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Mmorna
som tar

hela ansva,ret

Ensam mamma. Orden är laddade med förutf.attade
meningar: Dålig ekonomi, sämre bostad, besvärliga
barn.

Riktigt så illa är det inte. Men når iag böriar läsa
artiklar och statistik om de ensamma föräldrarna, så

blir jag rädd. Och Elsa Larsson i Vällingby, kurator
på PBU, bekräftar mina misstankar. De ensamma
mammorna blir allt fler. Kvinnorna har börjat ta
över hela ansvaret både för försörjning och repro-
duktion. Männen försvinner undan i en egen värld.

Polariseringen i mans- och kvinnovärldar blir allt
tydligare. Det är inte bra för kvinnor. Det är inte
bra för män. Det är framför allt inte bra för barnen.

Det finns en uppfattning om att papporna idag är
mycket mer aktiva fiäder än den förra generationens,
att de ställer upp på delad vårdnad.

- Det gäller för en ganska begränsad grupp, säger
Elsa Larsson. Det stora flertalet av fäder, som inte
lever tillsammans med sina barn, har också väldigt
dålig kontakt med dem. Om de överhuvudtaget har
någon.

Den ensamma mamman och hennes barn är en
utsatt grupp. Därför har samhället utvecklat ett
skyddsnät av stöd och bidrag för att underlätta för
dem. (Detta skyddsnät har naturligtvis också en kon-
trollerande funktion vilket de flesta ensamma mam-
mor också känner.) Men det räcker inte. Vad cnsam-
stående förälder också behöver år båttre kollektiv-
trafik, kortare resvägar till jobbet, mänskligare bo-
stadsområden och möjligheter till barnvakt då och
då. Det tycker en grupp kvinnor i Vällingby som
alla lever ensamma med sina barn.

- Och vi måste också, säger Elsa Larsson, börja
diskutera varför pappans roll blivit så svag.

P. A.
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som en pru].sessa
nsamstående Inammå. Omkad av en del,
uppmuntrad tne.l en klepp pr ryggcn ar
.rndr.r. Ber.irriga.l till ckon.rrnisk ersätt-

römmar, som visserligen handlade om

nas som att kliva omkring i en jättelik deg av

dåliet samvetc.
Det här skulle handla om hur det är att vara

ensamstående med småbarn. Men det kunde
esentlisen lika qärnr handla om hur det är att
.åll" å- sig riil att bli småbarnsförälder. Att
mista friheten att rå över sig själv och sin egen

tid, och en dag se sig siälv stå upp över öronen i
småbarnsvardag. Att glida ör'er från att vara
kvinn.r till .ttt vrrr mor.

Naturligtvis hade jag sjäh' inte alls tänkt mrg
.rtt det skulle bli så här. Slit från morgon till
kväll. Ingen att hålla i handen, ingen som trös-
rar mig n.ir jrg är trött. (Irör dct är en id1'llisk
bild ai samlevnacl som jag rnålar upp för mrtt
inre ösa när tröttheten sätter in. En stor, stark
axel ati luta mig mot.)

Jag hade inte tänkt rnig att bygga upp en fa-
rnilj, en framtid på egen hand. Vill jag drömma
drömmar om bil och båt och semestrar så får iag
eöra det ensam.

Skillnaden för n-rig, jämfört med andra en-
samma, utan barn, är mitt eget dåliga samvete.
Mitt barn står utan familj, utan syskon. Här
finns bara jag rned en hel uppväxttids dröm om
familjelycka.

l\ll prppa inte bo med dig?" "Tia..."
IUlt'Tvcker han att du är dum?" "Nee;'
det är inte precis så." Och stunder då hon för-
star bättre ån iag siälv att jag intc bara r ill vara

mamma. "Äh. -a.-a rad du är söt, trlken fin
blus du har, kom ska jag kamma dig så du blir
fin som en prinsessa."

Då tänker jag att det är dags att sluta snava på

drömmen om prinsen. Som mera är en dröm
om att förverkliga sig genom man och barn-in
en dröm o- geå"t-tJkåp med dem. Att istället
försöka vara en bra förälder och vuxen. Så att
mitt barn, oavsett hur mvcket eller lite pappa
hon har tillgång till, ocksi kan utvecklas till att
ta ansvar för sitt eeet liv.

Som ensamstående mamma behöver jag inte
medömkan och är inte behjälpt av mitt eget el-
ler andras dåliga samvete. Vad jag behöver är

stöd och avlastning ibland för att kunna fungera
som en bra förälder och för att min dotter inte
ska få med sig en dålig kvinnobild.

,?

egna behov och min dotters. Jag har svårt att ge

mig själv friheten att gå ut och kliva ur mamma-
rollen. Inte för att min dotter egentligen skulle
b1i ledsen över att bli lämnad ensam rnccl barn-
vakt. Utan för att jag själv blivit räcld fiir att ens

för en kväll lämna ifiån mie det som är mitt, clct

som är i.rg. hon och iag
sa Uilr'j.g hemma "ä.r,1å, t.ots att cict finns

barnvakt, trots att hon skulle kunna sova över
hos mormor. Och så dyker det dåliga samvetet
upp igen. O- y bara hide varit två sa skulie dct
nog varrt annorlunoa,

So- ensa-ttående mamma är man rädd för
medömkan, rädd för frågor, känslig för förakt,
snar till själr,'anklagelser. För man är ju trots allt
övergiven. Anen om det var sjäivvalt, vare sig

förbindelsen var lång eller kort, och man visstc
att det inte gick att förtsätta.

pojkar, om den rätte, om att gifta sig.
Metl sn- i uppfvllelsen skulle sluta i lyc-

kan att bli mor. Hur manga barn får iag när iag
blir stor? Jag rustades till att bli barnaföderska r

första hand, maka i andra, och inte till att bli en

sjä1vständig kvinna.
Så sitter jag här, ensam med ett barn. Min

dotter och j"g. J^g och min dotter. Ensamma
och tillsammans intill sammanblandning. Och
jag upptäcker att jag har svårt att hålla isär mina

1

in dotters frågor. "Mamma, varför vill

"Ensam rnarnmd"
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Kvinnan tar ensam
över det båda
borde dela på
I Ensamförälderkommitt6n heter en tystlåten
utredningsgrupp inom socialdepartementet. I
fyra är har de arbetat utan att få någon större
uppmärksamhet. Nästa år kommer de med sitt
betänkande.

- Tiden är den faktor som aldrig kan bli rätt-
vis i en iämförelse mellan ensamma och sambo-
ende föräldrar, säger Eva Börestam, utrednings-
sekreterare.

Ca 100 000 människor i Sverige
år ensamma vårdnadshavare.
Av dessa lever ca 180 OOO en-
samma med sina barn. 120 OO0

har flyttat ihop med en ny
Partner.

Det är fortfarande kvinnan
som känner sig närmast barnen
vid en skilsmässa. Framför allt
om barnen fortfarande är i för-
skoleåldern. 85 procent av de
ensamma vårdnadshavarna är
kvinnor. När männen får vård-
naden om barnen är det oftast
vid skilsmässa efter ett iängre
äktenskap. Barnen är då i skol-
åldern.

Den ensamma föräldern

o arbetar mera,
o har mindre tid för barnen,
o bor oftare i lägenhet,
o har sämre ekonomi och då-

lig likviditet, jämfört med en
gift eller samboende kvinna.

Dessutom är den ensamma
föräldern mycket ofta helt en-
sam om föräldraansvaret. Ca
hälften av de ej sammanboende
föräldrarna pratar aldrig med
varandra om barnens utbild-
ning cller uppfostran. 25 pro-
cent av papporna umgås inte

alls med sina barn.
De här uppgifterna är en del

av den information som En-
samförälderkommitt6n fått
fram under de fyra år den arbe-
tat. Nästa år tänker kommitt6n
lägga fram sitt betänkande.

När gruppen tillsattes var
det med borgerlig maioritct.
Det har den fortfarande.

På kommitt6kansliet förkla-
ras det att det inte är så viktigt
med partitillhörigheten. Det
finns inga principiella me-
ningsskiljäktigheter i de här
frågorna mellan partiblocken,
säger en tjänsteman. Det kan
naturligtvis också ses som en
måttstock på det ointresse som
finns för de här frågorna.

I direktiven tili utredningen
sägs det att man ska se över ut-
formningen av samhällets stöd
till ensamföräldrar. Utgångs-
punkten ska vara barnen. Eva
Börestam, utredningssekrete-
rare, säger så här:

- Vi har försökt sanera och
förenkla i den byråkratiska ap-
parat som deltar t ex med utbe-
talningar av bidragsförskott. Vi
har också tittat på möjligheter-
na att göra stödet effektivare.

Utgångspunkten är att barnen
ska leva på samma standard
oavsett om de lever med en el-
1er två föräldrar.

Men Eva Börestam sägcr
också:

- Det tycks ibland som om
jämställdhetssträvandena !{ar
bakiänges. Kvinnan tar ensam
över de uppgifter som båda
borde dela på. Vi säger att idrg
ska var och en kunna försörja
sig själv. Det förväntar vi ar cn
kvinna samtidigt som hon har
huvudansvaret för barnen.

Tiden är en annan av de fak-
torer som kommitt6n vill ta fas-
ta på. Den ensamma föräldern
lider alltid av bristen på tid. I
ett hushåll med n'å vuxna finns
det ekonomiska möjligheter att
dra ner på den ene eller bådas
arbetstid. Därmed blir det
också mer tid över. Tid att
handla ekonomiskt, tid att sat-
sa på mer ekonomisk matlag-
ning, tid att vara med barnen
oclr'också tid över för sig själv.
Den lyxen har sällan den en-
samma föräldern, säger Eva
Börestam.

Pia Axelsson



Ett ovärdigt
beroende
av andra
tr Det är inte medkänsla ensamma föräldrar
behöver. Det är kortare resvägar, mänskligare
bostadsområden och bättre möjligheter till
barnvakt.

Det tycker sex ensamma mammor i Väl-
lingby, som under flera års tid träffats och dis-
kuieiat sina problem. Nu har de bestämt sig för
att försöka nå ut till forskare och politiker med
sina erferenheter.

- En låg status och ett ovärdigt beroende av
andra - så beskriver kvinnorna siälva sin situa-
tion.

Det birrjade för flera år sedan
rned att Elsa Larsson - kurator
p.r PBU i Vällingbv - frågade
några ensamfira mammor om
de var intresserade av att träffa
varandra. Det var de, och res-
ten har sedan gått av sig sjäiv.

Ytterligare vänninor till de
första gruppmedlemmarna har
anslutit sig och sammanlagt sex
mammor med barn i förskole-
åldern har deltagit. De är för-
nrodligen g.rnska rcprcsentatir'.t
när det gäller att spegla ensam-
ma mammors sltuatlon. De ar-
betar på kontor och i vård-
yrken eller studerar. Alla iever
med sma ekonomiska margina-
ler, men ingen i direkt ekono-
mrsk nöd.

Bandspelare
Mammorna har träffats regel-
bundet en gång i veckan. Efter-
som det stora problemet för al-
la är barnvakt träffas de till-
sammans mcd barnen, med

8

dcts.rmma eftcr .rrbetet.
De börjar med att äta mid-

dag. En förskolelärare har se-

dan tagit hand om barnen med-

"n krrinnorna suttit kvar och
pratat.' 

EIsa l-arsson har varit en

sammanhallande faktor, men i

övrigt har hon heist hållit sig i
bakgrunden. Under samman-
komsterna har det hela tidcn
funnits en bandspelare Pi-
slagen.

Efter några år av diskussio-
ner om att vara ensam mammat
ville deltagarna försöka göra
nåqot at de gemetrsamma Pro-
ble"men som gjorde det så svårt
att vara ensam vuxen med ett
barn.

Konkreta krav
Kanske kunde man sprida in-
nehållet i banden, tyckte nå-
g,on. Men kvinnorne var trötta
på att bli ömkade och oroliga
iö. "tt materialet skullc miss-

brukas om det spreds 1 mass-
media, därför har de sf älva
gjort utdrag av inspelningar
och skickat vidare till utvalda
tidningar och journalister.
Dessutom har de skickat utdra-
gen tillsammans med ett brev
till utvalda politiker och fors-
kare. I brevet beskrivs de pro-
blem och förhållanden som
måste förändras för att livet
som ensamförälder ska bli lät-
tare att leva.

Det handlar om konkreta
krav som bättre tvärkommuni-
kationer i Stor-Stockholm, tä-
tare turlistor. kortare resvägar
mellan arbete och bostad,
mänskligare bostadsområden
och - kanske viktigast av allt -
barnvakt som är ekonomiskt
överkornlig.

Med gruppdeltagarnas till-
stånd citerar vi här delar från
bandinspeiningarna av deras
diskussioner. n

P.A.



"JaS börjar tystna nu"
f nnan fag fick barn - tyckte jag orn att bara

I ga runt i stan. ga. iag var ihop med ett gäng,
Äjag kände manga. Jag har aldrig känt en-
samhet i rnitt liv förrän jag fick barn och det
ökade ytterligare när jag fick bostad här ute. Jag
tappade kontakten rned dom jag kände i stan
helt och hållet. Jag kommer sällan dit. J.g .tpp-
levde ensamhet för första gången i mitt liv. Ocir
jag har ändå lätt för att få kontakt med folk, ja
med bade killrr och tjejer.

- Hur pass jobbigt är det då, när man är en-
sam, att inte ha någon vuxen att prata med?

- Det är skitjobbigt. Det är svårt.

- Jag har alltid några att prata med, men det
måste ske per telefon. Jag har alltid några goda
vänner som accepterar mig precis som jag är.

- Men accepterar Stefan att du talar mycket i
telefon ?

inte
- N.j, han protesterar va, men annars får jag
:e prata med någon, för jag sitter där bunden.:e prata med någon, för jag sitter där bunden.
- Jag pratar frr,rktansvärt mycket. Jag hamycket. Jag har

aldrig varit så himia babblande som nu. Jag
snackar alldeles för mycket. Jag vet inte när jag
ska sluta många gånger. Jag tror att jag är fruk-
tansvärt jobbig för många.

- Men jag håller på att bli tvst nu. Jag ser att
jag böryar isolera mig rner och mer. Man är en-
sam hemma vid fem och man tänker, tänker,
tänker. Och man blir konstig. Jag märker det.

- Man börjar analysera allting. Man tar ald-
rig någonting rakt på. Om någon säger vad ro-
ligt, kan du inte komma hem till oss på middag.
Vad fan, vad har dom för baktanke med det
här? Det är skrti.rbbigt.

- Det är ganska ruskigt orn det har gått så

långt så att man inte vågar tro på någon annan
människa faktiskt.

t:rjr Lenrpincn

är ni åker tunnelbana brukar ni tala med
andra då?

- Ja då pratar dom. Dom börjar med
frågar domJohan och säger "lintott" och sen

hur gammal han är och så.

- Javisst svarar man om någon frågar. Och
pratar ibland. Om det inte är någon som är

otrevlig eller berusad, som sätter sig bredvicl en.
Men människor som man egentligen vill ha

kontakt med dom kommer ju aldrig fram till en.
Och inte går man fram till dom heller.

- Vi oiatar i affären. Det är en liten butik



med jättefin service och är man sjuk så kommer
dom upp med varor om man ringer till dom.

- Visit pratar man och hälsar, man kanske
frågar om dom vill dela ett bröd och så. . . men
dei är inget mer. Inte så att man bjuder hem
varandra oa k"ffe. Och ;ndå är de flesta ensam-

-a - o.rrrionärer och alkisar och så dom som
har barn på samma dagis. Så mammorna ses ju
på samma dagis men ändå blir det inte mer.

- I tvättstugan då?

- Ja, där baLblar man ju. Vi har en stor - för
flera kvarter.

- Fast dom flesta har ju egna tvättmaskiner
och då biir det inte så.

- Jag har kommit underfund med något med
rnig själv pa sista tiden. Man gömmer sig fak-
rislir. Jag har 

"n 
otrolig förmaga att bli osams

*ed "tti människor oÄk.ing -ig, fa. att jag

litar inte på en enda. Jag har suttit så mycket
..,r.- o.h isolerad o.h öittittt har inte håft en

enda komois att leka med. Så man försätts i en

situation där -".r inte har något motstånd mot
människor och man blir kanilig för ord, man
blir känslig och mottaglig, men man blir samti-
dist väldigi hard emellanåt. Man kan bli väldigt
grym emot människor som man egentligen inte
vill vara det emot. Man litar inte på män. Man
litar inte på kvinnor. Man litar inte på sina s k
vänner. Man träffar på tillfälliga vänner som
man vet kommer och går liksom, för man vågar
inte binda sig vid några.

"AIII, registreras
...lJtomatt
folk sitter
ensamma."

- J^ l^g tror att man måsie verkligen stålsätta
sig om man ska klara av att vara ensam.-- Vet du vad? Jag tror att dom hjalper dig på
dagis om du frågar föreståndarinnan?

I N.'i itrr. mig. Dom tycker att jag är så elak
ocn aggresslv.

- P?cis så är det med mig. Dom tycker att
jag är ett monster. Jag gillar inte dom' dom gil-
lar inte mis heller.

- Iag tyiker att iag har blivit aggressiv eller
har ,raiit 

'det 
hela den här våren. Jag har inte

knutit några nya kontakter eller någonting.
Men å 

".t.Ira 
sida.t har folk svarat väldigt kon-

stigt på det för dom har fortsatt att_umgås med

-ig. j.g körde ju ut matlaget, men dom fortsät-
ter att kommavarie vecka ändå utan att fatta att
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jag tände snett. Och på dagis ser dom på mrg
når 1ag är förbannad och säger att Johan kan
vara här lite längre, så tar vi hem honom, så går
du hem först. Så dom ser på mig. . .

- . . .då du inte är i form, va?

- Ja dom har faktiskt stäl1t upp och jag har
kunnat ringa till dagis och säga att: Nu får jag
inte med mig Johan till dagis. Jag står inte ut
med att vara hemma en sekund till, nu får ni
komma och hämta honom. Så det har dom ställt
upp med tre gånger nu för han bråkar inte med
dom. Men med mig då ska han testa.

- Jag har svårt att umgås med människor, för
att jag inte är positiv längre, jag är inte den där
glada tjejen, jag har bara massor med bekym-
mer, och jag isolerar mig. Det skedde en stor
förändring når jag blev havande och fick barn.
När jag var havande var iag iätterädd att mitt liv
inte längre skulle vara mitt, och det blev mycket
sämre än jag hade föreställt mig och jag älskar

Jörgen så mycket. Jag har mycket dåligt samve-
te för att jag inte kan ge honom trygghet, för att
jag känner mig så olycklig och otrygg, och det
blir värre för varje år som går. Det är nånting.
Jag fick ett barn och min värld finns inom fyra
väggar. Jag lever inte. Jag vill leva. Jag kan inte
hitta någon utväg. Jag kan inte förklara. Jag har
blivit annorlunda, mycket deprimerad. Jag har
aldrig varit så här förr. Jag vet inte, det måste
vara en blandning av saker, att jag fick ett barn
och måste sitta hemma nästan varenda kväIl och
sen att jag bor därute och att mina vänner har
llyrrar.

Dishussionen handlar' om barnuppfostran. Det
börjar med att någon berättar om gliringar som
hoi fAtt på gatan" när ungen oaril atltfTr hög-
ljudd. T ex: "Man ska inte ha barn själu när
man inte kan wppfostra dom."

om får ju inte röra sig. Barnen ska vara
tysta och fogliga i det här samhället. Det
har ju vi fått lära oss också, att vara tysta

och snälia.

- Dom har så höga krav. Dom är så intole-
ranta. Samtidigt som föräldrarna inte får vara
människor, dom ska vara maskiner, dom får inte
ha mänskliga fel och brister, när det gäller barn-
uPPIostran.

- Jag tycker att isoleringen är alldeles för
stor,. hjälpsamheten och toleransen är alldeles
Ior lrten.

- Just det, allt registreras. Det är så mycket
datamaskiner, så mycket skit och elände. Jag
menar det registreras inte att folk sitter ensam-
ma hemma min allt annat registreras.



"När jag är
deprimerad
då hand.lar jag"

- Jag vet inte om jag tagit upp det förur men
iag [år ofta höra: "Du hrr det sa bra. du är
ensamstående mamma. Ni har iu så mvcket bi-
drag. Ni har både det och det. Men sjJlv så
tycker jag att jag har en urusel ekonomi. Jag
borde kunna ha en bra ekonomi och borde kun-
na klara mig bra. Men jag gör inte det. Så det är
mycket på grund av ensamhet och isolering,
man klarar inte av att handskas med pengar, när
man blir ensam. Det är en konsekvens av en-
samheten.

- Man förköper sig kanske. Man köper fel
saker. Man slutar så såt, så att man måstå stres-
sa genom butiken. Det blir impulsköp. Man
kan aldrig planera på samma sätt. Man är ensam
om allt ansvar, då öckså ekonomin. Är man två,
så är det mycket lättare att tygl"r varandra
liksom.

- Jag köper kläder varje gång jag är deprime-
rad. Jag köper massor.

- Ja det gör jag också.
- Jag tror att det är just då, när man inte har

råd, man kanske har sista hundralappen och vet
att pengarna kommer om tio dar. Då tänker
man vad ska jag med dom till. Jag måste ändå
låna. Jag kan iika gärna köpa.

Barnvaht?

A llting iag har gjort - det har jag byggt
I{ upp på att iag ska göra det tillsammans

J. Imed min polke och egentligen har iag
inte haft några problem förrän nu. Jag ville
plugga en intensivkurs i språk eftersom vi far
söderut varje sommar. Då ville inte läraren att
jag skulle ha honom med mig och kursen var
två kvällar i veckan. Då var det så, att här stod
jag i valet och kvalet och jaha - då anmäler jag
mig inte för det kommer ju inte att gå att ordna,
barnvakt två kvällar i veckan. Och så visar det
sig att barnpassningen - det funkar. Då har jag
gått och gnällt på dagis och nu är det två dagrs
fröknar som tar varsin kväll. Den ena tar tisda-
gen och den andra torsdagen. Och jag kom iväg
på kursen, men det är första gången jag verkligen
gett mig s;'utton pä att jag skulle göra någonting.
Det går bra när det är för jobbet, va, men inte

när det är någonting bara för mig. Då tycker lag
att det är jättejobbigt.

- Jag tycker att man skulle ta upp det här
rred kommunala barnvakter. För ati man kan-
ske, någon enstaka gång, får suga på en liten
karamell. Man får en barnvakt, åan får gå ut,
men man är så van vid att sitta inne så man går
inte ut. Sen finns det då andra gånger då man
känner desperat att man måste gå ut. Och man
kommer inte ut för man har ingen barnvakt.
Det kostar mie tio kr i timmen ati ha b;rnv.rkt.
Men ska jag då på bio, till sran, kanske hälsa på
någon god vän, kanske vara borra fem timn-rar.
Då blir det 50 kr. Och resan går på tio kronor så
alltsammans blir ungefär 80 kr. Plus att man
måste se till att komma hem från jobbet i sran,
hämta henne på dagis, hem, laga mat. Så kom-
mer barnvakten, förklara allting för henne, sen
in till stan. Man är så trött så man orkar ing-
enting. . .

- Det finns kommunala barnvakter men det
kostar pengar. Det kostar tio kr i timmen plus
taxiresa hem för barnvakten och om man bor
långt från stan så har man inte råc1.

Man pratar om grannar .och möjlighelcrna dtt
Jraga dcm om hJalp med barnct:

T\ en här grannen jag har
| | hon kan göra det. Hon

U är nåntins men hennes
har inte velat ha barn men hon
hon sagt.

hon har sagr arr
är rnte mer än 40
man är 60. Han
har velat, det har

- Jr, i"g rror.nog att jag skulle våga fråga, om
)ag vrsste att det tanns en farbror eller tant i
samma hus. Jag tycker näsran arr der skulle vara
bra för Johan att fä träffa äldre människor. Att
sitta och snacka och leka med dom. Äldr. -"r.-niskor har ett helt annat tålamod med barn än
vad jag har. Jag rror atr det skulle vara jätteposi-
tlVt.

Hur hittar
man
nya vännex?

- Ja om det bara vore över trapphuset så. Då
skulle det vara naturligt. Men här är ju bara
låsta dörrar. Hade det t ex varit fyra iäqenheter i
ett hus så skulle vi kunna ha dörraria öppna
och det fick vara lite cirkulation. Det t.ot lug
på, ett sånt kollektiv skulle iag vilia bo i. 
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- lag är med i ett matlag som vi har på job-
bet, och det betyder rätt mycket. Dom är till rå-
ga på allt så positiva att dom kommer hem till
mig, det är alltid hemma hos mig som vi är och
lagar mat och det är väldigt praktiskt. Det är
bara jag som har barn.

aa

^ 
ven om iag har möjligheter att få barn-

A "akt 
så tyc-ker iag att äet är svårt att be.

L \.g liksom skämls att jag ska ha några
intressen utöver Peter på kvällarna, va. Det är
min huvuduppgift. Honom ska jag sysselsätta i
och med afi );i år borta från honom stora delar
av dagen. Dom här tjejerna på dagis som brukar
hjälpi mig tycker att det är juste, men jag har
ändå svårt att be dom.

- Jag har aldrig hört någon som tycker att det
är något negativt i att man går ut.

- Det är jag själv.

- Dom som jag känner, som bor ihop eller är
gifta, dom går ingenstans utan den andra par-
ien. Det ar"j;ttejöbbigt som ensam och biuda
hem liksom båda två då, när det är en man vill
snacka med.

- Vad finns det för möjligheter att delta i
sammankomster och sådant?

- Bara för att man är ensam mamma så behö-
ver man väl inte tvinga på sig en massa intressen
(för att delta i politiska föreningar t ex).

- Det är väl dom här politiska föreningarna -
dår år det ju tillåtet att ha barnen med sig. . .

och i korpidrorr, där är det också tillåtet, men
då måste man ju vara intresserad av det.

TTur hittar man vänner när man plötsligt
Ll ta. bostad i ett helt nytt område och

IÅ-a., är aildeles ensam? Det gäller ju
väldigt många som blir gravida och som har
bott 

"hemmi. Och så plötsligt får man en

bostad.

- Det kommer. Men inte på en gång. Jag är i
alla fall inte sån att jag kan gå till en vilt främ-
mande människa och säga: Kan du komma in
till mie?

- Jag ko." till ett område dår lag,inte kände
nåson.-Där fick iag en etta då. Då blev det att

iae":kte varie helg-till föräldrarna i mitt gamla
.,Ärade. För att tieffrs. Då fick man åka i taxi,
för på bussen kom man inte på med barnvagn.
Man stod och väntade och såg tre, fyra bussar
gå förbi med barnvagnar i.

Om fritiden med barnen

in poike och jag vi har börjat på rit-
kuis. Det satt en lapp därinne på fiket,
så vi var några stycken då som anmäl-

"Tänk om
du hade
en liten
hopfällbar
soIstol"

de oss och det var aldrig meningen från början
att barn skulle vara med. . . Det var mamma och
så en väninna till mig, dom bor i samma port,
det var dom som hade sett lappen och hade
anmält sig. Min väninna har lite svårt med barn-
vakt så hon sa, då tar jag Birgitta med mig. Då
tar jag Peter med mig också, så jag. Och så var
det'liie skolflickor. Då sa konstnäien att då an-
mäler vi barnen också.

- Om man skulle tänka sig att ungdomsgår-
den annonserade att den skulle vara reserverad
för familjer efter klockan {yra pä söndagen och
man var välkommen att ta med barnen dit. Man
skulle kunna äta lite, något enkelt som soppa
och hårdkokt ägg. Tror ni att ni skulle ha lust
att eå dit då?

--N.i. Därför att iag vet att det skuile inte
komma'den typ.tt tr, .tiänniskor som jag skulle
vilja träffa och-prata med. För jag vill i alla fall
inte isolera mig med ensamstående mammor.
Och så skulle det bara komma dit kvinnliga
människor.

- Man skulle kunna tänka sie att man hade
en sån där liten hopfällbar stol, iom man fäller
ut och sätter sig på vid ett lämpligt ställe. . . I
södern där tar dom ju sin stol och sätter sig
utanför trappan. Du ginge ut och satte dig på

eården med en liten stol på eftermiddgarna. Då
f"r,rk. det kom fler. O^Gud om mån skulle
gora oet.- 

- I Abrahamsberg, jag jobbade där, jag vart
jätteförvånad. När jag kom klockan siu på mor-
gonen, så satt dom mitt på gården där eller pa

iina balkoneer. Och folk kom ner i nattlinnen
och åt frukäst och sådana där saker. Det såg
jättemysigt ut, det år därför jag alltid önskat att
jag bodde i Abrahamsberg.-- Vår granne tog ut sin solstol och la sig ut-
anfor kolisfönstret, där låg han och sola. Så fick
kärringen komma ut med termosen. Det är ing-
en,so- reagerar, det är bara att man vågar inte
slah'gora det. 
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"Svartsjukan
splittrar mig"

Tbland har jag kunnat ringa till jobbet och

I säga att lag iobbar hemma och det har varit
Äok. Men sen har Peter böriat protestera om
det blir för mycket jobb - för jåg har dränkt
allting i jobbet - och då har ju han blivit väldigt
förbannad på sista tiden och bara förbannad rätt

I4

upp och ner utan någon egentlig orsak och det
klarar 1ag inte av. Då galltjuter han i tre kvart
och det går inte att prata med honom utan den
ena skrikir höere än'den andra. Och sen så bor
vi i ett hus mäd gamla människor då, och tan-
terna runt omkring ringer på och tycker att det
är iättesvnd om oss båda två och sen blir Peter
ännu mer förbannad.

- Det är bra att dom ringer på i alla fall. Det
är vad jag önskar, när det är sådana illvrål hem-
ma. Så att dom inte bara sitter. . . Man känner
ungefär, nu tror dom att jag misshandlar ungen.

Jag skulle uppskatta om dom ringde på och frå-
gade varför.
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ag har svårt för att träffa någon ny. Och
jag tror att det är för att Roger skulle bli
skitförbannad om det kom hem en kille

och började krama om mig. Det tror jag. Men
jag tror säkert att han skulle acceptera det
också.

- Men just det här var man skulle kunna träf-
fa nå.gon, och hur man ska göra sen, det skulle
Jag vllla att vl pratacle om.

- Du har ju barnvakt - jag menar du har ju
möjiighet att gå ut.

- Men jag tycker det är så jobbigt att uppleva
- ja, slavmarknad på något sätt.

- Jämför du din situation med innan du fick
barn? Menar du som måmma, ensam rnamma?

- Ja, bara det, ibland så använder jag det här
att jag är ensam mamma som någon slags mur:
"Hör du inte att jag är ensam mamma, stick, det
här ska du inte bry dig om".

- Jo men jag har märkt, många killar tycker
att det år bara att ta för sig och sen sticka, för
hon sitter där ändå hemma med barnet. Och jag
har faktiskt hört från killens kompisar många
gånger - inte alla killar men många - att ensam-
ma mammor det är bra att ha, dom sitter där ju.

- Men inte blir ensamstående mammor be-
handlade mer som könsobjekt än vanliga
mammor?

- Jo jrg tycker det.

- To absolut.
- Är det jag som är dum i huvudet då och

inte fattar något?

- Jo så snart man går ut och vill dansa, då, ja,
man kanske inte ser det med det samma, men
man förstår sedan att den här killen han är bara
ute och jagar mig. Han har fått höra att jag har
barn då. . .

.Jidföf-S\

. . . slerev en aL) mAmmornd o,uan.

- Ja då blir det liksom en annan attityd. Han
böriar snacka på ett annat sätt.

- Ja, det är-helt otroligt. Om man sitter och
snackar bara rakt upp och ner som vi gör hår.
va, och han frågar: "Vad gör du då? Var jobbar
du då?" Och jag berättar och sen säger att jag är
ensam mammå med ett barn. . . och då ge-
nast. . . med en gång. . . dä är det fritt fram då
och han börjar kiadda så där. . .

'll lFen ännu värre är det i samma situation
llrl då man träffar någon man gillar. Man

ÅVÄkr"ske håller ihoJtvå eller öe dar. Sen
är plötsligt den här persotri.r försvunnen enbart
för att han tycker att han fått det han vill ha. Då
har han man blivit behandlad direkt som ett sexual-
objekt.

- Det är en vanlig attityd från killar. Jag har
hört det från den kille jag är ihop med. Att så fort
man vet att det är en ensam mamma - aha hon
vill skaffa sig en man, va, för att hjälpa henne
med barnet och dom får för sig (inte alla men
många) att hon är en kvinna som är hungrig
efter en man som hon vill binda sie med.

- Det är problem. när man harbarn. Det har
kommit svJrtsjuka både i förhållande till mrtt
barn och till honom, när han kommer. Jag är
splittrad mellan mitt barn och honom. Båda vill
ha min uppmärksamhet. Jag blir stressad. Mitt
barn spelar upp och jag måste lämna mitt barn
för att ägna mig fullständigt åt min kille. Och
inte förrän min'kille har gStt kan iag ägna mig
fullständiet åt mitt barn. Och sen är det svårt
för dom iom inte har barn att plötsligt vara
bundna vid en tjej som har barn, har svårt att få
barnvakt och alla problem som kommer.

t)



är man blir akut sjuk och hamnar på sjuhhus:

som var förvånande för mig i alla fall,
barnen. Domdet är att dom tog emot

tog h

'M

ffi

'!.

ffitvugna, för jag kom in och

i! hade jätteont. , . Då var dom iu

ffiS"kan ju inte göra någonting,

- Du berättade att dom tog emot Kristina
ganska hyggligt och att dom ordnade fcir henn_e.

emot barnet. Vad skulle dom göra?
ätt..r, o- man är helt handikappad?

- Nu äi dei så att hon är ganska tålig. . . På

morgonen ringde dom till servicecentralen' sa

då käm det ei och hämtade Kristina. Det var

iust när iae låe på operationsbordet. Hon fick
ur." *.d Åig pn avdälningen. . . När iag var på

operation då försvann Kristina. Det var en skö-
terska som sa till mig: "Det var en duktig unge,
gud vad duktig hon är". . . Det gäller att man
f,rr p.ns"t dåhan är akut sjuk. Jag hade min
sista huidralapp så attiag kunde ge den till mat
då.

l6

Foro: Pilo Kurrdn
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ngen. iag.åkte in på siukhus, då

'nne 
in på natten, när fag åkte in i

r då sa dbm: "Har du ingen somffiffich da sa dbm: "Har du ingen som
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de henne. Dom hade ringt till servicecentralen.

Jag hade ingen aning om ve* människan var.-oå 
låe iae på operatiön$ordet.

- ö.i i.ät jn'g aldrig att iag skulle tillåta.

- Men vad qör man då?

- Tag skulle strypa den som tog min unge.

- tUän vad göi du då du liggår orörlig? Du
kan inte röra en fena.

- Men så där kan man ju inte göra med ungar.

J"g lgg rned mig Tomas in,en gång. Det går iu
taktrskt att ha barnen boende ho€*lg pa s,uKnu-
set om det skulle hända nåeot.

- När jag åkte in med"ambulans för blöd-
ningar, och-skulle opereras, då tog personalen
hanä om min pofke. Dom ställdJ in en säng
bredvid mig, tilis min mamma och pappa kom
och hämtadi honom. Jag skulle vägra att låta en
främmande person komma och hämta honom'

K#tg:
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jag hade.
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- Till sevicecenralen? Det hade dom fått
att ordna ändå.

- Hade dom?

- Ja.
- Det var dom enda pengarna

et var min stora skräck faktiskt en gång.
Det var når jag hade en virus och var
mycket dålig i magen. Jag åkte in och.ut

som en guttaperka6oll på sjukhuset. Sen var jag

livrädd att bli sjuk.

- Vad gör ni när ni själva blir sjuka?

- Man får helst inte bli sjuk.

- Man ligger i sängen och låter honom härja.
Hemmet får förfalla.

- Det är jätteiobbigt.

- På vardagarna, dä får man lämna barnen
ändå på daeis. Och då rinser iag och säger att
Krisrina koä-er själv. OcE då ringer dom och
talar om när hon har kommit. Då vet man i alla
fall att hon är framme.

ö
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Ah, dessa dagar av raserade murar,
av infantila känslor
som är så besvärliga för mitt vuxna liv.
elag är så liten idag,
men trar ingens händer att luta huvudet
ingens famn att somna i,
ingen egen trygghet.
Vem ska trösta detta lit1a kn5rbt -
som har ett vuxet ansikte
med 6o-åriga rynkor i pannan
men med ett lesset barns gråt i. sjäIen.

I mor$on är det dags att bygga upp
alla murar igen,
att bita il.op
att Låsa om igen,
oc}. $e si$ ut
i livet.

av
Pia Hassel

I,
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L-\
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Vanligt att grannar ställer upp
o Hur ser egentligen rutinerna
ut när en ensam mamma blir
akut sjuk och måste ta med sig
sitt barn till siukhuset?

Vi ringde runt till några siuk-
hus i Stockholm, Göteborg och
Malmö: "Det här problemet har
jag faktiskt aldrig varit med om"
eller "Jag upplever inte att detta
skulle vara något problem. De
flesta har ju någon vän eller
granne som kan rycka in", var
nägra av de vanligaste svaren,

På Allmänna siukhuset i Mal-
mö gav avdelningssköterskan på
akuten en uppskattning att det
kanske inträffade ett par gånger
om året. Men bara någon gång
vart tredje år behövde man blan-
da in de sociala myndigheterna.

Problemet tycks uppstå så säl-
lan att det inte finns några fasta

rutiner för hur det ska lösas.
o I allmänhet brukar det gå att
ordna en extrasäng för riktigt
små barn, spädbarn, som får
stanna en enstaka natt hos mam-
man om hon inte är för siuk, eller
så kan barnet få vara på barnkli-
niken. I vissa fall kan även något
större barn stanna kvar om
mamman kommer in på natten.

Men annars vänder sig perso-
nalen till socialiouren, på dagtid
till siukhusets kurator.
. Kuratorn på Östra sjukhuset i
Göteborg, Ingmarie Falberg, be-
råttar 

^tt det vanligtvis går att
hitta någon granne eller bekant
som kan ställa upp.
o Om inte det går försöker soci-
aljouren ordna en hemvårdare
som tar hand om barnen i hem-
met, kanske försöker man också

ordna med bekanta som kan ta
hand om barnen på kvällstid.

- Vi förstår att mammans
sjukhusvistelse är en smärtsam
separation för barnet. Om det in-
te går att ordna så barnet kan
vara kvar på siukhuset, är vår
strävan att barnet ska vara kvar i
hemmiljön berättar Hugo Gero-
la på socialjouren i Stockhom.
o Går det inte att ordna en hem-
vårdare, är sista alternativet att
placera barnet i jourfosterhem,
eller i sista hand på barnhem.
Om sjukhusvistelsen blir långva-
rig får socialb yrän ta över fallet.

- Kanske inträf|ar sådana fall
fyra gänger om året i hela Stock-
holms kommun, säger Hugo
Gerola.

Elisabeth Enger

Man disbuterar om det är särskilt meningsfullt
att bara sitta och prata med uarandra i grippen.
Förslaget om att försöka nå ,ut med lrrpprnt
erJarenLreter och synpunkter kommer upp, men
sam.tidigt undrar' iågo, o* det hai' någon
veTR.an:

fo men iag hoppas att det ska få nån ver-
6 | kan så att myndigheterna inser att dom
ly' inte får behandla ensamma mammor nur
som helst. Det är viktiet.

- Det tycker iag ock-så är viktigt.
- Sociaibyrån, barnavårdsnämnden, det är

mycket viktigt att dom inte behandlar oss hur
som helst och slår ner på oss med all sin makt.

Om kontahten med socialaården:
. . et är flera av oss som kommer med åsrk-
I I ter. Alltså vi måsre var starka. Man mås-

tJ te kämpa för framåt. Bang. Man får inte
låta sig tryckas ner. Man får kämpa för det här.
Atminstone tycker jag det.

- Dom borde faktiskt lära känna folk som
oss från andra sidan, va. Istället för att behandla
oss.

. - J"g tycker att när man kommer upp så ser
dom en som en liten. . . jag vet inte rikiigt vad
iag ska säga, man är liksom. . . . . . man kommer
dit liksom som nåqon som man kan behandla
hur som helst. Mei nu ver jag inte, jag har väl
en himla . . .Jrg har väl den vimsta .riirt..,t.n
som går att få däruppe, tror jag.

- Jag tycker nog arr jag skulle vilja försvara
dom ibland, för jag tycker dom har ett fruk-
tansvärt svårt jobb.

- I^, j^g förstår dom. Dom blir väl lurade var
och varannan dag.

Syftet med gruppen:

ska vi vända oss, när
sjuka, när barnet blir
har ångest, när vi är
att slå sönder halvadesperata, när vi har lust

huset?

arnvaktsfrågan. Vart
vi blir sjuka, akut
akut sjukt, när vi

_ - J", -men det är ju farligt arr känna sig så där.
Det är farligt. Du får inre, annars är du. . . ditt
barn i fara. Då tar vi ditt barn i från die. Så får
du inte känna dis.

- Jag ringde en gång. . .

- Annars har du bristande förmåga.
- Ja, då har jag bristande förmågå. Då är lag.. . ImannrsKa nett enKett.
.. . förståelse för dom här sakerna, och att

det kan rymmas inom ett normalt liv.
- Ja, och atr man när man känner på det här

viset, att det finns någonsrans man kan vända
sig även på natten. Nån som kan komma till en,
som bryr sig om barnen, för det är inte en själv i
första hand-man ränker på, när man känner sig
så här, det är barner. Eller om man blir akut
sjuk. Så man slipper ta med ungarna till sjukhus

t9
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Ett bra liv
kräver stimulans
från andra
! - Det stora brännande problemet för alla
ensamma föräldrar är barnvakt.

Det säger Elsa Larsson, kurator på PBU i
Vällinebi Ofta får hon i arbetet kontakt med
.trt"-äå barn till ensamma mammor. Ja -
mammor. Det handlar nästan bara om sådana'
I den värld av ensamföräldrar som Elsa Larsson
ser finns papporna alltför sällan med'

- Det å.-.tt av vära samhällsproblem att vi
tolererar den här attityden från papporna, sä-

ger hon.

- Iag har sett hur kvinnor med
ba?n"fatt betydande svåri gheter
just för att de är så ensamma'
säger Elsa. Det finns inget som
sä[er att barn till ensamma

-immor skulle bli sämre män-
niskor, men det är svårare att
vara ensam om ett barn än att
vara två. Barn är arbetskrä-
vande.

Under många år har Elsa

Larsson arbetat som kurator På
PBU i Vällingby. På eget initia-
tiv och pa sin fritid har hon
samlat några intresserade en-
samföräldrar i en samtals-
grupp. Elsa arbetar till vardags
i-t.d 

' bttnt psykiska Problem
och med relationsstörningar
inom familjer. Men nu har hon
gått ett steg vidare genom att
öeka på de förhållanden runt
ämkrine oss, som i sig skaPar
problem för människor.' 

- Ett samhälle som är bra
för ensamma föräldrar är ju ett
bättre samhälle för oss alla, sä-

ger Elsa.

2A

Det samhäile hon föresPrå-
kar har t ex låghusbebyggelse i
små bostadsområden, liv och
rörelse i förortscentrena med
många små caf6er eller mat-
stäIlä med billig mat. Här ska

också erbiudas mycket olika
evenemang - kulturaktiviteter
som förlåggs till förorterna
istället för som nu - innc i stan.

Kanske blir det också en lite
fulare värld, men det får vi ta,

menar Elsa. Hon tycker nämli-
qen att det är viktigt att fabri-
f,.r och arbetsplatser flYttas
närmare bostadsområdena.

- Det är inte bra att isolera
arbete från bostad så som vi
gör idag.

Knyta kontakter
Alla Elsas förslag bottnar i en

vilia att försöka underlätta
kontakterna mellan människor
i ett samhäIle. Att skaffa sig

nya vänner och bekanta i de

.io." anonyma bostadsområ-

dena är ett problem för alla.
För den ensamma mamman,
som är så fullständigt bunden
med sitt barn, blir det extra
svårt att trälfa nya människor.

- Och för att kunna leva bra
liv krävs stimulansen i kontak-
ten med andra människor, sä-
ger Elsa.

Det handlar nästan bara om
mammor när Elsa Larsson be-
rättar. Var finns papporna då?
Den moderna barnkära pap-

Pan.
- Det finns en föreställning

om att den moderna pappan
står så nära sina barn - också
efter en skiismässa. Men det är
inte alls något siälvklart - tvärt-
om, säger EIsa.

Förr, berättar hon, kom hela
familjer till PBU. Papporna
kände kanske inte sina barn så

bra - men de fanns med och de
hade försörj nin gsansvaret.

ldag är situationen nästan
extrem. Kvinnorna stär en-
samma och bundna vid sina



barn. Papporna tappar kontak-
ten med dem när föräldrarna
separerar.

Hon påpekar också att hon i
det här sammanhanget inte hel-
ler rar upp barnens förhål-
landen.

- Det är ett stort kapitel för
sig. Man {örsummar barns psy-
kiska hälsa idag, säger Elsa.

Inget eget liv
De ensamma föräidrarna tiil-
hör ofta låglönegrupper. Men
Elsa tycker ändå inte art man
kan säga att ensamförälderpro-
blemet är ett klassproblem.

- Kanske finns det tillsånp
till större resurser Ufr"J"if.f.?
och vänner i de högre samhälls-
skikten, men i övrigt tror jag
att de grundläggande proble-
men är de samma.

Barnet gör t ex att arbetsva-
let blir begränsat. De flesta för-

söker undvika långa arbetsre-
sor eftersom det medlor långa
dagisvistelser. Det trnns en
stark önskan hos de flesta att
begränsa arbetstiden men det
medför sämre ekonomi och se-
nare svårigheter att konkurrera
på arbetsmarknaden. Planerad
utbildning uppskjuts ofta eller
också genomförs den under
mycket pressade förhållanden.

- Ensamma mammor iever
under begränsade ekonomiska
förhållanden. De är inte fattiga
men de har å andra sidan inga
extrapengar att aka på semester
för. Det med[ör ocksa art det är
svårt för dem att låna pengar
till något större pro;'ekt. De har
inte den ekonomiska reserven
som många andra har.

De har inte heller samma
möjligheter att göra karriär och
skaffa sig bättre inkomsrer un-
der de år som de har ansvarer
för barnet.

De sitter där de sitter helt
enkelt.

Utan tid, rörelsefrihet och
med små möilieheter till etr
eger llv.

- Det är svårt och föröd-
mjukande att alltid vara den
som måste be om och ra emot
hjälp från andra. Och det måste
den ensamma föräldern i d,r".
säger Elsa Larsson. oå, Ul;r iå-
te lättare av att man har små
möjligheter att göra gentiänster
- i varje fall så länge barnen är i
förskoleåldern. I

Pia Axelsson

*
En vind
och en knäpp
så är du för alttid. väck.
... skrer en

grupp.
at kvinnorna i Elsas

*

Kvinnor
och
musik
t Kvinnokalendern 1983 är en vac-
kert ljust blå almanacka som har
kvinnor och musik som huvudtema.

Mest handlar kalendern om kvin-
nor som brutit mot konventioner och
gjort "opassande" saker. T ex kom-
ponerat egen musik, spelat jazz och
rocK m. m.

Här finns också en skivlista - en
unik sammanställning av musik av
och med kvinnor. Som alltid finns
också aktuell adress- och telefonlista

fll. organisationer inrressanra för
KVlnnor.

Kalendern kostar 50 kr och ges ur
av Liber förlag.

l.ufio.,
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Stockholms Central
sondag e.m. kI 16.4O
Jerrrry ålker'ltem"

et är värst när vi är på väg till stationen.
Någonting blöder in.,. Åig och lag far
lust att eråta. Vi hallcr ulrandra i han-

den, Jenny och jag, och jag tittar på henne
ibland. Men jag behöver egentligen inte se på
henne för att få veta att hon känner som jag.

Hennes hand är liten och varm. Ibland trvcker
jag den några gånger och väntar. Strax känner
jag lika många tryckningar mot min hand och vr
tittar oå varandra och skrattar.

Jag foljer med 
_henne "pp 

på tåg.et och. vi.hit-
trr en platt vicl fönstret. Hon tar tram trdnrng-
en, äpplet och biljetten som ligger bredvid dcn
mjuka hunden i ryggsäcken. Vi kramar varand-
ra och vi säger som så många ganger förr "vi ses

snart igen". Prick klockan 16.40 på söndag ef-
termidäag rullar tåget igång från Stockholms
central mot Västerås.

Min dotter Jenny åker "hem".

7 fyra ar har vi träffats sr hir. I börian när

| [.nnu barr var .ex ar .rkte lag till Västeras
Ii,: fiedagskvällen, när det vai "min" helg,
och hämtade henne. På söndag kväll körde lag
henne tillbaka. När hon var sju år böride hon
åka själv på tåget. Idag är Jenny tio år.

Iag är en sådan där pappa som skilt mig, men
som ända vill beh.rlla mitt barn.

^ 
tt det blev sa här är inte mvcket att orda

A "ttt - det är som det är. I åtta år levde vr
4 trihop, Jennys mamma och jag. När vi var
tjugofem fAddes Jenny och när vi var trettio
skildes vi.

Att flytta isär är inte lätt, det är ingenting
man beslutar om från den ena dagen till den
andra. Visserligen var det jag som tog initiati-
vet, men det blev inte lättare för det. Under de

månader vi levde i ett känslomässigt inferno
åldrades jag flera år i ett enda slag. Håret biev
tunnare och påsarna under ögonen hade. kom-
mit för "tt rt"r-rt-r". Det blev-en erfarenhet på
gott och ont. Jag fick en insikt om mig själv som
år ovärderlig"saintiiligt som jag fickitt knippe
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skuldkänslor som jag helst vill vara utan. Den
skuldkänsla som svider mest är den att Jenn,v
förvägrades rätten att få bo ihop med båda srna

föräldrar.
Jag skaffade mig en lägenhet i närheten av

mitr 
"g"-la 

lägenhei och föista tiden bodde Jen-
ny uJ.rnnrn uecka hos mig och varannan 

'ecka
hos sin mamma. I ett år bbdde vi så här. Visst
var det svårt för oss a1la, med nattliga upprivan-
de telefonsamtal, anklagelser och skuldkänslor

- men det gick.

'f\ et var under den här tiden beslutet växte

I f frr-. Jag ville utbilda mig vidare för att
JJ komma ifrån ett iobb iag inte trivdes
rned och jag ville också komma närmare Birgit-
ta som jag älskade och som bodde med sina tvi
barn i Stockholm.

Iag fl1 ttade till Stockholm och naturligtr is

uiile' jag'ett Jenny flyttade med mig. Men hon
.trnnri. i Värteiås,'det var en ouitalad siälv-
klarhet. Det var ju jag som tagit steget fulit ut
och flyttat. Det var ju iag s.om lämnade Jennys
mamma ensam och det var ju jag som bestämde
hur saker och ting skulle bli. När jag flyttade
hade jag också bestämt mig för att Jennv skulle
få behålla sin pappa och föi att jag siälv skulle få
behålla min rätt att få vara pappa.

I fyra år har jag nu träffat Jenny varannan
helg, under längre lov och på sommaren. Det
här är ingen tillfällig nödlösning - det är ett sätt
att leva.

'f bland aker jag till Västerås för att vara med

| 1.tlny i skolan. Jag är nog där mer än andra
Åföräldrar. När vi går där tillsammans pa

morgonen är jag lycklig och Jenny sprudlar.
Natirlietvis hållär ui uaåndra i"hanäen'och bå-
da hoppas vi på att träffa några skolkamrater på
vägen. Det är nu jag fär träffa dem som Jennv
lever tillsammans med i Västerås. det är nu iag
får reda oå vilka som är bästisar och vilka som
för daeen är dumma.

A
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Jenny med sin pappa. Foto: Göran Assbrrng



På lektionerna sitter vi bredvid varandra och

Jenny ^är 
så flitig. Hon räcker.upp h^anden p-å

alla frågorna och stolt sneglar hon på mig när
hon fått fråsan och svarat rätt. På rasterna leker
vi alla kull på skolgården och det är ofta jag som
blir iaead.

Deiar när vi rår från skolan det där onda
griper tag inom mig. För snart går tåget 

_ 
till

Stockholm igen. Det är nu Jenny säger att hon
inte tycker att jag ska åka.

- Kom med hem och titta hur marsvinet har
växt. Och om du vill kan du stanna till i mor-
gon, du kan sova i mitt rum.

Såret börjar blöda igen. Vi har iu pratat om
det här så många gånger, men det spelar ingen
roll. Känslan ai ati 

"i'iia 
ha mer kommer all-tid

att finnas där. Jag vill vakna en vanlig morgon
och äta frukost tillsammans med Jenny!

Jag vill veta vad hon tänker på innan hon
somnar! Jag vill sitta och traggla lirorna tillsam-
mans med henne!

Inte bara varannan helg.

ag vet att Jenny är stolt över mig. Det
märks på henne när hon vill visa upp mig
för sina kompisar. Det är inte så att hon

presenterar mig som sin pappa, nei, det är mvc-
k.t .nkl"r. än'så - det är bara slälvklart att la;

är med och att iag är hennes paPpå. Om det är
några som inte gåast förstår uem jag är förkla-
,^ii^gsnabbt hir det ligger till. Förlag är stolt
över Jenny.

nå kvällen innan hon ska somna och alla de

lJ 4;, frågorna om krig och fred och liv och

I död dvker fram ur halvmörkret, och då vi
lieger bredrrid varandra och försöker förstå, det
;r"äå vi är nära varandra. Då spelar vi på sträng-
ar som vibrerar samtidigt.

Men det tar tid att nå dit. En helg är allCeles

för kort och varje gång vi träffas är det som att
börja lite grann på nytt - trots att vi pratar i

telefon nästan varie dag. Första dygnet är vi
bara snälla mot varandra. Det är mycket att Pra-
ta om - skolan. kompisarna och allt det där som
vi aldrig hinner prata om i telefon. Det gäller att
lappa ihop wå helger med vad som hänt däre-
mellan - aff fä kontinuitet i det som händer.

Nästa dygn har vi kommit varandra mycket
närmare metr då är det redan söndag och kloc-
kan 16.40 går tåget tillbaka till Västerås.

Härliet är det när vi kan vara tiilsammans en

lång tidl Som på somrarna. I somras åkte vi
allihopa i en W-buss till södra Frankrike och
bodde i ett hus som vi hyrt på landet.
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fenny har fått en lillasyster i Stockholm.
a; I En syster är något som hon har längtat
lvf efter. Visst hade det gått bra med en bror
också - men en syster är en syster. Det var inte
så att syster.r bara damp nei en dag. Vi hade
ordnat äet så att Jenny fick vara Äed under
förlossningen. Jack och Helena, de andra bar-
nen, var också med.

När allt var över kom barnmorskan in med
te, saft och smörgås. Sen satt vi där allihop runt
sjukhussängen, sammansvetsade och trött fnitt-
rande, och käkade smörgås klockan halv åtta på
morgonen.

Vi"hade mycket att prata om den dagen, Jen-
ny och jag. Men ailt hann vi inte klara ut.

Dagen efter åkte hon till Västerås.

fag vet att det kan komma en dag när Jen-r --. ..:il fr-...^ *:il oss i Stockholm. Natur_t^ a Lry v rrr Irl rLd Lrrr

lvf ligtvis skulle fag vilja det. Och det vet

Jenny ait jag vill trots att jag aldrig sagt det till
henne. Jag vet också att även om hon skulle vilja
flytta till Stockholm är det inte säkert att det
blir av. För samma starka känslor hon har mot
mig har hon också mot sin mamma som inte
kan tänka sig att Jenny flyttar. Och kan vi inte
alla tre kornäa öierens så blir det ingen föränd-
ring. Och det går faktiskt att leva så här också.

Jenny har löst prolemet på sitt sätt. Vi flyttar
tillsammans allihop, menar hon. Och om inte
det går så vill hon bo på båda ställena samtidigt.

Bo Levin
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SKV:are -
Synonym, ja naturligwis. SKV bildades iu för snårr 70 ir
,.n iu* för arr ge ,årkart möiliga pro,"r, *o, krigsmol-
nen som då liksorn nu flockades .id horisonten. Men ui
dr starkare idag. 

_Fast 
vi skulle kunna vara ännu srarkare.

-.Fredsarbetct. 
har alltid varir högt.prioriterar i SKV.

Naturligwis, allt annar konstr-uktivt arbete ar bcrocnde av
an vi har en värld i fred. An vi utan fruktan och misstro
mot varandras avsiktcr kan utblta tankar och erfarenhe-
tcr wärs över vån klot. som i våra dagar, tack vare kom-
munikadoncr av olika slag, har blivit si litcr och så

sarban.

Men Ingrid Sjöstrand, frcdsarb.tare och gud^abenada<i

poct med tinkvärda små ord och funderingar..har skrivit
an "[rcd är inte bara frånvaron av krig". Nej, förvissu.

T1 
* också cn vCrid an leva i. En virld värd att [ör-

svara.

Pa SKV:s prog1åm star också kampcn [ör ren miljö an
bevaras till våra efterkommandc. l)e ryer av skönhct som
sedan bamsben finns pa Din och min näthinna skall
också en gång vara bam och bambarn kunna läka sin själ

med. De ma scdan finnas här eller i AIrika" i det storslag-
na Ural eller Kllppiga Beryen.

Vi mäste kämpa för jämställdhct i vån samhällc. För
mäns och kvinnors Uka rätt. Men också för alla mdnni-
skors L-ka rän oavsett kön och ras. För kroppsarbaares
och tankearbetares. [ör barns och \.uxnas. Ack ia, vi har
ännu lång väg kvar. För en enskild människa kan det se

hopplöst ut, tillsammans dr våra möjligheter annorlunda.
Vi lär av varandra, vi mätcr bårigheten av våra synpunk-
*':5:T.T:{rr,

Vi i SKV behövcr Dig. Vi behövcr nya friska idecr.
nya friska krafter.

Du ensamståendc mor eller småbamsförälder. Du som
har insen vad kampcn giilcr eller Du som söker en ge-
menskap för Dina tankar. Vi har avdelningar på många
plamer i Sverige. Där vi inrc har, kan vi hjälpa Dig an
smftå en nv.

Var inte passiv!! Kom medl! Skriv cller ring någon av
våra konukrcmbud eller rill förbundscxpeditionen. Ellcr
Du fyller helt enkelt i ncdansrående kupong och skickar
den dll: SKV, Solidaritetsrörelsens Hus, Barnängsg. ?1

I 16 4l Srockholrn
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Nästa stora
kvinnokrav:
Sex tirntraars
arbetsdag!
tr N*r vi diskuterar mansroller, kvinnorotler
och möjligheten atf föråndra dem blir ofta sva-
ret, att -äd se* timmars arbetsdag för alla skul-
Ie möjligheterna öka. För må* att genom vård
av bar* ändr* tina attityder, {rir kvinnor att
genom förvärvsarbete stärka sin självkänsl*,
för båda att genom delat hemansvar gör* dem
mer iämställda.

Detta är bara en fördel med sextimmarsdagcn, Det
finns {lern. Flur ser vår arbetsdag ut nu egenrligen?
Är du småbarn$mamnra jobbar du halvdd eller inte
alis, är du småbarnspappa, har du ökar din arbetstid.
är rlu aJrtiv i föreningar och partier hinner du inte
med dina personliga intressen också på din friritl.
Ålltför mycket av din tid går åt ti1l att arbeta.

Men är vi inte här på jorden lör atr arbcta i "vårt
anletes svett"? Den lutherska moralen sitter ivår
ryggmärg, vi är intc här "[ör att roa oss", iörrt arbe-
tet, sen nolet.

Kompakt motständ
Det är ert tag sedan 8-timmarsdagen genomfördes
och sedan dess h*r arbetstiden inte blivit kor[arc.
Däremot har produktiviteten under detta århundrade
tolvdubblats, och eftcr åtta-timmarsdagen nästan

fyrdubblats. Men vill löntagaren ha kortare arbers-
rid? Undersökningar har visat att i Sverige föredrar
en majoriret kortare arbetstid framför höjda löner.
Men LO har sagt nej dll sextimmarsdagen och från
arbctsgivarna är motståndet kompakt. Varför?

Den bedöms som orimiig r:ch ekonomiskt {örö-
dande. Som om 40-timmarJ uecL"tl är en helig lag.
som orn den mikroelektraniska revotutionen är i {ärd

)R

I

med an *vskaffa miljorrt*ls arbets*llfållen, som om
viljan an leva mer är något syndig, som om arbetslös-
heten inte ståndigt stiger bland kvinnor, unga. som
om utslagningen inte ökar.

Hundåtusentals små och stora chefer ser med fasa

på ett samhälle där inte arbetet är huvudinnehållet i
vår dag. En ökning av fritiden är etr hot mot den
bestäcnde ordningen.

"lnstinktivt föredrar de en ökning av arbetslöshe-
tcn framför en ökning av fritiden", skriver Andrd
Corz, "ty arbetslösheten bidrar till ordningen: då det
är ont om iobb. går de fd som finns till de flitiga och
skötsarnma. De avvikande, de långhåriga, de uppkäf-
tiga blir utan".

Och vad skulle vi inte kunna hitta på art göra med
ökad, kollektiv fririd? Starta kooperativ. odla iord-
lotter, men också *rbera poliriskt, undersöka, forska.
Sätta fingret på varie si{fra cch fråg*: Hur kom den
hit?

Kommitt6er bildas
Men nu är det t1,värr inte så att sextimmarsdagen
skulle kunna lösa arbetslösheten i Sverige. Dct finns
undcrsökningår som visar att vi idag har i vissa yr-
kesområden och regioner högre siffror å* vad en
minskad arbetstid skulie kilnn* suga upp.

t

i
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Hur ska dcn då genomföras?
Tidigare arbetsridsförkortningar har skctt Iagsti[t-

ningsvägen. Derra har lett till art produktivireren har
höjts. men också rill att fler har anställts. Okadc lö-
nekostnader leder till höida priser, men också till
ökad efterfrågan i Sverigc. Det finns .rndra faktorcr
som påverkar produktionen mcr än arbctsrid{örkt-rrt-
ningar, dct är t. ex. världsmarknadens efterfrågan och
regeringens övriga politik. Dct är över huvud tagcr
svån, för art inte säga omöf ligt. att förursäga arbets-
tidsförkortningens vcrkningar. Mcn dcr är vcrkligen
ctt krav som är värt att kämpa för.

I Svcrigc uppränas nu kommittier för scrtim-
marsdagen. Sådana finns redan i Danmark. Där krä-
ver man fuil lönckompensarion för arbetstidsförkorr-
ningen. Hur mycket kostar inte arbetslösheten idrg.
lrågar man sig. Och det finns andra sätt att arbcta [ör
sextimmarsdagen. t Göteborg har man böriat med
wärfackligt samarbete för kvinnor.

Eva Ekelöf

FACKSAM
o Facksam i Göteborg är en nybildad facklig in-
tresseförening för kvinnor. TCO, SKTF och SKAF
är representerade i gruppen. Syftet med Facksam
är att dela erfarenheter. stödia kvinnokrav och
hålla kontakt mellan kvinnor på olika arbets-
platser.
o Ordet "solidaritet" har i fackliga sammanhang
inneburit solidaritet med det egna facket men inte
med andra. Facksam vill stödia de fackliga arbe-
tande.som verkar för en bred solidaritet mellan
organrsat ron erna.
r Angelägnast för Facksam iust nu är att stödia
kravet på sex timmars arbetsdeg.
I ianuari planeras ett möte med Cunnar Adler-
Karlsson där jämställdhet, ekonomi, arbetsmiljö-
frågor m m ska diskuteras. IVIer information om
Facksam har;
Zaida Hagman
Regnvädersgatan 4

41l 32 Cöteborg
tel: 031-54 19 94

att du år näsot!
Du ska tro

Gudrun Hjelte i Stockholms-
tidningen har omvandlat Ak-
sel Sandemoses Jantelag, ett

exempel på förrryckets budord.
till en Jäntelag för kvinnor och
män, pojkar och flickor. Fast
redan i mitten av 7O-talet kom
de nordiska kvinnornas ver-
sion: Jentelagen.

Sä här lyder i alla falt den nya
svcnska upplagan:

l. Du skall tro ,rttdu är något.
2. Du skall tro ait du är lika

god som alla andra och alla

andra lika goda som du.
3. Du skall tro att du är lika

klok som andra, ibland
kLokare.
4. Du skall veta att du är lika

bra som andra. Om du vet att
du gör ditt bäsra kan du upp-
skatta dem som är bättre.
5. Ibland vet du mcr in andra.
6, Du ir inre förmcr än andra,

mcn du är cnaståendc som alla
andra.

7. Du dugcr till mycker.
8. Skratta åt dig siälv och din

värld, det gör dig fri.
9. Du skall tro att minga bryr

stg om drg.
10. Du skall rro art du kan lära
andra en hel del och läre au

cem.
ll. Varför? För att du är nå-
gon, en som behöis.

Något för alla nedtryckta flic-
kor att särta på anslagstai lan.
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DRör4ttEN Ol,\ Err SOUnARTTETENS HUs
HAR BLIVIT VERKUGHET

o

:

Nu har vi flyttat
Längst bort på Söder i Stock-
ho[m, vid Hammarbyhamnen,
ligger några gamla hus bakom
en gul mur. Husen är från
1700-talct och har varit fabrik,
linneupplag, skola. Det största

har varit spinnhus.
Dit har vi nu flyttat, SKV

och Vi Mänskor. Det har blivit
Solidaritetsrörelsens Hus. Oli-
ka solidarirctsföreningar har
tillsammans bildat en ckono-
misk förening och hyr huset av

kommunen. De som ingår är,

förutom SKV. A irika-grupper-
na, Svalorna, Utbildning för
Biståndsverksamhct, Interna-
tioneUa Arbemlag m fl. I huset

finns också ett tryckcri, "Tryck
bakom orden". och det skall så

småningom bli cn restaurang
också i de gamla valvcn längst
ncr i huset.

Vi har redan uppräckt cn

massa fördelar med att bo ihop,
så många förcningar. {örutom

att hyran har blivir lägrc [ör
oss. Vi kan köpa in papper och
annat ihop, vi skall ha ctt bib-
liotek och samling'srum, vi
kan göra varandra tjänstcr och
gentjänster som underlättar
arbetet.

I två rum mcd sncdtak,
längst upp i husct bor vi. Kom
gärna p;' besök när' du är i
Stockholm.

JU



Pia Axelsson

SKV:s
och
Vi
mänskors
nya
lokaler
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Affisch Kalender
OMA-gruplsrl, lom arbetar
med systugorna i Angola
och som ni kunde läsa om i
förra numret av tidningen.
har gjort en vacker af{isch i
vitt. svart och turkos som de
säljer för 10 kronor. Pengar-
na går till insamlingen. Affi-
schen kan ni beställa från
oss. Den pryder rin plats i aI'
la sammanhang. Den är
gjord av Chie af Geijerstam i
träsnitt. För övrig är pg
numret till insamlingen
22 69 67-8.

Fiir tredje året i rad,utkom*
m€r nu Kvinnokonstkalen-
dern. 1983 års k*lender vis*r
målningar, etsningar och
textita bilder på tem*t kårlek
från de senaste femton ären.
Sildern* beråttar om kvin-
nors drömmar och om kvin-
nors liv. om kvinnorolle r
och mansroller i upplösning
och förvandling, om kollisio-
ner mellan arbetsliv och
samliv nch behoy av eget liv.
Tolv kvinnliga konstnärer
medverkar. Kalendern kan
beställas från Kvinnoförla-
get. Östra Vallgatan 25,
223 6l Lund. Den kostar 25
kronor.
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HFTERTYSNING T

I\an Lru sntcKrai r,iler Kanner
Du någon duktig snickarc? Till
SKV:s kursgård i Dalarna be-
höver vi en snickare några vec-
kor i sommar. Arbetsledare
finns. Hör av Dei rill expedi-
tronen,

BRYSSEL S MARS
o 1983 kan du demonstrera i
Bryssel 8 mars. Fredsam i Göte-
borg ordnar bussresa dit den
6 - 9 mars med inkvartering för
1.050 kronor. Anmälningsav-
gift 250 kronor sätts in pä pg
441 06 37-5, Kvinnor för fred,
och är bindande.

Men varför måste man till
Bryssel för att demonstrera? Jo,
den här demonstrationen är
mot utplacering av kärnvapcn-
robotar i Europa. Enligt NA-
TO-beslut idecember 1979 skall
464 amerikanska kryssningsro-
botar och 108 Pershing Il-robo-
tar utplaceras i fem västeurope-
iska länder 1983. Mot detta pro-
testerar Europas kvinnor i
Bryssel 8 mars, utanför Nato-
högkvarteret och i staden.

Ytterligare information läm-
nas av Haga Bokcafd tel 031-
14 73 40.

TJEJTRÄFF
29-30 ianuari
i Jönköping
o Vi är några tjejer i olika åld-

rar och från olika del*r av
landet som träffades en helg
och funderade över hur al-
ternativrörelserna ser ut och
fungerar - både till innehåll
och arbetssätt. Vi diskutera-
de bl a värderingar och jäm-
likhet.

r Vi träffas igen 29-30 ianuari
på Södra Vätterbygdens
folkhögskola och vill gärna
bli fler. Då ska vi bl a ha
röstbcfrielse.

o Hör av dig till Elisabet Ul6n,
08-31 08 00, 3A 75 32, eller
Karin Rchnström, 0173-
306 68, adress Rådhusg 16.
74071 Oregrund. Anmälan
senast 15 ianuari.

Kvinnsr i
man$jobb
Läste i en notis att arbetslöshe*
ten bland utländska medborga-
re år dubbelt så hög i Sverige
eom för befolkningen i övrigt.
Det är AMS som rapporterar,
Vidare framgick det att de ut-
låndska kvinnorna i Sverige i
större utsträckning än svens-
kor, arbetar inom traditionellt
m*nsdominerade yrken, medän
de utländska männen oftar* än
svenska finns inom kvinnodo-
minerade yrken.

Man frågar sig om vi sven-
skar kanske måste åka utom-
lands för att bryta mot vårt yr-
kesvalemönster, $0m år det

' mest könsrollsbundna i
Europa.

Fast befolkningsomflyttning
som lösningen på det problemet
är långsökt {örstås. På något
*ätt måste det väl åndå gå att
lösa lättare här hemma. 

Ewa

*

*

EFTERLYSNING 2
Bor du på en on där dcr inre
finns nigon SKV-avdelning?
Du kanske vill starta cn? Ett
bra sått år då ar anmäla Dej
som,kontaktperson i tidningcn.
Då kan Du tå kontakt med
andra 5K V :are på Uln ort.
Skicka in Ditt namn och adress
till förbundet så kommcr Dtr
med på listan med kontakrper*
5()ner.

3-)



Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Barnängsg. 23,116 41 Stockholm

Postgiro 50 50 95-O Insamlingskonto 5 13 23-4
tel: 40 92 05"

SKV år pa'tipoliriskr obundct och rerkar f,,. 
",, 

a""rii'.rrUk, rr-*,'" nrctl .n cktrnomi rom inte bvggcr pa profit utan pa
männirkor' bchor', ett s.rmhällc fritt [r.rn alla ionncr ar lörtrr ck.

Förbundcts mil.ättning är rtt tcrk.r för jämIkhet mellan kvinnor.rch rnän och [ör kvinn.rrnas dcltaganJc på alla områdcn
av dct ekonorni.ka, tocilla och poiititka livet, samr att rcrkr för ett socirlt och ekonomirkt rättvist sanrhälle där alla har ett
meningr[ullt arbete.

O Art rerke iör eir sarnhällc där.rlla b.rrn och ungcl.,rn.rr kan kånna rrygghcr och har lika värde. och .lär de till{örsäkras fvsisk
och psr kisk häisa och gt's sanrmr urbiJdning'möilighcrcr.

O Atr rerkr iör [re.l, allt frrmridsarbeter grundrai - mor krig och irnpcrialism. krigcn: {rämsta or*ak. Förbundrt vi]l vcrka
för allmän och tot.rl ncclrustrting.

O Arr rcrk.r [ör skvJd.l\'var egcn ueh framtiJa geuerationer. miliö. för ctt resurrbcrårande ramhällc som tår hänsvn rii]
människor' uerklig.r behov or'h sambanden i naturcn.

O Art rerka fiir rolidariter mclhn [olkcn, för folkcn' narioncil.r oberoeude. för cle iörtrycktas befrielsekanrp. {ör en vär]d fri
lrån r.rrjc fornr ar ekonomiskt, polititkr, socielt och kulturellt förrri'ck, mot fa.cism och ra'itm. Arr bekämpa all kommertrcll
expl.ratcring ar sår'il vuxnl 5om barn. 

:l

SKV har ikorthct iiiijande hisroria. l9l-{ bildades Förcningcn I'ririnrrrde Kvinnor under p.trollen: Mor krigsps-vkos, för
demokrati och k'irrnors lik'tillighet. Är lgll uwidgadcs förbundet så att ctt samarbetc blev möiligt mellan alia krinnor 'om
önskaJc cn samhäll.utvt'cklinu i vänstcrriktninr. Då fick förbundct ritt nuvaranJe namn.

Är lgao lnsliir, Svenska Ktinnon Vänstrr[örbunJ tSqcdish Vomen's Left Federrtion) till Krinrrornas Demokratiska
Världsförbund, KD\', (\\ omcn't lnternatioual Dcmocratic l-ederation. \(/f tJF).

KDV har ll9 anrlurna organi.atiouer i 114 ländcr rncd flcra hundra milioner medlemntar. KDV har tillerkänts konsultarir'
status ho. I'N:s ekononriska och sociala råJ samt hos UNLSCO. Dcnna rtatus inncbär rätr åIt vttrr \i!l \id )rmnlånträdcn
och att framlägga rgnr lörrlag muntligcn eller tkriitligcn.

SKV-avdelning*r
Arvika
Brita Tener
Högåsv*gen ,l
671 0C Anika

Åmbiörby
Illen Eriksson
Box,114
680 5l Ambjörb;.
Tel 056318C2 32

Såtskårsnäs
l-illy lolrirnssor:
Box ?0j
950 54 Båt:hårsnis

Deie-Forshaga
Monicr Ranurrg
BoLliden l0
667 00 Forshaga
Tel. 054,'/C5 14

Finspång
Annr- Liir G.lransson
Crytgölsvågen 34
612 0C Finspång

Gottand
Gurrilla l\{uncke
S:t Klemensgaran 3
6?l 0C Visbi'

Götetrcrgsdistriktet ;
Zaida Hagman
Regnvädersg, 4
417 32 Göteborg
'tei. oll/i+ tg q+

Västra Götebrog:
lngelr Goksör
Violgatarr /
'121 68 Cöteborg
tel0l li?9 68 90

Östra Göteborg:
Erni 1''riholr
Hornsgatan 7

415 02 G"teborg
rel. 0J1/ll 2.+ 86

Milndal:
Astrid Gustafss*n
Klarrhögsgrtaa 8Å
4l I l0 Mölndal
tel. Cll/17 18 17

SKV:s lokal i Götebotg
i Victoria-skolan är
öppen:
onsdagar 10-1-1

ti:rsdagar 17-19

Adr" Linnåg' ?1

tel.031/14 40 28

nusxvrrna
lngrid Nilssoa
Nluniigatan 5

561 0C Hurkvarna
'fel C36i1l 7-1 55

Krfshamn
Sonia Kailsson
Pt 1C49

f9C /2 Asarunr
Tel C454/l9l 6A

Karlstad
lnger Karlsson
Bergslagrgatan-{
652 ll Krrl.rad
-t€t. u){/1: /z 1J

Katrineholm
[nget Andersson
DiulöB. ]5-17 C
641 .i0 Katrineholm

l.inköping
L.ji\abtr Pcr\son
Skolgatan 9 A
581 34 I rnköping

Liungby
Elsmari Edström
Oh,fsg. ?6 B
l+l 00 Ljuagby

Luleå
Agncs \{enntrcrg
Krougårdsringcn 30
951 J0 Lulcå
Tc1 C9?0/195 1"1

Lund
Åstrida Srensson
SKV-Lund
Bor t?08
,lll 05 Lund
T{l t46it4 94 0+

M*lmherget
Siv Lundberg
Grer grrrn l3
q71 ö0 Malmbcr[et
Tel l97C/2,ii 26

Motah
Agneta tngren
Sundlingsv. 1 7

Berensberg

Pitcå*Munksund
Siri AlJrin
Srrrndväqen 5

941 C0 Pitcå
rc|. Q91r/J72 t6

Srl.r
Ann Genell
Rosenbergsqatrn 20
7J.l C0 Sala
T<1. A224t l)7 76

Skelleftei
Chri:tina Nvstr.im
Biilcr Jgen 5.I
9lt 42 Skellcftcr
l'el. Cq10 758 09

Skövde
harin Sandelin
\laricsrrdsvägcn 75

i'l I C0 Skör.le

Stockhohnsdistriktet
Brirtr Rine
Rägertan S

.1 l6 59 Srockhulm
Tel. CE,4l lo 3.r

Stockhohns södra
förorter:
Lillv Guil,,rrc
Patctnosterr äfcn J6
121 4q Johanncrhov
Iel 08.5+ 88 9.1

Stockholms innerst:d och
norra förorter:
F'r'a Ekclöf
Valhallarigen l4
I 1.1 ll Stuckholm
rel. 08/1 5 ll C8

Bromma:
Inga Teil
Mirrbellaberkcn /
162 J6 Vätlingbr

Spångr:
Kerstin Jun.'bcrg
Sr inningcgrind I 4

163 61 Spångr
tel. CU 760 I I Z2

Södcrtäljc
Sanna Töringe
Holfastvägen 9
151 Jo Södertilic

Uppsala .

Kririna östberg
Väkt:rgatan -lC A
754 l2 Uppsala

Växlö
Ragnhilcl Moller
lrcjc{trs r Jg .}

J5-l 55 Vixjö
Tcl.0-17C 814 61

öretrro
Krtrnnr SailJitröln
Sturrg-rr.rn 10
7Cl t4 Orcbro

J,+



Den ensamma mamman
utstött
och föraktad av alla
! Horan i bondesamhället - det var den tidens
ensamstående mamma. Om de föreställningar
som fanns runt henne har Jonas Frykman skri-
vit en avhandling. Er bitvis mycket uppska-
kande läsning från en grym tid.

I det gamla bondesamhället ha-
de var och en sin klart bestäm-
da roll. Arbetena var uppdela-
de i manligt och kvinnligt med
olika sysslor och olika djur.
Männen arbetade ute på fälten,
kvinnorna inomhus. Att skö-
ta hästen var karllolksgöra
medan kon, hönsen och katten
hörde kvinnfolken till. Den
gifta kvinnan hade få tillfällen
till offentligt framträdande. Ett
av dem var söndagens guds-
tjänst, ett annat var kalasen.
Vid båda tillfällena var hon
mycket noga med att bevaka
sin rättmätiga plats. Om nu en
ogift mor satte sig innanför en
gift, dvs närmare kyrkans mrtt-
gång, så kunde den gifta kvin-
nans barn få horeskäver. Sjuk-
domen användes som sanktion
för att upprätthålla ordningen.

Den flicka som blev med
barn var en hora och måste
också bära horluva eller hor-
klut. Annars bar de unga flic-
korna håret bart, medan den
gifta måste ha det dolt under en
stadig klut.

Avslöia "horan"
Osäkerhet om kvinnans status
var farlig. Det gällde då att fast-
ställa den. Blev flickan med

"Linet ryckes", Linoleumsnitt aa

18?1-talet ap Seoerin Nilsson.

F..

L.
3'

Kristina Dahlberg efter foto från
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barn så var ju saken klar. Så här
kunde det gå till i Västergöt-
land.

"Då de var ute och slog kun-
de det ibland hända att de träf-
fade på en orm. Slog de då till
or*".r med liestickan (brynet),
så fick den en särskild kraft.
Slog man till en flicka med den
sticlan, så blev hon med barn
nästa gång hon var med en karl.

Ställd utanför
Straffet vilade tungt på kvin-
nan. Hennes runda mage var
det tyd.liga beviset. På mannen
synres rnger.

"När han knäppt byxorna
var det som om inget hänt". I
männens värld hade han varit
duktig. Kvinnan däremot var
utstött ur sin egen värld. Så

länge hon uppträdde ödmjukt
och undergivet var allt väI, och
ingen skällde henne för hora.
Men om hon uppträddc utma-
nande eller trädde den kvinnli-
sa sfärcn fiir nir s.r var honb* "'-'""
farlig.

Skäver, riset, ältan eller den
lee siukan var andra namn på

rakitis eller engelska sjukan. En
bristsjukdom som förr var vån-
lig hos småbarn. Man kan säga

att dåtidens barnar'ård med in-
omhusvistelse, brist på dagsljus
och sol, lindor och kläder, vita-
minfattig kost och rmning än-
da upp i tvåårsåldern, förorsa-
kade D-vitaminbrist hos bar-
net. Detta sammanhang var
länge okänt för läkarvetenska-
pen, och ingen skulle heller
drömma om att söka läkare för
den sjukdomen. Man sökte en
förklaring på närmare håll. En
hora, eller ännu värre, en lön-
dahora hade kommit in och fått
se när man badade barnet eller
tagit i det.

I en berättelse från 1860-talet
talas om cn liten poike som inte
var som han skulle. De krokiga
benen ville knappt bära honom
när han skulle börja gå. Grann-
frun konstaterar att han har skär-
van. Hade mor varit i närheten

36

av något lik när hon gick med
"heren"? Nej, det hade hon in-
te. Det var ingen död i släkten
och någon begravning hade
mor inte varit på. Då är saken
klar, sa Stina. Heren har hor-
skärvan. Han har suttit i knät på
en löndahora, dä kan du vara
alldeles säker på.

Det är omöjligt, svarade
mor. För jag är alldeles säker
på att här inte vatt någon annan
än Blomgrens syster Tilda.
Och hon är väl ingen lönda-
hora?

Men sjukdomen söker sin
förklaring, och boten är att
väga pojken i ett par byxor el-
ler ert lintvg tillhörigt den
misstänkta kvinnan. Och när
Tilda äntligen gjort sin vårbyk
och hängt ut den på tork passa-
de mor på, på kvällen. Hon
fick tag i ett lintyg och vägde
pojken i rappet och sen bar hon
det tillbaka igen utan att b1i
sedd.

"Herren böriade krya på sig'l
med detsamma. Det var på vå-
ren han vägdes och innan hös-
ten kom var han som en annan
mänska. Solbränd och kraftig
och benen hade börjat rakna
och bli bärkraftigare. Mor bru-
kade berätta att skräddarens
Stina sade till min mor, när hon
såg att pojken blivit återställd:
"Dä är'hemskt roligt att din
here biitt så bra. Men det är
förskräckligt lessamt att Blom-
grens Tilda ska va en löndaho-
ra. Jag har förstås alltid trott na
om tocket. Men nu sen heren
blev bra så vet en ju bestämt."

Så länge förhållandet med
,'rrnnfrrrn vir oon fanns det
ingen anledning att begagna sig
av denna visshet. Men den
kunde sparas som ett vapen om
miln senare skulle vilja säga
upp bekantskapen, med den in-
te ont anande grannfrun.

Tjurlycka
Horan hörde till mannens sfär.
Hon fick arbeta ute, och mötte
man henne på vägen bringade

det tur för en karl. Kärrngmöte
(gift kvinna) om man skulle på
jakt eller fiske, eller leda kon
till tjuren, var rent bedrövligt.

Då var det lika bra att vända
om. Kon "tog" sig ej då. En
anständig kvinna skulle helst
stå inne vid spisen. Horan där-
emot hade kraft att påverka det
lyckosamma skeendet. När en
ko skulle ledas till tjuren för
betäckning, anförtroddes detta
helst åt en kvinna som fått en
"lösunge". Då var det säkert
att kon inte "gjorde om" utan
blev "tidd", berättas från Dals-
land.

Jonas Frykmans bok är bit-
vis en ganska uppskakande läs-
ning från en grvm tid. Han går
även in på sedernas förändring
med det gamla samhällets upp-
lösning. Visst kunde obesuttna
hålla ihop även om de inte hade
råd att gifta sig men ml,cket be-
rodde på arv och ställnrng.

"Blev en bonddotter l gros-
sess blev det skandal. Fick hon
ett oäkta barn blev det en kata-
strof. Hela familjen blev ut-
skämd. För torpardöttrar och
pigor var det inte så illa. Man
kunde ;u inte bättre vänta av

dem, sas det."
Visst kunde även fadern få

skämmas, om han inte tog
hand om sitt barn. 1011 män
fick 1860 stå till svars inför
domstol. Det året föddes
12 181 barn utom äktenskapet.
Fadersmål var alltså inte helt
ovanliga, men om fadern var en
ansedd man så hade inte flic-
kan, som dessutom så tydligt
visat vad hon uar för en, sa

värst mycket att sätta emot.
"Fadern däremot fick kan-

ske lida smälek strax, men hade
han friat sig med edsgång, så

hade han sitt anseende likaväl
och blev vald till skolråd och
kyrkvärd, medan modern satt
med sitt barn i fattigdom." n

Kristina Dahlberg
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Malin Ek i rollen som Gerd.

Filmen om
A
L/MAMMAOOO



- Livet borde kunna rymma
allt. Arbete. Barn. Kärlek. Det
är självklart. Men det går bara
lnte.

Det här sägs i bastun på Stu-
rebadet i Stockholm i början av
4O-talet, ord som är lika aktuel-
la idag. Orden är Gerds i fil-
men "Mamma", en så kallad
smal film som gått oväntat bra.
Det är Suzanne Ostens film
(hon har skrivit manus tillsam-
mans med Tove Ellefsen) om
sin mamma som aldrig fick för-
verkliga sin dröm, att göra
film. En film om en hjälte, en
kvinnlig hjälte, som aldrig ger
upp. Suzanne har g;'ort filmen
istället, om en stark modig
kvinna. Men inte om en schab-

lonartad hjäl-
te, utan ett
spännande
kvinnoport-
-;i.. t-.11. ^.,rdrrr rjlrll av

motsägelser.

Filmen
handlar om
när Gerd
(spelad av
Malin Ek) un-
der några in-
tenslva ar un-
der andra
världskriget
skriver det
ena filmma-
nuset efter det
andra,

å
n

I

I

envis i sin tro på sig själv och
på att kunna förmedla viktiga
insikter. Manus till filmer som i
ett genomrutat samhälle klassas

som ångest-verklighetsfilm.
Filmer som inte får plats bland
all verklighetsflyktande pils-
nerfilm.

Så småningom blir Gerd filrn-
kritiker istället. Hon gifter srg

med en vanlig man, när hon in-
te kan fa sin drömhjälte. Långt
senare hamnar hon på sinnes-
sjukhus.

- Om jag bara kunde förstå
varför, säger Suzanne Osten.

Pusselbitarna är många. Fil-
men är fragmentarisk, precis
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som verkligheten. Surrealistis-
ka scener blandas med realistis-
ka, drömsekvenser med doku-
mentärer frän andra världskri-
get. Kanonrören sträcker sig
som penisar mot himlen. Korta
ogonblick av lycka blandas
med rädsla och ånsest. En hän-
delse kan dyka upp i ett helt
nytt sammannang.'- Livet är in-een berättelse
med början och slut. Då ska in-
te film vara det heller, säger de
unga filmskaparna 1

"Mamma".
Hon är så säker, Gerd. Säker

på vad hon vill, säker på sina
ärömmar. på sina känslor. Hon
är vacker. Hon är intellegent.
För en man skulle [örmodligen

ch Moa Stridbeck i filmen "Mamma".

framgångarna ligga i öPPen da-
g,"r. För h.nne finns det brom-
iar överallt. Hon måste skriva
om och skriva om. Är hon för
duktig, är hon ett hot mot om-
givningen? Hon har en idd som
ton tå. på, hon är professitl-
nel1, hon har 

".t 
stark vilia. För

män brukar detta vara nog.
Men för en kvinna . . .

Gerd har en självklar medve-
tenhet om sin egen identitet, att
hon är vacker, att hon betYder
något. Hon kan skratta åt den
eldJulle älskaren som visar
klösmärken efter sin älskarinna
och säga åt honom att arbete är
det viktigaste för henne: - Då

tappade han alit intresse för
mig!

Hon tror på sin egen suverä-
nitet.

Men Gerd är ensam i sin su-
veränitet. Visst har hon vänner,
men det är supporters. Egentli-
gen är hon sig själv nog,_men
ho.r t"r emot assistans, så länge
det passar henne. Kanske är det
det som blir hennes undergång,
hennes okuvlighet på gränsen
till fanatisrn och hennes en-
samhet.

- Måste du vara så jävla är-
lig, säger en av hennes älskare."- 

Du tror att du är Gud Fa-
der själv, säger en väninna och
går i protest: - Jag är ingen
dörrmatta.

Bara i några
scener är Gerds

dotter med.
Mamma och

dotter arbetar
parallellt, kon-
cenrrerade var

och en i sitt
men samhörig-
heten finns där

ändå.

Gerd kan
vara mycket

grym. Dotterns
pappa kör hon
ut, vänninnan

går i protest,
beundraren

struntar hon i.
Förutom mycket annat är

det här en rolig film. Bland an-
nat med roliga elaka porträtt ar
Ingmar Bergman, Bertold
Brecht och Thor Mod6en.

Jag tycker mycket om den
här filmen. Den tål art ses om,
flera gånger, man upptäcker
nya perspektiv. Egentligen är
den en pessimistisk film, Gerd
bryts så småningom ner av alla
motgångar. Men en ljuspunkt
är ju att Suzanne Osten hennes
dorrer, nu gjort den här filmen.
n

Ek och

Ann Rudberg



Samtal
med
Peggy

- ett historislct
dokument
n Folkets Bio i Stockholm har öppnat igen. På
Yegagatan har de inrett en källarlokal med två
visningsrum och ett kaf6. Premiärfilmen var
"samtal med Peggy" av Leo Hurwitz. Det är en
fyra timmar lång film, ett kärleksportrått av
P.ggy Lawson och samtidigt ett historiskt do-
kument. Det är en långsam film. En meditativ
film kallde han den själv. Han vill att besökaren
hela tiden skall anknyta till sej siälv, sina egna
erfarenheter, när hon ser filmen.

Leo Hurwitz har gjort film sen
1931. Samtal med Peggy börja-
de han göra 1972. "Mitt livs
största utmaning", säger han
slarv.

I filmen skildrar han vår tids
historia genom Peggy Lawsons
liv. Det handlar bl. a. om 30-
tals depressionen. andra världs-
kriget,- spanska inbördeskriget,
atombombsfällningar och Viet-
namkriget. Avsnitt av hans ti-
dieare filmer finns med: Native
laid om fackföreninesrörelsen
i USA, Strange aiciory so'l:.'
konfronterar det Amerika, som
just besegrat fascismen i Euro-
oa. med den fascism som finns
lnom oess egna granser.

Långa sekvenser i Samtal
med Peggy, skildrar naturen
och dess växlinear. Omsom en
mans, omsom en Kvlnnorost
upprepar. berättar om Peggy

och om tiden, i diktform. Jag
,,;ll ^:f--- -å^-^.

I pay my respect to you,
s'u)eet woman of tbe earth

lloman of the landscape
of the awtomn
of the ruater
of the grass . . .

Peggy lir:ed to September
to the turn of the season . . .

Her ashes are here
a.t the roots of the tree.

(Jag ger dig min hyllning,
jordens ljuva kvinna land-
skapets kvinna, höstens, vatt-
neti, gräsets...!.^SSf.,levde till
tept"-bet, till årstidsväxling-

".r. 
He.r.res aska finns här vid

trädets rötter.)

Leo Hurwitz väver samman
naturen och människorna, det
förflutna och framtiden.

Tbe tree I see is in me
The tree I see is in me
The cbild I was is in me

The present shuttles into
past and fwture.

(Trädet jag ser är i mig, trädet

,ag ser är i mig, barnet iag var
är i mig. Nuets skyttel väver
samman förflutet och framtid)

Samtal med Peggy är lika
mycket en politisk film som en
kärleksfilm. I cenrrum står fa-
scismen.

r\
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Peggys plahat från en Vietnamdemonstration.

Horp do you grasp iascism on
an ordinary day?
How do you hold on to the
k.nown?
The dcep cry moaes into
memory.
Tbe ordinary day moaes into
memory.

(Hur kan man förstå fascis-
men en helt vanlig dag? Hur
skall man hålla kvar det man
vet? Ett skrik blir ett minne.
En vanlig dag blir ett minne.)

Jag tror Leo Hurwitz vill vi-
sa att vi alla är en del av det
förflutna, det finns inom oss
och vi har alla ansvar. Liksom
vi har ansvar för framtiden.
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Framtiden och det förflutna är
sammanvävt. Barnet vi var en
gång finns fortfarande inom
oss. Ondskan finns, fascismen
finns, vi måste lära oss förstå
den.

Tbere is one tbing I need to tell
you.
I loaed her
(Peggy zpho is nozs also in your
lioes).
Bwt it ,trods not special in that
sense.
I loz:ed her the uay rou bape
lo'ued
or zaanted to looe and be loaed.

(En sak måste jag säga er.

Jag älskade henne
(Peggy som nu ocksa finns i era
liv).
Men det var inget speciellt.
Jag älskade henne som ni har
älskat
eller som ni ville älska och bli
älskade)

Filmen vänder sig direkt till
åskådaren, vi blir tilltalade. Det
handlar om känslor, men inte
som något privat. Det är käns-
lor som vi delat och delar.

Vi blir omslutna av filmen,
av historien, av livet. Det är en
stark och uppfordrande film. !

Eva Ekelöf



Sexuella trakasserier
Ett arbetsplatsproblem
vi inte vågar
tala öppet om
I Sverige 1,982: Kvinnor går miste om iobb
att de inte vill ligga med chefen, kvinnor
dåliga betyg eller sämre arbetsuppgi{ter för
de avvisar chefens sexuella närmanden.

En hel del av anmälningarna till iä--
ställdhetsombudsmannen innehåller inslag av
sexuellt förtryck. Men vanligast är att sexuella
trakasserier uppfattas som något personligt och
därför inte diskuteras öppet.

för
fär
att

Lena Svenaeus är biträdande
jämställdhetsombudsman. Hon
ger flera exempel på sexuella
trakasserier när iag intervjuar
henne.

Ett handlar om kvinnan som
sökte jobb som programmera-
re. Personalchefen som inter-
vjuade lovade henne nästan
jobbet, sedan föres.log han en
gemensam lunch. Over maten
blev han personlig och flirtig
och föreslog att de skulle åka
någonstans "för att bada".
Kvinnan tackade nej och gick
när maten var uppäten.

När hon ringde för att få be-
sked om jobbet hon nästan bli-
vit lovad svarade en sekreterare
kort att platsen gått till annan
sökande.

Denna kvinna anmälde sa-
ken till yämställdhetsombuds-
mannen men brydde sig sedan
inte om att följa upp den. Det
fick rinna ut i sanden.

I andra ärenden tili JämO
beskriver kvinnor sin rädsla för
att få dåliga betyg när de slutar
på jobbet där de avvisat chefens
närmanden. Andra har fått då-
liga och tråkiga arbetsuppgifter
av den avvisade chefen.

Att kvinnor ofta blir betrak-
tade som könsvarelser i arbets-
livet, hur bra de än utför sina
jobb, hänger samman med den
gamla "arbetsfördelningen"
mellan kvinna och man: kvin-
nans sexuella och reproduktiva
förmåga byttes på äktenskaps-
marknaden mot ekonomisk sä-
kerhet. Attityder som skapats
ur denna tradition kan få till
följd att vissa män i arbetsle-
dande befattningar anser sig ge
de kvinnliga underlydande
"ekonomisk säkerhet" och
därmed ha rätt till vissa sexuel-
la förmåner.

Sexuella trakasserier har de
senaste åren diskuterats livligt i
t ex USA och Kanada. Erfaren-
heterna därifrån säger att de
kvinnor som blir utsatta reage-
rar ungefär som våldtäktsoffer:
de känner sig förnedrade och
smutsiga, de lägger skulden p:r. ... r"slg sJalva.

Det kan vara en del av för-
klaringen till att sexuella tra-
kasserier så sällan diskuteras -
och att vi därmed inte vet hur
vanligt det är. Undersökningar
i USA visar att åttio procent av
alla kvinnor i yrkeslivet någon
gång trakasserats sexuelit.

Lena Svenaeus använder en
bred definition av begreppet:
alla fali när kvinnan på arbets-
platsen behandlas mer som ett
könsobjekt än som arbetstaga-
re eller arbetskamrat. Alltså
även när grabbarna i verkstan
tapetserar fikarummets väggar
med porraffischer. il
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"Vissa män i arbetsledande
befattningar anser

si$ $e de
kvinnliga underlydande
"ekonomisk säkertret"

och därmed ha rätt
till vissa se)ruella förmån er."



Svära sexuelia trakasserier
mot kvinnor finns på framför
allt två tvper av arbetsplatser:
dels där yrket präglas av köns-
rollsmönster, och där kvinnor
står i serviceposition till män-
nen, clels där någon ensraka
kvinna brl.ter in paen mansc'lo-
minerad arbetsplats.

I det förra fillet är det i hu-
r..udsak cheferna som srår för
förtrycket, i det senare fallet är
det arbetskamraterna.

Dcn deb.rtt som bJoss:rt upp i

USA och Kanada har i hur,'ud-
sak koncentrerar sig på den
mer tysiska sortens trakasse-
rier. Ofta handlar det om en
överordnld mån som gör scxu-
ella närmanden mot en under-
ordnad kvinna. Lika lite som
vid våldtäkt är detta egenrligen
en sexuell företeelse. Det hand-
lar om makt. Enligt amerikan-
ska studier sker tiakasserierna
utan häns1'n til1 kvinnans ålder
eller uppträdande, och uran
häns1'n till om hon är gift eller
lnte.

Ignorera inte
Dessutom visar undersökning-
ar att "trakasserarna" ofta upp-
repar sig. Kvinnor som utsätrs
uppmanas att prara med sina
arbetskamrater för art ta reda
på om andra upplevt samma
sak. Och att kollä-även med ti-
digare anställda - om tre sekre-
terare slurar på jobbet under ett
ir se krn det mvcket r Jl ..'-. ^-;;;i;; ".-.'.n.r',;;k;rJ.iner.

En amerikansk rapport häv-
dar att i de fall de uåätta kvin-
norna försöker ignorera de icke
önskvärda närmandena så fort-
sätter de eller till och n-red ökar.
Enda sättet arr komma till rätta
med dem och skydda de utsatta
kvinnorna är att via facket ta
upp saken och ställa den skyl-
dige mannen till svars. Irör att
underlätta det har allt fler
fackförbund i USA och Kana-
da fått med skrivningar om
sexuella trakasserier i sina kol-

DN den 17 november 'lg92:

Kines aaröttad
fir sexbrott
f AP. En direktör vid en fabrik i
Jiangsu-provinsen har avrättats
sedan han befunnits skyldig till
att ha tilltvingat sig samlag med
tretton kvinnor på fabriken,
skrev den kinesiska fackför-
bundstidningen Arbetarnas Dag-
blad på måndagen. En av kvin-
norna hdde drivits till självmsrd,
hette det, Enligt Arbetainas Dag-
blad hade direktören också be-
funnits skyldig till förskingring
av 1Q700 yuan (ca 40 000 kr). Den
normala avrättningsmetoden i

na är ett pistolskott i nacken.

Itt problem tårlden ör,er?

lektivavtal. Därmed blir sexu-
ellt förtryck i olika former inre
bara omoraliskt och olaglipr
utan också ett avtalsbro,i.""""'

För bara några är sedan
fanns inte sexuella trakasserier
med i den offentliga debatten i
USA och Kanada - nu kommer
artiklar, skrifter och böcker i
rasande {art. Idag är sexuella
trakasserier inte något som dis-
kuteras i Sveriee - men de
rtnns.

Hur många av anmälningar-
na till JärnO som innehåller
dessa sexuella inslag är osäkert.
Lena Svenaeus säger "många"
men_ vågar inte precisera utan
att lörst ha enars med sin chef.
Men de är tillräckligr många

fiir ltt hon rnser.rrr fresan
måste börja alrkui.rri.' 

""-"
På svenska fackförbund har

man mycket liten erfarenhet av
de här frågorna - i den mån de
kommer upp är det spontant'
under kurser där man har mer
tid_ att prata om sina personliga
ertarenheter. På t ex Metall får
man dock regelbundet samtal
från klubbar där kvinnorna frå-
gar hur de ska komma till rätta
med porr:rflischcr som grab-
barna sätter upp. Tidnrngen
Metallarbeta.et-r' ik."u n.,1ii",.,
om en kvinnlig bil"r.k;";irå;'i
Kiruna som sadc upp sig från
jobbet för att ho. ini. ".k.d"med det kvinnofientliga köns-

t'
snacKet.
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Sexuella trakasserier är ovan-
liea pa arbetsplatser där kvin-
nä..rä är starka. På arbetsmark-
naden som helhet är kvtnnorna
en "svag" grupp med större ar-
betslösh"et,"lägrå lön.r och färre
valmöjligheter än männen.

Råd till utsatta
I den mån man kan överföra de

amerikanska erfarenheterna till
Sverige är detta nagra råd man
kan ge till de kvinnor som På
sina 

-arbetsplatser utsätts för
sexuella trakasserier:
. Strunta inte i det!
o Prata med arbetskamrater -
de kanske har utsatts för sam-
ma sak utan att våga Prata om
det. I svåra fail: sök upP even-
tuella personer som slutat På
avdelningen.
o För anteckningar - när, hur
och hur ofta du trakasserats.
o Ta upp det med facket - det
är dess^ plikt "tt försvara dig
som medlem.
o Beväpna dig med beuis för
art du gör eti bra iobbl Ofta
försöker den skyldige mannen
skyla över dina anklagelser

-åd .tt du är en dålig Yrkes-
kvinna. (E.rfarenheterna säger

för övrigt att arbetets kvalitet
blir lidande om man störs av

sexueila trakasserier på jobbet.)
o Känn dig inte skyldig! Om
företaget föreslår en ompiace-
ring får att lösa problemen så

är det den skyldige mannen
som ska omplaceras - inte
du. T

Mats Carlbom

4
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De obehagligaminnena
exuella trakasserier - vad är nu det för nå-
got? Sexuella trakasserier - lite fniss, lite
avståndstagande.

"Amerikanskt va?"
"Något nytt dom kommit på."
"Sånt finns inte här."
Inte ?

"Jaså? Ett fackligt problem i USA?"
"Måste dom ligga sig till jobben."
"Får dom soarken om dom,nte . . .?"
"Det händer väl att man utsätts för jobbiga kar-
lar här också."
"I^,i^g kommer ihåg . . ."

Så har diskussionen börjat varje gång jag bör-
iat orata om sexuella trakasserier med kvinnor i
min omgivning. Eller "sexual harassment" som
det kallas i Kanada och USA. Där år det ett
problem som facket ser allvarligt på och som
det skrivs böcker om. Här har vi inte ens defi-
nierat företeelsen som ett arbetsplatsproblem.
För visst existerar de sexuella trakaiserierna.
Äuen om vi inte pratar om dem.

et där börjar ju redan i skolan, säger nå-
gon. Som tonåring tvingas man anpassa
sig till de manliga lärarnas förväntningar

på många unga flickor.
Och inte r'å€iar man bråka när man några år

senare - ung och oerfaren på den första arbets-
platsen - plötsligt får en hand på brösten elier
mellan benen.

Jovisst finns de sexuella trakasserierna.
Arren om det kanske hör till sällsyntheterna

att en kvinna tvingas till samlag för att få ett
arbete. Men förödmjukelserna finns där. För-
ödmjukelserna som vi står ut med, inte protes-
terar emot, därför att vi inte vill göra oss omöj-
lisa.-Eller 

rättare sagt: För att inte arbetsplatsen
ska bli omöjlig för oss att vistas på. För på nå-
got sätt straffas vi. Det är den orättvisan varje
kvinna insett när hon inte besvarar förödmiu-
kelserna med samma mvnt. Hon är beroende av
sirt arbete och hon är tvungen att kunna fortsät-
ta samarbetet med sina manliga arbetskamrater.

fag tror att de flesta kvinnor, framför allt i

6 | mansdominerade yrken, har erfarenhe-
l:/ ter av sexuella trakasserier i olika sarn-
manhang. Min erfarenhet är redan att börjar vi
bara prata om företeeisen så börjar vi också
"komma ihåg". Obehagliga minnen dras fram,
förnedrande upplevelser gör sig påminda, hän-
delser som förträngts för att man kanske känt

sig skyldig. För också här finns "skylla-sig-
siälv-svndromet": "Hur kunde han ha fått den
uppfatiningen om mig?" "Vad var det jag gjor-
de som fick honom att tro att . . .?"

Bland de exempel jag fått höra de senaste vec-
korna är här två från Stockholms tidninesvärld.

n glad och begåvad kvinna börjar ett vi-

marke tlll den aldre chetens smygancle upp-
märksamhet och beundran. Det är inte bara hon
som lägger märke till det - alla gör det. En dag
kommer redaktionslednineen ut från ett såm-
manträde. De tittar på henne, de skrattar och
går vidare. Kvinnan lvckas efter ett tag få reda
på anledningen till deras roade miner: Den be-
undrande chefen har under sarnmanträdet be-
rättat om sin beundran för kvinnan ifråga och
också bekänt sin längtan att få "ta henni bak-
ifrån". Men han har också. i ett anfall av siäv-
ironi, påpekat: "Men hon är ju så lång. Jag skul-
le behöva en oall."

En kort tid därefter fvller den kortväxte man-
nen 50 år. Redaktionen samlas för ltt hr lla ho-
nom. Arbetskamraternas Dresent till föde1se-
dassbarnet:

F,n förgyl1d, trebent, pall.
Roliet?
SmiCkrande?
Nej - bara förödmjukande.

-l^lå en annan stor kvällstidning inträffar föl-
]Jiande: Två frilansjournalister - kvinnor -

Å säljer en artikel till en av bilagorna. En av
cheferna tar kontakt och vill diskutera ytterliga-
re uppslag och möjiigheter till artiklar. Man be-
stämmer om möte på en av stans bättre barer. Vdl där
har ytterligare en chef, en riktig "överchef",
sällat sig till sällskapet. De naiva frilansarna be-
rättar nu slatt om sina ide6r. Men intresset
från kvällsiidningsrepresentanterna är mycket
svalt. I alla fall för reportageide6r. Underliga
telefonsamtal pågår från barens foalje. När en
av frilansarna till slut föreslår att "överchefen"
ska sluta prata om hennes ögon och istället bör-
ja prata allvar och arbete, rusar han förolämpad
därifrån. Hans redan ganska berusade kollega
råkar försäga sig i sin besvikelse:

- Nu förstörde du alltine! Vi som redan fixat
en våning.

Några ytterligare uppdrag
sarna var det inte tal om.

för de båda frilan-

Pia Axelsson

J{ ] kariat på en stor kvällstidningsredaktion
-!l i Stockholm. Ganska snart lägger hon
märke till den äldre chefens sn-rygande upp-
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- Det var med viss bävan som vi
gav oss i kast med "En gift mans
dagbok". Skulle vi känna igen
oss? Eller skulle vi ohjälpligt kän-
na oss utanför Sven Lindqvists
begåvade beskrivning ^v det
långa äktenskapets vardag? Skul-
le vi inspireras eller bara söka fin-
na argument för våra ofta olika
synpunkter på äktenskaplig sam-
levnad?

Så börjar Agneta och Sven sin
gemensamma recension av "En
gift mans dagbok." Det är med
utgångspunkt från sina egna er-
farenheter, och sina nästan 20 år
tillsammans, som de här diskute-
rar boken.

Agneta
och Sven:

- Vi är helt eniga om att bo-
ken tillhör de mer fängslande och
spännande vi läst på mycket
länge. Genomgående har vi stan-
nat för samma skildringar av
svårigheter och glädieämnen i
deras långa och seriösa tvåsam-
het. Men, som författaren själv sä-

ger i inledningen, det är ingen
handbok i samlevnad - för oss är
boken en vital levnadsbeskriv-
ning, en inspirationskälla.
Agneta: Hur kommer det sig att
boken "En älskares dagbok" blev
så väl mottagen av manliga kriti-

4u

Sven
Lindqvist

En
gift mans
daghok

Sven Lindqvist: En gift mans

dagbok.
Bonniers 1982
Pris: ca 125 kr

ker medan "En gift mans dag-
bok" ratats och förlöjligats med
sådan kraft? Är siälva ämnet
"gift man" en provokation? Kla-
rar män bara av att få erövring-
en i kärlek beskriven men inte
vardagen? Jag fär mig en verklig
tankeställare efter att ha talat
med mänga kvinnor som varit
helt betagna i den gifte mannens
beskrivning och som räknar bo-
ken till en av de bästa böcker de

läst.
Sven: Jag kan inte heller förstå
den manliga kritiken - även om
författaren på många vis år
odrägligt självgod, en riktig Bror
Duktig. Sven Lindqvists centrala
tankar i boken om "den livslånga
kärlekens sällsynta möilighet'
känslans varaktighet och äkten-
skapet som ett maratonloPP där
det gäller att från början ha tak-
ten inställd på de långa distanser-
na" är för mig sedan länge levan-
de principer. Det är visserligen
ingen skam att bryta ett mara-
tonlopp, tvärtom kan det vara
klokt ibland. Men känslan av att
ha fullfölit går inte att beskriva -
den måste man ha upplevt.

Om man känner sig i underlä-
ge får man behov att på olika sätt

binda sin partner till sig. Jag kän-
ner igen mig när författaren ville
binda Ci till sig genom ett barn.
Ingen vacker tanke - möjligen
förståelig och säkert mycket
manlig.
Agneta: Egentligen är det inget
överläge/underläge-förhållande
Sven Lindquist skildrar utan ett
för den tiden - och även nu -
ovanligt jämlikt förhållande. En
överraskning för mig var deras
förtänksamma beslut att i den
första gemensamma bostaden ta
varsitt rum. SL tror att detta bi-
dragit till ^tt göra deras förhål-
lande bestående. Vid närmare ef-
tertanke håller jag med honom.
De flesta uppbrott från tvåsam-
heter som kvinnor initierar
handlar mycket om att skapa en
egen plats i tillvaron - ett eget
rum.
Sven: Jagkan möfligen gå med på

att det finns fördelar med att ha
varsitt arbetsrum, Men att som
familien L "finna skilda sovrum
erotiskt tilltalande" är för mig
främmande och rent av häm-
mande. Och egentligen ser iag
det som en svaghet att inte kun-
na enas om en gemensam arbets-
plats. Att kunna klara av sådana
praktiska arrangemang tyder På
att man kommit långt i jämlik-
het. Dessutom tycker jag inte att
lyxbehov av det slaget hör hem-
ma i vår tid.
Agneta: Författarens tankar om

€ilg^'N
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den nya kvinnokulturen tycker
jag är särskilt intressanta. Han
efterlyser ett kvinnligt perspektiv
på konsten, på vardagen - j^ pä
livet. De flesta kvinnor i hans
närhet förhåller sig relativt kall-
sinniga, vilket gör honom besvi-
ken. I ett samtal med Sara
Lidman i börfan av 6O-talet stäl-
ler hon sig också oförstående och
anser att Lindqvist är offer för
den tid_ens kvinnoförgudnin g.
Saen: Over huvud taget är Sven
Lindqvist en föregångare i myc-
ket genom sin stora känslighet.
Och han har en avundsvärd för-
måga att formulera sig klart, ofta
provokativt. Många gånger för
han fram obekväma åsikter som
han vågar stå för. Men han ver-
kar sakna all form av humor.
Agneta: Den centrala frågan i bo-
ken blir för mig frägan om otro-
het. Lindqvist ger mig ett nytt
perspektiv. Genom sin upptagen-

het och sitt absoluta engage-
mang i väninnan Nilla visar han
tydligt vad otrohet faktiskt är.
Den vanliga definitionen av
otrohet - en sexuell handling
med någon annan än den man
lever med - förefaller förenklad
och inte hälften så hotande som
den besatthet författaren beskri-
ver. I siälva verket är säkert den
otrohet som skildras i boken både
vanlig och nödvändig för att pri-
märförhållandet ska få liv och
stimulans. Att livet inte år
okomplicerat år ingen nyhet.
Men att komplikationen är en

{örutsättning för ett rikare och
mer fullödigt liv har aldrig stått
klarare för mig än efter att ha
läst den här boken.
liven: Jaghåller bara med dig del-
.r,is. I ditt resonemang utgår du
hela tiden från ett absolut iämlikt
förhållande. Men om en part är i

underläge blir den sexuella otro-
heten en påtaglig manifestation
av ojämlikheten. Då stimuleras
inte primärförhållandet utan ut-
sätts för ett många gånger onö-
digt hot med ångest och hämnd-
känslor som följd.

För mig är visserligen Proble-
men kring otrohet - hur man nu
definierar detta begrepp - vikti-
ga, men starkast intrYck har än-
då författarens allvar, och bered-
skap att omvärdera, gjort På
mig. Han har vunnit en klar ar-
betsseger,
Angeta: och Saen: Vi ser nY{iket
fram emot Cecilia Lindqvists
skildring av familjens långa för-
hållande. En kvinnlig beskriv-
ning är välkommen som iämfö-
relse - vi är övertygade om att
den boken skulle se helt annor-
lunda ut.

Agneta ocb S,uen
Gwstafsson

Alltför
. .. | | .

osjarvsrancIrg
för att
tillföra

or
na8or nyr

Som ett tidens tecken ger Prisma
ut en bok av en man som vill
"närma sig" kvinnorna. Pä 127

sidor ger Lage Johansson uttryck
för sitt dåliga manssamvete,
dissekerar sin kvinnosyn från
pojkåren i Västerbotten till det
moderna samboendet med yr-
keskvinnan Karin.

Lage Johansson har många
frågor, oerhört många. Sida efter
sida sprejad med frågetecken,
men nästan alla svar börjar med
orden "jag tror". Kanske hade
boken blivit bättre om han vän-
tat nägra år med att skriva den,
låtit sin nvvunna "iämställda"

Lage Johansson: Från förförare
till förtryckare
Prisma 1982
I'ns; cd /6 Rr

kvinnosyn mogna känslomässigt
och bli bättre teoretiskt under-
byggd. Mitt intryck nu är att La-
ge Johansson inte har läst t ex
Shere Hites undersökningar om
kvinnlig sexualitet - eller inte
förstått dem - ty då hade han sä-
kert inte svävat i okunnighet om
att även kvinnor kan bli kåta.

"Från förförare till förtrycka-
re" år en i mångt och mycket
osiälvständig bok. De för dagen
mest opportuna, eller mest upp-
seendeväckande, åsikterna i kvin-
nodebatten tas för sanningar.
Lage Johansson är ledsen för att
han är man, och därmed förtryc-
kare. Han längtar efter kvinnor-
nas "närhet till sina känslor",
han konstaterar indignerat att
det är männen som för krig. Han
granskar sfälvkritiskt arbetsför-
delningen i sitt och Karins hem,
kommer fram till att han gör det
mesta och får även detta till att
vara en sorts förtryck.
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Varför ger då Prisma ut en bok
som denna - en bok som är allt-
för privat för att vara allmängil-
tig och alltför osiälvständig för
att tillföra något nytt?

Svaret är troligen att i floden
av böcker om mans- och kvin-
noproblem och jämställdhet är
mycket få skrivna av män, Män-
nens röster saknas i debatten. De
manus som skrivs saknar större

konkurrens och därmed sänks
kraven. En motsvarande privat
pratbok av en kvinna skulle sä-
kert få svårigheter att hitta för-
läggare.

Till förebyggande av kritik
skriver författaren redan i sin
bok att han kommer att fördö-
mas av andra män som en svika-
re och en proffsmiukis. Kanske
ligger där en viss insikt över att
han helt och fullt ställer upp på

kvinnosidan i "könskampen", att
han inte har ett eget, manligt,
förhållningssätt till feminismen.

.. För mig tyder det på omognad.
Ar man man så är man. Då för-
svarar man också sitt eget kön i
kampen för lika villkor mellan
kvinnor och män.

Mats Carlbont

som är krävande och tung men
också full av glädjeämnen och
segrar. I andra fall blir olikheter
och konflikter understrukna, än-
nu svårare att komma tillrätta
med.

Ett barn med handikapp gör
att man är tvungen att gå till
botten med sig själv, undanflyk-
terna fungerar inte längre, skri-
ver Märta Tikkanen. Det handi-
kappade barnet blir inte sällan
mammornas barn. Ofta växer
handikappade barn upp med en-
samma mammor.

En finsk barnläkare" Katarina
Michelsson, skriver på slutet om
MBD-barn:

"Jag tror att Märta Tikkanens
mod att berätta om sin oro och
ångest kan göra att andra föräld-
rar, de behöver inte nödvändigt-
vis ha handikappade barn, kän-
ner sig mindre utlämnade; här
finns oron formulerad. Och hen-
nes envishet och viljestyrka att
göra något konstruktivt, hitta
lösningar, är mycket inspire-
rande,"

U ndanf lykter
IUnSerar

| ..rnre rangre

"Det är viktigt att MBD-barnen
fångas upp innan de hinner inle-
da den serie misslyckanden och
tillkortakommanden som skolan
innebär för alltför många av
dem. De har samma siälvklara
rätt som alla andra att få känna
att de kan och klarar och duger
och är bra just som de är, utan
att krypa in i sitt skal eller spela
pajas".

Så skriver Märta Tikkanen i
sin bok "Sofias egen bok", som
handlar om hennes yngsta dot-
;er. MBD är en engelsk term som
innebär en lindrig störning eller
,kada i hjärnan.

Märta Tikkanen beskriver sin
undran och oro över dottern in-
nan hon vet varför hon inte är
riktigt som andra barn. Hon
lämför med de äldre syskonen,
hon iämför med jämnåriga. Var-
för ramlar hon ur stolen utan
anledning? Varför går det så då-
ligt när hon ska leka med andra
barn? Och hon beskriver lättna-
den när hon äntligen får veta
diagnosen MBD:

"O.ch den är ingens fel.
Antligen är alla spöken
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Märta Tikkanen: Sofies egen

boh.
Trevi 1982
Pris: ca 70 hr

borta, Nu väntar vi bara på att
få höra vad som kan göras. om
vi kan träna medvetet, om
skolan kan kompenseras, bris-
terna avhjälpas, färdigheterna
utvecklas. Nu kan vi försöka
gottgöra och reparera tidigare
dumheter och försummelser.

Vi står äntligen på fast
mark."

Men det finns inte mycket resur-
ser. Föräldrarna fär ta det mesta.
Det finns ingen verksamhetste-
rapi, ingen musikterapi eller
konstterapi, det inns ingen som
hinner ta hand om familierna
och hålla kontakt med dem och
ge hiälp och stöd i stora och små
svårigheter. Tyvärr är det många
föräldrar som inte orkar. Skils-
mässor förekommer ännu oftare
i handikappfamiljer än för öv-
rigt. I bästa fall svetsas man sam-
man av en gemensam uppgift Ann Rudberg



Pinsamt
prata om
barn löshet?

"Barnlös? Värdelös?". Så heter
en bok som har kommit ut på
förlaget Nordan i sommar. Nor-
dan presenterar sig som ett ar-
betskooperativ med siälvförvalt-
ning som ingår i Comunidad, ett
projekt kring kollektivet som
livsform, inom vars ram latin-
amerikaner och svenskar verkar
tillsammans. Förlaget Nordan
tänker bland annat specialisera
sig på debattböcker och essäer
om alternativrörelsen, kvinno-
frågor, ekologi, siälvförvaltning,
kollektiv m m.

Den här boken är ett led i den
satsningen. Författare är Kärsti
Stiege, Lutt Jeorell, och Beatrice
Nettelbrandt-Hogg (barnmor-
ska). De har alla berörts av barn-
löshet, berättar de i förordet, de
sökte litteratur i ämnet men fann
bara Nils Uddenbergs "Leva ut-
an barn" (Proprius {örlag 1977).
Underligt nog nämner de varken
där eller i litteraturlistan boken
"Varför barn?", en amerikansk
bok som kom på svenska på Fo-
rum förra året, där 18 kvinnor
berättar mycket personligt om
varför de valt att ha barn eller
inte. Det är en bok som jag tyc-
ker går mycket mer på diupet
och därför är betydligt intressan-
tare ån "Barnlös! Värdelös?".
Visserligen är det här fråga om
medvetna kvinnor som väljer att
ha eller inte ha barn, men ämne-
natangerar ju varann.

Iag låg och läste "Varför
barn?" i en ganska speciell situa-
tion, sedan jag genomgått lapa-

roskopi på Södersiukhuset i
Stockholm. Så kallades iag till lå-
karexpeditionen och den kvinnli-
ga läkaren hälsade mig med or-
den: - Ja, nu kan du sluta med p-
piller. Långsamt gick det upp för
mig att hon på detta sätt berättat
för mig att iag troligen inte kan
bli gravid. Detta på grund av en
äggledarinflammation några
veckor tidigare. Mina äggledare
är hopväxta, hon hade inte kun-
nat se någonting via laparosko-
pin (som innebär att man gör ett
hål vid naveln och tittar genom
med ett smalt rör på de inre or-
ganen).

Författarna till "Barnlös? Vär-
delös!" skriver att barnlöshet
länge nog har varit tabubelagt
och de vill medverka till att av-
dramatisera och få igång en dis-
kussion i de här frågorna. Det
tycker jag är utmärkt. Jag har
alltför o{ta mötts av beklagande
tystnad nar jag tagit upp mitt
problem. Människor tycker det
är pinsamt och obehagligt att
prata om det.

Boken är brett upplagd. Den
innehåller bl a intervjuer med
frivilligt och ofrivilligt barnlösa
och med adoptivföräldrar. Där
finns teckningar av bl a Channa
Bankier och Marja Penna och ut-
drag ur böcker av Susanne Brög-
ger och Margareta Sarri. Boken
avslutas med en lång dikt av Eva
Haglund om känslor i siukhus-
steril miliö. Här ett utdrag:

"det tillstötte
komplikationer
inte vad man väntat sig
tio vita rockar
framför min säng
en röst som talar
tjugo ögon som glor
på såret
snyggt snitt
docenten är duktig
vem talar dom om"

Den dikten och en interviu med
psykiatern Eva Basch Kåhre är
behållningen av boken för mig.
Hon säger bland annat att hon
tror att en man producerar säm-
re spermier om han inte vill eller
vågar ha barn. Tyvärr är inter-
vjun så kort, iag hade gärna läst
mer om vad hon har att säga,
Likaså är de andra interviuerna
korta, bara någon eller några si-
dor, så går man över till nästa.
Eftersom författarna valt att gö-
ra boken på det här sättet, blir
den med nödvändighet ytlig. En
stor del av boken upptar medi-
cinska orsaker till barnlöshet, be-
gripligt och sakligt skrivet. Ty-
värr finns det rätt gott om kor-
rekturfel i boken och ibland är
svenskan dålig, något som jag
tycker är irriterande.

Som en första bok i ämnet
barnlöshet tror jag den här bo-
ken fungerar bra. Men om barn-
lösa verkligen ska få hjälp på diu-
pet och känna delaktighet med
andra människor i sitt problem
(om det är ett problem för dom),
då tror fag inte den här boken
gör särskilt stor nytta.- Aån Rudberg
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I dagarna har Kommunalarbe-
tarförbundet haft en annons in-
ne i de stora dagstidningarna
med rubriken: "Vi går inte till-
baka till spisen". Kommunals
kvinnor protesterar mot att
svångremspolitik och nedskär-
ningar i den offentliga sektorn
orsakar arbetslöshet bland kvin-
nor. "Många av oss är redan ut-
an jobb. Fler kommer att bli ar-
betslösa". Samtidigt pågår en de-

batt om vårdnadsbidrag. För en

litcn summi skall kvinnorna
stanna hemma hos sina barn och
inte ut på arbetsmarknaden och
konkurrera rned männen om
jobben. Mutpengar för att för-
bättra arbetslöshetssiffrorna
misstänker man. Vi vet att kvin-
nors arbetskraft används som

konjunkturregulator. Vid kon-
junkturuppgångar är daghem
bra, kvinnorna behövs i indu-
strin, vid nedgång är det sina
mammor barnen behöver allra
mest.

Ett helt annat perspektiv På
kvinnors arbete ger boken
"Kvinnoverk" av Sheila Lewen-
hak. I alla tider, från de första iä-
gar- och samlarsamhällena till
idag, har kvinnor arbetat för sitt
uppehälle. Samvetsgrant' På 408

sidor, gär författaren igenom
kvinnors arbete, deras betydelse
för samhällsproduktionen' för
överlevandet, tidsperspektivet är
en halv millon år. Det gäller be-

talt eller obetalt arbete, slavarbe'
te och fritt arbete, kvalificerat el-

ler okvalificerat. Hon 'vill inte
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Inte bara kvinnan själv utan
hennes famili och de män hon ar-
betade med skämdes ut. Men
egentligen var det inte kvinnan
som föraktades utan fattigdo-
men. Om en man kunde ha en
kvinna sysslolös hemma, innebar
det att han hade nått en högre
position.

Det är omöiligt att på några
korta rader referera innehållet i
den här boken. Författaren skild-
rar inte bara kvinnors arbete i
Europa utån beskriver också
bl. a. Osterns och Afrikas kvin-
nor. Hon håller hela tiden ett
globalt perspektiv. Ärhundrade
efter århundrade blottläggs. För-
fattaren har sökt sina fakta i en
oändlig mängd källor, som redo-
visas i noter och en berättande
bibliografi i slutet av boken. Vad
som framstår klart är att ing-
enting i dagens debatt egentligen
är nytt, utan frågorna har varit
aktuella under en mycket, myc-
ket lång tid. Kvinnor har stän-
digt fört en kamp för att få be-
hålla sina iobb, få någorlunda be-
talt för dem, helst lika mycket
som en man, och för att få drägli-
ga arbetsförhållanden. Uppfin-
ningsrikedom, list, tålamod,
ibland våld, har varit deras red-
skap. Om vi kunde se bakåt i ge-

nerationerna, om vi kunde vända
oss om och se alla dessa kvinnor,
som i århundrade efter århund-
rade kämpat för samma sak som
vi! Vi känner vår mor, vår mor-
mor, vad hon har gjort, kanske
t o m vår mormorsmor. Sedan
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Sheila Lezaenbak: Koinnot,erk.
Om skaparkraft och slitgöra lrån
stenåldern tilL data. Overs. at,

Harriet Clayhills. \Vahlström &
Widstrand 19B2. Pris 133 kr.

skildra kvinnor som offer, utan
boken är en hyllning till deras
förmåga och skaparkraft.

I de tidigaste samhällena, sam-
lare och iägare, hade kvinnorna
det totala ansvaret. Så småning-
om, i en komplicerad process, ge-
nom klirnat{örändrinar, ny tek-
nologi, nya ägarförhållanden,
och genom upprättandet av hier-
arkier i stenålderssamhällena,
som kvinnorna siälva också bi-
drog till, nedvärderades kvinno-
arbetet och kvinnornas och möd-
rarnas status minskade. Det
stora språnget i männens status
kom när de etablerade rätten att
göra rövade kvinnor till sina
hustrur och när deras kvinnliga
släktingar, som var deras över-
huvuden, accepterade inte bara
att män hade sexuella rättigheter
gentemot rövade kvinnor, utan
verkligen ägde dem. Kvinnliga
fångar blev privat arbetsstyrka,
personlig egendom. Detta mins-
kade värdesättningen av kvin-
nornas arbete för sina män och
barn, de klassificeras som "obe-
tald arbetskraft i hemmet",

När slavsamhället övergick i
feodalismen hade kvinnorna allt-
mer blivit instängda i sina hem. I
15OO-talets Frankrike ansågs det
olämpligt att en kvinna arbetade
vid sidan om en man i verkstad.



tar det slut. Men här får vi syn på
dem. Här klarläggs sambanden.
Det handlar alltså om att göra
detta arbete synligt, även det ar-
bete som varit obetalt.

En lärdom vi kan dra av de se-
naste 8.000 åren är att kvinnans
ställning i samhället inte beror så
mycket på vilken arbetsinsats
hon gör, som på om hon lyckas
uppnå ekonomisk självständig-
het och rörelsefrihet, skriver Le-
wenhak. När kvinnorna böriade
göra andra till slavar och samti-
digt själva blev handelsobjekt ge-

nom brudpris och hemgift, när
männen tog frän dem deras
högst värdesatta funktioner in-
om varuproduktion och handel,
da upphörde man också i stor ut-
sträckning att erkänna värdet av
den väldiga arbetsinsats som hon
fortsatte att göra.

Två faktorer är viktiga i det
fortsatta frigörelsearbetet, anser
hon. Dels är det lagstiftningen.
Dels är det männens vilia att ac-
ceptera sin del av ansvaret i hus-
hållsarbete och barnomsorg.
Men det finns en tredie faktor,

som är viktigast. Och det är
kvinnornas vilja att siälva för-
ändra sin situation. Spåren av
gammalt slaveri lever kvar när
kvinnan är ekonomiskt beroende
av en man. Boken, och vår crfa-
renhet visar, att det är vi själva
som måste fortsätta kampen för
lika rättigheter och skyldigheter,
på arbetsmarknaden och i famil-
jen. Vår frigörelse beror i högsta
gradpä oss själva.

Eva Ekelöf

De självständiggjorda strate-
gierna om kvinnans förvärvsar-
bete "har de statliga byråkratier-
na i både öst och väst i samma
utsträckning gjort till sina". Det
är en ekonomistisk strategi, som
när den tillämpas pa kvinnans si-
tuation är "marxism som legiti-
mationsvetenskap". Den försö-
ker hindra kvinnorna från att få
insikt om sina verkliga behov och
intressen. (Sid 39)

Kvinnorörelsens krav på dag-
hem, utbildning. likalön osv är
visserligen berättigade och kom-
mer att uppfyllas till viss grad, ef-
tersom de har byråkratisk legiti-
mation, men kvinnofrigörelse är
bara möflig om den grundar sig
på kvinnornas verkliga behov.

Kvinnors önskningar måste
studeras innan de avvisas som
fördomar. Detta försöker nu för-
fattarinnan göra i en kvalitativ
sociologisk analys.

Prokop använder marxistiska
begrepp, när hon utvecklar sina

Försök till
nya strategier
.l . I

r KVrnnoKampen

Under de senaste tio åren har
kvinnor försökt formulera nya
teorier och strategier för kvinno-
kampen, samtidigt som äldre teo-
retiker återupptäckts. Det är en
kombination av socialistiska tan-
kegångar och kravet på sexuell
frihet som skilier den nya femi-
nismen från den tidigare. Men
det finns en bred variation av
åsikter och man åberopar och
kritiserar Marx och andra socia-
listiska teoretiker utifrån tämli-
gen ytliga kunskaper.

Just nu har jag läst två nyut-
komna böcker, som motsvarar
detta allmänna intryck. Den
första: Kvinnors livssamman-
hang. Begränsade strategier och
omåttliga önskningar. Bra över-
satt av Gudrun Utas.

Författarinnan heter Ulrike
Prokop och är tysk kultursocio-
log. Prokop kritiserar alla rikt-
ningar inom kvinnorörelsen,
från doktrinära socialister till ra-
dikalfeminister. De har alla stra-
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tegier, som inte utgår från kvin-
nornas verklighet utan styr och
manipulerar dem. Stratcgierna
har blivit "självständiggjorda".

Från Engels och Bebel gär tra-
ditionen att peka på förvärvsar-
bete som vägen till kvinnans fri-
görelse. För att få ut kvinnorna
planerar man "ett utbud av soci-
alpolitiska åtgärder för att avlas-
ta kvinnan i hemmet." Eller man
kämpar för lika representation
och framhäver en jämlik rollför-
delning i familjen.

Det sistnämnda har nackdelen
att förhindra kvalitativ analys av
kvinnoproblemen eftersom lika
fördelning av hushållsarbetet in-
te är någon indikator på frigö-
relse.

å.'t,dr ldJt {frtrjtei Lr \,ir! rrtgr rs5FD,nlJl
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invändningar mot strategierna.
Hon talar om kvinnors produk-
tion av livssammanhang, som är
samhälleligt nödvändig verksam-
het likaväl som varuproduktio-
nen; om deras produktivkrafter,
som är färdighet i behovsoriente-
rad kommunikation, och om
produktionsförhållanden, vars
viktigaste moment är organise-
ring av arbete i hushåll och fa-
mili. I denna avdelning bygger
hon sina slutsatser På nYare so-
ciologiska undersökningar och
utveckler tankegångar som är
väl värda att prövas och disku-
teras.

De senare avdelningarna där-
emot är en besvikelse. Sin analys
av "den politiska, samhälleliga
relevansen hos de element i
kvinnlig produktion som tillhör
produktivkrafterna" bygger hon
okritiskt på Freuds teorier med
ett enda tillägg: för den lilla flic-
kan skulle inte "den chockartade
verkan av åsynen av det manliga
könet" få så svåra fölider om inte
"moderns ogillande av (hennes)
te ndenser till mognad och obero-
ende" (sid 30) redan förorsakat
psykiska skador.

Kvinnornas produktion och
produktionsförhållanden i våra
dagar skilier sig betydligt från de

förmögna kvinnornas i sekelskif-
tets Vien, som var Freuds pa-
tienter. Detsamma gäller för
Flauberts litterära skapelse Ma-
dam Bovary, som är det andra
exempel Prokov använder. Det
måste betyda en del för identitet
och medvetande. Så helt historie-
lös och utan hänsyn till samhälls-
klasser kan man inte vara, om
man syftar till att påvisa kvin-
nornas "emancipatoriska poten-
tial", som Prokop gör.

Hennes utläggningar av de ro-
mantiska författarna och filoso-
fen Hegels texter kan förbigås
med tystnad. Däremot inte be-
handlingen av Marx och Engels,
som är viktiga för kvinnorörel-
sens teori. Hon vet nog mera om
Hegel än om Marx. I hennes
tolkning blir Marx närmast he-
gelian. Här talar han som Hegel
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om "sanningen" och om "sedlig-
heten", vilket verkligen inte var
det språk Marx använde,

Det är också svårt att känna
igen teorin om klassmedvetandet
i Prokops tolkning. Tydligen fin-
ner hon den alltför mekanisk.
Själv ser hon ingen utväg. I kvin-
nornas deformerade socialkarak-
tär, deras behovsorientering,
jagsvaghet, olustkänslor, vegeta-
tiva störningar m m finns visser-
ligen också ett inslag av protest,
men eftersom kvinnornas intres-
sen "bara kan realiseras som
samhälleliga genom det nålsöga
som heter utnyttiandet av ar-
betskraften", blir de endast
obfekt för andras intressen, anser
Prokop.

Någon "emancipatorisk po-
tential" finns tydligen inte, blir
läsarens dystra slutsats. - Eller
menar hon att kvinnorörelsen
ska kräva lön för hushållsarbete
och kvinnorna tillbaka till
hemmen?

Beträffande Engels, som ut-
sätts för nedgörande kritik, så är
det visserligen sant att de "refor-
mistiska strategierna" har åbero-
pat det citat som Prokop stöder
sig på. och tolkar ännu snävare
än dessa gör.

Men om man själv läser hans
bok om kvinnofrågan i stället för
att nöia sig med vad andra sagt
att där står, så ser man, att han
inte ansåg att "förtrycket av
kvinnan som kvinna består i att
hon utesluts från de medborger-
liga rättigheterna", som Prokop
beskyller honom för. Tvärtom
skriver han att kampen börlar
när hon får dem!

Han jämställer faktiskt klass-
kamp och kvinnokamp, då han
talar om "den speciella karaktä-
ren av det ekonomiska förtryck
som tynger proletariatet" och av
"mannens herravälde i familjen".

Han slår fast att först då kvin-
nan har uppnått fullständigt ju-
ridiskt likaberättigande "kom-
mer nödvändigheten liksom sät-
tet att upprätta fullständig iäm-
likhet att |ramtråda." Likaberät-
tigande var inte möjligt förrän

stora kvinnogrupper fanns på ar-
betsmarknaden.

Den andra boken, nyutkom-
men på Zenits förlag, heter helt
kort Kvinnoförtryck. Författa-
rinna Michele Barett, översättare
från engelska Gunnar Sandin.

Om man. som jag har giort.
verkligen önskat följa med i den
nya teoretiska debatten, så är
detta en glädiande och intressent
bekantskap.

Boken är ett ovanligt debattin-
lägg genom att Berett har ambi-
tionen att redovisa de viktiga de-
battörernas argument och hur
de har påverkats av den moderna
marxistiska diskussionen, av Alt-
husser och andra, mindre kända.

Hon gör detta på ett föredöm-
ligt sätt, samtidigt som hon klart
och enkelt redogör för vad hon
siälv anser i de olika frågorna.
Siälv är hon marxist-feminist
och vill med sin bok bidra till att
utveckla ett synsätt som kan kal-
las marxist-feministiskt.

En positionsbestämning av
detta slag är särskilt viktig för oss

i Sverige, som omöjligt kan in-
formera oss på samma sätt som i
debattens centrum. För kvinno-
rörelsens del ligger det nu i Eng-
land, tror jag.

Frågor som aktualiserats då

man läst Prokops bok tar Barett
upp och behandlar enkelt och
konkret. I begreppsdiskussionen
t ex termen "patriarkat" och i ett
särskilt kapitel feminism och
statlig politik.

Tyvärr måste jag till slut ändå
klaga på Baretts kunskaper om
"Kapitalet"! Marx har inte sagt
att kvinnor och barn var "detta
väldiga medel att ersätta arbete
och arbetare". Det väldiga med-
let var maskinerna.

Rwtb Bohman
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Under en ganska lång tid har jag
levt med Marie Cardinals bok
"Med andra ord". Efter ett visst
motstånd på grund av bokens
lite pratiga svårtillgänglighet,
har jag fångats av dess analyse-
rande, häftiga och närgångna
frågor. Frågor som jag den se-
naste tiden sfälv ställt mig i mina
möten med män. Har män och
kvinnor olika språk, olika tidsbe-
grepp, olika närhet till materien?
Det hävdar i varje fall Marie Car-
dinal och jag är benägen att hålla
med henne.

Hon samtalar i boken med vä-
ninnan Annie Leclerc. Ett samtal
som böljar fram och tillbaka mel-
lan intimt kvinnliga områden
och mer allmänt mänskliga. Ut-
an att v^r^ feminister - vilket
hon själ noga påpekar - ägnar de
båda kvinnorna sig åt att utfor-
ska det specifikt kvinnliga. De
gör det på ett begåvat och stimu-
lerande sätt.

Samtalen kretsar i huvudsak
kring BLODET - ORDET -
DODEN - PARET- MODERN.
För dem som läst "Orden som
befriar" av samma författarinna
(eller skriftställare som hon före-
drar att kalla sig), är den här bo-
ken en fördfupning och förkla-
ring. (Den kan dock läsas helt
fristående.)

Hur pass allmängiltiga är Ma-
rie Cardinals tankar och upple-
velser? Hon ställer siälv frågan i
boken, efter att ha berättat om
sin egen konflikt mellan intellekt
och kropp. En konflikt som äntli-
gen upphörde efter sju års psyko-
analys. Hon talar om sin kropp
som det tydligaste uttrycket för

Marie Cardinal: Med andra ord
Treai 1982
Pris: ca 94 kr

sitt psykiska tillstånd. För egen
del har hon endast sin reglering
när hon behöver den! Att vara
reglerad är kvinnans lott som
hon mer eller mindre frivilligt
underkastar sig. Vi är de enda
däggdjurshonor som upphör att
menstruera vid en viss ålder och
vi har länge, alltför länge, funnit
oss i definitionen "kvinnor" lika
med den tid vi är fruktsamma. I
sanning en begränsning och
stympning av kvinnligheten.

I stället för att låta oss definie-
ras över huvud taget, bör vi en-
ligt Marie Cardinal just hävda
vår vaghet. Att vara vag är att
vara möjlig. "Att vara kvinna
det är pa något sätt att navigera
utan kompass".

Att vara kvinna är också att
vara sårbar, Kvinnan har ett hål
och att ta sig in genom det är att
för en svindlande sekund vara
bortom döden, vara herre över
livet, att ha kommit till den
punkt som på samma gång är
start och måI. Vi har aldrig lärt
oss att försvara oss. Tvärtom har
vi fogat oss. Männen, liksom kvin-
norna, talar inte längre om att
"vi finner oss" utan om att "det
är kvinnans natur". Att ifråga-
sätta det är symptom på vanvett,
säger Marie Cardinal.

Kvinnorna är idag inspärrade i
männens språk och definitioner.

Vi har ett revolutionärt arbete
framför oss da vi ske öppna or-
den. Marie Cardinal är inte in-
tresserad av ett speciellt kvinno-
språk. Hon tror inte på kvinno-
makt utan längtar efter jämlik-
het och rättvisa. Orden har för
närvarande, menar hon, två be-
tydelser beroende på om de an-
vänds av män eller kvinnor. det
tekniska språket undantaget.
Hon medger det frestande i att
förkvinnliga orden men fruktar
att det medför ett nytt främling-
skap.

Hon uppehåller sig tillsam-
mans med Annie Leclerc vid kvin-
nans närhet till födelse och död
och tror att det kvinnliga tidsbe-
greppet påverkats av hennes för-
måga att föda barn. Kvinnan vet
hur man genomlever havande-
skapet inifrån. "Det finns en rytm
i långsamheten i det som håller
på att ske, som vi känner och
som män inte känner. Vilka är
orden som uttrycker det?"

De slutar sitt samtal med att
fundera kring hur vi förlorat
kontakten med de fundamentala
erfarenheterna i iivet, med det
översinnliga och materiens andli-
ga sida. "Mödrarna som mer än

andra människor har bevarat
kontakten med måterien skulle
kunna hindra denna förstörelse
om de kunnat finna de rätta or-
den." På ett ställe i boken har de
med exempel redan berört den
moderna människans svårighe-
ter ått uppleva och närma sig
andra människors död, förloss-
ning och älskog, förmodligen or-
sakade av djupa och tidiga tabun.

Agneta Gustafsson
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Falsk bild
t.

AV KVINNOTS
t..sexualrtet

Eva Ekselius bok "Våld mot
kvinnor" är en mycket grundlig
redogörelse för våld mot kvinnor
och barn och för teorier om och
förklaringar av sådant våld. Den
mycket konkreta framställning-
en av våldet har tvingat mig att
leva mig in i hur det känns att få
knytnävsslag i ansiktet, sparkar
på ben och i underliv, att kastas i
väggen som en trasa och bli över-
höljd med förnedrande beskyll-
ningar och tillmälen. Den verk-
lighet som skildras har skakat
mig trots att iag, som kvinnohis-
toriker, vet att kvinnomisshan-
del, våldtäkt och incest inte är
något nytt. Problemet var hög-
aktuellt under 1800-talet och
stora ansträngningar giordes för
att få bukt med det. Kanske
minskade det något, kanske dol-
des det bara bättre. Innehållet i
Eva Ekselius bok är på sina stäl-
len så vidrigt, ^tt iag helst ville
bespara dem som intet ont anar
att läsa den. Men förutsättning-
en för att bekämpa ett ont är att
avslöia det och därför måste fler
veta även om det smärtar att
veta.

Våldet är utbrett och hårt.
Män slår och våldtar, oftast
kvinnor och barn som står dem
nära, Familiens och kärlekens
helgedomar, hemmet och sov-
rummet, är de platser där våldet
allra oftast utövas och där kvin-
nor och barn kan känna sig som
mest otrygga. Hur förklaras allt
detta våld? Huvudtanken är att
våld föder våld, förnedring föder
förnedring. Våldsmannen har
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ofta utsatts för övergrepp av oli-
ka slag under sin barndom. Se-

dan hämnas han genom att begå
våld mot någon som är svagare
än han själv.

Det händer att kvinnor slåss

och misshandlar, men mycket
sällan. För övrigt vet man myc-
ket litet om i vilken utsträckning
detta sker.

Man vet emellertid att kvin-
nor, särskilt de som varit utsatta
för övergrepp i barndomen ofta
blir offer för manliga of{ers
hämnd. Detta har med könsrol-
lerna att göra. Mannen, som får
lära sig, att han har sitt värde i
attYara stark och starkast, försö-
ker bevisa sitt övertag genom att
slå en svagare. Kvinnan, som får
höra att hon har sitt största vär-
de i sexuell renhet, passivitet och
formbarhet, bekräftar sin brist
på det värde hon förlorat genom
övergrepp i barndomen, g€nom
att utsätta sig för mer våld och
förnedring.

Hon vänder sitt siälvhat inåt
och låter sig slås och bestraffas.
Han vänder sitt siälvförakt utåt
och hämnas på en svagare. De
två offren för ett tidigare våld
dras så att säga obönhörligt till
varandra. I varje fall tycks den
hämnande mannen ha förmåga
att "lukta sig fram till" presum-
tiva offer.

Hur skall denna onda cirkel
brytas ?

Hur hindra att nyå offer, nya
hämnare skapas?

Lösningen ser Eva Ekselius
bla i könsrollernas upplösning
och att man och kvinna blir hela
människor. Till detta kan terapi,
individuellt och i grupp, åtmin-
stone bidra. Eva Ekselius känner
för både offer och våldsverkare.
Hon tvingar läsaren att leva sig
in i bådas lidanden och kval. Hon
visar sin kvinnosolidaritet ge-
nom att koncentrera sig på
åtgärder som kan hjälpa kvinnor
att komma ur och bryta den
onda cirkeln.

Bokens förklarande och teore-
tiserande delar har {ått mig att
undra och tvivla en hel del. Var-
för finns så mycket till synes onö-
digt stoff med i boken? I "Våld
mot kvinnor" refereras prostitu-
tionsutredningens rapport i

länga partier, samma forsknings-
resultat används, en del av rap-
portens författare interviuas.
samma teorier och spekulationer
om könsroller, sexualitet och
våld finns med. Även om en del
nytt finns, dominerar ändå in-
trycket: Det här har jag läst för-
ut? Varför har man kostat pap-
per och tryck på sådant som går
att läsa i redan utgivna böcker?
Då går det plötsligt upp ett ljus.
Det fattas något i Eva Ekselius
bok. "Våld mot kvinnor" utslätar
och uttunnar, för att inte säga av-
lägsnar den kvinnopolitiska och fe-
ministiskt sexualpolitiska aspekt
på våld, som ser huvudorsaken



till kvinnomisshandel, våldtäkt,
incest och prostitution i ett parri-
arkaliskt och maskulinistiskt
herravälde över kvinnor. I stället
går en annan röd tråd genom
hela boken: Män slår därför att
de har ångcst och är rädda för
kvinnan, hennes krav, frigörelse
och sexualitet. Alltså tyck synd
om männen.

Jag ser denna förklaring som
både falsk och förförisk och på-
står att om män verkligen var
rädda för kvinnor skulle de inte
våga slå. En man slår inte en an-
nan man, som han vet har makt
att slå hundrafalt värre tillbaka,
hur rädd han än är för honom.
Att ideligen framhålla kvinnan
och kvinnans sexualitet som ett
hot mot mannen är för det första
att skrämma med en pappersti-
ger. Det ger en bild av kvinnors
styrka, hotfullhet och makt som
inte stämmer med verkligheten.
För det andra skapar denna bild
skuldkänslor och rädsla hos
kvinnor. Denna falska bild utgör
en stor risk för att kvinnoeman-
cipationen avstannar. Det är ba-
ra ett fåtal män som misshandlar
kvinnor på allvar. Dessa män är
inte representativa för genom-
snittsmannen. De faller utom ra-
men. De är förlorare. "Det är in-
te den starke mannen som slår,
utan den beroende och hotade
mannen." (sid 77) Hur kan detta
tolkas? Som jag ser det på två
sätt.

1/ De män som inte slår kvin-
nor är hyggliga och emancipa-
tionsvänliga. De har inte utsatts
för övergrepp i barndomen och
kommer snällt och fredligt att
dela med sig av makten. Kvinno-
emancipationen kommer att med
få undantag fortlöpa fredligt och
lugnt.

2/ De mån som inte slåss (de
starka männen) behöver inte an-
vända de sanktionsmedel de fak-
tiskt har tillgång till, bl a knyt-
nävarna. Deras makt över kvin-
norna är absolut, Frågan är: hur
kommer det att gå med kvinnoe-
mancipationen? Leder den till ett
helvetiskt könskrig, om "förlo-

rarna" blir fler, för det måste de
väl bli om emancipationen skall
fortsätta?

Det enda hoppet om en fredlig
fortsättning på kvinnoemancipa-
tionen tycks ligga i att inte alltför
många män har utsatts för över-
grepp och våld i barndomen.

Jag är benägen att ansluta mig
till åsikten att männen har en så

väletablerad makt över kvinnor
idag, både i privatlivet och i det
offentliga livet, att vi inte vet nå-
got om huruvida de flesta män
inte slåss dårför att de är hyggli-
gå och emancipationsvänliga el-
ler beroende på att de inte behö-
ver slåss därför att deras makt är
absolut.

Mannen som slår har inte ab-
solut makt, då skulle han inte be-
höva slåss. Men av det följer inte
att han är maktlös och inte att
han är vare sig rädd eller feg.
Han vill etablera och förstärka
sin makt och för sådant kan krä-
vas ett stort mod. Han är inte
rädd, för han vet att han har det
fysiska övertaget, men han retar
sig på att kvinnor överhuvudta-
get sticker upp. Han är inte rädd,
för han vet, att han har den dö-
mande makten på sin sida. Om
än diffust. vet han. att när han
tuktar sin kvinna, bidrar han til!
att upprätthålla det patriarkala
och maskulina väldet, som han
delar med alla andra män, vilket
bekräftas under rättegången. Att
han vet detta visar hans nog-
granna kalkyl över tänkbara på-
följder. Den misshandlade man-
nen talar inte. Denna tystnad
kan hellre tolkas som trots än
som blygsel och samvetskval. Att
vägra svara eller säga "jag minns
inte", kan vara ett annat sätt att
säga: "det angår dig inte". Den
svage, rädde och fege trotsar
inte.

Att förklara våld som uttryck
för ångest, rädsla, underlägsen-
het och feghet är att underskatta
våldet som ett medvetet använt
maktmedel, som ett sanktions-
medel som används för att upp-
rätthålla och förstärka makt, men
som inte används när makten är

absolut. Varför säga att våld
"alltid" är fegt? Varför inte säga
rent ut att det är fult, fräckt och
framför allt kriminellt att miss-
handla en annan människa, vad
anledningen därtill än kan vara?
Av vilken anledning vill man gö-
ra våldsverkaren mindre och
ynkligare än han kanske i verk-
ligheten är? Och varför gör man
därmed dem som inte misshand-
lar modiga och starka, när de en-
dast upprätthåller sin makt med
andra medel - t ex intellektuell
och ekonomisk överlägsenhet?
Våldsverkaren använder bara de
medel som står honom till buds.
just då. Att förklara våldet som
uttryck för ångest och rädsla är
ett sätt att förklara våldsverka-
ren siuk och utan ansvar, som
påminner om när man förklara-
de de prostituerades kunder som
på ett eller annat sätt sexuellt
handikappade. Om man betrak-
tar ekonomisk och andlig makt
över kvinnor, från mäns sida,
som endast något gradskild från
det förtryck som upprätthålls
med misshandel, blir konsekven-
serna förfärande. Större ,lelen ar.
den manliga befolkningen måste
då förklaras som ångestfylld,
rädd och feg, alltså mer eller
mindre psykiskt siuk. Jeg tror in-
te att majoriteten av den manliga
befolkningen, dvs de som har
ekonomiskt och andlig makt
över kvinnor, är vare sig rädda,
fega, eller ångestfyllda, och jag
tror inte heller att de flesta män
som slår kvinnor är det. Jag tror
inte att majoritetcn av männen
mår illa eller är psykiskt sjuka.

Jag tror att de mår bra och trivs
med sin tillvaro. Vore det inte så

skulle de säkert klaga eller "ta itu
med sin mansroll". Att "förlo-
rarna" slåss, tror ;'ag mer beror
på ilska över att de inte har det
lika bra som de andra, större eller
mindre kvinno[örtryckarna. än
det beror på ångest och rädsla för
kvinnor och kvinnors sexualitet.

Hjördis Levin
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När jag läste "Incest. Dotterrätt
mot patriarkatet" berörde mig
sorgen över Äsas, Inges och alla
andra skändade döttrars öden så

djupt. att iag gråt mig igenom
andra halvan av boken. Sorgen
över hur fäder och manliga släk-
tingar och vänner kan utnyttia
ett barns ensamhet och uteläm-
nande för sina egna egoistiska be-

hov, sänkte sig som en förlaman-
de tyngd över mig flera dagar
framåt. Känslan av maktlöshet
och oförmåga inför det kompak-
ta våldet öppet och dolt, brutalt
och sublimt väckte frågan inom
mig: vad gör vi för att bekämPa
och utrota detta våld?

Mest rördes iag av Äsas utsatt-
het, ensamhet och ordlösa för-
hållande till fadern som manipu-
lerade och våldtog henne under
åratal. Och de ständiga närgång-
enheterna från manliga släkting-
ar. En stor del av hennes barn-
dom gick åt att grubbla över om
mensen skulle komma eller om
hon skulle vara med barn med fa-
dern. Dlävulska tillvaro för ett
barn. Diävulska män som inte
vet hut!

Sedan läste iag Ren6e Höglins
"Skändad" och fick fler bilder av

samma slag: bilden av Gunilla
vars gråt, skrik och motstånd
hördes men inte sågs av brodern.
Otroliga ensamhet och övergi-
venhet! Och Ninas far som först
slog modern och sedan kom till
döttrarnas säng och fingrade i
deras sköten.

Åsas och Brittas utgångspunkt
är en klart uttalad feministisk
ståndpunkt. KvinnoförtrYcket är
roten till och förebilden för allt
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annat förtryck. Incest och patri-
arkatet är oupplösligt förbundna
med varandra. I fadersrätten, fa-
dersmakten ingår rätten att ut-
nyttja sina döttrar sexuellt. Fa-
dern kränker då inte någon an-
nan mans rätt. Sä länge patriar-
katet existerar kommer far-dot-
ter-incest att finnas. "Vi är inte
alla mödrar, men vi är alla dött-
rar. När vi återfinner dottern i
modern bryter vi bojorna med
det patriarkala moderskapet."
Systerskapet kan störta patriat-
katet. Vi är mer än hälften.

Åsa och Britta har avsnitt som
omgärdar det näst största kapitalet
om brottet med mytologiska an-

tropologiska, historiska och freu-
dianska förklaringar och teorier,
samt ett längre avslutande kapi-
tel om förebyggande arbete och
stödgrupper. Till männen riktas
orden "Män måste böria förstå
sin maktposition - och ge upp
den, förstå att arbeta antipatriar-
kalt, dvs väga vara kritiska mot
sina bröder och siälvkritiska mot
egna tendenser till kvinnohat
och modersförakt."

Befriande känns orden "Idag
diskuteras grasserande miljöför-
giftning, kärnvapenkrig ofta i

termer av oundviklighet, mänsk-
lighetens fysiska utrotning - men
mäns systematiska sexuella över-
grepp mot kvinnor och barn ses

inte som det hot det är mot allas
vår existens." Våldet kan inte
uppkomma av sig självt, "kapita-
let" förtrycker inte människor,
krig år inte naturkatastrofer.
Allt våld har sitt ursprung i

människans egna val och hand-
lingar. Det är på tiden att män
får ta ansvar för vad de välier att
göra med sin könsdrift och sin
maktlystnad.

Ren6e Höglin har ingen egen
genomarbetad analys. Hon låter
ofta andra tala om orsaker, teo-
rier, forskningsresultat. Hennes
viktigaste bidrag till incestdebat-
ten är det autentiska material om
utsatta flickor som hon lägger
fram och som bekräftar mönst-
ret. Två _inslag skiljer Ren6es

bok från Asas och Brittas. Hon
har med ett par brev från anony-
ma fäder som bekänner att de

"representerar denna sexuella
känsla". Breven har stor likhet
med det förhärligande av incest
mellan barn och föräldrar (dött-
rar och fäder) som då och då har
framförts av manliga förkämpar
för sådana förhållanden och som
visar vilken aningslöshet och för-
liugenhet som ligger till grund
för sådana krav. När män under
hundra år har tränat sig i att
tvätta barnkläder, plocka undan
leksaker, handla blöior och laga
barnmat, då kan de möjligen ha
rätt att yttra sig om barns sexua-
litet överhuvud taget. Att göra
det nu är skamlöst, allra helst när
det sker utifrån egna egoistiska



behov under en mask av kärlek
till barnen. Mäns intresse för
barns sexualitet påminner mig
om deras kamp för "fri kärlek" -
deras bidrag till kvinnoemanci-
pationen som aldrig blev av.

Ren6e har också ett avsnitt
som heter "Det finns ingen
oskyldig mor". Rubriken är vis-
serligen vilseledande, för första
meningen låter så här: "I långva-
riga incestförhållanden finns ing-
en oskyldig mor." Även med den
inskränkningen är det väl myc-
ket sagt. I far-dotter-incesten ut-
vecklas ett raffinerat hemlighets-
makeri. Under hot om alla möjli-
ga repressalier tvingas dottern
till tystnad och skådespeleri.
Hemligheten kan bevaras, precis
som män har kunnat ha ett tio-
femton år långt förhållande med
en annan kvinna utan att hust-
run haft en aning om det. På oli-
ka sätt har den "andra" kvinnan
manipulerats till tystnad.

Den uttalade meningen år
kanske inte Rendes egen åsikt,
Hon låter forskningen tala an-
tagligen för att ge en nyanserad
bild. Äsa och Britta, som bygger
på ett eget forskningsmaterial
oskyldigförklarar inte mödrarna,
men de ägnar omsorg åt att för-
klara och belysa deras svåra och
många gånger omöjliga situa-
tion. Ren6es avsnitt ger det be-
stående intrycket att mödrarna
överlag är fega, passiva, undfal-
lande, rädda om familjens rykte
och spelar martyrer för att beva-
ra respekten för sig själva. Näs-
tan inget sägs om deras svårig-
heter.

Mödrarnas roll måste tas upp
till analys och diskussion. Och
det går inte om vi skyddar dem
genom att förklara dem helt
oskyldiga. De måste fås att träda
fram och ge sin del av pusslet.
Annars kan inte alla döttrar till-
sammans ta upp kampen mot det
sexuella förtrycket, Och männen
måste dras ut ur sin tystnad.
Detta är inte bara kvinnornas
sak.

PLO behöver
ditt stöd-
Nöden är stor bland de palestinska
kvinnorna och barnen i södra Liba-
non. På SKV:s senaste förbundsstyrel-
semöte beslöts att ge 3 000 kr ur soli-
daritetsfonden till PLO. Ge också ditt
stöd! Sätt in ditt bidrag på pg 51 323-
4.
Märk kupongen med "PlO-insam-
linsen".

OBS
Press-stopp
Du som vill börja kämpa
för sex timmars arbetsdag - kom
till mötet i Medborgarhuset,
Stockholm, lördagen den 15 ja-
nuari kl 13.00!

Detta är ett allmänt möte. Kom-
mitt6er för sex timmars arbets-
dag komm er att bildas.

Hiördis Levin
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