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Hur har du det sYster min?
ni kommer till Stockholm dåirnåist, eller om ni bor dåir, ta dll
vägen från Södra Station upp till Medborgarplatsen. Känn
åir

privilegiet att kunna promenera, flanera skulle Hjalmar
SCrderberg ha sagt, omgiven av vackra ljusa hus, byggda i en halvbåge,
mötas av en liten springbrunn, några bänkal står diir inbjudande, låingre
fram en sidoväg kantad av vackra statyetter, lyft blicken till ett höghus
på vänstra sidan, de breda trapporna som leder upp till en trekant i sten,

Bild: Gösta Axclsson

ren och skön i sin enkla form. Det kiinns så fridfullt och, ja privilegierat,
a$ kunna vandra dåir. Och just vid denna fridfulla vandring har jag em

flertal gånger överfallits av tanken på människor i andra delar av våirlden,
dåir krig, nöd och elåinde råder.
Hur har du det dlir, syster min, kan jag Uinka. Och hur har du det, syster

i

andra delar av Sveriges avUlnga land?
ju oftast
Så många öden, så många historier att berätta. Måinniskan faller

min,

bort i statistiken över hemlösa, behövande, offer, förövare, knarkare,
fifflare, hemmafruar, och alla andra fack vi kategoriseras i. Men bakom
varje anonym siffra finns ett måinniskocide, v2irt att synliggöras och
beaktas.

Ecco Homo - se människan, säger jag med Lisa Olsson' vars fotoutstlillning om Jesus i homosexuellas och transvestiters såillskap väckt
eU sådant rabalder. Egentligen ser

med något annat, slår
Jag minns en resa

vi ifrån

vi bara det vi vill

se, konfronteras

vi

oss.

i Indien. På vägen från flygplatsen in till stan hade vi

sällskap av två svenska fågelskådare. De såg och hörde allsköns fåglar
som vi sjåilva aldrig lagt måirke till. Våra blickar sökte sig alltid tiggarna
längs trottoaren. Så olika kan seendet vara och berättelserna av de

blir diirefter. Vad ska vi till slut tro på? Var
på våra svar på dessa frågor agerar .rri ju,
Beroende
ligger sanningen?
bygger vi våra ståillningstaganden. Babu från Indien och Tätiana från
Ryssland, Som uttalar sig detta nummer av Vi Mänskor, ser
möjligheternas land i Sverige och kommer att agera i enlighet med sin
hemvåindande resenåirerna

i

övertygelse.

/\r det

så enkelt?

Och åir det så enkelt att låta sig beöras av en promenad i Stockholm
utian att fråga sig vad det kostar att bo i de vackra husen? Och vem som
har råd med det? Utan att se den tilltagande skillnaden mellan de besuttna
och de medellösa?

Eller kan jag ha olika ögon och hjåirlan vid olika tillf?illen? Mlste jag
alltid var hel? Helt förbannad eller helt naiv? Jag vill kira mig mer om
fåglarna i Indien och om de fauigas villkor. Jag vill gl2idja mig åt Babus
och Tätianas optimism vad gåiller Sverige, jag vill dela den och samtidigt
se ftillorna. Jag vill både och. Jag vill se måinniskan. TiZiffa några på de

följande sidorna av Vi Måinskor.
Mycketlåisnöje!

Erni Friholt
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Margareta Sarri:
"Jag skriver, alltså,finns iaS."
av samerna, men de flesta håller fast vid myten om
samerna som renägande nomader. Jag debuterade alltså
-71, men skrivit har jag gjort hela min liv. Nåir jag vu 14

fick jag tryckt en artikel i en damtidning. Sedan blev det
noveller, bland annat i Bild Journalen.
- Ta dej en slav kom också på 70-talet. Jag minns att
den nåstan blev en kultbok och den kom ju som "En

bok för alliatt sen.
- Ja, Ta dej en slav

ätr

våildigt fypisk för sin tid,

full av

kvinnoliv och paroller.
- Du skilde dig 1981 och återvånde

Margareta Sarrt

till

Stockholmsregionen efter tio år i byn. Under 80talet kom bland annat Konfetti, som handliar om
hustrumisshandel. Det är ju ett kusligt tema som
började bli synligt då.
- Ja. Delar av Konfetrl bearbetade jag till en Ll-bok sen,
det vill säga en lättlåist bok för vuxna.
Det var mycket svårare åin jag hade trott. LåittlZist Zir inte
LåittSkrivet! Jag har åinö fått höra att jag skriver lanlästa

Hur kunde du
komma på tanken att lämna storstaden och flytta till
Norrbotten, till våglöst land?

böcker.

naturligt för mig. Min mamma år från Kiruna
och som barn var jag d:ir på besök varje år. Dessutom
bodde jag diir ett helt år niir jag gick i femte klass.
Jag visste alltså vad jag gjorde når min man och jag
flyttade till en by med bara tio hus. Jag kan fortfarande
sakna den vidunderliga tystnaden och ljuset, det förunderliga nonbottniska ljuset. Min man var same, men det var

- Nej, men jag vill väldigt gåirna göra det någon gång,
skriva en barnbok om Norrbotten. Men att skriva

- Du viixte upp i en StockholmsfÖrort.

- Det kZindes

jag som tryckte på att vi skulle flytta norrut.
Jag stannade i byn i tio år, skötte hem och tre barn på
dagarna, skrev på nätterna. Stockholm saknade jag inte
alls, det räckte med något besök om året. Då kändes det
som en tilltalande för2indring från vardagen.

- Du debuterade 1971 med romanen Dd Simon
Fjöllborg medflera kom till insikt, som handlar om
livet i en fjälldal i Norrbotten. Jag låste den när den

kom, den var våldigt bra, tyckte jag.
-

Tyviin uppskattades inte boken av de som jag slrev den

för. Jag ville ge röst åt de tysta och fattiga samerna, de
som föraktfullt kallas "hästlappar" och "fisketarmar" av
de besuttna. Men de blev sårade, tyckte an jag håingde ut
deras fattigdom. Fattiglapparna utgör faktiskt 90 procent
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- Någon barnbok har det aldrig blivit?

barnböcker åir n2istan det svåraste som finns.
Jag har i alla fall skrivit en ungdomsbok som delvis iir
sjåilvbiografisk. Tiru Rosso heter den.
- Apropå sjålvbiografisk. Du har en fil. Kand. i
litteraturvetenskap och har också utbildat dig till

folkhögskolelärare?
- Ja, sent omsider kan jag kiinna mig lite bildad!

Innan jag började skriva på allvar jobbade jag som
kontorist och journalistvolontåir. Mellan skrivperioderna
har jag arbetat som skrivpedagog i skrivarcirklar och på
folkhögskolor. Nu aöetar jag halvtid på Författarcentrum.
- Det år vål som författare av böcker i norrbottnisk
miljö som du år mest kåind.I detta numret av Vi

kapitel ur romanen
Under hallontrödef, som fortsåtter med Du fiöllhöga
nord. Det handlar om mötet mellan två kulture6 den

Mänskor kan man

låisa ett

samiska och den svenska, men också om
motsåttningar samerna emellan.

- Skillnaderna mellan

kulturerna

hade en maktposition

i samhåillet. Alla

var avhåingiga av dem på en

eller annat sätt. Och Monkkas liv var spåinnande.

förståirks nåir de som tillhör den hotade

kulturen gaddar ihop sig.
Det är en överlevnadsstrategi och då

- Det år ett sorts Gräv-dår-du-står arbete som du utför med
dessa böcker?

solidariserar sig de flesta samer, även de
egendomslösa, med renägarna. Och då
blir som sagt myterna viktiga.
Min svågers svdrfar kunde inte prata

- Det iir roligt att forska, att leta fram fakta i arkiv och bibliotek. Vad
gåiller boken om August, besökte jag också de platser dåir han har bott

men han framstår forfarande som gåtfull.
För nåirvarande forskar jag i en jätteprojekt, fyra historiska romaner,
som ska handla om min egen slåikt. Det kommer attta lång tid, men
det iir spiinnande. Trettioåriga kriget, till exempel, kommer så nåira
ndr man hittar en slåikting som deltog.

svenska, men norska, finska och lapska
kunde hon. Det visar ju att samerna i
grunden är ett och samma folk, trots

nations-gränserna.

- Varför blev du författare?
- Det var inget medvetet val av yrke utan ett v al av identitet. En
överlevnadsstrategi. Jag skriver, alltså finns jag.

- Jag tycker att man märker
samernas närvaro mycket mer i
Nordnorge ån i Sverige. De norska
samerna bär titl exempel sina vackra
koltar till vardags och de verkar

Aase Bang

väldigt sjålvmedvetna.
- Men så åir det också dubbelt så många
samer i Norge som i Sverige och avståndet till centralmakten är större i
Norge. Norrmännen har kommit låingre
niir det gåiller att erkänna samerna som
en likvåirdig minoritet och sametingen i
Norge och Finland har en starkare
stälning än det svenska tinget.
- Du har sagt att din hjårtebok är
Portröttet av August. Det år en
dokumentårroman om din egen

morfar?

-

Jag fascinerades av hans gåtfullhet.
August berättade aldrig något om sig
själv, annat än att han var född i Finland
och hade bott åtta år i Berlin. "Vad övrigt

i mina bilder", sa han.
jag började forska i hans historia. Hur

dr, frnns
Så

det kom sig att en fattig finsk pojke
lämnade lvlartilla by vid Kumo älv, begav
sig

till Helsingfors, Stockholm och Berlin

tör att studera konst?
Vartör flyttade han till Kiruna sen, en
plats som den gången, åren före första
våirldskriget,var rena Klondyke?
Lockades han av det nordiska ljuset
eller drevs han av äventyrslust? Han

gifte sig med en vacker ung flicka från
en av byarna på fjåillet och

fick fem

barn med henne. En av dem blev min
mamma. En annan av mina böcker, Ur
vrigen,

fattiga! handlar förresten om

Augusts svdrfal, en handelsman som
kallades Monkka. Handelsmåinnen
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Det gör så helYetes ont...
enkla förhållanden, dels hade hon wå åildre bröder. Med
egen storebror blev man aldrig riktigt fredlös på skolhemmet, såvida brodern var stark, och en bästå våins bror

Margareu Sani står med ett ben i varie vörld, den
samiska och den svenska. Hon könner völ båda
kulturerna, som hon har skiWratiflera böcker iinda
sedan debuten 1971. Margareta Sarri skriver allti"d
utifrån ett medvetet feministiskt perspektiv. Vi
återger hör, någotförkortat, ett kapitel ur romanen
Under hallontriidet.

kunde gälla för nästan detsamma. Första terminen i ettan
var vårst på skolhemmet innan Majlen blivit våin med

Vi samer har kniven på strupen.
Vi samer äger landet och vattnet.
Vi samer måste hålla ihop.

låirarinnan dagen efter.

Katri och åtnjöt brödraskydd.
Då var hon fredlös, vem som helst kunde slå ner henne
på vägen mellan skolan och skolhemmet, vem som helst
kunde mula henne i snön, vrida armarna bakåt eller ha
sönder hennes läxböcker så hon skulle få bannor av
Skvallrade man vem som haft sönder böckerna, fick man

Samemakt! Lapp Power!

mer stryk, det var bäst att tiga. Om det mesta i skolan och
på skolhemmet var det båist an tiga.

et var lätt att fångas av slagorden. Dras med,

På folkhögskolan fanns inga storungar, inget stiindigt hot

skrika med, hålla med. Bli varm och trygg av
gemenskaphetstron.Till den dag Majlen förstod

att

om stryk och pina. På folkhögskolan var elevema vuxna,
tiinkande individer. Man slapp dråigget, dem slapp man.
Man slapp svenskungarna och finnungarna, för de var

Renägare, och de egendomslösa kan dra åt helvete.

portförbjudna på folkhögskolan. Samernas var för
samerna. Man var skyddad från enfalden och ifred fcir

T\
I f
L-t

till VI SAMER hörde inte hon. Till VI SAMER räknas
inte fiskmagar och turistlappar. VI SAMER är Vi
På skolhemmet

i

Duoddar blev hon trakasserad av

svenskbarnen, retades lappjZinta. Lappungarna höll ihop
skoltiden igenom. Lapskheten som hånades, ursprunget
och identiteten sattes upp som sköld till törsvar.
Vi är lappar! Än sen då. Vi vill vara det, vi 2ir stolta över
det. Det lapska ursprunget Zir vår nationella hemvist.
Täfsa på min integritet om du trirs!
Svenskarna tordes och lapparna tordes. Förtölja varann,
håna varann, slåss mot varann, till och med hata varann.

Man forsvarade sitt blod, sitt namn, sin nationalitet, sitt
människovlirde. I svenskskolan skZilldes hon lappjåinta. I
sameskolan skiilldes hon fattiglapp. Skåilldes inte högt

trakasserierna. Fast ändå.

Ibland kändes eftersmaken besk av åren på folkhögskolan. Hon var halvblod, hon var fiskelapp. Enfalden
kan inte stängas ute. Ingenstans finns ett skydd som dr
tiitt. Alla svenskar åir inte dumma, alla samer åir inte
sympatiska. Men alla samer måste vara sympatiska! Alla
samer måste vara kloka och låirda! Alle samer måste vara
sjyssta och rättskaffens! Det gör så helvetes ont när
illusionerna g^r sönder. Det skZir genom sj2ilen i smiirtor

Svenskarna sa : du åir inte en av oss!

när ens drömmar dör.
Ursprungligen hade de varit fler syskon. Äldst var LarsPetter, född -29. Sedan ftiddes Ellen-Anna, hon dog 14årig på sanatoriet i Sandträsk. -34 föddes Sara-Lena,
nöddoptes, levde två veckor. -35 fick Matilda missfall i

Samerna sa : du åir inte en av oss!

sjunde rnånaden; året efter föddes Ola-Anders, dog tio år

En fattiglapp var medlem av ingenting, en alldeles ensam
person utan tillhörighet. Utan gemenskap. En fattiglapp

gammal. -45 föddes Majlen, veckan efter Ellen-Annas
död. Majlen tiinkte inte skaffa några barn.

är en utanmänniska.

Förut hade hon varit absolut säker. Matildas öde av

Åren på folkhögskolan var avklarade. Majlen hade

våin med Katri

graviditeter, missfall och döda barn var skiil nog att avstå.
Men då var hon yngre, nåir hon var tvåirsåiker. Nu visste
hon inte lika best2imt låingre. När Matilda var ung såg ju
alla kvinnoöden i byarna likadana ut. Ingen upprördes.
På tio graviditeter under ens 30 fertila år kunde man råkna
med några missfall, någon dödfödd, några spädbarnsdödar, kanske några sandträskare.
Fick man kvar fem friska bam upp i vuxen ålder av tio

Kirjas. Det var bra av två skiil, dels kom Katris från samma

graviditeter kunde man skaffa sig lycklig. Matilda tyckte

då, offentligt. Frystes ut istiillet.

slutbetyg. Hade undervisats i samiska språket, i samiska
handaslojder, i samisk historia. Kunde ha varit suveränt
samisk tvåirs igenom sjåil och hjåirta. Utåt var hon det,
intill sjåilvutplåning mot de
i
renägande samerna, allt samisk. Men inuti, inom henne
försvarade allt samisk, lojal

grodde tvivlet över lojalitetsplikten.
På skolhemmet

i Duoddar
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blivit

inte det var konstigt. - Det var andra tider
då, brukade Matilda säja. Vad då Andra
Tider! Utstod folk vad som helst i Andra
Tider? Man led nöd, man halvsvalt, man
frös, man avlade barn, man såg dem dö,
födslar och dödslar i en oråiknelig radda.
Normalt. Andra Tider. - Men nu, brukade
Matilda säja, nu har folk det så bra att de
bara klagar. De har för mycket tid. För

#ff

lättsamt och bekvämt.
Fcir sån åir människan skapt, behöver hon
inte arbeta jämt för sitt uppehåille, använder

hon tiden

till att klaga. Bättre förstånd

har

hon inte. -Vad då klaga! Man måste väl
klaga på det som år fel. Föråindra våirlden. Psst. Fciråindra våirlden! Arbeta ska måinskan

göra, sa Matilda, arbete främjar hiilsan

till

både kropp och sjåil. "Förändra världen" det
åir ungdomligt struntprat.

Så man ska ftida barn och se dem dö. Det
mår man bra av och det åir naturligt. Man
ska ha det knapert, bo kyffigt som i byarna,
gå med stlindigt svZillande mage under sina

fruktsamma år. Arbeta så man inte hinner
tlinka. Vara tacksam. Aldrig klaga.
Jag u inte tacksam! Jag åir inte nöjd, jag ar
inte glad! Jag vill inte gifta mig med en
fattig bybo som Mårten. Jag vill inte föda
barn. Jag vill inte ha det som Mamma.
Jag vill förrindra vörlden! Samevåirlden.
Jag vill återupprätta de urgamla samiska
rättigheterna som en gång fanns. Rätt till
land och vatten.

*)wSwffi

vill upprätta en samisk stat! Så det samiska språket ffu rätt att leva kvar, så vårt
språk blir godkänt. Så inga barn kan få
smisk på fingrarna med pekpinnen för att

Jag

ha talat lapska på skolrasten

$
qnfu

i det svenska

landet Sverige. Så an finska sarner, svenska

samer och norska samer slutar upp att
tillhöra tre nationaliteter och råiknas son
ett folk, för vi ar ett folk!
Jag vill att fisktarmar, hästlappar, turistlappar, hornkretare och renägare tillsammans ska leva i ett land som åir samiskt,
alltigenom samiskt.
Skolan, språket, moralen, begreppsvåirlden:

Allt! Land och vatten skulle vi äga tillsammans, och åt var och en skulle ges det
som den behövde.
Ingen fick äga marken enskilt men alla fick

bruka den efter behov. I det landet skulle
jag vilja leva och föda barn.
Margareta Sarri
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Tatiana, Josephine och PA.

Det var nog meningen att Gud, eller ödet,
skickade mig till Sverige och helvetet, för att
sedan dra upp mig till himlen. Så körnfullt
uttalnr sig Tatiana från St. Petersburg om sitt
ddvarande och nuvarande liv i Sverige.
Om då, vill hon inte prata så görna.
Det ör ett sår som sakteliga hållcr på att liikas,
men som fört henne nöra sjölvmordets brant.

med turistinriktning. Tänk att det finns sådana skolor

för vuxna

håir. Sverige åir ju rena paradiset

för

låirsugna.

Och alla studier Zir gratis. Man får bidrag till och med.
Det åir lzitt au prata med Tätiana. Bara tre år har hon varit
i Sverige och talar redan en utmåirkt svenska.
Varför blev det Sverige? Mer eller mindre av en slump.
Sverige var för mig Volvo, Abba, Karl
tZinkt att bo håir. Jag

XII. Inte hade jag

ville leva livet, inte binda mig.

Ta det från början, Thtiana: Jag jobbade som kokerska

i

St. Petersburg. Uruselt betalt var det. Så erbjöd någon

mig arbete som blomsterfcirsäljerska på marknaden.
Blommorna kom från Azerbadjan, från Kazakstån. Nåir
vi håimtade dem i lagret låirde jag kåinna grossisterna.

en nu iir lilla Josephine, och nu dr P.Å, och
i hemmet på Orust. Och nu åir alla
öjligheter som finns runt hörnet i ett Sverige
diir ingen skulle behöva vara arbetslös, enligt Thtiana.
Det finns så mycket att göftr, både det som iir nödvZindigt,
som att vårda barn, gamla, sjuka och det man kan hitta

Så småningom tyckte jag att jag kunde starta eget i
blomsterbranchen. Jag fick kredit av grossisterna och
började såilja vid T-banestationerna. Egentligen behövdes
myndighetstillstånd till det, men ... Det gick bra.
Det gick faktiskt jättebra ett helt år. Jag tjåinade bra med

på själv, menar hon. Och funderar för egen del över

pengar. Men så en dag tornade en bredaxlad kille upp sig

sex katter

utbytesresor Ryssland-Sverige. Från folk

till folk.

Att få komma till varandras hem vore såikert mer givande
än attbara nrristarunt sevdrdheterna. Det skulle jag gåirna

framför mig. Du behöver beskydd, sa han. Jag behöver
inget beskydd, sa jag. Han spåinde ögonen i mig och jag
förstod. Så b,cidade svårigheterna. Betalar jag till honom

vilja bidra med. Men först efter en kom-vux-utbildning

och hans giing kommer snart ettkonkunerande gåing som
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också skall ha betalt. Så är det i Ryssland idag.Nåir
min kvinnliga partner också brirjade lura mig gav jag
upp. Via en kvinna som arbetade som översättare för

amerikaner blev jag bekant med några amerikaner.
En av dem ville gifta sig med mig. Men det tyckte jag
var ett förnedrande sätt att komma bort från landet,
om jag inte var kåir i honom.
Sedan tidigare hade jag brevvänner, bland annat i
Danmark. Jag fick mcijlighet att åka dit och firade min
allra första jul diir. Det var jättetrevligt. En liknade
resa till Sverige avlöpte inte lika trevligt. I väntan på

llm man utifrån tv-reklamen ska tolka den svenska
lltuinn- av idag åir hon lång, smal, mellan 20-40
år och mycket modemedveten.
Glasögon, kläder, frisyr, bilmåirke, inredning och livsstil
andas nend med stort T. Hon intresserar sig för smink

svenska samhåillet.

som inte rinner, deodoranter som döljer genanta
kroppslukwr i24 fimmar, kriimer som gör huden babymjuk och schampo med fantastiska vetenskapligt

Vad ska man gcira för att överleva håir, för att inte bli

bevisade egenskaper. Kvinnan idag vill inte vara yngre,

uppehållstillstånd hiir låirde jag mig mycket om det

hem, men kände att hon inte hade något att återvåinda

men accepter:u inte att de fina linjerna i ansiktet
förvandlas till rynkor. Hon dricker sunt och äter sunt,

till. Blomsteraffiiren hade gått om intet, att återvända
skulle betyda att ligga föråildrarna till last, att göra
dem ledsna. Hon bet ihop, fick ett korwarigt arbete

fettsnålt och skonsamt för stressade magar.
Barnen kletar och kladdar, men dagens kvinna har
medel som fixar allt. Med en glatt leende sätter hon på

inom åildreomsorgen och kunde efter en tid också börja

En bekant rådde henne att annonsera i Allkontakt.
Det blev viindpunkten. Då kom P.Å. in i hennes liv.
Vid första mötet pratade vi och pratade i flera timmar.
Det var fantastiskt, minns Tätiana.

diskmaskinen och svårare fläckar kan expertisen per
telefon lösa upp. Hon åir ett under av effektivitet. Medan
man och barn torkar av trädgårdsmöblerna stiidar hon
hela huset.
Ibland skrattar hon så hon kissar på sig, men inte låter
hon sig hindras av det! Kvinnan idag kan våilja och

Nu finns också ettåriga Josephine och livet har återvänt

vraka bland bindor och trosskydd. Från att ha varit

till mig, som Tätiana

blåblodig har kvinnans mens blivit cerise. Med vingar
på sidorna upplever hon en ny frihet och kan njuta av
semesterresan maximalt.
Hon lever med män som verkar lite "gull-dumma",
sådlir. Som åir lite klantiga och otekniska eller överdrivet
sportintresserade, påminner ibland om förvuxna barn.

klassad som en 'Jävla svartskalle"? Tätiana längtade

på Kom-vux. Men hon kände sig ensam.

hemma

i

uttrycker det. Jag kåinner mig
Sverige. Jag måste bara l2ira mig språket

bättre så att jag kan förstå och sjalv bli förstådd. Man
måste

ju begripa saker och ting först, innan man kan

ha åsikter, eller hur? Frågar Thtiana retoriskt.

tycker om att lyssna och beräna själv. Gåirna skulle
jag vilja skriva ner alla historier som gamla måinniskor
berättar. Och så har jag insett att man inte får vara
rädd fcir att fä slag i huvudet. Det gör ont, men inte
hela livet. Jag har en sån bra man som jag kan diskutera
Jag

och analysera allt med.
Hur ser du på Ryssland idtg?
Mina känslor för mitt land har inte förändrats

En del lever med de mysiga måinnen som tillverkar egen
mjukost eller målar på hennes gravida mage.
Den yngrekvinnan idagbor ihop mednågon fotomodell

som hon kan rulla runt med

i

nyinköpta påslakan i

håirliga ftirger.

så

mycket. Jag kan låingta efter familjen, efter morrnor,
kåinna doften från Svarta Havet nåir vi besökte henne
diir. Jag kan sakna tiden nåir jag var aktiv i kommunist-

Oavsett ålder åir hon alltid på språng. Till arbetet, till
flyget eller t o m till sitt eget bröllop. Nagellacketmåste
torka på en minut! Vad hon jobbar med framgår inte
riktigt, men hon sitter oftast bakom ett skrivbord.

Hon äter långsamt och sensuellt och brer lunch-

iska ungdomsförbundet. Dåir träffade jag för första

smörgåsen med frestande rörelser. Under arbetsdagen

gången utlåinningar, finska studenter. De väckte min

byggjobbare eller fönsterputsare med stora muskler
ett trivsamt avbrott.

nyfikenhet. Men jag låingtar inte efter Ryssland idag,
knarkets och maffians Ryssland.
Jag kZinner mig maktlös och sorgsen för att jag inte
kan föråindra någonting. Mitt hem åir i Sverige idag
och att sköra hemmet åir en plikt för alla inneboende,
säger en hoppfull och tacksam Tätiana,

29

är.

Erni Friholt

åir

När hon och väninnorna har fest tävlar de med
disktrasor om vilken som har bästa uppsugningsförmåga. En hysteriskt rolig lek!
Sammanfattningsvis åir kvinnan idag en mycket
upptågen karriåirkvinna, modeintresserad, småbarn sföråilder, mogen och vacker, våildoftande, smal och

sportig. Hon iir absolut inte svart, lesbisk, muslim,
singel, arbetslös, pensionåir, tjock eller handikap,pad.
Låila Carlsson

har tråiffat Thtiana på Orust
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Juq är ef,olt över atrt, jaq är indieka
stapeln

!

i Calcutta. Lars halva

släkt på 11 personer var med,
Bubus åtta syskon med respektive

och all annan slåikt och vänner.
Uppbrott sedan till det nya landet.
- Jag kiinde att det skulle bli bra
med [^ars dlir, småler Bubu.
Och jag har inte ångrat det en
sekund. Samma dag som Manias
föddes fick Iars dessutom arbete
på tidningen Arbetet i Malmö och

vi flyttade från lilla två rum och
kök-våningen till en lite större
tvdrs över gården där vi bor ännu.
Trångt och hemtrevligt iir det &ir.

Vardagsrummet upptas

till

stor

del av indiska gudastatyetter i
glasskåp, av affischer med bilder

från den indiska gudasagan och
av diverse instrument.
Bubu spelar harmonium och
sjunger vackert därtill och alla
barnen spelar, fldjt, fiol, klarinett.
Pappa Lars har spelat i vänsterns
blåsorkester i Lund.
Dåir finns mängder med bchker

A

\
L

och blommor och sidengardiner
lk

Bubu

Bubu, vad kiinde du till om Sverige innon du kom hit?
- Ja, ABBA var ju ett begrepp hos oss då och Björn Borg...och
någon svensk besökare i vårt hem iCalcutta visade oss biWer en
gång. Det såg vackert ut. Men sedan, nör jag kom till Lund
1983 könde jag mig direkt hemma hör.

et iir svårt att förklara, men detta åir min hem nu. Här har jag familj,
maken Lars och barnen Mattias, Marie och Daniel. Folk åir vänliga
och niir jag kåinner mig ensam går jag bort till Domus, inte bara för
att handla, utan för att tråiffa folk och småprata. Alla kåinner mig och det
trivs jag med. Bubu Munshi Eklund r2iffade sin Lars i hemmet i Calcutta

Bubu har tagit med sitt Indien till
Lund. Hon lagar indisk mat,
barnen talar också bengali, en
gång per år anordnas en fest till
gudinnan Durga.
- Hur hemma jag åin kåinner mig i
Sverige så åir jag dock invandrare
och kommer att så förbli, säger
Bubu. Men jag åir stolt över att
jag åir indiska.
Någon fråimlingsfientlighet har
hon inte måirkt av, men hon inser
också att det beror på att hon

åir

gift med en svensk.

-Jag tar med honom över-

1982.
Kåirtek vid första ögonkastet? Ja, så var det nog. Men även om det var ett
mycket liberalt och konstnåirligt hem Lars hade hamnat i så tyckte ändå

allt. ...skrattar Bubu.

Bubus far att Lars måste åka hem och inhämta sina föråildrars tillstånd och

på att hon sjåilv åir en sådan åilsk-

våilsignelse

till att få gifta sig med

den indiska Bubu.

Så blev det och på julafton 1982 gick ett hejdundrande indiskt bröllop av

10

i ljuslila.
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Att hon bara träffar trevliga
måinniskor beror nog

till

stor del

värd person som bemöter alla
med lugn, värme och våinlighet.

Barnen på daghemmen diir hon arbetade hälsar på henne
fortfarande och frågar nåir hon kommer tillbaka. Hon liirde dem
att sjunga på bengali. Men för Bubu gäller folkhögskola och
gymnasieutbildning nu. Det som hon inte hann med medan barnen
var små. Bubu åir inte ncijd med sin svenska. Det gör också ar
hon, trots goda kunskaper om svensk politik, inte känner att hon
ä.r en del av det politiska samhiillet.
- Inte än, säger hon. Men jag kan nog tiinka mig att engagera

mig politiskt när jag behärskar språket och då ska jag föra
invandrarnas tålan.
Bubu tycks bara se det goda Sverige. Hon åilskar till och med
snön och kylan. Men det svenska sättet att"var och en betalar fcir
sig" förstår hon sig inte på. - Det var min första chock i Sverige,
minns Bubu, nåir Lars vid kiosken köpte glass bara till henne och
sig själv, fastiin de var fyra personer!
Hemlåingtan infinner sig ibland efter sången och musiken som
var hennes liv i calcutta. Men det viktigaste åir barnen och att de

får en bra uppvåixt.
Tror du att de också betraktas som invandrare på grund av sin
något mörkare hudfrirg och mörka hår, fastön de ör födda i
Sverige?
- Ja, det kan håinda... Än åir vi inte diir att en svensk kan se ut hur
som helst, konstaterar vi. Kanske Bubu kan få det att heinda lite

fortare den dagen hon blir politiker.

Sagatfil raalaalflirkor
Baka Staffan Stalledråing
dina stollar vuuma
Hans sitrer fast i ugn
sticker fram ett magert ben
Greta sticker därifrån
Hästen heter Blanka
Bro bro Breja har stlingts av
bocken Bruse har går ner sig
Håixan klappar sig förnöjr
ingen junker synes

åin

rida rida ranka
Endast tomten drumlar fram
över vita tak
fomma gröfat står på rad

fri Lucia står vid gran
ljusen har hon slåickt

Erni Friholt

Snövit smet för låinge sen

har tråiffat Bubu i Lund

låimna prinsen helt allen

sju dvägar miste jobben
belåten dyker Alice upp

u[ ur Underlandet
Mormor flink på benen
fattar vant den vinken
jägarn får på kåiften
Skön drottning frågar tysr
vad spegeln har att säga
krossar sedan glaset - schysst!
Sadlar d,irpå vant och raskt

sin springare i stallet
rider snabbt från slott
Ropar glatt

till

till koja

rjejen

med den röda luvan
Hoppa på nu

över ån
hoppa efter vatten

Skit i vargen
diir han står
med tungan ut ur gapet
med ögat fullt av lyster

Knyt svansen på den, syster
Ur I genomgångsrurn av Karin Lentz
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brevlådan lyser en sklir plastpåse med "massor av

Tyvåin finns den bara i begråinsad upplaga, så alla Kvinnor

finu erbiudanden och glada överraskningar" Till
I-Kvinnan. Kvinnan med stort K, det ar iag.Någon

kan inte få liira sig att sköta om håinder, fötter och hår på

har giort sig besvåiret att ta reda på mitt namn och min

lite på måfå.

J
II

adress, antagligen för

att iag N typisk på något sätt
-

båista sätt.

De som blir utan får make-upa och motionera

Finns det bokklubbar av samma kaliber för måin? Vilken

Typisk Kvinnlig Konsument, Typisk 50+ Med Katt Och

är

Villa eller kanske rätt och slätt Typisk Uinlurad Idiot.
Syftet med den förföriska försändelsen dr lätt genom-

planeringskalender

i så fall deras snabbhespremie?
En universalkniv, ett biltvätts-kit eller kanske en

skådat. Fina erbjudanden åir finast för de företag som

i imiterad krokodil? Och vad heter
männens motsvarighet till "Skön och fräsch"? "Snabb

bjuder ut sina varor.

och stark?" Frågorna hopar sig. Svaren finns inte

Ändå får påsen inte gå direkt

i

soporna. Dess innehåll

i

den

skåira plastpåsen.

ju faktiskt ge en bild av 90-talets kvinna, denna
komplicerade varelse som varken iir näbbstövel eller

Ett

nätstrumpa. Spännande.

uppvisar: "Detta kanonerbjudande har ett sammanlagt

Glatt överraskad bläddrar jag igenom fyra trycksaker.

våirde på mer åin 600:- och

Bilden klarnar. Kvinnan av idag "bekvämhandlar" kläder

ska få möjlighet att bedöma hur bra

kan

till

åir

i

alla fall såikert. Ingen skulle försöka lura

måin

med den enkla ekonomiretorik som det bifogade såiljbrevet

vi ger Dig det för att Du

sjåilv

XX Bokklubb

åir."

hela familjen, fotograferar nakna

Jag kollar snabbt besparingama. Fyra böcker som egent-

solbrända barn, förbereder en stämningsfylld och
rogivande jul i god tid samt läser speciellt utvaldabchker.

ligen skulle ha kostat 69:- för 9:90 styck. Då har jag sparat

Efter aff ha stript ljus, tillverkat en adventskalender med

hundralapp

24 smä strumpor, bakat pepparkakshus och byggt en
tryffelpyramid, plockar hon fram "Vit slav" ur den

Eu nytt försök, nu med fulla våirdet: 4x69:- + 159:- +

axelremsväska som åir bokklubbens snabbhetspremie.

150:-. Fortfarande bara 585:-. Vad saknas? Kan det vara

per postorder

236:40. Skönhetsboken för 59:-

i

stälet för 159:-. En

till på plussidan. Och så våiskan
1 50:-. Sammanla gt 486:40. Måirkligt.

våirderad

till

dennabokklubb lockar med fyraböcker för 9:90 styck.

avgiften för porto och packning på 19:80? Förmodligen.

För att underlätta det svfua valet bland de tolv titlarna

Den magiska gråinsen passeras. Det sammanlagda våirdet

till
lyxliv!, Sjukhusthriller!, Erotiskt laddad!, Kärlek i
Australien!, Ett barn försvinner!, Nervpirrigt! eller

ju faktiskt över 600:-, ingen luras. Och portot åir ju
betalt. Så det Zir bara för mönsterkvinnan atträfra till sin

Förvåixlad identitet!

mjöliga händer, fukta sina våiltrimmade tunga och klistra

Frir endast 9:90 kan man få ryckas med i en "ttäxdans av

upp de sex små måirkena på svarskortet.

kåirlek, otrohet, vänskap, lögner och hemliga begåir".

Ögonblicket förevigas med den sjåilvutlösande kamera

Sannerligen billigt.

som varje Kvinna alltid poserar framför. Hon behöver

Den obligatoriska snabbhetsväskan åir helt gratis. Årem

bara betala för de bilder hon åir nöjd med.

populåira och sportiga modell iir vackert skogsgrön med

Som denna.

Just

har varje försetts med en varudeklaration: Kidnappad

åir

moderiktiga klåidsel, stryka lockarna från ansiktet med

läckra detaljer i brunt enligt texten. Bilden visar en ordinåir

sak

i

mörkknottrig plast. Naturligtvis ges också ett

extraerbjudande
som har allt!
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"Bara

far aff Jag ör v(txen
har jag infe alltid röff."
3

fu**T
f
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Vlooria Engströn

Viktoria Engström arbetar som fritidspedagog i Mjölby. Hon utbildade sig under
åren 88-90. Dörefter har hon arbetat på ett
par olika fritidshem och dessutom haft
mycket skilda uppgifter , såsom biblioteksansvartg, undervisat i engelska i åk 6, jobbat
med drama och varit assistent till elev med
siirskilt stöd.

Hur völ stömde den bilden med verkligheten?
- Vi upptlickte redan under första praltiken att det inte
alls var så bra som det sas. Våra låirare hade svårt att ta

till sig den informationen. De menade att det var upp till
pedagogen att göra det bästa möjliga, att anpassa efter
rådande omstlindigheter. Det talades aldrig om stiidning,
matinköp, duka, rcija och diska. Eller att barngrupperna
är så stora och lokalerna så lite anpassade till verksam-

heten. Många gånger arbetar en fritidspedagog med
barnpassning istiillet för barnomsorg.

Varför utbildade du dig fiA fftidspedagog?
- En slump att det blev just del Jag visste att jag ville
arbeta med barn och ungdomar, men inte vilka olika
yrkesval som fanns. Några vänner studerade andra året
till fritidspedagoger och det verkade bra.

Vilken bild hade du av yrlcet innan och under
utbildningen?
- Jag hade ingen erfarenhet av fritidshem. Jag visste att
man sommartid kunde få arbeta på kollo och det lockade.

Under utbildningen förändrades sjåilvklart synen efter
hand. Bilden av ett mycket seriöst yrke byggdes upp. Ett
yrke diir man kunde uppnå alla de pedagogiska krav man

ville, tack vare de resurser som fanns ute i arbetslivet.

Tycker da att du har goda möjligheter att pdvertu din
arbetssituation?

- I smått, ja. Inte i det stora hela. Det finns ingen som
helst möjlighet att påverka barngruppernas storlek och
sam mansättning, personaltåithet, lokalerna, ekonomin
eller de centrala pedagogiska målen. Dåiremot kan jag
påverka mitt eget schema till viss del. Titlsammans med
min kollega kan jag bestämma inneMllet i vår verksamhet
utifrån tilldelade resurser, förstås.
Vad ör fritidspedagogens specitilu roll?
- Vår roll åir i princip att arbeta bort oss sjåilva ur barnens
liv. Vi ska förbereda barnen på att klara sig sjåilva hemma.
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skillnaden ut i deras sött att varbr lelu, deras
relationer?
- Kitlarna leker mycket bättre i grupp, de åir inte lika
bundna vid en och samma person. De leker mer fysiskt

Hur

ser

altiva lekar åin tjejer, är mer högljudda. De åir oftare ute.
I kuddrummet handlar det ofta om kuddkrig eller

akrobatiska övningar i motsats till tjejerna som hellre
bygger kojor eller ligger och pratar. Killarna snickrar mer,

målar och ritar mindre. Tjejerna bildar oftare par och
leker lugnare lekar. Kliir ut sig, spelar spel, pysslar och
målar, men är allra mest i musikrummet och mimar och
dansar. De leker atdig med dockor. Jag har aldrig sett

till

hemmet och skolan ,också en
har
lzink meltan dessa. Förskollåirare och fritidspedagoger

vi

är ett komplement

lrig

som många av vfua pojkar gör'

samma grundutbildning, skillnaden ligger i åldersinriktningen, vi fördjupar oss i åldrarnaT-12 är'

Aa fitickor helst letur tvd dt göngen framsölls ofta
negativt. Tlor du att man vörderar detta afr vara i
grupp mer, ön att kunna ha en diup relation till ett

Hur pass delaktiga iirföröldrarna och vilken insyn har
de i er verksamhet?

fåtal?

i ett tungt område socialt sett. De allra flesta
av våra föråildrar dr ensamstående. De har inte tid eller
kraft. Den tid de har lägger de på skolsituationen. Den
anses viktigare. sen finns ju alltid undantagen, de som
- Jag arbetar

intresserar sig mycket och erbjuder hjälp, föräldrar med
andra möjligheter. vi försoker informera genom utskick,

vi deltar i utvecklingsav bamet på fritids.
ger
vår
bild
samralen i skolan och

drop-in-fika och föräldramöten.

Tror du att det ftnns en rödsh hos föröldrar att inte
vara lilu proffsiga, kunniga som ni i egenskap av
utbildad Personal?
- Definitivt! Det kan inte nog betonas att föråildrar alltid
dr experter på sina egna barn. Att ingen föråilder i våirlden
vitt sitt barn illa. Alla gör det de tror åir det rätta. Det

blista. Jag tror att detta "att inte räcka till" är vanligare
just p g
hos de jag möter i min nuvarande föråildragrupp
a deras sociala situation. Vi har en teoretisk kunskap att
förmedla ti|l föräldrar men vi iir alltid ett komplement,
det åir inte vfu uppgift att ersätta! Föräldrarna ska känna
sig trygga att låimna sina barn hos mig. Det förtroendet

byggs inte upp om jag klampar in med mina utvecklingspsykologiska böcker och förelåiser. Jag vill an
föräldern ska våinda sig titl mig för t ex råd och stod
sjåilvmant. Det åir viktigt för mig att ha en öppen relation
med föräldrarna.

Hur ser antalet fli.ckor respektive poitrur

ut pö din

avdelning?
- Vi har årskurs 2 t o m 4 hos oss. Sammanlagt 18 pojkar

t4

en flicka leka

- Ja, eftersom killamas relationer inte åir lika "nära" blir
deras konflikter inte lika stora och djupgående. De iir
lättare att lösa. Men det borde anses lika viktigt, dettia att
kunna ha en djup och nåira relation. vuxna män verkar
sällan ha det med varandra.
Bemöter du flickor och poilur olilu? stiills det oliltn
krav?
- Jag försöker attmöta alla bam utifrån deras egna olika
förutsättningar oavsett kön. Detsamma gäller kraven.
SjZilvklart lever jag inte upp till det i alla lägen. Eftersom

jag är kvinna har jag ett annat slags förhållande till
tjejerna. Det åir lättare för mig att sätta mig in i deras
situation och ibland lyser detta igenom. Tjejerna sitter
oftare i knät, gosar och myser. Killarna gör det bara
de åir ledsna. Men jag blir glad att de gör det då, att de
vågar. Generellt sett åir flickorna duktigare och då ökar

ö

kraven

i

snabbare takt På dem.

F örsöker du bryta könsrollstiinlcanilet?
- Ja. Killarna bakar lika ofta, ansvarar för stiidning' Vi
försöker att tlinka på traditionella könsroller och se hur
vi kan bryta mönstret i de situationer diir det behövs.
Dåiremot finns det inte anledning att överföra en del av
killarnas beteenden och lekar till flickorna.
Vill(a beteenden ör det och varför inte?
- Att leka krig eller bronningsmatcher som spårar ur och
slutar med gråt. Jag ser inte att tjejerna missar någonting
med att inte göra det. Nåir det handlar om att vara mer
ute uppmuntrar vi tjejerna och n2ir vi ska vara med i t ex

vi "peppa" dem ordentligt för

och 14 flickor. Vi har fler killar från åk 4 än tjejer'

en innebandynrrnering får

Flickorna klarar oftare att vara sjä[va hemma tidigare
pojkarna.

med. Men vi har lYckats bra med det.
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atr få ihop ett lag. De är så beroende av att bästisen

Zir

År det vanligare nu att unga tjejer ör mer kropps- och
utseendetixerade ön t ex N 70-talet då du var i deras

År det inte lätt att man omedvetet lwmnar dlir?
- Alldeles för lätt. Det handlar ju mycket om våra

ölder?

personligheter. Jag åir ingen bullmamma och inte heller
nån "flirtkule-pedagog", så för mig skulle det nog inte
vara naturligt. Men oftast tror jag att mannen tar rollen
som auktoritlir.

- Absolut! Det har gått lägre ner i åldrama. Jag hade inte
en aning om kläder och mode

i 6-års åldern. Barnen idag

har avancerade frisyrer med toningar och slingor. De klär

egna

sig som tonåringar med platåskor, bara magar o s v. Smink

och parfym anviinds flitigt av lågstadietjejerna.
löst att ldgstadicflickor bantar. Har du
stött pö det problemet?
- Dåir jag arbetar nu har vi inga såna problem. På min

Delnd vdrdnad ör dct vanligaste idag och papporrus
betydehe poöngteras. Kan det lunske leda till att fler
rnlin söker sig till yrken som ditt?
- Kanske. I och med delad vårdnad tvingas papporna i
störe grad ha kontakt med oss och skolan, vilket annars

tidigare arbetsplats var det flickor från fjåirde klass som

till

Man har

ju

vägde sig efter varje lunch.

strirsta del sköts av mammoma. Jag upplever att måin
inte nöjer sig med våra låga löner. De stannar inte liinge
utan omskolar sig eller byter till ett mer välbetalt jobb.

Vi tog bort vågen hos

skolsyster och hade samtal på skolan om anorexi.

Drömmer de om de klassislu lcvinnoyrkena eller har

Tycker du att man inom skola och barnomsorg
diskuterar och arbetar utifrdn efr klinsperspektiv?

det skett en föröndring dör?

- Våra lågstadiebarn gör det. De vill bli frisörer,

- Ja. Det går kanske i vågor, men vi diskuterar det en
hel del. Framförallt åir vi överens om att jåimstlilldhet
och likhet inte åir detsamma. Vi pratar om hur vi ska
kunna fördela vår tid lika, att fcirsöka ge flickorna lika
mycket som pojkarna. Ett projekl om just detta ska

sjuksköterskor, lärare, sångerskor eller skådespelare.
Killarna vill fortfarande bli poliser, brandmåin, snickare,
jobba med data o s v. Vård och omsorg åir flickornas
drömyrke vid sidan av kändisdrömmen.

stårta

i Mjölby under 1999 med personal från

dagis,

fritids, förskolan, skola, föråildragrupper, BUP m fl. Det
ska bli mycket intressant att följa.

fdr flickorna för bra respektive dåliga
erfarenheter p g a sitt kön, och hur tror du afr det lun
Vad

pdverka dem senare?
- De låir sig att [a ansvar tidigare, på gott och ont, för dil
växer också kraven. De förväntas klara av mer och alltid
vara så förbannat duktiga!

Hur tror du

afr

fritids framtid ser at? Blir ni mer

en

del av skolan?
- Ja. Vi åir det redan nu.

Tycker du att de har förtroende

Är det bra?

upp ett ömsesidigt förtroende. Utan det

- Både ja och nej. Samarbetet åir bra men tar mycket tid
och engagemang. Det har blivit så att vi ger mer till
skolan men vi ffu inte lika mycket tillbaka. Låirarnas

för dig och inte
undviker att ta upp vissa sakerlfrdgor?
- Ja. Fcir mig lir det ett av de viktigaste målen, att bygga
blir det svårt att

uppnå övriga måI. Jag måste vara tydlig och konsekvent.

engagemang

i fritids

åir

inte såirskilt stort.

De måste förstå att jag åir en nuinnisl<n, inte bala "fröken"

på fritids, att jag har ett liv utanför arbetet. De ska veta
saker om mig, känna mig som jag kåinner dem. I och
med att förtroendet finns vågar de ifrågasätta vad jag
säger. Otroligt viktigt. Bara för att jag u vuxen har jag

Tror du att mön och kvinnor i allmönhet ör medvetna
om att vifortfarande inte ör jömstöttda och att de
rö ndra?
aktiv t fö r s ö ke r fö tu"utu'

- Nja...

inte alltid rätt.

Ifallfler

mön arbetade inom skola och barnom$org,
tror du dd att det skulte tiltfiira flickorna något utöver
det ni lun ge?

,

:,,,,,r,

.

:,

,, ,,,.,,, ,

, ,,,.,,,,,,,"t'

Intervju octr biH: l-arlacäl$ssni

,

- Det skulle tillföra allabarn mycket! Många av "mina"
barn saknar pappa eller en annan manlig förebild. Det
behövs verkligen. Då är det viktigt att vi som personal
bryter det raditionella könsrollsmönstret, att det inte blir
den manliga fritidspedagogens uppgift att snickra och
sparka boll medan vi bakar kakor och plåsnar om.
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Vi har hört röster &v Smörta...
Under tre dagar i november samlades 500 kvinnor
från 102 liinder i Bobigny, en förstad till Parts.
Delegater från totalt 192 organisationer hade

anordnat ett forum för att framföra och diskutera
kvinnors situation runt om i viirlden. Kongressen
var också en möitighet för kvinnor att bryta sin
tystnad och berötta om sina ofta taumatiska
upplevelser. Många av delegaterna har på nöra håll
upplevt krig, diskrimine ring o ch skriande oröttvisorFrån SKV kom en liten delcgation påfem personer.
ongressen inleddes med ett
borgmästare och dåirefter fick

tal av Paris
vi lyssna till

KDVs ordförande Sylvi Jan. Hon talade om vår
identitet, vår historia och om utvecklingen under 9Q-talet
och om de många konflikterna i v2irlden. Hon berörde
kvinnans utsatta situation diir konflikter förekommer.
Fler nätverk behöver skapas och vi måste försöka få med

fler organisationer. Vi måste hjätpa kvinnor att bryta sin
tystnad och

vi måste lyssna och förstå varandra.

Ett ämne som ofta kom upp var att kvinnors situation har
blivit svårare på grund av ekonomins globalisering.
Kvinnorna åir de stora forlorarna och de mesf utsatta.
Fattigdomen båir numera ett kvinnoansikte.
Av de tolv workshops som anordnats deltog två av oss i
den med huvudrubriken: "Feminisering av fattigdomen".
Dåir de negativa effekterna av den neo-liberala ekonomiska

politiken diskuterades. Efter en turbulent inledning och
bara en timmes forsening fick vi en grundlig genomgång
av simationen idag. Om hur fattigdomen breder ut sig
och hur kvinnor och barn Zir de som drabbas hårdast av
sparprogrammen.

Cirka 840 miljoner människor lider av svält och
ojämlikheterna har ökat sedan 80-talet. Strukturanpassningsprogrammet som är baserat på neo-liberalt
tiinkande tillfredsstäler endast de multinationella organisationerna vilket medför ett misslyckande för de flesta

blivit arbetslöshet och en globalisering av fattigdomen som slfu hårdast mot de redan
låinder. Effekterna har

fattigaste.

Vi fick höra om det neo-liberala tiinkandets effekter på
det Ryska samhåillet och om ekonomin som försvann, så
även om det sociala systemets tillbakagång. Kvinnorna i
Ryssland har påverkats starkt och åir mycket aktiva i sin

kamp. De har hungersstrejkat och kvinnoorganisationer
arbetar för att politisera kvinnorna.
I Frankrike ser vi hur 807o av alla som tj2inar mindre åin

16
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existensminimum åir kvinnor. Dåir vill man kåimpa för att
få del av den rikedom som åinö finns. Man vill från fransk
sida ha en aktion mot feminiseringen av fanigdomen och
våldet, samt mot diskrimineringen av kvinnor i arbete.
Det behövs att man blir medveten om vad som håinder i
välden och man behöver utveckla idder om förändringar.
Man vill kåimpa för att få bort den neo-liberala politiken.
Det behövs ett globalt motstånd för att föråindra situationen. Man

vill bekiimpa den internationella

spekulations-

ekonomin som endast gynnar några få och är till nackdel
för Tredje Våirlden. Vi vet att fundamentalisterna rekryterar anhåingare btand de fattigaste och det iir diirför viktigt

att bekåimpa fanigdomen.
Kongressen kom att handla mycket om våld och då främst
våld mot kvinnor i alla dess former men mest kom det an
handla om det rent fysiska våldet. Från olika konfliktområden fick vi många exempel på kvinnors lidande.
Fredagens tribunal tog formen av en domstol mot det
fysiska våld som kvinnor utsätts för. Att dominerakvinnan

genom våld åir stlindigt återkommande vid konflikter. Det
åir

viktigt att få kvinnor att bryta sin tystnad, då kvinnor

ofta skäms för vad de blivit utsatta för.
Inte förvånande så var de flesta vittnesmålen om våld
från Afrika och Asien. Det åir framfcirallt dzir de flesta
konflikthåirdar finns.
Det talades mycket om Rwanda och den utrotning som
förekommit dåir. De vill an vi skall förstå vad de har gån

igenom. under folkmorden förekom massvåldtåikter,
därmed en spridning av AIDS. Det finns mycket trauma
idag efter det som hänt. De som utsattes för massvåldtiikt
misstZinks för an båira på AIDS och skjuts åt sidan.
Från Etiopien hcirde vi om omsk2irelse och de lidande det
medför. Kvinnor gifrs bort tidigt, ibland redan vid nio
Att föda barn åir ofta likstiillt med atr dö om det

års ålder.

blir komplikationer. Det finns flickor som har dött på
brcillopsnatten, ibland

ä

de bara fem sex fu.

Även i Algeriet förekommer samma sorts våId och också
håir hör vi om massvåldtZikter i lägren, då i Guds namn.
Det sker i namnet av en teologi; hur man skall handla
som soldat och det åir i deras ögon lagligt. Kvinnor har

blivit utstötra från sina familjer eller från byn. Blir de
gravida så åir det ingen som ser efter eller hjälper dem.
Många var de vittnesmål som handlade om det fysiska
våldet.

Det iir inte svårt att förstå den Bosniska kvinnan som
delgav kongressen sina erfarenheter om många
försvinnanden och om föråildralösa barn. De vet vilka
förövarna är, vad de heter men ändå går dessa fria.
Människor vill veta sanningen och man vill ha hjälp am
få fram den. Men som situationen nu är så tror de inte på
någon i hela viirlden.

Våld förekommer i många former. Kemisk krigsföring
åir också en typ av våld mot kvinnokroppar. Från Vietrram
finns erfarenheter och konsekvenser i form av missbildade

barn och ökning av cancer. Många var vittnesutsagorna
från kvinnor som fzingslats och utsatts för repressalier
för sin motståndskamp.
Rabia Hada, en av ledarna från Inthifadan i palestina har
kåimpat sedan -61 och har fåingslats många gånger. Hon
delgav många av sina minnen men kan ändå inte beräfia

har pågått låinge, både socialt crch psykiskt. Våldet mot

kvinnor zir komplext. Många ville tala och berätta.
Internationella domstolar som dömer och erkänner
våldtlikt och övergrepp på kvinnor måsre till. Hur skall
då framtiden tiinkas se ut?

Många talare tog avstånd från krig, ojåimlikhet och alla

former av våld. En delegat från lvlali ansåg au kvinnor
startar inte krig men är offer för dem. om kvinnor hade
större inflytande så skulle det bli fZirre konflikter.
Man talade även om att med rätt kvinna på rätt plats så
skulle det bli bättre. Förslag om att startå en kampanj
mot vapenindustrin fördes fram.
Många barn har invalidiserats genom bruket av minor
och pengarna kan anvåindas bättre än

till vapen. Man kir

aöeta vidare på de konkreta förslag som framkom i de
olika workshopen och t ex skall sverige ansvara för
Region Europas arbetsområde vad gäller fred och
nedrust"ning.

Från Kanada kom ett förslag om en våirldsmarsch av
kvinnor, för solidaritet mellan måinniskor. Tyvåin så fick
vi inte höra de afganska kvinnorna. De kom inte. De blev

i Islamabad.
Afganisrans kvinnor lider mycket men har ingenstans att
uttrycka det. Något måste göras och förslag kom om att
blanda in FN eller EU. vi måste skaffa oss mer information om de afganska kvinnornas situation.
arresterade och kvar

Talibansk lag iir starkare åin internationell lag och de bryr
sig inte om att kvinnor och barn svåilter ihjäI.
Hungern åir viktig och påverkar kvinnor, och begrzinsar
deras rörlighet. De har inget att förlora. Nu kiimpar de

för sin frihet.
sammanfattningsvis som den asiatiska samordnaren
corinne från Indien uttryckte defi "vi har hört röster av
smärta men också röster av motstånd. Man kan inte
separera dansen från dansaren. Det åir röster ur tystnaden

och vi måste bryta tystnaden. Genom att privatisera
brotten kan man avkriminalisera dem. Det måste även
klargöras vad som är de fundamentala mänskliea
rättigheterna"
Text och bild: Eva Wikman

allt som hiint henne. Hon fortsätter sin kamp för en rättvis
och hållbar fred.
salam från Libanon som har suttit

i

ftingelse sedan -gg

har utsatts för tortyr men är

fri sedan tre månader tillbaka.
En representant för Mothers of Istanbul vittnade om hur
svårt det åir att arbeta

i

Turkiet. De demonstrerar varje

lördag mot försvinnanden. De utsätts förrepressalier men
tysmar inte. Genom att gå ut internationellt med vad som

hiinder så hoppas de på resultat. Som det nu åir så verkar
situationen hopplös.
Många talare fördömde folkmorden och de liinder som
varit inblandade. Man har talat om våld motkvinnor men
ingen allvarlig undersökning har gjorts fönåin nu. våldet
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Det ör rotigt att skriva, tycker många- Andra har

upptöckt att skrtvandet har en liikande verkan.
Genom att skriva kan man bearbeta en sorg eller
ta sig genom en depression. Åldre miinniskor
skriver ofn ned sina minnen så att barnbarnen
ska få kiinnedom om hur det var att vöxa upp i
Fattig-Sverige.

illsammans med Långholmens Kvinnofolkhögskola genomförde KSAN (kvinnomas
samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) ett
projekt "för att syntiggöra kvinnor som haft
missbruksproblem och deras barn".
Projektet ledde till ett studiematerial under rubriken
"Frihet". Materialet åir så bra att det kan användas
av alla. SKV i Kartstad tog fasta på detta, och i

De tungotalandes rop ekade

i

de gamla takbjåilkarna

i

helgedomen.
En dag kom en förkunnare från grannlandet i väster. Med
hela sitt väsen genomborrade han sin menighet. Hans

karismatiska utstrålning giorde starkt innryck på Annes
mor. Detta blev också hennes fie.
Djupare än så kunde man inte falla. Och dåirtill med
sjåilvaste predikanten, som i sin svaghetssynd glömde sina
fem barn och deras mor i hemlandet Domen blev hård
och Annes mor flydde. Det stora syndafallet resulterade i
Annes födelse på långfredagen nio månader senare.
Nu ser Anne tillbaka på sitt liv. Det åldriga gulnade fotot

förestäler hennes morrnor med åtta av hennes barnbarn.
Anne står låingst fram. Mormor har en blommig klåinning.
Håret åir sramt hopsamlat till en hård knut Hon har höga

samarbete med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) har vi genomfört en skrivarkus.

kindkotor och en mild blick. Hon

En ny är planerad för vårterminen. Deltagare i

blommig kliinning med volanger, de andra ljusa klåinningar och några av pojkama har sjömanskostymer.
Minnet av morrnor finns som ett ljust skimmer över Annes
livsväg. Den korta tid som hon levde tillsammans med
henne, gav Annne de smultronstiillen som hon har från
sin barndom. Det åir som ett ljus inom henne, som lyser

kursen var en handfull kvinnor mellan 20 och 70 fu.
Håir följer några smakprov av vad de skrev.
Aase Bang

Minnen
Anne var inte åikta som sina kusiner. Sjåilv fcirstod hon
inte mycket av detta. men hennes kusiner förklarade att
det var för att hon inte hade någon som hon kunde kalla
mamma och pappa.
Sjuilv var hon såiker på att hon hade en mamma, fast hon
bodde långt bort i ett annat land. Men nåir hon blev stor,
då skulle hon resa till henne och berätta allt som dumma
människor gjorde mot henne.
Nej, hennes mamma var inte som andra mammor. Hon
var mycket bättre och framförallt finare. Hon bodde i det
andra landet och i stor stad med många hus och fina
människor. Innan Anne ffides bodde hennes mor i en
titen fauig by med ett fåtal måinniskor. Hon var en av

i

lilla

missionshuset. Olika
förkunnare avlöste varandra. Budskapet var detsamma.
Utdrivning av den stora synden som alla bar inom sig.

flitigaste besökarna
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Hotet om vad som skulle hända tyngde, såirskilt de gamla,
och de förfasade sig över domedagens snara ankomst.
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åir ganska mager men

med en rak hållning. Det åir ett söndagsfoto, Anne har en

på sparlåga, men lyser med all sin kraft, nåir mörkret tar
för stort utrymme i hennes liv och hon går vilse.
Ruth

flott Casanova från Hova
till höger och vönster han lova
visst får du bE min

En

och jag kanske din
men först vill jag hundro fiA prova

En kiirlekskrank kille från Gbva
till flickan sin sa han "Så bra, va
att du till mig lom
och ej vönde om

Nu kiinner du dej riktigt gb', va?"
Rigmor

a

e Den första kärleken ?
Jag gick

Jourha vande medmänniska år 2fiX)

i fönra klass och alla var nya bekanta och det

var ju spåinnande. Från alla andra urskiljde han sig direkt,

Om du vill bli kopplad till psykakuten - tryck
Om da vill vråla i luren - tryck 2

I

Om du bara vill stölla en enkelfröga - tryck 3
Om du vill höra en mönskhg röst - tryck 4

Tjvön ör det många som ringer till
j o urhav ande medmönnkkas miin skliga röst
just nu så
Om du vill bli kopplad till psykakuten - tryck
Om Du vill vråla i luren - trvck 2

I

Gun

han hade djupa skrattgropar i kinderna, bruna ögon och
mörkt hår, det pirrade alltid lite exna nåir jag i nåirheten
av honom.
Så kom den lyckliga dagen, Sorl jag aldrig glömmer.
Jag sprang fort över gatan nåir jag skulle gå hem från
skolan, han kom på cykel (bara en sån sak, han hade
cykel, det var bara han i vfu kliass om hade det), och
körde rätt på mig, så jag föll i garan och slog pannan i
så att jag blcidde. Då kom han fram till mig och trösade
och undrade hur det gick. Jag var jättelycklig över detta,
så såret i panna gjorde ingenting alls. på skolkortet från
första klass syns ett sår i pannan och han står bredvid
mig på kortet. Det kallar jag lycka.

Rigmor

Dsn horJasJe thrillernousllsn
Allt var

så tråkigt den kvällen. Även vägen hem. Det regnade och det var helr mörkt på den
smala
landsvägen. Ljuset från lyktorna räckte inte långt. Hon blev inte ens förvånad niir hon fick motorstopp.

Vad skulle hon göra? Hon försökte komma på något svar, någon lösning. Var det kanske slut på
bensinen? Hon öppnade mo[orhuven och med en tiind tiindsticka brijde hon sig över bråinsletanken...
Begravningen

Zir

på lördag.
Hanna

Första klass
Min fröken hette Hanna Larsson. Hon undervisade i en liten byskola, en BDet ljumma regnet
sköljer mitt ansikte
dagen är den sjätte aprit
Det rycker i vemodets trådar
det är inte kårleken
det år inte ensamheten
det är livet ...

Jag kan se små springor
i vardagens gråa nätverk
törs jag
någon gång

nårma mig verkligheten ...
Ruth

skola. Jag var nummer fem i syskonskaran som kom till hennes skola.
Hon bodde med sin gamla mor i tre rum och kök som var sammanbyggt med
skolan. Det fcirsta man såg och måirkte var den stora vedkaminen som stod i

ett hörn när man kom in genom klassrumsdörren. Den skulle våirma upp
klassrummet och kapprummet.
I kapprummet var långa bänkar utsatta låings väggama, diir satt vi och åt våra
smörgåsar och drack vår mjölk. ville man ha varm mjölk satte man mjölkflaskan vid kaminen när man kom på morgonen. Vi hade också våra håimtningsveckor, vi skulle se till aff det alltid fanns ved inne. Frciken såg ailtid ti[
att vi inte satt och fös.
Orgeln som vzr så ostlimd att det var en pina att höra den. Utedasset dlir man
höll på an frysa åindan av sig på vintrarna. Ett för pojkarna och ett för flickorna.
Ett litet titttrål emellan, vem som gjort det vet jag inte.
Storböndernas barn kom med smör och fliisk till fröken. Alltid en blomma på
katedern allt efter årstiden. Gymnastik

i samma sal som vi hade lektionerna,
skamwån som vi fick stå i nåir vi hade varit i slagsmåI.
Kurage att anmåila min far för barnmisshandel och stå för det. Det var inte låiu
på den tiden nåir det var tillåtet att ge sina barn srryk både för vad de hade giort
och vad de t2inkte göra. Annan åilskade jag skolan och gör det fortfarande.
Kex$in
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Maht och ansual
r en elak rap
av Tant Carlsson

fördelning
som vi har mellan kvinnor och måin?
Jag iir av den mening, jag har på kiinn
Vad iir det för fel på den rådande

att

vi visar för mycket av vår kropp

för de har inte

så

lätt

att hejda sig och sätta stopp

att det iir han som styr och ståiller

ansvar
Tycker ni att jag gniiller?
Men det dr, precis så hiir:

Fulla ska vi helst inte vara
då vet vi inte vad vi gör
och utsätts för
Det kan alltid försvara

Hon har allt

Gubbar har makten tycker och
vill att vi står i nån wå
och bara ser

agerar

på

männens beteende

Vi ffu skylla oss sjiilva
vira lite förutseende

och ibland applåderar

viktiga
tar vi hand om de gamla,
barnen och sjuka
Vi iir ju så mjuka
och ack så försiktiga
Medan de leker

Vi beskylls för att flirta och
men vill sen inget mera
och inte iir det rätt
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invitera

Låga löner iir vårt eget fel
det iir så typiskt oss
att

vi måste vlilja

offentliga sektorn och inte slåss
på grabbarnas arenor
bli riktiga hyenor och stå ut
med deras sexistiska skiimt
Det tar aldrig slut
det pågfu

jiimnt

Om du inte orkar
kiinner dig trakasserad
då är du svag och

blir inte accepterad

Du tål ingenting och förstör atmosfiiren
männens fina kamratskap
som det var i militiiren
Men de iilskar oss faktiskt
det gör även han som klår upP
sina barns mor
och alla tror
aff han iir en förtr?ifflig pappa
Det åir bara nåir han dricker
som han brukar tappa
kontrollen
och masken spricker
Det iir frustration
över arbetslöshet
för att hon inte vet
och inte förstår
och snacket går
att hon provocerade och drog

till

sig den typen

som slog
henne gul och blå
så ansvarslöst iindå!

Kvinnor ska tiga
i vfu församling
tacka och niga
diska, städa och handling
organisera, planera med mera
Har ungen glömt sina gympaskor
vet man med detsamma
att det dr en marnma-s

fel, det iir vad jag tror
Men hur ska man hinna

t

att tiinka för flera
det måste en kvinna

I

Vi orkar inte mera
mätta andras behov bara

vi har faktiskt egna
Kanske kan problemet vara

vi inte liirt oss säga nej
det har en man förklarat för mig.
att
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Freden i Lund

Från vänster: Kerstin Schultz, Toni Liversage, Lars Eklund. Karl Reinhold Llaellquist,
Sören Sonunelius och

Fredsseminariet

Erni Friholt, debattledarc.

i Lund den 17 oktober

handlade

om konflikter, hur de uppstår och hur vi handskas
med dem. Exemplen kom från Indien och Kosovol

forna Jugoslavien. Som föreliisare hade vi
framtrödande och kunniga personer som Korl

Reinhold Haellquist, Lars Eklund, Sören
Sommelius, Toni Liversage och Kerstin Schultz

Konfliktorsakerna i Indien Zir många: diir är de religiösa
motsättningarna, de språkliga, kastmotsättningar, land
mot stad, rik mot fattig.

Indien har en 5000-årig historia med sinsemellan
stridande riken hela tiden, ändå har landet/kontinenten

i

en balansgång mellan central enighet
och lokala sjåilvstyren i delstater och regioner.
Som förklaring till sammanhållningen kan man ta den

håtlits samman

förhlirskande naturliga underkastelsen under auktoriteter,

en viss konformitet och i nutiden det arvet av söndraoch håirska-taktik som engelsmännen lZimnat efter sig.
Hindunationalismen åir för närvarande mycket stark. Den
behåirskar också regerin gen med det hindunationali stiska

partiet BJP vid rodret, i koalition med många andra
V
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partier. Sikherna i Punjab med sitt starka parti Akali Dal
förespråkar en egen stat, Khalistan. De vill ha det rika
Punjab - bara 3Vo av Indiens yta men dess kornbod - för
sig sjåilva. Icke desto mindre samarbetar de nu, av taktiska
skäI, med PJB! Redan för snart 300 år sedan (1699)
bildades sikhernas brcidrarskap.
Efter mordet på Indira Gandhi, utfört av en av hennes
sikhiska livvakter och en därpå grym förföljelse av sikher,
har detta brödrarskap srurare förstiirkts och blivit mycket
militant, med en fundamentalistisk tolkning av sikhismen.
Även på andra håll blir regionala partier starkare, och
inom regionerna framträder små, eller stora, minoriteter
som kiimpar för sin frihet.
Stamfolk i Bihar organiserar sig och har kommit långt i

sin strävan att bilda en egen stat, Jharkhand. Så, trots
atombomssprängningar, som dels skulle visa v2irlden en

gång för alla att Indien åir en stormakt och
behandlad som en sådan, och dels

vill

vill bli

skråimma gftmnen

Pakistan, så håller både Pakistan, som svarade med en
egen atombombsspråingning, och Indien en låg profil mot
varandra idag. Även Pakistan brottas ju med starka
regionala oroligheter.

Att folket

i Indien inte gynnas

av vapen- eller atominsen för låinge sedan.
naturligwis
bombsskrammel har det

Men stora demonstrationer mot

vill visa musklerna, kanske råiknar
man redan med nya order till vapenindustrin. Ingen vill
den starkes makt, USA

sprängningen

organiserades mest av kommunistpartiet och andra
politiskt orienterade organisationer. Andra kunde rätt liitr
duperas

egentligen verkligen hjåilpa albanerna.
Europas dörrar åir stlingda för flyktingarna. De unga i
landet har inte upplevt annat än kaos, krig och hot. Inte

till au få kåinna sig stor i en indisk gemensamhet.

De flesta brydde sig faktiskt inte.
Men det åir helt fel att försöka straffa Indien genom att
isolera landet. Sverige kunde, som en stårk markering,
ha avbrutit vapenleveranserna till Indien, inte avbryta

undra på att de strömmar till den nybildade UCK-gerillan.

Men någon bestående fred kan det ju inte bli av detta.
Hur ska det kunna bli fred utan civila arbeten, utan
industrier, utan fungerande jordbruk?
Det behövs civila insatser i det civila samhåillet. Vad ska
folk återvända till nåir skjutandet en dag slutar? Allt är
förs6rt. Civilbefolkningen var sjåilva angeppsmålet, inte
bara dess offer. Vem åir egentligen fienden?
I en dunkel framtid ska serber och albaner leva sida vid
sida med varandra igen. Vem ska bistå dem i den tids-

biståndet, något som bara drabbar de redan drabbade, de
fattiga. Även på Balkan rycks omgivningen inte ha annat

att komma med än hot om NATO-ingripanden och
sanktioner. Sanktionerna mot Serbien drabbar det faniga

folket och snarare driver det i händerna på nationalisterna. För omvärlden åir det dock viktigare att straffa
Milosevic än att tillförsäkra flyktingar mänskliga
rättigheter. Kosovo åir för serber i Serbien ett rdtt skynke
- propagandan mot albaner har varit massivt negativt
genom alla fu.
De som sa och säger något annat, framförallt Kvinnor i
Svart, Belgrade Circle, Helsinki Assembly, m fl, har
angripits och hånats. Om NATO angriper Belgrad vet vi

nog vad

vi

krävande försoningsprocessen? I Mostar gjorde EU
massiva insatser för att bygga upp broarna igen, men de
sociala broarna glömde man att bygga.Liksom bombhot
åir föråldrat för dagens inbcirdeskrig är även återuppbyggnadskoncepten föråldrade. De följer den gamla
Marshallplanen.

Nej, inte har omv2irlden, det vill säga den som makten
haver, låir sig att handskas med konflikter något vidare.

ska göra med quislingarna, sa ultra-

nationalisten Seselj nyligen i parlamentet.
Oberoende media har redan stlingts i Belgrad. Redan
1991, nåir kriget mellan Kroatien och Serbien började,

Trösten och modet får vi söka hos enskilda, hos små
fredsgrupper som Kvinnor i Svart t ex, hos något enstaka
fredsinstitut som TFF i Lund t ex som inte bara författar
teoretiska skrifter om konflikter utan aktivt går in i

fruktade man i Pristina att branden skulle sprida sig även
till Kosovo. Inte om, men när, som man sa. Kosovoalbanernas sansade ledare Rugova varnade och vädjade
till omvåirlden, till FN.
Förgäves. Denne forne ickevåldsförespråkare, förslagen

försoningsarbetet, i konfliktlåikande processer.
Seminariet fick stöd från folkuniversitetet i Lund och

till Nobels fredspris till och med, har nu ändrat riktning.
Fredskrafter dr. svfua att hittå idag. NATO spelar upp

TI

rl
F

I

II

I

II

I-

I

II

I

II

UD.
Text och Bild: Erni Friholt

I

II

I

II

II

IIII

III

TTTI

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L

Vem skaffar flest prenumeranter?
Första pris: En sommarvecka för hela familjen i SKVs stuga i Gesunda
Andra och tredje pris: Smycken

Atla som skaffar en prenumerant får ett tröstpris!
Skicka nanm och adress på nya prenumeranter till Vi Mlinskor,
Linndgatan 21, 4I3 04 Göteborg senast den 15 januari.

Glöm inte att meddela ditt eget namn!
Vinnarna offentliggöras i nästa nummer av Vi Miinskor, som
utkommer i mars.
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Ung, Suensk, Kuinna
34 kvm lKEA-katalog på söder i Snckholm.

fag, Liina och gathunden Squinry i en etta med
kokskåp. Varsin söng, garderob och hylla i
badrummet, resten delar vi På.
an skulle kunna säga att vi lir som klippdockor i det
nya svenska folkhemmet - Sjåilvståindiga, tuffa och
sådär lagom fnigriga. 4Q-talisterna lutar sig nöjda tillbaka
och benaknr srclt sin skapelse. En i deras ögon jåimsEilld

med de privilegier som över 100 år av
kvinnokamp har gett. Med andra ord kan man säga att
jag borde håtla kZift och vara tacksam.
och

fri kvinna,

Men tacksam för vadå? Vad har egentligen hiint de senaste
24 ären? Vilka rättigheter har jag nu som jag inte redan
hade niir jag föddes 1974? På vilket sätt har jag

blivit

mer jämståilld, t ex min bror född 1971?

s
s
s
V)

c')

S

\
na

Lina Stålberg

Är chansen att jag skall utsättas för könsrelaterat våld
såsom kvinnomisshandel eller våldtiikt mindre nu åin den
var för tio år sedan? Är det så sjlilvktart att utvecklingen

bara har gått framåt? Är det så att de rättigheter och
grundläggande förutsättningar jag alltid tagit för givet åir
något jag tacksamt borde vara nöjd med?

Är min rätt att rosta, sjåilvstlindigt kunna försörja mig,
bestämma över min egen lropp osv någotjag som individ
borde ta för sjåilvklart, eller privilegier jag tilldelats av
patriarkatet som ett plåster på såren för det förtryck vi
tvingas leva i pga vårt kön?
Visst kan man säga att jag har det bätre förspåint rent
socialt än vad tidigare generationer kvinnor har haft det,
men det betyder inte att jag åir nöjd med min situation.
Istlillet anser jag det nödvåindigt att fortsäua kiimpa för

de rättigheter som i över hundra år har varit kvinnorörelsens krav för en jåimlikt samhZille.

Kvinnans frigörelse är ingen frigörelse så länge vi
accepterar t ex lägre tön för lika arbete. Det sociala

samhällets ramar för hur ett åiktenskap skall se ut och

praktiseras vilket innebåir att vi har valt att leva
sjåilvståindigt på var sitt håll så vi båda kan utvecklas
var för sig.
Men för myndigheter och stora delar av vårt samhåille
verkar detta vara helt oacceptabelt, i alla fall om man

skall utgå från deras totala oftirstående vid
konfrontation. Så om jag överhuwdtåget vill få min
ans<ikan om ekonomiskt bistånd behandlad måste jag
först antingen låimna in min skilsmtissoansökan eller
så får min man avbryta sina universitetsstudier för att
kunna stlilla sig till arbetsmarknadens förfogande så
han kan försörja mig som tillftilligt åir arbetslös.

fcirtrycket åir inte alltid lika tydligt och det aIlättan bortse
från dess faktiska existens trots att det dagligen praktiseras

Båda dessa alternativ iir för mig helt absurda. Jag tycker

mitt framför våra ögon.

åilrenskap betyder ägande eller jåimlikhet. Och ingen
kan kråiva att min man ska ge upp hela sin konstnåirliga

Som exempel kan jag kort redovisa för min egen sinradon.

24

s k åikta
jag
mig
vtinta
kan
inte
att
alltså
hlilft. Detta betyder
någon ekonomisk hjåilp från t ex soc. Nu råkar det
vara så att vi har valt ett liv som inte faller inom

alla mina "möjligheter", skall försörjas av min

faktiskt att jag sjåilv ska få bestiimma huruvida min

Att jag har valt den numer allt vanligare boendeformen
tj ej -bäs ti s - trån gt- c entralt- IKEA - tampon greklam . . .
betyder inte att iag ar klippt och skuren för dockhuset.
Att jag lever så hä beror snarare på att det Zir den enda
möjligheten för mig att få tak över huvudet. Varför det

ufveckling för att istlillet ta ett arbete av ekonomiska
sklil. Men jag vägrar ge upp. Om det åir någonting jag

tvingas vara så här kan man säga beror till stor del på att
jag åir gift. Äktenskapslagen säger nåimligen att jag, trots

Krossa patriarkatet, krossa homofobin
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lZirt

mig under min uppvåixt

attbli trampad

så åir det att

aldrig acceptera

på och nu senare står jag rakare i ryggen

åin någonsin.

feminismen, leve anarkin!

-

leve

Lina Stålberg

som ren motion. - lag

u för gammal

för marcher, säger han.
De åir ett femtiotal medlemmar i
klubben som ligger på tredje våningen

i en återvlindsgråind. I ganrplanet

finns eu slakteri.
Evert Schoultz som nu åir över sjuttio
år hade sin storhet på 60-talet under
narnnet Sveriges Joe Louis. Tiäningen i rond går i reminutersintervaller
med en minuts vila.

Bakom ringen hänger en stor
målning föreståillande Muhammad

Ali i

en klassisk boxningsscen; han

attackerar Leon Spinks

i

retur-

matchen 1978 där Ali vann tillbaks
titeln. Tävlan åir målad av Christer

Lundquist, själv gammal boxare i
Majornaklubben.
Men nu har turen kommit

till Niklas

Lorenson, klubbens båiste stilboxare.

Han är rapp

i

slagen; rakkast,

vänster-högerkrokar och hokar mot
kroppen! Föna matchen håir vann
han över en kille från Ystad. På
poiing.Men han ser ut som en boxare
B

ild: Charlotte Svrirdström

ska, med brutet nåisben.
- Blir man nedslagen kan det våindas

till

llornlnrt

någonting bra, säger Evert. För

det krävs en jädrans vilja att ta
råikning och gå upp sen. Man måste

tro på sig sjåilv!

Efter träningen

i ronden blir det

gemensam gymnastik med axeltrzin-

som tjejidrott

ing a la Ingemar Johansson.
Varje moment åir upplagt så att det

förbereder boxarna fysiskt och
psykiskt. Så lägger sig alla ner på
- Boxning ör en intelligent

sport. Som att spela schack!
Man söker kombinationer och
flyttar pjöserna.

i travar in på Majornas
Boxningsklubb där Evert
Schoulz står i ringen tillsammans
med en ung flicka. Hon har varit
med några gånger och nu ska hon
träna raka krokar och sen raka slag.

- Det behövs tio till tolv olika
kombinationer för att klara en
match, förklarar Evert. Med tiden
ska det bli femton. Det åir söndag

eftermiddag och ett tiotal tjejer och

golvet och slappnar av.

killar tränar sparring mot

- Låt tankarna vara positiva för
hjärnan styr människan och kan

sandsäckarna som h2inger i taketeller

skuggboxning framför speglarna på
väggen. - Med boxningen tränar man

hela kroppen, säger

försätta htg, säger Evert Schoultz.
Förra fuet firade klubben sitt 55 års

Augustsson. Det är allsidigt och

jubileum. För den som bara sett
boxning på film och läst I'lorbjörn

jätteskoj.

Säfves roman om Siki blir besöket på

Jenny

Hon kom till MBK av en tillftillighet,

Majornas Boxningsklubb en ny

hade trZinat box-aerobics och måirkte

upplevelse.

att det håir aktiverar andra muskler.
- Kvinnorna bcirjar göra mönster av
mannens roll, säger en lite äldre kille.

Eller för att citera en av tjejerna:
- Boxning behöver inte handla om
pengar. Det Zir en sport som alla

Hela klimatet har förändrats för
tjejerna. Det åir bra. Han har råinat i
över tjugo år frir MBK och ser det

andra. Och man måste inte slå sönder

ansiktet på motståndaren!

Charlore Sviirdsnöm
W
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Civil olydnad är nödvdndigt
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Ann-Britt Stemfeldt

Den 13 september höktades tre svenska plogbillsaktivister i Barrow,
England. De hade symboliskt börjat nedmontera en mnskin i varvet dör
kiirnvapenutbåten Tri"dent byggs. De kommer nu att kvarhållas i brittiskt
föngetse i viintan på röttegången i början av 1999. Ann-Britt Sternfeldt ör
en av dessa och via fax har vi fått ta del av hennes tankar och situation.
Redaktionen

Fax ankommet 27

19

Civil olydnad åir nödvåindigt
Jag sitter just nu i en cell i Risley kvinnoftingelse i England. För några veckor sedan
monterade jag med några vänner symboliskt ner en maskin för kåirnvapenubåten Tiident.
Med vfu aktion har vi fönökt visa att tre helt vanliga rädda miinniskor genom att ge
varandra stöd kan utmana en av viirldens fem strirsta kiirnvapenmakter.
Vad ska vi då inte kunna göra om vi åir många? Solidariteten med de fattiga har för mig
varit den strirsta drivkraften bakom plogbillsaktionen. Tiettiotusen barn dör varje dag
av svält. Den våirldsordningen upprätthålls av makt, dåir kåirnvapen åir den yttersta
makfaktorn. Dåirför måste dessa vapen monteras ner.
Ickevåld, öppenhet och tilliimpning av civil olydnad åir plogbillsrörelsens hörnpelare.
Ickevåtd innebåir att inga levande varelser får komma till skada. Vi tar avstånd frfut all

form av våld. Öppenheten innebåir au vi stannar kvar och tar konsekvenserna.
Civil olydnad använder vi bara niir öwiga demokratiska vägar inte fungerar. Jag hoppas
an vi med vår aktion lyckas försfiirka demokratin, visa att det åir möjligt att göra något.
Det åir inte alltid så lätt att siua i ftingelse, att bo i en liten cell.
Nåir jag känner mig instiingd och ensam tiinker jag'på de som svåilter eller törstar för att
det inte ens finns vatten. Det åir för deras skull jag sitter håir och då kiinns det lättare.
Framförallt meningsfullt. Både våraktion, vfu tid i ftingelse och vårkommande ränegång
åir ett försök att utrnana det system som upprätthåller en orättvis resursfördelning i
vZirlden. Jag hoppas också kunna inspirerar andra att bryta lydnaden.
Vår aktion åir beroende av att andra fortsätter. Vi måste hjåilpas åt. Och ett faktum vi
inte kan komma ifrån åir att det finns ingen sann solidaritet utan uppoffring.

Ann-Britt Sternfeldt Fånge nr BE
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Fax ankommet l2ll0
Från botten av Imperies makthierarki!
En av de första dagarna håir i ftingelset efter arresteringen
på grund av vår plogbillsaktion fick vi tråiffa en av "the
governors". Han sa att vi förmodligen skulle få möta
mycket vi inte är vana vid och att det kunde bli svårt för
oss ibland.

Nu fte veckor efteråt förstår jag vad han menade. Med
vad som är ovant. Dåiremot ar jag övertygad om att de
flesta andra fångar har det mycket svårare än vad vi
någonsin kommer att få. For oss finns en mening.Vfu tid
håir har

betydelse både fcir oss sjålva och för andra. Många

fångar finner ingen mening, bara en tom förtvivlan.
En av mina "grannar" il 19 år. Hon har sunit inne sen
hon var 17. Hon beundrar mina planscher jag har på
väggen, hon beundrar mina vykort.

Jag nåistan skäms

över

allt jag hunnit få på bara några ynka veckor. Den enda
hon hör ifrån åir ifrån sin morrnor.
Håir kommer man direkt in under ytan, håir finns inga
polerade fasader som hindrar sikten. Håir inne finns de
som dr minst våirda. Arbetarklassen, de outbildade, de
fattiga. Av ca 800 fångar är 170 kvinnor.
Det åir männen som får vara utomhus och ta hand om
trädgårdarna, det dr männen som först och friimst ffu
tillgång till motionslokalen. I botten av de minst viirda
finns alltså kvinnorna.
Skynda, skynda! Kvart över elva serveras lunchen, halv
tolv ska man vara inlåst i sin cell. Ska man hinna får
man slänga i sig maten, annars blir det ingen. Kom igen,
rör på benen! Jargongen hos personalen iir ofta föraktfull,
nedlåtande. "Upp med er nu, era svettiga hundar!" Man
talar inte, man ropar. Det dr kommandon som delas ut,
order. Så här niira fascismen har jag aldrig varit.

I

Storbritannien finns många fattiga människor,

människor som inte anses ha en "ansflindig" tillvaro. Det
Zir myntets baksida. Kapitalismen kräver alltid sina offer,
det åir liksom inbyggt

Det åir inte enbart

i

sjåilva systemet.

i

tredje våirlden som väst förtrycker
människor, det sker även i de egna liinderna. Ett ftirtryck
som förståirks när makt och kapital ackumuleras och
centraliseras, vilket skett med en oerhörd fart de senaste
åren. När vi inom plogbillsrörelsen awustar vapen gör vi
det i solidaritet med de faniga och förtryckta, både i redje
våirlden och i våist. Massförstrirelsevapnen måste bort om

vi

ska kunna få en rättvis våirld. Kåirnvapen är toppen av

den hierarki på vars botten jag just nu befinner mig - i ett
kvinnofåingelse.

En underhållen spegling av det yttre samhåillet.
Jag deltog i avnrstningsaktionen den 13 september mot
en kåirnvapenbestyckad Tridentubåt här i England, i
solidaritet med dem som jag nu delar min tillvaro med.
De kvinnor som jag äter tillsammans med varje dag, de
kvinnor som frustreras över en orätt^fåirdig behandling
precis som jag.

Kvinnor med sönderfallande tiinder, med fingrar som är
brunbråinda av cigaretter. Med åirrade armar, och skiirsår

över halsarna. Kvinnor som skriker om nätterna. Och
som åindå kan skratta. Jag sitter håir för att jag tycker an
dessa kvinnor har rätt till ett vZirdigare liv.
För att jag ror på en rättvisare och "rikare" värld. För att
jag tror att det faktiskt åir möjligt. Att pengarna som gfu

till

kZirnvapen kan anvåindas på ett bätre sätt.

Ann-Britt Sternfeldt
Medlem i plogbillsgruppen
"Bröd inte Bomber - awustar för global rättvisa".

Från KDYs kongress i Paris 1998
jauu kongressen hölls i Bobigny, en förort till Paris.
Det vzr en ganska stor stad, diir vi fick låna lokaler i
Folkets hus, och lokaler runt om i bostadsområdena, dlir
vi hade gruppmöten. I den stora salen pågick möten hela
dagarna, tolkade till franska, spanska, arabiska och

Q
l)

engelska.
Första dagen. Vi hälsades av ordföranden Sylvie Jan, av
borgmästaren och flera prominenta personer. Vi var till

slut 500 kvinnor från 102 länder. Det var stora och svåra
problem som blev sagda. Vi ville alla ha fred på jorden,
men det var svårt att komma överens om vissa saker.
De Irakiska kvinnorna som bodde i och utanfcir Irak hade
inte samma åsikter om hur det hela skulle lösas.
De Västsahariska och de Algeriska kvinnorna hade olika
åsikter, de arabiska kvinnorna hade starka gåilla röster
och dominerade ofta. De ryska kvinnorna som förr alltid

dominerade KDV-mötena var bara Wå denna gång. Även

i gruppmötena drabbade olika åsikter om saker och ting
ihop. I korridorer och toaletter fortsatte diskussionerna.
Flera låinder hade med sig saker till förs2iljning.Lunch åt
vi tillsammans i ett hotell. Det var duktigt gjort att fixa
fram så mycket god mat till så många personer.
Andra dagen. Vinnesmål från kvinnor som blivit uselt
behandlade vid krig och uppror. Det var kvinnor från
alla jordens hörn som berättade om våldäkt, mord,
överfall, giftbesprutning, tortyr och långa ftingelseår.
Den ekonomiska utslagningen på jorden var ofta uppe
till diskussion. Så småningom får vi våil en rapport frfui

KDV om allt som blev

sagt och som skall genomföras.

Vi

måste tacka våra franska systrar för allt arbete som
var nedlagt under denna kongress.

7Åtda Hagman
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V@aa't*lct1
lla har vi våra invanda favoriter fu från

till en
vegetarisk variant, antingen man vill

fu på julbordet. Håir åir ett förslag

byta ut en eller kanske pröva flera nya rätter.

d,

Eller någon julost kanske? Man kan kanske skaka ner
några kalorier med en eller ett par ringdanser till glada
julsånger runt granen. Kanske vill man hellre efter biffar,
pateer och gratiinger slå sig ner runtkaffebordetmedkaffe

Många kan man göra i förväg, ifall man inte vill
stå hela julafton i köket. De flesta äter våil någon

och julkaka. Denna kaka kommer allra mest till sin rätr
om den får mogna inslagen i folie 2-3 veckor. Man skåir

gång emellan "Kalle Anka" och "Karl Bertil

den

Jonssons julafton".

Ni vet, Täge Danielssons klassiker om Karl Bertil
som jobbar extra på posten och fixar en special-

säck, vilken han tar med sig på sin humanitåira
vandring i stadens slumkvarter.

I

grönkålssoppan använder man förslagsvis

vegetarisk bulj ong (t.ex. Plantaforce). Fåirskosten
smakar bra på brödet utan smör, om man vill
undvika att stoppa i sig för många kalorier. Om
inte smakar smör med en god Brie pä ljuvligt!

i tunna skivor.

Apropå vegetariskt kök, kommer jag att &inka på mamman
titl en väninna, som när jag berättade att jag några år

lagat mat

i ett sådant om sommaren, förtjust

slog ihop

sina hiinder och utropade: "Nej men så underbart aE vistas

i ett kök, diir det aldrig blir varmt och man inte behöver
någon spis! "
Nyss hemkommen efter en sådan sejour hade jag i ftirskt
och "svettigt" minne hur jag till dessert för ca. hundra
personer anrättat glass med friterade fliiderblommor.

Men det är en annan historia. qOD

illLl

Text och bild: Kerstin Moberg

Kikärtspat6 med spenatrand
6 dl kikärter (14-15d1 kokta)
3 lagerblad
3 morötter (ca 3 hg)
1 vegetarisk butjongt2irning (eller Plantaforce)
I msk finklippt citronmeliss
1 tsk citronpeppar

I tsk havssalt
3 msk arrowro[
250 g djupfryst bladsPenat
I tsk muskot (malen)
1

tsk pofiber (potatisfiber, finns i håilsokost-och livsmedelsbutiker)

Blötlåigg kiklirterna över natten. Koka dem i nytt vatten med
lagerbladen,40-50 min. Håitl av vattnet och plocka bort
lagerbladen. Mixa kikiirterna till pur6. Skala och skiir moötterna i
bitar. Koka dem knappt mjuka i vatten med buljongtiirning (eller
Plantaforce). Slå av buljongen och spar den. Mixa morötrerna.
Blanda dem med kikåirtspur6n och arrowrot. Smaksätt med
citronmeliss, peppar och salt. Fåirsen skall vara ganska lös, späd ev.
med buljongen. Krama ur den tinade spenaten och grovhacka den.
Blanda väl med muskot och pofiber. Bred ut håilften av fåirsen i en
smord, avlång form, ca2htet. Fördeta Spenaten över och t2ick med
resten av flirsen. Täck formen med aluminiumfolie och baka patdn i
graders ugnsvåirme 60-70 min. Serveras kall med
gräddfilssås: 6 dl gräddfil med2 dl klippt kryddgrönt, samt örtsalt

vattenbad

i2W

efter smak.

28

Vi Mönslror Nr

4 1998

Elisabets matbröd

Julkaka

1 kg (18,18d1) rågsikt

200 g mjukt margarin

1,5 dl vetemjöl

2 dl socker
4 stora eller 5 små ägg
4 dl vetemjöl
lth dl bakpulver
I dl korinter
1 dl russin

2 tsk bakpulver

4 tsk bikarbonat
3 dl ljus sirap

I I filmjölk

I

påse hackad sukat

Blanda alla ingredienser och lägg
degen på smörpapper i långpanna. Sätt

1 påse hackade apelsinskal

in pannan i KALL ugn. Starta ugnen,
100 grader och låt stå en timma. Öta

3-4 påsar blandad kakfyllning
2 msk konjak

värmen till 175 grader och låt stå
ytterligare en halv timma. Tag ut
brödet och låt kallna i långpannan. @tt
lätt sätt att mäta upp sirap åir att först
blanda alla torrvaror och sedan trycka
ner ett dl-mått diiri på re stiillen.
Sedan fyller du bara hålen med sirap.)

Rör smör och socker vitt och pösigt. Tillsäa
ägguloma, en i sänder + eventuell konjak.
Blanda mjöl och bakpulver med frukten och rör
ned i äggsmeten. Tillsätt till sist de till styvt
skum uppvispade äggvitorna. Rör bara så att allt
blandas (med sked) och häll smeten i smord
brödbesrödd form (helst avlång) som rymmer
åtminstone 2titer. Jåimna till smeten och grädda
i 175 grader i l-lll4 timme.

i folie och
i kylskåp. Smakar

Nåir kakan svalnat, förpacka den

Fransk Potatisgratäng
med grönkål

sedan i plastpåse.Förvara

båist

efter att ha mognat 2-3 veckor.

Ca. 12 potatisar(skivade)
frusen grönkål (eller brockoli)
2 gula lökar
ädelost (smulad)
ca. 3 dl grädde
3

klyftor vitlök

smör

riven ost
Varva alla ingredienserna utom den rivna osten i en smord form.
Översta lagret ska vara potatis. Klicka över smör och håill på grädde.
I grädden pressas ca.3 klyftor vitlcik. Kryddor efter behag.225
gtader i ugnen ca. 1 timme. Riv ost och tillsätt den, når det åir ca.20
minuter kvar

i

ugnen.

Färskost
(Filost)

Låt tilmjölk (vilken sort som helst) rinna genom dubbla kaffefilter
(giirna över natten). Den fasta massan kan kryddas efter tycke och smak.
Exempel på smaksättningar:
Med pressad vitlök och Herbamare (örtsalt),
Herbamare och ftirska kryddörter (dill, persilja, gråislök eller purjolök).

Har man inga ftirska örter kan man [a t.ex. en nypa Herbes de Provence(en
våilsmakande örtblandning som finns i de flesta välsorterade butiker).

Grönkålssoppa
6 port.
Fråis samman 2 msk smör

eller margarin och 3-4 msk
vetemjöl i en kastrull. Tillsän
I liter buljong eller 3 st
buljongtZirningar och I liter
vatten. Rör ner grönkålen (ca
175-200 g) och låt
alltsammans koka upp vid
svag våirme och under

omrörning. Ti[sätr ev. salt
och andra kryddor (t.ex.
kummin) efter smak. Serveras
med hårdkokta ägghalvor.
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',Då slår jag, det ör klart, ja7 måste ju siitta grönser, inte sant? Ibland
Iåser jag in henne också. Men det ör inte vreden som ör poöngzf,, iaS
vill bara att hon ska veta vem som har kontrollen."

ROKS

står för Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. Det åir en partipolitisk och religiöst obunden

ideell organisation. De första kvinnojourema bildades 1978 och 1984 bildades ROKS som består
av 111 st kvinnojourer. ROKS verkar mot våld mot kvinnor, tillvaratar kvinnojourernas
gemensamma intressen, svarar på remisser, uppvaktar ministrar och myndigheter, bedriver
opinionsbildande verksamhet samt för fram ny forskning. Man ger också ut tidningen Kvinnotryck
med 4 nr per år.

I vårt samhälle finns många myter om kvinnomisshandel. T ex att hon provocerade eller att endast
vissa kvinnor btir slagna. Men det åir aldrig offrets fel att ett brott begås mot henne. Våldet mot
ett av de största samhällsproblemen. Fysisk och psykisk misshandel, våldtlikt, sexuella
trakasserier och övergrepp, pornogxafi och könsköp åir alla brutala uttryck för samma kvinnoförtryck.
Våld mot kvinnor sker överallt, mot alla sorts kvinnor och inom alla samhällsklasser. Isolering

kvinnor

åir

och kontroll åir en del av kvinnomisshandeln. Kvinnans sjåilvförroende och sjåilvkåinsla bryts ner.
Siffrorna för misshandel och våldtiikt ökar fu från år. Det beror både på att våldet mot kvinnor
ökar och att kvinnor i storre grad polisanmäler övergreppen.
Alla kvinnojourer har en jourtelefon. De flesta har också möjligheten att ge tak över huvudet åt
kvinnor och barn som inte vågar bo kvar hemma. Kvinnan kan håir få en kontaktkvinna som kan
följa med till polisen, sjukvården etc. På vissa jourer finns samtalsgrupper som hon kan delta i.
En av ROKS främsta uppgifter ar att vidareutbilda jourmedlemmarna. Varje fu anordnas kurser
och seminarier i samarbete med t ex folkhögskolor. Man har också arrangerat fyra internationella
konferenser om våld mot kvinnor. Konferenserna är dokumenterade i bcickerna Pornograft' verklighet eller fanta.si och Hur mår du kvinna?
Kvinnojourerna har varje höst en riksomfattande kampanjvecka med ett aktuellt tema. Denna höst
heter kampanjen Flykting i siu eget land. Den våinder sig mot den nya lagen Vårdnad, Boende och
Umgänge. Lagen syftar till att barnen ska ha en god och nåira kontakt med bägge föråildrarna och
ger domstolar rätt att mot den ena partens vilja döma till gemensam vårdnad. Övergrepp inom

familjen ska inte heller atlrid utesluta detta. I fall en part vägrar umgänge och förhindrar detta
riskerar man att sjlilv förlora vårdnaden.
Konsekvensen kan bli att mtidrar vars barn utnyttjats sexuellt etler på annat säu blivit psykiskt
eller fysiskt misshandlat, rvingas hålla sig undan både mannen och myndigheter och gå under
jorden för att skydda sitt barn. ROKS anser att den nya lagen om gemensam vfudnad legaliserar
övergrepp inom familjen.

Vill du bli medlem?
Täg kontakt med den lokala jouren,

du hittar den i telefonkatalogen.
30
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Springförlivgt I r r I r I r I r r I r I I I r r r I r r r I r r r I r r r I I I t I I I r I I I r r t I I I r
regi: Richard Hobert
i rollerna bl a: Camilla Lund6n, Göran Stangertz,l-enaEndre, Jakob Eklund
Richard Hobert gör filmer om de sju dödssynderna. Spring för livet u hans fiåirde i ordningen. Han har tidigare gjort
Gtddjekitlanflcinderna, Höst i Paradiser. Nåir jag skriver detta har också hans femte, Ögat,haft biopremiåir. I Spring
för tivet får vi återigen möta Mikael och Cani som just blivit föråildrar. Den inleds med tidigt luciafirande på sjukhuset.
Lugn och harmoni råder. Detta avbryts brutalt nåir polisen kommer dit med ett utvisningsbeslut som gäller Cattis
rumskamrat. Dåirpå följer en fruktansvåird berättelse om jakten på utsatta människor, med spåinning från första till
sista minuten. Alla flyr hela tiden. Från polisen och extrema svenska nationalister som tagit lagen i egna hiinder. En
del kanske flyr från sina egna liv.
Richard Hobert har gjort en lysande film om vår samtids grymheter som existerar med lagens våilsignelse. Den tar
upp frågan om allas vår plikt, våra skyldigheter att ingripa nåir måinniskor far illa och har fråntagits sina rättigheter,
även om det innebår oerhorda uppoffringar. Alla skådespelare håller en mycket hög klass. Varenda liten biroll åir
våilspelad. Hyr den på video och passa på att hyra de tre jag tidigare nämnt på samma gång. Springför liver låter som
en nattsvart film men jag garanterar att den inger både hopp och livsmod, precis som hans föregående.

Laila Carlsson

Gadjodilo r I I I I r I I I I r r r I r r I I r r I r I r r r r I r r I I I r r I I I I I r r I r I I I ll r
Regi: Tony Gatlif
Medverkande: Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban m.fl.
Distribution: Folkets Bio
Rumänien vandrar den unge fransmannen Stephi4ne på jakt efter den
zigenska sångerskan Nora Luca som en gång trollband hans far. Han möter den bombastiske zigenarhövdingen
Izidor som i ett alkoholrus "adopterar" den unge fransmannen och trar honom till sin by. I denna lilla by på rumänska
landsbygden får "den galne främlingen", som gadjo dilo betyder på romanes, möta vänlighet, kåirlek, vänskap men
också de omvända fördomarna "titta i hans väska, han har siikert snrlit våra höns."
Tony Gatlif åir sjåilv zigenare från Algeriet och har tidigare gjort sex filmer, de flesta dokumentärer, bl.a. den prisbelönade
Latcho Drom (Lycklig resa) som beskriver zigenarnas vandring och deras musiks utveckling från norra Indien till

på en isig landsväg

i ett vintrigt och snöigt

Europa via Nordafrika.
Nåir Gadjo dilo skutle spelas in kom Tony Gatlif till Rumåinien med ett väl genomaÖetat manus och möne Izidor
Serban som förklarade "vi kan bara vara oss sjåilva" och så blev det också. Rollistan i Gadjo dilo innehåller bara en
professionell skådespelare, fransmannen Romain Duris. Resten åir mycket begåvade amatörer. Filmen har fått flera
pris, bl.a juryns stora pris i Montreol och pris för bZista kvinnliga huvudroll. Rona Hartner åir lysande.
Gadjo dito åir en film om Livet, Kåirleken och Döden, mustig och frustande, vacker, brutal och mycket levande.
NZir jag kom ut från biografen bankade mitt hjärta, ja, precis så heir kiinns det att leva.

Viran Henriksson

WaltDisney's r r r r r r r r r r r r r r r r r r r t r r r r r r t r t I r r I t r r r t r t I I I tr I lr
MuLin

Distribution: Buena Vista International AB
de flesta av Disney's senare tecknade filmer har unga kvinnor haft huvudrollen. De åir egensinniga, starka och
sjiilvstiindiga. Så zir också Mulan. Den nya filmen utspelar sig i Kina. Historien bygger på en kinesisk legend. Kejsarens
armö behöver fler soldater för att bekiimpa hunnerna. Unga flickan Mulan tar sin fars plats förkliidd till man. Spåinning
och skratt för både stora och små. Tecknad film nåir den åir som bäst. Men den smöriga musikalmusiken borde man

I

slopat och ersatt med raditionell kinesisk musik.

Laila Carlsson
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OMBOCI(EB
Stefan de Vylder
Barn och ekonomisk politik.
För en alternativ
statsbudget.
Rädda Barnen 1997
Nationalekonomen Stefan de Vylder
har skrivit en lättläst och informativ

liten bok om hur barn har det i
Sverige idag och om hur lZiget har förvåirrats drastiskt under 9O-talet. Det

Det var ju ytterst måirkligt att en
tjogoettårig flicka kunde skriva så
formfulländade och klassiskt
inspirerade dikter.
Under flera år har låisarna fått njuta

åir skråimmande läsning. Kapitalets

av L O A:s dagsverser i

globalisering, arbetslösheten, vZixel-

kvåillspressen. DZir kommenterar hon

kurspolitiken, EMU- allt detta
påverkar barnens situation. Ned-

akruella händelser och visar prov på
både klarsynthet och ironi.
Nu återkommer författarinnan med
en kort prosaberättelse som handlar
om en åldrad poet. Denne gjorde - i

dragningarna som regeringen har
genomfört för att bekämpa inflationen och kvala in Sverige i EUligan leder i slutåindan till otrygghet,
långa köer på barnpsyk, alltfor stora
klasser, mobbing och våld.
Men det ger faktiskt ekonomisk vinst

L O A-

en mycket uppmåirksammad debut. Men allt var ett
utanpåverk och med tiden kände
poeten en allt större - och allt mer

likhet med

atl satsa på barnen, menar de Vylder.
Han visar också på möjliga vägar till

desruktiv - leda.

förbättring av deras situation.
En enkel åtglird är t ex att höja de
allmänna barnbidragen. Men det
kräver naturligtvis en politisk vilja
som regeringen verkar sakna- trots
alla vackra fraser om "barnen, vfu
framtid". Men ett par kommuner i

sina åsikter om makt, lidande,

Värmland har beslutat att införa
barnbokslut

i

sina årsredovisningar.

Ett litet steg i rätt riktning, får man
hoppas, nåir det gäller attta till vara
barnens rättigheter.
Aase Bang

I kapitel efter kapitel redogör han för

njutning, lycka, fönäderi och andra
måin skliga kåinsloyttrin gar.
Jag tror att L O A har hämtat sitt
formspråk från antikens författare
som t ex Cicero och Seneca. Hennes
stringenta och nästan genomgående

cyniska kommentarer bryter mot
såväl den goda smaken som den
vedertagna moraluppfattningen.
Trots alla utmåirkelser och hedersbetygelser åir den gamle diktaren en
ensam och olycklig man.
Klyftan mellanberömmelsen och den
verkliga måinniskan blev till slut för

stor. Poeten begick då det våirsta

Lotta Olsson Anderberg
Rekviem över de alltjämt

brouet av alla och dördade en måinniska, sin egen förliiggare som understött lögnerna och profiterat på dem.

levande

Det

Bonniers 1998

boksomLOAskrivit.
Den liknar inget annat

Nåir Lotta Olsson Anderberg (under
namnet Lotta Olsson) debuterade

åir

en svart och nåirmast desperat

i höstens
bokutbud och ger oss en hel del au
fundera över.

Christine Falkenland
Min skugga
Wahlström & Widstrand
1998

I tonåren såg jag för första

gången

den suggestiva filmthrillern Rebecca.

Filmen bygger på en av engelskans

Daphne

du Mauriers många

romaner, Rebecca (1938).

Det finns en hel del likheter mellan
Falkenlands mörka berättelse från
Bohuslåin och du Mauriers romanti-

ska skräckdrama.
I centrum för bxickernas handling står
en kvinna som gift sig med en rik
Zinkling. Hon hamnar i en fientligt
inståilld omgivning och har varken
kraft eller mod att bryta den inre och
yttre isoleringen. Filmens hjåiltinna
var givetvis en vacker och godhjärtåd

kvinna. Hennes motsvarighet hos
Falkenland heter Rakel.
Denna har efter en olyckshåtndelse
fått en missbildad fot och ett åirr över
pannan. Rakel anser att livet varit
orättvist och kan ddrig acceptera sin

handikapp. Denna bitterhet går i
första hand ut över den egna familjen. Rakel åir både manipulativ och
svekfull. De handlingar som hon
drivs till au utföra måste betiicknas
som onda, och de får t o m dfiliga
konsekvenser.

Falkenland blottlägger skickligt
Rakels trasiga psyke. För den unga
Rebecca fanns det nots allt hopp.
Men förRakel åtentårbaraden toala
ensamheten. Man skulle kunna säga
att hon grävt sin egen grav.

1994 med en samling sonetter hyllades hon av en enig kritikerkfu.
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Maj Persson

Maj Persson

OMBOCKER
frånvarande. En del

Lars-Olof Pettersson
Den nödvändiga
omställningen
- att förena ekologi,
ekonomi och arbete
Utbildningsförlaget
Brevskolan, 1998

av

deras

personlighet tillhör för all framtid

den mystiska och gåtfulla andevälden. Marie Hermansson, som har
flera uppmärksammade böcker bakom sig, har intresserat sig för gammal

folklore och skrivit. en roman som
visar att man kan bli bergtagen även

i modern tid. Detta kan

ske på olika

sätt, men får alltid konsekvenser för

Detta måste vara en näst intill heltiickande redogörelse för hur vi tillsammans kan skapa ett ekologiskt
hållbart samhåille.
Författaren menar att det åir ett 30årsprojekt, men det kräver då ett

dem som drabbas och deras närmaste

omgivning.

s

aspekten. För den som länge har varit

s

Det gfu att ändra på saker om bara
viljan finns åir bokens optimistiska
budskap. Tyvåin Zir språket lite torftigt
och boken ser ut som en traditionell
skolbok. Den kan såikert med fördel
användas av studiecirklar.
Aase Bang

Marie Hermansson
Musselstranden
Bonniers 1998

-s

\
Författarinnan låter denna historia
våixelvis framföras av två varandra
mycket olika kvinnor. Den ena åir en
psykiskt sjuk kvinna. Det

åir

gripande

- och bitvis skrämmande - att få
inblickar i hennes tillvaro.
Den andra berätterskan är en
frånskild tvåbarnsmor som har

ofcirklarligt försvinner, så föråindras
dessa kvinnors liv för alltid. Roman-

psykologiska mekanismer som

kvinnor som verkar vara i riskzonen.

skildras räcker för att håIla intresset

inte var de befunnit sig. Deras psyken

är förändrade och de verkar ofta

i Göteborg, fortsätter denna tradition.

lilla bok - trots
att språket åinnu inte riktigt fått en

Jag tycker att hennes

Du är ett himmelens fönster som
frusit fast på vid gavel.
Kylan röner dig.
Du vandrar river vattnet och låimnar
fastfrusna.

Din mor ligger så stilla och kommer
inte mer tillbaka till dig.
Hålet är

till

våinster om dörren.

doktorerat just på bergtagenmyten.
NZir ett litet autistiskt adoptivbarn

Hiir finns klara deckarinslag, men de

sina familjer minns de

sfiindigheter som format deras liv.
Dolly Frykman, född 1973 och bosatt

sig på. Vid andra tillftillen framstår
densamma som en värmekiilla och
allt tycks kretsa kring hennes
personlighet.

q)

en är välskriven och spåinnande.

till

försöker ge en redogörelse för de om-

Ibland beskrivs denna kvinna som
sjuk, förvirrad och omöjlig att förstå

o
6

har länge fascinerat oss. Det är
såirskilt unga flickor och barnsåings-

kommer

anter skriver om sin barndom och

synnerhet förhållandet till modern
verkar ha varit ambivalent.

Berättelser om bergtagna människor

Plcitsligt försvinner de utan att låimna
några spår efter sig. Nåir de åter-

ganska vanligt att unga debut-

om poetens mor och syskon. I

den globala

miljömedveten åir det kanske inte så
mycket nytt att hämta, men det är
positivt att Pettersson tar fram en
mängd positiva exempel.

åir

Boken har fått titeln Fröbtirare.
Att denna sådd kan vara såväl ond
som god framgfu klan i dessa sramt
uformade och ofta bibliskt inspirerade texter. Om och om igen får vi liisa

företag och konsumenter. Bebyggelse, transporter, jord- och skogsbruk, industrin, tjänstesektorn, den
offentliga sektorn åir områden han
behandlar ur miljösynpunkt.
Han glömmer varken det enskilda

roll eller

Det

självständig prägel - är både
intresseväckande och gripande.

aktivt samarbete mellan politiker,

hushållets

Dolly Frykman
Fröbärare
Ny Lyrik Bonniers 1998

vid liv. Än en gång har Marie
Hermansson lyckats med den svåra
konsten att både underhålla och

Kyla, tomhet och brist på måinsklig
kommunikation åir komponenter som
möter läsaren i dennadebutbok. Men
det finns också mot slutet dikter som
mjukare, som andas en ny tillförsikt. Jag tror att den håir boken

ä

verkligen pockade på att bli skriven.
Den liknar ett reningsbad.

beröra.

Maj Persson

Maj Persson
V
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Välkommen till Hopp &
Motstånds Nyårsläger!
Sedan några år arrangeras ett
nyårsläger med tema civil olydnad

FARNEEO
FOLKHOGSKOTA
gox 23.8to zo ösrEnrÄnNEso
TEr. 0291 .2Q2 75.

F

Ax 0291.?45

7a

och ickevåld. Det anordnas av bl a

Sydafrika mellan två val
Var står Sydafrika inför år 2000?
Välkommen till ett seminarium i

Föreningen Svåird till Plogbillar,
Fiirnebo folkhögskola och Kristna
Freds i Göteborg.

Märk talongen Gbg 16/1.

lÄgretåir uppbyggt kring workshops
och alla deltagare inbjuds att hålla
en workshop i något man åir bra På
eller inEesserad av.
Undertemat i år ar Makt ochförtryckAtt leda och ledas. Det åir inte ett
aktionslåiger, u[an inriktningen åir på
reflektion, avkoppling och fest.
Det blir nyårsfest, cabaret och höglåisning framför brasan. Vi håller till

Mer information från Ann-Marie

på Sjöviksgården vid sjön Mjörn

Kiklberg, 031 - 20 39 76.
Arr. Afrikagupperna och Fåirnebo

utanför Alingsås.
Från måndagen den 28112 1998 till

folkhögskola.

måndagen den

Göteborg som försöker besvara
frågan.

Tid: lördag 16 januari 1999
Plats: Padigru, Brogatan 4, Göteborg

Kostnad: 100 kr
Anmälningsavgift 30 kr skickas före
8 januari till pg 82 95 52 - 9 ,

till sig. Det fattas inte arbestillftillen

i vårt land, det fauas förstånd på an
fördela resurserna.
Vi som har tittat på TV och på brandplatsen, som varje kvåill gråtit tillsammans med de stackars anhöriga,
hoppas att detta inte åir början på

något hemskf, utan en början på en
gemenskap.

Zatda

4ll 1999.

Frir anmälan och information: Sven

Myrehed tel 08 669 63 30 eller
Marika Dörwaldt tel

03

|

(\

-s

703 42 14
s

t{L

\

$rlkn

Den stora olyckan

som drabbade

i

flera veckor. Denna

blixtsnabbt på en gång var egentligen

Avveckla!

inte sä otrolig.

i

har sin del i ansvaret för
Kåirnkraften globalt. I Sverige får vi
numera höra att det iir viktigare an
vi ser till att få farliga reaktorer

nedlagda i Öst-europa

att vi

Vi i SKV har alltid påpekat att barn
och ungdomar åir vår viltigaste egendom. De skall våirnas och skyddas.
Braoch gratis daghem och fritidshem
för alla barn står det i våra stadgar.

Olyckan åir en konsekvens av den
stora nedskåirning som skett av all

i

stiinger våra egna "säkra och

omsorg

välfungerande".
Frågan åir bara; hur kan

Ungdomarna har ingenstans att tå

vårt land.

Afrika och Mainstreaming
KIB (Kvinnorådet för lnternationellt
Bistånd) inbjöd till seminarium i
Stockholm.
KlB-medlemmama berättade diir om
sin resa till Södra Afrika och Carolyn

Hannan Andersson redogjorde för
mainstreaming i biståndet. Mainstreaming ännu ett svårciversatt ord
med viktig viktig innebörd.
Det betyder att gender - jåimsälldhet

mellan kvinnor och måtn - ska genomsyra alla biståndsprojekt från
allra första bcirjan. Det ska rakt in i

vi få något

vägen på kvåillarna, ingen har någon

världen att stänga någon

erfarenhet av hur en lokal skall se ut

reaktor, nåir Danmark efter tjugo års
ansträngningar inte lyckats få oss att

för att vara säker, eller har Pengar
till lokalhyra. Jag vill inte vara en

stiinga Barsebäck.

kraxande kråka som säger dlir ser ni,

cenEum, som Carolyn sa.
Från att ha hetat "Kvinnobistånd" som alltid fanns i marginalen - och
sedan "Integrering" - som sades vara

men detta åir en allvarlig håindelse
som jag hoppas de styrande kan a

bra inte bara för kvinnorna utan för
hela samhället - åir det nu alltså

land

i

i
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aro ly n H annan- Ander s son

100tals ungdomar i Göteborg lamslog

hela staden

otroliga händelse nåir så många unga
människor dödades och skadades

[Det finns] en total ovilja inte bara
Frankrike, att fatta att varje land

C

Eva Moberg
qrdfront Magasin
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4 1998

M
"Mainstreaming". Ett konsekvent
angreppssätt dZir genderprespektivet
ska vara på agendan innan budgeten

Efter att ha förbannat Paristrafiken
under några dagar tycker jag att
initiativet åir jättebra. Jag sätter mig

Orkanen Mitch härgningar i

bestäms. Det åir inte bara en strategi

på ett cafd for att tittå på avmarschen.

Centralamerika kan inte ha undgån

för bistånd, utan för allt jämstiilldhetsarbete, miljöarbete och fattigdomsbekämpning. Det åir inte något

En halvtimma försenad ger de sig

någon. Vi var många som undrade

iväg: nio tappra cyklister.

som läggs på efteråt.

ett par kvinnor

Jämstäldhet är en samhällsfråga. Den

ningar som kastar sig

hur det hade gått för vfua våinner
på kvinnohuset, det projekt som
SKV stötr i eu antal år.
Kontakt har nu etablerats, från

som på SIDA mest uthålligt och
ihlirdigt har drivit dessa frågor och
baxat dem fram till dagens läge åir

backarna på Montmartre, rakt in i

förvisso Carolyn Hannan Andersson.
Hon harockså varit KIBs mentor, stdd
och rådgivare. Nu lämnar hon

Det

åir skåiggiga

medelålders måin och

i

böljande långklåin-

uför

de branta

avgasena. Patetiskt?
Men det var inte fler som deltog i den
fcirsta demonstrationen mot svenska
kåirnvapen heller.

Claudia

till

Carolyn

- vi

Kristallnatten

9

SKVs representant i KIB

vänner slog sönder alla synagogor
och aff?irer som tillhörde judar.
Dena var början på det helvete som
kom, då alla som var judar, komm-

anslutna

unister, zigenare, homosexuella,

Den kris de nu lever i åir stor.

sjuka ellerpå annat sätt inte renrasiga

ADP:s arbete åir idag mycket svårt.
Just nu arbetar de med kvinnorna

iounnrlER LIBRE !
->v_->

rr.S

arier sattes i läger.
I år var det 60 år sedan detta håinde.

På många ställen

*lv
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Sverige upp-

märksammades denna dag. Så även
i Göteborg. I sämsta tiinkbara väder,
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Rassemblement en v6lo
le 22 septembre å {8 h
place det Abbesses

Les Verts
Sdme arrondissement

67 rue 3e ari- 75018Pars

snålblåst med snöblandat regn,
demonstrerade 500 deltagare mot
rasism. Flertalet ungdomar.
Sju stora polisbilar övervakade oss,

betydligt

såimre och på mer utsatta

områden.

på kvinnohuset och i de akuthåirbåirgen som finns för de tusentals hemlösa

i

Tegucigalpa och i

resten av landet.

De åir utsatta för epidemier. Rent
dricksvatten finns inte och livsmedlen håller på att ta slut.

De åir i akut behov av ekonomisk

poliserna lyste med sin frånvaro.
I Göteborgsposten kunde man nästa

Senare kommer man att försöka
hjälpa kvinnorna med fortsatt
ekonomiskt och känslomässigt
stöd. De behöver all hjåtlp de kan
få och vi har lite pengar kvar till
kvinnohuset dåirför kommer vi
snaraste att skicka det vi har för an

bild prydde sidan. I texten nedanför
kunde man läsa varför en del person-

En strålande septemberdag åir hela

er inte kunde deltaga

Montmarte översvämmad av flygblad

tionen. Det framkom kritik mot oss
som iurangerat den, tryckt flygblad,

till ett befriat

kvinnohuset lidit

hjälp. Och det behövs snabbt.

till

David mot Goliat

som utropar stadsdelen

till

skada. Dessa kvinnor bor oftast

ö

skillnad mot kristallnatten,

dag låisa om demonstrationen. En stor

i

demonstra-

område - befriat från bilismen. "22
september 1998: en dag utan bilar!

betalt ljudanläggning, satt upp

januari 2000: ett millenium utan

vi gjorde

1

har varit med om något liknande.
TyvZin så har många av de kvinnor
som bott eller på annat sätt varit

november sedan 1939 då Hitlers

L_gj MoNTMARTRE

1

kallas den

Erni Friholt

22 septembre 1998 I une loum6e sans volture !
l" Janvler 2OOO : un mlll6nalre sans voiture ?

,/
t)

Alla kvinnorna på ADP har undkommit med livet i behåll. Emma,
landetblev förstört och att de aldrig

saknar dig

redan!

början hade vi problem med kommunikationerna. Vi kommer att få
brev som nåirmare beskriver deras
situation.

vår kontakt skriver att 70Vo av

Stockholm för att göra New York och
FN mogen för mainstreaming.

Lycka

Honduras

affischer och annonser.
Men vi åir glada åindå att

bilar? Demonstrera med oss!

denna manifestation för dem som

Samling med cyklar på Piace des
Abbesses kl 18". Flygbladet är
undertecknat De Göna.

utsattes

för trakasserier den 9

november 1939.

bistå dem.
Eva Wikman

Insamlingskonto

Pg5 1323-4
Kvinnohuset i Honduras

Zuda
W Mönsknr
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SKY-rtÅ,or
Ilsfidasjukhuset
Stiftelsen Fistulasjukhuset har funnits
i tio år. Det påminde vi om genom

att inbjuda till seminarium och
kvåillssupd på Riksdagshuset.
På seminariet talade professor Birgit
Negussie och doktor Gunny Rchker

om omskdrelse och om inkontinens
som en global fcireteelse.

Thslima Nasrin
Det måste ju finnas en indikation för allt
man gör, men klipp var nästan en rutin.
Seden/oseden kom från USA.
Vi måste göra barnmorskorna mer medvetna om detta, och kvinnorna själva

I nr

förstås, manade Gunny Rcicker.
Till Fistulasjukhuset i Addis Abeba kommer fler och fler patienter, ju mer ryktet

i

Allt

I

1995 hade

vi en intervju

med Taslima Nasrin.
Dåir beräffade hon, som då bodde i Stockholm, om sina åsikter
angående kvinnornas situation
Bangladesh.

Taslimas morblev mycket sjuk,
så

Taslima som

till

åir

läkare for åter

Bangladesh. Dåir blev hon

Sedan berättade Karin Sandgren det

sprider sig, berättar Karin Sandgren.

senaste från Fistulasjukhuset, hon

genast eftersökt av polis, efter-

just kommit hem från en av sina
många vistelser dlir, med historiska

till och med
avvisas, därför att man inte har plats.
Också de tilltagande antalet besökare

tillbakabtickar.
Och så såg vi videon "(Jtstritt", som
beskriver sjukhuset och dess arbete.

orsakar problem ibland.
Nu har en informationsdisk inrättas som
tar hand om alla vetgiriga. I januari invigs

Taslima och hennes mor gick då

Birgit N,
på sjukhuset, slog fast att fistulaskadorna i Etiopien mestadels har

ännu en byggnad och

kommer att åka. Håirmed en vädjan: har

spreds ett rykte att Taslima hade
meddelat att hon ångrat de ord
hon hade skrivetom kvinnomas
situation i Bangladesh. Detta

andra orsaker åin omskåirelse.
Vi fick ändå en genomgång av olika

ni några garnnystan och stickor aff skiinka

har visat sig osant.

arter av omskiirelse, dess sociala och

Göteborg eller Stockholm,

hade

som oftastmåste hjåilpsökande

som själv tidigare arbetat

stiftelsen

i Sverige

bort, lämna detta

traditionella betingelser. Birgit N
menade också att vi bör vara lite
ödmjukare i våraomdömen och fram-

förallt uppmåirksamma.

till evenemanget åir
inbjuden. Någon

till

som hon hade "smädat de
styrande

i landet ".

"under jord

". För ett tag sen

SKv-kontoret i

så kommer de
januari.
att nå målet i
Stöd i form av reda pengar tar vi tacksamt
emot på pg 9m296-5. En ny folder finns
också och videon Utstött kan hyras. Ring

Ur brev från Taslima (översatt

SKV-Göteborg.

förlåtelse. Det åir inte sant alls.
Jag kommer aldrig att be om

Även i vdst, i Sverige, förekommer
plastikoperationer dåir t ex blygdläpparna skärs bort för att göra

Erni Friholt
v ordf för stiftelsen Fistulasjukhuset

kroppen helt slät. En skönhets-

från engelska).
Jag hörde att Svensk TV rapporterade att jag hade bett de
religiösa fundamentalisterna om

förlåtelse. Jag har inte gjort
något fel. Så varför skulle jag
be om förlåtelse!

operation, helt enkelt!
Det åir lika mycket fråga om utbildning som om medicin. Birgit N efterlyser bättre låirarutbildning, både dzir
som hZir. Gunny Rcicker tog uPP inkontinensen som ju åir fisnrlaoffrets

De reli giösa fundamentali sterna

en

har krävt att jag skall awättas,
håingas. Dena för vad jag skrev
i mina kicker.
Om Islam sa jag: att om någon
religion tillåter förföljelse av

utstött. Men inkontinens Lider 12-

måinniskor med annan Eo, om

svåra sorg och ofta gör henne
I4Vo kvinnor av, även

i

till

någon religion håller folket
okunnigt, om någon religion

Sverige.

Få talar om det och få talar om de

håller kvinnor i slaveri - så kan
jag inte acceptera den religionen. Kvinnor i Bangladesh åir

troliga orsakerna. Nämligen att
mekanisk hjälp vid förlossningar
(klipp) var mycket vanliga framför
allt på 60-70 talen, men även i dag
fast

i

mindre utstriiclming.

Dropp, nedsövning och klipp, det var

f

o
d
L

t3

lösen. Bäckenbotten antogs bli

'-l
ss

försvagade om man inte kliPPte ...
fast det verkar vara precis tvärt om.

t
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offer under patriarkat

och

religion.
Man har i decennier låirt dem au
de skall vara männens slavar.
Jag vill att de skall vakna upp
så an de kan slåss för sin frihet.

SKY-rtÅ,or
Gesunda
Vår egen påirla i hjärtåt av Dalarna SKV-stugan åir lika amakdv vinter
som sommar. Den ligger på höjden av Gesundaberget, med ett håirligt
fritidsområde runt om. Vintertid kan man utnyttja skidbackarna och

s

a
et
-v

*
-\.
L

s
R
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Jag har fått mycket stod och solid-

aritet från människor som tror på
ytrandefrihet och mänskliga rättigheter. Detta har giort mig ännu mer
motiverad och målmedveten.
Jag kommer aldrig att vara tyst.
Jag vill leva, i mitt land, men aldrig
genom an szilja min tro.
Taslima Nasrin

Taslima Nasrin, läkaren, författaren,
kvinnorättskämpen och den orädda
aktivisten mot religionens förtryck av

kvinnor, är nu återigen

i

stor fara.

Hon tvingas nu, tillsammans med sin
mor leva under jord.
Vi fördömer med all kraft de reaktionära islamska krafternas förtöljelse
av henne och protesterar mot den
rättegång som den bangladeshiska
regimen hotat henne med.

Vi kråver att:
1. arresteringsorden mot henne
upphävs

2. den bangladeshiska regimen
garanterar Taslima Nasrin och

elljusspåren. På hösten frodas båirmarkerna. För sommarens bad ligger
Siljan på cykelavstånd. Sollerön är en sevärdhet, likaså Mora med
Tnrngfuden. Dåir finns också frbodar - både brukade och omgjorda till
mysiga, naturskönt belägna cafder och utsiktsplatser.
Stugan åir utrustad med fyra fasta bäddar i wårum. Två extrabäddar finns,
som kan placeras i storstugan. Dessutom finns en Lillstuga med2 bäddar.
Låittskött kök med kyl och frys. Dusch och todett, kallt och varmt vatten.
Det enda du behöver ta med åir såinglinne och handdukar.
Pris tör medlemmar 1 500:- för attraktiva veckor som sportlov - jul -påsk
-Vasalopp. Vanliga veckor | 250För icke medlemmar 2 5Cf:- för atraktiva veckor. I 500:- för vanliga
veckor. Ring SKV:s expedition, tel. 031-L4 40 28.

Utdelning av medel ur Tonningfonden
Stipendier kan sökas av enskilda eller grupper av kvinnor, medlemskap i
SKV åir dock en förutsänning. Eftersom råintan numera inte räcker till så
många stipendier kan man också söka en vecka i Gesundastugan som
alternativ utdelning. Ansökan skall vara fondstyrelsen tillhanda senast 31
december 1998. Den ska innehålla en redogörelse fcir åindamålet med det
sökta stipendiet. Ansökan skickas till Svenska Kvinnors Våinsterfrirbund,
Linndgatan 21 8,413 M Göteborg.

Tidningsseminarie
Lördag 6 Februari 1999
Kt 12.00-18.00

hennes mor säkerhet så länge de
befinner sig i landet.
3. den bangladeshiska regimen ser

till att Taslima Nasrin och hennes
mor kan lämna landet, om de så
önskar, på ett ryggt och siikert sätt.

Vill du vara med och stödja Taslima
skriv till: Bangladesh ambassad,
Storgatan 6, 3 vån,

SKVs lokaler Viktoriaskolan Linnegatan 218
Alla prenumeranter och medlemmar som dr
intresserade av Vi Mänskors fortsatta liv iir välkomna.
Kost och logi iir gratis, resan får du betala sjiilv.
Anmlil dig i god tid så vi hinner ordna inkvartering.

sKV 031 -r4 40 28

ll4 35 Stockholm
V

Mönslcor
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Cyberpunklivsstilen innefattar mottot

Cyherspace är beteckningen för de mänskliga och

"Information vill vara fri"

digitala kommunikationskanaler som förenar olika platser
runt om i våirlden utan att någon direkt fysisk kontakt

I cyberspace växer cyberpunkkulturen

förekommer.

förgrenar sig ut i en okontrollerbar måingd nya subkulturer.

Cyberspace är den ickerymd som fyller dataskiirmen

nåir

man är ute på nätet.

Internet' Ett våirldsomspännande

datornätverk som

påbörjades av det amerikanska försvarsdepareunentet på

sextiotalet. Idag förenar det utbildningsinstituters,
företags, föreningars, privatpersoners datorer över hela
våirlden.

Cyberspace : "Det elektroniska grånslandet".
En helt konstgiord miljö. Den totala summan av alla
datornätverk, dlir nära nog omedelbar kontakt med hela
våirlden åir möjlig.

Cyberworld: bygger på id6n om en

vidare och

samhåille av vlirsta

slag, ett samhlille som till del börjar skönjas runt om i
våirlden. En våirld med organiserad brottslighet, miljöförstriring, råhet, ksrnrnslsiali5m.
Cyberworldsvisionerna åir många och visar var vi kommer
att hamna om ingenting görs för att stoppa utvecklingen.
"Cyberworld" handlar om fascination och om fruktan,
men också om att framtiden inte åir fastlagd. Att det
och jag som skapar framtiden, nu.

Vi kommer att leva i den "cyberworld" vi

åir

du

sjåilva skapat,

eller undandrar oss från att skapa.

Cyberspace: A,r en våirld för sig. En altemativ våirld med
en altemativ våirldsrymd.
En digital parallellvåirld.
Cyberspace: "Det Abstrakta Riket"
Också kallat "Rymden Bakom Skårmen"
I cyberspace är språket engelska, eller snarare en
cybervariant av engelska.

Mottot på nötet: "Information år makt".
Endast genom att göra all information mer åtkomlig för
allmänheten, genom kunskap om datorteknologin kan
makt undgå att koncentreras i händerna på några få så
kallade experter.

Subkultur.' Det symboliska rum dit måinniskor söker sig
för att få de nödvåindiga ramarna för sin sjåilweflektion.
En subkultur har vissa norrner och våirderingar som skiljer
sig från den övriga kulturen, men som erkänns av de som

ansluter sig

till

gruppen.

Subkulturen åir underordnad den etablerade kulturen. En
subkultur uppstår ofta i opposition mot den håirskande
kulturen, diirtör åir det oftast en ungdomskultur.

Det gåiller att sjåilv skapa föråindringen, att försöka anpassa
sig till den snabba omvåilvning som sker, som utesluter
långtidsplanering och trygghet. Det gåiller att bli medveten
och au göra måinniskor medvetna, så att teknologin kan

hållas

i schack. Maskinerna

gör inget som inte

månniskan programmerat dem till. Det gåiller att hålla

Cyberpunk.' Ursprungligen en litteriir strömmning som
tog sin form i början av åttiotalet och som har sina rötter

ett ögapå de måinniskor som uwecklar och programmerar

i traditionell Sience Fictionliaeratur. Det unika med dessa
historier ar attde generellt sett utspelar sig i nutid eller i

Det kommer an på oss om Cybenvorldsamhiilletkommer

en nåira framtid. Personerna åir oftast punkare (socialt
avvikande). Teknologin

åir

också ett frarnträdande element

i berättelsenn. Neuromancer av WiUiam Gibson utgavs

datorerna.

bli det helvete som film och litteraturvisionerna
skildrar eller ett samhälle som vi själva skapat.

att

Komplicerat, men baserat på våirdighet och omtanke om
människor, djur och nanrr.

första gången 1983 och råiknas som cyberpunkens bibel.
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SVENSKA KVINNORS VANSTERFORBIJND
Postgiro 50 50 95-0 hsamlingskonto 5 13 234

Barniingsgatan 23
116 41 Stockholm

Linn6gatan 21 B
4L3 M Göteborg

Tel: 08-640 9205

TeL 031-14 40 28
(Måndag-fredag 10.00- I 5.00)

(fisdag och torsdag 13.00-15.00)

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för en demokratiskt samh?ille med en ekonomi som inte bygger på profit utan på
fritt från alla former av förtryck.

måinniskors behov, ett samhiille

F örbundets mål

söuning tir :

* Att verka för j?imlikhet mellan larinnor och måin och för kvirurors deltagande på alla områden av det ekonomiska,
politiska livet, samt att verka för ett socialt och ekonomiskt räwist samhiille diir alla har ett meningsfullt arbete.

sociala och

* Att

verka för ett samhälle d?ir alla barn och ungdomar kan k?inna rygghet och har lika viirde, och diir de tillförsiikras fysisk
och psykisk h?ilsa, och ges s:unma utbildningsmöjligheter.
* Att verka för ett samhälIe d?ir alla barn och ungdomar kan klirma trygghet och har lika värde, och diir de tillftksiikras fysisk
och psykisk hiilsa, och ges samma utbildningsmöjligheter.
* Att verka för fred" allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism - krigets fråimsta orsak. Förbundet vill verka för

allmiin och total nedrustning.

* Att verka för skydd

av vår ege,lr och framtida generationers miljö, för ett resursbevrande samhälle som tar håinsyn

m?inniskors verkliga behov och sambanden

i

till

naturen.

* An verka för solidaritet mellan folken, for folkens

nationella oberoe,nde, för de förtrycktas befrielsekamp, för en viirld fri från

varje form av ekonomish politisk, socialt och kulnrellt förtryck, mot fascism och rasism.
* Aa bekiimpa all kommersiell exploatering av såvåil wxna som barn.

*
sKV har

i korthet fötjande

*c {< {<

{<

historia:

1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under parolle,n:

Mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors likståilldhet.

Ä,r tggt uwidgades förbundet så att ett samarbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade sn 5arnhällsuweckling i
v?insteniktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.
Är D+A anslöts Svenska Kvinnors Vlinsterförbund till Kvinnornas Derrolcratiska Viinsterförbund. (Womeru Intemational
Democratic Federatioru WIDF).
KDV har konsultativ status hos FNs ekonomiska och sociala råd, samt hos UNESCO. Denna status innebiir rätr att yttra
sig vid sammanträden och an framlägga egna ftirslag.
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vill veta mer om Svenska Kvinnors Viinsterförbund (SKV)
Jag vill bli medlem i Svenska Kvinnors Vlinsterförbund (SKV)
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Jag

Jag bestiiller boken Arbete, brtid, fted
Råikning

till:

Gåva

40l<r

till:

Namn.

Svenska Kvinnors Vålnsterförbund

Adress.

Viktoriahuset
Linndgatan 2lB
413

Postadress.....
Telefon.
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GÖTEBORG

POSTTIDNING
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BEGRI\I{SAD
EFTERSINDNING
Vid definitiv
ersiindning åters?indas
ftirsiindelsen med nya
adressen på baksidan
(ej adressidan)

eft

I nästa nummer:

Mitjön
Här hittar Du Vi mänskor:
Göteborg: Alternativ Handel, Aniara, Frölunda Kulturhus,
Hagab o kcafe, Pre s sbutiken, Tid skrift sbutiken. Gävle : Alt ernativboden Lyktan. Jönköping: Bokcafeet. Kalmar: Bokcafe Arbetarkultur. Karlstad: Karlstad Bokcaf6, Gjuteriet. Lund: Tidskriftsbutiken. Stockholm: Tidskriftsbutiken. Södertälj e: Mediett.
Uppsala: Röda Rummet, Uppsala Bokcafö,
Wahlbergs Tidningar och Tobak AB.
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