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Moraltant?

lnnehåll:

Ia, jag är nog en moraltantl iag tyckel inte

om att se halvnakna tonåring;rr, inte att se
småflickor sminkadc som vllxna. Jag vill
inte ta del ar. dokrrsåpor pti TV.

Jarg

tvcker:

inte att åldersgrrltrsen fijr att se viss film
skall höjas till 1E tir iör att kltnn;r r.'isa ex-

dålig sjukvård - ja vår ställning i
hela samhället totalt. Vi borde gå kvinna
ur huse, gärna runt Lucia.
Jag har hijrt socialtjänsteminister, Morgan Johansson, "eländesminister" enligt
honom själr', han talade om att psykvårsioner

-

2 Ledarsida

3-6 Systemskifte pågår
7

Kommunallöner

B

Sjukt i landstinget

9 Sjuk vård
10 Feminism

film clär

den måste förändras, men talade mest om

ar,huggntr huvuden flvger, dettar trots att

r,åldsamma män. I det dolda, finns kvin-

11.-17

nor som har svåra psykiska funktionshinder. Då de sällan skadar andra så osynlig-

18

girrs de, fijr att lämnas att bara skada sig
själr.a. Det går också kvinnor i paltor på
r,,åra gator, men r.em bryr sig om dem?
Till sist, ti1l något positivt, vi sade nej
till EMU. Det kändes fantastiskt att ge eta-

20-22 Socialt Forum

trerna r'ålclsfilmer. ltrg

vill inte
fvllt

se

tycker
ställct f(ir högr:c åldersgränser

jag för länge scdan har

18. Jag

att dc't i
skall bli ett slut pti prodr-rktionen av sådarra filmer.

I går hcirder jag pa rirdiotr att italiorarre
protesterade r,åldsanrt mot h(ijd pensittus-

ålder. Arga mtinniskor demonstreracle
mot f(jrsämrade villkor.

Dert

borde vi också

gi-lra, dernotrstrerrr tncra!

pä iilm - i hemfiirtrvck i errbctslivet - dåliga pel-l-

Kvinnor mot vrilcl
me.t

-

-

blissernanget en smäll på söta knölen.
God Jui och Gott Nvtt År till alla trogna

Vi Mänskor-läsare!
Morio Loq Sondgren, ordföronde SKV

Klappjakten på kvinnor

Ny EU-författning

19 Shirin Ebadi

i Paris

22 Världskvinnomarschen
23 Palestina
24 EMu-folkomröstningen
25 Winberg i glastaket
26 Vandina Shiva

27-28TuzIa
29 Feminismen lever
30-34 Bokrecensioner
35-36 Ung poet -

Europeiskt Socialt Forum i Paris
I ordetts

Viinuer Europn,

förbereder sht gignnfiskn

dikter

37 Notiser
38 Kalendarium
39 SKV-sida
40 Inrätta antiterrorstyrka

tonrnt sortr uill "bitn
tillbnlcn" både Bush och

WTO (Viirlds Hnndels
Orgnnisntion) f\r
denrcnstrntiorrcn. På

Nästa nummer kommer

Bnnderollen står:
Bush/IVTO: Shrta

bl

faång mntn oss med
gutnmnipulernde nnf !
Text: S Roodssri

Bild: E Frilnlt

ut
till B mars och handlar om
a feminismen, SKV 90årsjubileum, AGAn mm
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SKV kräver ny

tolkomröstning!

14 septemberrörelsen?

I en rad EU medlcmsstater planeras folk-

"Egentligen skulle det startas en folkrö-

omriistning om f(irslaget till fiirfattning.
men inte i Sverige.
I förslaget står att valutan är euro. För
tre månader sa vi ne1 till euron.Vill det sig
illa kan vi få in den bakvägen.
Den politiska majoriteten i riksdagen
håller inte jämna steg med folkmajoriteten. Detta om något är ett bärande skäl
till en folkomröstning.
Alltså: Sverige bör folkomrösta om förslaget till ny EU författning!

relse, icke partibunden, som åtar sig att
hålla alla de kritiska frågorna vid liv.
14 september-rörelsen? ]ag gillar namnet.
På möten har jag känt att många inte ens

2
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fått något riktigt utlopp för den glädje de
kände över att Goliatbesegrades. Ett oförlöst, djupt demokratiskt jubel döljer sig i
väljarkåren. Och faktiskt: Förträngd giädje
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TElvlA:

völförd i gungning

Systemskifre pågåt
Marknadsliberalismen genomsyrar
snart i stort sett varje dei av vårt samhälle. Mottot är köp och sälj, bli din egen

lyckas smed, satsa på dig själv och skit
i andra. Följutvecklingen av dina PPM-

fonder- och aktier på internet, roffa åt
dig rejäla fallskärmar och avgångsvederlag. Låt dig mutas om möjligheter
föreligger. Lär dig orden för dagen: balanserade styrkort, budgetbalans, budgettak, utförar- och beställarmodeller,
avre glering, valfrihet, förändringpotential, bonusprogram, förändringsfaktorer
(nedskärningar) etc.
Stående inslag i nyhetsrapporteringen är nedskärningar och avgiftshöjningar blandat med r.arsel och nedläggningar. Detta är inget specifikt svenskt
problem utan ska ses i skenet av EU-anpassningen, där kompassen heter stabilitetspakten som medlemsländerna har
att rätta sig efter.

Utvecklingen bort från likvärdig
vård, skola och omsorg har pågått under lång tid. Den svenska modellen ska
nedmonteras. I valrörelse efter valrörelse har vi hört mantrat "skola, vård
och omsotg" ftarnföras, även om det

ekar allt ihåligare. Med igenkännbara
paroller om rättvisa och solidaritet appellerar makteliten till väljarna. Naturligtvis är det hela ett skådespel, eftersom avsikten är att föra en annan poli-

tik, att genomföra ett systemskifte.
Landstingen och kommunerna ska
spara miljarder under de kommande
åren. "Det finns inga pengar" säger politikerna. Om en lögn upprepas tillräck-

ligt många gånger blir den en sanning.
Till slut tror folk att det finns inga pengar, att det är en naturlag att vi måste spara, att arbetslösheten och sjukskrivningarna minskar om a-kassa och sjuk-

Visste du att?
. mellan 1998 och 2002 gick
statsbudgeten med överskott
på 200 miljarder kr
. under samma period genomfördes skattesänkningar på 50
miljarder kr
. IAS har hittills kostat
jarder kr

100

mil-

. svenskarna har betalat nästan
90 miljarder kr netto i EU-bidrag1995 - 2002

ersättningen sänks.

. landstingen ska spara
jarder kr nästa år

Mön nens mqslodontprolekt

underskott till

5,5

mil-

o2007 beräknas landstingens
En blick på högerspalten på denna sida
bevisar att det finns pengar. Uppenbar-

ligen finns det pengar till allt mojligt,
bland annat stora och oerhört kostsamma mastodontprojekt... gigantiska
monument över maktens män.

Politiken i Sverige präglas av kortsiktighet, ibland tycks inte den ena handen veta vad den andra gör. När statsbudgeten gick med stora överskott åren

15 miljarder

kr

. tunneln genom Hallandsåsen
fn beräknad till 6-6,5 miljarder
kr (enl SNF 7,5 miljarder kr)
. Götatunneln i Göteborg beräknas tlll 2,97 miljarder kr
. Citytunneln i Malmö beräknas till 8,7 mtliarder kr
. Mälartunneln 8,5 miljarder kr
o tre toppbyråkrater i Östergöt-

lands landsting har fått fallskärmar på tio miljoner kr

. bonusprogram för chefer vid
tio hel- eller halv statliga företag ger dem 115 miljoner kr
. riksdagens partistöd:260 miljoner kr i år
. landstingspartistöd: 181 miljoner kr i år
o det sammanlagda kommunala partistödet:339 miljoner kr
U
D

.-\

ö.

iår
. det limousinåkande, festande
f örsvarets
totala anslag är på drygt 44rrr11-

och semesterresande

jarder kr i år
. försörjningsstödet

till monarkin går loss på drygt 90 miljoner kr per år

Bonusbegreppet har fått alltför för dålig klang. Vårt incitamentprogrnm bör
istället kallns för OB-tillägg - det låter ju folkligt och kundrelnterat.

-
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ciktr, men någon långsiktig planering

uppe. När välfärden krackelerar utkristalliseras det nya klassamhället, där vi
alla ska formas tiil köpare och säljare.
För en del har det gåttbra, men för and-

erna blir allt längre, rrårdcentralens
akuttider är bokade i fiin,äg, på sjr.rk-

inte siktats i finansens korridorer.
Äldreboenden stängs, inte för attbehovet minskat, utan för att tjänstemän
och politiker omdefinierat behovet. De
gamla som är i behov av mänsklig närhet, dagliga aktiviteter sitter ensamma
i sina hem i rzäntan på halvvarm folie-

husens akutmottagnirrgama finns den

rard

ändlösa väntan. Det verkliga grunclskottet mot en offenlig och lik'u,ärdig
sjukvård är att folk ska iå betal;r sirr sjukr,ård en gång till sonr i Ostc'rgirtlarrds
landsting.

om r,åra gamla på är ett bra mått samhällets cirrilisationsgrad. På sina håll i
Sverige har civilisationen fått ge vika för
iskalla marknadsprinciper och åtstra-

runt milleniurnskiftet inv cs tc ra r-l ers i tr te
i framtiden, utan istiillet betlrlades clet
av på statsskulden och skartteruar sänktes i flera omgångar. Det sistniinrucla var
ju förstås rena rarra röstiisket.
Sjukvården fungt rar arllt sämre; kir-

harr

mat. Ibland sägs att sättet vi tar hand

made beräkningar uttänkta av över-

ra betydligt sämre.

När orättvisor sätts i system drabbas kvinnorna hårdare än män. I allmänhet är det kvinnorna som får ta
smällen, det är deras arbets- och livsvillkor som försämras. Därför toppar
kvinnor sj ukskrivningsstatisstiken. Därför ökar arbetslösheten bland unga

kvinnor, liksom behovsanställningar
och deltidsarbeten.

betalda räknenissar.
Ingen plonering

för

Under åratal har

Störstq förlorqrno

fromtiden

stvratrdc talat om
att de äldre blir allt fler, a'rtt behovet av
äldreomsorg oclr sjukr.,årcl kotnmer att
c1e

Likvördighetsprincipen skrotos

Likvrirdighetsprincipen är
skrotas för gott. Inte ens skenet hålls

på r,.äg att

De största förlorarna är ensamstående
mödrar enligt SCB. Under åren 7995 2002 har de förlorat 810 krlmånad,
medan många, framför allt höginkomstagarna, fått det bättre. Men vem bryr
sig om de ensamstående morsorna, att
bidragsförskottet legat på samma nivå
i decennier och att deras valfrihet är be-

skuren av en tom börs?
Inom område efter område går den
nyliberala slåttermaskinen fram. Dagis,

fritids, fritidsgårdar försämras eller
stängs. Eller ta skolan tili exempel: klasserna blir större, lärarna fårre, vikarierna allt fler, läromedlen allt äldre.
Iltlnrtd siigs
qtt siittet ai
tsr hnrrd orn
aårn ganiln 7tå
cir ett brn mått
saniltiillets

ciailisntiortsgrnd. På sinn

håll i Saerige
har ciuilisntionen fått ge

för isknlln
msrknnds-

uikn

principer oclr
åtstrgnnde
beräkningar

uttänkta nu

Vilka politiker bryr sig om att barnen har ont i magen när de ska gå till
skolan, eller att lärare bränner ut sig.
Vad gör det om läromedlen är ur tiden
och hör hemma på mus6et? Det enda
betydelsefulla är att hålla budgeten.
Det finns ytterligare en sjuka som
grasserar i de kommunala skolorna: ut-

armning. Privatskoleriet dränerar och
utarmar den kommunala skolan: den
tar de bästa eleverna, de bästa lärarna.
Kvar blir elever, vilkas föräldrar varken
har ork eller intresse nog att leta rätt på
lämpliga, fungerande skolor.
Komvux - ett minne blott

öaerbetnldn

På sina håll är Komvux snart ett minne

riiknenissnr.

blott. Utförar- och beställarnämnder,
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bolagiseringar har förstört Komvux. I
Göteborg har experimentet kostat skattebetalarna miljontals kronor, många 1ärare har mist jobbet och eleverna möjligheten att läsa. Hanteringen av Komvux är ett skolexempel på hur det kan
gå när de så kallade fria marknadskrafterna släpps loss.
Privatiseringar av det kommunaia
bostadsbeståndet i storstäderna hotar
att göra innerstäderna till ett reservat för
folk med pengar. I spåren på en avreglerad bostadsmarknad följer segregation och utanförskap i sällskap med
mindre nogräknade personer som tar
tillfället i akt att skörta upp de bostadssökande- och lösa.
Avreglering - tidens melodi
Statliga verksamheter splittras upp, säljs
ut, bolagiseras, för att sen slutgiltigt förstöras. Se på Statens Järnvägar. Se på
Posten, Televerket, Vattenfall etc.

Avreglering är inte bara ett begrepp

i tiden - det ingår som en viktig del i
den nyliberala EU-anpassade politiken.
Vi har ju t ex fått en avregierad el-mark-

nad som skulle ge oss lägre priser. Hittills har vi kunnat se oss i månen efter
lägre priser, de har ju istället fördubb-

lats. Vattenfall skinnar kunderna allt
medan dess verkställande direktör skär
guld med kniv: Lars G Josefssons lön
och bonus = 6,8 miljoner kr.
En del svenskar gick ju på lurendrejeriet med PPM-fonderna i tron att
de kunde säkerställa sin framtida pen-

sion och ålderdom. Lyckoostarna är lätt
räknade bland PPM-placerarna. Däremot har fondcheferna lyckats höja sina
löner från åtta till fjorton gånger indu-

striarbetarlönen.
En

Sänkt ersättning
bättre riksdagsmän?
Vissa riksdagsmän anser att sänkt

a-kassa skapar nya jobb, precis
som de tror att sänkt sjukpenning
skapar färre sjuka.

Om så vore fallet borde iu
sänkta löner och färre förmåner ge
oss bättre ri ksdagsmän.

feikod verklighet

Medan somliga sitter och tummar på
sina värdelösa aktier ägnar andra sig åt

en annan form av verklighetsflykt. De
låter sig bedövas och förföras av dessa

otaliga dokusåpor som rullas under
snart alla dygnets timmar i TVn. Denna
förnedrande låtsasverklighet har även
sina verkliga avläggare: de blir kioskvältare på tabloidernas förstasidor. Re-

dan de romerska keisarna visste att
"bröd och skådespel" skulle hålla fol-

ket på mattan. Ett mätt och underhållet
folk gör inga uppror.
Verklig heten övertröffo r sqgo n

Lite roligt i kråksången är ju att den riktiga verkligheten överträffar den påhit-

tade, den fabricerade. Här finns skurkarna, mutkolvarna, svindlarna, lyxlägenheter, bllar, utlandsresor mm. Och
det på riktigt - i det verkliga livet.
Eller varför inte låtas sip; roas av
Svenskt Näringslivs nya framtoning
med Ebba Lindsö och Stefan Fölster i
spetsen. Dock; skenetbedrar, förbakom
etikkurser och lågmält malande rör sig
uivar i fårakläder, och i bakgrunden lurar bilhandlaren Sören Gyll. Budskapet
är omförpackat, men inget är nytt un-
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Arbete år elllcl?
Arbete åt aila! Ja, sä lät det en gång i
tiden. Arbetslösheten, eller obalansen
som byråkraterna benämner den, ligger
för närvarande på 5,1 procent och är på
väg uppåt.

Grundvalen för den svenska modellen är full sysselsättning. Nu vittrar den

i kapp med att samhällssolidariteten knakar i fogarna med ökande
segregation och köns- och klassorättvisor som följd.
sönder

Fuil sysselsättning och en välutbyggd offentlig sektor är en förutsättning för kvinnors förvärvsarbete.
Nedskärningar i kommunal verksamhet och i socialförsäkringarna drab-

bar kvinnor hårdare än män eftersom
kvinnor är oftare sjuka än män, vårdar
oftare barn, förtidspensioneras i högre
der solen: sänk ;rrbetsrätten, sänk skatterna, sänk fiiretagsskattertra, sänk för-

skärmar, bonusar, lägenhetsaffärer,

mögenhetskatttetr, sänk.

En gång fanns drömmen om det
goda samhället, där likhetsprincipen
skulle vara riktgivande. Kvar i spillrorna av ett folkhem finns snart ingen
plats för arbetslösa, ensamstående
morsor, lågavlönade, sjuka, gamla, flyk-

.

.

Rötto mun efter mqtsöck?

Nu r'äntar rekordrreclskärningar, avgiftshöjningar och desstttctnr nya avgifter. Den som har tjock pliinbok kan köpa
sig bra vårcl, skolar, boende, hushållstjänster mm. Dct är den krassa verkligheten bakom talessättct "rätta mun efter matsäck".

Välfärd iiir alla är sntrrt ett minne'
blott. Det gocla iivet är fijrbehållet ett

iyxresor och mutor.

tingar m fl grupper.
Resultatet i EMU-folkomröstningen
visar att en maioritet av folket är oerhört trött på schackrandet med välfärden. Det visar också att en annan värld

etablissemang och en uraktelit som blir

är möjlig. Att den kampen förs här och
nu mitt i den svenska vardagen..

alltmer girigt. Det htrrrdlarr om fall-

Britt-Mqrie Olonder

Världens bästa arbetsmiliö
Svenskt Näringslivs vice ordförande

Jan-Peter Duker om arbetsmiljön i
den prir,'ata sektorn:
"Vi har faktiskt världens bästa arbetsmiljö. Vi menar att arbetsgivarna
har r,äldigt små möjiigheter att påverka sjukskrivningarna. De beror

till

övervägande delen på andra fakto-

Vi Mänskor 4/2003

rer än vad som händer i arbetslivet.
Den totala livssistuationen för människor har blivit mer pressad. Det är
stress, hemmamiliön, fritidsaktiviteter och annat som spelar roll." (P 1

-Morgon 06.15 2003-03-03)
Så bra då! Då behöver ju aldrig
arbetsgivaren ta nåt ansvar!

utsträckning o s v.
Hur socialförsäkringssystemen är
utformade är därför viktigt ur ett könsperspektiv.

Under en frågestund i riksdagen
lovade Göran Persson att en utredning
ska se över socialförsäkringarna. Han
vill ha ett system likt pensionssystemet,
med andra ord en privatisering och en
fortsatt anpassning till EU. Bäva månde
alla underbetaida kvinnor!

Den statliga Äldreberedningen
tycker att pensionsåldern ska höjas till
79 fu. Man tar sig för pannan! Har inte
Äldreberedningen hört talas om att LOmedlemmarna pensioneras vid 59 års
ålder i genomsnitt?
Eller att äldre arbetslösa diskrimineras? Deras chanser att få jobb är oerhört
små. Hur ska det inte då vara för en 70-

åring?

I en rapport från från Landstingsoch kommunförbundet sägs att om man

ska nå "budgetbalans" krävs skattehöj-

ning på ytterligare en krona eller nedskärningar på två procent fram t1I12007.
Detta motsvarar 40 000 jobb, huvudsak-

ligen kvinnojobb.
Britt-Morie Olonder

TElvtA:
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Besviken på Konrrnunql
Jog tror inte eft ögonblick på LOs löfien om Iåglönesotsning. Felet med derqs
modell ör qtt vi inom vår sektion hor för mångo genom-gångsyrken med lög
lön. Det söger Tinq Biörlund, fockligt oktiv i Kommunol och med över 20 år
inom vörden i yrkeno vördbitröde och underskötersko.

-

Det var i början av 1980-talet som Tina,
som idag är 43 är,började sinbana inom

vården. Hon var en av dem som var
med från starten i Enskededalen, eller
Dalen som hon i dagligt tal säger.
Eftersom Tina är nära släkt med mig
så har jag följt hennes bana och kamp
för en rättvis lön och den kampen har
varit tuff, det kan jag försäkra. Den sliter dessutom hårt på Tina och alla som

engagerar sig.

[önetroppon
Det var under 1990-talet som modellen
med individuella iönesättningar på 1okal nivå tog fart. En modell som Tina
inte lovordar, säger hon.

- Den modeilen kan ju aldrig bli riktigt rättvis och eftersom vi har så många
genomgångsyrken i vår sektion innebär
det att vi läcker som ett såll.
Tina förklarar det enkelt så att varje
satsning från lokala potten, till exempel

Poppelgården assistans är rätta

på en lågavlönad personlig assistens,

namnet på hennes arbetsplats i dag och
där de anställda ingår i Kommunal, sektion 26 med B 000 medlemmar. Inom

försvinner när den slutar på sitt jobb.
- Vi har många personliga assistenter som slutar bara efter ett år och då
tar hon ju med sig pengar från vår pott,

sektionen finns i princip alla yrken representerade, som vårdbiträden, personliga assistenter, barnskötare, köksbiträden och undersköterskor.
Själv har Tina under de här åren utbildat sig som barnskötare och undersköterska.

konstaterar hon.
Vad "kommunalarna" inom sektion
26 i stället vill ha är kraftigt hojda ingångslöner och en återgång
len med lönetrappa.

-

På det sättet får

till model-

vi åtminstone en

I dag är Tina besviken på sitt fack-

chans att på lokal nivå ta ansvar får våra

förbund, en besvikelse som inte blev
mindre av det snöpliga slut som strej-

potter och satsa på dem med 1åg lön, sä-

ken i våras fick.

om en kvinna på hennes arbetsplats
som förra året gick i pension med en

- Strejken blev ju ett fiasko och jag
trodde inte det var sant när jag fick höra
på radion att den var avblåst. Vi tyckte
redan från början att fackets metod att
vi skulle strejka i två veckor på varje arbetsplats var fel. En strejk ska inte vara
tidsbegränsad, den ska lamslå, menar
Tina bestämt.

Feiktcrrulcr

ger Tina och berättar i samma andetag

slutlön pä 16 400 kronor.
- Det förstår ju var och en hur hennes pension

blir och det efter många är

i yrket.

Inget fel pö engogemonget
Engagemanget när det gäller attt slåss
för rättvisa löner går inte att ta miste på
hos Tina som samtidigt också ger ut-

Namn: Kristina "Tirra" Biörlund
Ålder, 43 är

tryck för missnöje och besvikelse över

Yrke: Undersköterska

- Vi får kämpa hårt på lokal och
sektionsnivå, men efter det snöpliga slutet på strejken i våras var det många som
talade om att gå ur facket.
Men även om engagemanget för det
lokala fackliga jobbet är starkt så räcker
det inte för de offentliganställda när det

Facklig tillhörighet: Kommunal
sektion 26
Fackliga uppdrag: Skyddsombud i
fem år och arbetsplatsombud
Familj: Sönerna Daniel20 är och Simon fem år. Sambon Anders och
hans tre döttrar.

facket centralt.

En strejk skn inte aar tidsburtden, deu
skn lnmslå, siiger Tinn, st'ttrt iir ntycket
besaiken på fncket centrrilt. Bild :

Hilleui

Björlund

gäller att "kämp a" för rättvisa 1öner.
- Det är ingen som ska tro att den
andra ronden är så lätt när var och varannan kommun i princip "går på knäna" för att klara budgeten.
Resultatet av Kommunals strejk i våras blev 3,95 procent för personal inom

vården, medan andra grupper fick stå
över den här gången.
- Det känns ju också fel och överhuvudtaget anser vi att man ska sluta prata
om procent. Satsa på kronor och ören
och ge oss en lön likvärdig med industriarbetarna. Vill vi ha en vård värd
namnet så måste det få kosta, avslutar
Tina.

Moi-Britt Biörlund
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TEMA: völförd i gungning

Vöntclr öttestupcrn nu ?
Östergötlqnd ör ett völdigt vockert lqndskop, ett londskqp som vi östgötor ör völdigt stolto
över. Fovoritplotsen för mig och mångo fler ör berget Omberg: den hiigsto punkten i lönet
med en strålonde utsikt över Vötfrern och ollo mest gillor iog Vöstro Vöggor dör berget stupor
bront ner mot voftnet.
- Det blir völ Vöstro Vöggor för mig nör iog blir gommol och siuk, brukor iog skömio.
Nu "vete I 7" om iog inie kommer ott fö rötl.
1hrrkcn konr niir i.tnrlstirrget prcsetrte-

Fortsott trygg vård

riteringslista.

ladc sirr prioritcr"ingslista och följaktliscn Lrlcv tlct rnitt iorst.r frirgir till SingBritt Centerfjäll (r') trrl jau som pensioniir Lrclr(ivcr kartrra mi* orolig.
- Ncj rlctirritivt inte, konstaterar

Var och en kan ju tänka sig vilket rama-

skri det blev inte bara i vårt län, efter-

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordiörande Anna-Lena Sörensson (s) säger

som man redan nu befarar att fler lands-

i nämnda blad att hon lagt ut ett upp-

ting kommer att följa efter.
I en stor annons har Landstinget i

drag på länsdelsansvariga för den nära
hälso- och sjukvården att inrätta enprio-

Östergötland försökt förklara varför
man måste prioritera och röra om och
lägga ner avdelningar bland våra tre
stora sjukhus i länet. Dessutom säga

riteringslista även för primärvården.

upp 310 landstingsanställda.
- Landstinget är lika känslig som industrin för konjunktursvängningar och

de ska. Inte utsätta mig för risken att få
blåskatarr eller inkontinens.
Prostatan kan jag ju känna lugn inför ändå.

Sing-lilitt

sonr iir cn crv t-le i7 leda-

r"n(ite'rrta

'

i I ltiiso- och sjlrkvrirds-

rr;ilnntl-e n oclr sottr star bakclrn list.rrr 1ra r,lc 5() ,rkor-ttrttot' eller ska

vi siiga sitrktlonrar sot.lr nran valt
att prioriicra bort. Metr trots t-rtt
nrallrgd .rv purrktcrnir s()m räkntrs

upp pa list.rrr grillt'r oss iildre
s()ll cxenrpcivis från t'u'å
ii.-st'

hörappara-ter
'

'

tiil

ocn ledbesYar.

en

r.erkligheten är den att skatteintäkterna

nen håller och att alla leder fungera som

minskar samtidigt som kostnaderna
Landstinget i Östergötland omsätter

Vort tor pengorno vögen?
Det är kris i kommuner och landsting

cirka åtta miljarder per år och den

står att läsa i ett ar. de lokala bladen och

minskning i utbud som landstinget nu
har att besluta om motsvarar 38 miljo-

problemen är inte tillfälliga helier. Tiots
stora skattehöjningar i en del kommuner och landsting väntas det samman-

iikar, säger Sing-Britt.

ner kronor.

u" vården är alltså kvar'

-"#T:f"
-

Det har

blivit många missförstånd

när det gäller listan och den grundläggande skillnaden är r,äl att politikerna
tagit ett större ansvar. Prioriteringar har
gjorts tidigare och ingen kommer att
ställas utanför vården eftersom det slutgiltiga avgörandet görs av läkaren, säger Sing-Britt.
"Vården ska finnas nära dig" tycker
landstinget och det innebär förstås en
stiirre satsning på vårdcentralerna?
- Fier patienter ska behandlas inom
primärvården och våra vårdcentraler
fungerar bra. De som inte gör det kommer vi att stärka upp, säger Sing-Britt
och därmed börjar jag känna mig lite
tryggare ändå.
Men knappt har den känslan infunnit sig förrän nästa överraskning kommer när jag läser i lokalbladet att primärvården också kommer att få en prio-
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Det gäller alltså att försöka sköta sin

kropp och i första hand se till att öro-

lagda underskottet bli runt sex miljarder kronor.
Man kan undra vart pengarna tagit

vägen och vad blev det av den fina
vårdgarantin man hörde talas om i slutet av 1990-talet?

-

Vårdgarantin var mycket kost-

nadskrävande samtidigt minskade skat-

tekraften under åren 2001-2002, säger

Björn Grip, tredje vice ordförande i
landstingsstyrelsen och vänsterns
gruppledare i landstingsfullmäktige i
Östergötland.

Till det skall läggas att allt fler cancerfall klaras, man beräknar att cirka
80"/' i dag klarar av sin cancer. Vi blir
allt äldre och i dag ses det som normalt
att t ex en 75-åring klarar en operation
och kan leva ett drägligt liv.
- Till det ska läggas regeringens
kortsiktiga politik när det gäller att få
balans i budgeten. Enligt Crip så har
landstingen två år på sig att få balans i

völförd i gungning
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sin budget. De har med andra ord kniven på strupen.

Kan

vi säga adjö till den Svenska

Modellen nu då?
-Jagskulle i stället vilja påstå att det
här är ett sätt att rädda den svenska modellen, menar Björn Grip.
Ja, hur man än resonerar så kan ändå
vi östgötar konstatera att detblir föränd-

ringar. Eller vad sägs om att Motalaborna blir utan sitt BB. Inga akutoperationer på nämnda lasarett. Det blir att
åka till Linköping.
Däremot satsas på ortopedi i Motala
och till det kan läggas att vi har ett universitetssjukhus i Linköping, där man

Siukcr beslut gör yården siuk
För knappt två år sedan överöstes
göteborgarna av propaganda för miljoner om att lista sig på vårdcentrale-

rna. Listningssystemet kapsejsade
efter ett tag beroende på att alltför
många listat sig! Det medförde stora
underskott i sjukvården till priset av
att allt färre får vård!
Beslut om offentlig verksamhet
bör väl ut gå från den existerande
verkligheten och inte fixa idder.
Husläkarsystemet infördes under
det borgerliga styret på 1990-talet,

tande kritiken och debatten mot systemet som föregick själva beslutet.
Idag hirr rri bara tystnad från de

förra sjukr'årdspolitikerna. Kan det
bero på att de saknar tror,ärdighet
och är totalt ansrrarslösa för den sjuka

r.ård de beslutat om? Att de brustit i
omdcjme och iåtit sig styras arr ctsunt
förnuft?

Däremot har göteborgarna fått
facit på listningen: underskott på 164
miljoner kr, vilket innebär att:
. ca tio rrårdcentraler läggs ner
. migränkliniken läggs ner, avtal
med privatkliniker sägs upp
Sjukr,ården inom Västra Gcjtalandsregionen har profilerat sig på
två saker: nämligen Sveriges längsta
köer och vård av sjuk budget.

kan få specialistvård.
Det blir förstås mycket taxiåkande i
länet i framtiden. Men den verksamheten ska ju också leva och det ger ju jobb

men avskaffades för att det var dyrt.
Trots detta infördes ett liknande svs-

som i sin tur ger skattepengar.

rar allmänna medel eller orsakar

Jag kanske ska vänta lite med Västra Väggar och se hur det hela kommer

stora underskott i sin organisation
blir det åtal och avsked. Men uppenbarligen kan politiker fatta vilka un-

200 miljoner

dermåliga beslut som helst och ändå
gå fria. Den förra sjukvårdsnämnden

tionschef)för

att bli.

Men under tiden är det nog säkrast
att försöka hålla sig så frisk som mojligt.
Moibritt Biörlund

tem.

Om vanliga människor försking-

lät sig inte påverkas av den omfat-

PS. Trots att Sahlgrenska ska spara

kr har man anställt en
kommunikationsstrateg (informa80 000

kr i månaden. DS
BMO
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Lön för mödan, eller?
Urban Bäckström, den förra riksbanksdirektören, ska rädda det
skamfilade Skandia Liv. Som tack
för mödan får han en Iön pä 3,2
miljoner kr per år. Skulle han vilja

LT

.r<
f-

a"
a\

F.

\

avgå hägrar ett avgångsvederlag
pä 6,6 miljoner kr.
Ebba Lindsö, vd på Svenskt

Näringsliv, kan gotta sig åt 3,5
miljoner kr per år. Säkert väl använda pengar med tanke på det
budskap som torgförs.

Wanja Lundby-Wedin, som

Använd Schyman!
Gudrun Schyman har ställt sin riksdagsplats till den
feministiska rirrelsens förfogande. Detta innebär att
ferninister genom henne "ska kunna delta i debatter, stäl1a frågor till regeringens ministrar,lägga förslag på lagändringar och tvinga de etablerade partierna att ta ställning i feministiska nyckelfrågor".
Ty det ferninistiskar fijrändringsarbetet i Sverige går
myckef langsarnt:
- Kvimclr utfijr fortfarande merparten av det
obetalda arbetet i hemmet.
- 99,6 procent av bcjrsföretagens verkställande

direktcirer är män.

- Närståendevålcl är den vanligaste dödsorsaken fiir kvinnor mellan 15 och 44 är.
- Löneskillnaderna mellan kiinen minskar inte.
- Män står endast står för 14 procent av uttaget

av fiiräld raförsä kri rlgen.

- Andelen k',,innor med osäkra anställningsförhållanderr ökar.
I en riksdagsmotion drar Schyman upp riktlinjerna fcir ftjrändringsarbetet. Hon kräver bl a mer
resllrser

till kvinnors organisering, att universite-

tens kunskaper anl'änds, att ett feministiskt revisionsr.,erk inrätt;-rs. Mcttionen, "Feministiskt förändringsarbete" (2003 /04:A288), finns att hämta på
riksdagens hemsida, eller kontakta riksdagens in-

formation 08 - 716 40 00.
Schymans ansats att spränga partigränserna, att

anr'ända sin riksdagsplats som feministisk plattform har naturligtr.is gett upphov till ramaskrin
bland riksdagsledamöter av olika kulör och kön.
Därför fortsätter också attackerna mot hennes
skatteavdrag. Helt uppenbart finns det gott om
läckor och feministnoja i hennes eget parti. Här
styr Jantelagen och kastrationsångesten lyser ur
Bröderna Duktigs ögon.
Hur som heist; om du har en braid€:, mejla till
gudrun.schyman@riksdagen.se eller skriv

Gudrun Schyman,l00 72 Sveriges riksdag

10
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till

företräder de svenska arbetarna,
fär I,2 miljoner kr per år. Wanja
hade som bekant ingen större förståelse för kommunalarnas lönekrav.

Anitra Steen tjänar 2,4 rnlljoner kr per år som generaldirektör

på Systembolaget. En del är lön,
annat är bonus (obs! ej muta).
Bonusen får hon nog för att hon

är duktig på sitt jobb, vilket kanske inte är så svårt då hon bossar

inom ett monopol.
Anders L Johansson är generaldirektör på AMS. Nyiigen fick
han en nätt liten lönehöjning på
15 000 kr i månaden. Plus 216 000
kr retroaktivt. Han har nu en månadslön pä 94 000 kr. 15 000 kr i
månaden det är väl ungefär vad
en arbetslös får ut före skatt.
Sen 1998 har riksdagslönerna

gått upp med 50 procent, från
30300 till45 000 kr i månaden. Till
det ska plussas en ersättning på
3 667 kr per månad för kontorsmaterial och liknande. Plus gratis
resor, bostad mm.

Dessutom får enskilda ledamöter årliga tillägg:
. riksdagsstyrelsen 81 000 kr
. vice talmän 162 000 kr
. utskottsordf 108 000 kr

.

Låga

kvinnolöner
inom industrin

vice utskottsordf 81 000 kr
.riksbanksfullmäktige 75 600 kr
ostiftelsen Riksbankens jubile-

umsfond 27 000kr.

Det är inte bara inom Kommunal,
Handels och andra kvinnodominerade fackförbund som lönerna är

låga. Även inom industrin har
kvinnorna låga löner.

Enl Dagens Arbete tjänar
000 personer mindre än 16 000
kr i månaden. Inom textil- och beklädnadsindustrin tjänar 60 procent av kvinnorna under 16 000 kr
i månaden.
På många arbetspiatser inom
industrin får männen de kvalifi-

50

cerade och tekniskt krävande jobben, som ger högre lön och mer
utbildning. Kvinnorna har de monotona jobben, som ger lägre lön

och färre chanser till utbildning.

Lön efter kön
Tidigare i höst kom SCB med en
rapport som visade att heltidsarbetande kvinnor tjänar 92 procent
av vad männen gör.

Elisabeth Tamm

i unga

år.

Kvinnofrågan
"YitaIa alltid om att spara. Det är
emellertid ledsamt att konstatera
att det genomgående draget i alla
betänkanden är, att man vill spara
på de kvinnliga lönerna och särskiit de som är lägst avlönade".
Elisobeth Tomm i riksdogen

r924
(Citerad i Hjördis Levin, En radikal herrgårdsfröken, 2003)

Klcrppfakten på
kvlnnorlncr
I nedanstående ortikel visor frilonsiournolisten Morgorelq Norlin på en qnnon bild ov
siukskrivningorno i Sverige ön den förhörskode. Nör regering, somorbetsportier och opposition vill klömmq åt de siukskrivno blottlögger Morgoreto orsokerno till de högo siuktolen:
årotol qv nedskörningor, dålig orbetsmiliö, stöndigo omorgonisqtioner inom offentlig sektor

kröver sino offen Hon ovslöior öven myter som otl svenskqrno ör siukost i Europo.
En löngre version ov ortikeln hor vorit publicerod i Ordfront Mogosin l0/03.

nder hela nittiotalet skrev jag artiklar i Aftonbladet och Arbetet om läget för kvinnorna i offent
liga sektorn. Och fick tusentals läsarreaktioner. Jag
hör ständigt för mitt inre öra alla dessa historier, all den sorg,
ilska och besvikelse som jag fått lyssna till via telefon, och
personliga möten. Det var mycket ofta berättelser om ett
oändligt ansvarstagande gentemot elever, patienter, barrr,
handikappade eller socialbidragstagare. Nästan alltid kom
det en bisats om extraarbete på kvällarna. En stor grupp bland
dem som hörde av sig, var exempelvis dagisföreståndare som

berättade att de fick göra nästan ali administration hemma
på kvällar och helger, tiden räckte inte
EN STARK MTNNEsBTLD Än

orN av en

till

annars.

högt värderad förskoleföre-stån-

dare av den kaliber det skrevs artiklar om, som plötsligt fick

fyra förskolor att ta hand om istället för en. "Det gär intet",
sa hon. Men kommunen envisades. Hon accepterade så småningom och försökte göra sitt allra bästa, men till slut gick
hon in i väggen, med lång sjukskrivning som resultat. Nu
har kommunen åter delat upp ansvaret i fyra delar, men den
kvinnan kunde aldrig komma tillbaka. Först tog hon tjänstledigt ett halvår utan lön, och sen tog hon plats som utveck-

tande tjugofem åringar hämtade ur konsultbranschen, och
som sa upp sig efter att ha fått tårta och choklad via ett infantilt poängsystem av stolliga belöningar.
Ett samtal som för alltid finns inbränt i hårddisken var
den engagerade läraren på ett förortsgymnasium i Stockholmstrakten, som berättade hur de kämpat som djur för att
eleverna inte skulle bli lidande av att kommunen minskade
resurserna tiil undervisningen med en dryg fjärdedel. De var
några eldsjälar som försökte hålla ångan upp i en ständigt
nedåtgående spiral. "Sen orkade man inte så mycket mer, sa
hon. Och så i förbigående: "Och sen var det ju så många av
oss som dog!"

"Hör finns ett otroligt missnöie.
Det ör någon som blir löngtidssiuk-

skriven vorie veckq. Folk försöker

in i det sisto, men sen brister
det plötsligt."
Det var så. Fem av de drivande på gymnasiet hade dött: i

lingspedagog på annan ort.

stroke, i hjärtinfarkt, i självmord, i cancer, utan att någon re-

Grundskole- och gymnasielärare var redan tidigt en utsatt yrkesgrupp som idag toppar sjukskrivningsstatistiken.
Särskilt i storstädernas förortsskolor har de hamnat svårt i
kläm mellan elevernas behov och kommunernas sparkrav.
]ag talade med högstadielärare som fick tandproblem därför
att de 1åg och gnisslade tänder hela nätterna av stress. Jag
talade med speciallärare som inte trodde att de skulle leva
tills de blev femtio år, om läget inte ändrades. Jag talade med
lärare på nedskärningsskolor som blev betygssatta av nedlå-

flekterat över den saken.
Mot bakgrund av sådana historier är det knappast märkligt att mer än åtta av tio lärare redan 1996 ansäg att kommunerna var dåliga arbetsgivare, och att i en pinfärsk undersökning bara 40 procent av de lärare som utsatts för trakasserier i jobbet ens tog upp det med sin skolledning.

Eftersom erfarenheterna från en omojlig arbetssituation
talar sitt tydliga språk, har vi i Sverige fått ett växande problem att rekrytera lärare till de kommunala skolorna och
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elever till lärarhögskolorna. Trots alla glättiga rapporter och

solskenshistorier som sprids via kommunerna når en verklighetsförankrad information fram - särskilt till de unga, som
nu nobbar läraryrket.

"Htir har ai hnft massor aa omorganisationer som har priiglnts
aa fruktnnsaiirt kortsiktigt tänksnde. De som fattar besluten gör
nldrig någon analys. Man får en idö och så genomför man den. Sen
kanske mnn inte ens slutför den. Det är så planlöst."
"Uppleaelsenhos dem som jobbar är att tiden inte riicker

ektorerna har i sin tur också haft en övermäktig
uppgift under 9O-talet. Många av de erfarna pensionerade sig under den här perioden, och de nya
rekryterades ofta från förskolesektorn eller heit andra sektorer, och har känt sig hjälplösa. De har kämpat en ojämn kamp
mot nedskärningar och omöjliga krav. I åtskilliga fall har de
utsetts till syndabockar av kommunledningen och fått sparken under förödmjukande omständigheter. Trots att de till
politikerna tidigare framfört troliga konsekvenser av de politiska besluten.
En aktuell - men typisk - historia handlar om en rektor
som flyttade från en Stockholmsskola till en mindre stad, eftersom villkoren i förorten blev allt mer orimliga. "lagvaknar på nätterna av rent raserr" , sa hon redan 7995, i upprördhet över elevbehandlingen.

"Personolen könner stor frustrqtion över

tillför

patienternn, och att det saknas respekt för personalen som yrkesmänniskor."

"Stora nedskärningnr har resulterat i att folk jobbnr hårdnre.
Fler operationer, fler pntientbesök, Jler inlagda. Samtidigt som personalen blir iildre. Det blir högre tempo och inga återhämtningspauser. Det iir de iildre som bränner

ut sig."

"Här infördes en stressklinik. Men ingen
som ett

uågade gå

dit ,ftrr-

kriterium i löneförhandlingarna aar 'stresstålighet ochflexi-

bilitet'. Om man gick till stresskliniken blea det ju ett erkännsnde
att mnn aar mindre stresstålig, och då skulle man få lägre lön."
"Vi iir många som mår så dåligt, och niir lönen är det endn
beaiset på uppskattning så slår det såhårt om arbetskamraternafår

högre lön."

Situationen iir sådan ntt det uarken finns tid för att utaeckla
nya kunsknper eller ntt utbytn erfarenheter. Arbetsgiaarna ger oss
"

hela tiden nya uppgifter, men infe förutsättningar att sköta dessn
nya åtnganden."

qtt inte kunnq göro ett bro iobb. Allt styrs
enbqrt ov ekonomisko resonemong. Nu sko

"Politikerna driuer fram omorganisationer för att spara pengar
Det finns en aggression mot personnlen från politikerna. Mnn tir

vi till exempel sporo mer ön tio milioner pö

Så här låter det alltså när man ringer runt till sjukvårdspersonal. Ändå är folk mindre sjukskrivna i landstinget än i

personolbudgeten, i ett löge dör vi hor
go lopperq nde siu kskrivn ingor!

"

Hon tog t;änstledigt ett år för att vila upp sig och levde på
arvspengar hellre än att sjukskriva sig. Även den mindre staden krär,,de dclck att rektorn skulle ansvara för alltfler lärare,
långt över normen. Men hon kämpade. Och i våras fick hon
en hjärtkollaps strax före skolavslutningen och nu går hon
långtidssjukskriven.
Här har vi återigen ett exempel på en kvinna som själv
betalar för sin utslitning, hellre än att ligga allmänheten till
last, och som knappast får tack för det från något enda håll.
Istället blir hon ideiigen misstänkliggjord av politiker och
journalister i offentligheten, och får veta att det är hennes fel
att Kommunai inte får höjda löner.
Det finns fler yrkesgrupper som har ett liknande läge:
socialsekreterare till exempel, eller vårdbiträden inom äldreomsorgen. Förskollärare inte att förglömma - en grupp som
faktiskt har de högsta sjuktalen av de alla.
Och nu, är 2003, talade jag alltså under två månader på
heltid med landstingsanställda sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, om varför sjukskrivningarna ökar. Den uppgivenhet som strömmade genom telefonluren var inte att ta
miste på. Mycket talade de förstås om nedskärningar och
omorganisationer, men lika ofta om hopplösa arbetsscheman,
skuldkänslor gentemot patienterna och bristande respekt. Låt

mig citera några av rösterna:

1,2
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inte ens en tillgång."

kommunerna. Och det är ännu större skillnad mot privatanställda. Men så har det inte alltid varit. Så sent som 1990 var
det högre procent sjukskrivna inom den privata sektorn än i
den offentliga.
Hela detta skov, hela denna jordskredsliknande föränd-

ring av arbetsvillkoren i Sverige har skett under 1990-talet.
Och det är i stort sett bara kvinnor det handlar om. 88 pro-

"Vi hqr orbetstidsmodeller dör qllq sko
rofero helo dygnet. Det orsokor dålig hölso;
sömnproblem. Mon blir förförod. Ingen hor
ens tönkt pö hölsoospekterno. Folk blir

siukskrivnq efter nögro år. Det ör
som ett brev pö posten."
cent av de långtidssjukskrivna i kommunerna 1998-2001. var

kvinnor, enligt Statistiska Centralbyrån. I landstingen var det
89 procent.

Och sjuktalen bland män minskar istället för att öka.
Det här måste alltså vara den i särklass viktigaste kvinno-

frågan i vår tid! Den allra tyngsta jämställdhetsfrågan. Men
dessa kvinnor verkar inte få stöd från något hå11. Inte från

facken centralt, inte från de politiska partierna, inte från
kvinnoorganisationerna. Jag har inte ens hört jämställdhetsminister Margareta Winberg nämna det i förbigående. Köns-
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aspekten på sjukskrivningarna är tabu både i media och i
politiken. När jag ringer Kommunförbundet och pratar med

att politikerna påpekat att det blev ekonomiska problem för
staten. Vilken makalös fräckhet!

en ekonom, säger han lite skämtsamt: "Det viktigaste för oss
i kommunsektorn verkar ju snarast vara att byta kön på per-

ocH

sonalen!"

de sjukskrivna fuskade. Att de nog inte var så sjuka egentli-

SEDAN

KoM

NÄSTA

våg av indignation: antydningar om att

fentliga sektorn? Fick man kanske en smula dåligt samvete

gen. Att de bara tog ledigt av slapphet och satt hemma och
virkade, utan att ett ögonblick tänka på hur de stackars politikerna drabbades av att somliga tog semester på heltid.
Från början försökte fackliga krafter streta emot den där
attityden. Många fackklubbar utgick förvånande nog från att
alla människor i grunden viil arbeta, och inte smita från arbete. TillLO-kongressen år 2000 kom det därför en lång rad

över nedskärningarna under nittiotalet? Funderade man över

motioner med krav på förbättringar inom arbetsmiljö-

varför nästan alla var kvinnor? Ångrade man att man hade
minskat försäkringskassornas personal med 30 (!) procent,
så att de inte hann med sitt rehabiliteringsuppdrag? Bekymrade man sig över att det blev allt svårare att rekrytera unga
människor till landsting och kommuner?
Definitivt inte. Vad debatten handlade om från första minuten var istället hålet i statskassan och statsbudgeten. Det
var detta som sjukskrivningarna innebar för såväl regering
som opposition. Läget togs upp som ett rent budgettekniskt
problem. Hur mycket det kostade staten att så många människor var sjuka, hamrades in dag efter dag i rikstidningarna
och SVT:s nyhetssändningar. Det var liksom de sjukas fel att
ekonomin inte gick ihop. Här gick de och sjukskrev sig trots

området. Facken påpekade att reglerna om rehabilitering inte
följdes över huvud taget. Inte av arbetsgivarna och inte av

ocH

HUR

xm oÅ de ökande sjuktalen tagits upp på den offent-

liga arenan? Hur har politiker och media reagerat sedan man

fick upp ögonen för att sjuktalen ökade igen från 1998 och
framåt?
Oroande man sig över den dåliga arbetsmiljön inom of-

försäkringskassan.
Facken påminde om rehabiliteringsreformen som kom
1992. Lagen var ett svar på de höga sjukskrivningstalen i slu-

tet av åttiotalet. Det gällde att få folk tillbaka in i arbete så
snart som möjligt.
Riksdagenbeslöt att ge lite extra tillskott till långtidssjuka
som var beredda att gå i rehabilitering och försöka hitta en
väg tillbaka till någon form av jobb. Arbetsgivarna var rentav
skyldiga att göra en rehabiliteringsutredning med den anställde. Sedan skulle de göra upp en plan ihop med försäkringskassan för hur de sjuka skulle kunna komma tillbaka.
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Kanske på deltid? Kanske med mindre krävande arbetsupp-

för bristande förmåga att tillgodose svaga gruppers behov

gifter?

av försörjning och stöd. Men ingenting hände.

Den här lagen kapsejsade på ett tidigt stadium. I bara fem

procent (!) av fallen gjorde arbetsgivarna en utredning. Trots

att lagen slår fast att arbetsgivaren har ansvar för sina anställdas rehabilitering.

Försäkringskassorna, som alltså var den andra parten,
bantades rejält under 1990-talet och 30 procent - ailtså nästan en tredjedel

-

av personalen försvann. Personalen hann

i

stort sett bara med att betala ut pengar, och även detta tog
allt längre tid. Folk fick vänta orimliga tider på sina sjukpengar. Rehabiliteringen hann de nästan inte med alls.
Arbetsförmedlingarna som hade ansvar för de arbetslösa
sjukskrivna grälade med försäkringskassorna om hur oiika
fall skulle definieras. Socialtjänsten som har ansvar för social
rehabilitering försökte också definiera bort enskilda fall. Människor kom på det här sättet svårt i kläm mellan myndigheterna. Massor av tid och kraft gick åt till att diskutera vem
som skulle betala. Kontentan blev att ingen tog ansvar för

rehabiliteringen.

Också Riksrevisionsverket (7996:8), Riksförsäkringsverket (7997:6) och Statskontoret (1'997:27)kom ut med raPpor-

ter där de påpekade att rehabiliteringen fungerade dåligt.
Mängder av siffror visade på alarmerande fakta om långtidssj ukskrivningarna.

förtidspensionärer och 169 000 sjukskrivna. 1999 fanns 420 000 förtidspensionärer och 168 000
sjukskrivna. Uppenbart för envar alltså, att rehabiliteringslagen inte fungerade. Men ingenting hände'
Varför? En kvalificerad gissning kanvara, att eftersom det
främst handlade om lågbetalda kvinnor, blev det aldrig nå1991. fanns 367 000

gon het frägavare sig för media eller de politiska partierna.
Otaliga enskilda människor råkade illa ut. De fick i många
fall ingen rehabilitering alls eftersom myndigheterna grälade

om vem som skulle betala. Trots att alla parter - de själva,
arbetsgivaren, försäkringskassan - var överens om vad som
behövde göras. Och som individer hade de ingen möjlighet
att själva kräva vare sig omprövning eller rehabilitering.
På LO-kongressen 2000 förslogs därför att en statlig reha-

1996 stoc DEN sakkunnige Egon f önsson larm i en statlig utredning (SOU 1996:85) där han riktade stark kritik mot
den splittrade organisationen av rehabiliteringen som ledde

biliteringsförsäkring skulle införas så att den enskildes ställning stärktes. Många menade att beslut borde tas av en objektiv instans. Dessutom föreslog flera förbund att företags-

till konflikter,

hälsovården borde göras obligatorisk.

REDAN

1,4

och Jönsson anklagade det svenska samhället
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m man reflekterar en smula över skillnaden mellan de partipolitiska och mediala reaktionerna un
der senare år, och de strömningar som kom fram
på LO-kongressen, blir det uppenbart att här finns två dia-

metralt motsatta bilder av de anställdas situation.
Från fackligt håll vill man alltså ha lagstiftning om att
människor ska ha rätt att få hjälp till återanpassning i arbetslivet.
I media och från politikerhåll målas istället upp bilden av
ett folk som vill slippa arbeta, och de åtgärder som föreslås
från både regering och opposition är att man ska klämma åt
de sjukskrivna ytterligare. Lägre sjukpeng och dubbla läkar-

intyg exempelvis.

"En syno på en ovdelning vet
inte vod hennes chef hor för

bestöllning på sig. Då kon mon iu inte
pöverkq. Det ör mycket söllon

demokrotin fungeron"
Här finns den överhetens misstänksamhet, okunnighet
och arrogans som följer i spåren på ett skiktat samhälle, där
makteliten har få eller inga erfarenheter från det arbetsliv de
beslutar om. Och där också kanalerna från och till arbetslivet
minskat i samma takt som folk lämnat partierna i en sorts

skrivna kvinnorna? Det är iskall överhetstaktik att ställa två
svaga grupper mot varandra. Varför inte till exempel ställa
sjukkostnaderna mot JAS eller representationsavdragen, eller direktörslönerna i AP-fonderna?
När sjukskrivningskostnaderna var som lägst i mitten av
1990-talet innebar ju det på intet sätt att skolan fick nya tillskott i form av fler lärare. Istället gav socialdemokraterna
efter valet 1994 mer pengar till JAS och mindre till kommunerna, vilket fick till följd omedelbara neddragningar i skolan och vården.

Idag är kommunalanställda den grupp som har högsta
sjukskrivningstalet, och bland dem ligger lärarna i topp. Det
beror i stor utsträckning på de beslut som finansministern
och statsministern var med och fattade under nittiotalet. Om
man grovt utnyttjar människor, och lägger omänskliga bördor på dem, så blir de till siut sjuka.
Och när de till slut blir sjuka, bör man inte skuidbelägga
dem. Vi talar just om yrkesgrupper som plikttrognast av alla
har försökt hålla ihop samhällsverksamheten under dåliga
tider. De borde snarast ha medalj. Istället har i stort sett en
enig maktelit höjt sina hotfulla pekfingrar mot dessa medelålders kvinnor, därför att de kostar för mycket. "Blame the

victim" som det heter på engelska: skyll på offret.
Makthavare som under lång tid fattat kortsiktiga och dåliga beslut försöker idag hitta en syndabock. De skyddar sig
genom ett batteri av repressiva åtgärder och uttalanden i en
nästan sprickfri symbios med mediafolk i SVT och dagstidningarna.

massflykt.
Förra våren gick exempelvis den kristdemokratiska ledaren

Alf Svensson ut och påstod att sjukskrivna fuskar. Anna

Hedborg, generaldirektör för Riksförsäkringsverket, menade
att företagsläkarna borde återta långtidssjukskrivningarna/
med undertexten att de inte så lätt låter sig duperas. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tog nyligen ett
gemensamt beslut om att försämra villkoren för de sjuka genom att sänka sjukpenningen.
Statsminister Göran Persson gick under Kommunals
strejk ut och deklarerade: "Om vi lyckas hålla sjuktalen nere,

"Folk skuldbelögger sig siölvo för
qtt de inte kloror ov iobbet. Det finns
en orsok till qtt mon völier det hör yrket.
Mon vill vårdo folk. Men sen blir det
det minsto mqn gör! Vi försöker kompenserq genom ott springo fortore, men

nu kqn vi inte springo fortore."

och om arbetslivet fungerar väI, ja då hade vi haft tiotals mil-

jarder kronor för att förbättra den offentliga sektorn."
Vad innebär det i klartext?
1. Det finns inga pengar att höja Kommunals löner.
2. Det är de långtidssjukskrivnas fel. Det är en enastående cynism som ligger bakom ett sådant uttalande. Man
kunde ha trott att tungan slant, om inte finansminister Bosse
Ringholm bara en månad senare i en lång artikel i Lo-tidningen (17 /5-03) diskuterat ohälsan med precis samma vinkel. Han skrev:
"De ökande kostnaderna för ohälsan äter upp det utrymme som vi så väl behöver för förbättringar i skolan, till fler
lärare och nya skolböcker eller till fler händer i vården och
omsorgen om de äldre."
Varför jämför Ringholm justbristerna i skolan mot de sjuk-

rRÅH msrrsGvARHÅLL HAR GrvEwrs ToNEN varit än hårdare. Och mängder av journalister har passat på tillfället att göra sig lustiga
över de sjuka. Som till exempel Richard Swartz i Svenska
Dagbladet(8/5-02) som kallar svenskarna "mjäkiga" och föraktfullt frägar: "skulle svensken vara skörare än en tysk, ita-

lienare eller tjeck?"
Personligen tycker jag inte det vore ett dugg märkligt om
svenska medelålders kvinnor vore mer sjuka än andra just
nu, efter att ha sett och skrivit om deras heroiska arbetsinsatser

under hela nittiotalet.
Men är det sant att de är sjukare? Hur ser egentligen sjukGtalen ut när man tar del av internationell statistik?

Eftersom RFV under många år varit en aktiv part i kampanjen mot det svenska socialförsäkringssystemet sökte jag
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efter internationella jämförelser från andra hå11. På SCB:s
hemsida fann en hänvisning till DICE, Database for Institutional Comparisons in Europe - en sammanställning av officiell EU- och OECD-statistik som görs av Institute for Economic Research - IFO, ett stort forskningsinstitut knutet till uni-

har kommit upp i de sjuknivåer som rådde i slutet av åttiotalet. Åren 1987,L988,7989,1990 och 1991 hade vi fler sjuka

versitetet i Mtinchen.

frånvaron hade Sverige för femton år sedan: 1988. Dävar 4,9
procent av de sysselsatta sjukfrånvarande.
Varför blev det inte samrna politiska och mediala drev
1988? Då när det hade funnits större anledning - om man ser

Där får man se helt andra siffror än de som är i omlopp i
svensk debatt. Det är helt enkelt en häpnadsväckande och
svårförklarlig skiilnad !
I denna sammanställning ligger svenskarna absolut inte i
topp vad gäller sjukskrivningar. Sverige kommer först på
tolfte plats i tabellen med tjugo länder. Alltså nedanför mit-

än idag.

Trots den kraftiga ökningen vi sett under de senaste fyra
åren har vi alltså inte nått den nivån. Den allra största sjuk-

till sjuktalen?
Ett hett tips: därför att det på den tiden inte fanns något
hål i statsbudgeten.

ten. Då har DICE mätt antalet sjukdagar i procent av den år-

I grunden kanske det vore mer motiverat att tala om att

liga arbetsinsatsen 1998-2000. Det visar sig i själva verket att
svensken är mindre sjuk än både tyskar och tjecker och att
fransmän, polacker och norrmän toppar sjukligan.
Att göra exakt jämförbara mätningar av sjuktal är givetvis svårt; det är många olika faktorer som spelar in: hur stor
del av befolkningen som är i arbete, hur iänge, och så vidare.
Det är dock svårt att tro att ett tyskt forskningsinstitut i
Mtinchen skulle ha något intresse av att vränga siffror för att
gynna lilla Sverige. Däremot ställer man sig onekligen frå-

Sverige hade extremt låga sjuktal under mitten av nittiotalet.

gan, om det finns svenska aktörer som har det. Kanske tjänar

nder den första halvan av nittiotalet tjänade staten mer än tio miljarder årligen på att sjukförsäkringsavgifterna översteg kostnaderna. Också det
privata näringslivet gjorde miljardvinster på sjukforsäkringarna under dessa år. Men det talade man tyst om. Mig veterligt var det endast Pockettidningen R(7-2/ -96) som intresserade sig för detta. Och man lyckades aldrig få någon debatt i

finansdepartementet rentav på att bolla med statistik för att
skapa bilden av ett mjäkigt och fuskande folk. Den bilden

"Pä det viset mqn orgoniserqr

offentlig sektorn idog, så springer vi som
förgiftode möss ollihop! Mon hinner oldrig
med helheten! Mon hor inte en endo pqus

pö iobbet, hinner inte tönko. Allro vörst
ör det i den kommunqlo sektorn dör

Fram tiIl1996 skedde nära nog enhalvering av sjukfrånvaron.
Dels på grund av den ekonomiska krisen som gjorde hundra-

tusentals arbetslösa eller förtidspensionerade. Dels på grund
av de kraftiga försämringarna i sjukersättningen (införandet
av karensdagen och sänkta ersättningsnivåer) som gjorde att
många tvangs gå till jobbet fast de var sjuka, den så kallade
sjuknärvaron.

frågan.

Minst av allt gjorde Riksförsäkringsverket någon ansträngning för att se till att överskottet i löntagarnas inbetalningar till sjukforsäkringssystemet utryttjades till någon form
av förebyggande hälsovård.
HELA DENNA soRGLtGA HlsToRtA

mqn iobbor med de döende."

om sjukskrivningarna är en verk-

ligt sjuk debatt. Det som borde varit en diskussion om män-

kan man sedan använda för att driva fram en moralisk panik
i partier, media och arbetsgivarkretsar. Då blir det ju lättare

niskors hälsa och arbetsmiljö blir istället en bred attack mot
det svenska välfärdssystemet över huvud taget och där de
kvinnor som arbetar pä sjukhus, skolor och förskolor biir de

att driva igenom ytterligare försämringar för att täppa till hå-

främsta offren.

let i statskassan. Efter att ha sett DICE:s EU-statistik undrar

Mekanismerna
tydligare:

jag hur

tiliförlitlig uppgiften om de sjuka svenskarna egent-

i

denna sjuka debatt blir efter hand allt

ligen är?
Och hur ligger det

till med sjuktalen i Sverige

sett över

l.

Blundo för problemen och hövq in pengornq. Det var

är svårt att fä ihop tongångarna i debatten med den faktiska

vad som skedde när rehabiliteringslagen begravdes och ersattes med försämrade ersättningsvillkor.
2. Tolo om onnol. När sedan sjukfrånvaron åter stiger förvandlas allt till en diskussion om kostnaderna för statsbud-

statistiken. Här tonar en helt annan bild fram.

geten.

Förvisso har antalet sjuka ökat på senare år, och ökat dramatiskt. Men kanske ändå inte så dramatiskt som man före-

3. Skopo krismedvetonde. Med panikartade rapporter om
"galopperande sjuktal" som vare sig ser bakåt eller gör relevanta internationella jämförelser.

tid? Man drabbas onekligen av

en smärre chock även på den

här punkten, när man går till källorna, till exempel SCB:s senaste sammanställning som presenterades nu i augusti. Det

ställer sig.
SCB:s siffror visar nämligen att
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vi idag fortfarande inte

4. Skuldbelögg de drobbode. Genom att tala om "gene-

välfärdspolitiken. Utan ideologisk debatt. Allt
för att regeringens budget ska gå ihop."
Helt rätt. Men att man ska få höra det från
liberalt

hå11,

medan regeringen istäilet applåde-

rar LO:s kapitulation inför SAF är ägnat att förvåna. Fortsättning följer.
Det vi ser i hela denna mardrömsfärd är inte
bara att frågan om människors hälsa och arbets-

)

miljö fullständigt glömts bort. Det är också ett

viktigt steg i omvandlingen av den svenska
statsapparatens karaktär:
Tidigare fanns det någon form av förtroende

-rT

iv

ral

mellan medborgaren och myndighets-Sverige.

Nu är den ersatt av en kompakt misstro uppifrån. De människor som år ut och in betalar in
stora avgifter till ett försäkringssystem bestraffas ekonomiskt och bemöts med misstänkliggör-

,\
ar va -l

ande så snart de blir sjuka. Försäkringskassan,

a?/,.

som en gång i tiden hade ansvar för förebyggande hälsovård, ser idag som sin huvuduppgift att jaga kostnader. Antingen genom att spela
'rar

n'i

åqfa

r1_t- rri-

nära

rlÄr

,/\

F'n i nl-ro,fc

l_

rzrlr:

ol_ f

om det

.uttalande
qi- ännq'l

af- ?

polis eller genom att helt enkelt fördröja utbetalningarna. Det är nu snarast regel att sjukskrivna får vänta mer än en månad på att få sin
ersättning. Genom Försäkringskassan ser vi kanske tydligast återkomsten för den repressiva
statsapparaten.
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sig

i allt högre grad

som fullständigt rättslös.
Och vem talar för de sjuka kvinnorna i denna
sammansvärjning mot den enskilde? Alla de

rösa

villkor" trots att det svenska sjukförsäkringssystemet re-

dan urholkats kraftigt.

5. Nytt möl: holvero siuktolen till 2008! När regeringen

parter som burit upp det svenska välfärdssystemet tycks ha
kapitulerat.

sedan fastställer som övergripande mål att halvera sjuktalen

Vad ska man säga om Arbetsmiljöverket, vars generaldirektör Kent Pettersson sett lagstiftningen om arbetsskador

tiil

och rehabilitering förvandlas

2008 har alla instanser fått ett riktmärke. Ingen kommer

till skämt och stillatigande låtit

Iängre att diskutera hur arbetsmiljön förändras utan bara i
vilken takt som sjukfrånvaron minskar. Om det sedan sker

ten?

genom sjuknärvaro, sjuksemester eller avstängning från
Försäkringskassan spelar mindre ro11.
6. Privotisero försökringssystemet!

Vad ska man säga om en jämställdhetsminister som låter
denna klappjakt på kvinnorna i den offentliga sektorn pågå
utan någon invändning?

för tredje sjukskrivnings-

Inte heller utanför den socialdemokratiska makteliten finner dessa kvinnor något stöd: vad ska man säga om att ett

veckan lyckas arbetsgivarna formå LO att gå med på att öppna

"feministiskt" parti går med på fortsatta försämringar för

för privata försäkringsbolag att ta sig in i systemet. Som Expressen skrev i sin ledare den 25 augusti är detta att försvåra
alltmer för människor med handikapp eller kroniska sjukdomar att få jobb. "IJtan att någon ens tycks höja på ögonbrynen håller vi på att införa ett privat sjukförsäkringssystem
som inte har större chanser att fungera än de liknande system som finns i andra länder. Istället kommer vi att förstärka
de skillnader som redan finns mellan högförsäkrade, lågförsäkrade och oförsäkrade. I såfall ger vi upp den generella

dessa sjukskrivna kvinnor? Om de fackliga organisationerna
som överlåter åt arbetsgivaren att formulera krav?

GENOM ATT STATEN

övrndrrn

ANSVARET

statsbudgetkrav och privatiseringssträvanden ta över debat-

Marita och alla andra kvinnor jag mött, de tusenden som
bär upp det som finns av mänsklig närvaro på sjukhus, skolor, förskolor och andra arbetsplatser: ingen talar längre för
deras sak.

Morgoreto Norlin, iournolist och förfottqre

Vi Mänsk or 4 / 2003

17

Jönsfölldhet trickserdes borl
i förslog rill ny EU-förfcrttnit g
Historien om hur iömstölldhet mellqn kvinnor och mön "glömdes borfl'
nör EU:s nyo förfottning skulle skrivos ör den gomlo vonligo. 44 kvinnor och 235 mön sqtte sig ner och producerode en text som - hoPPson! - från börion helt råkode utesluto iömstölldhet som en del ov

Morie Fredriksson,

unionens mål och vörderingor.

mentet

politisk sekreterore

för

Lyckligtvis vaknade de kvinnor som ändå
var där till och protesterade, tillsammans
med flera stora europeiska kvinnoorganisationer. Så jämstäildheten skrevs ändå

kommer att bli ett område där parlamentet har medbestämmanderätt - m
a o har EU:s enda folkvalda organ
ingenting att säga till om i jämställd-

in. Både som värdering och måI.

hetsfrågor. Utskottet för kvinnors
möjligheter och lika rättigheter fortsätter alltså sin huvudsakliga roll
som ett alibi. Och vi får sätta allt

Trodde

vi i alla fall. Tills instanser

som jämO och Sveriges kvinnolobby påpekade att det visserligen talas
om iämställdhet mellan män och

kvinnor som ett av unionens måI,
men i stycket om värderingar är det
enbart iämställdhet som gäller.
Och på flera andra språk är formu-

leringen INT'E ordet iämställdhet
utan jämlikhet - equality (eng),
egalit6 (fr), igualdad (sp). Ett av den
franska revolutionens slagord från
L789 således.

När EU ska formulera en författning år
2003 har vi alltså inte kommit längre än
Frankrike är 7789. Och det beror inte på
att motsvarande ord inte finns på andra
språk, det är en ytterst medveten formulering för att ingen ska kunna ankiaga
EU-länderna fijr att inte vara trogna sina
värderingar.
Till exempel de nuvarande och fram-

hopp på feministfronten

till

EU-

kommissionen.
Lobbyingen inför och efter konventets arbete har varit omfattande. Från hela Europa damp email ochbrev ner från intresseorganisationer, partier och sist men inte

inte har rätt att göra abort. Föreställer sce-

nariot att EU-kommissionen bestraffar
dessa länder med böter eller offentliga
reprimander. Hu så hemskt. Tacka för att
de 235 manliga konventsledamöterna såg
till att tricksa bort den frågan.

Kampen om flera andra

viktiga formuleringar
har också förlorats, som

att jämställ.dhet inte
Vi Mänsk or 4 / 2003

i EU-porlo-

En strid som kyrkan redan har vunnit är
att de erkänts ha större betydelse än alla
andra organisationer i EU. I stycket om
unionens demokratiska liv kan man läsa
att " ttnionen ska respektern och inte ingripn i
kyrkors och religiösa snmm0nslutrtingnrs och
snntfunds ställning".

Kyrkans särskilda rättigheter grundiagsfäst alltså. Enligt intresseorganisationen "Catholics for a free choice", innebär det att katolska arbetsgivare kan diskriminera människor pga deras åsikter eller sexuella läggning utan problem. Eftersom kyrkorna undantas från unionens övriga värderingar, kan de därför väija att

minst, våra vänner i Vatikanstaten som
inte gett upp kampen än. Innan textförslaget var klart gällde det inledningendet som på EU-språk kallas preambula
och har större betydelse än man tror.
Alla lagförslag kommer i framtiden
att kollas av, så att det är i denna inlednings anda. Och i denna preambula borde det då stå att unionen vilar på kristna
värderingar, ansåg den katolska kyrkan
och en del ledamöter från olika iänder.
Deras formulering fick dock ge vika för

avskeda eller inte anställa homosexuella
eller människor med avvikande uppfattning i abortfrågan exempelvis.

det mer luddiga " inspirerade aa

Militariseringen av EU har diskuterats

Europns

kul t ur elln, r elig i ö s a o ch hu m a n is t i skn aru.

.

.

"

.

tida medlemsländerna Portugal, Irland,
Malta och Polen där kvinnors rätt till sin
egen kropp inte respekteras i det att de

(v)

Men som sagt, kampen pågår fortfa-

rande. Polska riksdagsledamöter
som befinner sig i EU-parlamentet
som s k observatörer, mailar runt
protester och stöds av EU:s nuvarande ordförandeland ltalien. I Sverige förs den kampen av Alf Svensson, som i en motion om konventsförslaget menar att "det är högst naturligt att den kristna id6traditionens betydelse för Europa omnämns
i ingressen".

Det innebär också att de katolska biståndsorganisationer som idag tar
emot tio procent av EU:s biståndspengar kommer att kunna fortsätta
göra det trots att vissa av dem motarbetar rätten till abort och användningen av preventivmedel.

föga i Sverige, men desto mer i vårt grann-

land Finland. Där har finska Vänsterförbundet krävt att Finland lägger in sitt
veto om försvarsavsnittet inte skrivs om.
I detta stycke står det klart och tydligt att
EU:s medlemsländer ska vrsa "ötrrsesidig
solidaritet", dvs assistera andra EU-länder
militärt om de kräver det. Där står också

att EU ska ha ett tätt samarbete med
NATO och att den militära kapaciteten
ska öka.

Om konventets ledamöter var föga representativ för EU:s befolkningar (1.7"h

kvinnor, medelålder i presidret 70 år) är

Nobelr Shirin!
Nobels fredspris motlogore i år blev Shirin Ebodi, en lrqnsk muslimsk kvinno. Hon blev den elfte kvinnon i roden qv totqlt öttio mottogore ov Nobels fredspris (obs! Mindre ön I 4Yo ov ollq freds pristogore ör kvinnor medon den obsolub moioriteten blond freds kömpore
i helo vörlden ör kvinnor!).
Shirin hade kvalificerat sig också tidigare

till att uppmärksammas av världssamfundet för sin freds och människorättsinsats. År 2001 tilldelades Shirin Raftopriset;

tidigare har hon fått Human Rights
Watch-priset.

Trots att de iranska myndigheterna
har vant sig vid att människorättsadvokaten Shirin Ebadi tilldelas utländska priser har Teherans reaktion visat att det är
svårt för de iranska myndigheterna att
svälja utnämningen. En uppenbar förvirring rådde i Teheran om hur de skulle reagera på utnämningen. Efter nästan en hel
dags tystnad uttryckte talesmannen för
regeringen, Abdullah Rama zanzadeh,
glädje över att Shirin Ebadi tilldelats priset och hoppades på att man får mer användning av hennes expertis i Iran. Strax
efteråt togs uttalandet tillbaka och reducerades till Rama zanzadehs personliga
uppfattning. Emellertid sade vicepresidentenAli Abtahi till AFP att" Jagär väldigt glad att en iranier, och framför allt
en kvinna, har vunnit Nobels fredspris.
Det är ett tecken på den aktiva roll kvinnor spelar på den sociala och politiska arenan. Att en advokat har vunnit priset ger
oss hopp om en förändring av det juridiska systemets metoder." Det dröjde
några dagar till för president Khatami att

yppa sig om priset. Då uttryckte han ocksin glädje men samtidigt poängterade
han att Nobels fredspris inte är likvärdig
så

som samma pris i t ex kemi, fysik eller
medicin!
Under tiden fortsatte den statsauktoriserade tystnaden i iransk media. Ute på

gatorna däremot var situationen långtifrån förvirrad; Irans unga befolkning jublade över priset och unga tjejer klädda

i
vita huvuddukar och med vita rosor i
handen välkomnade Shirin på flygplatsen.

Lika intressant var reaktionerna hos
en del av den så kallade oppositionen ut-

"muslimsk" kvinna som bor i Iran och
är dessutom verksam i ett land som styrs
av "politiskt islam" (!) Har vunnit freds-

priset. Det var E-mail, fax och brev som
strömmade (och skickas fortfarande) i
protest till Nobels kommitt6. Ännu än
idag, är de upptagna med att samla underskrifter på Internet för att skicka vidare till kommitt6n. Trotts att de utgör
en mindre skara av oss alla Iranier som
bor i Sverige och som är väldigt glada
och stolta över Shirins utnämning, var
det enbart de som fick chansen att uttrycka sig i svensk media. TV4 ägnade
de tid och GP intervjuade dem.

Sveriges regering och riksdag inte mycket

rellen står att EU-rätten ska vara
överordnad nationell rätt. Det innebär att även Sveriges grundlag är underordnad EU-rätten.

svenska folket och dess politiker som har

uppstått, särskilt i EU-frågor. Redan idag
fattas 60 procent av alla beslut som berör
Sveriges politik i Bryssel. Om författ-

ningen antas sitt nuvarande skick kommer det bara att bli fler och fler.

I

den paragraf som kallas passe-

Eb

adi, år et s fr e dsprist ag ar e

omlands. De var rasande arg på att en

bättre.

I EMU-folkomröstningen stod det
klart vilken enorm klyfta mellan det

Shirin

I Danmark, Irland,

Precis samma behandling ffu Irakierna nu som en folk från ett ockuperade
land. Irakier som får visa sig i media är
enbart dem som jublar över "frälsaren,,
Bush och att han räddade de från Saddam. Ingen Irakier som ställer den avgörande frågan att: "Vem skapade Saddam

och Bin Ladin? Vem utrustade de med
massförstörelsevapen? osv" kommer ald-

rig att synas och hörs i vår media.
Då undrar jag vad är den gemensam-

ma nämnaren mellan fanatiker, extrem
vänster, "mainstream media" och USA?
Shirin Roodsqri

Och vi har inte fått någon annan förklaring än att det svenska folket antas

vara så okunnigt i EU-frågor att de kanske än en gång skulle drista sig till att
rösta nej. Det finns inget annat att tillägga

Spanien, Portugal,

än att hålla med Brecht som en gång skrev

Luxemburg, Tjeckien och Holland pla-

att det bästa vore om politikerna valde
sig ett nytt folk. Och att hålta tummarna

neras nu folkomröstningar men i Sverige
har regeringen sagt tvärnej. Till och med

i de EU-vänliga länderna Frankrike och
Tyskland talar regeringsföreträdarna om
folkomröstning. Så icke i Sverige.

för att något annat land kommer att protestera. Vare sig världen eller EU kommer
att gå under för det, lika lite som när
Sverige valde bort euron.
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Tillsommqns för Kvinnors Röttigheter och för ett onnot Europo

t

ett Europo med frihet och iömlik'
het mellon kvinnor och mön

*

ett Europo med sociolq röttighe'
ier för ollo, kvinnor och mön

* ett Europo, solidqriskt, pocifistiskt
och ontimilitoristiskt
(ur Kvinnornos monifest, onloget den
l2 november 2003 i Poris)

En gnnmnlfrnnsnnn, (ut srltef nrt: knrrcke? ), står rnknlgund
och tyst på ln Place da ln llcprtblik och ztiiritttr.för "La grnnd
re ndezuous", dcilt{tnstrntit'tttett. Hntt ptåtttitttter oss o17t
fratskn reuolutiottans ptnrollt'r ttclt tlaf ntt eJtar 211 år och 4

-.:..j
Bilder: Erni Friholt Bildtexter: Shirin Roodsari

månndcr hnr de irrte iitr rr1tputåtfs; I lriirdcrrrn biir hsn trtå
plnknt:
Ena uisnr jordklotct sttrrr iir fiirsttnrslös ocll står i rt1rnden
niir någrn Ameriknnskn soldntcr Jtirsöker triingn itr i den en
fnnn som tir ingcntittg nnrmt iirt Dttllnr sedlnr. Ouarytå ltilden
står: Globnlisering oa cn neolib.arnl politih, Dat tir dct!

På det nttlrtt ptlnknft:t står: Ortcrskådligltct är ctt s/ngs
ntotstånd. Och setlnrt tlt' ttttstn/giskn ptnrollernn frårt Mirabcnuxs tid ltnr ltasunrsts i ctt rtt.oliLternl uiirld:
Frihet: relntiut
I iinilikl rc t : o t il I gii rt gl i gt
B r tt der skn pt : I tii d n n cft c r

Fem blsnd 600 suensknr på Kuittnofortun och ESF i
Paris: fr o Helena, Erni, Agrrctn, Gudrun, Shirin.
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5OO kvinnol
Kvinnoforum och Europeiskt 5ociqlt Forum (ESF), dör Erni Friholt, Shirin
Roodsori och Helenq Svontesson från Slry
deltog.

patriarkala och diskrimirre
i kvinnornas manifest. Oc
delta i, förkastas denna n1

"Kvinnan är född fri" . Sä inledde kvinnokämpen
och revolutionären Olympe de Gouges för mer än
200 är sedan sin "förklaring för kvinnors rättigheter". Det var ett svar på den franska revolutionens
män som krävde "Frihet, jämlikhet, Broderskap".

nativ eller mobilisera

Hon biev avrättad.
Avrättning riskerar väl ingen av oss 2 500 deitagare vid Kvinnoforumet och omkring 50 000 i hela
ESF i Paris är 2003. Men frågan när "broderskap"
blir utbytt mot "syskonskap" återstår att besvara.
Den nya grundlagen för EU har skrivits ihop av
nästan enbart (äldre) män. En feministisk dimen-

från Tjetjenien och Ryssl
pel på hur de tillsammanr

I Poris på

sion saknas helt.

"Vi protesterar mot detta macho, sexistiska,

anledningar och med olika
stoppa processen, byt ut,

.

ett är

stånd! Folkomrösta!

När vi hörde vittnes{r
härdarna, tedde sig dolk
tionen som ett lyxproble'h

get och våldet. Den ryska
för hennes regerings bru

grupp i St. Petersburg

ar'l'rå

att åka till Tjetjenien, gömt
av tusentals desertörer. De
Palestina berättar liknand

och samarbete. "Vi

skor

o

lemonstr.er.clde I PGrris

Det hnr knappt

gått trettio år
sedan det Grekiska

folket hnr bliait
kaitt dikts-turens
rtälde; och nu
stiger upp en ny,
lilrn odemokrntiskt

uölde: EU. Diirför
de sura,ledsno
ninerns. På

banderollen står:
Nej! tiU kapitalets

Europa,la! Till
folkets och
proletärernas
Europa.

på Kvinnoforum
Lerande

ch på

ELuopa", slås fast

alla möten

vi hann

konstitution, av olika
krav: Gör om allt,
förändra, skriv ett alterinnu starkare socialt motrya
a

starka

tålen från de olika krigs-

om konstitun. Där gav oss kvinnorna
k debatten

lland ett gripande exemts
t

försöker bekämpa

kri-

kvinnan bad om ursäkt

rtalitet. Hennes kvinnoåller sina

soldatsöner från

växande skaran
från Israel och
de historier om motstånd
rner den

elegaterna

rdar

olivträden tillsam-

mans". En både handgriplig och symbolisk åtgärd.
Mariana från Serbien, från Kvinnor i Svart,
konstaterar: Vi var stolta över att vara illojala och
att kallas förrädare mot den serbiska regeringen under kriget. För oss betyder feminism också antimi-

litarism.

Kvinnan från Colombia påminner om sitt land
med dess nästan 50 år av krig - helt bortglömt i
Väst. 65 procent av befolkningen lever idag under
existensminimum. Ännu ett krig.
På ett annat seminarium som handlar om vatten blir vi påminda om hur ord som "rätt" till vatten har försvunnit och ersatts med "behov" ... Omkring 75 procent av vattentillgångarna i Syd är privatägda (hur förhåller det sig här hos oss?)I Ghana
måste kvinnornaiagaefter vatten, speciellt där man
gräver efter guld. En och en halv miljard människor i världen har inte tillgång till rent vatten.
Rätten till vatten måste skrivas in i den europe-

Femnrcs Solidoires
n

rc dle ru o cks å

i

SKVs systerorganisation

-

V tirl

d

-

oktia

skuinnom nr s chen

iska konstitutionen, kräver delegationen från Italien.
Vi har redan fått kommuner att rena och förvandla
vattnet i fontänerna (otaliga i ltalien) till dricksvatten.

Nej, debatten om konstitutionen i EU är ändå
inget lyxproblem, utan något vi alla bör befatta oss
med. Där står t ex ingenting om fred, men NATO
betecknas som fredsbevarande..., påminner en tysk
talare om. Gudrun Schyman i panelen anser att vi
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år i rad hölls World Sociql Forum i Brnsilien, Porto Alegre.
Viil mottogen och understödd aa dess radiknla borgmästnre.
I,{östa år tor Mumbni i Indien emot. Ak dit!
Tre

forts 2500 på Kvinnoforum
inte behöver bemöda oss om att ens läsa den 300 sidiga
konstitutionstexten, utan i stället diskutera vad vi vill ha.
Och hur vi praktiserar det vi vill ha och hur vi viil ieva,
tillägger jag själv. Ett bra exempel ger kvinnan från Palestina
på ett seminarium om Solidarisk handel (Fair Trade). Efter
att ha beskrivit den fruktansvärda skändningen av olivlundarna - 100 000 träd slets upp av israelerna för att ge plats till
nya bosättningar - berättar hon att den olivolja som de ändå
har kvar, behöver exporteras. Då har Italien, via Fair Trade,
köpt en mängd av vår olja, trots att de själva är världsledande
i framställning av olivolja. Detta är verklig solidaritet.
Sammanfattningsvis: Underbart att möta så många kreativa framåtsyftande tankar, att träffa så många unga människor, att vara på Place de la Republique och demonstrera med
100 000 likasinnade.
Jo, men visst: EN ANNAN VÄRLD ÄR tr,lÖll-fC.
Erni Friholt

Vö

rldskvi

n no rner rschen

Världskvinnomarschen är en gräsrötternas förening. Den
finns överallt där kvinnor kämpar mot neoliberalism, krig.
rasism, fattigdom, alla former av diskriminering, ockupation,
militarism och för en fredlig värld fri från exploatering och
förtryck.
En värld där människor åtnjuter alla mänskliga rät-tigheter, social rättvisa, demokrati och jämställdhet mellan kvinnor och män. En värld där kvinnors arbete, både det produktiva och det reproduktiva, och vårt bidrag till samhället er
vederböriigen erkänt där kulturell mångfaid och pluralism
är respekterad en värid där miljön är skyddad.
Kort och gott: Världskvinnomarschen tror att vi tillsammans kan och måste byggu en ny värld.
Den fanns nu senast påtagligt i Paris.
En serie stora globala aktioner förbereds: The Women's
Global Charter for Humanity (kvinnornas program eller dokument för mänskligheten) skrivs färdig under 2003 - 2004.
Och i december 2004 antas programmet vid marschens femte
internationella möte i Rwanda. Mellan 8 mars och17 oktober
2005 är det tänkt att den färdigskrivna texten ska följa med
Världskvinnomarschen runt världen, med början i Brasilien,
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fortsötter

via Amerika, Asien, Oceanien, Mellanöstern, Europa tili Afrika. Under
tiden fram till dess hoppas man på
många folkbildande aktioner, de-

monstrationet mm i regionerna.
Vi uppmanas att sy ett lapptäcke

med våra alternativa id6er och bilder i rutot som sedan ska sys ihop
till jättestora globala lapptäcken.
Den 17 oktober ska ett av täckena bäras vid avslutningsaktionerna i Afrika. Därefter, från november 2005 - 2006 kommer jättetäckena att turnera i de olika världsregionerna och
användas av kvinnorna vid olika aktioner.
Utan samordning är dock dessa id6er svåra att förverkliga. Det finns idag omkring B0 kommitt6er runt om i världen. Huvudsamordnaren finns fortfarande i Quebec, Kanada.
Hör av er om ni är intresserade av att vara med och bilda
en svensk, eller nordisk samordningskommittd till Erni Fri-

holt: ernifriholt@hotmail.com eller SKV direkt:
inf o@svenskakvinnor.nu
Erni Friholt

På marsch för mänskliga rättigheter

i lsrael och Palestina
Nör du löser dettq hor kvinnorno
pockot sino vöskor för qtt stortq
sin Humon Rights Mqrch genom
Polestinq och lsroel.
Den 20 december sker sttrrten i Tel Aviv.

Marschen pågår sedarn i tre veckor och
avslutas i Jerusalem.

"Ä\,en vi som vanliga människor
kan ge ett bidrag till att li-rsa problemen

därnere på fredlig vtig". Dett.r är
marschdeltargarnas ör'ertvgelse. De
kommer från många länder. Från
Sverige tyrrärr få, men desto fler från
Norge och Danmark och många andra
länder i rrärlden. Förberedelse genom
kurser i ickevåld och fre'dlig konflikthantering pågår in i clet sistar. Ett enormt
arbete har iagts ned, i synnerhet av

norskorna som arbetat intensivt i snart
två år, för att denna marsch ska kunna
genomföras. Ett förslag från Danmark
att skjuta upp marschen ytterligare en

nande skribenter.
Det är alla med-

gång vann inte gehör hos de palestinska och israeliska kr,innorna. De vädjade: Snälla ni, kom nul
Tre gånger tidigare har stora fredsmarscher initierats från Norge. 1981 till
Paris, 1,982tlllMinsk, 1983 till Washington. Det var under det kalla krigets dagar. Kr.innornas okonventionella sätt att

inferno finns lolk,

bryta barriärer och fijrkasta fiendebilder
hånacles av en samfälld press. Detta
g;ällde i synnerhet marschen till Minsk
(där både Ola och jag deltog).
T'hc Human Rights March in i oförsonlighr:tens och hatets regioner blir något nrl'i:ket mer än att utsätta sig för hå-

vetna om.

NIen i detta

mest kl,innor,
som trotsar hatet,

som finner l'iigar ti}tr r;.lranr1r':i. ij+'s',r,
kommer

m

a

rsclr

cl

eltagaln a a tt tra l'fa oc r r

kanske katr rle gcllom sin niln'aro iie
dom ännu fi)cra lnod t;ch ilen niidr-ändiga känsitrn att inte t,;rra cnsam i sin
kamp. Dettar är m1.r:ket.
Vi som inte karu t,at'a med på rnarschen är ända tned er i tankanra och
cinskar rncd all r,år hjärtats krtrft att ni
måtte lyckas och att ni återvänder välbehå11na

Erni Friholt

lntifada 2000 r 2003
Iralestinierna brttkerr beskyllas fi;i' ;rtt ira
kastat bort möjligheterna att t-rppnii err
egen stat och fred. Men i verkligheten

är clet Israel som förstiirt alla sådana
procent av det historiska
Palestina har reduceratas till nio pro-

miijligheter.

;15

cent.

Mellan september 2000 och oktober
2003 har 2654palestinier

Av dessa är

493

blivit dödade.

barn.

47000 har skadats,2500 med perma-

nenta men,500 av dem är barn. 100 barn

har förlorat synen genom att de skjutits

När muren är färdigbyggd kommer 600
000 palestinier att vara isolerade och 58

av gummikulor.
82 palestinier har dött i vägspärrar
då de inte fått söka medicinsk vård i tid.
52 fall av barnfödslar rrid vägspärrarna
har resulterat i att 77 nyfödda barn dött.

i Göteborg" ISM-nktion 9 noBild: Irtgrid Ternert

Clrcck1toittt
uentber.

procent av Västbanken annekterad av
Israel. Genom muren får Israel kontroll
över palestinska vattenresurser, om rådets stora bristvara.Syftet är att driva
palestinierna att lämna Västbanken Muren gör det omöjligt att rent fysisktbygga en palestinsk stat.

Byggandet av muren är en klar
kränkning av de mänskliga rättigheterna och internatic-rnell lag.

Boikotta lsrael!
Den 20 decemberplaneras attbli en Boi-

kotta Israel-dag i en rad orter i Sverige.
Som konsument har du naturligtvis

mojlighet att påverka. Köp inga Sharonfrukter, avocados eller andra produkter
som kommer från Israei.

På Palestina-

gruppernas hem- l@
-='"-L
sida finns möjlighet att
bestä1la bojkottmaterial.
www.palestinagrupperna.a. se
För mer information: 0B - 647 72
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Det Yetr en gång en EMU-folkoml

Det usr knökat på
EMU-debatten i
Folkets Hus. Hiir tnr
komat(t)onterna igen
sig

före debatten.

Bild: Eay Hagman

Vi i SKV har en gång fijr alla menat att
Sverige inte skall gå med i EU, under
de villkor som finns idag. Vi förstod från

valstugor. Vi målade nya banderolier att

första början att det skulle bli ett kapi-

möten.

talets sammansvärjning, mot medmänsklighet och ansvar om jorden i
dess helhet. Därför ställdes det sig helt
naturligt att vi även var emot EMU.
I hela Sverige jobbade vi hårt på Nejsidan. Vi gav ut ett gratisnummer av Vi

Mänskor, som delades ut i hela landet.
Vi gjorde ett eget flygblad med lite extra reklam för SKV.

Ör'erallt där r.i behövdes stod vi i

ha på demonstrationer och på andra
ställen,

vi ordnade

egna diskussions-

I Göteborg anordnades ett möte mel-

lan Gudrun Schyman och Mona Sahlin. Det var SKV tillsammans med Socialdemokratiska Kvinnoförbundet i
Göteborg som arrangerade det.
Vi hade det i A-salen i Folkets Hus,
där tyvärr ett hundratal inte fick plats.

TV 24 var där och filmade, filmen
visades sedan iTV 2 ett par gånger.
Det var den bästa debatten i Göte-

borg. Inga elaka påhopp, båda förklarade sin åsikt och fick göra det.
Zoidq Hogmon

Mcli-Britl
fheorin höll låder
...oGh

Maj-Britt Theorin var flitig under valrörelsen. En fredag eftermiddag skulle
hon appellmötestala vid Johannastatyn

i Brunnsparken

(Göteborg)

intill Nej-

stugan. Men Maj-Britt trodde att det var
vid gångbron till Nordstan. För där stod

ju scen, högtalare och mikrofoner klara.
Maj-Britt hoppade upp på scenen och
satte igång att snacka. Men vid sidan
om stod ja-sidans blå gossar, halvt perplexa, halvt ursinniga: det var ju deras
scen och deras appellmötestid

bort henne, sa de till SSUarna.
- Nej, det kan vi inte. Gör det själva,
blev svaret.
Men eftersom de inte vågade ge sig
på Maj-Britt Theorin vek de snällt ihop
sina parasoller. Maj-Britt talade i mer än
en halvtimme. En bit ifrån stod Carl
Bildt och väntade på att få tala någon

-

Ta

gång.
Snacka om vinnare och förlorare...

Bilder: Therese Pnrker

AVSKAFFA PATR'IARKATET!
24
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iMcrlgcrretcr Winberg

röstningooo
ooo

och solcr lyste

slog i glqslqket

i Kcrrlsteid

ser så tragikomiskt ut. Hon ler och
ler och man ser att bananen den ska-

ett kvinnonötverk redqn i moi. Visst vor det iobbigt, men mest roligt öndö. Vi fick
nyo kontokter och visqde ott kvinnor kon. Lite bidrog vi völ till ott N"isidqn vonn i Kqrlstod (som so io till
EU I9941.
SIO/ i Kqrlstqd bildode

ver och skaver... och jag tänker att
det är väl också ett jävla slut på en
politisk bana. Att efter så många år
arbetat för jämställdhet, dvs. den viktigaste demokratifrågan i Sverige, få
en skavande banan på halsen och bli
sparkad

Vi var 35 personer, mer eller mindre aktiva i
nätverket. Vi var flest SKVare, men det var
också många miljöpartister, vänsterpartister,
fyra-fem socialdemokrater. Bara en centerpartist, hon kom aldrig på något möte. En besvikelse var naturligtvis att lokala s-kvinnor vis-

serligen uttalade att de var mot EMU, men
de ville inte samarbeta med oss.
Vi hade flera interna möten och en studiecirkelbaserad påABFs "Krona eller euro".
Förutom alla pass några av oss tillbringade i Nej-sidans valstuga, hade vi två större
utåtriktade arrangemang. Persmäss, den 5
augusti, är det alltid marknad i Karlstad, och
då hade vi tombola på Stora Torget, samtidigt som vi propagerade och delade ut mate-

till Brasilien!

Margareta Winberg vågade utmana den manliga makten. Hon talade inte om jämställdhet som någon-

ting som alla skulle vinna på.
Hon utmanade den manliga makten genom att tala i klartext. Hon taSoru tnck

för sinn htsntser i

rcearittgerr spnrkndcs Mnrgnref n
Winber,g |itö;4 till Brnsilien.

lade om jämställdhet där män måste
stiga tillbaka för att kvinnor ska få
plats.

minister och nu plötsiigt skr-rUe bli
ambassadrir i Brasilien.
Hon blir intervjuad om hur det

Unga par känner sig jämställda,
till dess att de får sitt första
barn. Sedan blir det tydligt hur
(makt)mönstret ser ut. Kvinnorna tar
ut mest av fijräldraledigheten, jobbar
deltid och kommer efter i karriären
och löneligan. Därför är det viktigt
att dela fciräldraledigheten, rnenar

rial.

känns och hon ler i TV-rutan och man

horr.

Väldigt många kvinnor och några män
stannade vid vårt bord, de flesta trar redan

har hängt på henne ett halsband bestående av exotiska frukter. Hon försöker se glad ut samtidigt som en banan skaver henne in på halsen och allt

IIon satte en nål i röven på bolagsgubbarna för några år sedan ge-

övertygade nej-sägare, några gick med i nät-

verket. (Det kom också ett par högröstade

Det finns vissa bilder som farstnar på
näthinnan. En sån bild har jag av
Margareta Winberg när det blerv känt
att hon fått kicken som iåmsiälldhets-

manliga pensionärer som skrek att vi var mot
utveckling och internationellt samarbete och
de kom att plåga oss nästan dagligen också
när vi stod i valstugan).

sa hon,

nom att hota om kvotering om inte
fler krrinnor kommer in i bolagsstyrelserna de närmaste fem åren. Nästa

år har tidsfristen gått ut och då ska
minst 25 procent av styrelseledamöter vara kvinnor. I dag är det ungefär elva procent kvinnor, så det
finns en del kvar att göra.
Förra rrintern ordnade hon en
jämställdhetsskola för regeringen,
där de olika ministrarna fick lära sig
lite om jämställdhet. Detbehövs minsann där också...

Höjdpunkten kom en vecka innan omröstningen, då vi arrangerade en föreställning
som vi kallade "Med kulturen som vapen".
Det var ett mycket förnämligt program, med

förstklassiga artister. Körsång, stå-upp komik, slagfärdiga visor, diktläsning av unga
poeter och Dhonna, en grupp tjejer som kallar sig feministiska performanceartister och
är väldigt roliga när de i ett fartfyllt, revy-

Det sägs att kompetenta och starka kvinnor förr eller senare slår i ett
glastak. Det gjorde också Margareta
Winberg efter fem år som jämstäild-

aktigt nummer skojar med kvinnorollen.
Dessutom visade vi en utställning av kvinnokampsaffischer frän 7}-talet, samlade av

hetsminister!

konstnären Barbro Hedström.

Elly Engstedt

Aose Bong

Bild: Therese Parker
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Vclndqncr Shivcl: O73s crvtcrl
som giordcl crv lerrorisler!

Vondonq Shivq ör egentligen körnfysikeq men hon
hor istöllet får verko som miliö- och mönniskoröttsoktivist. Ekofeminist är kqnske rött beteckning,
för det ör med feministisko förtecken hon verkor.
Vondonq leder ett forskningsinstitut i New Dehli
I år har två av hennes böcker översatts
och givits ut på svenska och i samband
med utgivningen gästade Vandana
Shiva Göteborg i samband med Bokmässan tidigare i höst.
Den teknologi som man vill föra in
över oss är baserad på krigsmentalitet,
biologisk krigföring, genetisk ingenjörskonst, det har samma påverkan på oss
som terror!
Och de avtal som träffas inc'rm ramarna för G7 är som gjorda av terrorister! Och själva globaliseringen i deras
händer är som ett krig. Vandana Shiva
förtydligar: Vad har gröna revolutionen
fört med sig? Människor som dör av
insektsmedlen som sprutas över grödorna och bönder som begår självmord
när de inte längre kan klara sin familj
på sitt jordbruk!
Hon är kritisk mot industrialismen,
det är det dummaste vi människor gjort.
Och det är inte en känsla grundad på
nostalgi, förklarar hon. Det finns alter-

nativ t.ex att ifrågasätta klädindustrin,
precis som Gandhi gjorde.
- Varför är det framförallt kvinnorna
som kämpar för tillgång till rent vatten,

26
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med uppgift ofi bidro till sökrondet ov den biolo'
gisko mångfolden och ott utvecklo olternotiv till
de storskoligo iordbruk som ör etf hot mot mil'
iön.

frägar Vandana retoriskt när hon framträdde på Bokmässan. De är för att det
är dem som hämtar vattnet. Men männen borde bry sig lika mycket, för de
består ju också precis som kvinnorna till
70 procent av vatten! Det är kvinnorna
som ser sambandet mellan det vikande
räkfisket vid Indiens kust och avverkningen av skog. Hon varnar för följderna av privatisering av vattnet. I Sydafrika var det 300.000 som fick kolera
och 300 som dog av förorenat vatten.

Att

behöva köpa vatten leder inte till att
mindre vatten används, utan att det
missbrukas. Att privatisera vatten är att
säga till de fattiga: "Dnharingen rätt till
vatten, du har inte någon rätt till liv!
På 1980-talet blev det möjligt att patentera liv och bl.a. gavs ett mycket frikostigt patent till läkemedelsjätten Du
Pont som fick patent på en mus som

genmanipulerats till cancer. Patentet
kom att gälla alla djurarter vars arvsmassa genmanipulerats med cancerframkallande gener.
Ett annat amerikanskt företag har
patent på navelssträngsceller från alla
foster och nyfödda. Det har gett upp-

hov till en kapplöpning på patent som
sedan ska kunna säljas till företag. Det
här är amerikansk patentlagstiftning,
kanske du invänder. Men det är fel. Nu
gäller den amerikanska patentlagstift-

ningen över hela världen genom
GATT/WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter.

Patent har blivit ett redskap för global ekonomisk kontroll, konstaterar
Vandana Shiva i sin bok Skydda eller
sköala. Och patent utgör en allt större
del av USA:s export. Den utgör mer än
50 procent av exportinkomsterna.
Hon anknyter till utförsäijningen av

Irak till privata företag. Imperier har
alltid byggt sin makt på militär styrka
för att försvara handeln. Och försvaret
av globalisering under täckmantel av
frihandel utgör inget undantag. Vandana Shiva varnar för att följderna av
patentsystemet kan bli ännu mer förödande än under den koloniala eran: Den
innebär intebara en återkolonisering av
oss som folk utan en kolonisering av alla

livsformer.
Coroline Runesdoiler

SHIP TO BOSNIA

Leif Jcrnsson blir
hedersrnedborgcrre i luzlcr

Vi hqr tidigore i Vi Mönskor beröttor om Shrp to Bosnia, som bildodes 1994 på initiotiv ov leif Jonsson. M/S Hovöng reste da tll
Bosnien, lostot med | 08 contoinror med förnödenheter och en
brqndbil till gruvstoden Tuzlo.
Efter båtprojektet fortsatte Ship to Bosnia för attbygga ett solidaritetshus i byn
Libnica i Tuzla kommun. Tuzla hade
trots kriget lyckats bevara en samexistens där muslimer (bosnjaker), kroater
och serber fortsatte att leva tillsammans,

och i september 2002 invigdes Solidarity House, tack vare bistånd från indi-

vider och organisationer i Sverige. Målsättningen är att stödja de krafter på Balkan som verkar för fred, försoning, sam-

existens och demokrati. Idag pågår
seminarier, odlingsprojekt, barn- och
ungdomsverksamhet i anslutning till
Solidaritetshuset, och byrådet Open So-

ciety Libnicabygger ett kontaktnät med

likasinnade på Balkan.
Den 2 oktober i år utnämndes Leif
Jansson

till hedersmedborgare i Tuzla.

Ceremonin sammanföll med 60-årsdagen av Tuzlas befrieise från den tyska
ockupationen 1943. Det var bland annat kransnedläggelse på gravplatserna

för partisanerna från andra världskriget och för offren för kriget \992-95,
däribland 71 ungdomar som dog i en
granatattack i maj 7995.

Nedan följer Britta Olssons, Leif Janssons fru, rapport från högtidligheten.

Leif lansson med ryggen emot kameran.
Ltingst till höger borgmiistaren i Tuzln lasmin
Imamoaic. Den som skakar hnnd med Leif tir
Ilijn lurisic - President of City Council.

"Tuzlas stadsfullmäktige beslöt på sitt s&twnanträde den 28 septeffiber 2003 att stifta utmärk-

att inforitrcrt Er om att fullmäktige har beslutqt att ge utmiirkelsen titl Er. Ni får den för Ert humanitiira arbete med flera
projekt somhur aarit aa utomordentligbetydelseför såaäl aår stad som dess inaånare, ochaiaill
elsen Hedersmedborgare aa Tuzla, ach det är en stor glädje

på detta sätt aisa aår uppskattning ila

Ceremonin äger rum i ett hus inne i
TuzIa som en gång byggdes ideellt på
fritiden av gruvarbetarna för att användas som deras Folkets Hus vid manifestationer och helgdagar. Det fick narnn

för

oss

nllt aad ni har gjort för lss".

Ceremonin inleds med nationalsången och folkdans. Det hålls en tyst
minut för offren under andra världskriget och det hålis tal. Värdar för ceremonin är Tuzlas borgmästare Jasmin Ima-

efter Mosa Pijade, en revolutionär som
var andreman efter Tito. Nu ägs huset
av kantonen och heter Bosnian Cultural

movic, och ordföranden för stadsfull-

Center.

Den stora scenen är svart och som
fond hänger ett svartvitt foto av Tuzla,
föreställande en regnvåt gata med ett
långt led av soldater och 2 oktobnr 1943
skrivet i rött. Idag är 60-årsdagen av
Tuzlas befrielse från ockupationen \943,

tionalism, demokrati återkommer ofta
i talen. Därefter delar man ut Tuzlaplakett till ett tjugotal Tuzlabor som uträttat något bra för Tuzla.
Tre hedersmedborgare utnämns:
Två av dem är Richard Holbrooke och
Leif Jansson. Den tredje är en inhemsk

då Tuzla var den dittills största stad som
befriades.

professor. Professorn och Leif var där,
men inte Holbrooke.

mäktige, Ilija Jurisic. Orden antifascism,

tolerans, multietnicitet, fred, antina-

Så här stod det i brevet från Jasmin
Imamovic och Ilija Jurisic:
"Tuzlas stadsfullmäktige beslöt på
sitt sammanträde den 28 september
2003 att stifta utmärkelsen Hedersmedborgare aa Tuzla, och det är en stor
glädje för oss att informera Er om att
fuilmäktige har beslutat att ge utmärkelsen till Er. Ni får den för Ert humanitära arbete med flera projekt som har
varit av utomordentligbetydelse för såväl vår stad som dess invånare, och vi
vill på detta sätt visa vår uppskattning
av allt vad ni har gjort för oss".

Dagen avslutas med besök hos Jou-

zo och Manda Divkovic som berättar

)))
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om när sonen ringde hem till Jouzo
under kriget, full av oro efter att ha läst

i tidningarna att muslimerna var illa
ansatta av kroaterna. "Oroa dig

trte",

sa Manda, "Jouzo är i garaget med
femton kroater, dom hjälps åt att tröska majsen så vi ska ha något att äta".
Och allra sist åker vi till Gevalia.

Han bjuder på vindruvor direkt från
spalj6n, har just stängt av TV:n i ilska
över att ha fått höra på nyheterna om
nedskärningar som drabbar pensionärerna. Men han blir glad över att se oss.

Solidority House fyller ör
Dagen efter, i Lipnica, börjar med
kransnedläggning på Smajl Murics
grav. Han dog 7994, samma dag som
Leif kom till Lipnica första gången. Att
det kom folk till byn ifrån ett annat
land var en märkvärdighet under kriget. Leif och Jan-Erik, en hamnarbetare
som också var med på den resan, hade
samlat ihop pengar bland arbetskamraterna i hamnen innan de åkte. För
de pengarna hade de köpt vad som
under kriget var lyxvaror: paket med
bodylotion, ficklampa, kaffe, leksak.
Och i byn skänkte man bort dessa pa-

till gruvarbetarfamiljer som en

ket

för huset. Det är ungdomarna som håller i festen. De har byggt en scen mot
baksidan av huset så att det blir ett uterum som inramas av småhusen som
just blivit klara. Det är premiär för den

nyinköpta ljudanläggningen. Liljana
Antic, kroatiska, och Edis Malkocevic,
muslim, är presentatörer. Faruk Delic
och Anel Kovacevic är översättare.
Precis som på högtidligheten igår i
Tuzla är det tal. Ramiz Muric taiar, Jouzo Divkovic talar, Leif talar. Och Arne
Ruth talar, han håller ett mycket uppskattat tal där han tackar för det motstånd man gjorde här nere under andra r'ärldskriget och som bidrog till att
kriget aldrig nådde vårt land. Han pratar också om Leif och Ship to Bosnia
som inte väjer för det omöjliga. Barnen

från Edos dansgrupp dansar folkdanser och Esad Kovacevic, en inhemsk ar-

tist, sjunger.
Och efter det serveras kallskuret i
huset. Många stannar kvar långt in på
natten.

Britto Olsson
Fortfarande behövs pengar till Solidarity House!
Du kan läsa mer på

hälsning och uppmuntran. Smajl och
hans familj var bland de som fick be-

E-post: shiptobosnia@nada.kth.se

sök.

Tel: 08-462 05 32

Smajl hade fått en medalj för sitt

www.shiptobosnia.se

Postgiro: 90 06 35-4

arbete i gruvan, den ville han ge Leif.

Leif valde att rita av medaljen. Inte
lång stund efter det att Leif och JanErik hade gått, dog Smajl.
Efter kransnedläggelsen är vi inbjudna till Smajls familj. Dit kommer
också Arne Ruth direkt från Sarajevo.
Tidig eftermiddag blir det ettårsfest
28
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Feminismen leyer
Feministiskt forum.

My Vingren,loharum
Haegerström, Klar0
Tufesson och Helena

\lorlin är
Kttlturgruppen
Tolumansgatan på
Kn

r I s t a d sfr

it

i

d s g år d

en

med samnt{t namn.

Helgen den 24-25
oktober arrangerade de
"Tng plats ett

-

feministiskt forum"
där det bjöds på både
underhållning, egna
öu

rr

in

gn

r, d isk ussione r

och poesi.

Bild Odd Råberg

Hefgen den 24-25 okrober pö
fritidsgården Tolvmonsgoton i
Korlstod gick i feminismens
tecken. Under rubriken "Tog
plots - ett feministiskt forum',
somsodes diskussioner, teoter-

r förfofto rbesök,
musik och en hel del till.
övn ingo

Bakom arrangemanget stod Helena
Norlin, Kiara T[fesson, My Vingren och
]ohanna Haegerström och de berättade
att de så smått började med förbereclel-

serna redan
"Täg plats

-

i

våras. Redan rubriken
ett feministiskt forum" a\,-

slojar vad arrangemanget går ut på.
- Vi gör det för att vi vill ge tjejerna
plats på scenen. Vi vill lyfta fram tiejerna, förklarade Johanna Haegerström.
- Det handlar också om att lära tjeje-

rna att ta plats själva, fyllde Helena
Norlin i.
De pekade på att det nästan allticl är

killar som spelar när det är livemusik
på fritidsgården.

-

Det är jättelite

som spelar.

Och giir cle det så kallas de för tjejbancl.
Det är förtryck där också. Man får inte
synas. Det tycker jag är jättetråkigt, sa
Johanna Haegerstrctm.

Resultatct blev ett arrangemang
med vitt utbr-rd av händelser. Forumet
inleddes på fredagskvällen med att
Erika Pettersson, fritidsledare från
Stockholm, berättade om sina erfarenheter från diktaturens Chile, en berättelse så stark att flera åhörare rördes

till

tårar. Det blev uppläsning av lokala

poeter och performanceartisterna
Dhonna från Karlstad drev med könsroller och klich6er. Kr,ällen avslutades

med Jenny Gabrielsson, en singer/

kunde väija mellan. Det var självförtroende, teateq, poesi och feministiskt sjäivförsvar. Tilla Hallberg Jönsson var med
i självförtroendegruppen och hon berät-

tade att de hade diskuterat allt från
framticlsdrömmar till könsroller. Och
hon var nojd med arrangemanget.

- Det är ett väidigt bra initiativ som
det är viktigt att stödja. Feminismen
koncentreras väldigt mycket kring g
mars. Därför är det viktigt att visa att
man kan sprida ut kampen, att man orkar kämpa hela året, sa hon.
Även lördagen avslutades med uppträdanden. Först ut var författaren Gunila Ambiörnsson som har skrivit boken
"Äventyrerskor". Hon följdes av öppen
scen clär deltagarna själva fick bidra

songwriter från Umeå.
Arrangc-rrerna fiirklarade att det var
ett medvetet val att försöka få dit bland
artisterna så att det inte bara blev en
Karlstadsangelägenhet med polare på

singer/songwriter från Molkom som

scenen. Även om evenemanget gick i

numer bor i Göteborg.

feminismens tecken var killarna inte
utesiutna från kvällen.

Det var de däremot under dagen
som följde. Då r,ar det fyra olika work-

med uppträdanden. Bandet april rain
spelade och sist ut var Maud Lindström,

Odd Röberg
Artikeln har varit publicerad i
Värmiands Folkblad

shoparrangemang som deltagarna
Vi Mänsk or 4 / 2003
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var helt unga
när de träffades, Hon 17 och
han 20 år. Under de föliande
ArvA ocH GUNNAR

åren utvecklades en enorm
korrespondens dem emellan.

Han juriststuder-ande boende i Stockholm, hon en
ung bildningstörstande
kvinna från Eskilstuna, som
fått kämpa sig till föräldrarnas tillåtelse att studera vidare.

Det var med viss tvek-

Alva och Gunnar Myrdal
De blå kuverten
Kärleksbreven juli 1 91 9-

samhet som de lämnade över

sina tidiga kärleksbrev

augusti 1920
Utgivna av
Yvonne Hirdman
Gidlunds förlag
TARIQ

Atl

HAR EN

bakgrund som

gör honom väl skickad att
skriva enbok som denna: se-

kulariserad muslim, född
och uppvuxen i Pakistan, ef-

ter protester mot militärdiktaturen under 1960-taiet
tvingades han gå i exil och
har bott i Storbritannien sedan dess.
Han är välförtrogen med

islam med hela Orientens
historia och kultur, liksom
han har en djup insikt i västerländsk kultur.
Tariq Ali ger i boken en

Sverker Aström
Ögonblick. Från ett halvsekel i UD-tjänst
Lind & Co
SVERKER ASTRöM

Än en person

som är unik i mer än ett avseende. Inte nog med att han

varit verksam inom UD

30
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till

hade ett allmänt intresse att
få ta del deras upplevelser av
den första och stora kärleken.
För några år sedan blev breven tillgängliga för forskare.

Kerstin Vinterhed gav ut en
bok redan i våras som delvis
bygger på studiet av dessa
brev men spänner över en
längre tidsperiod. Yvonne
Hirdman som har samlat och
redigerat brev för denna utgäva, håller sig däremot till
perioden 1919-1920, bara ett
år, men blir sammanlagt till

Arbetarrörelsens arkiv i
Stockholm. Alva övervägde
att förstöra breven, medan

en kärleksroman på över 350

Gunnar hade åsikten att det

att det är Alva och Gunnar

till fun-

rar de muslimska erövringarna och går ända fram till nutida händelser. Eftersom just

historisk bakgrund

damentalismen, men från ett
annat perspektiv än vi är va-

na vid. Boken tar utgångspunkt i attacken mot World
Trade Center 1L september
och han beskriver de uttryck
för glädje och tillfredsställelse som blev ekot i många
delar av världen. Själva är vi
alltför inbäddade för att ta till

sidor.
Behållningen är inte bara

som talar i breven, de representerar också strömningar i

tiden och avspeglar tidens
olika genusvillkor som de
ännu okritiskt bejakar.
Yvonne Hirdman som
sammanställt breven, har
haft stor möda med att tolka
deras handskrivna brev. Ett
problem som hon delvis delade med dem själva. jag vet
inte om denna utgåva kommer att följas av flera. Det är
i alla fall en upplevelse att få
följa de två i sina utgjutelser
över kärlek och livets villkor
under detta enda år.
Coroline Runesdoil,er

detta perspektiv på händelseutvecklingen saknas i vår

västerländska nyhetsförmedling, fyller den här boken ett vekligt tomrum. Bara
det gör den väl värd att läsa,

att Tariq Ali dessutom skriver medryckande och livfullt

oss och förstå vilket hat
USA:s utrikespolitik har sått
runtom i världen.
Boken går ända tillbaka
till Islams ursprung, analyse-

gör den bara ännu mer läsCoroline Runesdofi,er

Fundamentalisternas kamp
Ordf ront

länge och fortfarande är det,
han är också en kunnig principfast och frispråkig person.
Han är en av de få, om inte
den enda, inom UD som går
ut och kritiserar regeringen
när han anser att de hanterar
folkrätten illa, eller kritiserar
avsteg från neutralitetspolitiken. Äströms bok är en

är homosexuell och att svens-

EU:s försvars och säkerhets-

ka säkerhetspolisen av den
anledningen visat ett ovanligt stort intresse för honom
under hans tid som diplomat

politik och framförallt närmandet till NATO urskuldas

ögonvittnesskildring från

ken är hans utläggningar om

den utsiktspost han haft inom UD.
Boken Ögonblick är
egentligen ennyutgåva av en
bok skriven1992 med några
tillägg av mer personlig art.
Det var i samband med den-

den svenska neutralitetspolitiken som har blivit så illa

na nyutgåva som Äström
gick ut officiellt med att han

värd.

och trots upprepade påstöt-

ningar har Åström fortfarande inte fått se sina akter.
Men jag måste säga att
den stora behållningen i bo-

Tariq Ali

med att vår neutralitetspolitik var det ju ändå inget med.
Åström sätter siälv stor tilltro till EU och konstaterar att
det är möjligt att Sverige behöver en ny säkerhetspolitisk
förankrin g. "Y ära politiker
har genom egna åtgärder och

han det nog som lite av sin

uttalanden minskat tilltron
till och därmed värdet av
neutraliteten utan att sätta
någon annan typ av garanti

mission med boken att av-

istället:"

åtgångenpå sistone. Själv ser

visa misstänkliggörandet av
den svenska neutralitetspolitiken. Det är ju särskilt aktuellt idag, när närmandet till

Coroline Runesdottrer
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handla med de döda" frågade han om jag inte hade
några andra böcker av Margaret Atwood. Han fick "TJä-

narinnans berättelse", som
jag i flera år förgäves har tjatat om att han borde läsa, och
han slukade den.

"Att förhandla med

de

döda" är ingen roman. UrMargaret Atwood,
Att förhandla med de döda.
En författare om skrivandet.
Övers. Ulla Danielsson
Prisma, 2003

sprungligen var det en serie
föreläsningar som Atwood
ombads hålla vid ettbrittiskt
universitet. Den handlar "om

Blixen. Den är antagligen roligast att läsa för den som har
ett hum om Proust och Hen-

ry James, som vet att Keats
var en romantisk poet och
känner till handlingen i
"Macbeth". Men citaten är så
välfunna och ansluter så direkt till Atwoods resonemang så jag tror inte det är
nödvändigt att känna till allt
för att ha glädje av boken. Ä
andra sidan är det väl så att
den som aldrig läser böcker
inte kommer att fatta någon
ting.

bib-

författandet, men inte om
hur man ska skriv a" , och
Atwood är inte litteraturvetare. Men boken är mycket

man kanske säga att Atwod

lioteksböcker. Plötsligt skrattade han högt, och fortsatte
att läsa, intresserad och road.
När han hade läst ut "Att för-

litterär, med mängder av citat och anspelningar på andra författare och deras alster, från Dante till Karen

försöker besvara frågorna
"Yarför skriver författaren,
och för vem skriver hon?".
Men det är med många ut-

MrN MAN srAooRAor

lite förstrött

i högen med mina

är täNKt
som en handbok i jämställd-

Mycket kortfattat kan

vikningar och utifrån en
mycket bred belästhet. Boken
innehåller 14 sidor med noter och bibliografien är på
nästan nio sidor. Men förfäras ej - boken är faktiskt rolig.

Ailra roligast är det första kapitlet, som handlar om

Atwoods egen väg till skrivandet, om hennes barndom
i den kanadensiska ödemarken, där hennes far drev en

liten forskningsstation. Och
hennes beskrivningar av ton-

åren på SO-talet och universitetslivet på 60-talet är dråpliga och precis så som jag
minns tiden, även om jag
bodde i Oslo.
Aq.B.

JENNIE SJÖGRENS BOK

Eldflugor

het hemma och på kontoret.
Jag tror att det här är precis
vad de flesta behöver. Fortfarande utfor kvinnorna flera
timmar mer hushållsarbete i
veckan än sina manliga livskamrater och hur lätt är det
inte att ta på sig det mesta av

Kärlek är något som inte märks på ytan
Den glöder underifrån
En oändlig svårsläckt torvmosse
Knappt anar man röken bland videbuskar
Nere bland revbenen brinner det for fullt
Som åskgryning när ljuset tar över

Jennie Sjögren

det osynli€;a, men ack så tidskrävande arbetet bara för att

Ordination:
Vardagsfeminism
Bokförlaget DN

behålla husfriden. Och så
dröjer det inte länge förrän

arbetsfördelningen är cementerad.
Jennie Sjögren skrev tillsammans med Tinni Ernslöö

boken "Diagnos Duktig"
som vände sig till alla överambitiösa och målmedvetna
unga kvinnor som riskerar
att gå i väggen och numera

utgör en snabbt växande
grupp sjukskrivna. Många
läsare efterlyste en bok som

gav konkreta råd om hur vi
kan ta itu med de strukturer
som gör oss sjuka.

Inför de kvinnofientliga

lighet och konstruktiva grä1
när det behövs. Jämställda

familjer håller längst och
jämställdheten gäller också
ekonomin och föräldraledigheten. Det är kanske en sån
här bok som manbehöver for
att få kraft att ta upp frågan

om arbetsfördelningen i
hemmet. Men vardagsfeminismen gäller också jobbet.
Halva boken tar upp förhållandena på våra arbetsplat-

Solen stiger. Vemod som svedjebrand

Sinnligheten skjuter tankens klarhet åt sidan
Som plogbilens rusning i den blinda snöstormen
Lysmasken med sitt famlande mörkerseende
smyger sig fram för att låna nytt ljus
Själen, detta otämjda kreatur, viskar om nya världar
nya utmarke4, nya uthav att upptäcka
Drömmer av djup smärta. Doft av okåind brandrök
en dårskapens malström i Sargassohavet

Ur Gunnor Svensson, Amourö, Luciörnagas
(Dikterna är översatta till spanska av Victor Rojas
och tryckta parallellt med originalet).
Heidruns Förlag 2003

Hur gör vi för att öka
kvinnolönerna, kommer till-

med kvinnor,Iyftfram de bra

Julkloppsbryderi?

rätta med sexuella trakasserier eller männens härskar-

saker de gjort eller sagt och
jobba för att de får menings-

Använd Vi Mänskors
boktips och du hittar

fulla uppgifter och får ut-

garanterat rätt i bok-

veckla sig själva.
Cqroline Runesdofter

djungeln!

ser.

strukturerna i vardagen blev
författaren feminist och i boken får vi oss till dels hur sla-

tekniker. Men också hur
kvinnor kan göra sin egen

tyd-

organisation mer jämställd

get om smulorna genom

Eldflugor dansar i hjärtats olika gemak
Marelden ute i gölen glöder under ytan
Vattenspindeln leker med sotflagor

genom att skapa nätverk
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Heterog6nesis, som
Lentz
elfte bok, var
Karin
förlägger
nu
en ny bekantskap för mig. Här utges
prosa och lyrik både på svenska och
DET

LILtA LUNDAFöRLAGET

spanska. Böckerna är genomgående
vackert designade och det gäller även
Lentzbok som fått ett fint surrealistiskt
omslag av konstnären Miguel Gabard.

Karin Lentz lyriksamlingar är - till
formatet - nästan alltid tunna. Men det
beror ju inte på sidomängden om en
poet ska kunna förmedla något viktigt,
lyckas fånga läsarens intresse och empati...
Sedan debuten 1975 är det i stort sett
samma motivkretsar som återkommer
i lyrisk form. Lentz reser mycket och har
säkert fått en hel del inspiration från de
spansktalande länder hon besökt. Detta

gäller inte minst Cuba. som trots sina
svåröverskådliga problem, tycks vara
ett attraktivt och spännande resmåI.

Början av samlingen består av poli-

som handlar om ett äldre par i färd med

tiska dikter som skildrar vår maktlös-

att äta frukost. Så många ord behöver
inte sägas. Värmen och omtänksamheten finns där som en självklarhet, en
trygg och fast grund.
I denna sena årgång
mötas i en frukostkyss
äta rostat bröd lår vid lår
och dricka kaffe hand i hand
Moi Persson

het inför allt våld och alla grymma
kränkningar som ständigt pågår och
inte verkar har något slut. Våra indignerade röster når inte fram eller tystas
snabbt och effektivt. Våra händer är i
symbolisk bemärkelse bakbundna.
Vågorna rullar mot strandkanten

barn drunknar
gevär riktas

flyktingar fastnar
i taggtråden
- och dina bakbundna händer
Men lyckligtvis består inte livet bara
av lidande och död. Här liksom i sina
tidigare böcker presenterar Lentz ett
knippe innerliga och sensuella kärleksdikter. Det ljusa står mot det mörka'
Men livsglädjen har de flesta oddsen
på sin sida.
Jag har speciellt fäst mig vid en dikt

Liten kvinna
mycket allvarlig
flaggar för tåget

stationerades, och då särskilt teatern, på
alla platser dit de kom. Sedan funderade
hon på vad hon själv kunde göra.
Under tiden i Pakistan sökte hon likasinnade, fick ihop en teatergrupp,
skrev själv ut pjäserna på stencil, ord-

Uniformsmössan

alltför stor
Flaggan gul

Gunnor Svensson

Ywo Votkinsk
vid diskhon
När jag tar tallriken

Tysta står vi

Möts våra händer nere i baljan
Hon diskar, jag torkar
Våra händer möts under vattnet
I det ljumma diskvattnet
smeker våra händer varandra

I köket är det fullt med folk
Vi är ensamma nere i diskbaljan
Ensamma med vår kärlek
Nere i det ljumma vattnet

Gunnor Svensson
32
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hälften
Heterg6nesis

säkerligen med det, så var det tänkt i
alla fall. Men inte Sigrid Kahle. Hon inventerade kulturlivet överallt där de

Go Vinh I8.05

Hennes ansvar
känns betungande
Bakom henne
alla dessa risfält
Hennes mörkblåa blus
smälter ihop
gröna fält
blålila berg

Karin Lentz

Orden ler till

nade lokal, biljettea smink och rekvisita.
I Bagdad där familjen Kahle så små-

Sigrid Kahle:
Jag valde mitt liv
Albert Bonniers förlag
intresse läst de artiklar
jag
stött på genom å ren.
Kahle
Sigrid
av
jag
redan en bild av mänDärför hade
niskanbakom orden, när jag satte igång
att läsa hennes memoarer. Sigrid Kahle

JAG HAR MED STORT

var i tjugoårsåldern under Europas
efterkrigstid. Hon kom till London för
att studera och träffade där sin blivande
man, en tysk flykting. Något år senare

är de ett par, han påbörjar en karriär
inom tyska utrikesdepartementet och så
är hon diplomathustru och kommer ut
i världen. Jag hade inte kunnat föreställa
mig hur nytt allt var då. Tyska diplomatkåren byggdes upp från grunden och

allt som hörde till den internationella
diplomatkårens umgängesvanor var
nytt för dem.
De flesta diplomathustrur nöjde sig

ningom stationerades, ledde Sigrids teaterintresse till att hon deltog i teaterundervisning med unga studenter. Det
gav henne ett kontaktnät som ingen
annan diplomathustru hade under en
tid där monarkin just avskaffats och en

revolutionär regim försökte hålla etniska konflikter, arm6 och olika klasskonflikter stången.
Sigrid Kahles memoarer är intressanta på många sätt. Förutom diplomat-

livet och politiska händelseförvecklingar under en omvälvande tid, så företar
Sigrid och Jan Kahle omfattande resor.
Att ha Sigrid som ciceron under resor i
Pakistan, Afghanistan och Rajistan är en
fantastisk förmån. Hon är dotter till en

professor i orientalism och drivs själv

av ett genuint intresse. Resultatet blir
med andra ord en diupdykning i kultur och historia förmedlade av en kunnig och vaken iakttagare.
Coroline Runesdoiler
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DEN NORSKA JOURNAUSTEN Äsne

Seierstad

blev känd i Sverige när hon rapporterade om kriget i Irak. För det fick hon
det norska stora journaiistpriset. Hon
har också skrivit enbok om enbokhandlare i Kabul och hans familj. Boken har
kommit ut i 17 iänder och fler länder

Äsne
Seierstad
Bokhandlaren i Kabul
Månpocket

står på tur att ge ut den. Boken har bli-

vit en stor framgång och Åsne beräknas tjäna tio miljoner norska kronor
nästa år.

Hon har beslutat sig för att ge en
miljon kronor till Afghanistankommitten. Pengarna ska gå

till

en skola,
barnmorskeutbildning och till skolbibliotek i Afghanistan.
På norska heter boken " Bokhntttlleren i Knbtil - et fnmilietlranra", och ett
drama utspelar sig verkligen omkring
boken. Bokhandlaren själv har tillsammans med sin andra hustru varit i Oslo
och i Stockholm för att protestera mot
bokens innehåll. Han har skaffat en
norsk stjärnadvokat som ska föra hans
talan. Bokhandlaren tycker att han och
hans familj har blivit kränkta av det som
står i boken. Om norsk domstol friar
Åsr,e är han beredd att gå till FN för att
få upprättelse säger han. Äsne å sin sida

Den första hustrun försöker protes-

tera mot bröllopet, men har ingenting

nistan som boken handlar om. Jan

att säga till om. Väljer hon att skilja sig
från mannen tillfaller aila ägodelar mannen och han kan vägra henne att träffa
sina barn. Dessutom drar hon en skam
över sin familj.

Hjärpe, den blide skåningen som vet så
mycket om islam, menar att bokhandlaren förmodligen inte riskerar något
straff för bokens innehåll men däremot
kan hans heder inom den egna kianen
bli ifrågasatt. Det är nämligen mannens
uppgift att skydda sin familjs rykte och
heder och klarar han inte det förlorar
hsn sin heder.
Att fcjrlora sin heder i den afghanska
kultr.rren iir det värsta som kan hända
en man och familjefar. Om en mans an-

seende skadas ieder det till obotlig
skada under resten av livet. En mans
heder går inte att reparera. En släkting
till bokhandlaren lär visst ha sagt att
även om vissa saker är sanna så får de
inte sägas hirgt! Äsne Seierstad har skrivit om saker och ting som inte får visas
upp för omvärlden.
Den är spännande, lättläst och ger en
biid av hur det afghanska vardagslivet

år sedan Kristina senast

att älskade människor för ailtid lämnar

ÄR NU FJoRToN

Om du inte har läst boken - gör det.

publicerade en diktsamling. Kanske

OSS.

tyckte hon sig behöva en paus från poesin för att få större överblick och inte
frestas att upprepa gamla succ6er. Kan-

Kanske skulle man kunna säga att
det rör sig om en klassisk medelålderskris men det är mer komplicerat än så. I

ske har hon helt enkelt inte hunnit ef-

väl sammanhållna och pregnanta tex-

tersom skrivandet av pjäser och ansvaret för en ekonomiskt hotad teater måste
vara mycket tidskrävande.

ter prövar sig Lugn fram mot ett accepterande av ensamhet och ständigt hotande död. Att detta medför såväl sorg
som smärta säger sig självt.
De sorn har gått ifrån mig
står mig närmast.
Gamla spöke, varför gråta så

Innebär den nya boken att poeten
slagit in på nya vägar eller känner man
lätt igen den upproriska och lekfulla
dikt som förut gjort henne så omtyckt?
Svaret är både ja och nej. Visst finns här
en hel del träffsäkra och oväntade formuleringar men tonen ärbetydligt mörkare än tidigare.
Mycket handlar om bli äldre, att alla
mojligheter inte längre står vidöppna,

termålet och behör.er de pengar som de

får för flickan.

kvinnor och kvinnors situation i Afgha-

menar att det hon har skrivit om i boken är sådant som hon själv sett, hört
eller fått berättat för sig. I efterhand
tycker hon i alla fall att hon inte borde
ha skrivit om vissa saker så hon ger bokhandlaren lite rätt.
Vad familjens kvinnor tycker om
boken är oklart - det är ändå mest om

DET

är hos bokhandlarfamiljen och människor omkring den.
Boken inleds med berättelsen om
hur det går till när den medelålders bokhandlaren tar sig sin andra hustru - eller rättare sagt - köper sin andra hustru, en 16-årig flicka. Flickan kan i praktiken inte neka till äktenskapet eftersom hennes föräldrar samtyckt till gif-

under himlen blå?
Jag

vilie bara ha en sång

Kvinnofijrtrycket i dess vardagliga
form skildras fenomenalt i all sin tydliga grymhet. Boken ger en sådan inblick i de afghanska kvinnornas liv att
ingen avhandling i världen skulle kunna ge en tydligare bild av hur kvinnornas utsatthet är.
Hur det är att bära burkha berättar
Seierstad om på ett sätt så att man verkligen kiirmer hur det är. Hon berättar att
den trycker om huvudet och ger huvud-

värk och hur tät den är och hur man
srrettas i den. Den är opraktisk och man

måste hela tiden se upp var man går
eftersom man inte ser sina fötter. Hur
skönt det var att ta av sig den när man
kom hem igen!
Elly Engstedt

Kristina
Lugn

Hej då, ha
det så bra!
Bonniers

kommit in i en ny andhämtning, fått en
djupare klangbotten och ett rikare register. Jag har svårt att lägga ifrån mig

dikt-

och ett liv med solröda segei!
Infriar den här boken de högt ställda
förväntningarna? Det menar jag att den

samlingen och vet att jag många gånger
kommer att återvända till denna vemodiga men ack så vackra poesi.

gör och mer därtill. Lugns poesi har

Moi Persson
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Äsne
Seierstad
Hundra
och en dag
Norstedts
EFTER

FRAMGANGEN

mro

Bokhandlaren i Ka-

bul och inte minst som en av de få rösterna från ett inringat och bombat Bagdad så har förstår pressen på Asne Seierstad att skriva en bok om sina upplevelser varit stor. Först hade hon avvisat
tanken på att redovisa sina upplevelser
i bokform, men så fick hon fart på skrivandet, och kunde med stöd av sina re-

konstaterar att det är en invasionsarme
hon hälsar välkommen.
Åsne Seierstad är en säker skribent,
skarp iakttagare och kan skriva fängslande även om hon inte har så mycket

portage få ordning på minnena. Resultatet har blivit denna reportagebok.
Först måste jag säga att det många
gånger var befriande att höra Asnes sansade röst i radio och TV. Genom att hon
var på plats slapp vi mycket av överdrifter och lögner.

blicerade under kriget.

Särskilt minns jag när en studiojournalist frågade henne om inte folk
var ute och firade på gatorna sedan

Hennes möjligheter att komma ut
bland folk var givetvis kringskurna och
det blir framförallt livet som krigskor-

ockupationsarmdn tågat in. Något som
Åsne direkt kunde dementera. Ändå
var det lite med de förutsättningarna
hon åkte dit.
Hon kämpade frenetiskt för att hitta
röster som sade att de ville bli "befriade" och var skeptisk till alla som ta-

respondent hon skildrar, mer än hur kriget framstod för människorna i Bagdad.
Jag misstänker att de som var nedresta som mänskliga sköldar har mycket
mer att säga om vad som hände under
invasionen av Irak. Skulle önska att nå-

att berätta förutom det hon redan pu-

lade om att försvara sig mot ockupation.

gon av dem istället fick chansen att
skriva ner sin berättelse och få den ut-

När amerikanska soldater så små-

given av ett stort bokförlag.

ningom kom in, kunde hon inte låta bli

Coroline Runesdoiler

att undslippa sig ett: Thank you for
coming. Samtidigt som hon förskräckt

det är att växa upp utan föräldrar och
med en framtid som är allt annat än utstakad.
jag tycker attlag själv fått ett annat

rön rn ÅR sronN kom den här boken ut på
italienska. Nu är den redan översatt och
utgiven på 13 språk. Författarinnan var
bara 15 år vid debuten. Själv har hon
egyptisk härkomst, men är bosatt i Ita-

lien. Det var framförallt efter det att en
Randa Ghazy
Drömmen om
Palestina
Rab6n &
Sjögren

L2-tuig palestinsk pojke blev ihjälskjuten av israeliska soldater för ett par år
sedan, som hon bestämde sig för att hon
måste göra någc-rt. Och det hon gjorde

var att skriva.
I boken får vi följa en grupp ungdomar under en tidsperiod på flera år. Det
som händer dem under de här åren är
saker som fijrmodligen kan hända vem

som helst som råkar vara palestinier och

bo på ockuperat område. Boken visar
människoödena bakom rubrikerna; hur
det är att mista en bror eller syster. Hur

perspektiv på vad den olösta konflikten och det ständiga israeliska övervåldet gör med människorna. Nu är det
här en bok som i första hand vänder sig
till ungdomar och jag har redan haft
några testläsare som tagit sig igenom
boken. Betyget är gott. Den är välskriven och fängslande - och som sagt den
ger en kompletterande bild av det som
händer.
Coroline Runesdotter

missentrösks röst i Yörlden
Författare.

Dramatiker.

Kropp och sjäI.

Tjärdalen.

Essäist.

Antikrigsaktivist.

Hjortronlandet.

Västerbottning.

Porrmotståndare.

Regnspiran.

Din tjänare hör.

Våldsmotståndare.

Bära mistel.

Vredens barn.

etc. etc.

Apartheidmotståndare.

Nabots sten.
Den underbare mannen.

ena gången häst

Med fem diamanter.
Vietnamaktivist.

Järnkronan.
Trädkramare i Bohuslän.

och andra gången strå

Gruva.

Och trädet svarade.

och nästa höst en trana!

Norrbottenaktivist.
Politisk agitator.

EU-motståndare.

nmn

Lifsens rot.

kommer

Oskuldens minut.

madam!

Jag och

Lidman fyller

den
31 december.Vi Mänskor graSara

80 år

tulerar Sara och ser framemot många år till på barri-

löv

är ett öga.

Kärnkraftsmotståndare.

kaderna.
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Varje

min son.
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EMU-motståndare.

ena aåren mask

får

tn det som det

Ur Den underbnre nnnnen

Uilg, Ycrcher och begåvsd
Emilie är poet och fernihiaf
- Vi stannade i tre månadeq, och även om vi tycker att vi
har en bit kvar till fuIt jämställdhet här hemma, år det inget
mot förfrycket där. Man kunde inte sätta sig vid sidan ur,
"t
man på bussen och inte titta någon i ögonen. Jag blev så rädd
for att bli missuppfattad att jag riktig knöt mig. Till en början
ville vi smälta in i omgivningen och klädde oss i saris, men
det gjorde det bara värre, så vi gick tillbaka till våra vanliga

kläder.
- Man blir hård av att vara ute på resande fot som tjej. Vi
låirde oss en hel del de där månaderna, och vågade säga till
mer. Överhuvudtaget krävde vi respekt på ett helt annat sätt
an I Dorlan.
- Vi träffade ju andra svenskar och utlänningar från hela
vär1den, och vi blev nästan chockade över hur omedvetna de
var. De såg inte orättvisorna. De visste inget om kasfväsendet, till exempel, men tyckte det var gansk a bra, för enligt
hinduismen kan de fattiga få det bättre i nästa liv. Men en av
.r

r

I

rr

.

de medvetna indiska kvinnorna som vi träffade sa att
kastväsendet aldrig kan utrotas on inte hinduismen utrotas.

Ni träffade alltså indier också?
!a, vihade kontakter hemifrån och besökte ett barnhern,
en människorättsorganisation och en kvinnojour. Här fick vi
klart för oss hur olika villkoren är mellan oss och dem. Visserligen kände de till förhållandena i Europa, men vi pratade
-

Försb gången iog såg Emilie Hwong vor i vårqs
på en kulturfrukost po Vörmlonds Museum. Ternot vor Ung kultur, och en hel kovolkod ov ungo
tolonger upphödd" po scenen. En qv dem vor Emilie - ung, vocker och begåvod löste hon egns dikten {Vi tryckte dem sen i Vi Mönskor}.
I valrörelsen skulle Kvinnor mot EMU ha en grandios avslutning. "Med kulturen som vapetl" vat rubriken, och Emilie deltog med självklar auktoritet med några av sina politiska dikter. Senast arrangerade hon och Anton Höber Oppen Scen for unga skrivare under den värmländska bokmässan i november.

Nu sitter hon hemma hos mig och ska berätta om sin bakgrund, sitt liv och sitt skrivande. Jag börjar med att fråga om
det ovanliga efternamnet.

- Farfar var kines. Av någon anledning kom han till
Sverige. Här träffade han farmor, som var tysk flykting, och
de beslöt att stanna kvar här.
Emilie är 20 år och läser sociologi på universitetet i Karlstad. Hon har precis flyttat hemifrån till en egen liten lägenhet. Efter studentexamen tog hon ett sabbatsår, då hon dels
hade ungdomspraktik, hon arrangerade en poesifestival, dels
reste med tre kompisar till Indien.

förbi varandra.
Kvinnorna hade till exempel en ung mor boende dät, hon
hade flytt från mannen som misshandlade henne. Men
kvinnojourens stratep var inte att hjälpa henne vidare, men
tvärt om försökte de övertala mannen att ta tillbaka henne.
Det fanns inget annat att göra om hon inte skulle bli tvungen
att prostituera sig.
Varför har du blivit feminist?
i
lag var en mycket flickig flicka, älskade att klä
^ig
rosa, var absolut inte medveten om något kvirmofortryck.
Men jag blev intresserad av jämställdhet genom kompisar
som var medvetna, och har glasögonen fcirst kommit på åker
de inte av igen.
- I gymnasiet kunde vi välja ett specialtema i historia, och
då var vi några som valde att läsa om suffragetterna. Alla
tjejer tyckte det var intressant, men killarna ville ha något

-

som var mer spännande. Som om inte suffragettema var spän-

nande och modiga så det förslog!

* Det iir lätt att se de feministiska

sakfrågorna, så som
kvinnomisshandel, våldtäkter och orätfvisa löner. Men när
man läser meq, hamnar man i en sorts teoretiska spiraler. Det
blir viktigt att vara politisk korrekt.
- Tänker man för mycket på def orkar man inte samtidigt kämpa på barrikaderna.
* Det finns ju splittringar inom kvinnorörelsen som inom

-t+-t

Det är nu och här jag
som vore jag svagare

vill glömma deras småbarnströstande toner

kvinnligt känslig
eller dessa hårdheter som en kvinnorättskvinna måste utstå
som om jag vore starkare

Hon säger
att det inte finns några människor längre
vi är bara produkter av vår tid
och nuförtiden har produkterna inget egenvärde
om de inte kan sälias

som om Ensam Är Stark
när jag är så rädd för att inte duga
att jag drar in magen varje gång jag passerar en spegel
eller en reklamaffisch for H&M:s underkläder
(även jag)

Hon säger vi lever på lånade resurser
som vi aldrig kan betala tillbaka
och jag håller med

tiden är knapp och de hungriga många

kvittar om det är för hans skull eller min egen.
Och jag kan känna sympati för hennes utstående revben

Världen är ett middagsbord

kan känna stygnen av grym avundsjuka för det jobb hon lagt ner

vars stolar några få köpmän köpslagit om

de många timmar självkritik hon masserat in i hårrötterna

och nu finns det inga platser kvar

- Because you're worth it.

Hon säger slut upp vid vår sida

vi måste bli fler

men oss förenar det inte

i ingenting förenar vi oss
förutom i själva missnöjet över hon den andra.
Vill du ta min hand., förklara, det spelar ingen roll, min syster
att du lät dig själv tycka det du trodde att han tycker
när han tänker ditt namn
(nästa gång väljer du själv)
att denna trötthet jag äter inte är min
dessa kläder jag vägrar plåstra mig med inte är mina
att denna forfärliga ensamhet som slår ner som elakartade blixtar
tillhör inte mig
för de hinderbanor, endast för kvinnor uppsatta,
kommer vi att riva ner tillsammans.
Emilie Hwang

och jag beundrar hennes brinnande eldar

jag respekterar hennes eviga mod
men jag slåss helst inte med nävar

jag spänner min båge med ord

Hon säger att det kommer att krävas offer
för att vi ska få tillbaka vår rätt
och jag undrar vilka vi och vilka dom är

Och så länge en människa lever
kan den ändra sitt sätt att se

Vi Miinskor publicerade i nr 2-03 dikterna Första försöket
och Sista aiskningen au Emilie Hwang.

Så

länge ett körsbärsträd andas

kan det blomma
Emilie Hruang

Jofis Ung, YaGket...
vänstern i övrigt. Det är viktigt att vara politisk korrekt, man
ska tycka likadant som alla andra, man måste se ut på ett
visst sätt. Jag tycker man ska bortse från såna saker och försöka samlas om det som betyder något. Själv försöker jag
koncentrera mig om studierna nu, och så vill jag resa!

Men du tänker väl fortsätta att skriva?
Jag har alltid skrivit, från det jag var ganska
jag
liten.
hade en lärare i grundskolan som uppmuntrade mig.
Alla har alltid uppmuntrat mig till att skriva - och läsa, både

- Det är klart.

hemma och i skolan.
- Stadsbiblioteket i Karlstad ordnar varje år litteraturläger,
det har också betytt mycket för mig.
* Tidigare skrev jag mycket prosa, och jag vill nog gärna
skriva en roman någon gång.Men poesin kräver en så väldig
koncentration på varje ord, jag tycker det är svårt att övergå

till vanligt skriftspråk.

Jämställt i hushållet med
Sahlin?
De borgerliga partierna i riksdagen har motinerat om

subventioner till privata hushållstjänster. Det handlar
om städhjälp, barnomsorg mm som skabetalas av samhället upp till25 000 kr per år. Målet är att göra svarta
tjänster vita, skriver de. Naturligtvis försöker de dölja
att de aktivt jobbar för pigans come back.
Enl GP 10/11-03 håller jämställdhetsminister Mona
Sahlin med i sakfrågan. Hon ser dock inte subventionerade hushållstjänster som lösning för kvinnor i kar-

riären. Sahlin vill däremot värna om de tusentals invandrarkvinnor som jobbar svart i hushållen utan försäkringar och trygghet.

Aose Bong

Smärtfri förlossning har fYllt 50
I februari 1952 kom den franske läkaren Fernand Lamaze hem från en studieresa i Sovjet, där han hade upptäckt
att det inte var sant som Bibeln förkunnade, "Med smärta skall du föda clina
barn". Till dess hade läkarna i västvärlden ansett att smärta under förlossningen var både oundvikligt och nödvändigt.
Fernand Lamazes metod betydde en
revolution för kr.innorna, ochblev snart

vanlig vid sjukhus över hela Frankrike
(och även i Sverige). Lamazemetoden
bygger på en teoretisk och praktisk kurs
som förberedelse infcjr förlossningen.
På 50-talet visste få kvinnor något
om sin egen anatomi. De fick lära sig

avslappning och andningsteknik, fick
sjä1va ta ansvar för förlossningen och
inte överlåta den till läkare och barn-

Kvin nof ridsportalen har fyllt ett år
I höstas fyiide Kvinnofridsportalen
www. kvinnofrid.se ett år. Under det
första året har 50 000 besökare varit inne
på webbplatsen och tagit del av rapporter, statistik, lagtexter, utbildningsmaterial och aktuell litteratur från de 16 stat-

liga myndigheter som ansvarar för
kvinnofridsportalen.
portalen samlas information från
myndigheter (BRÅ, JämO, Socialstyrelsen m fl) som kommer i kontakt med
På

morskor.
Köllq: Cloro Mogozine

våldsutsatta kvinnor och barn.

Med smärta skall du föd?...
Den 28 augusti /1964/ fijddes AnnCharlotte. Fiirlossningen, som v.tra-dc
ett och ett halvt dyg^, gjorde mig för all
framtid till en fanatisk förespråkarefijr
kvinnors rätt till smärtlindring vid förlossning. / ... / Personalen kom och gick.
"Hej, är du kvar än", sa de glada vårdbiträdena som städade på förlossningsavdelningen. Skräckslagen, och med
alla mina idlamuskler krampade, fick
jag ligga ensam i ett rum med verkningslösa värkar. En amper äldre barnmorska kom med iämna mellanrttm in

Civilkurage

till mig och gormade. Hon tyckte att iag
sjåpade mig där jag låg och kved och
skrek. "Dtt är inte först i världshistorien

att fijcla barn. Det ska göra ont. Det
skulle cltr tänkt på innan du ställde till
clet filr dig", noterade hon bitskt.
Förlossningen slet scjnder mig fullständigt i underlivet. I flera månader efteråt bar jag omkring på en kudde för
att kunna sitta.

Jämställdhetspris
till rektor
Stockholms stad har delat ut stadens
jämställdhetspris till Peter Fredriksson,
rektor på Mariaskolan. Även Charlotte
Axelsson, VD för Svenska Bostäder fick
ett hedersomnämnande.
Peter Fredriksson fick priset för att
han tagit initiativ till ett program om

genustänkande och jämställdhet för
personal och elever vid Mariaskolan.

Gunillo Thorgren i Grupp

Tänken är att medvetandegöra persona-

8 & iog. Norstedts, 2003.

len om samhällets och skolans genusordning och att anlägga ett tydligt genusperspektiv på skolans arbete, metoder, innehåll och organisation.
Jämställdhetsrådet motivering

I

Gulbahar Gi,indr-iz är 30 år och har en
liten dotter. När hon deltog i en kampanj för amnesti för politiska fångar i
Turkiet, kidnappades hon och r'åldtogs
av fyra poliser. Våldtagna turkiska kvin-

nor håller vanligen tyst, för att spara
familjen från "vanära". Men Ctiidahar
vägrar att tiga. Hon har anmält fijrör'arna och gått ut offentligt om händelsen.
"Jagberättar om detta" , säger hon,
"så att andra kvinnor, som har utsatts

tioner både i Turkiet och i utlandet. Vi
ger inte upp kampanjen för amnesti,
men kommer även att kämpa mot polisvåld och sexuell tortyr. Vi är fast beslutna att gå vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, så att de
skyldiga kan ställas inför råtta".
Köllo: Cloro Mogozine

till

Charlotte Axelssons hedersomnämnande är att Svenska Bostäder arbetar
planenligt och medvetet med iämställdhetsfrågor och att hon genom sitt ledarskap har bidragit till en företagskultur
som bejakar jämställdhet och möjliggör

för alla att utvecklas i arbetet.

Kvinnofrid iSthlm
Under november månad genomfördes

kampanjen "Operation kvinnofrid"i

har fått brett stöd från kvinnoorganisa-

Stockholm. Nolltolerans mot mäns våld
mot kvinnor stod i blickpunkten. Syftet var att få människor att reagera och
agera mot våldet och därför fokuserade

Civilkurage ll

kampanjen på allas ansvar.
Många är osäkra på hur de ska göra

för samma sak, ska våga stå fram.

Jag

När Civilkuragets dag firades i Karlstad, till minne av Björn Söderlund, var
flera av deltagarna maskerade. De vågade inte stå för att de är antirasister.

för att stödja kvinnor som behöver
komma bort från sina våldsamma män.
Därför lanserades en dygnet-runt-telefon dit alla kan vända sig för att få råd.
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Bidrag till Sevapriyas-proi ektet
SKV i Umeå och Fredsrörelsen på Orust hqr hos Sido qn-

sökt om bidrog till Sevopriyo i Chennqi, Indien.
Nu kom det glädjande beskedet från Forum Syd - dit ansökan skickats
- att de rekommenderar Sida att bevilja ett bidrag på kr 196 000. Det
betyder att vi med största sannolikhet kommer att få dessa pengar.
Senast 15 december vet vi!
Detta bidrag ska, under en treårsperiod, göra det möjligt för Sevapriyas åldrande aktivister att träna och lära upp nya yngre krafter och
att starta verksamheter i nya slumområden.
SKV Umeås och Fredsrörelsen på Orusts åtaganden gäller att fä
ihop 20 procent av ovanstående belopp och ge moraliskt stöd till våra
vänner i Chennai.
Pg 4853429-1. Skriv Kvinnohuset i Indien på talongen.
Erni Friholt

Ladda upp i Gesunda
SKVs stugo ligger i hiörtot qv Dqlornq, nöro Silion, med

ett hörligt fritidsområde runt om.
För sommorens bod ligger stugon på cykelqvstånd. På
hösten frodqs börmorkerno.
Vintertid kon mqn utnyttio skidbockorno och elliusspåren.
Bäddar: fyra fasta, två extrabäddar samt lillstuga med två bäddar.
Kök: Lättskött med kyl och frys.
Dusch/toalett, kallt och varmt vatten.
Ta med sänglinne och handdukar.
Hyran för medlemmar är 7250 krlvecka. Icke-medlemmar 1500 krl
vecka. Kontakta SKVs expedition 031 - 14 40 28.

Välkommen!

Rättelse
I Vi Mänskor

3-03 fanns en liten insän"Förbarma
dare betitlad
er över Adelsohn". Ett fel hade insmugit sig i texten: det ska stå "bidragsdrogade medmänniskor" inte "bidragstagande människor".

Ge Vi Mänskor iiulklapp
Ibland är det svårt att komma på en riktig bra julklapp.
Ett säkert tips är att satsa på Vi Mänskor.
Ge den till vänner, arbetskamrater eller andra tänkande människor.

Vi Mönskor behöver dem - de behöver Vi Mönskor!
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Oppet brev till
utrikesminister

Laila Freivalds
och regeringen
Välkommen och lycka till i ditt nya ämbete
säger Svenska Kvinnors Vänsterförbund
(SKV) som träffats till tvådagars förbundsstyrelsemöte i Göteborg i helgen och då bl a
diskuterat:

USA:s hot mot lran
Knapphändiga, men oroväckande meddelanden nådde oss nyligen om USA:s planer
att placera ut kärnvapenmissiler i Rumänien
och Bulgarien. Missilerna avses bli riktade
mot Iran som ett förebyggande försvar mot
ett påstått hot mot USA från Iran. Valet av
just Rumänien och Bulgarien somvärdländer
för USA:s kärnvapen har sannolikt sin rot i
att dessa länder står utanför EU och är extremt fattiga och saknar demokrati. Det kan
med fog antas att samtycke från ledarskikten där kan köpas av USA:s regering.
USA:s planerade aggressiva åtgärder
måste ses i ljuset av att en demokratisk fredlig samhällsförändring nu pågår i Iran. Dess
ledande präster är numera åldrade och försvagade. Nobels fredspris gavs i år till den
iranska juristen Shirin Ebadi, en markering
av och en uppmuntran av hennes viktiga bidrag till den pågående fredliga omdaningen
av lran.
Vi i SKV förväntar oss att den svenska
utrikesledningen offentligen klart tar avstånd
från USA:s upprepade användning av militära förberdelser och militärt våld som enda
medel att lösa motsättningar och konflikter
på det internationella planet.
Vi förväntar oss också att den svenska utrikesledningen i EU och FN uttalar en ståndpunkt där alla parters intresse tillgodoses och
steg mot avspänning och fredlig konfliktlösning kan tas. Sveriges snart tvåhundraåriga
fred förpliktar.
Stocken på Orust
14 oktober 2003

eulErni Friholt
SKV:s förbundsstyrelse

Svenska Kvi nnors Vänsterförbund
SKV ör portipolitiskt obundet och
verkqr för ett demokrqtiskt sqmhölle
med en ekonomi som inte bygger

på profit uton på mönniskors behov
ett sqmhölle fritt från ollq former ov förtryck.

{
{
*tl

Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
(Tisdag och Torsdag 13 -15) Tel: 08 - 64A 92 05
info@svenskakvinnor. nu

o
5
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Göteborg

Förbundets mölsöttning ör:
att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och för
ett rättvist samhälle där alla har ett meningsfullt arbete,
att verka för ett samhälle där alla barn ät trygga och har
lika värde, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation,
etniska tillhörighet eller nationalitet,
ntt verka för fred, allt framtidsarbetes grundval,
ntt verkaför skydd av vår egen och framtida generationers

livsmiljö,
stt verkaför solidaritet mellan folken, särskilt solidaritet
med kvinnor, som i regel är hårdast drabbade av förtryck
och exploatering,
aff bekämpa all kommersiell exploatering av såvälvuxna
som barn.

SKV hor i korthet fölionde historio:
Ar 7974bi1dades Föreningen Frisinnade Kvinnor under
parollen "Mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors
likställighet". Är 1931 utvidgades förbundet så att samarbete blev möjligt med alla kvinnor som önskade en
samhällsutveckling i vänsterriktning. Då fick förbundet
sitt nuvarande namn.
Ar 7946 anslöt sig SKV till Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund, KDV (Women's International Democratic Federation). KDV har konsultativ status hos FNs
ekonomiska och sociala råd, Unesco, vilket innebär rätt
att yttra sig vid rådets sammanträden och lägga fram
egna förslag.

Välkommen som medlem i SKV!

SKV fyller 90 är,Detta skall firas under 200'l i hela

Stockholm

å*

Sverige. iHtr

Stockhoim börjar den 20 mars:
Angående SKV och

Feminismen

i-' ffi

Vår paroll är "AVVECKLA PATRIARKATET"
Då skall det bli minnesteater med Hjördis Levin.
Hyllningstal till våra systrar som startade det heia

Alltså en riktig fest.
Alla som har möjlighet att komma, skall komma.
På söndagen den 21 mars blir det förbundsstyrelsemöte.
Sen under året skall Karlstad ha ett seminarium om

miljön, Umeå om våld mot kvinnor, Göteborg om
fredsarbetet och Lund om rasismen

Linn6ga tan 21 B, 473 04 Göteborg
(Måndag - fredag 13 -15) Tel: 031 - 14 40 28
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Postgiro: 50 50 95 - 0
Insamlingskonto: 5 13 23 - 4

C

Vi Mänskor behöver ditt stöd det brinner i knutarna!
Att ge ut en tidning är kostsamt, särskilt för dem som inga
statsbidrag har. För att kunna säkerställa Vi Mänskors utgivning behövs just ditt stöd.
Alla ekonomiska bidrag, stora som små, är välkomna och
sätts in på pg 90 24 - 1. Skriv Vi Mänskor-stöd på talongen.

Se hit medlem och Prenumerant!
Du som ännu inte betalt din prenumeration - gör det nu! Betala in 150 kr på pg 90 24 -1. Du som flyttar - anmäl din nya
adress till kansliet i Göteborg - det underlättar för alla'
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Prenumerera på Vi Mänskor

E

Iu, f ag

vill

gärna

bli medlem i SKV.

150 kr/år.

Ia, jagvill gära prenumerera på Vi Mänskor
E Prenumeration 4 nr 150 kr/år

E Gåvoprenumeration
E StOaprenumeration
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POSTTIDNING
Returadress:
SKV, Linnögatan 21 B
413 04 Göteborg

lnrött
sfyrkcr
Sveo Hovrött
iTumbqmålet
s
,.?ry,

'g-**-

g

Bengt Sjögen,63,

hoarättslagman:

fria

--;b'r

olika rättsliga instanser med hänvisning till att
offret inte skrek Nej, giorde motstånd, varit alkoholpåverkad, klädd på ett visst sätt. I Tumbafallet, där fyrimiin frikänns, utesluter inte Svea
Hovrätt att kvinnan förnedrats frivilligt. Underförstått: kvinnor står alltid till mäntrens förfogande. Hovrätten anser även att kvinnans tidigare sexliv har betydelse.
Citat ur hovrättens dom:

för andra män i deras ålder och att hon
dessutom haft s k gruppsex med taå av deras
kamrater vid ett tidigare tillfälle."
tresse

Linda Hallstedt,
39, hoorättsråd:

fria

lngela Haktarsen,
53, hoarättsråd:

fria
dS"

rl

Marianne
facobson,72,
nämndeman:

fälla

gon som helst betydelse att tre av männen har
ett digert brottsregister. Två av männen är de
facto dömda för sexuellt ofredande,
Man skulle jr.r kunna tro att Svea Hovrätt är
befolkad av reaktionärer * *ut fig kön. Men
så är inte fallet. Rätten bestod av fyra kvinnor
och en man. Rätten var oenig, d
#kvinnliga
nämndemännen ville fälla. b", fr""1lar alltså
inte om att könet sty1 utan här rör det sig om

Attvåldtäktsm:infritannrgångpåtångvid
dens mest jämstältda land. Kvinnors

g€
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya
adressen på baksidan
(ej adressidan)
IIT:III

lar sig inte vid domstolarna. Om de senare fortsättningsvis ska befolkas med bakåtsträvande
män och kvinnor är väl upp till de styrande att
bestämma. Det är hög tid att visa var skåpet ska
stå i världens mest jämställda land!

En ny lag förbereds av iustitiedepartementet, förhoppningsvis fokuserar den på att döma

gärningsmännen och inte ger öppningar till
framtida kränkningar och förnedringar av offren. Det minsta man kan kräva är att lagarna
ska vara könsneutrala!

Völd mEt kvinnor ör terrorism
Våldtäkter mot kvinnor handlar inte om sexuaIitet utan om makt och attbehålla makten med
terror. Våldtäkterna mot och dödand

nor är inget annat än terrordåd och
nen är terrorister.

Ovid kommon de brottskorriörer
Däremot anser Svea Hovrätt inte att det har nå-

J>

IIIIIIT

våldrökrer

"Dc tilltalade är i ZT-årsåLdern medan kainnan är ungefär L5 år äldre. För männen måste
hon alltså tett sig auseaärt mer liaserfaren än de
sjäIoa. De kände dessutom till att hon visat in-

lt+,*b

F

€{

integritet och respekt bestäms

Skändningen av den enskilda kvinnan
drabbar alla kvinnor. Våldtäktsmännen beskär
kvinnors frihet och skrämmer bort kvinnar från
offentligheten.

Är 20022 2165 våldtökter
Kvinnors r#atthet är stor. Förra året anmäldes
2165 våld'@, i vårt land. Mörkertalet är stort
eftersom våtdtagna kvinnor inte anmäler brot]en

av den enkla anledning att de neketar siäls-

lig skändning vid domstolarna.
Anmälningar av misshandelsbrott mot kvinnor och brott mot kvinnofridsla
året anmäldes cirka 21 400 m

sexuella fört med 2001. Brotten mot kv
ökade med fyra procent till drygt 1. 600.

av gärningsmän-

nen tillsammans med ett rättsystem, som

speg-

lar patriarkatets reaktionära våirderingar och för-

hållningssätt.
En maioritet av riksdagspartierna, lagstiftarn4 kallar sig för feministisk+ ryn det avspeg-

Förattbekämpa detökandevåldetmotkvinnorbör regeringen inrätta en toppuhustad antiterrorstyrka! Eller varför inte använda nationella insatsstyrkan till något vettigt?
Britt-Morie Ohnder
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