och varför vi har kommit hit. De
vänner som vi och våra barn har fått
bland svenskarna har inga svårigheter att
förstå oss när de lärt känna oss.

- Och mer jobb, åtta timmar om
dagen vill jag ha, säger Sirin och börjar
plötsligt prata svenska:

- När jag jobbar måste jag prata
svenska. Jag har lärt mig mycket mer på
två månader på jobbet än åren jag var här
förut. Jag klarar mig riktigt bra tycker
jag. Jobbar jag mer så lär jag mig prata
mer också.

Sirin har gått på svenskundervisning
tidigare, men då har hon inte lärt sig så
mycket säger hon:

- Det är svårt när man inte kan läsa
och skriva. Och jag blev så trött och tänk-
te så mycket på att iag skulle vilja jobba
istället.

Hon fortsätter på kurdiska:

- Det finns särskild undervisning för
analfabeter. Och jag kanske ska forsöka
lära mig läsa och skriva. Men får jag ett
jobb så jag inte hinner studera så jobbar
jag hellre. Ett städjobb klarar man utan
att läsa och skriva. Och något annat kan
jag i alla falla inte få. Huvudsaken är att
kunna tjäna pengar och slippa be om
hjälp.

Sonen hor något ott sögo
När jag frågar hur hon ska hinna med

hushållet om hon ska jobba åtta timmar
och dagen, avbryter hennes son och sva-
rar i hennes ställe:

- Det får vi alla hjälpas åt med.
Många tror att vi män från andra länder
bara sitter och väntar på uppassning.
Men det fungerar inte så - vi får dela på
jobbet och hjälpa varann.

Sirin ler och nickar:

- Det ska nog gå bra.

Lotto Schullerqvist



DE SOM oFAR MEN

svensk medborgare som fyllt 18 år och som inte är
omyndigförklarad har rösträtt till riksdag, kommun
och landsting.

Utländska medborgare har under vissa förutsättningar
kommunal rösträtt (se nedan).

Rösträtten bygger på principen en man - en röst. Och när
den mannen - eller kvinnan - röstar skall det vara ett
uttryck för ett självständigt ställningstagande. Utan riks-
dagspartiea möjlighet till opinionsbildning och förmåga att
ta del av den blir valet en tom handling. Därför garanteras
rösträtten av de fri- och rättigheter som finns inskrivna i rege-
ringsformen: skydd för den personliga friheten, opinions-
frihet och sociala rättigheter.

Den l5 september kommer cirka fem och en halv miljon
människor att gå till valurnorna. 6282 045 personer är röst-
berättigade till riksdagen, 5 941 7 54 till landstingen (siffran
lägre eftersom det inte finns landsting i Göteborg, Malmö
och på Gotland) och 6 519 718 till kommunerna.

Valdeltagandet i Sverige är ett av de högsta i världen. 1982
röstade 91,4 procent av de röstberättigade i riksdagsvalet och
89,6 procent i kommunalvalet.

Cirka l7 000 utlandssvenskar röstade i riksdagsvalet 1982.
Vid den allmänna rösträttens genombrott l92l låg valdel-

tagandet kring 55 procent och har därefter succesivt stigit.
Det beror bland annat på de politiska partiernas aktivite-
ter. Men olika intressegrupper har också mobiliserat sina
medlemmar. Ett exempel är lantarbetarna som under
30-talet samlade sina medlemmar politiskt och fackligt.

Vidare har valdeltagandet stigit trappstegsvis med varje
val som varit politiskt tillspetsat. Ett sådant var det s.k.
kosackvalet 1928 då högern varnade väljarna för socialde-

mokraterna som, om de vann, skulle göra Sverige till en nytt
Ryssland.

ilka är det då som inte röstar?
Man har gjort undersökningar av röstlängder

och funnit att valdeltagandet följer vissa linjer.
I For det första gäller att ju högre utbildning och inkomst

desto högre valdeltagande. Sålunda röstar socialgrupp ett
nästan hundraprocentigt.

ll Kön är ett annat kriterium. Kvinnornas - också de
ungas - valdeltagande ligger strax över männens. När kvin-
norna fick rösträtt l92l låg deras valdeltagande under 50
procent medan männens låg strax över 60 procent. Däref-
ter steg kvinnornas för att i mitten på 70-talet passera män-
nens. Varför det är så har dock forskarna ännu inte funde-
rat på.

I Mellan dlder och valdeltagande finns vad forskarna
kallar ett broformat samband. Människor i de aktiva åld-
rarna röstar i större omfattning än yngre och äldre.

I En annan faktor som spelar in är civilstånd. Ensam-
stående personer röstar i mindre omfattning än gifta. Orsa-
kerna kan vara flera: man är som ensamstående mer socialt
isolerad, är man två påverkar man varandra etc.

Kombinerar man de olika kriterierna får man fram grup-
per med lågt valdeltagande t ex ensamstående, äldre, arbets-
lösa män.

Varfor de inte röstar är dock en annan fråga. 0,9 procent
röstade blankt i förra valet. Det är en siffra som stiser kon-
tinuerligt.
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Föreställ dig för några ögonblick att du
sitter i fängelse.

Se murfr-som sluter om en egen värld.
Se låsta celler där människor sitter en

och en.
Hör någon annan bestämma när du

ska äta, sova, skita och arbeta.
Några få har nycklar till låsen.
Ännu färre bestämmer när de ska låsas

upp.
Fjärran från galler och rastgårdar sit-

ter de som gör om människor till fångar
genom att fördöma vissa handlingar.

Tänken på att sitta i fängelse skrämmer.
Rädslan gör att de flesta håller sig inom
samhällets ramar.

För att inte hamna bakom fängelsets
murar.

Ramar eller murar. Osynliga eller syn-
liga.

Skillnaden är hårfin.

Pia bor i Stockholm och är 29 år. I sjut-
tiotalets slut satt hon på kvinnofängelset
i Hinseberg. Efter sju månader i totaliso-
lering i häkte dömdes hon till tre års fäng-
else. Hon var ung, hon var förstagångs-
förbrytare och släpptes därför ut efter
halva strafftiden.

Pia dömdes därför att hon inte hållt sig
inom råmärkena for de lagar som råder



i Sverige. Själva lagbrottet var en hand-
ling väl underbyggd av tankar pia tänkt
sedan länge.

Nu är det 1985 och valår. Vi träffas för
att diskutera vådan av att rösta.

Pia har aldrig röstat i ett riksdagsval.
Hon kommer nog aldrig att göra det hel-
ler. Men känner sig likväl kluven varje
gång det drar ihop sig till val. Som nu.

- I stunder kan jag tänka att jagändå
ska rösta, för att förhindra att borgarna
kommer till makten. Men jag tror fak-
tiskt att jag i de ögonblicken är offer för
den indoktrinering som säger att vi påver-
kar något genom att rösta. Det gör vi inte.

Första gången Pia inte röstade var valet
1976. Hon var dä20 år. Sedan tonåren var
hon övertygad röstvägrare. Pia kommer
från ett arbetarhem. Hon växte upp i en
av 60-talets nya stockholmsförorter. I
skolan var lärarna unga, ofta radikala.
Hennes första medvetenhet grundlades
med hjälp av dem och föräldrarna. En
period var hon med i SSU.

Tidigt läste hon "Människans rikedo-
mar" av Leo Huberman och förstod att
historieböckernas sannins inte var den
allenarådande.

Hennes mammas bakgrund kom att
påverka hennes världsbild ytterligare, för-
bi marxismen.

- Mamma kommer från Karelen, som
blev invaderat av Sovjet under andra
världskriget. Hennes berättelser om hur
ryssarna nästan utplånade hennes familj,
och hur hon själv tvingades fly, gjorde
mig förvirrad. Jag förstod inte hur ett
kommunistiskt land kunde förstöra så för
fattiga människor - proletariatet.

- Jag fick inte ihop det. Vilker för-
modligen ledde mig mot anarkismen,
fastän jag inte då visste riktigt vad det var.
Min pappa hade sagt att det betydde
kaos.

I samband med demonstrationer kom
Pia i kontakt med människor som var kri-
tiska mot den traditionella socialismen.

- De friherliga åsikter jag då stötte på
stämde mycket bättre för mig. Jag har
aldrig tyckt om tvång eller makt och jag
hade ju förstått att det fanns även i de
socialistiska länderna, Sovjet, Kuba och
Kina, som ju var förebilden för den svens-
ka vänstern.

Pia hade hoppat av gymnasiet estr
hankade sig fram med olika jobb.

- Jag tyckte det var meningslöst att gå
i en skola där de rätta svaren på skrivning-
arna var fel för mig.

Hon arbetade bland annat med en
piratradiostation, där de unga program-
makarna gjorde protestprogram mot
exempelvis kärnkraften redan 197 4.

- Vi reagerade mot den kontroll som
vi såg att ett kärnkraftssamhälle skulle
leda till. Sekretesslagar och kontroll av
arbetare vid kärnkraftverken. Och mot
det klara sambandet med kärnvapentill_
verkning.

- Klimatet var helt annorlunda då.
Det fanns ju fortfarande en framtidstro.
Det var så mycket som hände i världen.
Vietnamneserna vann till slut, general
Franco dog, i Portugal blev det någon
slags revolt.
, - Själv var jag mitt emellan vuxen och
barn. Allt var nytt och man gick och sög
åt sig som en svamp av allt överallt. Det
fanns bokkafder och massvis med forum
för de tankar jag delade med många
andra.

- Livet var mycket mer kompromiss-
löst på den tiden, mera svart och vitt.

- Känslan då var "slå mot dem som
slår mot dig".

- En sådan attityd leder ibland till att
man slår huvudet i taket någonstans.

Rön mot kvinnoförtryck
I Pias fall blev lagarna taket. I hennes

samhällsanalys var lagarn abara skräm-
skott för att förhindra uppror mot dem
som hade makten. Så varfor skulle hon
lyda dem?

- Illegalitet eller legalitet spelade ing-
en roll. För vad är det för termer egentli-
gen? Det tycker jag i och for sig fortfa-
rande.

Kompromisslösheten ledde till fängel-
se för Pia. Däremellan en utdragen rätte-
gång, där en av åtalspunkterna var rån.
Pia berättar om bakgrunden till det:

- Jag hade börjat inse hur kvinnor
förtrycks i vårt samhälle. Såg hur lagar
används för att hålla oss på mattan. Hur
attityder avfärdade mig och andra kvin-
nor som oviktiga. Attityder som fanns
lika mycket hos vänstermän som hos
andra.

- Jag såg mig som dubbelt förtryckt,
dels var jag från arbetarklassen och dels
varjag kvinna. Jag tyckte attjag behöv-
de pengar som hjälp för att kunna frigö-
ra och förverkliga mig själv.

- Så jag bestämde mig för art gå ut
och ta pengar. Inte från någon människa,
utan från en affär.

- När jag gjorde det var jag rädd. Men
efteråt var jag jättelycklig i flera dagar.
Jag tyckte att jaghade emanciperat mig.
Inte minst som kvinna.

Men efter ytterligare några dagar bör-
jade Pia undra vad det var hon egentligen
hade gjort. Inte så att hon fick en släng
av samhällsmoral. Men hon tyckte att
hon genom rånet bara hade hävdat sig på
männens villkor.

- Då kom jag på att vad jag skulle
ägna mig åt det var att baka. Det var
något skapande, man gjorde något fint
för andra och dessutom blev man mätt!

- Jag började förstå att det ligger en
massa självhävdelse i att gä ut och göra
aktioner, förstöra si och så många rutor
till exempel. Jag såg hur vänstermännen
gjorde någon slags alternativkarriär på
det här sättet. Och att hävda sig själv hade
inte så mycket att göra med den revolu-
tion som jag ville ha.

Pias ständiga sökande efter olika defi_
nitioner av rätt och fel, sant och osant och
vad som var eftersträvandsvärt och rik_
tigt satte henne på de anklagades bänk.
Hon tyckte själv att hon hade väl under_
byggda argument for sitt handlande.

Naturligtvis tystades hon när hon
under rättegången ville förklara de tan_
kar som lett fram till lagbrottet.

Så kom Pia till Hinseberg.

- Jag fick en chock när jag kom dit.
För jag hade gått på hela den borgerliga
myt som finns om fängelser och fångar.
Fängelser är något mystiskt och främ-
mande. Och fångarna är "dom där", de
där som inte är som vi. Som sitter i fän-
gelserna och har det bra. "Gratis semes-
ter", som Berit Hedeby skrev när hos satt
där. "Semesterparadis", sa hon om Hin-
seberg.

Koncentrotionslöger
Pias röst är mycket tunn och mycket

spänd när hon citerar Hedeby, författa-
ren och journalisten som hamnade i täng-
else för att hon praktiserat sin döds-
hjälpsteori.

- Chocken kom när jag själv upptäck-
te vad ett fängelse verkligen är. Ett slags
koncentrationsläger, ett arbetsläger. Där
finns det mest primära i en människas liv
- mat och en säng i en liten cell. Halv-
sju på morgonen skall man gå upp och
äta frukost. Kvart över sju skall man
inställa sig på sin arbetsplats, där man
stannar tills det är lunch. Sedan skallman
ta en promenad, "en nypa luft", i 45
minuter. Sedan tillbaka till arbetet, där
man stannar till fem.

- När arbetsdagen är slut går man till
sin avdelning där man får vara tills det är
läggdags.

- Det är vad vården går ut på - att
träna människor att fungera som samhäl-
let där utanför förväntar sig av sina med-
borgare.

- Fångar som ställer krav, på t ex säk-
rare arbetsmiljö, ses som bråkiga och
bestraffas, isoleras kanske. De som lyder
får premier. Får ringa fler samtal, åka på
permission, kanske komma till en öppen ,1*avdelning V
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Susanne Johansson

- Efter att
ar en exakt

ha varit i det drir lillo samh(illet som ett fringelse c)r tycker iag att det
spegelbild av det stora samhrillet utanför.

- Efter att ha varit i det där lilla sam-
hället som ett fängelse är tycker jag att det
är en exakt spegelbild av det stora sam-
hället utanför.

- Här ute kan vi ju känna oss lite fri-
are. Här får vi lite mer pengar som vi kan
använda till att köpa en lyxig matbit så att
vi mår lite bättre. Eller gå på teater eller
bio ibland. Men i princip är det precis
samma saker vi gör hela tiden, här ute
som där inne. Fängelser är inte mer mys-
tiska än så.

Pia var medlem i förtroenderådet på

Hinseberg. En gång i månaden fick fång-
arna i föriroenderådet träffa anstaltsled-
ningen för diskussioner.

- Men det var ju en jävla fars. Det var
ju fint och liberalt att fångarna skulle få
vara med och bestämma, men vi fick ju
nästan aldrig genom någonting. Små
pseudogrejor kunde man kanske vara
med och påverka.

Pia drar en parallell mellan förtroen-
derådet och den parlamentariska demo-
kratin. Och förkastar båda:

24

- Jagär ingen demokrat. Jag tror inte
på demokratin. Egentligen är det fruk-
tansvärt att vi fåtts att tro att det är så bra
med majoritetens makt över minorite-
tens.

Demokrati är ett ryggmärgsord. Dess
språkliga motsats är diktatur. Lika med
tvång, fortryck och k-pistar i varje hörn.

Men Pias begrePPsvärld rYmmer mer
än svart och vitt.

- Det finns ingen absolut sanning'
Demokrati tar sig uttryck så att om åtta
av tio människor vill något så blir det så

även om tvä inte vill det. Ett sådant sys-
tem leder till ett sjukt samhälle med tvång
som en nödvändig ingrediens'

- Lät de åtta göra som de vill, men
tvinga inte de två att göra likadant.

- För att den typen av samhälle vi har
ska hålla ihop stiftas det lagar. "För allas
bästa". Men människor bryter ju hela
tiden mot lagarna. Av olika skäI.

- Så finns fängelserna där som ett
slags lappverk för att visa att i det här
samhället tolererar vi inte vad som helst.
Men man går aldrig till roten med någon-
ting.

- Hela vårt samhälle har blivit så
sjukt. Och alla institutioner som har bltts
upp finns där bara for att tackla symp-
tomen.

Volet en f iört
- Och mitt i all denna förvirring så fås

vi vanliga medborgare att tro att vi genom
att rösta vart tredje år är med och styr
något som i grunden är helt förvridet och
sjukt.

- I de perspektiven blir valet bara en
fjärt, en pseudotillställning. En katalysa-
tor i ett samhälle där andra fattar beslu-
ten åt oss.

- Men hur påverkar valet oss egentli-
gen? Våra liv fortsätter som vanligt. Allt-
medan skogarna fortsätter att dö och vat-
tendragen blir än mer förgiftade. Männi-
skor far illa och fortrYcks.

Säger Pia och gör en paus. tittar ut på
en björk utanför fönstret. Det är mitt i
sommaren, men björkens blad är gula.
Hon fortsätter:

- Det existerar inte mer än små grad-
skillnader mellan partierna. Det är kapi-
talet som har makten i Sverige.



- Volvo och andra storföretag har ju
veto. De får dispens från lagar och förord-
ningar. Behöver i praktiken inte följa det
som bestäms i riksdagen.

I veckan som gått har tidningarna
noterat att Volvo, som en förutsättning
för att bygga sin nya fabrik i varvsnedläg-
gelsens Uddevalla, krävt att slippa följa
gränsvärden för vissa utsläpp.

Pia skakar på huvudet.

- Du ser, säger hon. Det är så tydligt.

- Ibland tycker jag nästan att social-
demokratin är farligare än den borgerli-
ga ideologin. Här tycks alla trivas, ingen
svälter, det blir ett slags status quo. Folk
accepterar ID-kort, kameror på offentli-
ga platser - "för det allmännas bästa".

- I länder där kapitalismen tar sig tyd-
ligare uttryck, där det är hårdare, där rea-
gerar människor. Tär initiativ till utom-
parlametariska aktiviteter för att aktivt
skapa ett annorlunda samhälle. Utanför
det demokratiska parlamentets fasad.

Portierno besökte föngelset
När valet 1979 närmade sig lyckades

man driva i genom att olika partier skul-
le komma och prata på fängelset. Mest
intresserad var man av att få dit syndika-
listerna, som ju inte är ett parti, men var
den enda organisation som hade något
fångpolitiskt program. Och som dess-
utom stod för ett alternativ till parlamen-
tarism. Det visste Pia, som gått med i syn-
dikalisterna strax innan hon åkte in.

Samtliga partier bjöds in för attfätala
om vad de hade att erbjuda människor
som sitter i fängelse. Initiativet till det
politiska mötet stötte inte på patrull hos
fängelseledningen.

- Det är ett plus i kanten för en fän-
gelsedirektör om fångarna får viss infor-
mation. Det visar ju hur liberala fängel-
serna är... Typiskt socialdemokratiskt.

Alla kom, utom moderaterna som tac-
kade nej på grund av tidsbrist.

- Men partierna hade ju inte något
fångpolitiskt program att tala om. Cen-
terpartisten till exempel, han stod bara
och pratade om mjölkpriserna hit och
dit. Det var helt absurt.

- Men syndikalisterna berättade ju
vad de tyckte i olika fångfrågor.

Syndikalisterna, SAC, driver tesen att
"fångarna är arbetarklassens barnl'
Baserat på undersökningar som visar att
andelen arbetarklassbarn på fängelser är
lika stor som andelen borgarklassbarn på
universiteten.

De f lesto fångor röstode
Själva röstningsproceduren på Hinse-

berg ägde rum under några timmar en

viss dag. De flesta gick, i motsats till Pia,
dit.

- Precis som ute i samhället känner ju
människor något slags värde i att rösta.
Man är med och bestämmer.

- När man sitter i fängelse är man inte
värd någonting, man är ju helt omyndig-
förklarad och fråntagen sin egen identi-
tet. Man drivs in i strikta roller. Under
min fängelsetid fick killar tippa, men det
fick inte vi. Vi fick däremot sticka, men
det fick inte killar. Man sa att de skulle
kunna använda stickorna som vapen.

I könsrollsbevarandets tecken erbjöds
de manliga fångarna att snickra, medan
kvinnorna pä Hinseberg kunde gå en
kurs där man fick lära sig attläggamake-
up och göra ostfondue.

- Man är fråntagen allt eget värde
som fånge. Jag kan tänka mig att röstdel-
tagandet rent av är högre på fängelser än
ute i samhället där man kan få ett värde
på fler sätt än att få rösta vart tredje år.

De nedbrytningsmetoder som
används för att frånta människor deras
värde är oerhört raffinerade.

En medfånge till Pia var gravid när hon
kom in. Hon hade tidigare ett barn, som
var omhändertaget av myndigheterna.
När kvinnan skulle föda fick kvinnan
veta att om hon utan att bråka lämnade
i från sig barnet som skulle födas ökade
hennes chanser att någon gång få tillbaka
sitt första barn. Om hon protesterade
riskerade hon att mista båda sina barn.

- Hon gjorde som de ville till slut. När
hon kom tillbaka från sjukhuset var hon
helt undergiven, stukad liksom. Sa att
"det nog var bäst så häri'

- Det var ju en utpressningssituation.
Så är det överallt. Är man foglig och låter
patriarkerna ta hand om ens liv då är man
en bra kvinna i deras ögon och behand-
las mildare. En kvinna som kämpar emot
är en bråkstake och måste straffas lite
mer.

- Det är likadant i rätten. Om man
ställer upp på domarens och advokatens
fadersmentalitet och uppför sig som de
vill och förväntar sig, då kommer man
undan lindrigare.

Att lydo ör ott occeptero
Pia drar en parallell till parlametaris-

mens mekanismer igen.

- Och det är det som är så hemskt. For
det kan ju vem som helst se att den lydig-
heten samhället vill ha kommer aldrig att
ge någon förändring eller förbättring.

- Antingen ska vi gå och rösta vart
tredje år och därmed acceptera att allt har
sin gilla gång. Miljöforstöring, kärnva-
pen och så vidare.

- Eller så ska vi gå ut och göra saker

nu! Tä saker i våra egna händer. Som
kvinnorna i Greenham Common eller de
i Greenpeace. Göra direkta aktioner. Nu.

- Jagtycker det är oansvarigt att låta
allt fortsätta som det är. Fullkomligt
oansvarigt mot oss själva, mot naturen
och mot efterkommande generationer.

- Det, om något, är kriminellt!
- Egentligen tycker jag att det är kri-

minellt att rösta. För det är att gå med på
att makten och kapitalet, det vill säga pat-
riarkatet, håller på som de gör. Främjar
våld och aggressivitet, förtrycker kvinnoq
barn, minoriteter, åldringar och alla som
inte är produktiva.

- Det är jävligt naivt att tro att man
kan rentvå sitt samvete inför det pågåen-
de brottet mot mänskligheten genom att
gå och rösta vart tredje år.

- Så oansvarigt!
Pia menar att vår benägenhet att inte

vilja se, inte ta ansvar f'ör forändringen,
kommer ur en mångtusenårig indoktri-
nering. En gång lämnade vi vårt öde i
händerna på gudarna, i dag har staten
övertagit den rollen.

- Då, för länge sedan, började en
skolning att acceptera sådant som egent-
ligen är väldigt onaturligt för oss. Vibör-
jade avskärma oss från naturen. I dag
betraktar viju naturen i r,'ärdetci'mer. [-:rt
träd är inte ett träd, det är pappers-
massa...

- Och vi ser passivt på medan natu-
ren, som vi ju själva är en del av, håller på
att gå under.

- Det enda som hjälper är direkt
aktion mot makten och kapitalet. De är
ju inte så många! Om arbetarna bara
vågar vägra så blir ju maktens och kapi-
talets institutioner döda skelett.

- Det behövs ju ett existensiellt kura-
ge för attväga hoppa av och ta steget mot
en verklig förändring. Ju fler vi är som
hoppar av och deltar så lite som möjligt
i det här samhället, desto fler kommer att
se att det fungerar, och följa efter.

- Då kommer det som vi så abstrakt
kallar staten eller samhället inte att kun-
na stå emot den kraften. För vi männi-
skor är ju samhället!

Allt det destruktivagär ju ut på att vi
passivt ska acceptera. Men vi får inte låta
oss slås ned och resignera. Vår psykiska
hälsa beror på det.

- Visst är det fasansfullt att inse vid-
den av exempelvis upprustningen. Om
man inte förtränger, utan vägar känna
efter, då kommer en enorm skräck och
sorg. Men också vrede. Och en slags
kamplust.

- Vi måste förstå att rädslan är ett
utmärkt instrument for förtryck.

- Och att bortom rädslan finns en
oerhörd energi.
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åt oss börja i en ände.
Yånner till mig satte upp en affisch dår de efter-

lyste bostäder.
Det är bekant hur absurd bostadssituationen i Stockholm

är. Utan vidare kan man få betala 3000 kronor i månaden
för en etta. Bostadsförmedlingen förmedlar av princip inte
lägenheter till människor som inte redan har lägenhet.
Många är de som är utlämnade till den svarta marknaden.
(FörskottshVla ett halvår * tjugo tusen tack - kan inte du
betala finns det andra som kan.)

Kort efter att de klistrat upp affischerna ringde Radio
Stockholm och ville i radio sammanföra dem med fastighets-
borgarrådet Mats Hulth.

Infor programmet var mina vänner skrämmande eniga
om att inte ge sig in på någon diskussion med honom, Hulth
var ju politiker och såna är smorda i käften, han kan lätt
snacka bort en.

De vågade inte diskutera med en makthavare eftersom de
av erfarenhet visste att det inte var någon idö.

Med radioprogrammet gick det som det rnåste gå. De bo-
stadslösa var rara och förvirrade, fastighetsborgarrådet
beromde deras initiativ och kallade dem positiva exempel på
kreativ ungdom.

Någon dag senare förstördes ett hus på Skaraborgsgatan.
Sanitetsporslin, dörrar och ledningar slogs sönder på hyres-
värdens order. Huset hade stått tomt i flera år, och var en
av de adresser som ungdomarna efter programmet anför-
trodde Hulth att de var intresserade av.

Idag utgår vi ifrån att politikerna försöker föra oss bak-
orn ljuset. Tiots det förmås vivart tredje år rösta på dem och
på så sätt erkänna deras rätt att styra oss. For valet är en fråga
om styrande och styrda, inget annat. Eller som det står spru-
tat på en väntkur vid Roslagsbanan: Hur än valet går - du
förlorar och politikerna vinner.

Inför årets val anklagar socialdemokrater och moderater
varandra för att vilja åstadkomma en systemförändring.
Båda partierna försäkrar forolämp at att så inte är fallet.

Naturligtvis.
De som minst av allt skulle tjäna på en systemförändring

är ju de etablerade politiska partierna. De om några har
anledning att vilja bevara status quo.

Mina vänner med affischen röstar inte.
Det är deras hämnd.
Dessutom vet de att det är meningslöst. De är vanavid att

misslyckas, att inte kräva. De har tränat i ett halvt decenni-
um nu, på arbets- och bostadsförmedlingar, freds- och anti-
kärnkraftsrcirelser, och i rockklubbarnas jätteköer. Må'nn tro
att sånt präglar en. Månn tro att det finns viktigare saker än
en bilfri innerstad och vegetarisk mat.

Myten om 8O-talet: En värld i kris, välfärdsstater som bry-
ter samman. Den socialatryggheten naggas i kanten. I Euro-
pa upprättas soppköken igen. Man slåss på gatorna. Stilet-
ter och kedjor. Nymoralisterna växer sig starkare. Medelti-
den är nära. En svensk professor foreslår på fullt allvar att
de som har AIDS-virusets antikroppar skall tvingas bära ett
särskilt mårke på sig så att folk ser. En gul stjärna * en rosa
triangel. Ljud av stöveltramp. Världen leds av pensionera-

fe n1j-agr. De är vilddjur. Vi är vilddjur. Vi vässar våra nag-
lar till klor...

Myten * mer än den ekonomiska krisen formade en gene-
ration av punkare och skinheads: Verkligheten har redan fal-
lit sönder, punkarna försökte reda sig ändå, tog avstånd från
det som redan förnekats dem och gjorde det trasiga till sitt,
klädde sig i svart för sådan såg världen och framtiden ut. No
fun. No future.

Myten och krisen stabiliserade sig. Ungarna rakade av sig
håret och blev koncentrationslägerfångar. Utan någonstans
att rymma. Skinheadsen - uniformerade för att utplåna sin
identitet, för att glömma att de bara är nollor. Barn omstöpta
till monster.
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Du h0 r lnte
en ch0ns

to den I

- Skoll vi som lever nu gå till historien som
de fegoste och fogligoste krok som någonsin fun-
nits, frågor Jonos, 2l ör.

Hon ör besviken både på de så kollade fyrtio-
to listerno och på sin egen generotion.

Hqn och hons vönner orbetor politiskr genom
direkto oktioner mol vörnplikt, fostighetsspeku-
lofion, rosism, sexism ffi,ffi.

Jonos Gardells debutromon "Possionsspelet"
utkommer på Forfottorförloget den 25:e sept.
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Som försöker de ta hämnd genom att slå blint.
Den verklige fienden är långt borta men skit i det.
När man närmar sig ett offer - en ensam bög eller svart-

skalle - känner man äntligen makt och styrka, oövervin-
nerlighet hos sig själv och den egnagruppen. Den som någon
gång själv har slagits v:r hul befriande det är när trycket lät-
tar och frustrationen försvinner.

Kanske är våldet i dag en nödvändig överlevnadsventil. Ett
sätt att bevara sin stolthet.

Att arbeta politiskt idag måste börja med ta reda på hur
sann myten om åttiotalet är, för att veta vad man skall slåss
mot och för.

Attiotalet är förvirrat men spännande - jag skullg hur
märkligt det än låter inte vilja leva i någon annan tid.

När jag skriver "att arbeta politiskt" menar jag den kamp
som förs utanför de etablerade partiernas ramar, av dem som
i regel saknar makt och inflytande.

inte det som måste göras. Och hur många är beredda att göra
det som erfordras?

I alla tider har människan offrat sitt liv utan stora chan-
r.tjl nå sina måI. När förlorade vi det modet?

r svaret att vi har utvecklat ett samhälle där modet,
självkänslan och kuraget inte längre behövs. Vi
tvingas inte längre slåss för att överleva, våra

ästa år komrner krisen tillbaka säger de som vet.
Även om jag aldrig förstod när den förra krisen
klarades upp. Jag måste ha glömt att läsa tidning-

grundläggande behov är tillfredsställda.
Samhällsutvecklingen stannade upp någonstans på vägen.
Vi kan flyta med näsan över vattenytan - utan möjlig-

het visserligen att ta sig upp på torra land, men väl försäk-
rade om att inte riskera sjunka.

Vi lever under ett drägligt förtryck, vårt illamående är
uthärdbart. Visste de som stoppade dynorna åt oss att den
mjukaste soffan är svårast att resa sig ifrån?

För det måste finnas någon anledning till att kravallerna
och upploppen uteblir. För inte var det väl en stor lögn att
Europa drabbades av den värsta krisen sedan trettiotalet för
bara några år sedan? Inte var väl de tjugo miljoner arbets-
lösa ett påhitt?

Men det har varit märkligt tyst. Folk har funnit sig i.
Catuvåldet har ökat men det är också allt. (Politikerna

skyller på videon.) Annars är vi allesammans köpta av väl-
fairdsstaten.

Ideal har man i brist på pengar.
I iksom psykvården passiviserar sina patienter med medi-

ciner och gör dem till zombies, gör ständiga bidrag männi-
skor slöa, lata och ovilliga att handla. Man föredrar att ha
de halvtaskigt.

Socialbidrag förknippat med en lagom dos förödmjukelse
är ett billigt och humant sätt att håtla en människa på plats.

Vi på åttiotalet som är politiskt aktiva tror inte längre på
det vi kämpar för! Vi har på samma gång levt för nära verk-
ligheten och för långt ifrån den. Vare sig vi är socialister,
kommunister eller anarkister vill vi inte nå våra mål längre.
Ar det inte dags att konstatera det utan sentimentalitet?

Vad är det egentligen vi vill uppnå, och vad är vi beredda
att göra och offra fdr att nå dit?

När vi har svarat på den frågan har vi slutat hyckla och
kan kanske ägna oss åt en politisk kamp som ger resultat.
När vi blivit medvetna om priset, härdade av våra misslyc-
kanden, inspirerade av den härliga klychan: Du har inte en
.h3p^^ ta den!

Vi rå.
Vi i marginalen.
Som fortfarande arbetar politiskt.

en generation som växte upp efter andra världs-
kriget blev naturligtvis präglad av den ekonomis-
ka rekordtillväxten- Det är både en kliche och ett
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ofrånkomligt faktum att den generationen är den mest pri-
viligierade i världshistorien.

Med grundmurat gott självförtroende och med stora för-
väntningar knutna till sig kunde de göra det försök till revolt
som vi ån i dag lider av komplex inför. De kunde begiira makt
och ställa krav.

Men låt oss ha i minnet att dessa bortskämda och väleöd-
da radikaler hade råd att göra revolt - när de tröttnat fänns
alltid ett bra jobb som väntade.

Niir dagens unga gick ur skolan i början av åttiotalet gick
det hundra sökande på varje diskjobb, ett gymnasiebetyg var
mindre vårt än dasspapper. Nu, fem år senare tvingas ung-
arna att arbeta mot en lön som är ett hån. Det kallas ung-
domslag och har snyggat till statistiken. (A om det ändåinte
vore en skam att gå arbetslös!)

Det finns en växande schism i dag mellan de som var med
redan för tio, femton år sedan, och de som fostrats under
åttiotalet. Två olika värderingssätt, två olika grunder.

Sextiotalets radikaler kunde fortfarande tro på ett socia-
listiskt samhåille dår alla skulle leva i fred och välfärd.

Idag kan man le eller fnysa åt att de var så naiva, eller för
att man är avundsjuk på dem för att de tilläts vara så naiva.
Vana vid misslyckanden förväntar vi oss inte längre resul-
tat på samma sätt som de. Vi är inställda på fiaskot.

Det tydligaste exemplet.
Den politiska fråga som under åttiotalet attraherat bre-

da folklager har varit kärnvapenrustningen med ett klimax
hösten -83 då beslut om missilutplaceringarna togs i Euro-
pa. Man har kämpat for att uppnå det omöjliga. Ingenting
har hjälpt. Man har sjungit för fred, tänt Ijus för fred, släppt
duvor för fred, vandrat, cyklat och blockerat för fred, spe-
lat teater för fred, hållit handen för fred och bakat bröd för
fred, sått vete for fred...

Somliga har till och med blivit slagna och arresterade för
fred. Och inte ett jota har hänt; för egentligen har vi inte
hotat någonting. Efter hösten -83 har folk börjat tröttna
betydligt på den där underliga diffusa freden som inte infin-
ner sig hur mycket vi än besvärjer den. Jag vet många som
numera spyr för fred.

Och så några, de desperata, som skakar av vanmakt i
Snödrottningens sal för att de inte kan lägga spelgelbitarna
i ordning.

De har börjat kasta bomber för fred.
Gud välsigne för övrigt "För är det verkligen fred vi vill

ha..l'
Men i övrigt: Totalfiasko.
Varför?
Det verkar ofrånkomligt att vi som lever nu kommer att

gå till historien som de fegaste och fogligaste kräk som
någonsin funnits. För hur mycket vi än gjorde - gjorde vi

en den dagen.
Men... vi kommer med all säkerhet gå på den igen (svens-

ka folk - det är dags att strama åt) for nöjet att få odla dep-
ressionsromatik. Det blir igenkännandets glädje för alla dem
som kastas ut i en ny vals mellan olika statliga institutioner
där de skall lära sig hur värdelösa de är, och sedan få ett
bidrag att trösta sig med.

Skall vi hoppas på att Adelsohn vinner valet och lyckas
skära ner på de sociala utgifterna så att folk kastas ur sof-
forna och inte längre mår halvtaskigt utan helpissigt!

Då kanske folk äntligen reagerar och blir arga och mär-
ker hur viljan till förändring stiger ur deras vrede.

Då blir vi fler i marginalen. Till slut kanske vi får slagsi-
da, och då... Svindlande tanke.

(Men så mycket skär han nog inte ner, Adelsohn, han är
en smart jävel. Och gör han det blir vår slagsida antagligen
bara nog stor att sätta Palme vid makten igen. Och Palme
ställer allt till rätta.)

Jonos Gordell



Den som hor låg inkomst, kort utbildn ing och ar
ensomstående hor störst benögenhet ott inte rösto
visor stotistiken.

Jeonette 28 ör, hor oldrig vorit i en vollokol. Hon
söger:

---

Pmte Hate

Hönegård, bönegård
Kackelsvammel
Wre jag, svare iag

frågeplåge
Inne ute, ute in
periferievie
Titte ttink, trinke titt
paronaidelide
Prate prutt, Prutte Prat
tjstgnat
Tycke tilnk, tönke tyck
biraevae, klokeboke
psykedyk, dykepsYk
paranaje skaie

{å?ifi;o*'
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Jog ho r vol ingenting
ott vorno om, egentligen

Jeannette målar akvareller där avkläd-
da kvinnor med högklackade sandalet-
ter och långa röda naglar ligger behag-
fullt tillbakalutade på divaner och skam-
löst skrevar med låren. De har vinglas i
händerna, cigaretter i långa munstycken
och katter hopkurade under sängen.
Avvaktande, lockande, utmanande stir-
rar de betraktaren rakt i ögonen.

Hon skriver snabba dikter som den här
bredvid.

Hon försöker också vara en trygg
mamma till fyraåriga Samanta, hushål-
la med alltför lite pengar, utbilda sig, job-
ba och överhuvudtaget fixa ett värdigt liv
i denna kaotiska tillvaro vi alla delar'

Och hon lYckas ganska bra.
Jeanette är28är. Hon har aldrig röstat'

- Vad skulle jag rösta på? Det finns ing-
et parti som jag har förtroende för' Jag
vill inte binda mig för något. Förresten
har jag alltid mer varit en iaktagare än en
deltagare. Jag vill se och förstå' Inte
handla.

- Mina ställningstagande uttrycker
jag genom att måla eller skriva eller
sjunga eller sPela teater.- 

Hön är klädd i svart. Smala byxor och
en löst sittande tröja. Mycket smal, lån-

ga lemmar och starka, nästan eleganta
händer. Ja det är något avgjort elegant
och smakfullt över henne, samtidigt som
hon påminner om en ung Juliette Greco,
bohemedrottningen i 50-talets Paris.
Kindknotorna, ögonen.

Hon har bjudit på fiskgratäng och vi
dricker te i det pyttelilla vardagsrummet.
Lägenheten är en 1:a på 35 m2. Vita väg-
gar, få möbler, estetiskt.

- Det är inte det att jag inte är intres-
serad av politik, för det är iag, har alltid
varit. Jag läser mycket, ser på TV, följer
med i debatten.Blir upprörd över utnytt-
jande och förtryck. Som kvinnornas
situation till exempel.

- Även om jag har svårt för kvinnor
i allmänhet.

Hon dröjer lite med att svara på mina
frågor, som om hon var osäker eller miss-
tänksam eller ville vara säker på att hon
uppfattat mina frågor riktigt. Rösten är
distinkt.

- Många av mina vänner är engage-
rade partipolitiskt både till vänster och
till höger. Det uppfyller hela deras tillva-
ro. Men för mig känns det som om de för-
tryckte sig själva, genom att gå in i en
grupp och anamma allt den står fÖr.



- För dem hänger deras ställningsta-
gande ihop med en stark identifikation.
Jag är mer identitetslös på något sätt,
eller rättare, söker identiteten inom mig.

,Ä,\Jverg rven
När Jeanette var två år lämnade hen-

nes mamma henne helt sonika hos en
familj i Stockholm och reste till Lund för
en sångutbildning. Efter att passerat
genom några olika hem adopterades Jea-
nette av en barnlös familj. Pappan var
sjökapten och mamman konstnärinna.

- Det var starka konflikter redan från
början. Framför allt skar det sig med
mamma. En gång hittade pappa mig med
en docka med nålar i, som jag sa var min
mor.

Jeanette tystnar, tänker efter och fort-
sätter.

- Hon var speciell, mycket exentrisk.
Hela trakten kände till henne. Hon gick
klädd i hattar hon sytt av underkjolar,
guldsandaletter och var alltid målad. En
blandning mellan Git Gay och Alice
Timander. Jag skämdes ofta för henne
när jag var liten. Nu för tiden kan jag
beundra henne för hennes mod.

- Men hon var oerhört dramatisk -allt skulle drivas till sin spets. För att kun-
na överleva psykiskt så fick jag vara l0
gånger värre. Egentligen ville hon väl ha
en kärlek som hon inte kunde få.

- När jag var tio ville jag bli präst,
gjorde egna böcker och predikade. Visst
trodde jag på Gud, men det var nog mest
teatern i det hela iag njöt av.

På den tiåen hade hon bättre kontakt
med äldre människor, föräldrarnas vän-
ner som hon kände mer förtroende för
och tillit till än jämnåriga.

Pappan tog med sig Jeanette och hen-
nes mamma på resor till sjöss.

- Då kunde det hända att de klädde
upp mig och stoppade bomull i BH:n, så
jag kunde följa med dem på nattklubb.

- När j ag var l5 år var det bråk j ämt,
jämt. Jag började umgås med raggare
och knuttar, och stannade ute på nätter-
na. Antagligen var det en protest mot den
borgerliga miljön hemma. Det passade
naturligtvis inte alls, så de körde iväg mig
till en internatskola.

Jeanette kom till Restenäs, en religiös
skola. Det skar sig direkt, hon rymde flera
gånger och hämtades av polis. När hon

Roger Granat

skulle hem igen hade foräldrarna flyttat
till Båstad. Där vägrade hon bo.

- Jag stod inte ut med flackandet
längre så jag stannade kvar i Ängelholm
där vi bott tidigare. Försökte gå på gym-
nasiet, men hoppade av.

- Jag började göra sådant som jag
verkligen inte borde, kom i fel sällskap
som man säger. Jag var förvirrad, visste
inte vilket ben jag skulle stå på. För att
komma bort från "gänget" iÄngelholm
ordnade Jeanette själv en fosterfamilj på
ett Säteri. Där fick hon arbeta som ett
slags allt-i- allo, och trivdes utmärkt.
Efter ett år åkte hon hem for att börja
skolan.

- Allt gick åt skogen igen. I skolan
har det aldrig funkat.

- Jag kände mig så annorlunda. Det
var inte det att jag inte kundeskaffa mig
kamrater, men jag tyckte de vär så barns-
liga. Jag hade själv blivit lite exentfisk,
som min mamma. Jag klädde mig myc-
ket avvikande från mina kamrater, ikåf-
taner och schalar och sånt.

- Jag klädde på mig en identitet, en
identitet för tillfället. Det har jag gjort
många gånger i mitt liv. r , '

- Jag opponerade mig rnot allt. Fick
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vi skrivningar, kastade jag pappren på
golvet och stampade på dem. Jag gick
omkring som jag ville i klassrummet. Det
enda jag var intresserad av i skolan var
teateroch musik. Det älskade jag. Till sist
fick jag sitta i ett eget rum i skolän för att
inte störamina kamrater. Jag var ett myc-
ket ensamt störande element.

Så snart hon fyllt l8 flyttade hon till
Stockholm. Bodde inneboende och job-
bade som guide och serverade.

- Jagsökte mig till annorlunda män-
niskor och kom i kontakt med musiker
och konstnärskretsar. Jag blev väldigt
påverkad av deras attityder och tog på
mig dem som ännu en teaterkostym.

- Det var då jag fick lov att rösta förs-
ta gången. Men då hade jag anammat ett
slags konstnärligt anarkistiskt synsätt.

- Ingen skulle få grepp om mig.
Många har försökt. De har till och bett
for mig på Kungstorget.

- Men jag tycker att det är bättre med
en bra djävel än en dålig gud.

- Efter ett år var jag oerhört trött på
Stockholm. Jag levde ett fruktansvärt
dåligt liv.

I mitten på sjuttiotalet reste Jeanette
rill usA.

Hon hade fått jobb på Svenska gener-
alkonsulatet i New York. Fick egen lägen-
het på Park Avenue med en annan svens-
ka. Akte limousine till snabbköpet. Och
jobbade hårt.

- Det var mottagningar och cocktail-
parties 5-6 gånger i veckan. Svenska dele-
gater, bankmän, teaterfolk, rymdfarare,
ambassadörer och allt mellan himmel
och jord - Palme och hela gänget.

Genom en flicka som varit på ambas-
saden året tidigare fick Jeanette vänner.

De trodde först att jag var religiös. Jag
såg så snäll ut. Jag hade ju lämnat hippie-
kläderna hemma, lagt av hela min fasad
och klädde mig som en "fin" flicka.

Jeanette kastade snabbt av de veckade
kjolarna och nätta jumprarna och köpte
afghanpäls.

Hon tillbringade all fritid i Greenwich
Village. På en bar träffade hon sin blivan-
de make, en musiker.

- Han hade spelat med David Peel
som var en slags kultfigur i de där kret-
sarna. Jag kom in i en avantgardistisk,
undergroundvärld. Allt blev mycket hek-
tiskt.

Kontrasterna mellan den miljön och
konsulatlivet var stora.

- I slutet sjöng jag tom Internationa-
len när jag serverade. Vi som jobbade
stöttade varandra mot de etablerade.

Arbetet varade två år.

- Vid det laget var jag färdig med

New York. Akte hem och jobbade en
sommar på Öresundsvarvets arbetarhem.
Då hade jag verkligt socialistiska, nej
kommunistiska känslor.

Jeanettes pojkvän kom till Sverige och
fick engagemang i Göteborg så de flytta-
de dit. De gifte sig för att han skulle få
uppehållstillstånd. Förhållandet sprack,
men en tid efteråt föddes Samanta.

Under några år var det bråk om vård-
naden av Samanta. Pappan ville ta dot-
tern till USA. Nu delar han och Jeanette
vårdnaden och det fungerar.

Jeanette har omväxlande jobbat, varit
sjukskriven, levt på socialbidrag. Senas-
te året har hon studerat på gymnasiet för
tredje gången. Har klarat sig enbart på
KAS (kontant arbetsmarknadsstöd) trots
att hon egentligen varit berättigad till till-
ägg från Soss.

- Jagstod helt enkelt inte ut med att
gå dit igen. Var också rädd att det skulle
räknas till min nackdel i vårdnadsfrågan
om jag fick socialhjälp.

- Men jag har lärt mig att leva med
väldigt lite pengar. Det får bli havre-
grynsgröt i slutet av månaden.

Jag tycker det är svårt att förstå att hon
inte röstar.

- Om jag hade levt någoin annan
stans i världen, i Nicaragua tex, så hade
jag säkert röstat. men det politiska livet
i Sverige är fattigt, tycker jag. De partier
som finns är väldigt lika, fast de försöker
vara olika. med olika namn. De vill egent-
ligen inte ändra någonting, men folk hålls
igång i alla fall, precis som om de gick och
spelade fotboll, en folkrörelse utan inne-
håll. Politiken här berör så liten del av
livet.

- Folk röstar på ett parti för att deras
föräldrar gör det, det är en självklarhet
för dem.

- Jag har inte den traditionen. Mina
foräldrar har lärt mig att vara misstänk-
sam. Pappa var väl kommunist en gång,
men nu vill han hänga varenda politiker
i närmaste träd.

- Kanske är jag väldigt desillusione-
rad, men jag tycker att många forsöker
göra bra saker och sen blir det skit i alla
fall. Att försöka hjälpa men stjälpa i stäl-
let. Jag tror inte riktigt på människor som
med blossande kinder och entusiasm i
blicken försäkrar att de hjälper andra.
Den här Band Aid-galan tex. Härom
dagen läste jag att den mesta U-hjälpen
bara har bidragit till att kvinnorna i

biståndsländerna fått det sämre.

- De är så säkra på vad som är rätt.

- Jag tror mer på poesin än på poli-
tiken. Har läst Majakovski. Och förfat-
tare i exil. De har påverkat mig. Fanns det

en befrielserörelse här skulle jag väl käm-
' pa i den.

- Men här är det ju bara en fråga om
att värna vissa intressen. Om jag är före-
tagare till exempel, så har jag vissa intres-
sen av att skattesystemet blir på ett sätt.
Då röstar jag på moderaterna. Eller om
jag arbetar på fabrik väljer jag socialde-
mokraterna för att få någon som skall
representera mina intressen.

- Det kanske låter opportunistiskt
eller som om jag vände kappan efter vin-
den men just därfor kan jag inte sälla mig
till något. Jag vet inte direkt vad jag har
att värna om.

- Jag vet inte riktigt vad jag är för
något. Ensamstående mamma, relativt
fattig, utan särskilt mycket makt, det är
jag förstås.

- Men i mina drömmar, mina ideal är
det annorlunda. Min dröm är att bli fri...

Hon hejdar sig och tänker efter.

- Jag tycker att vi lever i en stor ofri-
het nu. Men frihet är ju alltid relativ.

- Min dröm är kanske att bli obero-
ende konstnär eller sångare eller vadsom-
helst. Hur skulle jag kunna veta vad kon-
sekvenserna blir om jag väljer det ena
eller andra partiet, om jag skulle vara en
rik konstnär till exemepel. Jeanetta skrat-
tar åt sig själv. Blir allvarlig.

- Men man blir dömd av andra för
den ställning man tar, eller inte tar.

- En del säger att man skall rösta på
det som är minst dåligt. Men jag tycker
de har dåliga saker allihop. Mest dras jag
till de extrema partierna, kommunister-
na eller moderaterna. Men jag avskyr allt
som är kollektivt. eller kontrollerat.
Moderat är jag absolut inte, jag står inte
ut med borgerligheten.

- Jag har i alla fall bestämt mig för att
rösta blankt. Så ser de att man existerar.

Vi talar om framtiden?

- Vi får den framtid vi förtjänar. Jag
har nog en väldigt svart syn men jag är
ändå inte rädd direkt. Jorden har sitt liv
och vi har vårt.

- När jag var 15 år var jag väldigt
sökande. Jag letade efter något som var
utöver den här krassa verkligheten.

Och jag hittade det. Ingen organiserad
gud. Jag har visserligen varit starkt påver-
kad av människor i olika rörelser. men så
fort de forsökt få med mig har jag blivit
rädd och brutit kontakten. Utan något
inom mig. Något som jag kan vända mig
till när det är svårt.

- När det inte finns något )ttre att tro
på, inga människor, inga idder.

Monico Dolin
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Sciters sjukhus

DET VIKTIGA EFTER
44 ARS OFRIHET

Att bo ensom,
tön ko, löso
och levo

Snort skoll Lennort Stonley Jonsson, 62 år, gå till volloko-
len i Hedemoro och rösto. För försto göngen i livet.

Hon hor oldrig tidigore hoft rötten. Hon vet inte hur ett vol
gårtill. Men vet olldeles bestömt vod hon skoll rösto på. Trots
ott hon suttit tvångsintogen pö Saters siukhus i 44år för schi-
zofreni. Uton ott någonsin ho vorit siuk.

Sedon ett por mönoder ör hon fri och förklorod myndig.

)t by

Vid 18 års ålder åtalades knnart Jons-
son för "snatteri av oljekanna och försök
till mordbrand". Lennart använde oljan
till att tända eld på två bräder i en bräd-
gård hemma i Husby socken i Koppar-
bergs län. Polisen i Falun skickade
honom till rättspsyket på Långholmen i
Stockholm. Där förklarades han sinnes-
sjuk. I utlåtandet heter det att "mycket
talar för" att han lider av schizofreni.

Straffriforklarad och omyndigförkla-
rad spärras 1S-åringen in på Säters sjuk-
hus. Det var i oktober 1941. Strax före
midsommar i år giltigförklarar psykiater
Lars Lindhagen diagnosen och ser till att
omyndighetsförklaringen upphävs. Sex-
tiotvåårige Lennart Jonsson skrivs ut.

Under flera år har Lars Lindhagen pra-
tat mycket med lrnnart Jonsson och
noga studerat hans journal.

- Jag kan inte se att Lennart någon-
sin varit sjuk.

- Det är ohyggligt. Ren rättsröta. Och
det finns många som i likhet med knnart
utan fog levt hela sina liv på mentalsjuk-
hus. Nästan alla kommer från arbetar-
klassen. På Säter var det mest pigor, drän-
gar och gruvarbetare. Ofta har de spär-
rats in här i samband med en social livsk-
ris som de reagerat alldeles normalt på.
Nu är de alla utskrivna.

Allt ör nytt
Nu bor lrnnart Jonsson i en modern

hyreslägenhet på ett rum och kök i Hede-
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Bitden rir från Norrtulls sjukhus. Hrir bor rildre, senila långvårdspotienter.

mora. Men stämningen som finns i de
flesta 60-åringars hem saknas. Lennart
Jonsson har inte haft några tillhörighe-
ter i sitt liv. Ingenting finns kvar som hjäl-
per honom att minnas. Annat an en kor-
respondenskurs i rörmokeri och förman-
skunskap från 1941. Och en bunt med
blåa skrivböcker där han med sirlig
handstil berättar om sin hembYgd.

Allt annat är nytt. En säng, ett bord,
två fåtoljer, en liten bokhylla, en vacker
trasmatta som han själv vävt på sjukhu-
set. en köksmöbel och lite husgeråd. Den
prydligt bäddade sängen och några par
välputsade skor på rad under, berättar om
sjukhusdisciplin. I övrigt är det lite lagom
slarvigt med tidningar, tidskrifter och lite
papper här och där.

knnart Jonsson arbetade med fadern
i skogen från l2-årsåldern. Han och
syskonen bodde ensamma med sin far.
Modern dog när han var sex år. 1941 arbe-
tade han i flottningen också.

Varfor tände du på?

- Allt var så tråkigt. Ingenting hän-
de. Dumt pojkstreck. Jag var busig. Det
hade varit mycket bättre med fängelse.
Att få ett kort straff och sen komma ut.

Jag undrar om han minns hur det var
från början, när han kom till Säter? Len-
nart minns precis.

- Det var liggsalar. Med nio personer
i varje. Det fanns bara sängar. Vi hade
ingenstans att gå. Dörren till salen var
låst. Jag sa till doktorn att iag skulle vil-
javaraensam och läsa. Då sa han bara att
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det inte fanns några ensamceller. Så lås-
tes jag in i sovsalen. Där låg jag på säng-
en i ett par år. Senare fick jag arbeta i ved-
gården.

Jagförsöker scitta mig in i hur huns liv
gestaltat sig. Fantasin rc)cker inte till. Det
går inte att fatta. Vreden bubblqr inuti.
Och jag vill qtt han skall vora arg, ia,
rasande. Eller dtminstone minnqs att han
en gång var det. Men det cir inte sd. Vre-
den cir min. Han har ingen.

- Fångenskap, det är ett lidande. Det
är till att vara snäll och lydig. Det står i
skrifterna.

Så lyder Lennarts svar när jag undrar
om han aldrig var arg. Kanske rymmer
svaret en överlevnadsstrategi.

Enligt journalen beskrivs han en gång
under de första åren som "trilsk". En
anteckning från 1944 beskriver att han en
gång "försökt riva en skötare i ansiktet".
I samma veva skriver han till medicinal-
styrelsen och begär att han ska få möjlig-
het att bedriva studier på egen hand. Bre-
vet besvaras med orden: "Ingen åtgärd".
Personalen tyckte det var meningslöst för
Lennart att "hänga över böcker och
schackbräde".

- Det där minns jag knaPPast, säger
han nu.

Men försökte du aldrig ta dig från
sjukhuset?

- Visst har jag rymt. Tie gånger. Förs-
ta gången var jag hem till far. Jag var lyck-
lig då. Tie dagar var jag där. Sen tog far
mig med på tåget tillbaka. Han tyckte det

skulle gå rätt till. Som straff blev det flytt-
ning till en hårdare avdelning.

Det var vid midsommartid 1945. Len-
nart var dä 23 år. I journalen finns en
kommentar om att fadern är omdömes-
lös och att han "lipar och är blödig" när
han skall lämna sonen.

Ytterligare två gånger rymde Lennart.
Ena gången gick han i skogen ett dygn
och den andra hann han bara över stake-
tet och upp i backen vid sjukhuset. Sen
försökte han aldrig mer.

Under senare delen av 40-talet tycks
Lennart finna sig i sin situation. Enligt
journalen blir han "vänligt inställd till
personalen", men beskrivs i forolämpan-
de ordalag som att han "slöar över
schackbrädet eller över böcker".

Vad var det som gjorde att knnart ald-
rig försökte rymma mer? Jag tänkte efter.
Om jag suttit sex, sju är pä mentalsjuk-
hus, skulle jag inte då (om inte mycket
tidigare) själv börja undra om jag fak-
tiskt var psykiskt sjuk? Så jag frågar om
han själv började tro att han var sjuk.

- Nej, det har jag aldrig trott.
Det är ett svar som inte liknar de and-

ra. I tonen. En ton som inte speglar för-
tryckets lydnad utan en klar säkerhet.

Senare får jag förklaringen till att [rn-
nart blev "mera foglig" just vid denna
tidpunkt. Han blev frälst, som han själv
uttrycker det. Och det är kanske det som
tillsammans med politiken, hjälpt honom
att överleva.



Det vor liggsolor Med nio personer i vorie. Det fonns
boro songor. vi hode ingenstans ott gå. Dorren vor
låst. Jog so till doktorn ott iog sku lle vitio vora ensam
och laso. Då so hon ott det inte fonns någro ensom-
celler. Sd /ds/es iog in i sovsolen. Dor tåg iog på
songen i ett por år.

Tior du på Gud?

- Ja,jag ber om frälsning åt dem som
jag vet vad de heter. Men förr trodde jag
inte. Det är först på senare tid.

Hur länge har du varit troende?

- Det började den där gången i sko-
gen när jag rymde. Jag har varit frälst i
30 år. Tänk vad tiden går.

Frän 1967 finns en journalanteckning
om att Lennart "hört Gud tala samtidigt
som han sett en bild av Gud".

- Jag råkade prata med en vårdare
om Gud. Och jag hade hört Guds röst,
precis som det står i bibeln att man skall
göra. Men sett honom har jag inte. Det
går inte.

Så här kommenterar Lars Lindhagen,
psykiatern som skrev ut lrnnart Jonsson:

På ett mentalsjukhus är det många
som hör röster. Och det är ofta ett tecken
på sjukdom. Men... hur många männi-
skor är det inte utanför mentalsjukhusen
som hör Guds röst som det står i bibeln
att man ska göra!

Fodern skrev till överlökoren
Under 40-talet försökte fadern många

gånger få hem sin son påpermission. Var-
je gång adresserat till "Herr Överläkaren
vid Säters sjukhus". I maj 1948 skriver
fadern bl.a. så här:

"... jag garanterar att inget obehagligt
kommer att hända, samt afhämtar
honom själv, det finns godt om sysselsätt-
ning i skogen just nu. Var god Herr Dok-

tor och uppfyll min innerligaste önskan.
Högaktningsfullt
Gust. Jonsson"
Det blev inga permissioner. Varje gång

blev det avslag. Utan motivering. Så små-
ningom gav fadern upp. Inte förrän på
60-talet fick knnart komma hem på per-
mission.

Lennart har inte vetat om breven, eller
att fadern brydde sig så mycket om
honom. Inte förrän nu.

- En gång var far dit. Efter en tio, elva
år. Han ville ha hem mig då. Det gick inte.

Varför fick du inte komma hem?

- Det var väl för mina missgärningars
skull.

Ungefär samtidigt ger en överläkare
sitt omdöme om Lennart i journalen:

"Förskruvad och bisarr. Affekttivt
avtrubbad, blir mer och mer dement.
Höggradigt opålitlig, förslagen rymma-
re. Sur och trumpen. Vill ej syssla med
annat än schack... Har reda på sig, men
saknar helt sjukdomsinsikt... Rättsinka-
pabelS'

Andra omdömen under årens lopp är
bl. a. "intellektuellt högtstående", "vre-
sig och arg när någon närmar sig", "tyst
och stilla nedkrupen i sin säng" eller
"negativ, slö och otillgängligl'

Det sista omdömet fanns som grund
for beslutet att knnart var vårdbehövan-
de när han 1956 skrev till Medicinalsty-
relsen och bad om utskrivning. Det var

knnart Jonssons sista försök att komma
ut.

- I början trodde jag att jag skulle
komma ut. Men jag skulle väl ha samma
öde som många andra.

Blev du inte deprimerad, ledsen?

- Jo, det är klart att nycklarna de gör
nog sitt.

Mossor ov medicin
Under årtionden har Lennart fått en

oändlig mängd anti-psykotiska medici-
ner på sjukhuset.

- De försökte så många sorter. Det
vart ingen ändring på något för det. Vis-
sa fick jag bara mardrömmar av. Så blev
jag trött och slö.

Lennart, vad längtade du mest efter
under alla är?

- Friheten.
Svaret kommer snabbt. När vi pratar

om vad frihet innebär vet han precis vad
bet betyder för honom, på olika plan.

- Jag fattar det så att man söker fri-
heten utom sig, men finner den inom sig
ändå.

Det är ord som kommer ur egen erfa-
renhet och egna tankar.

- Och det kändes riktigt att komma
utanför sjukhuset. Så var det när jag rym-
de. Och så är det nu.

I hela sitt liv har lrnnart längtat efter
en hustru och efter arbetet i skogen. På
60-talet fick han kortapermissioner någ-
ra gånger. En gång kunde han arbeta med
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fadern i skogen. Allt annat arbete han
utfört i sitt liv har varit åt sjukhuset.

- Det var som ingen mening, när man
inte fick arbeta åt sig själv.

Sist i akten lrnnart Jonsson finns Lars
Lindhagens utlåtande där han ogiltig-
förklarar diagnosen schizofreni och myn-
digförklarar Lennart.

I början var Lennart emot utskrivning.
Den förra doktorn hade ju nekat och då
fick man väl hålla på det, tyckte han.

- Men sen gick jag väl med på att lyda
den nya doktorn.

Kändes sjukhuset vid det laget som ditt
hem?

- Hem? Det var nog mest fångenskap
det.

Han säger det sakligt, utan bitterhet.
Lennart fick gå på sjukhusets hushålls-

skola och lära sig laga mat, sköta sina klä-
der, fylla i blanketter. Han hade ju aldrig
tidigare fått ta ansvar för sitt eget liv, ald-
rig fått lära sig...

Var du rädd?

- Det är lite dåligt med att veta hur
man skall göra och vart man skall ta
vägen. Jag har svårt att orientera mig i
samhället. Hitta och sådär. Jag går till
affärn och köper mat varje dag. Kläder
har jag köpt där också. Annars får jag
hjälp av min kontaktman. Den där stora
butiken, det är lite för mycket för sinnet.
Det har ju ändrats en del sen 1941...

Fortfarande har Lennart en del kon-
takt med sjukhuset. Han går på möten
ocn aktiviteter på RSMH-gården i Hede-
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Jog vet inte om iog vill ho skodestånd. Stoten hor
ju ingo pengor. Om iog hode hoft f riheten och ku n-
not orbete och tiano pengor hode det kostot ott levo.
Det går nog iamt ut. Jog hor inget ott fordro.

mora och han läser. Han läser om sin
barndoms sockens historia. Bibeln. Och
han läser tidningen Norrskensfl amman.

- Sen jag blev hemma har jag Prenu-
mererat på Flamman. På sjukhuset läste
jag olika dagstidningar. Men de är så fals-
ka så det är inget att ha. Det är naturligt-
vis inte verkligheten som beskrivs i dem.
Inga arbetare kommer till tals.

På bordet tar han fram ett papper från
tidningsbunten och visar. Det är slagord
från 1:a maj.

- Jagvar med och demonstrerade På
1:a maj. Det tyckte jag om. Det här är det
bästa slagordet, säger han och pekar där
det står:

"Kamp mot kapitalismen - fram for
socialismenl'

Nu får lrnnart sammaton i rösten som
när han sa att han aldrig trott sig vara
sjuk.

Tycker du att det finns något parti som
bryr sig om hur människor har det På
sjukhus och andra institutioner?

- Det vet jag inte. Jag skall rösta for
första gången i år. Fast jag vet inte hur ett
val går till eller nånting. Jag skall rösta på
kommunisterna.

Hur har du kommit fram till det?

- Jag är vän av arbetarna. Socialde-
mokraterna är inte längre arbetarvänliga.
Jagär främmande för deras läror. Jag har
läst tidningar och sett På tv.

Var du politiskt aktiv när du var ung?

- Jag köpte SAC:s, syndikalisternas
tidning då innan jag förlorade friheten.

Går det att förena religionen med kom-
munismen?

- Skulle nog kunna gå det också. För
jag har länge vetat att det finns män som
anser att kommunismen och Gud går
ihop. Söderström skulle han ha hetat. Jag
har läst det någonstans.

- Arbetarna skulle bestämma.
Läkaren Lars Lindhagen är inne på att

precis så som hänt i Norge, stämma sta-
ten för din räkning och för andra som
felaktigt suttit inspärrade ett helt liv. Vad
tycker du själv om det?

- Vet inte om jag vill det. Staten har
ju inga pengar. Om jag hade haft frihe-
ten och kunnat arbeta och tjäna pengar
hade det kostat att leva. Det går nog jämt
ut. Jag har inget att fordra.

- Upprättelse har jag fått genom att
komma ut.

Känns det bittert när du tänker på vad
du gått miste om i livet?

- Det går nog bra. Man får ta det med
jämnmod.

Lennart ser mig rakt i ögonen när han
säger det. På något obegripligt sätt har
han accepterat sitt liv.

- Det är bra nu att få bo ensam. tän-
ka själv. Få vara sjalv. Arbeta med läs-
ning. Och leva.

Birgitto Albons

Fakta ur Lennart Jonssons journal är
tagna från en artikel av Lars Grip i
RSMH:s tidning Revansch!.
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Norrtulls sjukhus.

Patienterna får enligt lagen inte rösta på rummen utan måste
tas ner till postanstalten. Där måste de också själva Lägga
ner sin valsedel i kuvertet bakom ett skynke. Det här blir ju
på sitt sätt en garanti för det självständiga ställningstagan-
det, menar Sigvard Malm. Dessutom får personer, som p g a
sjukdom, rörelsehinder eller hög ålder inte kan ta sig till val-
lokal eller postkontor, rösta under överinseenden av vittnen
via ombud.

- Information om valet går ut både från oss och riksskat-
teverket till alla patienter. Sedan krävs det bara lite initiativ
från deras sida, säger Sigvard Malm.

Sven Bäckman, mentalskötare på Säter i43 är och numera
pensionerad, bekräftar socialstyrelsens uppgifter.

- Det har jag aldrig uppfattat som något problem. Alla
myndiga får rösta. En förvirrad person är inte forvirrad
jämt. Också svårt sjuka människor har stunder av vaken-
het. Och det finns ju gott om tid för vanlig poströstning,
säger Sven Bäckman.

alprövningsnämnden som prövar besvär över all-
männa val har avgjort flera fall där partifunktio-
närer och andra misstänks för att otillbörligt ha

påverkat de röstande. I några fall har valet i en viss valkrets
fått göras om.

På DHR, de handikappades riksförbund tycker man att
ombudsröstningen i stort sett går rätt till.

Men det finns ett annat problem.
Många som skulle kunna rösta själva tvingas i onödan att

rösta genom ombud eftersom vallokalerna är omöjliga att
komma in i med rullstol. De kan visserligen poströsta, men
varför skall inte handikappade få lov att vänta med att
bestämma sig till sista dagen som störr delen av svenska
folket?

Det står i vallagen att samtliga vallokaler skall vara till-
gängliga for rullstolsbundna, enligt DHR.

@

SOM oFAR MEN

?
I

öndagen innan valdagen ställer postverket i ordning
särskilda vallokaler på häkten, kriminalvårds- och
alkoholistanstalter, mentalsjukhus och ålderdoms-

hem. I valet 1982 röstacle sammanlagt 50 630 personer från
dessa olika institutioner.

Man kan däremot inte sluta sig till hur stort valdeltagan-
det var av den siffran. Personer kan ha poströstat tidigare,
röstat genom äkta make eller varit bara tillfälligt varit inlag-
da på sjukhus.

Gamla och sjuka brukar få hjälp av anhöriga eller vård-
personal att genomföra röstningen. Om någon har nedsatt
syn eller har svårt att röra händerna får han eller hon själv-
klart den hjälp som behövs. Men om personen istället är
senildement, har dåligt närminne eller är utvecklingstörd är
saken genast mer delikat för vårdpersonalen. Valet skall vara
ett uttryck för ett självständigt ställningstagande. Vem skall
avgöra vilka av patienterna eller åldringarna som verkligen
förstår innebörden av sin handling? Och hur skall man göra
det?

En mammatill en svårt utvecklingsstörd och rörelsehind-
rad man berättar hur hon hjälpte sin son att rösta. Han kan
inte tala.

- Jagklippte ut bilder på de olika partiledarna, och lade
framför honom på ett bord. Han tittade länge på de olika
ansiktena och pekade efter en stund bestämt på ett. Några
dagar senare visade jag andra bilder på partiledarna, med
samma resultat.

Jag upprepade proceduren flera gånger, och varje gång
pekade han på samma partiledare.

Han tycker om att titta på TV, också på valprogram -jag vet inte hur mycket han förstår - men det var mycket
klart vem han föredrog av partiledarna.

Ett dilemma för vårdpersonalen?

- Nej inte alls, svara Sigvard Malm på socialstyrelsen.
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RECENSIONER

Völskriven upprepning
ov sf ukvördens brister

Behöver vi fler avslöjande
reportage? Det mesta är faktiskt
redan avslöjat. De känns litet
otidsenliga. Man läser och läser
och tycker sig ha läst allt många
gånger förr.

Caisa Friberg, författare till
boken "Sluten Avdelning", har
under fyra månader arbetat som
mentalvårdare på Beckomberga
sjukhus och sedan skrivit en bok
om sina erfarenheter. Hennes
styrka som samhällsavslöjare fin-
ner jag begränsad, medan hennes
vårdartalang forefaller både
ovanlig och naturlig. Hon visar
prov på stor känslighet och för-
måga till närhet.

Vårdsystemet uppvisar brister.
Kanske finns möjligheten till for-
ändring i det omöjligas gräns-
land. De bästa vårdarna orkar
inte i längden. De mals ner i kors-
trycket mellan överhetens och
byråkratins krav och patienter-
nas, de anhörigas och allmänhe-
tens klagan och behov. Endast de
cyniska och förhärdade orkar bli
vården och patienterna trogna.
Är det verkligen så? För den oin-
vigde ståmmer kanhända bilden
men för dem av oss som har and-
ra erfarenheter av vården framto-
nar en mycket mer komplicerad
bild.

Vården har kommit att alltmer
byråkratiseras och pro fessionali-
seras med oåtkomliga hierarkier
till följd. Vården har blivit en
angelägenhet för samhällsappa-
raten, inte för de behövande. Den
styrs efter naturvetenskapliga
modeller med resultatfixering och
splittring av mänskan i flera delar
som metod. I vården knogar
dåligt betald arbetskraft, ofta
kvinnor, med låg status och rin-

ga utdelning om man inte tror på
himmelska vederlag för den som
känt sitt yrke som ett kall.

Är det idag fruktbart eller ens
upprörande att konstatera hur
dåligt patienternamår inom men-

talvården? Ja. kanske ändå om
man lägger ett kvinnoperspektiv
på problemet. Kari Waerness,
norsk sociolog, har i sin bok
"Kvinnor och Omsorgsarbete. Ett
kvinnoperspektiv på människo-
vård och professionalisering"
konstaterat hur arbeten som
domineras av hierarkiskt. veten-
skapligt tänkande (manligt)
snabbt förlorar värden som vär-
me, medmänsklighet, sinnlighet
och närhet (kvinnligt). Hon tar
sjukvården som exempel på det
förra men menar att socialtjäns-
ten, främst hemservice, ännu inte
kommit lika vilse i sin människo-
syn. Där råder fortfarande den
s k husmorsideologin.

*>F*

Politikerna har redan tagit kon-
sekvenserna av de avslöjande
reportagen. Till år 1990 ska 1.700
av de 2.000 patienterna på
Beckomberga flyttas ut i mänsk-
ligare boende och därefter bli
"vanliga" människors och den
öppna vårdens problem. Kommer
det verkligen innebära mänskli-
gare vård? Behövs inte också en
analys av vårdapparaten innan ett
så avgörande steg tas? Själv är jag
övertygad om att brytningslinjen
går mellan kvinnligt och manligt
inte mellan institutionellt och
öppet vårdande.

Hade Caisa Friberg dragit sam-
hälleliga slutsatser av sina intryck
och sin berättigade indignation
hade boken kunnat bli ett allvar-
ligt och intressant inlägg i
omsorgsdebatten. Nu stannar
den vid att vara en välskriven
upprepning.

Agneto Gustofsson

böeker
Sluten ovdelning
ov Coiso Friberg
Förfottorförloget
Pris: co 70:-
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SVENSKÅ rqvrNNORS : VÄNSTERFÖnr:UNn

Rösta bort högtr?l, tj ej er!
Om vi punkt för punkt går igenom SKVs handlings-

pro$*m,i,snr*i hur.vi kommer att morarb*rai på .atrla, **rå-
den. Vår ritt till arbete kommer att beskäras. Barnomsor-
gen kommer att skeras ned. Skolan kommer ati få ett annat
innehåll och en målsättning som gynnar medelklassens
,bärn ;, Miljön, ommer,ätt ofu s fiir. proft*n ; .obh liärnkåf,
ten byggas ut. Biståndet till folken i tredje vdrlden och stö-
det till befrielsekarnpen komrner att minska. Krigsmakten
kommer att stäikis, medan fredsrörelsen kommer arr mor-
arbeias oih misstänkliggöras.

, ., . . Det.,ät. kenske s*ånam hitt* ett,politiskt,par,ti sö.m man
en,srällå,qig bakom på alfa område* och i 

"11ä 
Iä$t.:fbland

känns det som om man inte har någonting ails att säga till
om, och det parlamentariska systemet verkar tungrott och
trost.

Likrväl offrar rnänniskor dagligen liver i Sydafrika i kam-
pen för rösträtt för de svarra medborgarna. För sjuttio år
sedan hungerstrejkade europeiska kvinnor till döds för att
få denna nittighet. Idag gäller det att försvara det vålferds-
samhälle som det har kostat svett och rårar att bygga upp,
men som kan komma att raseras nästan över en natt om
hisern får det som {en,vill,Idag äldet därför viktigare än

Om högern verkligen vinner valet, däar nämligen den
qrldansvarig $om inte gitter utnyttja sina medboryerliga råt-
treheter.

Ibland blif iag förbänaäd bCh,sy-ckä* att
vi,le+er i e*,,skbn +mukrati.,.Bät k,an
vara när jag ser hur poliriker har raserar
den tidigaie idylliska småstaden Kristi-

t:lyr, trots prorcsrer fdn allmän

f f 
lel n ar kult uranslage n m i nskar, medan kri gpmakten får

mlllarder..::
Eller när jag dnker på hur motstånder mor kärnkraften

manipulemdes-av Linje 2 vid folkomröstningen medan
forskning om alternariva.eneryikdllor har sans på undantag.

Men min mamma har beritiat om hur det var när de noÅ
ka-kvinnorna fick rösträtt 1913. Hon var sex år gammal,
g* lron minns ännu hur mormor tog med he""å tillval.
lokalen därför att det var en så stor da[ fr;r alla kvinnor -äniligen skulle de få rösta!
. J$ !* bevars också ldst "Pennskafter" Elin \ilfägners

Ckildring av de svenska kvinnornas kamp foi rcistritt*n 1"g
l/et, att ros_tnitt var något som kvinnorna fick kempa fcir,
tänge och hårt. Der vir inte något som vi fick till rt enhifn\ då hciga herrarna i riksdag äch regering. Vi fick vänra
ändå rill 1,921innan vi fick allmän röstritt här i lander.-::----
. Att rös'ie är sirskilt viktigt i år, då hOgern verkar vara srar-
kare än på länge I skrivanäe srund'tr*ij*g inte hur utgång-
en av valet blir. Men jag vet vad resulratet blir om hr;gern
vinner: en klar försämring for kvinnor och barn och fot
t'e1 offentliga sektorn, sgm dels ger arbetsplatser åt många
kvinnor, dels är den ende garantätt för en iorts"tt solidaii-
tet med dem som har det svårast i dagens samhälle Aase Bang

I','
ii'
lri'
ltiii,

i l"'
litir,l
l::i;::
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wll d* b,li inedleffi i SKV?
,,Älla.,,,kvinnor ,sorn . stödier
SKVs handlingsprogråm och
stadgar kan bli medlemmar. Du
kan vara aktirt medlem eller pas.
sii stödmedlem

: .De,,,il*sta SKV'medlemmäi
er,r$aggi*r : s ig;, i ep' Iafu kvft'tn i;ng.
f;åsid 5.1 kan du se vilken avdål-
ning som ligger närmaste ddr du
bor. Det står där vem som är
kontaktperson. Om du hör av
de}till,henne så fåf ,du inbetål-

ningskorr, öcil,in: f<lrrrialion .äm
avdelningens aktiviterer.

Du kan också vdlja att bli med-
lem i förbundet centralt. Avgfi-
ten är 100 kr och betalas då in
på pg 50 50 95-0 med uppgift om
namn och adress.

Som medlem av SKV ansluter
du :dig, ,titrl ld.en:,*v,,.:kä- - .l
kvinn*f;,,roru ;genemiiöner,.i;gq

nor,n srått, på,b*mikaderna :för
I,rvinnors och barns råttigheter,
för:.ön,,vafld, i.,f ;. fcit,*oiidari;
tet meilan folken, en gifrfri mil-
jö och åkonomisk demokrati.
Nu mer än någonsin behövs de
leden fyllaso nu mer än någonsin
behöver SKV ditt stöd.

:,. CI*h .,känske,,beh,uver, du, vån
stödl Från SKV får du rillbaka
kvinnosolidaritet oih stöd i din

liv, som:,kvinrt*,, sor*,ida$ :är s*å
ryre än någonsin. "Du söder oss,
vi stödei dig, vi ger varandra".

vllir<oMMEN

Vill du läsa mer om SKVs his-
, 
tbria kan,du, på .biblioieket låä*

å1åffi1,u',,h0 
* " B*inikaden



Forum
Jag träffade henne i en by nära

Mount Kenya i november förra
året. Hon, !ärs namn jag glömt,
dansade och sjöng till vår ära, när
Kvi nnorådet för Internationellt
Bistand(KIB) från Sverige gjorde
en rundresa i landet. Våra keny-
anska vdnner vred sig av skratt
efter varje ny vers som den mag-
ra, nästan tandlösa kvinnan sjöng
och dansade fram. Hon diktade
fritt i stundens ingivelse och sko-
jade om oss blekansiktenoch våm
avsikter med besöket. Stämning-
en smittade av sig och snart dan-
sade alla närvarande inklusive
KIB och förenades i Afrikas
rytm. Dunk, dunk, dunke dunk
foljde våra kroppar trummornas
slag.

På väg till FORuM-konferen-
sen, jag hade just kommit igenom
visiteringen vid ingången till uni-
versiteret, fanns hon plftsligt d?ir,
min sjungande och dansande
kvinna från byn. Bland 14 000
kvinnor från hela världen stötte
viihop och förenades ien hjiirc
lig omfamning...

Det skulle bli fler såna mdrkli-
ga sammanträffanden. Med
Rokeya från Bangla-desh, med
Sushila, Ela och Devaki från Indi-
en, med Dr Amatiia från Nami-
bia, med Asegedeteh från Etio-
pien, med Angela (Davi$ från
USA, m fl, m fl. Och med många
från Europa sörn jag haft frirmå-
nen och glädien att triffa i sam-
band med KDV'möten tidigare.

Tiedje världens kvinnor
Det var min första personliga

berikande upplevelse av lcvinno-
konferensen i Nairobi.

Den andra dål
Att Tredje världens kvinnor

angav tonen, och då speciellt de
afrikanska. Det yttrade sig i det
övervdldigande antalet "work-
shops" (miniseminarier) som vi
kunde delta ivarje dag och i själ-
ra "bilden". Dessa f*ntastiska
afrikanska uppenbarelser, där
ingenting i klädväg var omöjligt,
en explosion av fdrger, av hårupp
sättningar med hundra flätor, av
spontana aktiviteter med sång,
musik och dans.

Den stora gräsplanen, inramad
av universitetsbyggnader på tre
sidor, Iämpade sig utmdrkt för
alla dessa aktiviteter. Där böljade
kvinnohavet av och an.

Ddr fanns ochså oaser för med-
itation och enskilda möten. Där
triffades Socialistinternationa'
lens kvinnor.

Dit kom de officiellaFN-dele
gaterna, "för att andas" som de
sa,

Ddr satt redaktoren för den
indiska kvinnotidskriften
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Manushi mitt i en ring av årets
nummer.

Där sålde kenyanskor från
landsbygden sina alster av fläta-
de sisalväskor och halsband av
små små pärlor-

Ddr sprang fotogr:afer med tung
utrustning och sökte efter de
"mest exotiska". Typiskt nog r,,"år

fotograferna mestadels män och
det rnest eiotiska var kanske
Masaikvinnorna med sina tunga,
enorma halsband och örsmycken
som hade tänjt örsnibbarna flera
centimeter neråt.

Som medlem av Kvinnorådet
skulle iag särskilt bevaka de semi-
narier som hade med utveckling
att göra. Så hamnade jag på
möten om Afrika, Bangla-desh,
Indien, Namibia, om tridplante
ring, omgiftspridning, om apart-
heid, rnen ocksåom "Det nordiy
ka alternativet", det mest konkre
ta vad gäller ett bidrag till global
rittvisa från den "uwecklade" tiil
den "underutvecklade"'v'irlden.

Sveriges största bidrag r'rar

ånnars SIDAs Handlingspro-
gram för ett kvinnoinriktat
bistånd, där Km aktivt medver-
kat. Det presenrerades både på
FORuM-konfirensen och på
den officiella FN-konferensen.

Kritik mot bistånd
Men många av de afrikanska

och asiatiska kvinnor jag trdffa-
de ville gå mycket längre rin så. De
var ytterst kritiska mot bisrånd
öveihuvudtaget. De tvivlade på
att kvinnobiståndet skulle kun-
na bli den verkliga hielpen i kam-
pen mot orättvisor, förtryck och
fattigdom. I så fall måste det skilja
sig avsevärt från det nuvarande
biståndet, menade de

Ta det drir med landsbygdsut-
veckling. Kvinnorna utgor majo-
riteten av rnirldens matproducen-
ter. 70 - 90 procent lever och
arbetar på landsbygden. Bistån-
det, i form av tekniska hjElpme-
del, av krediter för inköp av
konstgödning och raixtgi fter, har
till allra största delen givits till
män.

Nu har det "biståndet" redan
orsakat enorm fönidelse på
många ställen.

Vid en workshop om giftsprid-
ning i uJänder fick jag veta att av
de 750 000 fcirgiftningsfall per åi
som man har reda på, finns hälf-
ten i tredje världen, trots att man
ddr bara använder sig av en sjät-
tedel av gifterna. Och anledning
en till det är naturligtvis att man
inte har möjlighet atr följaallade
säkerhetsföreskrifter som krivs i
hanteringen med dessa pro-
dukter.

De multinationella företagen
som tillhandahåller gifterna
påpekar cyniskt att de har tydligt
angett på förpackningarna att

NAIROBI
MYCKET ATT LARA AV
TREDJE VARLDENS
KVINNON

man alltid måste trrina händerna
efter användningen, att man inte
får sprutagifterna i motvind, att
de måste lagras i mörka, kylda
rum, mm mm.

Det är rena hånet för en u-
landsbonde.

Följderna visar sig i obotliga
skador på deras nervsystem, barn
föds deformerad4 mödrzrs miölk
innehåller giftrester osv. Om nu
biståndet fortsätter som förut
med den enda skillnaden a$ man
också försöker ge det till kvinnor,
så blir det därmed inrc bättre utan
vdrre

I workshop efter workshop
upplevde jag u'landskvi n nornas
sunda skeptiscism mot våra vds-
terländska losningar på deras pro-
blem. Jag fick md mig hem
adresser till aktionsgrupper,

tidskrifter, böcker, forsknings-
rapporter om och av tredie vdrl-
dens kvinnor. Allt detm vittnar
om en imponerande mångfald
och framförallt omett nytdnkan-
de som vi har all anledningatt ta
del av och lära oss åY.

Många av de problem vi står
inför idag dr globala och kan bara
lösas i nära samarbete med'alla
goda krafter i vdrlden.

Och om vi menar något med
pratet om jämstilldhet oCh rätt-
visa i världen måste vi ifrågasätta
hur vi siälvalever och vems resur-
ser vi förbrukar.

Angela Davis föreslog att nds-
ta årtionde skulle bli de fattiga
kvinnornas årtionde Det försla'
get vann mångas bifall.

Emi Friholt



Björn Lundberg,, PRESSENS BI LD

Fredstälter
Under Forum 1980, i Köpen-

hamns universitetet, fanns det ett
fiedsrum, där Danmarks "Kvin-
nor för fred" hade jour och
mindre grupper kunde hålla
möten.

I Nairobi hade verksamheten
växt ut till ett stort tält på univer-
sitetsområdet, som hyrts gemen-
samt av i nternat ionella fredsorga-
nisationer. Av bl.a. vårt "the
\ilomen's International Democ-
rati c Federation" (\X/IDF).

Fred och Frihets (\flILPF:s)
internationella sekreterare, Edith
Ballantinq var ordfcirande i den-
na speciella arbetsgrupp och sågs
ofta i fredstdltet, liksom \MIDF:s
ordförande Freda Brown.

Tältet var öppet från 9 till 18

varje dag och ordet var fritt fcir
alla som anmälde sig vid mikro-
fonen, men tiden lar begränsad
och man måste hålla sig till
ämnet, nämligen olika aspekrer
på fredsarbetet.

Tältet rymde cirka 500 åhöra-
re och var ofta fullsatt. Som
under diskussionen mellan kvin-
nor från USA och Sovjet den 17
juli. Det fanns en ny ron av fön
ståelse mellan dem. Många USA-
kvinnor har besökt Sovjet de
senaste åren. De kunde enas om
e.n \onkrel aktion: för atr bryra
dödläget i förhandlingarna mel-
lan sina länder genomföra en
samtidig demonstration i Sovjet
och USA en söndag iseptember.

Många andra viktiga kontakter
mellan fredsrörelsen från olika
Iänder knöts informellt i detta

tält, där också de svenska eller
nordiska fredsinitiariven kunde
föras vidare ut i världen.

FN-förbundet r Sverige hade
organiserat gruppresa till Nairo-
bi med 60+al deltagare och inbfu-
dit dem till forberedande studie-
dagar. Deltaqarna sam]ades i
,r6.rrgrupp#mrd uppgift att i
Nairobi presentera olika sidor av
kvinnors liv och verksamhet i
Sverige

Fredsgruppeln, som jag valde
att tillhöra, utarbetade två utställ-
ningsskärrnar med bilder och
engelsk text om fredsarbetet i Sve
rige Dels kort historiskt bl.a. om
den framgångsrika kampen mot
svensk arombomb på t950-ralet
och om Alva Myrdals och Inga
Tlorssons verksamhet i FN.
'Men också.de nyasre initiati-

ven, orn iiedsm*rscherna, till
Paris, Moskva och \#ashington
och om Fredsresan, de rritaius-
sarna som gick rill regeringarna
i.Europa med fem fr.ågor i maj
detta år. Nu gdllde det an fullfrilja
dessa iniriativ genom kontakrer
med kvinnor från andra världs-
delar.

. Vihadeocksåetrflygblnd *d
lgn presentation av "Inga
Thorsson-rapponen". Hon hdäe
nämligen 1978-81 på FN:s upp-
drag en grupp experter, som sru-
derade sambander mellan ned,
rustning och utveckling. Deras
material framlades för FN-
forsamlingen 1982. Dar visales
med konkreta exempel vilka för-
ödande konsekvenser vapen-
kapplöpningen har fo. uailds-
ekonomin.

Rapporten ledde inte dll någor
be.slut. Men FN-församlingen
rekommenderade sina medlJm-
mar atr åpponera rill FN orrr
sina planer och fcirberedelser för
att fcirändra sin milirärindustri
till civil.

Sverige är det enda land som
föJjr denna uppmaning. Inga
I horsson-rapporten är en utred-
ning om hur svensk vapenindust-
ri under en 2S-årsperiod kan för-
ändras, så att den framstdller nyt-
tiga produkrer i takt med arr får-
svarskosrnaderna minskas från
nuvarande 20 billioner kronor
rilll0billioner, ,,, '

Nordisk camnin*arnling
Till Forum 1980 hade kvinnor

iNorden samlat mer än 500.000
namn för kraver "Vapenmiljar-
derna till mat", I fredsgruppen
tyckte vi att det var vikrigt att
sprida kunskapen om rapporten
och de olika konkreta nedrust-
ningsproblem som behandlas.
Fredsrörelsen måste bryta tystna-
den, sprida upplysning och ska-
pa starka påtryckningsgrupper
fram till den viirldskonferens om
nedrustning som enligt FN-
beslut ska samlas nästa år, 1986!

Bevakning av utstäl I ningsskär-
marna och samtal kring dem
hade vi i fredstälrct men oJksåpå
möten iandra lokaler inom uni-
versitetsbyggnaderna.

Ät'en 'kääp.nj.n "Traktat
Nu", kravet på atomvapenfri zon
i Norden, fanns med på vår
utställning. Vdrdefulla kontakter
togs också i denna fråga.

När Agneta Norberg från
"Kvinnor för fred" på workshop
presenterade fakta om hur USA
utnyttjar norskt terrirorium,
både vatten och land, för krigs-
förberedelser gjorde der starkt
intryck på särskilt de närvarande
norska och amerikanska kvin-
norna. Det var fakta som delvis
var okända för dessa kvinnor
som ändå tillhorde fredsrörelsen. D
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Om det väldiga utbud av verk-
samheter som fanns utanför
fredstältet får andra rapportera.
Här finns bara plats för några
korta reflektioner.

Jag fann en viss symbolik i det
förhållandet art på tältets ena
yttervågg visade japanska kvin-
nor en bildutställning om atom-
bombsoffren gch på den andra
stod "die Grunen" från Tysk-
land. En ung rörelse som kräver
nedrustning med delvis andra
argument än den gamla fredsrö
relsen.

Vi behöver många rcirelser, n1a
krafter i kampen för fred.

De gamla mötte jag också.
En kvinna från USA frågade

om jag mindes 1950, Koreakri-
gets år. Hennes make tillhördedå
Världsfredsrådet och dömdes till
ett års fängelse för detta i USA.

Kampen har varit hård och
måsre gå vidare Mitt bestämda
intryck från Nairobi är att för oss
i Europa och USA är fredskam-
pen den viktigaste frågan.

Rut Bohman

Hölso

-
Många workshop på NGO's

konferensen handlade om kvin'
nors och barns hälsa. Dettavisar
helt enkelt att hdlsoproblemen år
brinnande på många håll i värl-
den och att det behövs kraftåtgir-
der för att lösa dem.

Det har inte varit möjligt för
mig att bevista alla dessa intres-
santa workshop men jag ska
nämna några av de mest represen-
rariva: hälsoutbildning och
bildning itredie världen, mödra-
och barnavård bland flyktingar,
hur förebygga olika handikapp

hos barn, barnavård och utbild-
ning, traditionens inflytande på
kvinnors och barnens hälsa i
Afrika, strategier för reproduktiv
hälsovård, kvinnor och droger,
globalt perspekdv på ökad barna-
dödlighet, förebyggande av abor-
ter och familjeplanering, hälso-
tillståndet hos färgade kvinnor
och kvinnor från tredje vdrlden
i USA.

Hdlsoproblemen överallt, men
kanske mest tydligt iredje värl-
den, är i högsta grad beroende av
landem politiska förhållanden.
Också traditionen och kulturen
med dess olika tabuföreställning-
ar spelar stor roll.

Jag fick veta att nära ?30 milio-
ner kvinnor i utvecklingsländer-
na lider av blodbrist som beting-
as av undernäring.

Denna siffra omfattar nästan
halften av alla kvinnor i fenil
ålder och två tredledelar av alla
gravida och ammande kvinnor.
Dennaanemi kan lätt förebyggas
och botas, bara det finns gottom
fullvärdig mat.

Diarrösjukdomar är största
orsaken till barnadödlighet i
utvecklingländerna. Barnen dör
av uttorkning fast det vore enkelt
att behandla dem med vätska,
bara det görs på ritt sdtt.

Foster svälts
Usel hygien, dåligt vatten och

okunnighet dr stora problem
bland alla fattiga och exploatera-
de folk. Många barn föds under-
viktiga.

lvtånga gånger beror det på vis-
sa traditioner och tabu, som t.ex.
den att man inte skall dricka
mjölkoch att man skall ätaså litet
som möjligt under havandeska-
pet. Men alla traditioner bygger
på något konkret: afrikanska och

asiatiska kvinnor har trånga bäc-
ken, och man svdlter fostret för
att det inte skall bli för stort.

Kvinnliga läkare vdrlden över
har en internationell förening
och många har kommit till
Forum-85.

Jag får väl bli medlem jag med,
tänker jag och gär pä den lilla
biudning hos min kenyanska kol-
legadrMirjiam K. Vere frånNai-
robi. Jag får veta att Kenya med
sina 19 miljoner invånare bara har
2500läkare allt som allt. Minst
halften av dessa arbetar inom pri-
vatsektorn dvs på privat sjukhus
eller mottagningar i större städer
och bara drygt 500 tjdnstgör
inom den offentliga vården ute på
landsbygden.

På ett distriktsjukhus i Muran-
ga som jag får besöka en dag,
finns der bara tre läkare för 230
sängar och flera mottagningar.
Sköterskor och s.k. health offi-
cers (med 3-årig utbildning) stäl-
ler diagnos och ger medicin.

Vanligaste sjukdomarni är
malaria (drabbar även små barn),
svåra luftvägsinfektioner (ofta
med dodlig utgång), ögonsj ukdo-
men trachom (beror på dålig
hygien, kan behandlas med anti-
biotika i tidigt skede, annars blir
patienten blind på grund äv
starr), maslcsjukdomar i tarmen.

Bainadödligheten i Muranga-
disktriktet dr fonfarande hög,63
per 1000 nyfödda, alltså berydligt
högre än i Nairobi.

Vacc in at i on sprogrå m m et
påbörfades 1981 och fungerar
bra; barnen dör numera inte i
mässling lika ofta som förr och
också polio har blivit mindre
vanlig.

På kvinnoavdelningen ligger
unga kvinnor som söker sig hit

på grund av blödningeller infek-
tion efter illegala aborter. Legala
förekommer inte En del kom-
mer för sterilisering.

Många kvinnor föder med kej-
sarsnitt. Att föda barn kostar 40
skilling (20 kronor), annars dr
vården gratis i Kenya. Men i
Muranga dr det bara 30 procent
av befolkningen som föder på
siukhus.

Ute i distriktet finns ett fåtal
hälsocentraler, en viss motsvarig-
het till våra vårdcentraler. Den
ansvarar framför allt för den fore
byggande vården med undervis-
ning i hygien, ndringslära, vacci-
nationsprogram och familiepla-
nering.

Det sista ett populärt uttryck
i alla utvecklingsländer.

Preventivmedel delas ut enbart
till gifta par och först sedan de fått
ett pår barn. Det gäller att glesa
ut intervallen mel]an födslarna.

Trots detta är befolkningsök-
ningen i Kenya skyhög i dag (a
procent) beroende på att barna-
dödligheten och inte sjdlva bar-
nalstringen har minskat.

SIDA satsar på hälsocentraler
och ett läkemedelsprogram med
medicinlådor, innehållande bl,a.
preventivmedel. Men det år bara
det att (en skandal har uppdagats
i dagarna!) lådorna kornm€rtom'
ma till destinationsplatsen. Dess
innehåll \nirt 15 miljoner shil-
lings har förskingrats.

Kvinnogrupper dr örerailt akt i-
va närdet gäller häsoupplysning
vattenförsörjning och markod-
ling. Rent vatten, mat och basal
hälsovård för alla är vad de slåss
för. Men det dr de ekonomiska
och polidska förhållandena som
bestämmer över dem.

Helena Svantesson, Lund

Stöd AMNLAE

På kontot har vi för tillfället 21

iX?:'och 
det tycker jag är jätte-

Men - vi måste ha in28000till
på ett år! Vad gor Ni i avdelning-
arna? Kan Ni inte hfälpatill med
insamlingsarbetet litet meri

Det är några avdelningar, som
har skickat reiäla belopp och de
ska ha heder och tach! Och så
enskilda, och där är det många
namn som återkommer regel-
bundet.

I samband md att jag åkte till
Chile fickvi meddelande om att
det inte blir något av med dag-
hem i staden Rivas.

Kvi nnofrirbundet i Nicaragua,
AMNLAE, ansåg att det var vik-
tigare atr få igång ett daghem för

de 660 anställda kvinnorna på
Nicaraguas enda kvinnosj ukhus.
Det ligger i huvudstaden Mana-
guaoch herr "Bertha Calderon"
efter en kvinna som stupat i befri-
elsekampen.

Sarnmanlagt l0$talet barn ska
få plam på det dagiser, som kom-
mer att ligga innrp på sjukhusom-
rådet och det är barn i åldrarna 45
dagar - 3 år (mödraledigheten är
2 mån i Nicaragua).

Vi i insamlingsgruppen tycker
att det är väldigt fint om vi kan
vara med om atr få det daghem-
met till stånd. Då hjiilper vi inte
bara hundratalfamilier. som får
barnomsorgen tryggad där, utan
också tiotusentals kvinnor och
deras spädbarn, som Bertha Cal-
deronsjukhuset årligen tar emot.

Jag antar att Ni foljer Nicara-
guas öde via massmedia och iag

utgåi ifrån attNi är mdvetna om
att Nicaragua är spjutspetsen i
Latinamerika mot USA-imperia-
lismen. Faller Nicaragua så blir
det ett krig i hela Centralameri-
ka och motståndskampen och
befrielsekampen i hela Latiname
rika tar flera steg bakåt.

När vi stöder AMNLAE med
vårapengar och vån insamlings-
arbete, så deltar vi också i försva-
ret av Nicaragua. Landet har
nämligen varit tvunget att lägga
om budgeten och föra över resur-
ser från planerade utvecklingsre-
former. 40 procent av årets bud-
get går till försvaret och Nicara-
gua har i år råd att bygga endast
en skola.

Tack vare den internationella
solidariteten blir det ändå flera
skolori år i Nicaragua. Och tack
varevåra bidragså blirdet åtmins-

tone ett daghem tilli Nicaragua,
som gör att mammorna kan gå
till sina jobb i lugn och ro, art
deras knappa löner inte behöver
belastas med att betala barnflic-
kor, att barnen har ordentlig
omvårdnad av särskilt utbildid
personal.

jag önskar att jag kunde moti-
vera SKVs medlernmar, så att alla
var och en kunde ta på sig atr sam-
la in en eller wå hundralappar. Då
shulle vi ha de 28 000 som i ett
nötskal.

Sist, men inte minst - ndr vi
försvarar Nicaragua så försvarai
vi också oss själva, som vi menar
något med att alla folk har ritt att
leva i frihet och demokrati!

Lisbet Schultz
Nicaraguainsamlingens konto:
pg475 37 19 - 6.
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Svenska Kvinnors Vänsteiftirbund
Barnängsg. t\,i' 1t6 41 Sfockholm

Fnstgiro 50 50 ffi åääilffgf""ta 
5 13 7*1-4

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett deme*r-atish sqq"
hiiltre möd en ekonomi sam inte bygger på profit utanpå människors
behov, ett samhälle fritt från *lla former ay förtryck,
Förbundets målsättning ar att verka for jamlikhet mellan kvinnor

SKV har i korthet föliande hisroria. 191a bildades FöreningelFri-
sinnade Kvinnor under parollen: Mot krippsykos, för demokrati och
kvinnors likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett samar-I I' "'t' - ilanallakvinnorJo*önskadeensamhillsuweck-Dete blev morllgt mel
ling i vänsterriktning. Då fick forbundet sitt nuvarpnde namn

Ar 1946 anslöts Svenska Kvinnois Vänsterförbund till Kvinnor-

I 'Att verka för err ramhälle där alla barn och ungdomar karr kånna tryg$het och har liha värde, och där de dllförsäkras fysirk
ochpsykiskhälsaochgeSsammautbildningsmö]I-isheter.

I Att verka för fred, allt fr*mridsarbeter grundval:- mot kiig och imperialism, krigens främsta orsak. Förbundet vill verka
för allmän och total nedrustping

l' Ätg._verka fq1,sky.d{ av vå.r egen och framtida generatiorr*rs rniliö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till
människors verkliga behov och sambanden i naturen.

I Arr verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, fgl en värld fri
från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväl vuxna som barn.

och män och för kvinnornas deltagande på alla områden av det eko-
nonrriska, sociala och politiska livet, samt att verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvisr samhälle d?ir alla har ett meningsfullt arbete.

n*s Dernokradsk* Världsfötbund, KDV' (Women's International
Democratic Federation, \WIDF).
XV h*r lii anslutnä orgenisationer i 1 14 liinder med fera hun!ra

qdlioner medlemmar. KDV har tiller!.ränts konsultätiv status hos
Fiil:s ekonomislia och sociala råd samt hos UNESCO. Denna :,ta:us
innebär art )'ttrå sig vid sammanträden och att framlägga egn* förslag
muntligen eller skriftligen.

SKV-avdelningar
Å*ika
Pi,l'".T:.n" -nogåsvågen 4
671 00 ÄrviLa
Te 0ä70/183 34

ArnbiörbY :

Ellen Eriksson
Box 414
680 51 Årnb!örbY
Tel 056]/s02 ]2

Deje-Forshaga
MonicaRanung
Bokliden ?0
6å7 00 forshaga
Tel 054t05 34

Finspång
Anna.tisa Göra*sson
G.rytölsvägen 24
ö ra uv rlnsPang

Gotlard
Gunilla M*nneke
Srt Klemensgatan 1
6t1 00 Visby

Giite borgrdistriktet
Zaida Hagrnan
Regnvägdersgatan 4
417 3? Götebong :

TdLA3r154le 9+

Vä*tra Göteborg
Fvy Andrön
Barytongamn 4
421 38 Gtiteborg
Te1.011/47 40 02

Östra Göteborg
t'.rnr l'rlnult
F.Iornsgalan 7
411 03 Ciiteb*rg
Tel, 031/31 24 $6

Mökdal
Asrrid Gustafsson
Knarrhögsgatan 8Å
a31 3! Mölndal
Tel. S11/27 18 17

Gävle 
.rnger Jonlnsson

Hamilrongaran 32
803 20 Gävle

Huskvaraa
Ingrid Nilss<rn
Munkgrl*n 5
561 00,ftrusktärnä
Tel oJ6/11 74 55

K*rlehamtr
Sonia Karlsson
Pl 1049 ,

?90 72 Asarutrr
Tel s4r{/z:er 60

Kadstad
Siv Dahlgrtn
Mellqvistvägen I
663 00 Skoghall
TrLou1231 15

Kauineftolm
Ig..{ A'd"'::": 

^ululogåran J)-rl \-
641 ]0 K*trineholm

Kranrfors
Marie Stilvebring
Järnväe,sgatan 64
ö/l UU f\råmIOrS
Tel. 0612/144 

'i

[.inköping
Else'Marie Fledberg

Yi::ä.q:",192.8)ör JU LlnKOPrnB

U"".Sb,y
Elsmerie Edslriim
Olo{sgat*n }6 B
3al 00 Ljungby

Lsleå
Ägnrs tlfe*nberg
Krongårdsringen 10
951,00 Luleå
Tet.0910/195 34

Lund
Ästrida Svensson
5f\V-Lund
Batt 1308
2?1 S5 Lund
Trl- 046/14 94 04

Malmberget
5rv Lundb€rg
Grevgatan lJ
911 00 Malmberget
Tel097Q/218 26

Malrnö
Anne Lrndberg

, Ystrdsg. 18
214 24 Malmö
Tel. 040/21 40 76

Motala
Agneto Engren
Sundlingsväg 17
590 30 Barensb*g

Piteå-Munkeuud
Siri Äldrin
Strandvägen 3
?41 00 Piteå
Tel.Aefil!7276

Ramsele
Clary Krekule
Liikarvägen $
880 40 &*msele
Tel, 0623/106 c'
$sIc
Margareta Thelander
Lårarsugen ll
73J 00 Sala
TeLA224/l3V 76

$kellefteå
Barbro \fiklr,rnd
Fäbogatan 5
931 56 $ke1lefteå
Tel. 0910/885 47

Skövde
Karin Sandelin
Mariest*dsvägen 75
541 00 Skövde

Stoakhokns
9odåfti"orw
Lilly Guilotte
Paternostervdgen )6
lll 4g Johenneshr:v:
TeI. 08159 88 9X

Stoc&holms innerrtad
och nof,ra ftitoder
Eva Ekelöi
Valhallavägen t4
114 22 Stockholm
Tel.0sl15 ]3 08

$pånga
Kerstin Juneberg
C;ervins väg 19C
te] 5B Spånga
Te|.08/760 It 72

Södrrtälje
Maud Sedemark
llomborgsvägen 1l
I5l 51 Sridertälie

Uppqlu
Erda Äkerlu*d
Linnågatu 11 C
753 12 Upps*la

"Tel- 018/10 48 72

Örebro
Marie {fikner
AsDrvågen /
701 75 Orebro

F6rbundsexpeditionen i Stockholm har iour torsdagår kl.
18.00-20.00

SKV Göteborg har hand om medlemskontaker och ekonomi.
SKV:s lokal i Viktoriaskolan är öppen onsdagar 10.00-i3.00 och
torsdagar 17.00-19.00
I-innågaran 21,4'13 O+ Göreborg, Tel. 031/14 40 28
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