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Greenhom Common hor blivit en
symbol för fredsorbete. snort siu år hor deros
komp pågått. Livet dör ör verkligore och kompen
I

hårdore ön någonsin.
Susonne Biörkmon beskriver i detto nummer ov
Vi Monskor en tillvoro pröglod ov polisövergrepp och
mystisko siukdomor.
Vi ör inte förvånode.
Kvinnor i fredskompen hor olltid censurerots,
fongslois, tystots med våld och åtolots för londsförröderi och uppvigling. Trots det fortsötter de.
Ruth Bohmon beskriver i sin ortikel kvinnornos
och igår.
fredskomp idog
Erni och Olo Friholt pekor på utvecklingen i den
kopitolistisko vörldsordningen som med nödvöndighet
leder till diupnonde motsöttningor och dörmed krig.
Dörför ör kompen för fred inte boro en komp mot
militorism och och upPrustning.
Vi skrev det i vårt fredsnummer 1978, och vi skriver det igen:
Kompen for fred ör fromförollt en klosskomp.
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Ater igen vid lägret.
Det var ett tag sen sist. Men under de två år som gått
har jag tydligt burit med mig de upplevelser jag fått här.
Sena kvällar runt lägerelden,där sång och prat hjälpt till
att närma oss varandra. Mängder av aktioner fyllda av fyn-

dighet och fantasi.

Jag har också burit med mig minnen som jag velat, men
inte kunnat, sudda ut. Bilder av det våld som finns här.
Direkt och indirekt.
Det är få som kan förstå varför jag ständigt återvänder
till Greenham. Att jag frivilligt utsätter mig för våld, kyla

och alla de känslor som basen utlöser genom sin blotta existens.

Ännu svårare kan det vara att förstå att det är just här
som jag har känt liv och kraft som starkast.
Kvinnlig kraft.
Det tar inte lång tid för mig att upptäcka att det är mycket här som har förändrats sen sist.
Visst kan jag fortfarande känna kraften och livsglädjen. Men den är omgärdad av en tyngd och ett stort allvar.
Nu finns zapping.
Zapping är kvinnornas benämning på de mikrovågor
som sänds ut från basen för att påverka dem. Vågor som
orsakar håravfall, andnöd, hjärtklappning, yrsel, illamående, orienteringssvårigheter, koordinationsstörningar,
huvudvärk, personlighetsforändringar, menstruationsstörpassivitet och
det mest påtagliga av allt
ningar och

-

utmattning.

-

Efter undersökningar gjorda av läkare och forskare,

både på kvinnorna och runt basen, vet man att zapping

finns på Greenham Common.

.'i

Dessa vågor använde USA som vapen redan i kriget mot
Vietnam. I dag används det bland annat på amerikanska
fängelser och mentalsjukhus. Det finns även bevis för att
mikrovågor används direkt vid olika demonstrationer. I
USA har forskare gått samman för att få ett stopp för
användandet av denna metod för att göra människor mer
lätthanterliga.
Hittills utan resultat.

Enligt kvinnorna finns det tecken som tyder pä att zappingen startade i september 1985. Då planerades aktionen
"Tio miljoner på tio dagar" för att visa att det var möjligt
att samla så många kvinnor om det behövdes. Nu kom det
inte så många, men väl runt tiotusen. Tanken på att kvinnorna kunde lyckats med sin aktion var tydligen oerhört
skrämmande.
Kvinnorna vet att på längre sikt kan zapping ge cancer
och genetiska förändringar i tre led. Det finns även kvinnor som fått missfall under sin vistelse på lägret.
En natt vakade jag tillsammans med Oak från Colorado. Ensamma runt elden, men med basen intill; med ljud
från jeepar, sirener och soldater talade den om sin närvaro.
Det var den natten som jag för första gången hörde
någon tala om oron. Den oro som finns där men som ingen
vill bli påmind om i onödan.

jag

jävla rädd, sa Oak plötsligt.

så
blir
- Ibland
Ja, inte längre för min egen del. Men ska jag någonsin våga föda ett barn?

Vid ett annat tillfälle berättade Vanja att det svåraste
var inte att utsättas för strålningen direkt vid lägret:
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PA KVINNOFREDSLAGRET

GREENHAM

COMMON

BILDER AV SUSANNE BJÖRKMAN

Fotogrofen Susonne Biörkmon återvonde i våros for tredie göngen till
kvinnofredslögret Greenhom Common i Englond.
Hon mötte etl delvis nytt Greenhom. Ett Greenhom dör livet ör hårdore ön nögonsin och egentligen uteslutonde bestör i en komp for
överlevnod och mot brutolo polisövergrepp och mystisko siukdomssymptom.
Susonne Biörkmon stonnode i sex veckor. Hör ör hennes beröttelse.
jag
- Nej, det har lärt mig att acceptera. Zapping finns
här och jag väljer ju att åka hit. Det jag har svårare med
är den känsla av vanmakt jag får när jag sitter hemma i
London och vet att jag ingår i något experiment som stän-

digt fortgår. Att jag aldrig kan komma undan.

Varje dag körs kvinnorna dessutom bort från sina boplatser. Med hjälp av kronofogde och polis vräker Newbury kommun dem.
Då måste allt snabbt samlas ihop och lyftas in i bilar eller

olika kärror.
Eller rent av bara hållas i famnen.

Det som kvinnorna inte hinner plocka upp från marken
mals urskiljningslöst sönder i den medföljande sopbilen.
Det sker flera gånger varje dag.
Polis och militar använder numera betydligt grövre våld
mot kvinnorna än de gjort tidigare. Att kvinnor misshandlas hör inte till ovanligheterna.

När jag lämnade Greenham denna gång var jag mer
berörd än jag någonsin blivit där tidigare. Av alla vräkningar, av allt våld och av zapping.
Men framför allt berörd av den enorma styrka som dessa
kvinnor trots allt detta lyckas uppbringa. Av den medvetenhet och det mod som kvinnorna har.
Jag känner en stolthet över att vi kvinnor kan sätta en
sådan skräck i en stormakt som USA. En skräck som får
dem att använda medel som dessa.
I dag är det största motståndet att över huvud taget stanna kvar.

Susonne Biörkmon

PÅ KVINNOFREDSLÄGRET

GREENHAM

MMMON

BILDER AV SUSANNE BJORKMAN

Krökningor, blödningor, minnesförlust och oforklorligo brönnskodor.
Svimningsottocker, koordinotionssvårigheter, missfoll och kroftigt
hårovfoll.

Akuto siukdomssymptom, ollo gemensommo för kvinnorno på fredslögret Greenhom Common i Englond.
[)et var på hösten 1984, i samband med
kvinnornas dittills största fredsmanifestation, som rapporterna började komma. Plötsligt och samtidigt drabbades
flera av Greenhamkvinnorna av dramatiska syrnptom. Symptomen passade inte
in på någon känd sjukdom. Mat, vatten
clctt andra yttre omständigheter avfärda-

des, efter noggranna provtagningar,
snabbt från listan över tänkbara orsaker

till sjukdomsbilden.
En grupp läkare och forskare koPPlacles in. De gjorde bland annat mätningar av bakgrundsstrålningen i lägret.
Mätningrna gav varierande resultat. De
visacle på en ojämn strålningsfrekvens,
ibland normal, ibland alarmerande hög.
IVIan fann dessutom att strålningen ökacie varje gång kvinnorna genomförde
någon typ av aktion. Sambandet fick
forskargruppen att föreslå tanken att
Greenhamkvinnorna utsätts för en medveten strålning inifrån den amerikanska
militarbasen på Englands södra slätter.
De iakttagelser som gjorts pekar på att

det skulle vara frågan om elektromagnetisk strålning. Mikrovågor, infraljus,
ultraljud och andra typer av så kallad
icke-joniserad strålning.

Icke-joniserad strålning skiljer sig
från joniserad (radioaktiv) strålning
senom sitt "arbetssätt". Radioaktiv

strålning "stannar kvar" och verkar
långt efter det att källan stängts av. Ickejoniserad strålning arbetar däremot bara
så länge som den aktivt sänds ut från sin

källa.
Det gör att den på sätt och vis är svårare att få grepp om än radioaktivitet.
Den är visserligen lätt att mäta medan
den pågår, men en elektromagnetisk käl-

la kan ju slås av och på efter behov och
behag.
Icke desto mindre lämnar den tydliga

spår efter sig.
Redan några år efter upPtäckten av
radar (som bygger på mikrovågor) konstaterade amerikanska vetenskapsmän att
stora doser av radarvågor bland annat
framkallar leukemi, grå starr, hjärntumörer och hjärtfel.
Det har nu gått två år sedan Greenham-

kvinnorna började misstänka att de
utsätts för någon form av yttre påverkan. Förutom de akuta sjukdomstillstånden finns det mängder av andra tecken. Båda årens vintrar har åtskilliga
kvinnor plötsligt blivit "solbrända". De

har vaknat morgnarna efter kolmörka
vinternätter, haft solsveda och fjällat.

En vinterdag plockade en kvinna upp
en kastrull som stod i snön. Vattnet i
kastrullen var kokhett. Hon slängde ut
vatkallt
vattnet och fyllde på nytt

-

-

ten. Ställde kastrullen i snön och väntade en stund. När hon kollade vattnet var

det återigen kokhett.
Om mikrovågor leds genom vätska
hettas denna upp. Det är efter den principen mikrovågsugnar fungerar.

Om människokroPPen utsätts för
långvarig mikrovågsstrålning händer
samma sak. Blodet, vävnader och inre
organ värms uPP.
Och tar skada.

-

Det uppstår inre brännskador, ska-

dor på nervsystemet och svåra ögonskador. Det är ett långsamt förlopp, en försämring på sikt, säger Ivar Kristiansson
på statens strålskyddsinstitut, SSI.
Det hittills mest kända fallet av människor som skadats av elektromaknetisk
strålning är från 1953. Då upptäcktes att
amerikanska ambassaden i Moskva
utsattes för någon typ av strålning.
Läkarundersökningar visade att ambassadpersonalen hade abnorma förändringar i blod- och kromosomsammansättning.
att säga om ambas- Det är omöjligt
saden var utsatt fÖr strålning i syfte att
skada människor. I först hand används
ju den här typen av strålning för att slå
ut kommunikationssystem, kommenterar Allan Dinn på fredsforskningsinstitutet (SIPRI) i Stockholm.

ju princip möjligt att
- Men det är i
använda elektromagnetisk strålning som
personvapen, säger Allan Dinn.
Kvinnorna på Greenham Common säger
att de i vissa fall kan k ä n n a strålningen. Ivar Kristiansson på SSI:
- Det är möjligt att känna den här
typen av strålning, ja. När det är fråga
om mycket kraftiga fält uppstår bland
annat en värmekänsla i kroppen.
Rapporter från amerikanska experiment, dels i flygvapnet, dels på Cornell
University, visar samma sak. Människor
som befinner sig i radarstationers strålningsfält får susningar i öronen, hjärtklappning och huvudvärk. Vid Cornellförsöken visade det sig att döva, som
utsattes för mikrovågor h ö r d e vågorna när de sändes ut på en extremt låg
frekvens.

Nyligen offentliggjorda C.I.A.-

rapporter visar att USA satsar stora
pengar på att ytterligare utveckla och
raffinera strålvapen. Laserpistoler och

strålkanoner har för länge sedan lämnat
serierutornas fantasivärld och hanteras
på fullt allvar av supermakternas krigsstrateger. C.I.A.-rapporterna avslöjar att

USA hoppas att är 2000 ha ett fullt
utvecklat program för att oskadliggöra
fienden med elektromagnetisk krigföring. Mikrovågor är även en viktig del

av rymdkrigsprogrammet

S.D.I.

("Stjärnornas krig").

Häromåret trumpetade en ameri-

kansk postorderfirma vilt ut det senaste på vapenmarknaden, en "people

repeller"

-

"pz[nniskostoppare". Det

var en pistol med mikrovågor i ståillet

för

kulor i magasinet. Liknande vapen har
diskuterats i polisens och militärens
kamp mot demonstranter och obekvä-

ma massmöten. Vetenskapsmän

och

-kvinnor har protesterat våldsamt och
den amerikanska polismakten talar
numera mer lågmält om sina planer.
Greenhamkvinnorna rnenar att de
utsätts för strålningsvapen, inte bara för
att de ska försvinna från fredslägret,
utan just också för att de är utmärkta
försökskaniner ijakten på alltmer raffinerade vapen.
Och visst borde kvinnornas cirkulationsrubbningar, näsblod och svullna
tungor vara rena jackpoten för de som
eventuellt utsätter dem for strålning i
krigsvetenskapens namn.
För att inte tala om de hormonrubbningar som gjort att kvinnor som for många
år sedan passerat klimakteriet plötsligt
börjat menstruera igen.
Medan fredslägret på Greenham

Common nu går in i sin sjunde vinter
arbetar fredsprisbelönade Läkare mot

kärnvapen och experter från Electronics

Today International jämsides med en
rad andra brittiska sammanslutningar
för att, l) skaffa fram vattentäta bevis
för strålningen mot kvinnorna och 2)
med hjälp av detta material väcka en
opinion.
En allting förtigande engelsk press
bidrar till att få känner till vad som
pågår på Greenham Common. Men
newsletters och fredsappeller har faktiskt nått så långt som till svenska UD,
som nu tagit informella kontakter med
Enheten för teknisk fredsforskning på
Chalmers i Göteborg, för att få hjälp i
sina undersökningar. Chalmers har i sin

tur kontaktat nyckelpersoner i England
och väntar in rapporter från mätningar-

na vid Greenham Common.

Johan

Swahn på Chalmers:

- Ännu vet vi nästan ingenting om
det som händer där.
- Men av tidigare rapporter att
döma så är det frågan om en rad olika
symptom som inte passar ihop med
enskilda elektromagnetiska vapen. MöjIigen rör det sig om en kombination.
Eller så är det ett helt okänt och nytt
vapen som används mot kvinnorna i

Greenham Common.

Agneto Furvik
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KRIO
FRED
OM KVINNORNA IFREDSKAMPEN AV RUT BOMAN
Kvinnorno i fredskompen hor
censurerols och fongslots. De
hor tystots med völd och
sotts i husorresl. De hor åtolots for uppvigling och londsforroderi.
Ändö hor de orgoniserot
sig, ogiterol och orgoniserot
mossoktioner mol kriget.
Rut Bomon beskriver kvinnornos komp för fred, igör
och idog.
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Rosa Luxemburg satt ftings-

lad i n(istan fYra år för att
hon uppmanat arbetarna att
inte rikta vaqnen mot sina
klassbröder. Hon frigovs i

november I9IB, men mördades en kort tid efterdt.
FOTO:

nder många hundra år utgår
alla resonemang om fredsPolitik från ett system med envåldshärskande furste och hans rådgivare ur
den härskande jordägande klassen. Stat-

liga överenskommelser upprättas mellan

furstarna och är hemliga. Krig är ett
nödvändigt komplement till fredliga
medel. Ledande kyrkomän står alltid
beredda att garantera guds välsignelse
till det egna landets krigsföretag.

På 1800-talet börjar maskinernas, ång-

kraften och fabriksindustrins tidevarv.

Makten övergår från jordägare till fabriksägare. En ny typ av styrande organ
utvecklas, då nya skikt av män genom

rösträtt får del av maktutövningen. I
Sverige upplöses ständerna och införes

riksdagsordning år 1865.
I kampen om rösträtt och inflYtande

utformar

de nya samhällsklasserna sina

argument för en ny fredspolitik.
Redan på 1870-talet kräver grupper
inom parlamenten i Västeuropa och i
USA att en skiljedomstol för att lösa
internationella tvister ska inrättas. Man
bildar en internationell parlamentarisk
union för detta syfte och fredsforeningar grundas i alla industriländer.

I Sverige bildas av 64 riksdagsmän
"Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen", 1884. Tio år senare överläm-

nar förbundet en "masspetition till

konung och riksdag", nära 250.000
namn, som stödjer tanken på skiljedomstol.
I de borgerliga skikt, där dessa riksdagsmän hör hemma, finns en stark tro
pä att den ökade handeln och det ekonomiska beroende länderna emellan som

industrialiseringen innebär, ska göra
fredliga lösningar på krigshotande tvister^möjliga.
Ar 1897 tar Emilia Broomö, som är en
av de första akademsikt utbildade kvinnorna i Sverige, initiativet till "Sveriges
kvinnliga fredsförening". Hon har fått

I4

kontakt med andra i England

och

Frankrike. Kvinnor har en särskild uppgift i fredsarbetet hävdar hon, deras
natur gör dem "särskilt skickade att
utveckla mildhet, godhet och kärlek till
ledande id6er för mänskligheten. Genom
sin allmänna inställning kunna de sätta
spärr för översitteri, övermod och råhet
och dana karaktärer för vilka det känns
som en större olycka att göra orätt än
att lida orätt". Hon kritiserade de kvinn-

liga

försvarsföreningar som högern
bildat för att sprida propaganda för
upprustningen och hon slår fast att
'kvinnans rätta värnplikt är att utså
fredstanken'.

"

Dessa pacifistiska tongångar fördöms

som närmast landsförrädiska av högerpressen men föreningens forsta initiativ,
en ny namninsamling, som överlämnas

till en fredskonferens i Haag år 1899,

samlar 228.000 namn.
Ombud för 28 regeringar lyckas där

ena sig om att inrätta en permanent

internationell domstol i denna stad. Från
är 1902 till krigsutbrottet l9l4 har den
framgångsrikt medlat i 14 internationella tvister. Men den räddar inte freden.
Som vi vet, existerar denna domstol
fortfarande. Nyligen anklagade Nicaragua USA för att ha minerat dess hamnar. USA dömdes for brott mot folkrätten, men dess regering förklarade att
domen inte hade någon betydelse.
ARBETARKLASSENS

ORGANISERING
Vid sidan av de borgerliga grupperna
faborganiserar sig den nya klassen

i fackföreningar

och
riksarbetarna
politiska partier.
Internationellt börjar samarbetet år
1864, då Internationalen bildas i London, på grundval av Marx paroll "Proletärer i alla länder förena Er". Den
upplöses under 1870-talet på grund av
svåra förföljelser och inbördes stridigheter. Men år 1889 samlas ombud från

PRESSENS BILD

Europa och USA i Paris, Andra Internationalen bildas. Redan från början
har fredsfrågan stor betydelse för organisationen. Rustningarna i Europa, som
pågår i allt vildare takt, betyder nöd och
försakelser for arbetarklassen. Och orsakerna till rustningarna ser man i industrikapitalisternas kamp om råvaror och
marknader. Under denna period gäller
det för industriländerna att bryta
Englands monopolställning som koloniägare i Asien och Afrika och England

sätter sig

till

motvärn med alla sina

resurser.

Arbetarrörelsen inser att skiljedoms-

tolar kan vara bra, men inte innebär
någon lösning. Regeringar, som inte går
med på fredlig lösning, måste tvingas.
Arbetarklassens internationella solidaritet skulle forhindra krig. Under hela
1890-talet och fram till l9l4 diskuterar
man i arbetarrörelsen hur detta praktiskt
ska gå till. Det gäller i första hand att
bromsa upprustningen. Aren 1893 och
1896 beslutar Internationalen på sina
kongrösser, att socialdemokratiska riksdagsmän i alla länder ska rösta nej till
rustningsanslag och kräva nedrustning.
Men denna politiska linje foljs inte. Taktiska överväganden, samarbete med bprgerliga grupper är viktigare för riksdagsmännen. På partikongresserna, särskilt
i Tyskland som hade största riksdags-

gruppen, dyker frågan ständigt upp i
hårda diskussioner. Liksom frågan om
generalstrejk för att i alla berörda länder förhindra krigsutbrott.
Två kvinnor, Rosa Luxemburg och

Clara Zetkin, hör till de skarpaste kritikerna av riksdagsmännens handlingssätt.
KVI N

NORNA I ARBETARRÖRELSEN

Det finns en stark och medveten socialistisk kvinnorörelse i Tyskland, utvecklad från 1890-talet. Den leds av Clara
Zetkin, som ger ut tidningen Die Gleichheit, (Jämlikheten) från 1891. Efter år
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Jane Addams, den

försto ordföranden för

I nt ernat ione I lo Kv inno-

förbundet för Fred och
Frihet, IKFF.

internationell sekreterare för
socialistiska kvinnor.
De socialistiska kvinnorna har ingen
fredsförening men driver stora mötes1907 är hon

kampanjer mot upPrustningen och
krigsfaran. Det gäller att göra kvinnorna medvetna om att de politiska frågorna också angår dem, trots att de saknar
rösträtt. Samarbetet med männen är
svårt. Som bland de borgerliga är kvinnorna satta på undantag i arbetarrörelsen. Rosa och Clara, som båda är lysande talare, möts ibland i partidiskussio-

nerna av tvetydiga skämt och skrattsalvor av en typ som aldrig drabbar män.
På Internationalens kongress i Basel
år 1912, som sammankallas med anledning av krigsfaran, får Clara fem minuters talartid, som representant för kvin-

norörelsen. Infor femhundra fackligt
och politiskt ledande män ailvänder hon
minuterna till att tala om kvinnornas

utvecklqde kapitalismen tir krigsrustningar och krig livsnödvrindiga om den
ska upprritthdlls sitt herravcilde. Slösak'
tigt förbrukar den oerhörda maktmedel
på kriget: den vetenskapliga forskningens framsteg, teknikens under, otaligo

le arbetarna inte vända vapnen mot sina

om det uppbådar alla sina resurser, baro

ta ställningstagande. Fackföreningsrörelsens första bittra erfarenhet var att
militär kommenderades ut för att skjuta på demonstrerande eller strejkande.

rikedomar och milioner mtinniskoliv.
Dcirför kan det internstionella prletori'
atet lyckas i sin kamp mot kriget barq

om sllq krafter mobiliserss

i

vdldiga

massaktioner.
Men, massaktioner utan proletrirkvin-

norno rir inte möiliga. Kvinnorna rir en
del av, ja hrilften av mossorna och både
i det dagliga orbetet och i tider uv svåra
ochfarliga strider ger kvinnorna ett eget
andligt och moraliskt varde.
Kamrater, detts vtirde kqn ni inte undvore, just nc)r vdra idesl måste skyddas
med de störstq personliga offer. Först

betydelse:

ncir också den största delen av kvinnor'
nq ov djup övertygelse ger sitt stöd åt vår
paroll "Krig mot kriget" kon segern vin-

dennq fruktansvcirdu skc)ndlighet, rir
kapitalismens största förbrytelse, den
mest vanvettiga formen uv dess utsug-

nas. Då blir den orubblig."
I detta tal kan man se både likheten
och skillnaden mellan den borgerliga och

". . .folkens massmord På vorandro,

folket, som förvirrsde, hetsqde och fArblindade förs fram för att

den proletära kvinnorörelsen. Likheten
är synen på kvinnorna som en andlig och
moralisk kraftkälla, som tillför den
gemensamma kampen ett särskilt värde.

frihet. . . För den

Men proletärkvinnorna är inte pacifis-

ning ochförtryck. Det cir sönerna

tilldet

arbetande

mörda varandrs, sina bröder, kamrqter
i kampen

16

för

samma

ter. Vår paroll är "Krig mot kriget",
säger Clara. I kapitalisternas krig skulklassbröder utan mot kapitalisterna.

Kampen mellan arbete och kapital kunde inte föras utan våld. Hon anser, att
kvinnorna i sin viktiga roll som uppfostrare, måste vara medvetna om detta. En
lång historisk erfarenhet låg bakom det-

Clara

i

Basel:

"Niir vi kvinnor och mödrar

reser oss

mot massmorden, sd cir det inte dcirfÖr
ott vi rir sjrilviska och.fega, ur stånd att

stora offirför högo mål och ideal. Vi
har gått i den kapitalistiska ordningens
hdrda skola och lärt oss kdmps i den. Vi
har styrks stt offra riven det som bety-

ge

der mer tin vdrt eget liv. Drirför kan vi
se vårs egno krimpa och
göller frihetens sak. . .

falla, ntir det

Vår brinnsnde omsorg sks vars en
andlig utveckling ov det uppvtixande
sltiktet, som bevarqr vårq sönerfrån bro-

dermord. .men som gör dem starka
och modiga, sd att de målmedvetet inriktar hela sin existens påfrihetskampen."

Deltagare vid IKFF:s kongress

i Zilrich

RESOLUTIONEN I BASEL 1912
OCH SAMMANBROTTET 1914
Internationalen har vid flera kongresser

1919.

varandra

för kapitalisernos, kungarnas

och de intrigerande
skull.

"

diplomaternos

I juli 1914, då Österrike sänder ultii en resolution upprepat att om krig . matum
till Serbien och därmed sätter
utbryter är det arbetarpartiernas uppgift
krigslavinen i gång, samlas Internatioatt utnyttja den sociala och ekonomiska
krisen till att påskynda kapitalismens nalens ledning i Brtissel. En uppmaning
fall. Ett klart uttalande om storstrejk för till arbetare i alla länder att demonstreatt stoppa kriget anses omöjligt. Då ra mot krigsfaran är det enda de kan
enas om. Den 3 augusti förklarar den
skulle fackforeningarna riskera att bli
olagligförklarade. Men den tidigare tyska regeringen krig och den socialisresolutionen antas återigen i Basel. Man

kräver också att alla hemliga fördrag
mellan regeringarna skulle offentliggöras och avslutar med en varning:
"Regeringorno må icke glömma, ott
de under Europos nuvarande förhdllan-

den och stcimning blqnd arbetarnq inte
kan slr)ppa kriget lös utan faro för dem
sjcilva. De md minnas att tysk-franska
kriget följdes av Psriskommunen 1871,
qtt det tysk-japanskq kriget satte revolutiontira krafter i rörelse i Ryssland, att

rustningorna till lsnds och sjöss har
skrirpt klassmotstittningarna i England
och övriga Europa och lett till vc)ldiga
strejker. Det rir rent vanvett om regeringarna inte förstår ott bqra tanken på ett
vcirldskrig framkallar arbetarklassens
vrede och uppror. Proletrirerns onser,
qtt det rir en förbrytelse att skjuto ned

nar om var censuren ingripit. Så ser den
ut fram till 1917, dä Clara avsätts som
redaktör. I december l9l4 skriver hon
till en vän, att den äldre av hennes två
söner mobiliserats och nu finns vid den

ryska fronten, hon vet inte var. Men,
skriver hon, vad betyder alla personliga
i jämförelse med sorgen över
Internationalens sammanbrott, den är
nästan omöjlig att leva med.
Hon fortsätter trots allt sitt arbete som

sorger

tiska riksdagsgruppen stöder den genom
att rösta för väldiga ökningar av militäranslagen, för krigscensur och för upphävande av den skyddslagstiftning som

internationell sekreterare. Den 26 mars
l9l5 samlar hon kvinnor från de krig-

gäller fabriksarbete, där nu kvinnorna
i stor utsträckning mobiliseras även i
ammunitions- och vapentiliverkning.
Med några få undantag stöder socialdemokratiska riksdagsmän även i andra

sedan sprids i stora upplagor av kvinnorörelsen:

länder sina regeringars krigspolitik.
Internationalens sammanbrott är fullständigt.
KVINNCRÖRELSEN UNDER

". . .Var cir edra mcin, ver cir edro
söner? Sedan dtta månader stdr de drirute i f(ilt. .

. Miljoner vilqr redon

i

massgrovorno, hundratusentals ligger pd
lasarettet med sönderslitna lemmar. .
Brrinda stcider och byar, förstörda broar, förintade skogor och dkrar cir deras

verk. .

.

Vad (ir målet

K R IGET

"Die Gleichheit" ställs

förande länderna och några neutrala i

Bern i Schweiz. En appell antas, som

omedelbart

under hård övervakning av censuren,
därför att Clara kritiserar riksdagsmännens svek och krigspolitiken. Tidningen
kommer ut med tomma spalter som vitt-

för kriget? Man sciger
fosterlondets vcil och dess försvor. . .
Borde det inte betyda vcilfrird för de
mdnga miljoner som kriget dödar, gör
till krymplingar, arbetslösa och tiggare
eller tiil rinkor och faderlöso?
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En kvinna söker sina eigodelar efter en kollision mellan
ett tåg och ett militrirfordon
under koreakriget. FOTO :
PRESSENS BILD

Vem hotar fosterlandets vril? Ar det
mönnen som står på andra sidsn grcinsen i andra uniformer, som lika litet som
edra mrin hor velat kriget? Nej, hotet rir
alla dem som tjdnar pd massornss nöd
och bygger sitt herrovälde på förtryck.
Vem tjönar på kriget? Bara en liten del

av varje notion. . . Krig r)r nyttigt för
kapitalister överhuvudtaget. Har inte de
fattiga och utsugna mossornas arbete
hopat varor som de inte kan förbruka?

Arbetarnas svett och möda har

vororno kostat, med arbetarblod ska nya
marknader i utlandet erövros. Kolonier
ffi

ddr kapitaliserna rövar jordens skqtter
och utsuger arbetskraften billigast.
Inte försvar av fosterlandet utan dess
utvidgning rir syftet med kriget. . ."
Så uppmanas arbetarkvinnorna att

protestera:

"Det som edra män

och

söner inte kan vittna om, det kan ni mil-

joner tillsammans forkunna". Kriget är
brodermord. Flygbladet sprids i alla

krigförande länder. I Tyskland häktas
Clara som ansvarig och åtalas for lands-

Kvinnor ur den borgerliga fredsröreli Europa och USA samlas i Haag i
slutet av april 1915. Där utarbetas en
resolution, kort sammanfattad: Man
sen

kräver att neutrala stater sammankallar
en konferens för medling. Att alla stater i framtiden löser tvister genom skiljedom och forlikning och att de forbinder sig att utöva sociala, moraliska och
ekonomiska påtryckningar mot varje
land som tillgriper vapen. Att utrikespolitiken ställs under demokratisk kontroll. Att överlåtelse av territorium endast
får ske efter folkomröstning, erövring
genom krig ska inte erkännas av andra
stater. Att kvinnor garanteras samma

rösträtt som män. Motivering: "Det
samlade inflytandet som kvinnor från
alla länder kan utöva är en av de starkaste krafterna for att förhindra krig".
Delegationer med budskapet sänds till
regeringarna, mottas av l4 stater, men
har ingen framgång. Kriget utvidgas då

USA går med 1917.

forräderi. Efter våldsamma protester
från kvinnorörelsen släpps hon i november 1915. Hon är svårt hjärtsjuk och får
tillbringa återstoden av kriget arresterad
under övervakning i sitt hem.
Rosa Luxemburg fängslas i februari
l915 dömd for "uppvigling", därfor att
hon i sina tal uppmanat arbetarna att
inte rikta vapnen mot klassbröder i

andra länder. I november l9l8 friges
hon men mördas knappt tre månader
senare i januari 1919.

&
Lr

v

När männen i arbetarklassen sviker
Internationalens ideal kan inte kvinnorna vända utvecklingen. Möjligheten att
genom "väldiga massaktioner" stoppa
krigshandlingarna finns inte längre.
Deras revolter och protester i fabriker
och matköer är spontana och oftast oorganiserade, de har inte fackligt stöd och
snart var de glömda. En enda, den stora kvinnostrejken i Petrograd, som inleder revolutionen är l9lT,lever kvar i his-

torien genom kvinnodagen den 8 mars.

It

!-

ALDRIG MERA KRIG
Internationalens varning till kapitalister-

na är inte obefogad. Kriget slutar med
revolution i Ryssland och Tyskland,
social oro i alla industriländer. Revolutionen segrar i Ryssland, trots inblandning av trupper från England, USA och
andra länder och en ekonomisk blockad
for att knäcka den. I andra länder utvidgas de parlamentariska rättigheterna till
arbetarklassens män och till alla kvinnor. När Nationernas förbund bildas
l9l9 tycks ett stort steg ha tagits fram
mot målet, forhandlingar och skiljedom
i tvister mellan folken. Den pacifistiska
fredsrörelsen, vars representanter samlas i Haag, sammansluter sig nu i Inter-

nationella Kvinnoforbundet för Fred
och Frihet, (IKFF). Dess internationel-

la sekretariat förläggs till Genöve, där
också NF har sitt säte.
Ar lg2Sundertecknar l5 stater, snart
följda av flera, ett fördrag kallat Kellog-

pakten efter en av initiativtagarna,
USA:s utrikesminister. Man lovar hög-

tidligt att avstå från krig som politiskt
instrument och försäkrar att varje konflikt hädanefter ska lösas med fredliga
medel.
En internationell kommission tillsätts
av NF för att förbereda en nedrustningskonferens. I kommissionen foreslår Sovjetunionens delegat att man till konferensen ska forebereda förslag om omedelbar och total avrustning. Övriga medlemmar vägrar att diskutera detta, men
fredsrörelsen (IKFF) hälsar det med tillfredsställelse som ett steg framåt på den

av Kellogpakten utstakade vägen.
Många stora fredskonferenser hålls
under dessa är. 1929 tar IKFF t.ex. initiativ till en konferens mot kemisk krigföring. Trots att en konvention som förbjöd användning av stridsgaser undertecknats är 1925 fortsätts utvecklingsarbetet för nya och mer effektiva. 300 delegater från många länder kräver att konventionen ska efterlevas. "annars kom-

mer staternas ohejdade mord

på

civilbefolkningen att ödelägga civilisationen". För att stödja Kellogpakten
och avrustningen börjar IKFF en internationell namninsamling under parollen
"krig är förbjudet forbjud vapnen".
Omkring 9 miljoner namn stöder parollen då listorna lämnas in till avrustningskonferensen i Gen6ve 1932. där 60 na-

tioner är representerade.
Men det mörknar i Europa, en ny
krigsperiod är på väg. Sommaren 1929
kommer den stora depressionen i USA,
foljderna sprids till Europa bl.a. en fruktansvärt ökad arbetslöshet. Hitler hjälps
till makten av industrimagnaterna, liksom Mussolini några år tidigare. Upp-

rustningen kom igång, terrorn mot socialister, kommunister, judar och pacifister inleds. 1933 avslutas avrustningskonferensens andra session utan
resultat.
Japan, som undertecknat Kellogpakten, börjar krig mot Kina och erövrar
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Flyktingar undon koreakriget möter FN-soldater.
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kinesiskt område 1932. Italien avslutar
framgångsrikt anfallskriget mot Abessinien 1936. NF tillsätter undersökningskommissioner men godkänner i efterhand de erövringar som krigshandlingarna åstadkommer. Den högtidligt proklamerade Kellogpakten är betydelselös,
då regeringarna inte tvingas hålla sina

löften.
Ännu en stor namninsamling, 14 miljoner for fullständig avrustning, avslutas 1937. Då rasade redan inbördeskriget

i Spanien. Mot den demokratiskt valda
regeringen står general Franco. Italienska trupper går över gränsen, tyska

krigsfartyg beskjuter kusten och tyskt
flyg bombar oskyddade städer medan
stormakterna proklamerar "icke
inblandning". Arbetarungdomar från

i'"

Europa och USA, som illegalt tar sig till
Spanien
en gång gäller det krig
- ännu
mot kriget
förmår inte vända utveck- blir en fascistisk stat.
lingen. Spanien
I Tyskland och Italien är arbetarrörelsen krossad, i andra länder splittrad och
handlingsförlamad. Alltfor sent, sommaren 1935, bildas Folkfronten i Frankrike. En del av denna rörelse är "Kvinnornas kongress mot krig och fascism",
ett stort internationellt möte i Paris. Där
deltar också kvinnor från IKFF, vilket

I
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hårt kritiseras av andra medlemmar,

som inte vill ha något samarbete med
icke pacifistiska organisationer.
Ar 1937 proklameras "Anti-kominternpakten" av Tyskland, Japan och
Italien. Hitler börjar sin ockupationspolitik med österrike och Tjeckoslovakien och snart är kriget ett faktum.

DEN FARLIGA APELLEN
Efter andra världskrigets slut upprepas
mönstret från det forsta i ett avseende,
nämligen blockaden mot det krigshärjade Sovjet. Så snart krigshandlingarna
upphört stoppas leveranserna av krigs-
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förnödenheter från USA och ett efter-

ii\: : $SN

krigslån som den ryska regeringen begärt

sirrN-lltS\\!

beviljas inte. För USA har detta krig
FOTO:

PRESSENS BILD
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Kvinns pd icke-våldsaktion i Stockholm.
FOTO: MARIE ANDERSSON

inneburit ännu större ekonomiska framgångar än det första. Industrin, som inte
har några krigsskador, har ökat enormt,
2/3 delar av världens industriella kapacitet och största delen av dess guldförråd i regeringens bankvalv ger det regerande finanskapitalet i detta land en oerhörd makt. För hela det svältande Europa är dess politiska villkor klart uttalade: ingen mat, inga pengar om ni väljer
kommunister till regeringen . I april1947
förklarar Truman inför kongressen att
det är USA:s skyldighet att öppet ingri-

- for att förhindrai
- även militartmaktövertagande
kommunistiskt
andra länder. USA har övertagit Anti-

pa

kominternpaktens målsättning.
Redan i december 1945 har kvinnor
från 39 nationer samlats i Paris för att
bilda ett kvinnoförbund för gemensam
kamp mot fascism och nazism. Det är
krigserfarenheter av samarbete mellan
kvinnor från öst och väst, pacifister,
borgerliga, socialister, kommunister
som är grunden, nu önskar man gemensamma aktioner för kvinnors och barns

rättigheter, för barnens skydd, sociala
framsteg, demokrati och nationellt oberoende. Kvinnor från Folkfronten och
motståndsrörelsen i Frankrike har tagit
initiativet. Övertygelsen om kvinnorna

som en särskild kraft i fredskampen

lever i nya generationer. Från Sverige
kommer SKV-kvinnor men också soci-

aldemokratiska, kommunistiska och
folkpartikvinnor.
Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV) tar genast upp kampen mot
atombomben och försöker väcka opini-

on för en FN-resolution från januari
1946, som kräver

förbund för

dessa och

andra massforstörelsevapen. Redan i
januari 1949 sänder SKV, som blev den
svenska KDV-sektionen, en petition till
FN stödd av 55.000 namn, och år 1950
börjar arbetet for "stockholmsappellen", som är en världsomfattande aktion. Dess text är enkel och klar:
'Ti kräver ovillkorligt förbud mot

22

atomvapen, ett vaPen

för terror och

I Sverige skräms

de gamla fredsorga-

massutrotning av befolkningen. Vi kräver upprrittande sv en strr)ng internationell kontrollför att s(ikra dettaförbuds
efterlevande. Yi anser stt den regering
som först anvdnder atomvaPnet, mot
vitket land det rin må vnro, skulle begå
ett brott mot mrinskligheten och måste
behandlas som krigsförbrytare. Vi uppmanar alla mrinniskor av god vilia i vcirl'
den att underteckna denna appell."
Sovjetunionen hade provsprängt sin
första atombomb 1949. Det brådskade
om utvecklingen skulle kunna hejdas.
Ar 1950 har USA genom Marshallhjälpen och NATO-pakten hela Västeu-

nisationernas styrelser, även IKFF, så att
de tar avstånd från Stockholmsappellen.

också Sverige antagit USA:s villkor för
hjälpen: Förbundit sig att regelbundet
informera USA:s regering om näringslivets utveckling, att inordna sig i valu-

splittrad. I Sverige nåddes kanske en
vändpunkt i slutet av SO-talet i kampen
mot svensk atomvapenbeväpning. Internationellt har USA:s ohyggliga upprustning präglat och återspeglats i Sovjetunionens, därmed också i dess utrikespolitik. Militärblocken utsätter nu hela
jordklotet för en dödlig fara. Samtidigt
rasar kampen i tredje världen; folkens
kamp mot det multinationella kapitalet
och den nationella jordägarklassen med

ropa under kontroll. I juni 1948 hade

tasamarbetet, att främja amerikanska
kapitalinversteringar, att anpassa sin

handelspolitik efter USA:s önskemål
och att bekåimpa kommunismen. Socialdemokratiska- och folkpartikvinnor kan
inte längre vara med i SKV. Kvar blir en
liten men tapper skara kring de ledande
liberala, Elisabeth Tamm och Ada Nilsson, som redan tidigare brutit med par-

tiorganisationerna.

Detta år börjar Koreakriget, USAtrupper härjar och föröder med nyupp-

funna terrorvapen, naPalmbomben
utprovas dar. I USA pågår häxjakten på
kommunister.

Fram till krigsutbrottet i juni har
omkring I miljon modiga människor
undertecknat appellen men sedan blir
det omojligt. Namninsamlare häktas
och döms som "utländska agenter". Det
kvinnoförbund i USA med mer än en
miljon medlemmar som anslutit sig till

KDV stämplas på samma sätt. Förbindelserna måste brytas. Alla "marshallhjälpsländer" tillämpar denna USApolitik även om hetsen mot namninsamlarna inte överallt leder till fängelsestraff.

ffi

De vågar inte ställa upp för sina egna

fredskrav, då de sammanfaller med

kommunisternas. Därmed bidrar de själva till det som är hetsens mål; att stämpla
all fredskamp som kommunistiskt ledd
av "utländska agenter". Stockholmsap-

pellen samlar trots allt 500 miljoner
namn. I Sverige nära 300.000.
,,ENDAST

GENOM VALDIGA
MASSAKTION ER "
Berättelsen om kvinnornas fredskamp
måste avslutas. Men i verkligheten pågår
den oavbrutet. Den var länge svag och

drag som liknar tidigare perioder i
industriländerna.

De båda grenarna av kvinnornas

fredsrörelse närmar sig varandra. Borgerliga och socialister stöder befrielse-

kampen och samarbetar i försöken att
I kampen mot

bryta blocktankandet.

kärnvapenbaser, i fredsmarscher och för
"Fredsresan", fcir kärnvapenfria zoner

och icke-provokativt försvar.
Världens folk, världsproletariatet kan
bara lyckas i sin kamp om alla krafter
mobiliseras i väldiga massaktioner
endast med kvinnornas insatser är det-

ta möjligt.
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Kvinna på Greenham Common
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ALDRIG PA JORDEI{
AV INGRID SJOSTRAND

vårdsnämnden.
De våldsammaste av den här sortens
fredstankar som jag hittills har träffat

I ett annat inlägg utropar den fina
romanförfattaren Alice Walker: "Lät
jorden marinera i gifter. Låt bomberna
falla som regn över marken. Ty ingenting mindre än total förintelse kommer

på ingår

någonsin att lära dem (de vita männnen)

åt kvinnorna ta över så blir det
fred!
j
. , ,, ,. , '
Man hör det inte så sällan
från kvinnor, i väldigt olika grupper,
och även från enstaka män. Tron På
kvinnan som av naturen fredlig stöder

anpassa sig, anpassa sig, annars hade de

sig på de fjärran goda matriarkaten, på

Livets vriv.

å
.1

jämförelser med djurvärlden, där boc-

karna skakar hornen vid revirgränsen

medan getterna fridsamt betar med killingarna, eller på kvinnors annorlunda
socialisering i de dominerande kulturerna: flickor får vara passiva, empatiska
och känsliga, de fostras till icke-våld och
tillmötesgående konfliktlosningar, om

inte till underkastelse.
Den huvudsakliga invändingen brukar heta Margaret Thatcher. Och den

brukar i sin tur besvaras med att M. T.
och hennes likar inte är kvinnligt identifierade, utan höggradiga representanter för manssamhällets toppskikt, dit de
har nått genom att förneka sitt kön, och

blivit kvar som

i

suppleanter

i

barna-

Pam McAllisters antologi

I en respektfullt presenterad och seriöst resonerande artikel menar Sally

Mil-

ler Gearhart helt trankilt att lösningen
på världens problem är att minska andelen män till c:a l0 9o av världens befolk-

ning och bibehålla den så stor. Några
utrotningsläger är det inte tal om, utan
det ska gå till så att människosläktet ska

föröka sig genom äggsammanslagning,
varvid bara flickor kommer att födas:
"En proportion av 75 9o kvinnor och 25
9o män skulle kunna åstadkommas på
en generation, om halva befolkningen

förökar sig heterosexuellt och andra
hälften genom äggsammanslagning."

något." Och hon motiverar: "Om vi
hyser någon verklig kärlek till stjärnorträ, planeterna, resten av Skapelsen,
måste vi göra allt för att hålla de vita
männen borta därifrån. ( . . .) Under
den vite mannen skulle varje stjärna bli

ett Sydafrika, varje planet ett Vietnam.
Att stråla oss själva till döds kan i praktiken vara enda sättet att rädda andra
från vad Jorden redan blivit. Och detta
är en synpunkt som jag menar kräver allvarlig eftertanke av oss alla. "

Man måste förstå och respektera den
förtvivlan som talar ur ord som dessa
i vissa stunder delar vi den kanske alla.
^
Ändå tror jag att de här tankarna i l")

"Livets väv" drar upp ett galet spår,
de-vi-motsättning, som inte kan leda

annat än syndabockstänkande

en

till

och
fiendskap, och till sina konsekvenser till

ett nytt, omvänt förtryck.Och förtryck
kan bara upprätthållas med våld. Som
kvinnor borde vi vara medvetna om det.
Ingenting säjer att kvinnor som makthavare inte skulle bli tvungna att uppehålla sin makt med våld. I sentida matriarkat har man kunnat se hur männen
är beroende av kvinnornas gunst och
försöker behaga dem. Ett sådant beroende vet vi hur det känns. Är det så vi
vill ha det?

Nu har "Livets väv" också många

andra röster. Flera av dess kvinnoport-

rätt och skildringar av kvinnors kamp
för rätt och frihet känns starkt manande och stimulerande. Och det är den
vägen jag tror på, kvinnors kamp i det
samhälle de lever, inte i slutna kvinnokollektiv som tar avstånd från sam-

säja. Av norskorna kan vi lära hur kvin-

nor i starka grupper kan undgå att bli
utdefinierade, eller inmutade i patriarkatets fack.
Bara så, många tillsammans, kan vi
tillföra element som förändrar.
Det kan vara mycket små och enkla
saker som män av tradition och inbillad

"effektivitet" förbiser. T ex att inte fatta viktiga beslut klockan två på natten.
Nattmanglingen, då motståndaren
genom uttröttning tvingas att vika sig,

förutsätter aIt herrarna kan sova på
mornarna och har tillgång till någon
annan som ger barnen frukost. De som
själva måste ge barnen frukost får finna sig i vad som beslutas. Så går ju inte
fredliga beslut till.
Men låt oss inte uppehålla oss vid
dessa mat-och barn-trivialiteter som
bara kvinnor intresserar sig för. Låt oss,
också på kvinnors vis, känna
e f t e r och inte ta någonting för givet.

hället.
Jag kan väl förstå dessa "separatister" som funnit det omöjligt att uthärda i sitt samhälle och som beslutat att
skapa egna miljöer. Men även om dessa
kan bli föredömliga i många avseenden
är det inte där som världens öden avgörs.

De kvinnor som vill förändra maktstrukturerna måste nå dem, drabba
dem, antingen inifrån eller genom aktioner på lokal nivå som hotar styrarna,
köparna, säljarna, i centrum. 800 personer beslutar om världens kärnvapen.

Av dem är två (2) kvinnor.
MÅNGA TILLSAMMANS
För att inte bli tvungna att acceptera
manssamhällets villkor eller "tagna som
gisslan" måste kvinnor arbeta i grupp.
Minst tre tillsammans! brukar Berit As
26
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till en potentiellt fredlig
varelse? Och vad gör mig missnöjd,
misstänksam, avundsjuk, revanschlysten, bitter, rasande, våldsam. . .
Så här känner jag: Har jag makt över
mitt liv, åtnjuter jag samma goda som
tillkommer andra, har jag möjlighet att
leva så som jag tycker att en människa
bör, har jag inflytande över mitt samVad gör mig

hälle, och samhället står som garant för
dessa rättigheter åt alla, inte minst åt de
i ett sådant samhälefterkommande

-

le finns alla förutsättningar för att jag
ska bli en fredssträvande person, en som
vill växa, skapa, samverka med andra.
KÖRA ÖVER ELLER BLI OVERKÖRD
Men om jag lever i ett hierarkiskt samhälle, där jag hör till dem som kör över
andra eller till dem som blir överkörda,
där människor exploaterar eller exploajag antingen på locket
teras
- då sittereller ligger
sprängfärdig
till krutdurken
under det. Där är iag ingen fredlig
potential även om jag har hållit käft i
århundraden.
Kvinnor är, som grupp jämfört med
män som grupp, tror jag, av tradition
och uppfostran, och kanske också utifrån andra faktorer som inte nödvändigtvis behöver utredas här, mindre
benägna för att bygga hierarkiska strukturer. De har ingen lidelse för att sitta
i toppen.

Kvinnor är alltså mindre upptagna av
klättringen dit, de har lättare att identidiera sig med basen, kanske för att de
så ofta varit basen.

Kvinnor vill hellre ha bekräftelse,
samförstånd, "en trevlig stämning", än

I e d n i n g e n. När Pojkarna fYl-

kas kring prispallen går flickorna och
tröstar förloraren, berättar en idrottstränare på mellanstadiet.
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KVINNOR
SPOTTAR
ALDRIG PA JORDEN
AV INGRID SJOSTRAND

Kvinnor är mera benägna för consensusbeslut. I kvinnogrupper har man speciella tekniker för att var och en ska komma till tals och bli hörd. Jag tänker på
rundan, där ordet går runt bordet och

en

i taget talar till punkt och alla de

andra lyssnar, en metod som är särskilt

ägnad att fä de mindre talfora att öppna sig. Eller pä bikupan, denna utomordentliga form för beslutsfattande utan
att någon ska behöva gå besviken hem.
(Fast den kan ta tid. . .) Man förhandlar dels i smågrupperna
- dit representanterna får återvända tills de lyckas finna en möjlighet som alla kan acceptera.
Kvinnor i grupp är mindre formella.
De tillåter sig också att vackla, att ändra sig, att redovisa känslor
- medan
män gärna låter rationella skäl
täcka
känslorna, något som inte precis bidrar
till ett öppet klimat. Där förefaller det
mig som könen kunde ha ett ömsesidigt
utbyte: kvinnor av attåtminstone i större
sammanhang tillämpa mera av männens
fasta former, män av kvinnors medvetenhet och öppenhet i fråga om känslor.

Kvinnor är ängsliga.70

Vo

av samta-

len till Folkkampanjen mot

kärnkraft/kärnvapen efter Tjernobyl kom

från kvinnor.
Och TV2:s Rapport redovisar i en
undersökning från juli 1986 att kvinnor

mellan 30 och 54 är är den befolkningsgrupp som oroar sig mest för nedfallet.
Män tycks vara mer rädda för att bli rädda. Ingenting tycks ha legat SSI så varmt
om hjärtat som att bevara oss för panik
- i en situation där panik är den adekvata reaktionen.
Det enda som nu kan rädda livet från
att, snabbt eller långsamt, utrotas ar
människors rädsla.

ARGA KÄRRINGAR
Kvinnor dr arga. Arga kärringar!
Arga mödrar som går runt på torgen.
Var är de arga fäderna? Kvinnor släpper fram sin vrede när man vill utrota

dem
- män kommer med lugnande
siffror.

Kvinnor är olydiga.
Flickor är ju ingalunda olydigare än
pojkar, de identifierar sig med mamma
och är länge hennes lydiga kopia
medan pojkarna bråkar. Men något- händer med pojkarna när de trotsat färdigt
i puberteten
för att de identi- kanske
fierar sig så starkt
med de starka, kanske för att de tränas att stå i givakt och
göra honnör.
Kvinnor har aldrig fått lära sig att
göra honnör för någon, som grupp har

deingenr e s p e k t.Deväpnarsig

mot makten med spotskt löje. Männen
eftersträvar den. De män som inte visar
makten respekt puffas snart nere från
stegarna som leder till den.
Denna olydnad är kanske det allra
bästa som kvinnor kan tillfora samhället. Olydnaden är människans starkaste
vapen mot våldet.

Kvinnor kan se till att underlaget för
maktutspel krymper. Att löjet tar över.
Låt oss skratta ut alla maktgalna pompositeter! All skenhelig landsfaderlighet!

Allt barnsligt vapenskrammel,

Kvinnor är "orealistiska". De kämpar
vidare oavsett om de har utsikter arr

karlens lärlingar, små pojkar

kor

-ochtrollflic-

med träsvärd som vi -ger denna

- makt över oss! Låt oss skratta
otroliga
ut respekten! Börja med barnavårds-

"lyckas". Kvinnorna vid

Greenham
Common bor fortfarande kvar i sitt leriga provisoriska läger, fast missilerna för
länge sen är utplacerade. D e har inte
accepterat någon utplacering. Protesten

nämnden

lever. Moraliskt och psykologiskt har
segrarna ännu inte segrat. över kvinnornas kroppar går varje transport och

Att inte stå i givakt för makten är en
styrka. Sin respekt ska man spara for det
som är värt respekt.

användning av missilerna. En sådan, de
besegrades seghet skulle män kanske inte

Vad respekterar kvinnor? Vad aktar

stå ut med.

Kvinnor är snåla.
var det som
- Vilka räckte
hade att se till att förråden
över
vintern, att ungarna fick vad de behövde, vilka var det som vände och sydde
om, tog till vara och klippte mattrasor?

men låt det sprida sig raskt.

Det är in -i helvele bråttom!

ZE-

de och vad är de rädda om? Det måste
vi ta reda på så att qlls kan visa aktning
för det.
En sak vet jag, en småsak kanske,
men viktig. Man ser det överallt, eller
rättare man ser det ingenstans:
Kvinnor spottar aldrig på jorden! I
27

OM KRIGENS OCH FREDENS

AVERNI &,OLAFRIHOLT
huset. De män som överlevt kriget var i fångenskap. Det
påföljande året var fyllt av jakten på mat. Jag minns att
jag alltid var hungrig.
När jag kom till Sverige som trettonårig var min högsta
önskan att fä äta så mycket russin jag orkade.
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ret var 1945, den 25 april. Jag var åtta år. Vi,
mamma och mina syskon, hade flytt från vår
österrikiska hemby upp till en bondgård i bergen.
gick
varje natt ner till vårt hus i byn för att hämta
Mamma
fornödenheter och for att träffa pappa som var kvar där
nere och gjorde sin krigstjänst i hemvärnet. Morgonen den
25 april hann övergå i dag innan mamma kom tillbaka.
Så sakta hon gick på stigen. Vi barn sprang henne till mötes.

till döds samma morgon. Hon hade
legat bredvid honom vid vägkanten i tre timmar medan
beskjutningarna fortsatte. Veckan därpå var kriget slut.

Krigs- och efterkrigstidens upplevelser försvann skenbart ur mitt minne. Bara det svenska försvarets flygvapen
påminde min kropp om den osäkra tiden i Österrike. Varje gång Drakenplanen dånade tätt över vårt hustak tog jag
automatiskt skydd, under bordet eller i diket om jag var
utomhus. Förnuftet rådde inte på min rädsla, inympad i
ryggraden under några barnaår.
Och rädslan ligger kvar latent, kryper fram i de mest
oväntade situationer. Nu kan jag spåra dess orsaker och
bearbeta den. Det känns viktigt att förstå sin egen bakgrund, sin egen historia.
Men jag är en del av ett lands, en kontinents, ett folks
historia.
Andra barns öden, utstakade av de vuxna, måste sättas
in i ett sammanhang, för att tillvaron och framtiden ska
kunna förändras.
När jag efter andra världskrigets slut kom

till det frid-

fulla Sverige var jag övertygad om att ha kommit till den
bästa av världar. Fred var det där det inte var krig.

Pappa hade skjutits

Så småningom hamnade jag i Bangladesh, i Indien, i
Afrika. Barnen jag mötte hade inte upplevt något krig som
jag, men hungern kände de till, hungern och osäkerheten,

Vi återvände till vårt av kulor svårt sargade hus. Några av
de ryska segrarna inkvarterades hos oss. Jag var länge livrädd för dem, vi hade fått lära oss att de var oerhört grymma och åt barn levande. Vi var bara kvinnor och barn i

rädslan.

Mina Österrike-minnen väcktes åter till liv. Det var kriget mot de fattiga jag bevittnade, symptomen blev de sam-

ma.

skiften, bestöms till stor del ov hur fredligt vårt somho lle ör. Fred ligt i bemörkelsen röttvist, fritt frön
beroende, förtryck och fottigdom, ett somholle som
utvecklos i den riktningen. En förutsöttning för detto
ör ott krig kon undvikos.
Pö vögen fromåt bör vi betrokto vöro liv och vår
h istorio i bockspegeln. Dess erforenheter bör vi med
oss som ett bogoge från borndomen. De pöverkor
vårt tönkonde och kon hialpo oss bestömmo våro
må1.

För vår dagliga försörjning med livsmedel far vi miltals

till fjärran snabbköp. Och avfallet blandas med kemikali-

er innan det släpps ut i de forna fiskevattnen. Den lokala
ekonomin är upplöst. Istället for hög grad av självförsörjning och makt över sin tillvaro har vi alla ett djupt beroende av världsmarknaden där besluten fattas utan tanke
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min hemort, ett litet fiskeläge på Orust, står den
stora betongbryggan nästan tom. Då bryggan
byggdes fanns tre stora fiskebåtar och ett tjog
mindre. De användes av yrkesfiskare. På fyrtiotalet sjöd
orten av dagligt arbete kring bryggor och sjöbodar. Per
å

cykel fördes fångsterna till bondgårdar och småsamhällen inåt landet. I motsatt riktning fördes ägg, potatis, smör
och fläsk.
Ibland kom en vedbil eller vedjakt till bryggan. Dasstunnorna hämtades av en bonde. Avfallet var kvar i kretsjorden.
loppet
- återgick till
På betongbryggan promenerar nu turisterna oftare än
ortsbefolkningen. De flesta av de bofasta arbetar på andra
orter som administratörer, statsanställda eller industriarbetare. Störste arbetsgivaren är plastbåtsvarvet, som bygger lyxkryssare för världsmarknaden. Båtarna blir större
och större. Köparna är miljonärer ute i världen.

på just oss.

Ur

dessa erfarenheter

från min hemtrakt drar jag två

slutsatser.

l) Att ha kontroll över sin försörjning i ett samarbete
lokalt på en grund av mänskliga kontakter är ett nödvändigt villkor för frihet och möjligheten att fatta någorlunda självständiga beslut.
2) Världsmarknadskonkurrensen verkar i total anonymitet. Utslagning, orättvisor och konflikter kan drivas hur
långt som helst utan möjlighet till vardagliga jämkningar,
hänsynstaganden och medmänsklighet.
När vi själva och vår försörjning väl bundits ihop med
världsmarknaden blir det också svårt för oss att verka solidariskt med dem som drabbats ute i världen. Detta skulle
ju också inverka på våra egna mojligheter att hålla vår höga
standard uppe, antingen genom att vi måste betala rättvisa priser gentemot u-länders fattiga, eller genom att vi
tvingas hålla god min i vårt beroende av de stora europeiska och amerikanska kolonialmakter som vår övriga eko-

nomi är direkt knuten till.

Ur orättvisan spirar ständigt nya konflikter. För att tackla problemet att avveckla dessa konflikter och skapa ett
fredligare samhälle är det av största vikt att se hur det hela
började, vilken historia vi utför den nutida fortsättningen
på. Vad är det för större skeende vi lever i? Vilken roll spelar vi själva inom det? Är vi fredliga om vi avstår från direk-^

ta krigshandlingar? Eller är det något mer som krävs? l,/
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yttrande- och åsikts,,Den vtistliga propogandan cir den ojamfarligt
farligaste, dcirför att den ocksd omfattar illusionen att full

frihet råder hrir. I vtist kan propagandan alltsd t(itt bli trodd, vilket
30
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SAMBAND

EN TALANDE HISTORIK
AV ERNI & OLA
nder 1400-talet började

de

stora sjöfärder som ledde till
att spanjorer och portugiser
upptäckte dittills okända kontinenter,

Afrika söder om

Medelhavskusten,

Nord- och Sydamerika, dessutom den
karibiska övärlden, och öar i Sydöstasien. Visst var dessa för längesedan
upptäckta och bebodda av andra folk,
men för europ6er var Europa medvetandets och mänsklighetens centrum.
Andra folk blev bara objekt för europöernas handlingslust.

Man kan peka på många olika omständigheter som ledde till att europeiska stater kunde inleda en femhundraårig dominans över resten av världen:
skeppsbyggnadskonsten, vetenskaperna, religionen, den ekonomiska utvecklingen, krigstekniken m m.
Efter en inledande period av orientering, strandhugg, uppbyggnad av handelsstationer, geografisk utforskning
m m utvecklades den hänsynslösa attityd som medgav folkmord i full skala,
utplånandet av hela kulturer, som inkakulturen, Nordamerikas indiansamhällen, hela stammar i Centralafrika. Gruvoch plantagedrift startades.

Sydamerikas indianer dog i sådana
massor i gruvorna att en spansk biskop
skaffade tillstånd hos Karl den femte av
Spanien att årligen frakta över 4000
kraftiga negerslavar från Afrika
" ay
humanitära skäI" som det hette. -Negerslavarna köptes i Afrika mot betalning
i tyger och gevär från England och andra
kolonialmakter. Slavarna fraktades till
Västindien och andra kolonier i Syd- och
Nordamerika.
Av kanske hundra miljoner som sändes med skepp över Atlanten kom kanske 40 miljoner fram och producerade
den bomull, det socker, och den tobak
som sedan fördes till Västeuropa och
skapade resurser att ytterligare roffa i
världen. Englands industrier utvecklades, och snart måste man finna marknader utanför Europa för allt som kunde produceras men inte fanns köpstar-

ska bomullstyger kunde t ex tullfritt
införas i Indien, medan indiska varor
belades med prishöjande tullar och
avgifter. Då den tekniska utvecklingen
kommit igång i Västeuropa blev dess

FRIHOR

de gamla utomeuropeiska högkulturer-

Moderländerna (som de ironiskt nog
kallats) hade haft god tid att utbilda en
inhemsk klass av administratörer och
företagare som fick särskilda privilegier genom att tillmötesgå kolonialmakterna. Så styrs idag flertalet u-länder av
en sådan klass av 'bruna europöer'. Fri-

na började förvandlas

heten är skenbar. Utsugningen fortgår.

konkurrensförmåga ständigt större. Och

till

nutidens u-

länder.

I

varje land följde utvecklingen sitt

Ett viktigt och vida
spritt sätt att tvinga u-landsfolken till
underkastelse och närmast slavarbete
var att konfiskera deras bördigaste jord
och flytta dem till reservat med mager
jord, ofta på torra sluttningar.
speciella mönster.

Sålunda berövade sin försörjningsbas
folk börja lönearbeta hos kolonialmakten, i dess plantager, gruvor m m.
För att göra utveckligen effektiv belade
måste

kolonialförvaltningarna koloniernas
folk med skatt, att betala i kontanter
som kunde intjänas endast genom lönearbete i europ6ernas tjänst.

Det klaraste fallet av kvarlevande
kolonialism är Sydafrika, där urbefolkningen flyttas till karga s k hemländer,
varifrån männen tvingas emigrera till
kolonialmaktens storstäder, farmer och
gruvdistrikt. Familjerna sprängs, männen lever i ghetton och förslavas i
ölmissbruk genom bolagens ölstugor,
där de samtidigt plockas på sina löner.
Så bryts den ursprungliga kulturen
ner, samtidigt som hatet och konflikterna ständigt växer. Frihetskrav som ignoreras växer till aktiv kamp, med eller
utan vapen. Eftersom kolonialmakterna håller samman och stöds av andra
länder i Europa, som Sverige, känner sig
de förtryckta så småningom tvungna att
möta våld med våld.
DEN SKENBARA FRIHETEN
Så

har hundratals utdragna befrielsekrig

De bruna europ6erna får nu till sitt
förfogande pengar från Världsbanken,
som styrs av USA, England och ytterligare några västeuropeiska stater, och de

får pengarna om de uppfyller bankens
villkor om "gott ekonomiskt beteende".
Det säger sig självt att det "goda" beteendet definieras av kolonialmakters
intressen.
Tanzanias förre president Julius Nyerere har påpekat att för varje dollar som
hans land tar emot i bistånd går fyra dollars ut till västländerna. U-ländernas
folk utarmas mer och mer, och en liten
maktägande klick spelar med, ger våra
transnationella företag så gott som fria
händer att exploatera u-länders naturtill-

gångar och arbetskraft.

Vårt eget välstånd vilar alltså på fördelning av resurser som vi fått till stor
del genom orättmätigt förtryck av män-

niskor

i

u-länder. Välståndet ska nu

bevaras.

I vårt storskaliga samhälle där också
media kontrolleras av anonyma maktgrupper blir det ofrånkomligen så att
endast vissa delar av verkligheten redovisas: de som utgör de fördelaktiga
effekterna av systemet för oss och vårt
samhälle.

Eftersom ingen debatt om de grundläggande förhållandena släpps fram for-

mås arbetare i Sverige idag att göra
gemensam sak med företagsledningar
och aktieägare för att hålla våra marknadsandelar gentemot andra länders
industrier och ägare och arbetare. Hur

måst föras for att koloniernas folk skulle
kunna återvinna en begränsad frihet. En
frihet att med egna fortsatta uppoffring-

går det dä att agera solidariskt?

ar försöka återfinna och bygga upp en
egen kultur, en livsstil, ett fungerande

Dilemmat växer för varje år som går,

ka kunder för.
Genom olika knep bröts koloniernas

samhälle, samtidigt som ländernas eko-

egna hantverksindustrier ner och forsvå-

genom århundraden av kolonialt bero-

rades deras gamla exporthandel. Engel-

ende.

nomier helt inlemmats i världshandeln

DEN FÖRTIGNA KONFLIKTEN
eftersom konkurrensen skärps. Särskilt
i Sydöstasien finns nu stater med stor
industritillväxt. De är främst Japan, Tai-

wan, Sydkorea och ASEAN-länderna.
De knaprar snabbt åt sig andelar av
3l
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I Västeuropa möts
den konkurrensen än så länge med tek-

världsmarknaden.

nisk utveckling och

rationalisering,
robotisering, datorisering etc. Men företagsägarn a flyttar också ut produktionsenheterna ur vårt land för att dra nytta
av den förtryckta arbetarklassen i t ex
Sydöstasien.
Västländerna tävlar redan om de feta
kontrakten och erbjuder till exempel jät-

telandet Indonesiens styrande militärjunta fördelaktiga motprestationer om
den beviljar goda villkor för utländska
företagsetableringar i sitt land. För att

smörja militärjuntan kan man t

"...utvecklingen i den kapitalistiska vcirldsekonomin skrider fram mot en djupnande
motstittning dAr några stora makter måste
slås ut för att några andra ska fortstitta
expandera. ..

"

FOTO: PEKKA PAAKKO
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erbjuda vapenleveranser. Så har vapenexporten från Sverige vuxit från 1,1 miljon 1977 , till runt 80 miljoner i genomsnitt de senaste åren. I sammanhanget
är det då mer begripligt att Sveriges regering numera lägger ned sin röst i den årliga omröstningen i FN om att fördöma

lndonesiens anfallskrig mot det lilla örtket Östtimor. Vår förre utrikesminister

Hellström motiverade nya jätteorder
1986 med att det är mindre krigshandlingar numera.
Medan utvecklingen i den kapitalistiska världsekonomin skrider fram mot en

djupnande motsättning där några stora
makter måste slås ut för att några andra
ska kunna fortsätta expandera, en motsättning främst mellan länderna i sydöst
och länderna i nordväst, triangeldramat
EG-USA-Japan med omgivande länder,
så pladdrar vår militär, vårt högerparti
och våra företagare vidare om hotet från
ryssarna. En fiendebild byggs upp, och
avleder uppmärksamheten från de verkliga problemen: krigshotet inom västlänkrigsorsak som redan
derna
- samma
startat två världskrie och 150 kolonialk-

ris därefter.
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De via massmedia förmedlade myter-

na startar en cirkelprocess, där till slut
även delar av de ledande skikten börjar
tro på sina egna myter. Kärnvapenupprustningen i öst och väst innehåller star-

ka element av detta, trots att

de

ursprungliga motsättningarna mellan
Öst och Väst numera upplösts och orga-

niserats bort

i tusentals avtal om han-

delsutbyte och annat utbyte.
Öst utgör idag en kanal för Västs handelsbehov och är dessutom en huvudkälla till Västeuropas energiförsörjning, via
den gigantiska gasledningen från Sibirien.
Vem skulle komma på tanken att driva sina hushåll, sin uppvärmning, ja sin
krigsindustri med energi från sin dödsfiende?

I

både Öst och Väst har de ledande
skikten stort intresse av att dämpa kritik och missnöje genom att peka på en

'

r

..:.i'lN

u*ujing;foigå;aBilden

yttre hotfull fiende. För detta finns flera skäl på båda sidor. Olyckligtvis ligger massmedia helt i händerna på maktgrupperna på ömse håll. I ösr liuder
Östs propaganda, i Väst ljuder Västs.

Den västliga propagandan är den
ojämförligt farligaste, därför att den
också omfattar illusionen att full
yttrande- och åsiktsfrihet råder här. I
Väst kan propagandan alltså latt bli
trodd, vilket i sig är hotfullt.

Jrån

Etioii;ig1ö

tig roll. Under sken av att syftet är nedrustning utforskar supermakterna de

många skillnader och olikheter som
finns mellan deras vapensystem. När
dessa väl fastställts pekar man på dem
och säger att nedrustning kan starta
endast när full likhet uppnåtts. Dagens
cirka 60 000 kärnvapen slår urskillnings-

löst om de utlöses.
Från Tjernobylolyckan vet vi bättre
än tidigare hur radioaktivitet kan spri-

FÖRHAN DLINGARNAR
Starka ekonomiska och militära intres-

das vart som helst. Ingen kan numera
önska ett kärnvapenkrig. Anledningen
till att kärnvapennedrustning ännu ej
kommit till stånd är troligen den att

supervapnen har cirka tio års planeringstid. De vapen vi protesterar mot idag kan

utvecklingsarbetet med framtidens kärnexplosioner pågår. De avses endast leverera energi till sekundkorta laserstötar

VAPENUryECKLINGEN OCH

sen styr vapenutvecklingen. De nya
komma attvaraborta om tio år. ersatta
av andra, ännu effektivare.
I vapenutvecklingsarbetet spelar de
s k nedrustningsförhandlingarna

en

vik-

med förödande kraft.
Laservapnen kan användas med precision, kirurgiskt, mot en fiende var som
helst. Det s k stjärnornas krig rör inte
33
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Englandsbesök
"Freden börjar i vårt eget sinnelag, och i vår bild ochförestrillning av 'de andra " (Bilden tirfrån Mahatma Gandhis

stjärnorna mer än andra krig. Till den
sortens krigföring hör enorma datorer
som nu håller på att utvecklas i USA.

grundläggande villkor är attha kontroll
över sin försörjning med livets nödtorft.
Stora, internationellt förgrenade energisystem, där transnationella företag, mili-

ingripa i skeendet och åstadkomma ett
mänskligare välfärdssamhälle. Men det
går. Bakom allt finns ju överallt människor som kan påverkas och själva

tär och annan överhet har kontrollen,
duger inte för oss om vi vill föra en oberoende kamp för rättvisa. De transnationella systemen har hittills alltid miss-

Vår tid tycks vara kort, offi vi vill

påverka.
Den skenbara öst-västkonflikten mås-

te upplösas.
Koloniernas frigörelse måste fullföljas. De fattigamiljarderna måste nå rättvisa, och utvecklingen måste riktas in så
att världen blir fredligare.
Var ska vi då söka utgångspunkter för
gemensamt handlande? Det måste bli på

gynnat och sugit ut de svagare. Småskalighet är alltså ett nyckelbegrepp, liksom
närproduktion under vår egen lokala

kontroll.

r93

t.)

Till de senare hör synen På makt.
Inför historiens överväldigande negativa tyngd är det annars lätt att förlora allt
hopp om framtida förbättringar. Den
traditionella synen på makt innebär att
en rik och välorganiserad motståndare
kan övervinnas endast om vi själva skaffar oss motsvarande organisation och
resurser. Receptet säger att vår stora
organisation ska överta maktapparaten
och använda den för våra egna syften.
Men på vägen är det lätt att trassla in sig
i det rådande systemet och bli dess för-

en nivå där våra egna och tredje världens

världsskala.

valtare istället för dess förändrare.
Var och en av oss har en annan möjlighet, den att förstå att den härskande
makten existerar endast genom att vi
snällt samarbetar med den och följer

människors intressen sammanfaller.
Annars är vi dömda till evigt krig.
I all kamp är det av vikt att minska
sin egen sårbarhet, på olika plan. Ett

Det handlar också om att klargöra vilka värderingar som alltid måste hävdas,
även i svåra situationer, och vilka värderingar som måste förändras.

I den stund då vi gemensamt beslutar
oss för att inte längre samarbeta med
makten börjar den snabbt avta. Det

34

Detta är vad varje fattig u-landsmänniska också önskar och strävar
efter. Kontroll över lokala resurser är
vår första gemensamma nämnare i

dess instruktioner.
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finns flera exempel på detta under de
Iran, Baby Doc
på Haiti, Marcos på Filippinerna är några. Detta innebär dock inte slutet på
maktapparaten. För att nå djupgående
förändringar fordras bred folklig medvetenhet och långvarigt arbete på att
bygga upp en demokratisk ordning
lokalt, så att människor kan delta i
senaste åren: Shahen av

besluten om sin egen tillvaro och träffa
avtal med grupper i omvärlden. Mycket
kan uppnås om attityden till makt förändras. Vi har alla makt, om vi verkligen tror det, och samverkar.
En annan avgörande utgångspunkt är
att finna det gemensamma intresset hos
människor i Öst och Väst. Det gemensamma är vårt behov av att vara och se
varandra som jämlikar, vänner och

kamrater, att bryta igenom de propagandabarriärer som nu gör det kalla kriget mellan oss möjligt.

Medlen för oss är självkritik, självförståelse och mycket utökade mänskliga kontakter. Kontakterna är i själva
verket redskapet for det övriga. Som alla

redskap kan detta användas fel, till
för att bekräfta förutfattade
meningar. Självkritiken måste därför
också finnas med från början.
exempel

Detta fredsarbete är en serie långsam*
ma processer, snarare än plötsliga förändringar genom något slags folkres-

ning. För plötsliga förändringar finns
det hinder: beroende, sårbarhet, kunskapsbrister, osäkerhet om vad olika
honnörsbegrepp står för: frihet, demokrati, jämlikhet, fred. Dessa begrepp
ingår i den politiska och militära såväl
som den ekonomiska och sociala talekonst som propagandan besitter. Allt
detta måste vi få grepp om.
Freden börjar i vårt eget sinnelag, och
i vår bild och föreställning av 'de andra'.

"I den stund då vi gemensamt beslutar oss
för att inte kingre samarbeta med makten
börjar den snabbt avta... Vi hor alla makt,
om vi verkligen tror det, och samverkar."

n
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Det ör en het söndogseftermiddog i mitten ov februori.
Monilo tycks nöston öde. I en proppf ull buss tor vi oss
in till Rizol Pork iMonilos centrum. Mönniskor
strömmor till frön ollo håll.

,,i- '! orazon Aquino har samlat till
ett massmöte och hela staden
:t"
r',,,o
..., ' har hörsammat kallelsen. Par-

ken är ett böljande hav av huvuden.

Stämningen är uppsluppen. Bilarna på
gatorna tutar frihetssånger. Glada ansikten vänds mot oss. Händer gör Core
Aquinotecknet. Gula flaggor med hennes bild viftar i barnens händer. Talkörer skanderar och häcklar. People's

Power! People's Power!
Så raspar det till i högtalarna, folk
jublar. Och Corazon Aquinos stämma
hörs, litet svag och gäll, men mycket precis. President Marcos måste lämna över
makten till de folkvalda, säger hon. Det
är inte längre en vädjan, det är ett krav.
Hon vet att hon har folket bakom sig.
Så deklarerar hon en civil ohörsamhets-

aktion med omedelbar verkan för att
sätta press på de storföretag som fortfarande stöder Marcos, bojkott av
namngivna banker, två ölproducenter,
TV, radio, betalningsvägran av el och
vattenräkningar. . . Och folket jublar
igen och gör segertecken.
Nunnorna i långa vita dräkter och
präster i svarta rockar blandar sig med
massorna. Den katolska kyrkan har tagit

avtecknar sig vita kors med vimplar i
Corazon Aquinos gula färg runt foten.
Det är folket som korsfästs av Marcos
regim- och folket som uppstår i detta
ögonblick av hopp.
Just här i språnget mellan en föråldrad, förstelnad maktstruktur och något
okänt nytt har något fötts som inte går
att hejda med varningar eller rationella
argument. Rädslan har släppt sitt grepp.
Folket har känt vittringen av frihet och
Manila har förvandlats från ett koncent-

rationsläger

till

en frihetens karneval.

En vecka senare har president Marcos
evakuerats av amerikanskt militarflyg.
Och filippinerna står i kö för att begrunda och prova Madame Marcos fem tusen
par skor i det övergivna presidentpalatset.
Den tropiska natten står tät omkring oss
när vi landar på den lilla atollen Belau

ungefär 100 mil öster om Manila ute i
Stilla oceanen. Cikadors och grodors
läten är bedövande. Det är som om
djungeln tagit herraväldet i mörkrets
skydd och den enda knappt upplysta

gatan i huvudstaden Koror känns som
en bräcklig forbindelselänk med civilisationen.
I dagsljuset ter sig mycket annorlunda. Längs den lilla gatan som slingrar sig

ställning och forklarat Marcos regim
orättfärdig. Detta jättelika möte som
samlat två miljoner filippiner började

ner mot havet ligger ett par videobuti-

med en mässa. Över havet av huvuden

ker med Dallas och Motorsågsmassa-

kern i fönstret, några supermarkets, ett

par japanska

restauranger och två
hotell. Uppe på en höjd ligger landets
enda sjukhus och ett litet fint underhållet museum. En stor vit lada längs
huvudgatan innehåller kongressen och

till vänster

ser vi de låga byggnaderna till
College of Micronesia. Och från huvudgatan förgrenar sig ett nät av små leriga

vägar med en primitiv bebyggelse av kor-

rugerad plåt i prunkande trädgårdar.
Här svälter ingen. Man har sitt hus, man
har sin jordlott, man har havets rikedom
på fisk och skaldjur. Dessutom arbetar
hälften av Korors 8000 invånare i den
svällande statliga byråkratin.
På den tio kilometer långa asfalterade gatan mellan flygplatsen och presidentens residens kryper ca 5000 stora
amerikanska vralåk fram och tillbaka till
sina destinationsorter. Vid rusningstid är
det ko. Kollektiva transportmedel sak-

nas. På huvudön Babelthaup, något

mindre än Gotland, går det bara att ta
sig fram till fots eller med båt längs vita
sandstränder och mangroveträsk.
Belau är ett paradis
men ett paradis i förfall. Under de- senaste hundra
åren har det haft inte mindre än fyra
kolonialherrar, Spanien, Tyskland,
Japan och sedan 1945 USA. Efter andra
världskriget blev det ett förtroendeskapFN, kallat Strategic

sområde under

^p

Aldre kvinnor i Koror demonstrerar för Belaus sjrilvstdndighet.

Trust för att betona dess militära betydelse. med USA som forvaltare. Uppdraget var att leda landet fram

till själv-

ständighet. Fyrtio är av amerikansk
administration har satt sina spår. Liksom på andra håll i lvlikronesien är drog-

missbruk och självmord svaret på

en

kulturkollision där de infödda alltid
tycks dra det kortaste strået.
KÄRNVAPEN FRI FÖRFATTN
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Belau med sina 14 000 invånare varit
indraget i en segsliten maktkamp med
jatten USA. Varför? Svaret fick vi i
Filippinerna: här finns USA:s två största
kärnvapenbaser i Sydostasien Subic Bay
och Clark Base. Om dessa skulle hotas
måste USA ha sk. fall back bases, reträttbaser, i Mikronesien. Där finns visserligen basen Guam som är späckat av
kärnvapen, men det räcker inte. Så nu
har militären kastat sina blickar på

Belau. Här vill USA bygga en djuphavshamn för sina Tridentubätar, två militära flygfält och en bas för djungelkrigföring, allt som allt skulle en tredjedel
av landets yta tas i anspråk av amerikansk militar.
Men det fanns ett streck i räkningen.
Belau hade inför en häpen omvärld 1979

antagit en kärnvapenfri författning!
USA har sedan dess lockat med inre
självstyre och en ofantlig summa pengar, en miljard dollar på femton år, för
att få ta över ansvaret för Belaus " försvar".
Avtalet som striden gäller kallas Com38

pact of Free Association, avtal om fri
association. Men Belaus folk har sagt
nej. För att ändra i texten till sin kärnvapenfria författning krävs ja av 75 procent av befolkningen. I sex folkomröstningar har USA tvingat folket att först
ändra på sin författning och, när inte
detta lyckats, anta ComPact som med
små ändringar lett fram till ständigt nya
omröstningar. Den senaste ägde rum
den 21 februari. Då hade USA öst in
500 000 dollar till propaganda för att
köpa röster och muta politiker. Denna
gång lyckades man. Nästan. T2procent
av de som röstade sade ja till baserna,
men bara 70 procent av de röstberättigade röstade.
Hur skulle vi själva reagera om vi levde i ett land som var bankrutt, inga

pengar till skolböcker, medicin, transportmedel, ingen el, inga vägar, bara
lergropar, inga inkomster, bara skulder,
ingen produktion. Men om vi bara skrev

under ett papper om framtida baser så
skulle guldet regna över oss som genom
ett trollslag. Skulle vi kunna motstå den
lockelsen?
Tröttheten och misären blev övermäktiga för många på Belau. Motståndet har
vittrat sönder av den destruktiva valprocedur som USA tvingat in landet i. Det
folket fått rösta om har inte varit självständighet eller ej, utan gammalt eller

nytt kolonialberoende, i båda

fallen

administrerat av USA.

GRCGG PÅ LYXHCTELL
Jag försöker tänka mig in i en situation

FOTO: MARIA BERGOM-LARSSON

där vi varje år under sex år tvingas ha
en ny folkomröstning om kärnkraften
som den 1980. Uppslitande gräl vid middagsbordet, familjer och vänkretsar som
splittras, hat och misstänkliggöranden.

Hur orka utan att resignera?
Vilka gav då vika i Belau och vilka har
fortsatt göra motstånd?
1983 fick Ibdul Gibbons, Belaus tra-

ditionelle hövding och dess egentlige
ledare, motta det alternativa fredspriset,
Right Livelyhood Price, i Stockholm för
landets kärnvapenfria författning. När
jag kommer till Belau tre år senare har
han just i TV uppmanat folk att rösta

ja till Compact.

Jag söker honom för en intervju och
påminner honom om vår trevliga lunch
en kulen decemberdag på Stortorgskällaren. Men han dyker inte upp till vårt
avtalade möte. När jag ringer på kvällen sitter han på lyxhotellet Palau Pacific Resort och groggar. När jag ringer
på morgonen vid tiotiden ligger han och
sover. I fyra dagar leker vi katt och råtta innan jag lyckas fånga honom på hans
kontor. Det är en förtvivlad och ångerköpt hövding som till sist låter sig inter-

vjuas.
ledarna har ingen
- De traditionella
utbildning, säger Ibdul Gibbons.
De har inte förstått avtalet om

baserna. Texten är alltfor svår för vanliga människor. Jag har inte själv kunnat läsa den. Och bara två dagar före
folkomröstningen fanns den på vårt eget
språk. De politiska informationskommittöerna som skulle skola folket om
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Roman Bedor
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avtalets innebörd har bara fört ut jasidans argument. Dom har betalats 50
dollar om dagen för att propagera för
ett ja.
Gibbons berättade, att han kände sig
grundlurad. När han före valet besökte
Washington forsäkrade State Department att avtalet inte våldforde sig på landets författning. Men nu efter omröstningen har det visat sig att texten innehåller formuleringar som ger USA fria
händer att operera med vilka vapen det
vill på Belaus territorium, även kärn-

na har svarat för förankringen till jorden. Vid 1984 års omröstning om Compact svängde hela kampanjen till nejsidans förmån när det stod klart att basen

för djungelkrigföring skulle ta en tredjedel av jorden i anspråk. Kvinnorna

från byarna kom in till Koror och
demonstrerade att de inte tänkte svika
sina förfäder och överge jorden. Gräs-

rotsorganisationen KLTAL-RENG
till största delen av kvinnor, men

består

motstånd, inga öppna demonstrationer
eller konfrontationer, utan mun-motöra-metoden, viskningar, gester, blickar. Ett underjordiskt motstånd.

har en manlig jurist Roman Bedor som
sin talesman. Han förestår Belau Pacific Center och har arbetat med att försvara konstitutionen sedan slutet av sjuttiotalet, han har också fått föra Belaus
talan inför FN.
Roman Bedor berättar, att det krävs
en jurist för att kunna tolka avtalet med
USA och att skrivningen är så vag att
den är ett fullständigt frikort för amerikanska intressen i Belau. Det nva reviderade Compact innebär att USA med

AMERIKANSKT FRIKORT
Tre dagar fore folkomröstningen kom
stora tryckta påkostade affischer upp
längs huvudgatan i Koror med texten

sextio dagars varsel kan kräva att Belaus
regering ställer ett obegränsat landområde till militärens förfogande. Försiktigtvis har man inte preciserat var detta
land ska ligga för att inte riva upp den

vapen.

Ibdul Gibbons lät sig tillsammans med
hela ledargarnityret luras att sälja ut sitt
lands suveränitet. Men det fanns en liten
kärna av befolkningen som fortfarande

gjorde motstånd. Ett tyst, förbittrat

Compact Yes. Dagen därpå dyker plötsligt i en vägkorsning upp en grupp kvinnor i sextioårsåldern med handmålade

plakat i vackra färger med bilder av hur
Belau kommer att se ut när militären har
tagit över. Efter ett par timmar har de

försvunnit.
Belau är ett matrilineärt samhälle. Det
innebär att förmögenhet, jord och sta-

tus går i arv på kvinnosidan. Kvinnor-

lokala opinionen.
Pengar kontra jord, ledare kontra
gräsrötter, män kontra kvinnor
- så
tycks skiljelinjen gå i motståndet. Männen är hårdare uppknutna till den nya

penningekonomin, de är lönearbetare i

större utsträckning än kvinnorna och
därför beroende av en likvid stat. Kvinnorna som lever av småbruk och bytesekonomi är helt beroende av jorden och

för jordens traditioner och värden vidare, de äldre kvinnorna vill säga, de yngre håller liksom männen på att sugas in
i lönearbetet.
Hur kommer framtiden att gestalta sig
för den lilla republiken Belau? Sovjetunionen har försäkrat att det kommer
attläggain sitt veto i FN:s säkerhetsråd
mot Compact of Free Association. Men
innebär inte det att landet dras in i en
stormaktskonfrontation som det helst
skulle vilja stå utanför?

EN DÖDSPROCESS
Vad kommer att hända med detta lilla folk när tiotusen amerikanska soldater kommer till dess korallöar och infödingarna finner sig vara i minoritet i sitt
eget land? Hur ska det gå när Stilla
havet, detta klara,ljumma, mytiska vat-

ten som är deras näringskälla och hem
fylls av missiler och radioaktivitet?
Kommer det att leda till uppvaknande
och kamp som i Filippinerna eller till
resignation och kulturdöd som i övriga
Mikronesien?
Jag kan inte frigöra mig från intrycket att ha bevittnat en dödsprocess, en

ondskefull konspiration av världens
mäktigaste militärmakt mot ett fullständigt värnlöst litet land. Några ord från
Roman Bedor dyker upp i mitt huvud
när jag ser Belaus turkosblå korallrev
försvinna under det vrålande jetplanet.

- USA har lärt oss demokrati och
självbestämmande, men när vi vill utöva
vår demokrati försöker det med alla
medel hindra oss.

n
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Hur kommer det låta
om det händer en dag
kommer ord överhuvudtaget falla
kommer språket alls att rymma
det meddelandet eller hör man bara
en flämtande röst på radion
som inte hittar manuskriptet
som inte hinner spalta upp orden
begripligt

innan alla kontroll-lampor
blåsts ut och mycket snabbt sopats
in i den katatona lilafärgade
stupan

Jag undrar om man på något sätt
forberett sig på staccatorösten

utan luft
som ändå blir tydlig nog, om man
alldeles omedvetet redan tränat på
att stå absolut stilla
och offra sig själv

på köksgolvet eller på trottoaren

eller med lunchkupongen i handen
eller med absolut ingenting
i sina människohänder
Jag undrar vad en människa säger
till en människa
om två människor eller fler står bredvid
varandra då

I
I
I
I

Jag undrar om vrålen kanske aldrig
stiger i halsarna för att ett vrål
varken gör till eller från
och att nästan alla inser det mycket snabbt
och att därfor allt är mycket tyst
när människa och människa
klamrar sig fast i varandra
med alla dom gamla gesterna
som med ens mister sin mening
Så att det betydelselösa i att känna
värmen från en människokropp
endast förtydligas
så att varje människa då istället
får upptäcka
vad absolut vanmakt är

I
Vad absolut vanmakt

i kombination

med absolut ensamhet

är för någonting
Och då undrar jag om hatet
hinner växa så stort i några människor
att dom sprängs och dör
innan den andra doden kommer
och om det är den sista rest
av värdighet
som kanske finns.

Ditte Nilsson

JULENS BUDSKAP
Novell av Eva Moberg

et är inte många som känner till att Jesus hade
en syster. Men genom grundliga forskningar i
nyupptäckta dokument har jag lyckats kartlägga Människodotterns öde. Hon var helsyster till Jesus. Det
innebär att hennes biologiska föräldrar, så att säga, var
Maria och Den helige ande, och hennes verklige fader var
Gud.

formenen dem det icke, ty dem hör Himmelriket till." Men
det var ingen som lyssnade, och om någon gjorde det så
tyckte han det lät fullständigt ointressant, ty vad var väl
mer självklart än att hon skulle ta hand om barnen? Och

Det hände sig ett år före Jesu födelse att hela världen
skulle skattskrivas, och då färdades alla, var och en till sin
stad för att låta skattskriva sig. Så gjorde ocfl Josef, och

Hosianna led av att ingen ville forstå att det var en djupare mening i hennes liknelser. När gårdens herrskap hörde talas om dem, t ex att "man river inte en lapp från en
ny mantel och sätter den på en gammal mantel", eller "man
slår inte nytt vin i gamla skinnläglar, ty då skall det nya
vinet spränga sönder läglarna", så tyckte de att hon lät som
ett redigt och praktiskt fruntimmer. När hon därtill vid ett
tillfälle lyckades bespisa fem tusen man med bara fem
kornbröd och två fiskar, så fick hon anseende för att vara
en mycket duglig och sparsam hushållerska. Hon blev därför befordrad till att ansvara för godsets matförråd och

eftersom han var av Davids hus for han upp till Davids
stad, som heter Betlehem, jämte Maria, sin trolovade.
Medan de voro där hände sig att tiden var inne då hon
skulle föda. Och hon födde sin förstfödda dotter och lindade henne och lade henne i en krubba, ty för dem fanns
inte rum i härbärget.

I samma nejd höllo några herdar vakt över sin hjord.
En ängel hade upenbarat sig för dem och sagt att en Frälsare hade blivit född. "Och detta skall för Eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfott barn, som ligger lindat i en
krubba. "
Herdarna vandrade till Betlehem och funno där Josef
och Maria och barnet i krubban. Men när de fingo veta
att barnet var en flicka blevo de mycket förgrymmade och
sade att ängeln hade varit en bedragare. Och Maria gömde deras ord i sitt hjärta.
Samtidigt hade tre vise män sett en ny stjärna tändas i
öster, och de följde efter stjärnan, medförande guld, rökelse och myrra till det nyfödda barnet. Stjärnan stannade
framfor stallet där barnet låg. Men när de vise männen funno en flicka började de gräla med varandra om vems fel
det var att de hade missforstått den nya stjärnans betydelse.

Flickan växte till i ålder och visdom, och hon kallades
Hosianna, vilket är hebreiska och egentligen betyder "Räd-

da oss ! ". Vid påsktiden, då hon var tolv år, begav sig Josef
och Maria med barnen till Jerusalem som de brukade. Men

när högtiden var över och de skulle vända hem igen var
Hosianna försvunnen.
Efter tre dagars letande fann de henne utanför templet,
bittert gråtande. Hon hade tiggt och bett att fä höra på
undervisningen i templet och ställa frågor till lärarna, men
man bara skrattade åt henne och sa att flickor inte fick
besudla det heligaste. Lärarna uppmanade strängt Josef
och Maria att få henne bortgift snarast möjligt så att hon
slutade tänka på sådant som inte tillkom hennes kön.
Josef och Maria lyckades skaffa en rik och präktig friare åt henne
det var Djävulen som frestade. "Tagdenne
man", sade- Djävulen, "så skall jag giva dig all världens

härlighet." Men Hosianna sade nej. Josef blev ursinnig
och kastade ut henne ur hemmet .Maria hade inget att säga
de ju Jesus, som de var mycket

till om, och for övrigt hade
stolta över.

Hosianna fick arbete som den ringaste av tjänarinnor
på ett stort jordagods. Redan första natten blev hon våldtagen av uppsyningsmannen, och därefter var hon förtappad som kvinna och betraktades som gårdens egendom.
Hon födde sedan ett barn varje år, alltifrån sitt trettonde
år. Hon slet hårt från bittida till sent i fähus, på fält och
i vingårdar, samtidigt som hon sökte ta vård om alla barnen, vilkas arbetskraft tillfoll godsägaren.

när hon förkunnade: "Människodottern har kommmit.

icke för attlätatjäna sig utan för att tjäna", så tyckte man

bara att hon rätt forstått kvinnans uppgift.

visthusbodar.
Det nya fortroendeuppdraget blev inte långvarigt. Hosiannas godhet och självuppoffring, som dittills passat gårdens herrskap så förträffligt, betraktades i samma ögon-

blick som hon fick hand om nycklarna som något mycket
misstänkt. "Giv åt var och en som beder dig, och om någon
tager ifrån dig vad som är ditt så kräv det icke igen", förkunnade Hosianna och levde själv därefter. Förråden tömdes alltså snabbt, och Hosianna fördrevs från gården och
skulle ha fått båda händerna avhuggna om hon inte råkat
få en fristad i ett hus som sedan visade sig vara en bordell.

nder fyra år levde Hosianna i bordellen i enlighet med det budord hon fått från Gud: "Om
någon slår dig på den ena kinden så håll ock fram
den andra åt honom." Hon gjorde vad hon kunde för att
sprida sitt budskap till sina kunder.
En gång sade hon till exempel till en mycket förnäm och
ansedd man: "Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?" Och han svarade
henne: " Jaghar inte betalat för att behöva lyssna på frun-

timmerspladder.

"

Hosianna avled redan vid 27 års ålder i sviterna av en
abort som verkställts utan hennes samverkan. Hon dog
utkastad på gatan, och innan hon gav upp andan sade hon
till kringstående: " Jag dör för att sona människornas synder." Hon menar sina synder", förklarade en moder för
sitt barn, "se här hur det går för den som lever i synd!"
På tredje dagen återuppstod Hosianna och visade sig för
den enda lärjunge hon hade lyckats få i bordellen, men denna tog det för en febersyn, för hon hade tbc i sista stadiet.

Alla urkunder där Jesus berättar om sin syster att hon
lärt honom nästan allting om Guds vilja har avfärdats som
skämtsamma falsarier av forskarna. Ty, förklarar de lärde med sin vördnadsbjudande logik, profeterna nämnde
aldrig någon syster, och ingen stor religionsstiftare har
någonsin varit kvinna!
n

rots sin bedövande trötthet försökte Hosianna föra
ut sitt budskap på småstunder. Det var precis sam-

ma budskap som Gud även anförtrott åt Jesus.
Hon sade till exempel: "Låten barnen komma till mig och
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Speglor 8O-tolets film vår verklighet ov idog med uppbrott,
förondring och onsofser till nyo, bredore roller för kvinnor
och mön?
Det ör for tidigt ott sögo. Men spör finns i forvirringen,
spör pö vog mot en forondring.
Den "nyo" kvinnorörelsen efterlyste kvinnligo forebilder
pö ollo omröden. I det trendkonsligo Hollywood glorde mon
i rosk tokt ett ontol filmer med kvinnor i huvudrollen i stollet
för mön, innon ollt ötergick till det vonligo.
Europeisk film vor mer sökonde och prövonde. De försto
filmerno glordo ov kvinnor hor ofto skildrot den kvinnligo filmorens borndom. Andro ömnesomröden ör skildringor ov
historisko kvinnors liv till exempel Moo AÅortinsson och Roso
Luxemburg.
Det börior synos i filmen ott det hönder något. Men
exokt vod som hönder ör fortforonde oklort.
Gun Hedbom hor recenserol fyro nyo filmer.

il
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Roso Luxemburg
Monus och regi:
Morgorethe von Trotto

I

den s.k. nya kvinnorörelsens

begynnelse efterlystes kvinnliga

förebilder inom alla områden
och jag

vill påstå att vi fått en hel
del fina skildringar främst i litteraturen.

Filmen som alltid är känslig
för trender och strömningr hakade på; snart sagt varje film som
kom från den amerikanska filmindustrin benämndes kvinnofilm. Någon större skillnad från
de övriga filmerna som släpptes
ut på marknaden kunde inte
märkas. Den enda lilla skillnaden
var att det fanns två kvinnor i
huvudrollen istället för två män.

Hollywood återgick snart till
ordningen igen.
Inom den Europeiska filmen
har det funnits ett sökande och
prövande kring gestaltnigar av
kvinnor och deras liv. Filmerna.
varav de flesta har en kvinnlig
regissör, har ofta byggt på biografier, skildringar av den kvinnliga filmarens barndom och uppväxt och av äktenskap där
rrtodern. bunden av konventioner och band förhindrats en personlig utveckling.

I år har vi på bio kunnat

se

skildringar som har verklighetsbakgrund, men gestaltar tre kvi46

nor som valde en egen väg:
"Amorosa" om Agnes von Krusenstjerna, " Rosa Luxemburg"
och filmen om Moa Martinsson.
"Rosa Luxemburg" i$ regisserad av Margarethe von Trotta
som också skrivit manus. Hon är
en kvinnlig filmare i gränslandet
biografiska gestaltningar
- ideteman.

Det som är signifikativt för
hennes filmer är argumentation
och belysning kring olika frågor
både på det politiska och priva-

ta planet. T.ex. (här förenklat)
terrorism "Två tyska systrar"
och i Margarethe von Trottas

föregående film "Ren illusion",
där det frågades i reklamen om
kärlek och vänskap finns. Filmens stora diskussionsämne var
de i forlangningen av kärlek och
vänskap ytterst viktiga frågorna

kring beroende
stark

-

oberoende

svag.
Rosa Luxemburg var välutbil-

-

dad och den ledande partiideologen inom den tyska socialdemokratin. Och kring hennes
liv och ideer har Margarethe von
Trotta gjort en film.
Filmen berättas genom monologer och scener ur Rosa Luxemburgs liv. Monologerna skildrar

det utanförskap, som också var
bokstavligt genom fängelsevistelser, och tvivel Rosa kände inför

händelseutvecklingen politiskt
och även också i sitt eget liv.
Gestaltningen visar den starka, radikala "Röda Rosa", hennes skarpa tunga som förminskar det mesta i omgivningen.

Genom de kända personerna
kring Rosa Luxemburg: August
Bebel, Karl Kautsky, Clara Zet-

kin, Karl Liebknecht m.fl. och
inklippta dokumentärbilder från
första världskriget förstärks den
historiska verklighetsanknytningen. Att kika i historiens nyckelhål och se de stora elefanterna dansa är spännande, men den
närhet och förståelse för skeen-

det som borde uppstå uteblir.
Skildringen forblir distanserad,
ideer och åsikter står ivägen och
ger filmen ett motstånd att ta sig
igenom.

Det är nog så att endera ska
man kunna historien så att man
med lätthet kan identifiera händelserna eller också ska man inte
veta någonting för då blir det
enklast att ta till sig historien och
lära av den. Filmen föder onek-

ligen ett intresse att veta mera om

händelseutvecklingen inom det
tyska socialdemokratiska partiet och politiken i stort. Och det
är mycket nog.
Filmen om "Rosa Luxemburg" är för mig främst en kvin-

noskildring av en kvinna som
verkligen kan tjäna som en förebild genom sitt mod, radikalitet
och fredssträvan. I en av filmens

vackraste scener

gär

Rosa

Luxemburg tillsammans med
Clara Zetkins son som är hennes
älskare, över en äng full med blårödskiftande lupiner. De är vad
hon är, en stolt och rak lupin i
hoppets färg, som står i den hårdaste blåst. Vad som är tveksamt
i skildringen av Rosa Luxemburg
är den övertydlighet i gestaltningen när hon håller sina

tal. Det är allt för
enkelt att använda sig av en
underifrån tagen bild, som sakberömda

ta glider upp mot ansiktet hela
tiden till musik som stegras. Det
känns främmande i den annars
lågmälda och med filmens ton
väl avvägda musiken.
Slutintrycket är en film om en
ovanlig och helgjuten kvinna
som sökte sin egen väg både i
politiken och kärleken.
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Betty Blue

37,2" på morgonen

Regi: Jeon-Jocques
Beineix

"Betty Blue 37,2o på morgonen" är en film ..rm bjuder på

fars och förvirring Filmen är
regisserad av Jean-J.rcques Beineix, som tidigare är känd i Sve-

rige genom filmen "DIVA
dödligt intermezzo", vilken har

blivit en kultfilm.
Historien i filmen "Betty Blue
37,2o på morgonen" är Zorgs,

(Jean-Hugues Anglade) den

manlige

huvudpersonens
beskrivning av en händelse i hans
liv. Händelsen är Betty, (Böatrice Dalle) den unga kvinnan, som
efter en veckas kärleksmöten helt
sonika flyttar hem till Zorg, i
hans ruckel till hem i en bunga-

uppnått ett visst lugn. Betty saknar gränser och vid minsta motgång vänder hon upp och ner på
världen. I gengäld ägnar hon sig
med hundra procent åt det som
intresserar henne t.ex. när hon
hittar Zorgs skrivböcker och

genast bestämmer sig för att
Zorgskabli den store författare
han var ämnad att bli.
Hon är kreativ och outtröttlig
i sina strävanden för Zorgs karriär.

x+*
37,2" på morgonen står för

det

den temperatur kvinnor har vid
ägglossningen, men filmens temperatur är minst 39 ". I en av filmens farsartade situationer, en
helt underbar sekvens. skrattar

oväntade och extasen in i Zorgs
liv. Han som vid 35 års ålder har

två av filmens män åt ingenting
och alltine.

low på standen. Zorg arbetar
som någon form av fastighetsskötare,/strandvakt.

Med Betty stiger kaos,

Vem känner inte igen

egna

skrattorgier? Scenen bryter överenskommelsen mellan film och
publik, som publik blir jag pinsamt medveten om att jag sitter
och stirrar på en situation, som
inte gör mig delaktig i illusionen
utan befäster utanförskapet. Att
jag tillsammans med andra sitter
i en mörklagd salong och tittar
på bilder som är förvissande lika

verkligheten.

En "verklighet" som är filmad i slösande vackra bilder i en
fotografisk stil. Det rör sig inte

om snabba 7 sekunders klipp
utan om att befästa miljöerna
och att göra vissa tidsförkortningar.

Musiken gjord

av

Gabriel

Yared smälter samman med gestaltningen på ett mycket njutbart
sätt.

Den största förvirr:ngen ;kapar Betty. Vem är hun? Varifrån

kommer hon?

I

amerikansk

filmfars stod/står kvinnan för
kaos, dess orsak och verkan,
men Betty är mer förvrrr 'nde än
så: galen, men å andra sidan ser
vi henne enbart med Zorgs ögon.
Är hon en musa? Förvisso förlöser hon krafter hos Zorg han
ej varit mäktig att förverkliga på
egen hand.

Är Betty Zorgs kvinnliga sida?
Kvinnlighet förknippas ju med

det oordnade,

gränsöver-

skridande och revolutionära.
Hur som helst. det är en sevärd
film, låt vara att mycket av det
spännande finns i det okonventionella gestaltandet. Men med
tanke på allt det förenklade och
utslätade vi ofta möts av på bio
är Betty Blue något så ovanligt
som en tänkvärd filmskapelse.
47
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Honnoh och hennes
systror

Monus och regi:
Woody Allen

Woody Allens l4:e film "Hannah och hennes systrar" har haft
premiär och efter vad jag läst är
det hans allvarligaste, lyckligaste och roligaste film. Fan tro't.
Till saken hör att Woody
Allen för mig framstår som en
mycket pretentiös filmmakare.
Han skojar i mitt tycke helt utan
distans med sin egen självuppta-

genhet i filmer som "Annie
Hall" och "Manhattan". Däremot tycker jag att hans stumfilmsparodi " Zelig" var suverän
i sitt utförande och jag minns
"En gång till Sam" som en rollg

film.

Titeln på Woody Allens film
"Hannah och hennes systrar"

väckte förväntan. Som kvinna är
48

jag inte alltför bortskämd med

förälskelse i Hannahs syster. Sys-

där allt är utbytbart: åsikter,

kvinnoskildringar på vita duken.
Om filmen hetat "Woody Allen
och hans problem" så hade det
kommmit sanningen närmare,
för huvudpersonen är Woody
Allen som tv-producent, hypo-

tern som ständigt går på auditions men aldrig får något arbete
som skådespelerska. Moderns
alkoholproblem osv osv. . .)

känslor, personer etc.
Avsnitten där Woody Allen

kondriker och

f.d. man till

Hannah.

Hela filmen är uppbyggd i
avsnitt som inleds med en förklarande, ibland övertydlig, rubrik
och berättar om två år i filmens
människors liv. Från Hannahs
årliga Thanksgiving-middag till
samma tillställning två år senare. när små och stora händelser
i filmpersonernas liv passerat
revy (Hannahs nuvarande mans

***
Filmen tilldrar sig i New Yorks
Östermalm och skildrar människor som aldrig velat eller kan
tänka sig någon annan plats på
jorden eller att det finns problem
av större angelägenhetsgrad än
det egna självförverkligandet.
De är representanter för den narcissistiska kulturen. Relationerna präglas av ytlighet trots att de
ståndigt verbaliserar närhet och

förtroende. De egna behoven
står i främsta rummet i en värld

som tv-producent driver med sin
hypokondri och sin rädsla för att

dö är träffsäkra och roliga mitt
i all den sorg det påvisar.
Filmen är ett lätt flyktigt stycke, som trots indelningen i episoder är väl sammanhållet med
en mängd vackra bilder från
New York.
Att det skulle vara WoodY
Allens allvarligaste film kanske
jag kan skriva under på, men de
övriga adjektiven får anstå, för
jag antar att Woody Allen kommer att fortsätta att skildra sina
privata problem och miljöer och
det älskade New York.

RECENSIONER

Anders Wahlgren har skrivit

manus och regisserat filmen om

Moa. Han har vid manusskri-

vandet gått igenom mängder av

material som Moa och Harry
Martinsson lämnade efter sig,

Gunnar Edanders musik är

Det var ju om Moa, eller Helga Johansson som hennes riktiga namn var, som filmen skulle
handla. Om hennes kärlek och

vacker och sparsamt använd men
bidrar till filmens spänningslös-

het. I en scen där familjen

Moas torp under

i publiken genom musikens ton
att här kommer det att hända
tråkiga saker. Det långsamma

i

inspelningen (Fönstret nr
8-9l85).

**)t
Han har ändå valt att göra en
konventionellt berättad filmbiografi över Moa Martinssons liv,

Moo
Monus och regi
Anders Wohlgren

gren är enbart en titt i historiens

och har åven haft tillgång till en
del okänt material som hittades

på vinden

f

Wahlgren från att vi redan vet,
så att det inte spelar någon roll?

med de viktigaste händelserna
inprickade i kronologisk ordning: de två sönernas drunkningsolycka, Moas första mans

självmord, Harry Martinssons
avsked.

Vad gäller Harrys avsked, så.
får filmens Moa i Gunilla Nyroos
skepnad, i ljudmonolog berätta
att han kommer att lämna henne. Varför? Utgår Anders

Johansson plockar potatis vet vi

berättandet blir i filmen om Moa
en svaghet och de naturlyriska
scenerna känns tillhöriga Harry

Martinsson.
Filmens starkaste intryck gör
gestaltningen av Harry Martinsson, spelad av Reine Brynolfsson. Han får berättelsen att leva
upp och kännas angelägen.
Frånsett de tidigare nämnda
händelserna i Moas liv har
Anders Wahlgren valt att lyfta

fram Moas relation

till

Ottar

(Elise Ottesen-Jensen). Det blir

ett finstämt

vännineporträtt.
Men är det riktigt att Moa kände Karl Gerhard? Harrys författarvänner Arthur Lundkvist,
Erik Asklund och Josef Kjell-

nyckelhål och berättar mer om
Harry Martinsson än om Moa.

längtan. Vi får se hur hon kämpar både för brödfddan och skri-

vandet. Hon framställs

som

stark, tålig och slagfärdig, men
var är hennes tveksamheter,
svagheter? Det är märkligt att
det i en film om en arbetarkvinna och hennes liv endast finns en

kontakt med en äldre arbetarkvinna.

***
Anders Wahlgren tycks mig ha

tagit ställning för den etablerade författaren Moa Martinsson,
inte för Helga Johansson, den
längtande kvinnan.
Filmens slutbild är en skymningsvy över Moas torp Johannesdal, och det är där filmen om

Moa, en kvinnas kärlek och
längtan, börjar.
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Hiördis Levin ör en ov Sveriges frömsto
kvinnohistoriker.

I Vi Monskor svoror hon i vorie nummer
på frögor om kvinnohistorio.
Skriv fill Hiördis Levin, Vi Monskor, Solidoriletshuset, Bornöngsgoton 23, 116 4l Stockholm. Kunskop ör mokt!
Hej alla brev- och vykortskrivare!

Först vill jag tacka alla som skrivit till
mig med anledning av debatten om min

bok Testiklurnas herruv(ilde. Som Ni

förstår har jag fått både ros och ris, men
mest varken det ena eller det andra. De

flesta har skrivit for att uttrycka sina
egna känslor och åsikter om sexualitet
och sexualmoral. Ingen brevskrivare har

varit elak. Sådant har

tidningarnas

recensenter stått för. Jag har inte fått ett

enda "snuskbrev" och det är jag glad

för. Men nog om detta. Nu till besvaran-

det av några frågor jag fått:

En kvinna som vill vara anonym frågar så här:
ha för
- Vad tror du att det skulle
konsekvenser för samhället och människorna om man började lära barnen på
skolan om våra negativa känslor? Om
ångest, hat, svek, avundsjuka, hyckleri
osv. kort sagt om alla negativa känslor
och sedan om rätt och fel, för det finns
något sådant.
Som du själv säger är inte Din fråga
"speciellt kvinnlig", men eftersom den

innehåller några av de tankar som
mänskligheten, således även kvinnorna,
feminister och andra, alltid sysselsatt sig
med skall jag säga något om vad jag

tror.
Det är alltid svårt att beräkna konsekvenserna av ett handlingssätt, men jag
tror att det skulle vara bra om vi gjorde
som Du föreslår. Och med det menar jag
att vi bör tala om våra handlingars konsekvenser mer än vi gör. Vi bör tala om
påvergott som ont
att allt vi gör
kar vår omvärld mer eller mindre starkt.
Under en längre tid, kanske fyrtio-femti
år har vi talat väldigt lite om just den
saken. Att så varit tror jag beror på en
reaktion mot det "gamla" samhällets tal
om följder och straff. Vi har på gott och
ont, velat undvika att skapa skuldkänslor hos det uppväxande släktet. Därigeäven missat
tyvärr
nom har vi

något mycket viktigt, nämligen att lära
barnen att deras handlingar har betydelse för omvärlden. Därmed har vi också

berövat dem känslan av ansvar för och
del i den värld och det samhälle vi lever
i. Vi har trott att vi gör barnen en god
tjänst när vi säger "det gör inget", "det
spelar ingen roll", "det har ingen betydelse". Jag tror att det vore bra om vi
började lära våra barn att deras handgoda och onda
lingar
- bety- både
der något. Men vi får inte glömma att
den regeln gäller även för de vuxna.
Sedan är det en oerhört svår fräga att
komma överens om vad som är gott och
ont och vad som är rätt och orätt. Det
finns dock några saker som vi har kommit överens om är fel; att tortera och plåga andra. Vi kan börja med det.
Ännu en kvinna som vill vara anonym

frågar så här:
man skall akta
- Håller med om att
sig för att älska med män. Men vad anser
du om att älska med kvinnor i stället?
Inte heller Din fråga kan egentligen
kallas "kvinnohistorisk", men kort vill
jag svara så här: Det är (bland annat)
förhållandets kvalitet det kommer an på
om vi skall "älska med" någon eller ej.
Jag vet nästan ingenting om huruvida
sexuella förhållanden mellan kvinnor är
mer jämlika eller bättre än sådana förhållanden mellan män och kvinnor. Jag

vill gärna tro och hoppas att det är så,
eftersom alla kvinnor har erfarenhet av
förtryck och därfor borde ta avstånd
från att utöva sådant mot någon annan,
men. . som sagt, jag vet inte. Det jag
har sagt och fortfarande säger är att vi
bör vara mycket forsiktiga med lösa/till-

fälliga förbindelser och det gäller alla
sexuella forhållanden. Det finns nämli-

gen ingenting som stöder antagandet att

det ur smittosynpunkt skulle vara risk-

fritt "att

älska med kvinnor

i stället".

Risken för att bli smittad av olika sjukdomar är enligt min uppfattning bara ett
av skälen till att vara forsiktig med tillfälliga forbindelser. Bland annat tror jag
att ett sådant levnadssätt leder till en förflackning av vår personlighet och till vårt
förhållanden till andra människor, inte

bara sexuella utan även andra förhållanden. Jag har nyligen läst Elisabeth Haich

"sexualitet och yoga". Den gav mig
mycket. Läs den!
Arne Andersson i Boxholm vill gärna ha svar på tre av de frågor jag före-

slog i forra numret av Vi Mänskor:
l/ Kan en man vara feminist?
Ordet eller begreppet "feminist" är
inte entydigt. Det kan och det har tolkats och definierats på många olika sätt.
Alla sätt förutom de orimliga är lika riktiga. En definition låter så här: feminism

: "doktrinen om lika rättigheter för
kvinnor, grundad på teorin om jämlikhet mellan könen". (Evans, Richard:
Kvinnorörelsens historia i Europa,

USA, Australien och Nya

Zeeland

1840-1920, Sthlm 1979 sid 318). Alla
som bekänner sig till ovannämnda dokt-

rin kan således kalla sig feminister. Om
vi däremot begränsar begreppet "feminism" till att gåilla "kvinnor som bekän-

till ovannämnda doktrin" kan en
man självklart inte var feminist. En definition som jag själv tycker bra om är
denna: Feminist är var och en, oavsett
könstillhörighet, som erkänner att det
finns ett förtryck som baseras på mäns
herravälde över kvinnor, och som har en
ner sig

önskan att avskaffa och som faktiskt
arbetar på att avskaffa detta förtryck.
Du Arne tror att en man kan vara
feminist, men att han då "får hela pat-

riarkatet emot sig och en del kvinnor."
Det är så med den kampen som med alla

andra kamper. Ju fler vi blir desto starkare blir vi och desto svårare blir det for
dem som är emot oss. En av de många
feminister som jag beundrar var den
engelske filosofen John Stuart Mill,
även om han inte på alla punkter var så
klar som många av de stora feministerna av kvinnokön.

2/ Yem var Susan B. Anthony?

Susan B. Anthony levde från 1820 till
1906 och är en av den amerikanska tidi-

ga kvinnorörelsens allra största gestalter. 1872 gick hon i spetsen för ett fem-

Susan

B. Anthony

tital kvinnor till en vallokal i hennes
hemstad, Rochester, New York, där de
registrerade sig som väljare, vilket inte
var tillåtet för kvinnor. Susan uppmanade sedan kvinnorna över hela unionen

att göra likadant. På valdagen lade hon
och ett tjugotal andra kvinnor ner sina

röstsedlar. Inom två veckor var de alla
arresterade och åtalade för att ha röstat

illegalt. Den 17 maj 1873 ägde Förenta

Staternas rättegång mot Susan B.
Anthony rum. Hon dömdes att betala

hundra dollars i rättegångskostnader, en
mycket stor summa på den tiden. Men,
precis som hon beslutade på rättegångs-

rän 1920. Vid sin död hade Susan ändå

blivit något av en nationens hjältinna.

tiska likaberättigande med män. Hon
dog 1906 och rösträtten vanns inte för-

sommardag samlades femtionio kvinnor

Ingen kom mer på tanken att, som man
ofta gjort i början, smäda och driva med
den högväxta,' 'kantiga" och "envisa"
kväkarkvinnan. Hon fick inte se målet
förverkligat, men några år före sin död
var hon övertygad om, att lika litet som
man kunde hålla de svarta i bojor för alltid, kunde man för alltid förneka halva
befolkningen rätten till självstyre. En av
de stora punkterna i hennes anklagelse
mot sin tids samhälle var, att män stif-

till ett möte och en interimstyrelse till-

tade lagar för kvinnor och att kvinnor

kretsen kring Axel Danielsson och hans
sambo Elma Sundqvist, räknas som den

inte dömdes av jämlikar.

dagen gick det. Hon betalade, trots star-

ka påtryckningar från samhällets sida,
aldrig dessa böter. Vägran ingick som ett
led i hennes kamp. Denna händelse blev
upptakten till Susan B. Anthonys långa
och strävsamma kamp for kvinnors poli-

alltjämt vid liv och verksam. Denna

3/ När bildades den första socialdemokratiska kvinnoklubben i Sverige?
Som den första Socialdemokratiska
kvinnoklubben i Sverige brukar alltid
räknas Stockholms Allmänna kvinnoklubb, bildad den l3 juni 1892. Den är

sattes. Redan i augusti samma år anslöt

till det socialdemokratiska
arbetarepartiet. Under kvinnoklubbens
första år ansökte inte mindre än drygt
sig klubben

220 kvinnor om medlemsskap. Tyvärr

var utströmningen nästan lika stark,

men en liten skara på sju kvinnor av de
femtio första förblev klubben trogna till
sin död. Om vi vill vara riktigt noga bör

nog ändå den klubb som bildades av
allra första klubben i Sverige. Den blev
bara ett par år gammal, men tillkom i
Malmö redan 1888 och kallades Kvinnliga arbetarförbundet. Dess främsta
uppgift verkar ha varit att stödja tidningen Arbetet i dess allra första början.

Hiördis Levin
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Kom med i SKV!
Nej, kvinnorörelsen är inte död.

De stora, uppseendeväckande

demonstrationerna som kom på förstasidorna i alla tidningar och rapporterades på TV, de äger inte rum längre. Men det trägna vardagsarbetet fortsätter, för vi har bara nått en bit på vag.

Många kvinnor väljer idag att aktivera sig i kvinnojourerna runt om i landet. Det iir en angelägen uppgift,
men det tar tid och kraft. Andra engagerar sig i första
hand i fredskampen, medvetna om att vi idag lever på
katastrofens brant, och att klockan är fem i tolv.
Men samtidigt år det nödvändigt att kvinnokampen
fortsätter, annars kan vi en dag upptäcka att vi har bli-

vit överkörda, att vi har tagit två steg tillbaka.
Hur ska det gå med kvinnorepresentationen i

rege-

ring och riksdag, i landsting och kommuner, om vi överlåter åt männen att nominera? Vem är det som drabbas
när daghemmen inte byggs ut, när fritidshemmen dras

in och äldreomsorgen forsämras? Vem har fortfarande de lågsta lönerna? Varför ger det mer status att arbeta

med maskiner än med människor?
SKV har kämpat for kvinnornas rättigheter i mer än
70 är. Förbundet har stått på barrikaderna hela tiden.
Vi kämpade for rösträtt, för I timmars arbetsdag, för
kommunala tvättstugor och fri abort. Vi har kommit
en bit på väg, men fortfarande är det långt kvar till full
jämställdhet.
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SKV har ända sedan förbundet bildades 1914 haft
fredsfrågorna på programmet. Nu senast arrangerade
vi en fredskonferens i Kungälv, med kvinnor från öst
och väst. Påmånga orter är SKV-avdelningarnaledande i fredsarbetet. SKV har också, tack vare sina goda
internationella kontakter, ett utstråckt solidaritetsarbete
på gång. Vi samlar pengar till Vietnam, Nicaragua och
Angola. Vi samarbetar med ANC och med solidaritetsorganisationer i Sverige.
Men SKV behöver fler medlemmar. Dels såna som
har lust att engagera sig direkt i vårt arbete
det finns
SKV-avdelningar på många platser i landet.-Dels behöver vi stöd från dem sominte har tid att själv deltaaktivt,
men som gärna betalar medlemsavgiften för att ge oss
en stabilare ekonomi. Det kostar 75 kronor att vara
direktansluten medlem. (Dessutom tar varje avdelning
ut en avgift för att kunna bedriva sitt arbete i det lokala samhället.)
Kontakta närmaste lokalavdelning om du tycker att
SKV gör ett jobb som är vårt att stödjas. Eller vänd dig

till våra expeditioner i Stockholm eller Göteborg. Adresser och telefonnummer hittar du i detta nummer av Vi
Mänskor.
Välkommen

Aase Bo*g
PS Män är också välkomna som medlemmar hos oss.

Jag vill prenume rera på Vi mänskor. Pris 1OO kr.
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stötta Vi månskor med en stödprenumeration.
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GOTEBORG
Rapport från
Göteborgs horisont
i Göteborg
fortsätter arbetet för kvinnors
jämstilldhet, barnens rärtigheter
och fredens bevarande, i samma
SKV-avdelningarna

lunk som alla andra år. Tyvärr
har det inte varit någon fart på
vår unga avdelning, som vi gamlingar hade hoppats så väI. Men
vivet ju alla hur det är när man
är ung. Då vill man atr ailt skall

hända snabbt. Och allt som
kommer ivägen, småbarn, hem
och förvärvsarbete, alh vill man
med. Så kommer väl
SKV i sista hand, för där ver man

ju hinna

ju att den gamla kadern håller
ställningarna en dd tili.
Men till 15 majhade vi en lite

ovanligare demonstration. Då
hade vi sålt tygstycken som var
försedda med ett av oss rillver-

kat nytt stadsvapen. Lejonet
som istället för etr h{rat svärd
hade fått en duva i handen. Detta tygstycke skulle förses med

namn från medborgarna) som
ville att Göteborg skulle bli en
kärnvapenfri zon. Nu skall tillläggas att der var KFF och IKFF
och många andra föreningar
som också hjälptes år.

Torsdagen

den 15

Maj

demonstrerade vi med vår långa banderoll som blev 540 merer"
lång, genom staden till Börsen,
där kommunfullmäktige just
höll möte. Represenranter fcir
paniernå fick dllfdlle att ytrra sig
över vårt förslag. Det verkade
som om alla var eniga för en
gångs skull.

Det var en mycker trevlig
demonstration, med många barn
som deltagare. När vi srod still
ibland för trafikens slqull hitrade de på aft hoppa. Hopp, hopp,
hopp, kärnvapenstopp.
Men höstens arbete med först
en upptakt den 14 sept. och sen
SKV:s fredsmöte i Kungälv den
26-28, ser det

ur arr bli lite att

göra även detta år.

Zaida

Rapport från Lund
SKV-Lund har representerats i
Fredsam, Stödkommitt6n för
Central-Amerikas folk, Krisiouren och ABF.
har varit
Verksamhetern
denna:

Årsmötet den 30 mai

1985

avslutades med en offentlig del:

Möte med Birgitta Trotzig

fullt hus på Cafö Ariman.

-

30.10. ville den manlige medlemmen Oscar Reutersvärd tala
och
om kvinnors färgsinne

det gjorde han.
30. 1 1. träffades

-

avdelningarna

i Lund, Malmö och Blekinge i
Malmö, dit ocksåRuth Bohman
kom och talade om SKV och

[.*.".0.,.r,

kvinnohistoria

Inför våren gick vi in för
i månaden:
30.1. Skrivarverkstad med

möten en gång
mig, Karin

13.2. Flyktingpastorn Nils
Sjöström, Trelleborg
27.2. Gösta Berlings saga ur
kvinnoperspektiv.
20.3. Vad gör en kvinnoforskare? Inger Lövkrona och Karin

FOTO; PTKKA PAAKKO
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Ohrt.

24.4. Fortsatte vi min skrivarverkstad och hade bokprat.
Innan vi så hade årsmöte igen
var vi några pingstdagar gäster
hos Blekinge SKV. Erni Friholt
talade orn ulandskvinnor, Aase
Bang om SKV, Riitta SuominenVesterinen (från och) om KDV,
jag berättade lite om kvinnor
som kämpat. Ingegerd Bodner

talade om Harry Martinson i
vars barndomstrakter vi befann
oss,

i Alltidhult.

29.5. Årsmöte, med en offentLija talade om ran-

i':j:l,Gerd

8.

mars, naturligtvis! Där

utgjorde SKV en av de fasta organisationerna, med god hjälp av
kvinnor ur VPK, lite grann

Kvinnocentrum (som sen
ner) och det blev en lyckad

las

kvill

med fullt hus, fullt program,
festligt! Bokbord, utställningar,
chilenska empanadas, som Martha bakat, insamling till ANC,
Daghem Carmencita i Uruguay
och till Nicaragua. Ett brett deltagande över partigränser och
några karlar.
SKV finns, SKV lever - vi går
vidare!

Karin Lentz

HELSINGFORS
Tio glada flickor

för att åka en rundtur i Helsing-

till Helsingfors

fors.

Inbjudna av Finlands Demokratiska kvinnoförbund

rill

en

nor-

disk konferens 22-23-24

aug.

Fyra av oss kom från Göteborg,
en från Karlstad, en från Upp-

och fyra från Stockholm.
Vid Finlandsbåten strålade vi
samman, till vår glädje också
med tio kvinnor från Norsk
Kvinnoförbund. Idel gamla goda
sala

vänner.

Efter en behaglig färd över det
vatten som forenar oss möttes vi
i Helsing{ors av Solveig, Lisa och

Dagen räckte också dll för en
guidad tur över till Sveaborg. En
fästning, numera mest museal
men en gång betydelsefull för oss

svenskar. Under finska inbördeskriget också befolkad med
fångar från den s.k. röda falan-

gen av Finlands folk. Regnet
hindrade oss från att vistas ute

på den gröna vackra ön, men
inte från den planerade picknick
som våra värdinnor släpat med
sig: kyckling, bröd, frukt och
saft.

Kvickt och behändigt befriades
vi från vårt bagage, lotsades

till

Lördagen var den enda egentliga arbetsdagen. Visamlades kl.
10,00 på byggnadsarbetarför-

bundets lokaler. Inledning av

centrumbussen och hamnade På
centralstationen alltmedan reg-

Kvinnoförbundets ordf. Inger
Hirvelä och av Mirjam Vire-

net strömmade ner. En stunds
shopping, mest med ögonen,
unnide vi oss, men fortsatte

Tuominen från KDV, samt en
representant från ANC och en
för Mongoliska Folkrepubliken
som under nuvarande period

Raija från kvinnoförbundet.

sedan

till

spårvagnshållplatsen

fram till världskongressen

i
Moskva, arbetar på KDV:s byrå.
Inger talade om de beslut som
fattades i Nairobi, och om FN:s

beslut om en ny ekonomisk
världsordning. Vår solidaritet
med utvecklingsländerna bör ha
riktig inriktning. Man önskar

en

oclaå en fortsättning på kvinnoårtiondet för att hinna f<;lja upp
allt som planerats.
Mirjam berättade om Världskongressen i Moskva i juni nästa år. Det är mycket viktigt att

vi

möjligt börjar fcirbereda den. Inbjudan till andra
snarasr

kvinnoorganisationer och t.ex.
kvinnnliga forskare bör vi också diskutera.

Söndagen var de finska kvinnornas dag. Då hölls stort möte

ning mm. Som en stor överrask-

ning kom också en rysk

dans-

grupp som stannat upp på sin
väg till en vänort i norra Finland. Mycket uppskattat.
För dem som aldrig förut varit
i Helsingfors var detta ett bra
tillfälle. Vi fick se mvcket av den
vackra huvudstaden.

D.r,

besågs

även från sextonde våningen i
finska oljebolaget Nestes hus där
också bjOds på en underbar

vi

middag.

Ett referat av vårt nordiska
möte kan inte göras uran att
nämna vår unga (75 är) medlem
Eva Danielsson som underhöll
oss med sång, diktläsning och ett
fantastiskt humör. Vi tackar
henne.

i

Kervo, en liten stad utanför
Helsing{ors. Efter mötet bjöds vi
på lunch och därefter hölls landskapsfest med fredsdemonstra-

tion, sång och musik, diktläs-

FOTO: IRJA LEMPINEN

Evy Andr6n
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KUNGALV
"Fredn mi$ö och solidaritet"
SKV:s seminarium i Kungälv 26-28
september 1986
SKV anser att en viktig del av
fredsarbetet är att uer[a sobrobyggare mellan öst och väst,

Till vart seminarium på Nor-

dens FolkhAgskola i Kungälv
hade vi derfor bjudit in kvinnor
från olika länder i Öst- och Vdsteuropa samt Kanada. Vi var glada över att kunna vdlkomna rep
res€ntenter för kvinno- och
fredsrörelsen i Bulgarien, Kana-

da, DDR, Sovjet och Norge,
Island och Chile (exilchilenare
som bor i Sverige), samt en rel>
resentant från KDV (Kvinnornas Demokratiska Världsförbund). Från Sverige kom, förutom ett 40-tal av våra egna medlemmar från 15 avdelningar, rep
resenranrer för Kvinnor förFred
och Internationella

bundet

Kvinnoför-

för Fred och

Frihet

(IKFF). Vi hade också biudit in

kvinnor från Grekland, VästTyskland, England, Finland och

Danmark, men dessa fick förhinder, främst av ekonomiska
skäl. Kvinnorörelsen i väst dr
fattig!

Vi startade på fredag eftermid'

d^g med en presskonferens.
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Efter middagen berättade Helga

Diekel från KVD bl.a. om den
internationella kvinnokongressen som kommer att äga rum i
Moskva i juni 1987, dit man väntar 2.000 delegater från hela världen. På kvdllen hade vi besök av
två unga trubadurer från Göte-

Förfiäran och
stolthet
Lördagen inleddes med ert föredrag av RitvaJacobsson, Stockholm. Ut ifrån sina egna erfaren-

Centralamerika

understök hon hur viktigt solidaritetsarbete och rättvisa dr för
vdrldsfreden. Därefter talade
våra utländska gäster i tur och
ordning. Efter varje anförande
ställdes det frågor, och diskussi-

onen blev ibland ganska livlig,

De sovjetiska kvinnorna

I Kanada samarbemr ett 20-tal
kvinnoorganisationer i fredsfrågorna. Kanada känner sig utsatt
mellan USA i söder och Sovjet

ver

mycket öppna. De var stolta
över Gorbatjovs fredsinitiativ,
förfärade över Tjernobyl, och
kom med exempel på tillfällen
när kvinnorna hade sroppar

blivit

arresterad tillsammans

med 26 andraprofessorer när de
genomförde en stillsam demon-

stration. Hon pratade

i övrigt

veta att det i {lera år på
rad har
-fredsmar-

om kvinnornas uppgift i fredsarbetet och nödvändigheten av ett
nytt, feministiskt tänkesätt.
Kvinnlig helhetssyn mot exper-

gemensamma
scher och gränsmöten med gre-

ternas extrema specialisering.
Resten av dagen diskuterade vi

kiska kvinnor, och att ett avtal

olika strategier för fredsarbetet,

om Balkan som kärnvapenfri

med utgångspunkt
renheter.

i Norr. Från Bulgarien fick vi
varit

borg och ett folkdanslag.

heter från

projekt som skulle ha betytt miljöförstörelse och obalans.

zon och fritt från kemiska vapen
har underskrivits av statsöverhu-

i

egna erfa-

På kvällen var de utländska

vudena.
Det blev ganska sent innan alla

gästerna hemma hos en av våra
medlemmar som bor ute i havs-

blev klara. Allra sist berättade
Elisabeth Östberg och visade
bilder från Nicaragua.

bandet på Orust.
Seminariet skickade telegram
till Reagan och Mitterand med
krav på provstopp, och uppmaningar till andra svenska kvinnoorgarusåfioner att sluta UPP om
kravet. Ett annat telegram till
Reagan krävde slut på inblandningen i Nicaragu*.

Fred och feminism
Söndag morgon kl8 visade våra
chilenska vånner bilder från sitt
land (utanför programmet).

Huvudtalare på söndagen var
Eva Nordland från Oslo. Hon
kom direkt från \fien, där hon
hade deltagit i ett internationellt
möte om kdrnkraftens faror och

LENINGRAD
Fredsseminarium
Leningrad

i

eget land. Den

ömsesidiga
respekt som uppstod mellan den

här kvinnan och de sovjetiska
representanterna visar att sådant

Mellan den 12 och 17 mai 1986
ägde

ett stort fredsseminarium

rum i den internationella fredsskolan utanför Leningrad. 80
representanter från 28 länder
och 9 olika internationella organisationer deltog.
Temat för konferensen var

"Det internationella

och kvinnornas roll

fredsåret

i kampen

för vapenuwecklingen på jorden
och stoppandet av rymdvapen".
Deltagarna representerade ett
slags tvärsnitt av europeisk och
amerikansk fredsrörelse samt
officiella representanter för Sov-

]erunlonen.
Det kanske mest positiva jag
personligen upplevde på fredskonferensen var den ömsesidiga
förståelse och respekr som uppstod mellan de sovjetiska kvinnorna och en amerikansk kvinna, som vår mormon (mormon-

kyrkan är en relativt konservativreligion från UTAH i USA).
Den amerikanska kvinnan talade mycket varmt för det amerikanska systemet och klargjorde

mycket tydligt för oss varför
hon tyckte om systemet i sitt

är möjligt med större kunskap
och insikt och möten mellanolika människor. Den amerikanska

kvinnan fick nämligen genom
sitt möte med de sovjetiska kvinnorna revidera sin tidigare uppfattning om de sovjetiska människorna. Den här kvinnan lämnade Sovjetunionen med större
tillförsikt än när hon kom och
skulle hemma i Utah bygga upp
en rörelse, som

skulle;pp*;;-

ra människor att åka till Sovjetunionen och inte bara lyssna på
Ronald Reagan.
Det som dominerade de forsta
dagarna på konferensen var SDIvapnen (Strategic Defence Initiative) med foredragshållare som
Valentina Tereshkova (den förs-

ta kvinnliga astronauten)

och
grekiskan Helen Gamari. Kvinnorna från vdst uppehöll sig oerhön länge vid Tjernobylolyclian
och jag tror inte att diskussionen
om detta skulle varit öppnare
och friare i något väsrland. Varje deltagare fick obegränsad tid
och de sovjetiska kvinnorna lyssnade mycket noggrannt på vad
vi sade och ansåg. De sovjetiska

kvinnorna var för kärnkraft på

ett i mitt tycke okritiskt
Kvinnorna från väst var

sätt.

gene-

rellt sett emot kärnkraft och jag
tror att de sovjetiska kvinnorna

fick sig en tankeställare när det
gäller kärnkraften och den tek-

nologiska utvecklingen i sig.
Gorbatjovs tal efter kdrnkraftsolyckan direktsändes i TV
under en halvtimme och vifick
ta del av talet genom simultantolkning. Efteråt diskuterade vi
talet i smågrupper och vi beslöt
att skicka ett telegram til Gorbatjov med anledning av ått hans

regering fdr redje gången förlängde moratoriet (stopp för
kärnvapensprdngningar). Vad
som förvånade vid återkomsten
dll Sverige var att svenska massmedia så lite diskuterade Sovjet-

unionens ensidiga moratorium
dvs att Sovjetunionen för tredje
gången i år lovade att inte spränga några nya kärnvapen. Varför
denna tystnad om en sådan angelägen sak??? Antag att Reagan

stå
Nu börjar

förberedelserna för
kvinnornas v#ldskongress, som

äger rum i Moskva i juni nästa
år. Det är KDV som arrangerar

kongressen, som

blir

en direkt

pen'. För fred, jämställdhet och
utveckling". Man kommer att
arbeta i fem dagar i plenarmö-

ten, kommissioner och diskussionscentra

(\fork

shops), och

uppföljning av Nairobikonfe-

dmnen som ska diskuteras är bl a

rensen

fred och nedrustning, nationell
oavhängighet, kvinnors jämställdhet, kvinnor på landet och
i staden, familjen, moderskap,
utbildning m m. Man kommer

Här hemmakommer SKV att
bjuda in andra kvinnoorganisationer till förberedande möten
inför kongressen. Vi ska också
försöka samla pengar, så att vi
kan betala resan till Moskva för
någon kvinna från Tredje världen. Själv får vi skicka sex delegater till kongressen, eftersom vi
är medlemsorganisation i KDV,

men det dr vril tveksamt om vi
får råd att betala resorna för så
många.

Världskongressens motto är
utan kärnva2000

"Mot år

-

ta upp miljöfrågor,

också

^tr.
unga kvinnors problem och den
nya teknologins inflytande över
kvinnornas situation.

Direkt

i anslutning till

kongressen kommer KDV att håll*
sitt rådsmöte, där man bl skall
vrilja ny generalsekreterare efter
fi nskan Mirjam Vire-Tuominen.

SKV har
rådet.

re

representanter i

tiska representanterna, som förklarade att Sovjetunionen minsann också tillhör Europa och
MINSANN känner sig delaktiga i det gemensamma europeiska

kulturarvet. Och det kanske är
just här som Europa och Sovjetunionen har svårt att mötas. Vi
i Västeuropa ser Sovjetunionen
enbart som en stormakt medan
de själva ser sig som en del av
Europa, den del av Europa som
under andra världskriget fcirlorade 20 miljoner människor mot
en annan europeisk stormakt.
PS Jo då, Afganistan diskuterades också
men inte mycket
DS.

-

Med hopp om fred, frihet och
rättvisa

Elisabeth östberg,

SKV Lundby-Göteborg

skulle lova något liknande!Hur
skulle reaktionerna bli dål
Sludigen kan nämnas att MaiBritt Theorin talade å Sveriges
vägnar. Hon inledde sitt tal med
arr förklara aff hön talade som
en representänt för Europa, ett

Läs en bra bok
Ann-Madeleine
Gelotte:
Där de vita sängar

Kvinnornas
världskongress

Europa som befinner sig i kläm
mellan de båda stormakterna.
Genast efter talet fick hon ett
"fränt" svar från en av de sovie-

Tidens örlag, 1985
Jag hade svårt att lägga ifrån

mig

denna bok, trots att den handlar om sjukdorn, fattigdom och
förnedring
- men även om vänskap, glädje och gemenskap. Der
är en "omodern" bok, en dokumentärroman sorn berättar den
sanna historien om två svenska

kvinnor, varvad med faktarutor

om tuberkulosen, den hemska
sjukdomen som skördade så
många offer bara för några riotal år sedan.
May och Ulla fick tuberkulos,
tbc, ndr de var i sjuårsåldern, och
de slrickades 1927 dll em behandlingshem i Dalarna. Behandligen
bestod av frisk lufr och stärklnde mat, medan flickornas hemlängtan och otrygghet inte uppmärksammades. Ingen vuxen

brydde sig om barnens behov av

röst och kärlek. De fick

båda

stånna där mer än ett år.
Hemma i Stockholm utsattes

familjerna för rigorös kontroll,
välment men förnedrande. Fattigfolk fick finna sig i sånt. Normal skolgång var det aldrig tal
om, men det fanns en Friluftsskola för tuberkulösa barn. All

undervisning försiggick utomhus, både sommar och vinter,
och långa vilopauser var inlagda i schemat varje dag.
Mav skickades runt från det

.rr, ,ån.toriet till

det andra,

så

vi får en bra inblick i hur patienterna behandlades. Naturligtvis var det stor klasskillnad, även

på sanatorierna.

Mays p^ppa var sjuk, och
familjen förblev mycket fattig,
medan Ullas familj efterhand
fick det drägligare. Sammanhållningen inom familjerna är stark,
och mycket finns det att gjädjas
åt, trots allt.
Jag rekommenderar alla att
läsa denna bok, som är lättläst

och fängslande. Aase Bang

Terese Andersson

väl kånde till. Hon fyllde väl
de förtroendeuppdrag hon fick
bl.a. som ledamot av barnavårdsså

är död
Med henne gick en av de sista av
de kvinnor bort som i SO-talets
början bildade Göteborgs dist-

rikt

av Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Terese var inte bara

en av dem som borjade. I ndra
tre decennier, eller så länge hennes hälsa stod bi, var hon en
arbetsam och initiativrik medlem av vårt förbund: länge som
medlem av distriktsstyrelsen och
en tid också som ledamot av förbundsstyrelsen. Även under den
långa period av sjukdom som
hon fick under sina sista år, kom
hon med hjlilp av sin man medan han levde eller sin dotter till
våra medlemsmöten. Hon deltog i våra solidaritetsinsamlingar, skänkte till våra lotterier och

nämnden och en

Göteborgs

tid

också i

stadsfullmäktige,
som det hette på den tiden.
Innerligt hade vi önskat henne ett lärtare och bätre slut på
sitt så verksamma liv än de tunga åren av sjukdom. Men även
i den situationen vann hon vänner bland personal och medpatienter för sitt sätt att vara.
Bland oss äldre SKV-medlemmar var hon ea vålkänd och god
vän, och för mej personligen
både vän och fömogen när jag
från vår gemensamma hembygd
kom till storstadens annorlunda
tillvaro. Till henne kunde man
gå för att få hjälp och råd. Hon

var insatt i det mesta.
Vi som samlades kring hennes

var stödjande och intresserad på

bår framförde ett varmt tack

det sätt hon kunde.

från hela vårt förbund. Enligt en
önskan från hennes anhöriga
kan DU som kände Terese och
vill tacka henne sända ett bidrag
till SKV:s Vietnam- eller - solir
daritetsfond.

Hon föddes bland flera syskon
i ett arbetarhem i Dalarnas
bergslagsbygd år tfOS och hela
sitt liv ver hon en trofast kämpe för kvinnornas och barnens
bästa i den samhällsklass vars,
många gånger, hårda

Evv Andr6n

villkor hon

Bojkotta Chiles

vor är en stor exportvara för

frukt!
Situationen i Chile har förvärrats betydligt genom den skärpta repressions våg som diktatorn
Pinochet under den senaste tiden
riktat mot det chilenska folket.
Inför och under 1 majgenomförde tungt beväpnade styrkor
razzior mot ett flertal bostadsområden de större städerna.
Tusentals människor föstes ihop

i

på idrottsplatser och därifrån
fördes hundratals till forhr;r på
polisstationer och förläggningår.
För att försöka hindra oppositionens demonstrationer iiän g-

de militären åv stora delar av
Santiago under 1 maj. Staden
belägrades nästan totalt av

mili-

tären i full stridsutrustning.
Pinochet har hotat.med am tillgrlpa samma represslon som vld
kuppen -73 f.ör att försäkra sig
om att sitta kvar vid makten

till

"valet"

-89 då han tänkt sig ställa upp som den enda kandidaten

till

presidentposten. För att kun-

na behålla makten räcker det
inte med att slå ned den inhemska oppositionen. Pinochet måste dven inför de internationella

bankerna och kreditinstituten
visa att regimen har den ekono-

miska situationen under kontroll. Exporten är därför livsviktig för diktaturen. Pinochetjuntan räknar i år med att få in 400
miljoner dollar på fruktexpor-

Chile nu.
De som äger och tjänar på
odlingen och exporten är ofta
regimens närmaste män. Så är,
till exempel godsägaren och
arbetsministern, Alfonso Marques de la Plata, störste delägaren i exportfirman David del

Curto, genom vilken

svenska

Konsum köper all frukt: äpplen,
päron och druvor. Den blodbesudlade f.d chefen för DINA
(hemliga polisen), Manuel Cont-

reras, äger fruktexportfirman
United Trade Ltd.
Chiles hamnarbetare och sjö-

folk har just vädjat dll hela världen att sätta in en boikom mot
Pinochet-diktaturen på samma
sätt som mot Sydafrika. En bojkott är ett värdefullt stöd till den
generalstrejk som planeras i Chile som ett led att störta Pinochet.
Chilekommitten vädjar darfor
till alla svenska organisationer
att stödja generalstrejken genom
att uppmana så vdl sina medlemmar som allmänheten att boikotta Chilensk frukt. Vi hoppas att
alla organisationer bidrar efter
sin förmåga och sina resurser.

För ytterligare information
kan ni kontakta:
Ximena de la Cruz Stefoni
tel: 0760 84306
månd, torsd, sönd, kl 18-21
''KAMPEN GÅR VIDARE''

Chilekommitten

ten. Applen och framför allt dru-

NOVELTTAVLTNGEN
och i nästa nummer av

novelltävlingen. Vi

Vi Mänskor publicerar vi vin-

onen väljer ut. Tyvärr kommer
nästa nummer av Vi Mänskor

har fått in ndstan 80 stycken, långaoch korta, bra och dåliga.Just
nu dr juryn i full gång med att

narnovellen. Vi kommer också
att publicera flera av tävlingsbidragen, som juryn och redakti-

inte ut förrän i början av 1987.
Tills dess, håll ut!
Hälsningar, Redaktionen

Tack alla som skickat in
bidrag

VIETNAM
PG: 51 323-4
Insamlingen dll Vietnams kvinnor och barn fortsätter. Postgi
ronumret dr 51,323-4. Ange
"Vietnam" på talongen.
Har följer redovisning av de
senaste inbetalningarna:

till

"Till Lilly Guilortes minne"
Birgit Johansson Floda
200r
Karina Thelin Uppsala
IUU:.
,öö.Maja Bolling Sigruna
Gunnel o Hille Ekvall Uppsala
Gun Höilund V Frölunda
l00r
"Till Elin Johanssons minne"
Mafa Bolling Sigtuna
100r
Inga Tell Vällingby
IUU:"Till Sara Liedbergs minne"
Lilian, Kurr, Barbro, Monica Andersson
Göteborg

Gun Höjlund V Frölunda
Harriet Engman Göteborg
Gun Höjlund V Frölunda
Märta Hermansson Stockholm
Maud Sedemark Söderriilie
Kirsten Persson Hisingsbacka
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100r"
100:-

200:.

100:

l00r

"Till

200:-

Sara Liedbergs minne"
o Gunnar Johansson Göteborg
Kirsten Persson Hisingsbacka
"Till Sara Liedbergs minne"
VPK Lundby Göteborg

JUU:.

Anna Jarlestav Göteborg

IUU:-

Elsa

IUU:.

)u:-

läsa dem

Gun Höjlund V Frölunda
Fyrklövern Johanneshot

IUU:.

Sonja Borg Göteborg
Kirsten Persson Hisingsbacka

100:-

Gun Höjlund V Frölunda
Gun Höjlund V Frölunda
Kirsten Persson Hisingsbacka

100:-

"Till Terese Anderssons minne"
dotter Ingalill Andersson Göreborg
"Till Terese Anderssons minne"
VPK Frölunda-Högsbo V Frölunda
"Till Terese Anderssons minne"

llll

lerese Andcrss()ll) .llil,.lc
Lindblom, Anna

Sonja Borg, Greta
fU:

T

UU:.

Järlestav Göteborg
"Till Terese Anderssons minne"
Kirsten Persson Hisingsbacka

Gun Höjlund V

"Till

300:-

100r

Frölunda

l0O:-

minne"
Ännie o Lena Hedin, Gunnel Nyström
Teres€ Änderssons

Kungälv

150:-

"Till

Ossian Johansson Hisingsbacka
"Till Terese Änderssons minne"

fu:-

Eva Danielssons 7S"årsdag"
Ayve o Gustav Jansson Älvsjö
"Till Eva l)anrelssons 75-årsdag"
Frideborg Lötberg Johanneshov
"Till Terese Anderssons minne"

Gerd Stubelius Henån
"Till Terese Anderssons minne"
Alice Sandell Göreborg

)U:-

Birgit Johansson
Gun Hörlund V

200r
200r

Floda
hrölunda

50:5O:-

100:100:-

647.414:18

Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg. 23, 116 4l Stockholm
Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4
Tel: 08/ 40 92 05

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett'demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger påprofit utan på människors
behov, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets målsättning är att verka for jämlikhet mellan kvinnor

och män och fcjr kvinnornas deltagande på alla områden av det ekonomiska, sociala och politiska livet, samr arr verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har ett meninssfullt arbete.

O Att

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

O Att

verka för fred, allt framtidsarbetes grundval
för allmän och toml nedrustning.

mot krig och imperialism, krigens främsta orsak. Ijörbundet vill verka

-

O Att verka för skydd

av vår egen och framtida generationers miljö,
människors verkliga behov och sambanden i naturen.

för ett

resursbevarande samhälle som tar hänsyn

till

O Att

verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtryckta" befrielsekamp, för cn värld fri
från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och'rasism. Att bekämpa all kommcrsicll
exploatering av såväl vuxna som barn.

nas Demokratiska Världsförbund, KDV, (\(omen's Internrrtional
Democratic Federation, VIDF).
KDV har 129 anslutna orsanisationer i 114 länder mecl flera hu nclra
miljoner medlemmar. KD"V har tillerkänts konsultativ status h<:.s
FN:s ekonomiska och soci,rl,r råcl s;rnrt hos UNESCO. [)cnn.r stetus

SKV har i korthet följande historia. 191a bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati och
kvinnors likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett samarbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Ar

1946 anslöts Svenska

innebär att yttra sig vid samrn;rnträc1e
rnuntligen eller skriftiigen.

Kvinnors Vänsterförbund till Kvinnor-

SKV-avdelningar
Arvika
Brita Tener
Högåsvägen .l
671 00 Arvrka

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
]'el 05611802 12

Västra Göteborg

Stockholms innerstad och

Agnetr Engren

norra ftirorter

Kramfors
Marie S&ebring

Olofström

Mölndal

Linköping
Sonja Vahlstein

Piteå-Munksund

Eklundsgatan

Siri Aldrin

'I'cl. 08/760 l1

582 63

oll,/ll

Hamiltongatan 32

612 0C Finspång

Göteborgsdistriktet
7^:)^ U^-^^^
Regnvägdersgatan 4
417 32 Göteborg
Tel. 031,/54 19 94

Östra Göteborg
Erni Friholt
Karlagatan 21 B
416 6l Göteborg
Tel. A3l/ 19 04 52
a3a4/52A A4

PI 1049
29Q72 Asarum
Tel. a454/291 60

Karlstad
Siv Dahlgren
Mellqvistvägen
O0

Elsmarie Edström
Olofsgatan 26 B
341 00 Ljungby

Skoghall
15

1

Krongårdsringen 30
951 00 Luleå
Tel. 0920/ 195 34

Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel. A16/ 14 91 A4

Malmö
Anna Landberg
IJildesgatan

I

2l f 5? Malnrö

163 58 Spånga

/l

Södertälje
Maud Stedenrark
Irloraborgsvägen
151 5l Siirlertiiljc

12

Sala
Margareta

T

Lärarstigen

helan.ler
12

Zll

Agnes Vennberg

Förbundsexpeditionen i Stockholm har jour tisdagar och
rorsdagar kl. 13.00-15.00

Srrandvägen 5
941 O0 Piteå
'fel a911/ 172 76

00 Sala
Tel. a224/ 137 76

Lund

Karlshamn
Sonia Karlsson

Tel. 054/239

08 4u

Luleå

Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna
'fel. 036/13 74 55

663

5

Linköping

662 00 Forshaga

Huskvarna

'fe.08/41 +6 5l

Kerstin Juneberg
Cervins vlg 1/B pl 5.

Ljungby

Anna-Lisa Göransson
Crytölsvägen 24

Äsrigatrn 170: I
I 16 .12 Stockholnr

Spånga

Gävle

Finspång

(]erd'fhambrrt

'1e|.0454/4AA 77

Järnvägsgatan 64

Monica Ranung
Bokliden 20

802 20 Gävle

Sundlingsväg l7
590 3C Borcnsberg

Oarina Gillberg
Snirbärsvägen l2
293 00 Olofstriinr

Tel.

Inger Johansson

ir.rnrl.iqg.l cgn.l iiirsl.rg

Motala

872 00 Kramfors

1'el.054/7e5 34

rtt

Katrineholm

TeI.031/27 18 17

Deje-Forshaga

och

Gunnel Rudin
PL t1454 Byle
643 00 Vingåker

Evy Andrån
Barytongatan 4
,121 3li Göteborg
Tel. 011,2'12 40 02

Astrid Gustafsson
Knarrhögsgatan 8A
431 lO Mölndal

r-r

Uppsala
(]unilla C)hnran
Flogstaväg-

15,{

/52 63 Uppsala

'fel.

O

Skellefteå

18/46 06 8,f

Barbro'Wiklund

Örebro

Fäbogatan 5
911 56 Skellefteå
Tel. 0910/885 ,{/

l!{arie Wikncr
tr
/
ArDyvJgen
/U-i

/)

tlrcbr()

Skövde
Karin Sandelin
Mariestadsvägen 75
541 00 Skövde

Stockholms södra ftirorter

Förbundsordftirande:

Eva Danielsson
Mariestadsvägen

Aase Bang

12 1 50

8

Johanneshov

tel. 08/49 57 00

Herrgårdsgatan 12
652 24 Karlstad
Tel. a54/18 99 61

SKV Göteborg har hand om medlemskontaker och ekonomi.
SKV:s lokal i Viktoriaskolan är öppen onsdagar 10.00-13.00 och
torsdagar 17.00-19.00
Linndgatan 21, 413 04 Göteborg, Tel. 031/1,4 40 28
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(Du hor vol prenumererot?)
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