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örsnorttioÖrsedon drog USAtillboko sino trupperfrön Vietnonr. Sören iden vietnornesisko iorden ör önnu inte lökto. Föliderno ov kriget konnr"ner olt drobbo folket
öven i f ronntiden.
För tio Ör sedon kunde vi löso om Vietnonr i tidningorno nöston vorje

dog Möngo

könde ott det sorn hönde iVietnor"n hode liko stor betydelse för deros liv sonr det sonr
k
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hönde i Kiruno, Molmö eller Göteborg.
Sverige ör ett ov de fö lönder utonför östblocket sonn stödier Vietnoms öteruppbygg-

nod. Nu skörs det stödet ner. De sorn kröver ott vietnombistöndet sko dros bort helt breder ut sig i tidningsspoiterno Om mönnrskorno i Vietnorn ör det tyst,
Journolisterno Bodil Österlund och Lotto Schrlllerqvist vor f iorton dogor i Vietnonr för
ott titto pÖ resultotet ov SKV:s kvinnoproiekt. De kor"n henr nred huvudeno fullo ov omtum-

londe bilder frön Vietnorn. Chockeronde bilder iblond, sorn den ov de dioxinskodode
fostren pÖ nösto uppslog Longre f rorn i numret förnredlos ondro intryck, böde f rön prolektet

och oliko rnöten med Vietnom,
Soro Lidmon, Sven Öste och Sköld Peter Motthis ör svensko "vietnonnveteroner". Trots

sino oliko utgÖngspunkter 0nser de ott stodet till Vietnor"n rnöste fortsötio
norn fortforonde ör nöro.
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USA:S GIFTKRIG MCT VIETNAM SLUTADE ]971:

oo

DODAR
ct är inte några fantasifoster i de stora glasburkarna som står uppradade på hyllorna. Det är
verkliga foster. Med dubbla huvuden eller utan
huvud, med ctt öga mitt i pannan eller tre ögon eller inget
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alls, med nio fingrar på varje hand eller utan händer, armar
eller ben. Fostcr med skrovlig hud och huvuden som ödlor.

Foster som

till

hälftcn består av lransiga eller bubbliga

sl ulstcr.
Det är ingen mardröm, som bleknar bort när jag vaknar.
lnte heller ett verk av någon effektiv skräckfilmsmakare.
Det är verklighet, en verklighet som jag har svårt att hitta ord for att beskriva. Jag mötte den på ett stort kvinnosjukhus i Södra Vietnam. Ett helt rum fyllt från golv till tak

med glasburkar...
Först blir jag kall och stum inuti, bara tittar på den ena
burken efter den andra, läser på etiketterna: datum, årtal,
moderns namn och hemort. Några av burkarna innehåller
jättelika livmodersvulster.Jag ber läkarna förklara vad de
medicinska termerna betyder: elakartad cancer, blodmola,
förstadium till cancer, o s v.
Sedan tänker jag: vad är det for mening med det här, varför ska jag se det här, iag är ju inte kapabel att bedöma vad
det betyder? Missbildade foster och livmodercancer forekommer väl på alla större kvinnosjukhus? Vad är det för
mening med att spara på allt det detta?
Gradvis får mina avvärjande frågor sina svar, och ur dem
växer en helhetsbild som är ännu grymmare än det jag redan
sett.

Det är tretton år sedan USA slutade spruta växtgift över
södra Vietnams djungler och risfält. 44 miljoner liter av di-

orinpreparatcr 'Agent C)range" ödelade fyrtio procent av
nrarkytan, och de hårdast besprutade områdena är fortfarande trädlösa.

Och människorna som levde under giftregnet löder än
idag barn som är missbildade. Dioxinet, som är det starkaste

gift som eristerar, orsakar kromosomskador. Ingen vet

genom hur många generationer giftkrigets effekter kan
sträcka sig.
Idag vet man bara att de som var småbarn under kriget,
och som just börjat komma i barnafÖdande ålder, föder ska-
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FORTFARANDE
dade barn. Inga u-landsfaktorer, som felnäring och bristfällig hygien, kan orsaka de här skadorna.
Inte heller kan fattigdomen vara orsaken till att över fyra
procent av barnen i södra Vietnam föds med svåra former
av cancer, eller att så många kvinnor får missfall eller föder
döda barn. Eller att cancer i lever, buk och underliv är så vanligt förekommande.Bland de yngre kvinnorna, mellan lB och
26 är, är livmodercancer 20 gänger vanligare i södra Vietnam än i norra, och här förekommer också mycket sällsyn-

i en omfattning som väckt häpnad hos
utländska forskare.
ta cancerformer

vietnamesiska läkarna fruktar att de ännu bara
sett början av giftkrigets verkningar. Dioxinet
finns kvar i jorden
det finns inga möjligheter
e

att oskadliggöra det, så som man försökte göra efter

Seve-

sokatastrof-en i Italien. Bristen på mediciner och annan sjukvårdsutrustning i Vietnam ger läkarna minimala möjligheter att hjälpa de nu levande och ännu ofödda offren. Det är
u-landsförhållanden som orsakar att t ex nittio procent av
de människor som lått levercancer dör.

USA:s krigsmakt och regering hävdar fortfarande att
'Agent Orange" inte är skadligt för människor, trots att de
amerikanska soldaterna som deltog i giftkriget, och deras
barn, fått samma typ av skador som vietnameserna. Och
huvudleverantören av giftet, Dow Chemicals, har för att
undvika att frågan prövas rättsligt i USA betalat ut ett

villigt" skadestånd till

"fri-

de vietnamveteraner som försökt väc-

ka process.
Om sambandet mellan giftet och skadorna bevisas i domstol kan det nämligen bli svårt for USA att fortsätta förhala frågan om krigsskadestånd till Vietnam.
Därfor måste vietnameserna fortsätta att spara sina
ohyggliga krigsminnen. Och därför är det också meningsfullt att visa upp dem för lekmän som jag. För mina vanliga informationskanaler har aldrig visat dem för mig
- i
massmedia är kriget i Vietnam ett passerat kapitel. Idag ångrar jag att jag inte tog några bilder i rummet med glasburkarna.
Olc .lohnnt Sorenscn

Lotto Schu llerqvist
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AGENT ORANGE
militört fiosko
lolr

CKONOMISK SUCCC
Operotion "Dödsriket" vor den omerikonsko beteckningen
for det kemisko kriget i Vietnom. 38 000 kvodrotkilometer
regnskog och risfölt förvondlodes mellon 1962 och l97l till
en giftig öken - en yto liko stor som Skåne och Smölond
ihop.Kriget gov upphov till en boom inom den omerikonsko
industrin.
Sammanlagt spriddes 72 miljoner liter
avlövningsmedel ut över Sydvietnam och
delar av Laos och Kampuchea. Det mesta var'Agent Orange"som innehåller det
livsfarliga syntetiska giftet dioxin.
Det kemiska kriget planerades av en
expertgrupp som leddes av dåvarande
justitieministern Robert Kennedy och
president John F Kennedys personlige
rådgivare, general Maxwell Täylor.
I oktober 1962ätervände Maxwell Täylor från Vietnam med en djupt pessimis-

hand" lyfte de specialbyg eda C-123:orna
med sin giftiga last. Under vietnamkriget
första år riktades de kemiska vapnen
främst mot gerillans baser. Men efterhand som kriget utvecklades till en kaotisk mardröm intensifierades amerikanernas användning av kemiska vapen.
1969 tömde en C-123:a den nittontusen-

Saigons

I USA medförde den ökande efterfrågan
på leveranser av 'Agent Orange" till viet-

tisk rapport till presidenten.

Diem-regim hade stora problelm med
FNL-gerillan (den nationella befrielsefronten).
Gerillans taktik bestod av "hit-andrun'laktioner från gömda baser i Sydvietnams täta regnskogar. Operation "Dödsriket" blev en nyckelfaktor i utplånandet
av gerillan.
FNl-baserna skulle avslöjas med hjälp
av en

gigantisk avlövning av Sydvietnams

regnskogar. Livsmedelsförsörjningen
skulle saboteras genom besprutning av de
odlingar som försåg gerillan med ris och
majs.

Den kemiska krigsföringen startade
våren -62 med president Kennedys personliga godkännande. Under den officiella beteckningen "Operation Ranch-

Industriellt uppsving
namkriget stort industriellt uppsving.
Inte mindre än elva giftfabriker - med
Dow Chemicals i spetsen - producerade
för högtryck. Mellan 1966 och 1969 blev
den årliga omsättningen mer än sexdubb-

lad - från 12,5 till79,8 miljoner dollar.
'Agent Orange" var effektivt. Stora
skogs- och jordbruksområden ödelades.
Men när det gällde det egentliga syftet

med "Operation Dödsriket" blev det
kemiska kriget ett fullständigt fiasko.
FNL fick ökat stöd bland de bönder som
hade fått månaders arbete på fälten ödelagt på en enda dag
Den nationella befrielsefronten växte sig

utvecklades.

ju mer

massförgiftningar till

offentlig kännedom. Vietnamesiska bönder berättade om hundratals döda djur i
de besprutade områdena. Bland befolk-

ningen utbröt en epidemi av magåkommor och ögon- och luftvägssjukdomar.
Spädbarn insjuknade och dog av ofork-

larliga orsaker.
FNL:s talesman anklagade USA för
brott mot GönÖvekonventionen frän 1925
om förbud mot användning av kemiska

de lasten över Ben Tie-provinsen.

starkare och starkare

Redan 1968 kom de första rapporter-

na om akuta

kriget

vapen. FNL:s påstående avfärdades som

ett led i kommunisternas psykologiska

krigsföring mot USA och Saigonre-

gimen.

USA vidholl att 'Agent Orange" var
ett avlövningsmedel och oskadligt för
människor och djur.
Först 1971 flög den sista C-123:an sin
last av'Agent Orange" till Sydvietnam.
Det är fortfarande oklart om det var den
växande internationella kritiken eller
erkännandet av det militära fiaskot som
satte stopp för den kemiska delen av vietnamkriget.

Thomos Bo Pedersen
(ortikeln hömtod från
Ekstro-Blo det 29. 6.1984)

FAKTA OM
DIOXIN
Under vietnamkriget användes fenoxi-

syror (2,4,5 - T och 2,4-D) som kemiska
stridsmedel under benämningen'Agent
Orange". De visade sig så småningom
medföra allvarliga hälsoproblem för
såväl vietnamsoldater på marken som för
de besprutade piloterna.

En studie av 78 amerikanska krigsve-

Amerikanska C-|23:or besprutar
regnskog i södra Vietnam
Pressens Bild

teraner, som utsatts for bekämpningsmedletyisar bland annat att 17 procent
fick cancer, l9 procent fick barn med fosterskador, 50 procent fick allvarliga neurologiska problem och de flesta fick grava hudsjukdomar.
De livshotande skadorna av Agent
orange har varit kända sedan slutet av
50-talet, men tillverkaren Dow Chemical
Company har oftast lyckats tysta ned
obekväma undersökningar. Numera tillverkas inte dessa preparat i USA.
Svenska undersökningar visar ett klart

samband mellan fenoxisyror och vissa

typer av cancer. Dessa undersökningar
var en av anledningarna till att fenoxisyran 2,4,5:l förbjöds i Sverige.
Tiots den så gott som eniga expertisens
åsikt om dessa syrors skadliga verkningar
har Stora Kopparberg fortsatt att använ-
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Kanada som inte har infört
något förbud.
För att undgå besprutningarna stäm-

\s

de lokalbefolkningen i Nova Scotia det av

Stora Kopparberg ägda Nova Scotia
Forest Industries inför domstol. I områ-

det bor muycket fattiga människor

fiskare, småbrukare och indianer. För att

driva rättegången har de måst inteckna
hus och gårdar. Deras representanter för-

lorade dock målet och lokalbefolkningen
dömdes att betala rättegångskostnaderna på 1,6 miljoner kanadensiska dollar.
Genom förhandlingar som för de 17
dömdas räkning skötts av en advokat
som dessutom arbetar för Volvo (vilket
innehar ca 25 Vo av Stora Kopparbergs

Thran Thi Cuc utsattesför dioxinet

nrir hon ver gravid i

andra

mdnaden.

Hennes dotter rir gravt miss-

bildad.

Prcssens tsild

aktiekapital), gick 16 av dem med på att
mot tystnad och mot att företaget bytte
besprutningsmedel, slippa rättegångskostnaderna. Indianen Ryan Gogee har
vägrat gå med på en sådan uppgörelse.
Det bekämpningsmedel som nu
används har även det väckt kraftiga protester.

USA:s naturvårdsverk EPA är i färd
med att upprätta en nationell "rankningslista" över dioxinkällor. EPA anser
att 80-90 procent av de dioxiner som är
i omlopp har 2,4,5:l
- 'Agent Orange:'
hormoslyr som källa.
- De giftiga dioxinerna blev kända för
världen genom katastrofen i italienska
Seveso. 200 människor fick evakueras

sedan en kemisk fabrik exploderat.
Många drabbades av hudskador men
ingen omkom direkt av olyckan.
Dioxinet aktualiserades åter i Sverige
genom fyndet av de nedgrävda tunnorna
i Teckomatorp. Giftfynd i Valsö på Själ-

land, Danmark, antyder att en del av
dessa tunnor exporterades till Danmark.
Dessa giftskandaler har under det senaste
året antagit skrämmande proportioner
tillsammans med de upptäckter som
gjorts i Västtyskland.
Under stadsdelen Wilhelmsburg i
Bonn finns Europas största deponeringsanläggning. Den fungerar som en tidsinställd bomb långt under markytan, med

en blandning av läckande gifttunnor,
industriavfall och explosiva handgranater från andra världskriget. I dikena runt
det 50 meter höga och l3 miljoner kubikmeter omfattande sopberget har man
genom prover funnit höga halter dioxin.
På senaste tiden har en del experter varnat för dioxiner som bl a bildas vid förbränning av sopor, en i Sverige allt vanligare metod för atttahand om avfall och
samtidigt utvinna värmeenergi.
Professor Christian Rappe i Umeå
menar att myndigheterna nonchalerar
dioxinfaran genom att inte vidta åtgärder

mot sopförbränningsanläggningarna.
Under sin forskning har Rappe hittat
rester av dioxin hos fåglar, fiskar, sälar
och i människokroppen. Bl a har det livsfarliga giftet påträffats i modersmjölken

hos kvinnor.

Rappe menar

att

giftspridningen

orskas av sopförbränning.
Han vill nu frysa denna förbränning
vid nuvarande nivå och göra en paus i
utbyggningen av fler anläggningar i Sverige.

Ekom ed io
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\AGEN TILL VIETNAM
Det boriod e 1964. Som den försto svensko orgonisolion
stortode Svensko Kvinnors Vönsterförbund en insomling till
Vietnoms kvinnor och born. Det vor någro ör innon Olof Polme tillsommons med den nordvietnomesiske ombossodören gick i spetsen för den störsto vietnomdemonstrotionen
isvensk historio, och det vor innon den svensko vietnomrö-

relsen hode togit fort.

Kontokterno med de vietnometsisko kvinnorno knöts vio
Kvinnornos Demokrotisko Vörldsförbund, och ov öldro kvinnor iSKV som siölvo orbetot under svåro och hårdo
villkor iondro londer, och som visste ott begreppet "internotionell solidoritet" inte boro bestod ov moroliskt stod'
De visste ott det behövdes pengor. Pengor till de mest okuto behoven, behov som de vietnomesisko kvinnorno siölvo böst kAnde till. Det vor ett konkret solidoritetsorbete. Från

KDV.

svensko kvinnor direkt

till vietnomesisko kvinnor'

Insomlingen redovisodes i vorie nummer ov Vi mönskor
och olltid med en kort inledning som entusiosmerode oss
ott fortsötto stödlo Vietnoms kvinnor och born.
En typisk ingress från den tiden såg ut sö hör:
"Vönner! Vi tockor er ov ollt hiörto för ero bidrog. De hor
möiliggiort ott vi under ett år hor kunnot överlömno 50.000
kronor till vöro systror iVietnom..." Pengorno lömnodes i
kontonter.
Eller sö hör: "Vi logor vöro vögor som vi logor våro ölskodes skiortor" söger ett vietnomesiskt ordspråk. Det ör trå-

den vi skollsgmlo ihop till.
onnon tid. Vi såg VietSedon kom vi. Vi vor;"r:
"J.n
blev ett begrepp
Vietnom
perspektiv.
nom ur ett onnot
ett ideol. Det lillo londet som glorde envist motstånd mot,
och tillsist segrode över ett sfort moktfullkomligt imperiolistiskt lond.
Men med oss f ick vi också den öldre generotionens storko engogemong.
De skrödde inle orden och dolde inte könslorno'
"Dödstysto sott vi dör (på den vietnomesisko ombossoden i Stockholm)för två ör sedon nör terrorbombningorno
över Honoi pög ick " den gången nör svensko folket stod enot
i sin ovsky for Nixons fruktonsvördo horiningor och i sin diupo beundron och medkönslo för Vietnoms folk.
Vi kom dit holvt förintode ov hot, medlidonde och öngesl. Hur skulle det gö till slut? Skulle de kunno hållo ut, USA
vor dock vörldens storkost militörmokt? Och vi gick dorif rön
fylldo ov ett stort lugn, fost övertygode om det vietnomesisko folkets seger, och fost beslutno ott göro vid vi kunde
för Vietnoms folk pö vöro ovlögsno breddgroder'"
Evo Polmoer i en ledore i Vi mönskor 2/75.
Beslutet kvorstod. Också efter befrielsen ov Sydvietnom
1975 och öterföreningen ov Syd- och Nordvietnom 1976.
I Vi mönskor löste vi:
"Tock köro godo vönner till Vietnoms folk! Tock for ollo
bidrog, ni som förstår ott solidoritet ör en bludonde plikt också idog. USA, som i Porisöverenskommelsen forpliktigode
sig otf bistö Vietnoms folk med återuppbyggnoden efter kriget, hor inte bidrogit med en endo dollor. Men de lömnode ett orv efter sig som det tor mångo år ott kloro upp."'

Det ör sökert det svöroste ov ollt " och det tor tid' Vi fortsötter vår insomling, gör det lillo vi kon för ott bistö dem".
Äteruppbyggnoden i Vietnom hode borlot och hörhem-

mo i SKV f underode vi på om vi kunde göro mer' Kunde inte
våro direkto kontokter med vietnomesisko kvinnor, och ett

lerörigt ömsesidigt törtroende mellon SKV och kvinnoförbundet iVietnom, onvöndos böttre? Kunde vårt bidrog bli
lite större, mer effektivt?
Vi tolode med våro vietnomesisko systror och de beröttode ott del primöro iust nu vor ott gorontero ott hölso- och
siukvården fungerode på oliko nivåer. Orgonisotionen
fonns, elt völ förgrenot nötverk öndo ned på bynivö, men

f

det soknodes moteriol ott orbeto med. Speciellt i byorno på
londsbygden " i de co 5OO0 byklinikerno dör mon giorde ollmönno hölsokontroller, voccinerode mot siukdomor, giorde gynekologisko undersökningor, förloste kvinnor.
Det vor dit det vietnomesisko kvinnoförbundet ville kono-

lisero våro bidrog. Det kom en "utrustningslisto", som istorl
selt innehöll enklo instrument och verktyg, och töckte de
behov mon hode: gynekolog- och förlossningsbord, soxor,
pincetter, oliko spekulo, suturnölor, tråd etc.

***
fos i solidoritetsorbetet borlode. Insomlingen fortdet störsto "bidroget" kom nu ifrån SIDA. Målet
men
sotte,
sottes till ott utrusto åtto, men helst tio bykliniker inom loppet ov ett por år.
En ny

Det gick smidigt, men tog löngre tid ön vi röknot med'
Vögen frön sverige rillVietnom ör löng. Frokttiden med båt
kon to upp till ett por månoder, ett brev f rån Vietnom till Sve-

rige en månod

osv.

slutet ov -83 sotte vi punkt för den försto fosen i proiektet. Vi hode fött bekraftelse på ott de åtto seten utrustning
kommit from och sönts vidore ov kvinnoförbundet till områden dör behoven vor störst. Bl o till Long Son, en provins pö
grönsen till Kino, dör f lero kliniker ödelogts under grönsI

strid ig heter.

Insomlingen fortsotte, och fortsötter. "Historien" om
Svensko Kvinnors Vönsterförbunds tiugoörigo stöd till Vietnoms kvinnor och born ör en porentes, om mon röknor i kronor och ören, om mon t ex iömför de med det totolo svens-

ko bistöndet tillVietnom under ett år.
Men det ör inte det som ör det viktigo. Det viktigo ör, ott
år efter ör, löngt efter ott strålkostorl juset riktots bort från kriget i Vietnom mot ondro krig i ondro lönder, fortsötter SKV
med något tusentol medlemmor som lötit bidrogen bli en
siölvklor post i hushållsbudgeten, ott stödio Vietnoms kvinnor och born.
Vårt besök i Vietnom hor övertygot oss om ott vårt stöd hor
nått dem vi ville nå. Men också ott vi måste fortsötto. Behoven ov siukvårdsutrustning ör storo och Vietnoms egno
resurser ott fyllo dem ör mycket begrönsode'
Just nör det hor numret sko gå i tryck får vi veto ott Viefnom i borion ov november drobbodes ov det vörsto skyfol.|00
år, i spåren ov lyfonen Agnes. Det som såg ut ott
let på
bli en rekordskörd ov ris blev till storo delor drönkt ov över-

svömningor'

Bodirösterrund
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ägra av namnen säger

oss

något.

Visioner sprock,
men hlölpen
ho r nött from !

Dien Bien Phu
- det var där
det avgörande slaget mot fransmännen

stod 1954. Tiettio år senare. och med

anledning av jubilöet har ett av de åtta
"paketen" medicinsk utrustning sänts
dit.
Till Haiphong hamnstaden 100 km
sydöst om Hanoi har det gått två andra
paket, och ett till Quang Ninh, en provins
som gränsar till Haiphong.
Distrikten Ba Vi och Son Täy ligger inte
långt från Hanoi, medan Tiang Dinh är
ett av distrikten i Lang Sonprovinsen på
gränsen mot Kina.
Vi skall besöka fler av platserna, och
"med egna ögon" konstatera om vårt
stöd gjort nytta.
Vi reser med blandade känslor. A ena
sidan nyfikna med stora forväntningar

Mötemed
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Trong Dinh, Long Son, Quong Ninh, Bo Vi, Son

Toy,Loi Chou, Dien Bien Phu, Hoiphong.
Duong ThiThuy, onsvorig för hölsovårdsfrågon i det vietnomesisko kvinnoförbundet
rodor upp nomnen på plotserno dör resultotet ov de senoste årens SKV-insom ling: pincefterno, SOxorflo, gynbordoh, etc finns.

om vår bild. vår vision stämmer med
verkligheten, å den andra en aning rädda. Rädda för att uppfattas som kontrollanter med krav på redovisning.
Till Lang Sonprovinsen kom det allra
första setet. Aret var 1979. Samma år som
kineserna bombade provinshuvudstaden

och bl a totaltforstörde provinssjukhuset. Det skrinlade kvinnoförbundets planer på att sända det kompletta setet till
den lilla byn Chi Phuong, 6 km från den
kinesiska gränsen, utan delar av utrustningen stannade kvar i provinshuvudstaden.

I Chi Phuong hamnade emellertid förlossningsbordet
- ett modernt, höj- och
sänkbart bord, rostfritt. Det är inte utan
stolthet i rösten som folkkommittöns ordförande visar oss hur välanvänt, men också väl underhållet bordet är. Han berättar, flera gånger, att man sammanlagt fem

gånger har evakuerat bordet till en grotta i närheten när kineserna angripit byn.

I Ba Vi vet man exakt hur man utnyttjat sitt förlossningsbord. På tre månader
har det använts till etthundratrettiofyra
svåra fodslar, etthundrafemtioen aborter

och trehundra prenatala undersökningar.

Det berättar Dr Lieu. direktör för distriktssjukhuset dit ett komplett set utrustning gått. I ett av sjukhusets rum står resten av utrustningen uppdukad på två
bord.
Öron-näsa-hals står det på en handtextad liten skylt. Ögon på en annan. Instrumenten ligger i prydliga rader. En tredje
skylt på ett tredje bord markerar "tand-

läkare", men bordet är tomt. Till den
typen av behandling finns inga instrument.

Överollt tor mön emot oss
När vi kommer till Son Täy, sker samma
sak som på alla andra platser vi besöker.
Vi brukar tas emot av ett par representanter för folkkommitten, eller som i det här
fallet den lilla stadens styrelse. De är all-

tid män.
I en "brief introduction" berättar

de

för oss om distriktets storlek, befolkning,
odlingsresultat, nativitet, befolkningsö kning, de närmaste målen och de mer lång-

siktiga. Våra anteckningsböcker fylls

snabbt med fakta och planer.
När vi fått nodvandiga baskunskaper,
te och bananer eskorteras vi ut till en av
stadens fem kvarterskliniker och vi känner igen att det är "vära" forlossningsoch gynbord, pincetter, saxar osv som
används.

Vad som däremot inte ser ut att ha
använts särskilt ofta är diatermiapparaten, som är ett elektroniskt operationsredskap.

Snart förstod vi varför: tilleången på
elektricitet är bristfällig. Om t ex bevatr-

ningspumparna måste startas på fälten
får sjukvården klara sig utan ström. Ju

fler platser vi besökte, desto större blev
vår tvekan: kanske är dyrbara elektriska
apparater inte det mest effektiva hjälpmedlet här? Vad än WHO anser i sin förteckning över basutrustning för mödravårdskliniker i u-länder.
I Haiphong är bilden en annan. Är det
ett misstag? Två av seten har placerats på
det stora kvinnosjukhuset med plats för

flera hundra kvinnor. Var det inte på
landsbygden utrustningen skulle placeras?

Vi får förklaringen. Kvinnoförbundets
avdelning i Haiphong har kvinnosjukhuset som sitt speciella skötebarn. Utan de
dagsverken som b la kvinnorna i jord-

brukskollektiven utanfor Haiphong
arbetar in skulle inte sjukhuset kunna
drivas.
Det är den ena delen av forklaringen,
en stark sektion av kvinnoförbundet som

kontinuerligt stödjer sjukhuset med
material och pengar.
Den andra delen är att kvinnoförbundet haft problem med transporter. Istället för attläta utrustningen ligga kvar i
Haiphongs hamn i flera månader i väntan på att det skulle uppenbara sig en
möjlighet att transportera den till någon
annan del av landet, valde man att placera den i Haiphong.
Vi har inget att invända, för vad vi kan
se är att behoven är lika stora här sorn på
landsbygden.

Visionerno stömmer inte riktigt
Naturligtvis reste vi hemifrån med en
vision. För vårt inre öga såg vi en ringlande kö av kvinnor; kvinnor i alla åldrar,
gravida kvinnor, kvinnor med barn, eventuellt män, som var på väg till hälsosta-

tionen, en enkel men välbyggd tegelbyggnad omgiven av en blomstrande odling av
hälsobringande örter.
Inne i byggnaden satt en läkare, ett par
sköterskor, möjligen ett par assistenter

och behandlade patienterna med våra
instrument...
Så var det inte!
Förutsättningarna var högst olika från
plats till plats. De olika sjukhusen/klinikerna var i skiftande grad nedslitna. Tillgången av högskoleutbildade läkare varierade och "personalbesättningen" på en
plats var helt olik den på en annan. De
sanitära villkoren gick inte att jämföra;
antibiotika fanns ibland, medan man
oftast, speciellt på distrikts- och bynivå,
fick förlita sig på örtmedicin, etc. etc.
Vår ensidiga bild ersattes av en mångfacetterad, med ett spektrum av variationer. Vår kanske viktigaste kunskap blev
att det inte går att vara effektiv och systematisk enligt vårt västerländska mönster i en akut behovssituation.
Med andra ord, att utrusta de många
kliniker på landsbygden med nödvändig
medicinsk utrustning från norr till söder

en efter en är inte att tänka på.

Det handlar om att täppa till de största och mest gapande hålen, oavsett om
det är på by-, distrikts- eller provinsnivå,
och det vet det vietnamesiska kvinnoförbundet. De baserar sina kunskaper på
egna erfarenheter, erfarenheter som vi
känner igen.
Vi vet ju också att det inte duger att sätta klockan på ringning en gång itimmen
och byta blöjor. Det är när babyn skriker

och blöjan är dyngsur, som vi kommer
med en torr. och det med detsamma!

Bodil Osterlund
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"Möngo soner
or en fomil ls
storsto ly.ko"
Motemed
VIETNAM
dog ör det med knopp nod fodon röcker
till de femtio milioner vietnqmeserno. Om
trettio ör hqr folkmöngden fordubblots om
inte befolkningsökningen kon heidos.
Regeringen hor intensifierot komponien för
born begrö nsn ing.
Trots ott komponien riktos till både kvinnor
och mön ör det i proktiken kvinnorno som tor
det störsto onsvoret.
I

fficherna med idealfamiljen
man och hustru med två barn,
ofta två flickor
- ser viöverallt
i Vietnam. Men det finns också ett talesätt som säger att "en familjs högsta lycka är många barn". Än så länge är det det
gamla idealet som råder i praktiken, och
som är på väg att bli landets största pro-

- om inte befolkningsökningen
kan hejdas är Vietnam på väg mot en
katastrof.
Om Vietnams befolkning fortsätter
växa i samma takt som nu kommer den
att vara dubbelt så stor om ungefär trettio år: över 100 miljoner. Redan idag är
varje kvadratcentimeter av slättlandet
kring Röda floden uppodlat - de gröna
blem

risfälten sträcker sig ända till horisonten,
och i bergsprovinserna norrut klättrar de
långt upp på sluttningarna. Kring hus
och byar odlas grönsaker och frukt, soc-

kerrör, majs och kassava.
Bara längs vattendragen och på de
branta bergssidorna växer skog. Så läng-

iHanoi
e dagsljus råder ser man människor som
arbetar med att producera mat, överallt
och oavbrutet. Timme efter timme går de
böjda över risplantorna eller i sina trädgårdar. Längs bevattningskanalerna går
barnen med stora bambukorgar och plockar småkrabbor som lever på fälten. I

darnmarna

vid byarna,där man ofta

mödragenerationer. Kampanjen för
barnbegränsning har pågått sedan början
av 60-talet, men har på senare år blivit

alltmer drastisk.
Idag har man inte längre kvinnornas hälsa och familjens privata ekonomi som
främsta argument för att minska barnafödandet, utan man talar om samhällsekonomin och medborgarnas ansvar för
landets framtid. Under det senaste året
har regeringen också tagit till ekonomiska övertalningsmedel: man betalar dem
som gör abort eller steriliserar sig. Men

odlar fisk, vadar människor omkring och
samlar vattenväxter.
Nästan allt arbete sker för hand eller
med hjälp av handredskap, och man får
ett intryck av att det fortgår i samma
långsamma oavbrutna tempo som årstidernas växlingar - som om människorna
varje dag skördar i samma tempo som
grödorna växer. Det är svårt att föreställa sig att denna balans mellan natur och
människa ska kunna föda fler än idag.

tar in barnbegränsningen i sina arbetsmåI, och den som överskrider normen
utsätts för hård kritik och kan förlora
arbetspoäng och rätt till befordran.

med två procent om året.Förra året föddes över en och en halv miljon barn. Och
de kvinnor som står närmast i tur att börja föda barn är 2,5 gånger fler än dagens

Målet är attbefolkningsökningen nästa år ska vara nere i 1,7 procent, men det
är knappast möjligt att uppnå. I några få
distrikt i städerna har tvåbarnsfamiljen
börjat slå igenom, men på landsbygden

För närvarande ökar befolkningen

det främsta påtryckningsmedlet är socialt: kooperativ och andra arbetsplatser

råder fortfarande de gamla mönstren här har familjerna oftast mellan fyra och
tio barn. Det är svårt att nå landsbygdskvinnorna både med propaganda och
med preventivmedel.

Tiots att kampanjen riktas till både
kvinnor och män är det i praktiken kvinnorna som tar det största ansvaret. Hittills har mycket få män steriliserat sig, och
de är också motståndare till preventivmedel även om få medger det.
-De bär fortfarande på de feodala tankemönstren, förklarade flera av de kvinnor vi mötte: de vill helst ha söner, ju fler
desto bättre.
När vi frågade varfor man inte riktar
propagandan mer direkt till männen, svarade kvinnorna att det inte skulle fungera, det går inte att övertyga dem. Och när
vi frågade vad det är för mening attlära
kvinnor hur kondomer fungerar, när
deras män inte vill använda dem. skrattade de, generat och uppgivet.

Lotto Schu llerqvist
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arje gång vi skall över Röda floden vid Hanoi fastnar vii trafik-

kön på den gamla bron. Minst
en halvtimme tar det att korsa det breda

ljusröda vattnet. Vi flyter fram i myllret
av fotgängare utan att väcka någon stör-

re uppmärksamhet där vi sitter i bilen.
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Större "fri hef"
gör kvi nnornos
bördo dubbel

Från bron finns en trappa ner till en
avlång sandbank mitt i floden. Den är
inrutad i små odlingslotter, och ideligen
kommer kvinnor klättrande upp på bron
med tungt lastade korgar i en stång över
axeln. Med snabba sviktande steg ger de

sig iväg in mot stan, barfota och med
fladdrande svarta byxor. De äldre kvinnornas kroppar har böjts under de bördor de ser ut att ha burit under hela sitt
liv. Sällan kommer vi kvinnorna så nära
som där på bron.
Under vår rundresa till sjukhus och kli-

niker är det oftast män som står främst
i ledet för att välkomna oss och berätta
om det vi ska se. Det är folkkommittens
sekreterare, hälsovårdsanvariga och sjukhuschefer. Kvinnoförbundets lokala representanter talar först sedan männen sagt
sitt, och sällan säger de något som männen inte redan sagt.

Kvinnornas arbetsbörda håller på att
slita ut dem, deras hälsa visar tecken på
de diskussioner
- det vet vi bl a från
som förts vid kvinnoforbundets senaste
kongress. Men det är mycket svårt att
diskutera detta med kvinnorna själva,

det

upptäcker vi.

Mötemed

-Vi har inte råd att klaga, vårt arbete är
nödvändigt om vi ska klara att bygga upp
det vi förlorat under 30 års krig. Vi är
stolta över den insats vi gör, säger kvin-

VIETNAM

Mer än halva arbetsstyrkan i industrin

Sedon de vietnomesisko bonderno i börion

pö B0-tolet f ick tillåtelse ott sölio en del ov
sino produkter pö den öppno morknoden hor
produktionen stigit.
Men det hor också in neburit ott kvin nornos
orbetsbordo ökot.
I Honoi ör den genomsn ittligo orbetsveckon
pö londsbygden
för en kvinno 87 timmor
förmodligen önnu mer.
t4

norna.
(utom skogsbruk och tung industri) och
samhällsservicen utgörs av kvinnor.
Inom jordbruket utgör de 60procent men
står för en ännu större del av arbetsinsatsen. Den genomsnittliga arbetsveckan för
på
en kvinna i Hanoi är 87 timmar
landsbygden förmodligen ännu mer.
Kvinnornas arbetsbörda beror inte
bara på att Vietnam förlorade många
män under kriget. Även idag är hundratusentals män inkallade i armdn och
borta hemifrån under flera år i rad. Dels
för att forsvara landet och dels för att
utföra sådana arbeten som staten inte har
råd att använda avlönad arbetskraft till,
som väg- och brobyggen t ex.
Sedan början av 80-talet har ett kontraktssystem inforts i jordbruket, och det
har gjort kvinnornas arbetsdagar både

fler och längre. Systemet innebär att den
del av skörden som är kvar när staten och
kooperativet fått sina kontraktbestämda

ton, den får familjerna behålla för eget
bruk eller för att sälja på den fria marknaden.

Kontraktssystemet har i första hand
påverkat kvinnornas arbetsuppgifter: j u
mer tid och omsorg de lägger ner på sådd,

omplantering, ogräsrensning och skörd,
desto större blir avkastningen. Männens

kollektiva insatser i plöjning, bevattningsanläggningar, gödning och skadedjursbekämpning har inte samma direkta
inverkan på skördens storlek.

Den privatekonomiska stimulansen i

kontraktssystemet har, precis som avsik-

ten var, ökat produktionen betydligt,
åtminstone i norra Vietnam, där det sla-

git igenom ordentligt. Familjerna i ko-

operativen har fått mer pengar att röra sig
med.
Men systemet har också fått en del oav-

siktligt negativa foljder: eftersom jordbruksarbetet blivit så lönsamt för kvinnorna, har många av dem som förut jobbade i kooperativens barnkrubbor slutat
och gått över till jordbruket istället. Många kooperativ har inte ansett sig ha råd att

höja lönerna för barnkrubbornas personal, utan slagit igen barnkrubborna när
de anställda slutat.
De kvinnor som inte har en svärmor
som kan passa barnen under dagarna får
antingen ta dem med sig på fälten eller
lämna dem ensamma hemma. Tiots sina
långa arbetsdagar får de flesta kvinnor
inte mycket hjälp med hushållsarbetet av
sina män. Inom kvinnoförbundet diskuterar man hur männen ska förmås att ta
över mer av hemarbetet, och många män
medger att skulle behövas, men få gör
något åt det i praktiken.
Därför har de flesta kvinnor ingen
chans att fortsätta utbilda sig, varken
politiskt eller yrkesmässigt, när de gift sig
och fått barn. Statistiken visar att det är
färre kvinnor som deltar i administration
och partiapparat idag än -76 när kriget
var över.
I ledande positioner på olika nivåer i

kommunistpartiet

utgör kvinnorna

omkring tio procent, i politbyrån är alla
femton medlemmarna män och i central-

kommittdn är fyra av 116 medlemmar
kvinnor.
Våra försök att diskutera dessa frågor
med våra systrar i kvinnoförbundet strandar ständigt på konstaterandet att mäns
och kvinnors lika rättisheter i alla avse-

enden finns inskrivna i lagen ända sedan
-46 dä den socialistiska republiken Nord-

vietnam grundades. Det som uppnåtts
hittills för kvinnorna, och den gemensamma kampen för framtiden är viktigare än de brister som fortfarande finns
kvar - vad spelar kvinnornas problem för

roll om inte landets oberoende och framtid kan säkras?
När jag kommer hem får jag i min
hand en lathund om jämställdheten i Sve-

rige 1984. Där kan man se att gifta kvinnor med barn fortfarande gör tre fjärdedelar av hushållsarbetet. att männens
medelinkomst är nästan dubbelt så hög
som kvinnornas, främst p g a att de flesta kvinnor arbetar deltid.
I riksdagen är 72 procent män. Inget
parti har mer än en tredjedel kvinnor i
riksdagen (c och s), lägsta siffran är 14

procent (fp).

Inget LO-lörbund har en kvinnlig ordförande, trots att 42 procent av medlemmarna är kvinnor. Sverige har den mest
könsuppdelade arbetsmarknaden i Väst-

europa. Och så vidare
- det finns fler
exempel som pekar i samma riktning.
Även vår lagstiftning gör män och kvinnor formellt fullständigt jämlika.

Villman kan man nöja sig med slutsatsen att varken samhällssystem eller eko-

nomisk utveckling kan ge kvinnorna
samma samhällsställning som männen.
Eller också kan man ta fasta på att ju mer
kvinnor lär sig av varandras erfarenheter
iolika samhällen, desto mer kan de stödja
varann i kampen för egna och andras rättighcter. Och att det enda som kan ge

kvinnorna det de har rått tillär deras esen
kamp.

Lotto Schullerqvist
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-Möte
Hur fixor mon
mensskydd
nor ollt fottos?
olen hettar kring mitt huvud när jag byter tampong

i det lilla cementbåset.

Behöver clu mera vatten? frågar kvinnan soom sit-

ter på kanten av brttnnen utanför båset'
Men jag klarar mig med det jag tog med i plåtbaljan' Jag
har ju våtservetter och pappersnäsdukar också, och gott om
tamponger.
låg t<ästar skräpet i buskarna bakom båset, och sköljer
av golvet med resten av vattnet. Det rinner ut genom ett hål

i ena hörnet.

r

inte delar med utomstående. Jag fick veta det när jag kom
hem, av en svenska som förmodligen kommit vietnamesiska kvinnors vardag närmare än de flesta andra västerlänningar.

Hon heter Birgitta Sevefjord, är sociolog och har fÖr

SIDA:s räkning gjort en undersökning bland vietnamesiska
kvinnor i Bai Bang, där en stor pappersfabrik byggts for
svenska biståndspengar. Under tio månader gjorde Birgitta tillsammans med en vietnamesisktalande svensk sjuksköterska enkäter och intervjuer med drygt 200 kvinnor som

arbetar i fabriken.
De undersökte kvinnornas hälsa och kartlade deras levnadsvillkor, familjeförhållanden och vardag. Rapporten är
ännu inte färdig, men vi hoppas kunna återkomma till den
i ett senare nummer av Vi mänskor. Men en stor del av fakta och bakgrund till mina egna iakttagelser har jag fått
genom samtal med Birgitta.
L. S.

En loiol gost

överallt på landsbygden i Vietnam hittar man sådana här
bås istället för toaletter. Många av dem har byggts ganska
nyligen, efter en kampanj för att fÖrbättra kvinnornas möjligheter att sköta sin hygien. Längst in i ena hörnet är man
skyddad från insyn, åtminstone om man är kortare än 150
crn. Mer avskildhet är så kan man knappast få i ett av jordens mest tättbefolkade länder.
Om jag vore vietnamesiska skulle mensen vara ett pro-

oter sÖ onge
som möiligtl

verkning av mensbindor, men produktionen är nästan
obefintlig eftersom de inte får några råvaror.
Istället för bindor har kvinnorna rätt att få en viss ran-

akom förhänget clukar man middagsbordet medan
vi pustar ut rned några koppar te. Vi har just återvant till det kommunala gästhuset i Lang Son inorra
vietnam efter en hel dags bilresa på gropigasönderregnade
vägar, över svajande hängbroar och genom ett sagoikt

blem: bindor och tamponger finns inte att få tag på här. Möjligen någon enstaka gång på de mera välförsedd aftta marknädernai Söder, till hutlösa priser. Det finns fabriker för till-

son av den tunna bomullsväv som används till moskitnät.
Men den ständigatextilbristen gör att moskitnät sällan finns
att få annat än på den fria marknaden, och där är det ganska dyrt. Det går åt flera meter nät för att klara en enda nlensperiod och varje stycke måste tvättas och användas på nytt.

Den tvätten ska helst skötas utan att omgivningen märker
något,precis som hos oss på stoppdukarnas tid.
Många kvinnor får klara sig utan moskitnät. och det är
inte latt, för det är ont om vanliga tygtrasor att använda istället: de flesta äger inte mer än ett klädbyte som måste tvättas
och lagas så länge det gåi, allt tyg man får tag på behövs till
något annat än mensskydd. I nödfall använder kvinnorna
tidningspapper, men även papper är en bristvara som återanvänds på många andra sätt.
Bristen på mensskydd kan synas trivial i jämförelse med

Vietnams övriga problem: befolkningsökningen och den
hotande livsmedelsbristen, statens brist på pengar, följderna av kriget och risken för nya krig, naturkatastrofer som
tyfoner och översvämningar.
Men den är en del av vardagen för de miljoner kvinnor
som tillsammans bär mer än hälften av ansvaret fÖr landets
försörjning. Deras styrka består av ändlöst arbete, tålamod
och förm äga att hitta lösningar på de flesta problem'
Ingen av de kvinnor vi mötte i Vietnam berättade om bristenpå mensskydd - det tillhör den dolda verklighet man helst
16
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Stru", strar är middagen färdig, försäkrar

våra värdar.

Som hedersgäster placeras vi vid mitten av det långa borfödet, mitte.not haltovårdschefen och folk kommittens ord
barnmorskor,
och
läkare
några
rande. Vid sidan av oss sitter

våra följeslagare från kvinnofÖrbundet i Hanoi, kvinnor
från förtundets lokalavdelning, och lite längre ut på kanterna chafforerna och en handfull personer som vi inte träffat förut. sammanlagt är vi ett tjugotalpersoner vid bordet.
allt, stoSå bärs maten in: helstekta ankor med näbb och
på
bergssluttningodlas
ris
som
gula
klibbiga
ra fat med det
arna, soppa, kyckling i bitar, små vårrullar, kokta bladgrönsaker, friterade ägghalvor, små bitar av pastejer, små skålar
med stark fisksås som man doppar maten i. Till maten serveras kallt ol och starkt, sött aprikosvin'
Det är inte vår forsta festmåltid i vietnam, så överdådet
känns inte lika generande som i början, då vi nästan skämdes över att bli bjudna på middagar som de flesta vietnameser aldrig kan kosta på sig. Vi äter så mycket vi hinner med
den pinnteknik vi lyckats utveckla och forsöker prata med
de omkringsittande som man brukar, om ditt och datt. Men
gensvaret blir inte så stort, de flesta är upptagna av maten.
ben ar mycket läcker, men värmen och tröttheten tar ut sin
snart sitter vi där och orkar inte äta mer'
rätt
mittemot lägger en bit kyckling i min skål
doktorn
När
skrattar alla, men kvinnorna fortsätter truga och servera som

förklarar oss mätta. Till slut är det definitivt stopp, jag slutar artighetsäta och lägger händerna över
skålen när nästa portion närmar sig. Jag ber om ursäkt och
de oftast gör när vi

frågar om jag kan ta en cigarett. Medan jag röker den avslutar de andra måltiden i stor hast
- då töms de flesta faten
och skålarna.
Efter maten bjuder vi runt av våra amerikanska cigaretter och alla männen accepterar förtjust. Som vanligt är vi
den enda kvinnorna i sällskapet som röker. En enda gång
gav jag en cigarett till en kvinna som bad om det i ett obemärkt ögonblick
hon stoppade den i blusfickan, troligen
för att ge den till -sin man när hon kom hem.
Under teet efter maten funderar jag över vilka de obekanta
middagsgästerna är, men jag kommer inte underfund med
det. Först många festmåltider senare får jag klart för mig
hur det fungerar, och då finns det inte lika stor anledning
att känna sig generad inför överdådet.
Att ta emot gäster och bjuda på middag ger alla inblandade ett tillfälle att ätaett efterlängtat skrovmål utan att ruinera sig. Kommunen står för kalaset. Därfor utökas också
sällskapet när det blir middagsdags
- alla som kan tar chansen att vara med.
Vietnamesisk artighet bjuder att måltiden avslutas när
gästerna ätit färdigt. Slutar gästerna äta för tidigt missar
övriga deltagare en sällsynt chans att äta sig ordentligt mätta.
Ju längre gästen kan trugas att fortsätta äta, desto större
utbyte har man av måltiden.
Konsten att vara en god gäst är alltså att äta så länge som
möjligt utan att sätta i sig alltför mycket och utan störande
prat.
L. S.

Vorsomt men
bestomt bl rvl
sotto pÖ p ots
en stora matsalen ligger på sjätte våningen i det f.d.

franska kolonialhotellet Maiestic numera Cuu
Lons.

Till höger vetter stora panoramafonster ut mot hamnen
och Mekongdeltat. Utsikten är magnifik. Väggen mot vänster har några få små fönster mot bakgården. Mitt i lokalen
står några pelare.
Vi tar hissen upp, Lotta,iag, Giang vår tolk och Mai som
egentligen följer med på trippen från Hanoi till Ho Chi Minh
" staden utesutande för att introducera oss vid våra studiebesök och möten.
Vi passerar en entre, med iögonfallande europeiska atleter i brons, och kliver in i matsalen.
Giang för oss fram till ett av borden och plötsligt uppstår
det en förvirrad situation. Det är dukat för två, inte för fyra!
Spontant frågar jag vad som är meningen. Skall ni inte sitta
med oss? Vad är det här?
De ger oss inget svar utan trycker varsamt ner oss i var sin
stol och med leenden lämnar de oss med utsikten mot

Mekongdeltat, matsedel med västerländska rätter, gafflar,
knivar och linneservetter. Själva sätter de sig undanskymt

till vänster i lokalen, äter sitt ris med sina pinnar.

Så

undan-

skymt att skall vi ha ögonkontakt med dem är både Lotta
och jag tvungna att vända oss om och luta oss långt ut över
bordskanten.
Mönstret upprepar sig. In genom matsalsdörrarna kommer hotellets gäster; fransmän, engelsmän, ryssar, ungrare
etc, men också vietnameser. Genomgående sätter sig vietnameserna till vänster och europ6erna till höger, och vi förstår att pelarna i mitten inte bara håller taket uppe, inte bara
är vattedelare mellan österländsk och västerländsk kultur.
Inte bara är rester från kolonialtiden...
Idag stöttar de upp något annat, nämligen förbudet för
vietnameser att umgås privat med västerlänningar.
B.O.

Mellon vodko
och video
vertäckt med ett tjockt tygstycke bärs den in.
Fyra man går långsamt och försiktigt, och ställer
varsamt ned, vad vi uppfattar som en dyrgrip, en
klenod, på ett bord.
I samlad trupp dyker tolv män upp i matsalen. Påfallande lika, åtmistone vad det gäller yttre kännetecken. Välstruken vit skjorta av hög kvalitet, guldklocka på armen,
välskräddade byxor och mjuka skor i skinn. De bänkar sig
vid ett av borden.
Bland sevitriserna utbryter en febril aktivitet och på ett
ögonblick har herrarna försvunnit bakom höga skärmar,
skyddade från insyn.
Det klirrar i risskålarna och snacket går. Japanska tror vi.
Från ett angränsande rum klirrar det i glasen. Från vår
plats kan vi se vietnameser och västerlänningar som ställer
sig upp, sätter sig ned, ställer sig upp... De skålar i en med
svenska mått anmärkningsvärd hög hastighet. Här gäller
ryska måttstockar.
Från dyrgripen bakom skärmarna hörs ljud. Vi känner
igen rösten. Julio Yglesias, spansk smörsångare, sjunger en
av sina smäktande romanser, men blir snabbt åtfoljd av en
hurtigare schlager, av en israelisk sånggrupp som framför
en frejdig vinnarmelodi i någon eurovisionsschlagerfestival.
Melodikavalkaden fortsätter och dyrgripen är inget annat
än en video, med europeiskt underhållningsprogram.
Ljudet skruvas upp och har snart överröstat det nu något
skräniga sällskapet i rummet intill.
Vi försöker påkalla servitrisernas uppmärksamhet. Det
lyckas inte. De vietnamesiska servitriserna är för närvarande oåtkomliga. Med ryggen mot ryssarna trängs de vid den
smala glipan mellan skärmarna; står som klistrade, for att
få en glimt av europeisk underhållning i färg, distribuerad
genom japansk video.

GIANG
och

är vi flyter ut av svett och utmattning i våra stolar och känner oss som nordiska gråsuggor, svänyponvar Giang ovanför sin stol
- fräsch som en
ros. Och när vi krampaktigt lyfter risskålen tyngd av vår tradition att inte lyfta tallriken från bordet, håller Giang i sin
risskål mellan ett par fingrar som om det vore en fjäder. Pinnarna blir en forlängning av hennes hand.
Giang är länken mellan oss och kvinnoförbundet. Det är
hon inte bara i kraft av sitt yrke, utan också i kraft av sin personlighet. Hon är 29 är och en av det vietnamesiska kvinnoförbundets ca tvåhundra fast anställda funktionärer. Hon
är tolk med engelska som huvudspråk. På kvinnoförbundets huvudkontor i Hanoi har hon ytterligare ett par kollegor, men det är Giang som får de flesta, viktigaste och kan-

kvi n nororelsen

ske skojigaste uppdragen. Tillsammans med Madame
Duong Thi Duyen, chef för internationella relationer, tar
hon emot och ledsagar de många utländska delegationer
som besöker kvinnoforbundet.
I förhållande till de andra kvinnorna vi träffar i kvinnoförbundet är hon starkt påverkad av västerländsk kultur.
Både i klädsel och i sättet att vara. Hon är den enda som avvi-

ker från den traditionellt vietnamesiska klädseln med svarta raka byxor och en enkel långärmad bomullsblus. Giang
går ofta klädd i urblekta jeans, kortärmad jumper (tjeckisk,

berättar hon) och skor med skyhöga klackar.
ibland lite ostabalanserar hon en hel del
som går
kvinnoarv
vietnamesiskt
Både
ett
digt.
långt tillbaka till konfucianismen på 1000-talet, en
tid då hundra kvinnor var värda mindre än en testikel, och
ett disciplinerat klassmedvetande, resultat av bland annat
å dem
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Resan från

VIETNAM
Planet från Prag har just landat i
Hanoi. Vänthallen på flygplatsen är full
av människor. Hundratals vietnamesiska

familjer spanar otåligt för att se en första skymt av sina söner som återvänder
efter sex års studier i Tjeckoslovakien. De
har inte setts sedan grabbarna reste hemifrån i sjuttonårsåldern. Nu återvänder de

som unga män, somliga med en egen
familj och barn som de anhöriga aldrig

150 fonörs kl llac
kommer ut i hallen och skyndar fram till
sina familjer. Flera av dem har solglasögon och längre hår än vietnameserna i
Hanoi. De lämnar det första av pack-

ningen, jattelika

stereobandspelare,

dokumentportfölj er och axelväskor, och
går för att hämta mer bagage. De flesta
har tre, fyra kollin till: eleganta resväskor
och stora kartonger.

träffat förut.
Bakom klungorna av vietnameser står
små grupper av tjecker i väntan på släk-

tingar eller vänner. De ser oberörda ut,
och betraktar de småvuxna ivriga vietnameserna lite överseende. Några storvuxna blonda kvinnor i baraxlade klänningar står uttråkade vid utgången och bannar sina otåliga, välklädda barn som

springer ut och in i klungan vid avspärrningen.
Fläktarna som snurrar i taket förmår
inte sätta fart på den heta luften. Vietnameserna fläktar sig med solfjädrar eller
tidningar, tjeckerna torkar sig på halsen
och pannan med näsdukar.
Plötsligt börjar människorna längst
fram sträcka sig påtå, vinka och ropa. Nu
kommer de! Unga vietnameser i eleganta kostymer, slips och högklackade boots
18
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De ankommande tjeckerna tränger

sig

fram genom familjemötena med kramar

och hoppande barn och tas emot med

i ryggen av sina
landsmän.
Någon timme senare är det dags att gå
ombord på planet som ska gå tillbaka till
Prag. Förutom en tjeckiska med två barn
och en vietnamesisk barnflicka är Bodil
och jag de enda europöerna. Resten av
passagerarna är vietnameser i sjuttonårsåldern
- kanske 150 stycken.
De är på väg till Tjeckoslovakien för att
studera. Bara grabbar, de flesta klädda i
jeans, jeansjacka och keps av jeanstyg.
De bär på jättelika handbagage: väskor
med termosar, kartonger och knyten
handslag och dunk

ombundna med nät av snören, och axelväskor av konstläder.
När vi kommer upp i planet skiner stewarden upp och frågar var vi är ifrån. Ah,
Sverige, säger han och ler hjärtligt. Han
anvisar oss plats vid en nödutgång där det
är extra gott om plats for benen, ber de
grabbar som satt sig där att flytta på sig.
Ingen vågar sätta sig på den tredje platsen intill oss, men när planet är fullt anvisas en mycket liten och blyg grabb till den
stolen. Han bygger en mur av bagage runt
sig och aktar sig for att luta sig mot samma armstöd som jag.
Jag vet inte hur många av de här grabbarna som har flugit förr, men ingen lyss-

nar

till

flygvärdinnornas uppmaningar

att sitta ner och spänna fast säkerhetsbältena. Flygvärdinnorna ser ilskna och svettiga ut. När planet lyfter och svänger ut
över Röda Floden, tränger alla grabbarna ihop sig vid fonstren på ena sidan for
att se sitt fosterland från ovan, för sista
gången på sex år. Somliga är uppspelta
och högljudda, andra ser bleka och fundersamma ut.
Stewarden kommer och frågar vad vi

vill ha att dricka

- tjeckiskt ol kanske.
Han ställer nyfikna frågor om vad vi har
gjort i Vietnam, vad vi tyckte o s v. Strax

ett par års utbildning på cuba och ett år i sovjetunionen.
Giang är tredje generationen i en kvinnorörelse som har

sina rötter i tjugotalets smala borgerliga kvinnorörelse, men
som framför allt har ett förflutet i motståndsrörelsen mot
den franska kolonialisationen.
Först under trettiotalet, med "start" 1930 när det vietnamesiska kommunistpartiet bildades, blev kvinnofrågorna
synliggjorda och aktualiserade för ett större flertal kvinnor.

Kvinnoförbundet

för frigörelse och Antikolonialistiska

kvinnors förbund var ett par organisationer som växte, blev
starka och resulterade i att det vietnamesiska kvinnoförbundet bildades 1946.
vinnforbundet som idag har uppemot åtta miljoner medlemmar är en politisk massorganisation
som vänder sig till kvinnor i alla samhällsskikt. Forbundet är underställt partiet men har trots det en stark posi-

tion i det vietnamesiska samhället.

Hierarkin i kvinnoförbundet är tydlig. Giang befattar sig
inte med praktiska ting. Madame Duyen är den som håller
i den övergripande planeringen.
Ett par "osynliga andar", som alltid befinner sig ett eller
ett par steg före oss, och som vi ser skymten av då och då,
ordnar med våra flygbiljetter, ser till att vi får matsäck på
våra utflykter, förbereder att luncherna är ordnade osv.
I sitt yrke är Giang säker och glasklar. Det är bara vid två
tillfällen som hon "tappar koncepterna". Vid båda tillfällen av samma orsak. Hon kan inte det engelska uttrycket för
kondomer, och när hon skall förklara hur de ser ut och vilken funktion de har så blir hon mycket generad. Och när vi

vid några få enstaka tillfällen talar om privatliv, närmar oss
ämnet män och sexualitet, t ex föräktenskapliga forbindelser, så är hon ute på osäker mark rodnar och hittar inte ord.
iang tillhör inte de unga kvinnor som tillsammans
med unga män "vaktar träden" i ungdomens park
efter mörkrets inbrott, det enda uttryck vi såg i
Nordvietnam för något som kunde jämforas med vår före-

ställning om forälskelse. Giang har sin fiancö i Tjeckoslovakien, under utbildning till ingenjör. Tidigast om ett par
år kommer han tillbaka till Vietnam.
Giang är inte någon typisk ung vietnamesisk kvinna, hon
bor i stan, är uppfostrad i ett intellektuellt hem, har god
utbildning, och breda kontaktytor, men hos henne kunde vi
ana något av de strömningar, traditioner och starka inflytande från olika håll som formar den nya generationen vietnamesiska kvinnor.
Hos Giang, och hennes systrar, möts många vägar. TVå
bildar huvudstråk. Den ena efter östeuropeiskt socialistiskt
mönster, där det går en skarp skiljelinje mellan samhälleligt liv och privatliv. Man betonar vikten av kvinnors deltagande i produktion och samhällsliv, medan man talar tystare om kvinnors villkor i familjen.
Den andra bygger på den patriarkala vietnamesiska traditionen. Det är alltså inte utan allvar en vietnamesisk man
idag kan skämta med sin hustru:
- Det kan hända att du är chef för kooperativet, men här
i huset bestämmer jag.

Bodil Österluno

fermosar och sagosloff
innan maten återvänder han och påpekar
förtroligt att det inte är vietnamesisk mat
hoppas det smakar.
utan pakistansk
- oss
Pojken bredvid
sover när maten
kommer. Jag knuffar försiktigt på
honom, utan resultat. Så kartongen med
maten plockas bort oöppnad. När sedan
kaffet kommer har han vaknat, men
vägar inte säga att han inte fått något att
äta. Vad han nu skulle säga det på för
språk...Jag ber en av flygvärdinnorna ta
in mat åt honom, och han äter försiktigt
utan att titta på oss.
Inför mellanlandningen i Bombay försöker flygpersonalen få pojkarna att släcka sina cigaretter och spänna fast bältena
- de pekar på skyltarna på engelska
och tjeckiska, och spänner demonstrativt
fast några av de närmaste. Den vietnamesiska barnflickan reser sig och ropar på
vietnamesiska att de måste sitta på sina
platser. Stewarden hämtar fram henne till
cockpiten, där hon via högtalarsystemet
kan förklara reglerna på vietnamesiska.
Resten av resan agerar hon extra flygvärdinna, påhejad av sin tjeckiska arbetsgivare
varje gång kaptenen talar om var

vi är,- flyghöjd och tidpunkt för

nästa

landning, rusar hon fram i cockpiten och
berättar på vietnamesiska.

Grabbarna tittar med avund och
beundran på henne.
Under väntan i Bombay får vi lämna
planet. Här finns ingen transithall utan
efter att ha försetts med ett transitkort
släpps vi ut bland flygplatsens butiker
och restauranger. När vi passerar den
indiske kontrollanten säger han förtvivlat på engelska: Vad ska jag göra, de här
talar ju inget språk, de förstår ingenting.
Vi rycker på axlarna och går och tar en
whisky på en av restaurangerna.

Inomhus är golven av glas och dekoren av
guld. Mjuk arabisk musik porlar ur högtalarsystemet. Bland de nattöppna lyxbutikerna spankulerar eleganta araber i hellånga vita kladnader med guldklockor,
nätta skor och svarta platta väskor. Det
känns som en ultramodern scen ur Tirsen

jag undrar vad de nyvakoch en natt
na grabbarna känner.
Sedan fortsätter resan i natten. Vi sover
nägra timmar inlindade i stora guldbruna filter, väcks med mat före landningen

i Prag.

När vi kommer ut en halvtrmme senatio minuter före planets avgång, sitter
de vietnamesiska pojkarna utanfor. Som
re,

följer de oss tillbaka förbi kont- de litar på att vi vet hur man
gör. Sedan blir vi sittande ytterligare en
en svans

rollen

timme på orangefärgade plaststolar i yttplanets ena motor krånglar.
re hallen
Pojkarna går omkring i den stora lokalen
men håller hela tiden ögonen på oss.
Nästa mellanlandning är i Dubai klockan
tre på natten. Den nybyggda flygplatsen

av fasadbelyst blänkande vit marmor

lyser som ett sagoslott i den svarta natten.

Klockan sex på morgonen landar vi.
Efter en stunds köande vid viseringsdisken och bagageutlämningen kommer vi
ut i vänthallen. Där står de 150 vietnameserna i sina jeanskepsar uppställda på led
mitt på golvet och får förhållningsorder
av en grupp tjecker och vietnameser.
Sedan släpar de sitt bagage ut till tre väntande bussar. Ett par av dem vinkar tveksamt tillbaka till oss när vi går mot taxi-

stationen.
Den tjeckiske taxichauffören frågar på
knagglig tyska var vi kommer från.
När vi svarar Hanoi säger han:
- Då
har ni väl löss. Vad har ni gjort där?

Lotto Schu llerqvist
t9
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A/ VIETNAM:

"fna" vörldens boikott

övulsk och skomlig
är en koloni i tredje världen ska få sin nationella

oavhängighet

är det transnationella

kapitalet

genast där för att bevaka sina intressen. Med CIAs

hjälp tillsätter det regering och förser den med lagstiftare,
rådgivare och utbildare på alla nivåer
med den samordnande uppgiften att göra landet ifråga-investeringsvänligt.
Råvaror och arbetskraft ska kunna tagas så billigt som
möjligt. Bara den utveckling tillåts som ger mest profit åt
det transnationella kapitalet, och vinsterna måste få föras
ut oinskränkt. Om hela landsändar läggs öde av denna rovdrift och större delen av befolkningen får alla sina mänskliga rättigheter kränkta är det i sin ordning. "U-länder är ju
såna...kan inte hantera friheten..l'
De länder som först efter ett långt befrielsekrig och på ett
socialistiskt program vill bestämma sin egen framtid
- hur
går det då för dem? Varför kan inte de i en handvändning
uppvisa ett välfärdssamhälle?
Låt oss se på Vietnam som i ättaär måste kämpa mot den
franska kolonialmakten innan den var beseerad är 1954.

!

Efter sitt militära nederlag satte Frankrike in alla de metoder ett tekniskt utvecklat land forfogar över för att knäcka
Vietnams ekonomi.

Sabotage. Att

\
/

lossa en mutter här, att klippa en tråd där,

attlägga socker i bensintankar, attvägra sälja reservdelar
till fabriker och fordon.

Att skapa flyktingar.
Enligt stilleståndsavtalet skulle alla som ville flytta söderut få göra det. Registreringskontor öppnades och transportmöjligheter ställdes i ordning.
Samtidigt började franska och amerikanska underrättelsetjänster, i samarbete med katolska kyrkan, en våldsam propaganda mot regeringen i Hanoi. Alla katoliker måste flytta söderut "då nu den heliga Jungfrun med Barnet hade flyttat till Saigon och då djävulen nu hade herraväldet i norra
Vietnam". Och de som tågade ut skulle inte bry sig om att
anmäla avflyttning. De skulle i stället fly nattetid i små båtar
och lita på att stora fartyg skulle hämta dem strax utan-

-för territorialgränsen

-

!

Tusentals katoliker lydde råden och gav sig av i små båtar
och hämtades av amerikanska och franska fartyg. Men

det viktigaste var strålkastarna och filmfotograferna. Att
över världen sprida bilderna av" båtflyktingar som riskerade
livet för att slippa ut ur röde Ho Chi Minhs kommunistiska
helvete".
De unga männen bland dessa togs sedan om hand i stora

militarlager där de utbildades av amerikanska rådgivare till
den soldatesk som blev Syd-Vietnams marionettarmö
samtidigt som USA allt mer öppet övertog administrationen i Saigon.
önstret upprepas i än större skala efter 1975 när
USA militart besegrats av ett enat Vietnam. Hur
beröva landet segerns frukter?
Genom sabotage. Genom att skapa en flyktingvåg som
skulle framkalla omvärldens avsky. Dagliga sändningar över

hemliga radiostationer har vädjat

till

de intellektuella att

lämna landet
att göra det utan emigrationshandling- ochnattetid
ar
i små båtar,
- och lita på räddande fartyg
utanför kusten.
Det har hänt att stora fartyg filmat små överlastade båtar
och sedan lämnat dem att omkomma
- medan den civiliserade världen upprepat en anklagelse som blivit en slogan:

Vietnam dränker båtflyktingar!
I fallet Vietnam har ytteligare den oforrätten tillkommit
att Kina köpt sig USAs vänskap genom att trakassera Vietnam från norr och genom att bidraga med undergrävande
propaganda till de kineser som sedan generationer levat i
Vietnam men som bevarat en lojalitet till sitt ursprungsland.
Hur villigt västerlandet kablat ut CIAs och Kinas propagan-

I
I

l

DEBATT-

I

t

da mot Vietnam "som förföljer minoriteter"; och hur lydigt
man samtidigt förtigit USAs och Kinas samfällda ansträng-

ningar att skada Vietnam.
Det värsta av allt är måhända den ekonomiska bojkott,
den utsvältning som USA bedriver mot Vietnam.
Inte nog med att USA bara struntar i att betala krigsskadeståndet om femton miljarder kronor som fredsavtalet
föreskiver, struntar i att öppna handelsutbyte med Vietnam.
Men att USA dessutom förbjuder resten av den icke-socialistiska världen att handla med Vietnam! Att USA kan hindraatt något enda västligt land bistår Vietnam att utvinna de
rika oljefyndigheter som finns utanför dess kuster, kan hindra att Vietnam tår tillgång till reservdelar, kan hindra att Vietnam får hjälp till att röja upp i de oerhörda skogsarealer som
USA fördärvade under kriget
med fenoxisyror och med

kulsplitterbomber.

-

Att länder som berömmer sig av att tillhöra denfria vr)rldenhjälper till med denna skändliga ekonomiska krigsforing

-

man blir mållös av skam.

"Jamen Vietnam kränker ju de mänskliga rättigheterna...
så visst är det rätt att vi straffar ett sånt land..l'
USA har 35 miljoner fattiga i sitt eget land. Den nöden
innebär kränknin gar av de flesta artiklarna i Förklaringen
om de mänskliga rättigheterna
- från rätten till liv och arbete till yttandefrihet i egentlig mening. Men dessa kränkningar som begås av världens rikaste stormakt; de påtalas aldrig. De hindrar inte små rika länder från att se USA:s admi-

nistration och nyhetsbyråer som världens moraliska
överdomare.
Det är jävulskt och ömkligt och skamligt.

I

l

Prcssens Bild

an kan med fasa ana vad som kommer att ske i
Latin-Amerika. Om det transnationella storkapitalet
bestäm- med USA som bas - inteElfårSalvador,
ma över regering och lagstiftning i Nicaragua,
Guatemala osv
- kommer dessa länder att utsättas för samma trakasserier som Vietnam. Om det militära kriget misslyckas för nygamla gröna baskrar kommer det ekonomiska
kriget att sättas in. Och sabotagen. Och propagandan.
Redan hör vi valen i Nicaragua avfärdas som en fars
av den allvarsmannen Reagan, vars valseger naturligtvis -är

Till och med de 35 miljonerna fattiga nordamerikaner har segrat med Reagan.
en seger för demokratin.

På 60-talet skanderadevi USA-imperialismen

Flyktingar frdn Da Nang och Qui Nhon i mars 1975

allafolks

störstafiende!Det påståendet är lika giltigt idag - även om
- är minslagordens tid är förbi. Vad som inte får vara förbi
net av vad som hänt, att se mönstret, att vara en aning förberedd när attackerna sätter in mot ett nyss befriat område

transnationella kapitalet, det gränsöverskridande, fosterlandslösa militärindustriella komplex som kör med oss alla

"s6sl ett mål fördolt för dig"?
- Det
första svenska ord man kände till i Vietnam var Bofors

- det var namnet på de fruktade kanoner som fransmännen använde mot Viet Minh på 5O-talet.
Vilka svenska arbetare i gruvor och fabriker
kände
till vad resultatet av deras- arbete skulle användas-till?
Idag tas regnskogar ned med hjälp av prcessorer som
bekostats av svenska skogsarbetare
deras hörande.
- utan
Hur världens egendomslösa utnyttjas
emot varandra på
så många plan!
Nu i högervindarnas skamlösa tid
Franz Fanon: Jor- läsLqtinamerikos
densfördömdq och Eduardo Galeano:
öppna ddror (Prisma)
Och sjung om du kan: men låt dig ej förhärda i denna hårda tid.

som dagens Nicaragua.

Eller är USA-imperialismen ett uttjänt täckord för det

Soro Lidmon

II

DEBATT

SVEN CSTE:

Enbort hördo ord
bryter ngen terror
r efter år har Vietnam i resolutioner brännmärkts

Under slutskedet visste vi vad som hände inne i Kampu-

som angripare och ockupant, med kravet på att
Vietnam skall dra tillbaka sina trupper från Kam-

chea. Många av oss tvekade länge, alltför länge, och slog bort

flyktingarnas skräckskildringar som reaktionär propaganda. Men till slut fanns det ingen plats för någon tvekan. Staters ledare och regeringar fördömde terrorn, det var hårda
ord om Pol Pots bestialiska förakt för människolivets värde.
Men bara ord. Enbart ord. Som idag, när västvärlden markerar ogillanade inför regimens terror i Sydafrika. Terrorn

puchea.

Ar efter år har Pol Pots gäng med mycket klar majoritet
i FN erkänts som Kampucheas lagliga regering och folkets
företrädare.
Ett stycke absurd teater på världspolitikens scen.
Prologen skrevs på slutet av 197}-talet. Ja, egentligen
skedde det långt tidigare. Men någonstans måste man dra
gränsen mellan dagens drama och kolonialismens blodskrönika i Indokina med Frankrikes och USA:s övervåld, Sovjets och Kinas maktkamp.
januari 1979
Under nästan fyra år
- från april 1975 till
härskade Pol Pot-regimen i Kampuchea och släckte
-omkring två miljoner människoliv. Terrorn med massmord
och nassdöd genom svält berövade Kampuchea en tredjedel av landets befolknine.

i Kampuchea tog slut genom Vietnams invasion. I januari
1979 förjagades Pol Pots trupper från huvudstaden Pnom
Penh och flydde västerut, till gränsbergen mot Thailand.
Det är självklart att det inte främst var för att stoppa massmördandet i Kampuchea som Vietnam gick till angrepp med
full kraft vid årskiftet 1978-1979. Huvudmålet var att göra
slut på det tärande kriget som förts mellan Pol Pots Kampuchea och Vietnam ända sedan våren 197 5. Det kriget hade
frän 1977 blivit alltmer omfattande med Pol Pot-attacker
långt in i gränsprovinserna, de rika risprovinserna.
Under 1978 kom den öppna brytningen mellan Kina och
Vietnam. Kina, Pol Pot-regimens store hjälpare, klippte av
alla band med Vietnam.
Det blev en hotbild, som för vietnameserna tycktes allt
klarare. Den kinesiska attacken skulle komma från två håll
genom Pol Pot, från norr genom en kinesisk
- från väster
invasion över gränsen. I bakgrunden fanns en annan hotbild
den gamle och besegrade fienden USA som allt närmare
-samarbetade
med den nye fienden Kina.
Så beslöt Vietnams ledare att bryta inringnigen genom att
välkänt mönster från
krossa Pol Pot. Man hade
- efter
kunnat spela ut angreppet
supermakternas aggressioner
som ett korståg mot en tyrann och folkförtryckare. Men man
valde en annan sliten cynism och låtsades under flera veckor att det var revolterande kapucheanska armÖstyrkor, ledda av Heng Samrin, som jagade Pol Pots arm6 på flykten.
Fördömandet kom och fördömandet består. "Den vietnamesiska aggresionen mot Kampuchea 'var ett övergrepp'
mot 'ett självständigt land'. Det var'en mäktig grannes över-

fall' mot 'en liten självständig nation"'.
Fraserna har funnits där i fem år. och frågorna har funnits där i fem år.
Hur skulle Vietnam ha fått slut på kriget mot Pol Pots
Kampuchea, efter förödande år och fåfänga förhandlingar?
Hur skulle terrorn ha brutits i Pol Pots Kampuchea om
inte Vietnam invaderat?
Hur kan man begäraatt Vietnams trupper skall försvinna om det betyder att Pol Pots soldater återvänder till Kampucheas byar!
av Kampucheas folk?
Hur kan man begära detta

-

E

Sve

n Öste

Det började med "subversiva element" och slutade som en folkrörelse.

SKCLD PETER MATTHIS:
o

Vi fick bokstovl tgen s OSS
f..
ror VOT rO tt ott demonstrero
o

tiugo år sedon, den l4:e iuni 1965 greps en
ensom mon under vilt tumult ov polisen för ott hon stod
ett hörn ov Hötorget iStockholm med ett plokot ihonden.
Detto blev upptokten till den försto folkrörelsen i Sverige
sedon börion på seklet, FNL-rörelsen.
För snort

i

Mannen var Sköld Peter Matthis,

en

har fullt upp med attfädet vardagliga att

-ärig medicinstuderande. På plakatet
stod texten "LBJ, stop murdering in Vietnam". Lyndon B Johnson var president

gå ihop. Du vet, barnen, pengarna, arbetet. Då gick det att dra sig fram på tillfäl-
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USA. Budskapet var "sluta mörda i

Vietnam".
För Sköld Peter blev det inledningen
till 10 års fulltidsengagemang för Vietnam. Han blev den förste ordföranden
för FNL-grupperna.
Nu är han46 år, ögonläkare på Södersjukhuset, trebarnsfar. Besviken på Vietnam, utesluten ur SKP, det parti han var
med och bildade. Inte engagerad i någonting politiskt, säger han forst. Sedan att
han är medlem i "Läkare för fred". Passiv medlem.
Det känns inte som jag har tid. Jag

-

liga vikariat och bo billigt i rivningskåkar.
Nu verkar inte det vara möjligt. Världen
ser annorlunda ut, och man har väl andra krav på tillvaron också... Då levde vi på

nästan ingenting.

Vi var en liten grupp som hade

Vi bestämde oss för att ändra taktik,- inte vara så provokativa. Varje lördag
ställde vi oss i var sitt hörn av Hötorget

med flygblad och plakat. För detta

behövdes inget tillstånd hade polisen
sagt. Det var ju ingen demonstration.
Tiedje lördagen vi stod där märkte
jag-plötsli gt atttvå poliser körde bort den
ene efter den andre av mina kamrater.
När de kom till mig höll jag ett stadigt tag
mitt plakat, och argumenterade för min

demonstrerat för Vietnam hela våren.

i

Kastat rödfärg på US Tiade Center, bränt

rätt att stå där.

amerikanska flaggor, demonstrerat utanför ambassaden. Varje gång blev det
slagsmål med polisen. Det vill säga, de
slog. Vi uppfattades som bråkmakare
och folk vågade inte gå med i demonst-

rationerna.

Jagkände att jag måste stanna kvar.
våra
kompromisser. Gick jag nu så fanns det

Vi-hadd gått så långt vi kunde i

inget mer att göra.
Resultatet blev att ett tiotal polispiketer rullade upp och grep Sköld Peter och
29

Barn

de

tnons t rera r A.i.

andra människor som samlats för att
stödja honom. Tidningarna var där.

var rena undret att ingen blev allvarligt

Som mo komp

med andra organisationer mot Sovjet.
Nu var det inga problem att få tillstånd
att marschera mot en främmande makts

Bilden av den lille mannen mot alla poliserna påminde om det lilla landet Viet-

nams kamp mot supermakten USA.
Parollen "samma kamp här som där"

verkade inte så främmande längre.
FNl-rörelsen växte snabbt från att ha

varit en handfull personer till flera
hundra.

vad vi skulle göra
- Först visste vi inte
med alla människor som strömmade till.
De förenade FNl-grupperna (DFFG)

bildades och man kom igång med studiecirklar, aktioner, insamlingsarbete.
Under flera år fick FNL-arna bokstavligen slåss för sin rätt att demonstrera.

Polisen gav aldrig tillstånd att gå mot
USA:s ambassad utan anvisade marschvägar i utkanter där inga människor kunde se dem. Men demonstranterna gick i

skadad.
1968 invaderade Sovjet Tjeckoslovakien. DFFG demonstrerade tillsammans

ambassad. Sovjets alltså.

I fortsättningen fick DFFG sina tillstånd. FNL-arna blev allt fler. Massmedia slutade att tala om Viet Cong, som var
USA:s öknamn på FNL, föräldrar tog
intryck av sina barn och gick med

i

demonstrationer. Kända politiker deltog.
1972 gick50000 människor mot USA:s
ambassad för att kräva USA ut ur Vietnam. l975var kriget över. FNL hade segrat och USA dömdes att betala krigsskadestånd.

Krov och kritik

alla fall till ambassaden.
Konflikten ställdes på sin spets den

De ledande inom DFFG hade varit medlemmar i KPML, som senare blev SKp.
Sköld Peter var med i partistyrelsen. Han
försökte hålla isär de olika engage-

20:e december 1967. Polisledningen som

mangen.

hade överlagt med regeringen gjorde
chock mot demonstranterna från hästar.

Med dragna batonger och vinande
piskor.
Det var fruktansvärt. Vi sprang gat-

- uppför Kungsgatan med ridande
lopp
polis efter oss som bara slog och slog. Det
30

DFFG fungerade som en folkfront.

Konkreta krav som det kunde bli en bred
uppslutning bakom. Inga krav på socialism, men krav som riktades mot imperialismen och i sin förlängning mot kapitalismen.
Nu skulle DFFG hitta nya mål för sin

t

g/ Z

t'resscns bild

verksamhet. Först beslöt man sig för att

bli en antiimperialistisk front. Mot all
imperialism, både Sovjets och USA:s.
Nya studiecirklar drogs igång, cirklar
med mycket kritik mot Sovjet.

- Under hela kriget hade DFFG arbetat helt självständigt. Nordvietnameserna försökte aldrig påverka vårt arbete. Vi
tog till exempel avstånd från Sovjets agerande

i

Tjeckoslovakien som Vietnam

stödde.

- Men nu, när vi kritiserade Sovjet
förklarade Vietnams ambassadör att om
vi inte slutade med det så skulle de bryta
med oss.

DFFG avbröt det antiimperialistiska
arbetet. Kunde man inte kritisera Sovjet,
så ville man inte kritisera USA heller. Och
man vågade inte taatt Vietnam bröt forbindelserna. I stället omformades organisationen till en "opolitisk" rörelse som

skulle verka för kulturellt, ekonomiskt
och folkligt utbyte med Vietnam.
Rörelsen krympte snabbt.
Återförenandet mellan Nord och Sydvietnam kom ett år efter krigsslutet. Det
blev en chock för många FNL:are. Visserligen hade man tänkt sig att en förening
skulle ske, men på lång sikt. FNL i Syd-

vietnam hade bestått av många olika
grupperingar, också traditionellt borgerliga. Inte bara kommunister. Målet hade
varit att befria södern. Den framtida poli-

tiken skulle Sydvietnam självständiet
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200 poliser vaktar USA:s ambassad. Demonstranterna var 6 000.
13.2.t971

besluta om, det var i alla fall vad Sköld
Peter hade trott.
Det uppkom absurda situationer.

Vi hade ju ofta varit på fest på Nordviet-

nams ambassad. Vi brukade alltid
gemensamt sjunga sången "befria
södern". Efter en middag på ambassaden
stämde vi i med sången som vi brukade.
Vietnameserna stelnade till och sjöng inte
med. Vi blev alldeles forvirrade. Vi hade
inte alls tänkt demonstrera på något sätt,

vi bara sjong som vi brukade.

Portichouvinism
Sköld Peter hade gjort uppehåll i sju år
med sina studier. Nu avslutade han dem.

Han hade träffat Magdalena Rinaldo
som också var en förgrundsfigur i FNLrörelsen. De hade fått två barn. Magdalena började på bibliotekshögskolan i
Borås, och hela familjen flyttade dit.
Där var de med och startade en organisation for ett demokratiskt Spanien.
Det gick mycket bra, eftersom vi
hade lärt oss av FNl-rörelsen. Vi arbetade ihop med olika organisationer och
partier för konkreta krav.
SKP ställde upp till val, och blev mer
och mer partichauvinistiskt tyckte Sköld
Peter.

- Tidigare hade arberet för olika mål
varit det viktiga, nu blev plotsligt det vik-

tiga att rekrytera medlemmar till partiet.
Jag tyckte det var fel.
Sköld Peter, Magdalena och andra på
samma linje blev uteslutna ur partiet.
- Det kändes som om en börda lyfts
från mina axlar. Det hade varit så mycket
möten och diskussioner till ingen nytta.

exempel. Det kändes som om så mycket
var möjligt. Vi skulle skapa en ny sorts
bättre människor, samtidigt som vi förändrade maktförhållandena.
- Nu finns ingen ideologisk diskussion alls. Men missnöjet finns och alienationen, som vi talade så mycket om då.
Och missnöje utan medvetenhet kan

Kambodj a, nuvarande Kampuchea.
ju
- Det var fruktansvärt. Vi hade
kämpat i tio år för att en stat har rätt att
själv bestämma sin politik utan inblandning utifrån. Vietnam ockuperade Kambodja med nästan samma ord som USA

utnyttjas av högerkrafter. Urarta till fas-

Årsskiftet 78/79 gick Vietnam in i

hade använt för att rättfärdiga sitt
angreppskrig i Vietnam. "För att stödja
befolkningen mot terror". Nu mot Pol
Pot. USA hade sagt Viet Cong.
Sköld Peter och Magdalena fick ett
barn till. Frankoregimen störtades.
Han är fortfarande kommunist. Funderade ett slag på att gå med socialdemokraterna, men ändrade sig när han såg
hur de agerade under kärnkra ftsomröstningen.
Det är så mycket svårare attta ställning för något nu. Den politiska bilden
är mycket mer komplicerad. De politiska
rörelser som finns har inga visioner. När
Kinas variant av kommunismen blev
känd under sextiotalet så var det ju en helt
ny filosofi. Bara det att Mao hävdade att
i princip var det fel att döda någon människa. Det skilde sig ju helt från knin till

cism.

- Under åren med FNL lärde vi oss
att det var meningsfullt att slåss för det
som verkar rätt även om man har alla
odds emot sig. Jag vet inte hur det är nu.
- Samtidigt finns det positiva tecken
också. Hela gröna vågenrörelsen. Och
kärnkraftsmotståndet. Fredsrörelsen.
- Anarkistiska punkare då, frågar
iae.
- Ja, anarkistiska

punkare är väl

något av det mest glädjande som dykt
upp, tycker jag.
du bitter. Sköld Peter?
- Är
Nej, inte bitter. Det har inte blivit
som jag trodde precis. Vi har ju inte haft
någon revolution till exempel. Men USA
åkte ut ur Vietnam, och Spanien blev
demokratiskt.
- Tycker du att vi skall forsätta att
stödja Vietnam?
Det är klart att vi skall.

-

Mon ico Do lin
3l
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Olle I irrdeborg Prcr.cn. hiltr

"100-tals Stockholmsungdomar Vietnam-demonstrerade på lördagseftermiddagen i Stockholm. Ungdomarna bar på antiamerikanska slogans. Till en början gick marschen städat till men efter
hand blev det livligare i leden och polisen måste gripa in... Man fick
dra blankt för att fä de aggressivaste lugnadeS'

RECENSIONER

igt och deto | | erot
po rtrött ov Fossbinder
Person

I

I år har det kommit en fascinerande bok för filmälskare i allmänhet och fassbinderälskar i synnerhet. Den heter FASSBINDER
en resa mot ljuset och är skriven

Fassbinder var enligt Thomsen
den mest freudianske av alla filmskapare men trots det uppfattade
han inte dodsdriften som en primär drift utan som en produkt av
frustrerade drömmar. Den sista

-

av

dansken Christian Braad

Thomsen. Vad som framför allt
gör den här boken så fantastisk

person Fassbinder levde ihop

och läsvärd är Braad Thomsens

filmklippare, sa om honom att
"han levde så intensivt, att han

med, Juliane Lorenz,

nära vänskap med människan

måste uppleva allting

R.W. Fassbinder.

I

boken finns en personligt

döden

inför geniet Fassbinder eller distanserat kritisk mot konkurrenten. Tolkningarna och beskriv-

ensamhet som han mer och mer

desperat försökte komma ifrån
genom kokain- och pillermissbruk. Missbruket kom också till
slut att bli den direkta orsaken till

ningarna av Fassbinders liv och
livsverk känns nödvändiga inte
minst som forklaringar till varför
han själv blivit så förhäxad av

hans död.

Boken om Fassbinders liv och
film är en oerhört välskriven och

denne självdestruktive och gräns-

enbarad sanning var det

förtryck

fängslande skönlitterär berättelDen fångar läsaren genom sin
avslöjande detaljrikedom om
se.

både forkasta beroendet, vars
centrum var äktenskapet, och

som komplicerad
människa. Under sin livstid bar
Fassbinder inom sig titeln tillsin
aldrig fullbordade roman 'En
resa i sorgens inre' men kom
Fassbinder

böeker
Fossbinder

en resq mot liuset

ov Christiqn- Brood Thomsen

olfobeto forloget borrikoden

genom sitt filmskapande att göra
'En resa mot ljuset' med sitt eget
liv som insats.

Hans produktiva höjdpunkt
1979-80 med TV-spelet

inföll

Berlin-

1984

varje samhälle utövar över sina
individer. Vi är alla delar av och
ansvariga för detta förtryck och
det finns inga möjligheter att
undkomma. Eller med Thomsens
ord:
"I 'Bolwieser' är smärtan över
de här motsättningarna för djup
för att filmen ska kunna innehålla
någon egentlig satir över att de
som gör uppror mot samhället
kommer att förstärka detta samhälles fortrycksmekanismeC'
Vid sidan av filmer om förtryck
gjorde han också filmer om beroende. Enligt Thomsen ville Fassbinder frihet och lyckagenom att

ocl<så
-möjligt".

Tiots alla framgångar var Fassbinder hemsökt av en ohygglig

sökande ton som varken är devot

överskridande filmskapare.
Braad Thomsen träffade Fassbinder första gången på Berlinfestivalen 1969 vid premiären av
hans debutfilm 'Liebe ist kälter
als Tod' och sista gången endast
tre veckor fore hans död 1982.
Under den mellanliggande perioden på 13 år träffades de båda
ett par gånger om året och upprätthöll en avståndsvänskap utan
hysteriska kriser som Thomsen
väljer att uttrycka det.
En hos Fassbinder tidigt upp-

-

så snabbt som

26-ärig

Alexanderplatz. Det bygger på

Döblins roman med samma
namn skriven 1929.Till alla som
tyckte serien var väl svårsmält när
den visades i svensk TV måste
sägas att det inte på något sätt var

oberoendet som låg i upplösningen av alla mänskliga relationer.
Detta var en utopi som Fass-

'Att liva i Fassbinders närhet
var att leva mitt i dessa fruktansvärda aggressioner......l' Innan

omedvetet hos Fassbinder att

binder emellertid aldrig lyckades
förverkliga själv. Han hade tvärtom fastnat i sin egen utopis
vrångvbild, i sadomasochistiska

Fassbinder borjade göra film var

framställa människor som motbjudande och omöjliga att iden-

relationer. Sången'Freedom's

Fassbinder var våldet en fruktansvärt dominerande del av hans
erfarenheter. Han levde alltid ett

just another word för nothing left
to lose' spelades vid Fassbinders
kista och Thomsen som då var
närvarande säger att alla i den
stunden visste att de fått mindre
att forlora, men undrade om de
hade blivit friare för det.

han ledare för Actionjlheater i

Mrinchen där också Andreas
Baader var en tillfällig gäst. För

tifiera sig med. TVärtom var detta en teknik han ofta använde sig

av. Meningen var att man inte

sina erotiska förhållande till både
kvinnor och män. Många av dem

skulle kunna renas genom att helt
och hållet folja en persons öde i
en film, utan så snart man började känna syrnpati gjorde personen ifråga något så oväntat eller

hade svårt att fördra att de inte
var den enda i Fassbinders liv.

åskådaren tvingas ta avstånd och

hotat liv inte minst på grund av

motbjudande och perverst att
1a
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förvirring och övergivenhet blir den bestående känslan.
Fassbinder överger alltid tittaren.
Romanen Berlin-Alexanderplatz ansåg Fassbinder vara det
en stark

första försöket att

omskapa
Freuds upptäckter till konst.

Genom huvudpersonen Franz
Biberkopf formuleras i TV-serien
en anarkistiskt grundad kritik av
den pågående politiken. Biberkopf vänder sig mot såväl kommunismens som nazismens förslag till lösningar på landets kris.

Som smakprov på och slutord
om boken om filmskaparen Rainer Werner Fassbinder får följande citat om hans 'kvinnofilmer'
stå:

"Kvinnor är mer spännande
varelser, eftersom de å ena sidan

är så förtryckta och å andra sidan

inte alls är det. utan använder sitt
fortryck som en effektiv terrormetod. Män är så enkla som samhällsvarelser. De är mycket tråkigare är kvinnor...l'

Agneto Gustovsson

Ytl ig mö n n iskoski ldri ng
t

boro kotten or verklig
Baksidesfotot avslöjar en väl-

Här kommer dubbelmoralen in

kvinna.

i bilden. Visserligen ägnar sig ten-

glittrar i öronen och på
minfingrarna, runt armen

nisspelare också åt diverse ohederligheter, sexualitet i olika former, politisk verksamhet av skiftande karaktär, men så länge
ingen talar om det/gör stor sak av
så länge är det
det/detavslöjas

klädd, medelålders
Smycken

-

sann ett Rollex-ur, värt sitt pris i

guld. Håret är kortklippt och
käckt rufsat, läpparna liksom
blusen friskt knallröda, leendet

Men
ok! för alla involverade.
inför en superstor tävling typ

brett, segervisst som bara Rita
Mae kan le.
Borta är den truligt krullhåriga bonnjäntan med rakt budskap
iögonen, nu har en liten glimt av
något annat smugit sig in i bilden.
Hon har mognat, både som kvinna, lesbian och författare.
I famnen håller hon en tjock,
förföriskt gulögd katt; Baby
Jesus. Om glimten i Rita Mae
Browns ögon är lite osäker innerst
inne, så är Baby Jesus ögon des-

to stadigare, riktade rakt

Grand Slam är alla medel tillåtna
för att krossa motståndaren.
{<**

När jag läst "Utspel" slår det mej

att Rita Mae Brown aldrig kommer att skriva en så friskt härlig
roman som "Kvinnofrukt" igen.
Hennes stil har utvecklats genom

Urs:pEL

mot

betraktaren.

WA46celrw

"Utspel" tilldrar sig i tennis-

världen i USA. Allt snedvridet
och korrupt samlat i koncentrat,
parat med svett, tårar, ungdom,

Yrvnt

böoker

ålderdom, rädsla, intolerans, pro-

fithunger och konjak finns här.

Huvudpersonen

är

Carmen

Sentana, ungt tennisproffs, glö-

dande lesbiskt geni

på flykt

Utspel
ov Rito Moe Brown
.|984
Trevi

undan sig själv och problemen.
Problemen visar sig vara bl a hennes älskade bror, Miguel Sentana,
advokat och systerns vapendraga-

r€, men också en

acceptera sin egen och andras les-

hänsynslös
narkotikalangare och

biskhet.
Detta är perfekt grogrund för

lögnhals.
Ytterligare ett problem visar sig

Susan att spela ut Carmen intrigvägen, för att på så vis fohindra
att Carmen vinner Grand Slam-

skurk,

vara Carmens lesbiskhet, som visserligen tillåts leva och frodas, så
länge ingen pratar öppet om det.
Vilket naturligtvis någon gör. Dvs
Carmens första älskarinna. Susan

Reilly, också ett begåvat tennisproffs med stora svårigheter att
34

Carmens förhållande med col-

legeläraren Harriet Rawls är

stå
ensam på Toppen och är häsynslöst iskall vad det gäller sina f d

ingen hemlighet alls. Att de äger
hus, hem, fastigheter, delar såväl
formögenhet som katt och säng
vet i stort sett alla. De är ett par
sedan tre år tillbaka, umgås med
ett heteroseruellt par, äter, sover,
älskar precis som vilket par som

kvinnor.

Så hon "anger" Carmen
som lesbisk för en kontakt inom

helst. Inte forrän Susan Reilly
börjar sin intrigkampanj får les-

Dressen.

biskheten någon utslagskraft.

turneringarna. Susan

vill

hennes erfarenheter, privatliv,
hennes olika kvinnor och katter.
Hon har genom världsstjärnan
Martina Navratilova fått en myc-

ket god inblick i tennisvärlden
och dragits med i den snabba
blixtrande farten.
Boken känns som ett sportreferat ur stora amerikanska tidning-

&r, händelserna virvlar förbi,

människornas porträtt är hastigt
tecknade och saknar djup.

Men visst är hon fortfarande
rolig, ärlig och innerlig. Nu har
dock katten helt övertagit bördan
attta Rita Maes revanscher. Där
hon själv förut boxade pojkarna
på käften, så tågar nu Jesusbar-

net genom boken "ångande av
seger och korv". Jesusbarnet sitter under köksbordet och rapar åt

"vuxenvärldens" dumheter och
intriger, kissen boxar folk på käften och hånflinar.
Hon skriver själv i förordet att
katten är den enda verkliga personen i boken.
Och nog är det så.

Susonne Bockmon

RECENSIONER
Kvinnorno bönkor sig
kring det rundo bordet
Legenden om Kung Arthur och

Hon är en av de sista prästinnorna i den keltiska traditionen, som
dyrkar Modersgudinnan, som
respekterar naturen och som kän-

hans riddare kring det runda bor-

det är Britanniens stora hjältedikt. Legenden har lockat många
författare att skriva sin version av

ner till hemliga örter. Hon kämparmot kristendomen som lägger
beslag på allt större delar av
England, och vars präster kräver
att få representera den enda reli-

historien om den brittiske kungen, som enade landet och höll
stånd mot saxarna under hela sin
levnad. De äldsta texterna härstammar från 500-talet. Men den
mest kända versionen är Sir Thomas Mallory's bok från 1485, "[r
Morte dArthur", som han skrev
under en fängelsevistelse. På
senare år har vi Mary Stewarts tri-

gionen.

Arthur

mer

inte älskar sin man, och över att
hon inte kunnat ge honom en son,
tröstar sig med religionen. Hon
tvingar dessutom Arthur att gå
emot den gamla läran. Hans rådgivarskara tas mer och mer över
av stränga präster, som hellre

I alla de här versionerna är personligheterna arketypiska, de är
strikt uppdelade i bärare av man-

jagar otrogna inom landet, än
arbetar för den enighet, som
krävs för att hålla stånd mot

liga eller kvinnliga egenskaper.
De är antingen starka eller svaga,

onda eller goda, aldrig lite av

saxarna.
Men Arthur är trots allt uppvuxen iden gamla traditionen. Han

varje.

sätter vid hennes sida, utan att
bekymra sig om att han började

med att våldta henne. Arthurs
hustru, Guinevere, bryter mönstret, hon älskar inte den man som
satts vid hennes sida. Hon älskar
Lancelot, och hennes svek är en
av orsakerna

till det olyckliga slu-

blev utsedd

booker

bland annat innebar att han skulprästinna som var

le älska med en

oskuld.
Men denna prästinna var Morgaine, hans syster. Det är alltså på

The Mists of Avolon

ov Morion Zimmer Brodley
Alfred A. Knopf 1983
Boken finns önnu inte i svensk

detta sätt som Zimmer Bradley
förklarar hur Morgaine bär Arthurs son utan att behöva förtrolla och våldta honom.

översöttn ing.

I Zimmer Bradleys version
känner de inte igen varandra

Arthurs halvsyster Morgaine

av häxkonster förvänder

hon

synen på Arthur, så att han tror
att hon är hans hustru, och när de
älskar blir hon med barn. Den son

hon föder, Mordred, uppfostrar
hon till att bli sin fars fiende. Och
legenden slutar med den stora
uppgörelsen, så far och son möts
itvekamp och båda dör. England
står utan ledare, och det dröjer
inte länge förrän saxarna invaderar och river ned allt Arthur byggt
upp.

Under förra året kom det i USA

ut ytterligare en bok i Arthurtraditionen: Marion Zimmer

Bradleys "Mists of Avalon", Ava-

lons dimmor. I Marion Zimmer
Bradleys bok utspelar sig samma
historia, återigen berättas legenden, och vi fciljer vägen fram till
sammanbrottet. Men det här är
första gången vi får se historien ur

ett kvinnoperspektiv. Vi följer

hela tiden händelseförloppet i
någon av de kvinnliga personernas tankar eller handlinear.

till kung enligt den

gamla religionens riter, vilket

tet på legenden.
representerar det onda. Med hjälp

kristendomen. Hans

av sitt dåliga samvete över att hon

"Svärdet i Stenen".

Hans mor Igraine är vacker och
passiv. Hon älskar den man man

å sin sida dras mer och

hustru Guinevere, som är plågad

ologi och T.E. White's "Once and
Future king". Och om inte annat,
så finns ju Walt Disney-filmen

Arthur är den borna kungen,
klok, ädelmodig, och rättvis. En
typisk hjältefigur.

in i

I de gamla legenderna var det
oftast kvinnornas fel att saker

gick snett. Deras felriktade åtrå,
eller deras maktlystnad trasslade
till männens välplanerade tillvaro. Zimmer Bradley följer händelseförloppet i de tidigare berättelserna, men hon ger helt nya för-

klaringar

till varför allt

sker.

Hennes förklaringar är alltid väl

underbyggda både ur historisk
och psykologisk synvinkel.
Huvudpersonen i hennes bok

är Arthurs halvsyster Morgaine.

under ritens gång, men när de förstår är chocken desto större. Denna händelse går som en röd tråd
genom boken, och det smärtsamma minnet av den ligger for alltid

som ett hinder mellan de två
syskonen. Morgaine foder ihem-

lighet en son, som hon lämnar
bort för att uppfostras.
Morgaine, prästinnan, blir till
slut tvungen att gå emot sin bror

Arthur, som förrått Gudinnan.

Men denna splittring mellan bror
och syster, och dessutom mellan
föräldrar och barn, gamla tradi35
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en

både styrka och svaghet, och med

medeloch möjligheter för de vär-

gripande och målande beskriv-

känslor.
Men det viktigaste tillskottet är

den de

Hon ger

tioner och nya seder, är ohållbar,
och de blir alla offer i den splitt-

4OO-talets England.

ringen.
Att personerna i Arthurlegenden helt plötsligt känns trovärdiga och intressanta ur ett mer all-

ning av övergången från en generös naturreligion, med kvinnliga
förtecken, till en snå1, instängd

mänmänskligt perspektiv, beror
pä Zimmer Bradleys grundliga
forskning i den historiska Period
Arthur och hans följe levde i, dvs

att hon har lyft fram kvinnorna
i legenden, deras handlingar visar
sig vara nog så välmotiverade och

och dogmatisk kristendom.
Marion Zimmer BradleY har

är lika
- trots att de inte
spektakulära som männens krigssegrar och politiska förhandlingar. De kämpar med hjälP av sina

viktiga

levandegj ort Arthurlitteraturen
genom att göra om de gamla hjältarna till komplexa varelser, med

vill skydda och bevara, och

legenden är precis lika spännande med dem i centrum, som när
männen var det.
Detta minner naturligtvis om
alla andra berättelser, både sanna
och uppdiktade, som skulle må
bra av en nytolkning av det här
slaset.

-

Anki Gundholl

Doftonde och slungonde
om en hård verklighet
Eftermiddag utan regn

Detta är den första samlingen
finska kvinnors lyrik, hämtad ur
alla tider. Märta Tikkanen skriver

i förordet att den kom till för att
fästa uppmärksamheten På att
klvinnor faktiskt också skriver.
Sedan Nordiska Rådets litteraturpris instiftades 1962har bara
en kvinna fått det
- Sara Lidman
1980. All övrig litterär verksamhet sprungen ur kvinnors verklighet tycks ha varit så oerhart dålig

att den inte förtjänats

grått dis över trakten. En gammal
kvinna lutad över jorden reser sig
sakta upp och håller sig for ryg-

något

Att kvinnor kan skriva lyrik är
öPPnar

boken vill man inte sluta läsa, det
blir sent, men man fortsätter. Om
natten drömmer man om 73 kvinnor som sjunger över 200 dikter
till en tjock, tät väv som värmer.
Om morgonen tar man fram

boken och börjar läsa, igen.

Lyrik är näringen i livet. Det
finns alltid en dikt, för varje sinnesstämning och tillfälle man
minns. Det finns dikter som river
upp sår, strör salt i dem och lämnar dem öppna och blödande.
Den här diktsamlingen skiljer
sig avsevärt från övrig lyrik, skriven av svenska, engelska, ameri-

kanska kvinnor. Här finns det
finska språket, så doftande och

sjungande uttrycksfullt. Här är
inga choser, inga tjusiga vändnin-

gar alls. Det är en fruktansvärt
hård verklighet man får uPPleva
när man läser igenom den.

gen, grimaserar
betraktaren hårt

i
i

rig!"

-

smärta,

ser

ögonen och
tycks vilja säga "Du tror du kuvar
mig liv?".
Med andra ord
"Ha! Ald-

omnämnande.

ett faktum! När man

på

potatisåkern, en delad utdragssoffa med en förhatlig hårdhänt
man, en skarp lukt av multnande
löv från skogen. Höst, och korna
sörplar vid utfodringen. Höst, ett
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qt ttr itlt ltrlt-l ltlt
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Du tror du kuvor mig liv

Antologi somlod ov Tuo Forsström och Mörto Tikkonen
Trevi
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De här kvinnorna promenerar
inte i parkers spröda grönska eller
genom upplysta gallerier, de
smuttar inte på kylda drinkar, de
spiller inte jordnötter på heltäckningsmattan. TUsentals går de
vägen fram, sida vid sida. Tonårstjejer och arbetarkvinnor, utsocknes adelsfröknar och den "annorlunda", ulstötta kvinnan, som

älskar hett på jungfrukammaren.
De skurar golv, de dör. Men de
reser sig.
Det är inte bara kvinnorna som
skrivit, som har varit mycket ärliga och modiga, även Tua Fors-

ström och Märta Tikkanen har
gjort ett fint jobb med att samla
ihop och redigera fram samlingen. Bokförlaget Tievimåste också ha en eloge, för att de vågar satsa på lyrik i en tid då det "inte är

marknad" för sådant.

Susonne Bockmon

Erja Lempinen

BILDER: ERJA LEMPIN EN

$.',

rågan om kvinnan och handväskan

har länge fascinerat mig. Ibland
verkar det som om det fanns hemliga krafter gömda i väskan. Har ni inte

märkt det? Hör då här, en historia ur
verkliga livet:
Min väninna hade problem i sitt äktenskap. Hennes make ansåg, bland allt
annat, att hon vanskötte hemmet. Under
en av deras konfrontationer samlade han
i vredesmod ihop hennes väskor och
smällde upp dem på köksbordet. Bevisen! Där låg väskan med dotterns dagissaker, den med simtillbehören, arbetsväskan, mjölkbutikskorgen och alla de

andra....
Tiots att somliga av väskorna var klart
anknutna till de tus gemensamma liv var
de för maken tydliga symboler för hustruns hemlighetsfulla aktiviteter utanför
hemmet. När hon tog sin väska och gick,
försvann hon ut till ett liv han inte kände

till.
Mannens förhållande

till

kvinnans

väska innehåller ofta en underlig bland-

ning av löje, skräck och respekt. Kanske
for att han inte själv bär någon handväska?

Mommon och horon
Inom handväskmytologin finns det grovt
taget två grundtyper: Den ena är den tryg-

ga, respektingivande tantväskan. Den
som muminmamman bär. Den finns alltid tillhands och är ständigt givande: aspirin, sax, nåI, tråd, karameller, papper,
ståltråd, penna, säkerhetsnåI, adressbok,

sagobok, strumpor, foton, niveaburk,
apelsin, näsdukar, talismaner, pengar.

Den är helt enkelt ett komprimerat
hem. I den finns alla de verktyg och redskap en kvinna behöver för att närsomhelst och varsomhelst kunna ingripa och
ta hand om sig själv och andra, fysiskt
som psykiskt. Den står för kvinnans tjänande, men också hennes rådighet, i alla
livets lägen.
I ett slag kan sen handväskan förvandlas till en obskyr och nästan oanständig
sak. Ni vet. den sexuellt laddade väskan
som plötsligt faller ut över trottoaren och
sprider kring sig p-piller och mascara,
kondomer, läppglans och tamponger...
Det är den stiliga handväskan som ibland
används av reklammän för att antyda att
kvinnan så att säga gläntar på slidan när
hon öppnar sin väska. Damväskan blir
som en livmoder vars mysterier ska skyddas för dagsljus. Är det skräck för kvinnans okända inre som förvandlar till och
med hennes väska till ett könsorgan av
outrundligt djup?

Viet na mesis

ka

v

ris k

hem I ighe ter

Då är det tryggare med mammans
väska som ingen annan än hon själv får
röra. Hon tar upp en karamell åt barnen
och därmed basta. Väskan ska vara slu-

ten. Mamman ska vara mamma och
horan hora.
För att hela den kluvna kvinnligheten
kan vilken kvinna som helst öppna sin
väska och se efter. Där ligger läppstiftet
mittemellan allergipiller och biblioteksböcker. För att inte tala om allt det andra. Tänk tex på vad som händer om du

bland en hop kvinnor frågar efter en
knapp eller en säkerhetsnåI. Alla gräver
en stund i sina väskor, kanske de har. En
man skulle antagligen ge dig en tia istäl-

let. så du kan skaffa det du behöver.

Mo

n

nen och vösko

n

För mannen bär inte handväska. Säg den
man som skulle lägga sig till med en riktig, 'kvinnlig' handväska. Han sulle väl

betraktas som en riktig fjolla, nästintill
i dragshower, ack ja.

transvestit. Bara

Våra extremt polariserade könsroller
avslöjar fortsättningsvis sin existens.
Men alla behöver bära. Fram och tillbaka. Från hemmet, till jobbet, till skolan. Mäns bärarrangemang är av annan
art än kvinnors. Somliga förstorar upp
penningpungen och bär den elegant
snodd runt handleden. Stadiga läderväskor i bästa postiljonstil har länge varit

populära. Liksom portföljer med en
tjock air av högre tjänsteman omkring.

Mannens väska visar sig vara definierad
tydlig, om än ofta falsk, anknyning

av en

till

en trygg yrkesidentitet.

Somliga har återigen löst sitt väskberoende genom att upphöja plastkassen
till sin ständiga följeslagare. Reklampåsen prasslar slött mellan fingrarna på en.
Allt flera butiksväskor och shoppingbagar stannar kvar i garderoben, medan
plasten sväller ut över världen.
Men väskor behöver vi. Och allt flera

tvättkorg är den antagligen av plast
numera.
Korgar utgör ett sidospår i väskvärlden.
Ett annat ypperligt bärarrangemang som
är helt ute hos oss är knytet. Det praktiska knytet som du kan slå in allt du vill i
och sedan sticker under armen, som i
Japan, eller trär på pinnen, som i sagorna. Knytet, som finns till i sin stora bylsiga mjukhet, bara för att sen slå ut i ett
plötsligt grandiost öppnande.
Ett annat sidospår utgörs av de öppna
påsarna, som gjorde sin entre med sextiotalets blomstermaktsgenerationer. precis
som korgar och knyten återspeglar de en
livssyn med litet utrymme i dagens tillvaro. Att vara öppen är lika med att bli

bestulen, så vi låser till omkring
Väskor och hem och siälar.

oss.

Tidsondons spegel
Väskorna lever i tidens ström och är
som en karta över hur livet levs. Tä de här
minimala småväskorna som dykt upp de
senast åren. De är förtjusande nätta, i
siden och satäng. Men för vad är de tänkta egentligen? Är det fråga om den broderade näsdukens återkomst? Eller lukt..
saltets?
Eller vad sägs om de stora, lätta nylonbagarna? Som är tunna och mjuka samtidigt som de är ogenomträngligt slutna,

konstgjorda rakt igenom. Är det så vår
själ ser ut?
Man kan komma till häpnadsväckande intressanta resultat om man hänger sig

åt väskstudier en dag eller två. Man kan

människor, män som kvinnor, har löst
problemet genom att skaffa sig en axelväska. Eller en ryggsäck. Den finns alltid
på plats, men lämnar samtidigt båda hän-

derna fria. Den är en direkt förlängning
av den fysiska personen, på samma sätt
som armbandsuret. Vi har vuxit fast vid
varandra. Man byter inte väska hursomhelst. Väskan har en sjä1, den också.
Hur väljer du? En som öppnas och
stängs metodiskt med dragkedja, en som
omständigt knäpps med ett spänne medan innehållet rinner ut vid sidan om, eller
en helt öppen? Hård eller mjuk, plast
eller tyg, skinn eller trä, liten eller stor,
snirklig eller enkel, köpt eller hemma-

gjord? Visa mig din väska

"

och

dess

innehåll " och jag ska säga dig vem du är?
Väsknormerna kan variera och de är
viktiga. De är ingalunda de samma på
landet och i storstaden. Detta häpnadsväckande faktum märkte jag med stor
tydlighet när jag i min ungdom flyttade

till stan.

Min kombinerade handväska och studieportfölj bestod då av en liten korg av
björknäver. Den var mig en kär vän,
noggrannt packade jag den innan jag
begav mig ut på stan. Småningom blev
det alltmera tydligt för mig att något var
på tok. Visserligen tyckte jag mycket om

korgen och den var mycket praktisk. Det
var inte det. Nej, det handlade om korgens karaktär och utstrålning.
Den mjuka gråtonade nävern och den
vidöppna famnen, om än täckt av en vacker duk, gick helt enkelt inte an mellan
stadens hus. Korgen avslöjade mig som
den godtrogna lantis jag var och det hela
blev löjligt och pinsamt. Jag holl på att
bli stadsbo och då skulle väskan göra det
samma. Så korgen flyttade till landet sen.
I stan kan man på sin höjd ha korg när
man går till torget eller är noga utflyktsdefinierad genom sin uppenbarelse. För
handgripliga sysslor i hemmet med rötterna kvar i bondekulturen duger korgen
också bra. För ved och tvätt. Fast som

psykologisera

fritt hur länge man vill.

Standigt möter väskan en i nya former. Ty
som snigeln bär sitt hem, bär människan
sin väska.
Låt oss för den här gången avsluta som
vi började, med en berättelse ur levande

livet:

Min kära väninna ställde sig en gång i
biljettkö i en fullpackad terminal. Ute
på golvet brevid kappsäcken lämnade
hon kvar handväskan, vidöppen med
en

hundralapparna instuckna bland övriga
papper. Jag anlände och förfasade mig
förskräckt över att hon riskerat reskassan
så lättvindigt. Hon tog det hela lugnt: Jag
kunde ju se väskan hela tiden. Visserligen
på ett sådant avstånd att hon inte hunnit
ingripa onr någon vittjat den. Men det
bekymrade inte henne. Storslaget värdigt
levande eller ren dumdristighet? Säg det.
Hisnande var det hursomhelst att möta
handväskan mitt ute på golvet. En ensam
väska som skulle ut i världen på äventyr.

Moriello Lind6n
4l

Erc Erc Erc EK
Fingerforbud
Efter en tids debatt i och utanför poliskå-

i

Danmark, har det numera blivit
straffbart att räcka fingret åt polisman.
ren

Enskilda poliser har känt sig så kränkta
av att ha blivit visade fingret, att de beslutat väcka åtal mot några försyndare.
De har då använt sig av den paragraf
i polisförordningen som handlar om störande av ro och ordning, men med föga
framgång.
Aklagaren ansåg att gesten kunde negligeras. Några intelligenta statsadvokater

fl

fann istället en användbar paragraf i
är paragraf l2l som

strafflagen. Det

ffi

säger: "Den, som med hån, skällsord eller

ffi

någon,

$
i$

annat kränkande tilltal, riktar sig mot

i offentlig tjänsteutövning

är

straffbar och straffet är 500 kr i böter.

$d

Ekomedio

ffi

ffi

Forligo frögor
Hur ska jag kunna bota sönderskjutna
lungor med huvudvärkstabletter eller trasiga tarmar med koltabletter, och hur
kommer det sig attvärt försvar dagligen
kostar 40 till 60 miljoner,25 gånger så
mycket som civilförsvaret, när man samtidigt räknar med att 95 procent av offren vid ett krig i dag kommer vara civil-

befolkning?

kalen, men när hon inte ansåg sig ha
anledning att göra det, släpades hon ut av
majorerna P O Sjöberg och Lars Björk.
Ethel låstes därefter in i ett annat rum
i väntan på avhysning från anläggningen.

till att ha
använt våld. De menar att Ethel Karlsson
är "psykiskt sjuk" och att hon störde kurDe båda majorerna nekar
sen med sina

"politiska" frågor som

de

ansåg inte hörde hemma där.

Ekomedio

Mod be onos
SAFE " Socialdemokratiska Arbetsgruppen för en Alternativ Energipolitik " har
delat ut sitt Kurage-pris. Priset tilldelades
Aktionsgruppen mot Svensk Vapenex-

port. Gruppen har sin huvudsakliga
verksamhet i Göteborssområdet. Priset
är pä 5.000 kr.
Person eller personer, som kan komma

ifråga för priset, skall ha visat prov på
"osedvanligt civilkurage" och ha vågat gå

Dyro kopior

mot strömmen och utmana etablerade
intressen i vårt samhälle.
Juryn har bestått av Ulla Lindström
f.d. statsråd, Göran Palm författare och

Brittiska soldater tränar gatustrid i en
grotta i Gibraltar. Djupt inne i berget har
man byggt en exakt kopia av ett samhälle i Ulster i Nordirland. Varken kyrka eller
pub saknas. Lokalbefolkningen har fått
extraarbete som IRA-män i övningarna.
Klimatet i grottan är kallt och fuktigt och
ljuset är diffust
snarlikt en november- Ulster.
kväll i förebilden
Soldaterna transporteras till övningarna med brittiska örlogsfartyg som ankrar
utanför Gibraltars territorialgräns. Detta sker i skydd av nattmörkret eftersom
man inte vill störa de känsliga relationerna med länderna runt omkring.
I Salisbury Plain i England bygger den
brittiska arm6n, for NATO:s räkning, en
kopia av en by i västtyska Niedersachsen.
Byn beräknas kosta ca 80 miljoner kronor och ska vara färdig 1986. Den kommer att bestå av ett 90-tal hus inklusive

Det undrade Ethel Karlsson från Okome i Halland. Hon är hemvärnssamarit
och Röda Korsrepresentant och deltog i
en kurs i försvarsutbildning.
Frågorna fick kursledningen att se rött.

kyrka och skola, men ingen kommer
I stället ska den
användas till övningar i kryssningsrobot-

De bad omedelbart Ethel lämna kurslo-

The Obse rver /Doil y Express,/Ekom ed io

någonsin att bo där.
krig.

Sten Cederqvist, f.d. forbundssekreterare och numera kassör i Folkkampanjen

mot kärnkraft.
Juryn har utsett Aktionsgruppen mot
Svensk Vapenexport och motiverat sitt
val sålunda:

Civilkuraget bör ha uttryckts

i

en

handling som utmanant allmänna opinionen i en stor frägamed etisk räckvidd.
En enskild persons uppträdande får sällan ett sådant symbolvärde. Det är de kollektiva protesterna i nya och uppseendeväckande former som lyfter fram aktuella
frågor. I hela Europa bekämpas numera

den militära upprustningen och naturskövlingen med fränare metoder än tidigare. Även i Sverige är detta nödvändigt.

SAFE-priset är en utmärkelse for en
handling av detta slag och ges till en
grupp av vanligt fotfolk.
Kurage-priset har Aktionsgruppen
mot Svensk Vapenexport fått när man
den26 maj i år samlade ett femtital personer till en protestdemonstration i Karlskoga, riktad mot Bofors' illegala vapen-

försäljning

till

många länder

i

tredje

världen.

lntormotionördetviktigostenu. DetörgrundentillottEkomediostortodesislutet
ov 1982. Genom ett nötverk ov ekomedioredoktioner över helo vörlden så sker
ett stöndigt utbyte ov informotion pö en folklig nivö. De oliko redotionerno orbetor utifrön sino lokolo förutsöttningor.
Från Stockholm levereros bokgrundsmoteriol, notiser, ortiklor och foton till
skribenter och tidningor. Aven komp och intressegrupper vönder sig till nyhetsbyrån både för ott ge och få informotion. Ekomedio Stockholm hor sin redoktion ionslutning till bokkof6et Svorto Månen pö Gotgoton. Percy Andersson,
Rolo nd Ewers och Betton Su ndberg orbetor dör vorie dog. I Sko nd i novien ör det
ett fyrtiotol personer som somverkor genom Ekomedio.

NANISQATSI
en konsert
for film och orkester
Froncis Ford CopPolo Presenteror

KOYAAN ISQATSI.

Regissören Godfrey Reggio, Santa Fe,
USA, sökte länge efter finansiärer till sin

film. Han ville inte samarbeta med
industrin och de stora filmbolagen.

Genom mycket ideellt arbete och 3 miljoner dollar från Coppola så blev Koyaanisqatsi slutligcn producerad.
Titeln är Hopiindianernas uttryck för
"liv som har förlorat sin harmoni". Filmen visades på filmfestivalen i Västberlin ivåras. I slutet av december kommer
den att premiärvisas på Folkets Bio i
Stockholm och Göteborg och sedan Malmö för att dårefter gå ut på turne i landet. Det är Folkets Bio som distrobuerar.
Reggio gör film på nytt sätt. Utan texter, handling eller skådespelare så har han

skapat en två-timmars bild-ljud och tankeupplevelse. Publiken upptäcker snart
att det är kameran sonl är berättaren.
Medan musiken mycket långsamt bygger upp ett crescendo reser kameran i luften genom ett tidlöst landskap. Just som
man vant sig vid det oandligt sköna bryts
bilden när en rykande petroleumindustri kommer inom kamerans synvinkel.
Sedan går resan till New York's inferno. Tidsperspektivet är ständigt förskjutet. Molnen far hastigt över himlen och
scener som har filmats under flera dygn
spelas upp på några minuter. Från höjdbilder av stadsstrukturer går kameran till
närbilder av elektroniska kretsar
- och
likheten är påfallande. Från hastigt uppspelade bilder från snabblunch-barer går

kameran

in i

matindustrins tillverk-

ningsprocesser
lande.

-

och likheten är påfal-

Ibland hörs filmtiteln sjungen i den
melodislinga som är ett återkommande
tema i musiken. I övrigt är även musiken
utan text. Kamerans vandringar och
skiftningar mellan hastigt och långsamt
tempo skapar förvåning, spänning och
slutledningar hos publiken. När filmen
visades i Berlin annonserades den med ett

omdöme ur tidningen "Die Zert":
"Detta är den skarpaste drog som ni
kan få för mindre än trettio kronor".
Hur det än är med den saken så kommer
säkert Koyaanisqatsi att uppmärksammas av många av dem som fått intresse
för vad Coppola presenterar.
Ekomedio

SVENSKÄ KvINNORS VÅNSTEnTÖ

ngun{n

Vi kriver Tnktat Nu!
Säken har Du redan sett någonting om
aktionen på flygblad eller i pressen. Vad
dr det, vad betyder det? Traktac J'{u är det

nordiska bidraget
värld.

Initiativtagare

till

en kärnvapenfri

ar Eva Nordlund,

Rachel Pedelr.n och Wenche Sörenger.
ÄIltså de kvinnor $om tagit initiativ till
de nordiska kvinnornas fredsmarscher. Kravet är ju sedan länge vodertaget av h{ordens folk. Ända sedan Undåns och Kel<konens tid har namninsamlingar gjorts för att ge uttrycir för

det kravet.
Nu senast samlades av fredsorganisationerna 2 milj. namn.
Kyrkornas folk har också samlat mängder av namn. Då borde tiden vara mogen att gå från ord till handling.
Så tyckte man, och inbjöd till en sammankomst i Oslo i
början av augusti detta år. Många organisationer och fredsarbetare var representerade där. Man besiutade att ta upp
arbete för ett råktrt dår l.trordens $tatsmän förbinder sig aft
inga kärnvapen skall placeras i Norden eller dllåtas påssera
dess landamären.

Vi vet att för Finlands och Sveriges del har våra regeringar
till ett
sådantbeJlut. Saken är kanske något mer komplicerad för
I)anmark och lrlorge som är anslutna till IttrATO.
Sovjetunionen har emellertid farklarat att man är villig
diskuien tillbakadragande av kärnvapen från de områden ai

vid upprepade tillfdllen forklarat att de är positiva

deras territorium roä ligg.r nära ,råra länder.
Vivet att vi lever myckät-fa.ligt idag.I händelse av en krigs-

situation kan dessa livsfarliga proiektiler skickas över våra
städer och byar på en hoid av 50 meter över marken. Vad hän-

öarna medråknade, arbeta hårt för att förmå våra regeringar
att ta det viktiga beslutet att säga:
"Vi vill inte vara med i detta vanvett som riskerar att göra
vår planet livsoduglig".
Med detta arbete kommer vi också att hjälpa alla dem som
i andra delar av vårt klot dr ute i samma angelägenhet. Vi känner til] kampen på Balkan, i Stilla Havets övärld m.fl. platser. Det kommer säkert att bli än fler. På dessa få månader
sedan Hiroshimadagen har vi kornmit bra igång i alla våra
länder. I Sverige har vi arbetande grupper i de flesta större
samhällen och det växer stadigt.
Många av vårt lands s.k. kairdisar; kyrkomän/kvinnor,
konstnärer, idrottsmän/kvinnor, har ställt upp till stöd för
kampanjarbetet.
Om ett år, Nagasakidagen 9 aug. 1985 skall arbetet vara

klan. Förhoppningsvis med avsett resultat. Om inte

för med iarbetet. Du behövs.
Vi behöver också ekonomiskt stöd. Du finner vårt

-
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Solidaritetsrörelsens hus
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Barnängsg 23
116 41 Stockholm
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Evy Andr6n

Jag vill stötta Vi månskor med en stödprenumeration.
Pris 125 kr.
,ana
Jubileumspaketet för 100 kr plu

,tu'Xf.it?r'*^
i' o.,t*.r nt. \/i skick,rr i'bctalningskt.,rt)
I
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är

Material kan beställas:

-

! tr i{ji;-

så

giro härnedan. Vi behöver hjälp att fars:ilja våra knappar och
dgkaler liksom utdelningen av vårt flygblad och annat rnaterlaI.
Vi måste synas och bli en välkänd del av kampen for fred.
Ett bra arbete för SKV-avdelningar och grupper ätt ta itu
med. Matrial för Ditt arbete får Du om Du hör av Dej till
någon av nedanstående grupper. Låt oss gå samman i Norden for vårt krav: TRAKTAT NU!!

der om de skjuts neri Blir vi offrenl
Under ,ttirska vi i alla l,trordens länder, Island och Fär-

i n
!

-

viändå säkr:apå atiarbetet inte har varit forgäves. Vi måste
ha nått åtskilliga människor med vårt budskap om en kamp
för livet. Säkeri har viockså med aktionen påverkat beslutifattare
M;; iu fler vi blir, desto säkrare är vår framgång. Kom där-

Möte med ieckiska kvinnor
Vi

reste som representanter

ftir en organisation i opposi-

tion till etablissemanget. Vi
mötte ett kvinnoftirbund som
arbetade med att stötta det
etablerade utifrån en traditi-

onell kvinnosyn.
Det tog några dagar innan vi kunde smälta det. I Tieckoslovakien
ifrågasätter man inte de sociala
könsrollerna. TVärtom. Kvinnor
har sina angelägenheter och män
andra i uppbyggandet av det soci-

alistiska landet.
Det fodde flera politiska diskussioner mellan oss tre rcpresentanter från SKV: Lilian Dahlberg,
Piteå. Kerst in Ju neberg, Spånga,
och Pia Axelsson, Stockholm.
Det var först i mötet med Alena Svatonova. di stri ktssek reterare för kvinnoförbundets avdelning i industistaden Hradec Kralovq tio mil från Prag, som iag
t .. '
I
f..
borlade lorsa.
För Alena är kvinnoförbundet
en nödvändig org,rnisation både
för att stötta uppbyggandet av
landet men också för att ta tillva-

ra kvinnors intressen.
" Tidigare var det daghemmen
vi kämpade fc;r. Idag har över 90

procent av alla barn mellan tre
och sex år daghemsplats. Idag är

det fritidshemmen vi måste bygga ut, men också t ex att få livsmedelbutiker i närheten av kvin-

nornas arbetsplatser

för

att

underlätta derai inkop och hushållsarbete berättade hon.
Med egen upplevelser av kriget,
iust nu mitt i det kärnvapenbestyckade Europa och med en stark
övertygelse om socialismen som
den enda vägen att gå. berättade

" När partiet frågade mig

iag

om

ville ta iobbet som distrikts-

sekreterare hade jag inget större

engagemang

i

kvinnofrågor,

berdttar Alena som idag själv har
en vuxen dotter med egna barn.
" Men intresset och engagemanget har växt med åren. Och

nlr vi inom kvinnoförbundet

verkligen vill något, då brukar vi
d.t, påpekar hon.
Men Alena var också bekymrad. Over det ökande anialet
skilsmässor. barn som far illa,
daghemsplarser och andra förmåner som tas för givna av de flesta.
Det som landet byggt upp med
möda uppskattas inte alltid cfter
fört jänst.
" Det är lättare att leva socialistiskt än att tänka socialistiskt, var
hennes kommentar.
Tjeckoslovakien är ett land med
också få

som har den största marknaden

regel

av bröstmjölksersättning. Med

bröstmjölksersättning. Denna

hänsynslösa metoder har företa-

innebar att företagen inte längre

produkter
tredje världen och på så sätt
bidragit till att amningen minskat. Miliontals småbarn har blivit sjuka eller dött, då nappflaskorna inte kunnat hållas sterila
utan blivit bakteriehärdar. Det
dyra mjolkpulvret har spätts ut

skulle kunna framställa miölk-

da.

Det var L977 som grupper i
USA startade en bojkott mot

och absolut inte marknadsföras
som vilken annan vara som helst.
Också FN reagerade och i maj
1981 antog \flHO, Världshälso-

för

marknadsföring

av

pulver som likvärdigt amning
och bröstmjolk; de skulle inte
heller få ge gratisprover av sina

produkter

till

gravida eller

ammande mödrar och över
huvudtaget förbjöds företagen
att ha direktkontakt med spädbarnsföräldrar.
Nest16 och de andra stora före.
tagen sade genast att de omöjligt
skulle kunna leva upp till regeln.

Man menade att

Men trycket blev för starkt. Allt
flera människor i hela världen
vägrade att köpa produkter från

bröstmiölk dr det narurliga atr ge
spädbarn * en er#ttningspro-

Nestlö och ställde sig bakom kravet attNestl6 skulle foliaWHO-

Nestl6 för att tvinga foretaget att

upphöra med sina försäljnings-

metoder.
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nistpartiets politik bland kvin-

nor, arbeta med

organisationen, en internationell

blivit undernär-

högsta sysselsättn i ngsprocenten
av kvinnor. 48 procent av alla
arbetande är kvinnor.
Nästan en miljon, eller 25 procent, av kvinnorna över I 8 år är
medlemmar i kvi nnoförbundet.
De viktigaste frågorna för oryanisationen är att föra ut kommu-

och engagera sig i famlijepolitiken. En av uppgifterna är att [å
kvinnorna att förstå plikterna i
uppfostrandet av den unga generationen. Alkohol och narkotika
t ex är ett problem också här.

Nestld är det barnmatsföretag

och barnen har

den

mang.

dukt ska bara användas i nödfall

i

hör också ett av dem med

hon om sitt personliga engage-

Bojkotten mot
barnmatsftiretaget
Nestl6 har upphört

get marknadsfört sina

brist på arbetskraft. Landet till-

fredsfrågorna

Många avdelningar tar också
ansvar för insamlingar till olika
välgörande ändamå1, eller ställer
upp med frivilligt arbete när bönderna och skörden så krdver det.

Rådgivning i fam iljeangelägenheter, kurser i hushållsarbete och
barnskötsel är andra ansvarsområden. Ett arbete som för oss sticker i ögonen som ett konserverande av den sociala kvinnorol-

len, men som iTjeckoslovakien
betraktas som etr nödvändigt
bidrag i kampen för landets bästa.

Den åtta dagar långa

resan
bestod också av mängder av stu-

kreationskli nik
frir handikappade barn, besök i
sanlä ggni n gar, re

olika byar, städeroch kommunfullmäktige.
Vår guide och representant från
kvinnoförbundet var Richard, en
3O-årig man som arbetar på för-

bundets internationella avdelning. Hans förhoppningar av årr
så småningom flyma över till
fackförbu ndens i nternationella
liontaktorganisation. Richard
kunde inte förstå vår förvåning
över att ha honom som rescsällskap och

förmedlandelanktill de

olika kvinnoavdelningarna

vi

besökte.

Overallt möttes vi av blommor, vin, kakoroch ivriga frågor.
Ganska snart upptäckte vi många gcmensåm ma'probl*-. Äu. n
om de här definieras annorlunda.

Den ekonomiska ojämlikheten e mllan könen existerar inte i
Tjeckoslovakien, menar de tjeckiska kvinnorna. Men visst finns
också här kvinnoyrken och
"kvinnolöncr". På i'leas textilfabrik frågade vi varför rextilarberalönen 1åg under landets
medellön. För att de är kvinnor?

" Ja, alldeles säkert. svarade
Marie Bourova, fabrikens
direktör.

diebesök. Daghem,

pensionärsklubb, ålderdomshem, fritid-

regeln. Också en rad organisationer i Sverige ställde sig bakom
bojkotten och bidrog ddrmed till
att minska Findus' (Nestl6s dotterforetag) försäljning av barnmat.
I början av 1984lovade Nestl6

äntligen att fölia VHO-regeln
och skrev på ett avtal med boikottrörelsen. Bojkottrörelsen å
sin sida lovade att hålla upp med
boikottaktiviteterna ett halvår
för att under denna tid undersöka hur Nestl6 levde upp till sina

löften.
Nestl6 är nu faktiskt det företag som uppför sig bäst i många

länder vad gäller marknadsföingen av miölkpulvret. Det företo- *", fortfärande överträdelser, särskilt i områden med hård
konkurrens med andra företag.
Men de värsta löreteelserna
som förhärlieande direktreklam
till allmänhä.n, Nestlåsystrar
som skänker gratispaket

tillmöd-

Pia Axelsson

*

har upphört. Nestl6 har
i cnlighet med \flHOutformat etiketter som
lclart anser vilka risker som är
r?r

också
regeln

*
*

förknip;ade med flaskuppfödning och att amning är det bästa
för barnet!
Trots att bojkotten nu är avslutad kommer Nestld inte att lämnas i fred. Boikottgrupperna i
Europa kommer afi arbeta inten*

sivt för att få Nestld aft följa
SfHO-koden i hela vörlden,
Europa är nämligen undantaget
från det avtalNest16 skrev under,
och i många europeiska länder
s ke r forfaran rle stora övert rädelser.

Nordiska Arbetsgruppen för
Internationel la A m ni ngsfrågor,

NAFIA
c/o Ingrid Sillön
Äsögatan 78
116 24 Stockholm

Y

Vietnaminsamlingen fonsdtter!
Postgironummer: 5L 323-4
Skriv "Vietnam" på talongen.
I
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detta händer

SKV-avdelning bildad i Olofström
Iördagen l0 november inbjöds
jag att komma tillBlekinge med
utsikt att få starta en ny SKVavdelning. lntresserade kvin nor
i Olofström skulle samlas och ville höra om SKV;s hisroria och om
förbundets arbete bland kvinnor
och för freden. Visst hade jag forvdntningar, det har man alltid när
m an skall rnf{a nya kvi nnogrup-

per. Dessa förväntningar överträffades vida.

Ett 3O-tal kvinnor hade kommit samman ien trevlig "bambai en av ortens skolor. Den
var naturligtvis trevligare än
vanligt när vana kvinnohänder

lokal"

hade smyckat den med dukar och

blommor på borden. Vi biöds

först på gott kaffe med hembakat
kaffedopp. Dagen var lite råkall så
det smakade gott. Sedan kunde
man titta på en enastående
utställning över vad kvinnor kan.
Handarbeten och hanrverk i alla
former. Tavlor målade av unga

kvinnor

i

gruppen, underbara

broderade dukar, hemstickade

tröjor och tofflor. Ja, t.o.m. skor
stora och små sydda i vackra
tyger, för att så inte tala om en
stor tridårdskorg full av hem- och
växtfärgade yllegarner i de ljuvligasr färger.
Då sved det i hjartat på en som

i slcv

Anna och Ulla två av de unga
deltagarna spelade och sjöng med

liv och lust och fick

också oss

andra att stämma in i de ganska
välkända sån gerna. Undertecknades lilla bidrag till den mycket

trevliga

lördagseftermiddagen

fick i alla fallden föliden att men
beslutade om en SKV-avdelning,
atl man skulle starta med arbete

för aktionen TRAKTAT NU.
Ett uttalande om detta skrevs
och sändes

till

pressen. Därefter

trakterades vi med harligt doftan-

de och välsmakande pizzor och

lättöI. Vänskapligt prat vid bordet vittnade om att Ololström
SKV-avd kommer att bli en bra
sådan. l,otta, Maj och Ulla håller

tills vidare i trådarna. Vi

hälsar

Olofström-avdelni n gen hiärtligt
vdlkommen till vårt förbund.

Evy Andr6n

SKV i Karlskrona?
När jag ändå fanns i Blekinge
som även vid denna dystra årstid
gör skälför namnet Sveriges trddgård, passade jag också på att
besöka en kvinnogrupp i Karlskrona. 13 kvinnor ville veta något
om SKV och om mina egna erfa-

renheter av att vara medlem i
Svenska Kvinnors Västerförbund.
Det blev en bekriftelse om hur

och varför förbundet bildades

tid [ör såna saker. Men man
kunde inte köpa, det skulle

het rillKDV. Också våra förslag
till folders gick runt bordet för art
ge alla en upplattning om var vi

användas av

tillverkaren själv.

Krigsmateriel

till

tande solidari tetsarbete
rade alla.

in

tresse-

Alla var naturligtvis också
intresserade av arbere för freden
och man hade redan kontakt med

fredsorganisationer och vill gärna arbera för Norden kärnvapenfri zon i Traktat Nu.
Vi hoppas naturligtvis att få en
SKV-avdelning i Karlskrona,
Kanske kan det bliett Blekinge-

distrikt. Hör av Er tjejer i Sölvesborg, Bromölla och Ronneby.

Inbjudan till diskussionskvällar
Uppsala SKV- avdelnin g ordnar diskussionskvällar våren
--

öra, Söndagskvällar varan-

tagit upp stickningen som hobby igen efter många års bristande

står i alla de viktiga frågor som
dessa berör. Vårt relativt omfat-

och diskussion om

dess

tillhörig-

vapentillverkaren Martin Mariet-

i USA har

nan vecka kl.

18.00-21.00

(med kaffepaus)
Plats: Nya kvinnohuslokalen på Salagtaan 2l

I

Kvinnorna- Freden och den
Internationella

Kvinnomisshandel

Kvinnojour

Kvin nofören ingar
Kvinnomissbruk
Samhällsomsorg

-

-

på

ändamåI, år

det amerikanska

HEMiTprogrammet, ett system
som innebär ökad rörlighet för
militära lastfordon bl a med tanke på flygtransport av avskjutningsramper o dyl.
En annan slags kran från

HIAB

(Typ VLS), som mer liknar vanliga civila kranar, men som ändå
utvecklats med pengar från

tillverkar

ev skall användas

Hamnarbetarförbundet har
forklarat transporterna av HIABkranarna för militärt bruk i blockad.

styrning,
utläggning..." att betrakta som

Ingenjörer mot Kärnvapen" har
skrivit till Mats Hellström och
Olof Palme och begärt att regeringen skall ingripa för att stop-

inspektör Carl Algernon anser
inte det.
En lokalfredsgrupp i Hudiksvall har arbetat med fallet sedan
i våras och lyckats få fram fakta
i affdren som

HIABs ledningför-

söker hemlighålla.

kvdllarna,
Turordningen på diskussionsämnena kan komma att ändras
efter deltagarnas önskemåI,
annons varannan lördag i
Uppsala Nya Tidning!

Se

Kvinnoftirenfurgarnas
samarbetskommitt6
ftir nykterhetsfrågor
tid tillbaka dr SKV medlem iKSN, tillsammans med bl
a Fredrika-Bremer-Förbundet,
RIFFI, Sveriges kyrkliga kvinno.
råd, de politiska partiernas kvinSedan en

från hamnområdet i sista ögonblicket och transporterades ut ur
landet på annat sätr.
Flera namninsamlingar har
satts i gång för att försöka få potitikerna att ta sirt ansvar. Akrionsgrupper har också bildats på
flera håll i Iandet. SKV har distribuerat namnlistor
alla

av vad kranarna som de

apparater och andra anordningar
för hantering, kontroll, arme-

krigsmateriel.
Enligt svensk lag alhså. Men
utrikeshandelsminister Mars
Hellström och krigsmateriel-

intresserade kvinnor är
välkorn na till diskussions-

g a att kranarna smusslades ut

Enligt Svensk lagstiftning är
"...för militärt bruk utformade

till

All*

HIAB

Fack-klubbarna

tande c:a 8 o/o av produktionen.
En alldeles speciell kran (Typ
8001) har utvecklats särskilt för

för sitt

kvinnoföreningarna och
det svenska samhället

(Metall och SIF) är ointresserade

företagsledningen.

anpassad

de

svenska

namn. När kommitt6n senare

att lyfta Tomahawk-robotar på

darsydd

Barrromsorg och

Barnkultur
10 Invandrarkvinnorna,

anordn ar regionala konferenser,
ser vi gärna art SKVs lok*lfdreningar skickar deiragare till dessa.

kranar för civilt bruk, framställer också militär materiel omfat-

ring, utskjutning,

Kvinnoförtryck och
Kvinnokamp

finner der angeläget art bekämpa
kvinnors missbruk av droger.
På årsmötet i december kommer KSN antagligen att ändra

-

till, och har f ö
fåtr mycket liret information av

latsen. Kranen, som dr helt skrid-

-

kvi nnornas arbetsmarknad
timmars arbersdag
längre fritid.- till.vad?
Scx

vapenbestyckade fartyg bl a for

att lyfta delarna till Pershing II
vid monteringen på avfyringsp-

9

Prostitution

*

noförbund och en rad andra

skall monteras på ett antal kärn-

plats.

8

Insemination

kvinnoorganisationer, som alla

HIAB-FOCO, verkst adsföretaget i Hudiksvall, som tillverkar

amerikanska flottan. Den

7

Fosterdiagnost ik
Kvinno,I Porr.

kvinnosolidarireten

USA

till

Abort

Den offentliga sektorn och

ta Corporation

sålts

*

6

Yrkesföreningen

"Svenska

pa exporten av kranarna bl a med

motiveringen att det är oförenligr.
med Sveriges officiella antikärnvapen-politik.
Greenpeace Sveri ge i Göteborg
forberedde en aktion i somras för
att hindra utskeppningen från
Skandiahamnen av ett antal kranar, men det hela misslyckades p

till

lokalavdelningnar.
Stöd Icke-våldsnätets arbete
mot svensk vapenexport!

Intresserad av
nedrustning?
v

FN utger "Disarmament News-

Ietter", som utkommer

varje

månad och kan beställas kostnadsfritt från
United Nations, Department
for Disarmamenr Affairs, New

York, N.Y. l0Oi7, U.S.A.

Solidaritetshusets
-- --:-'-vanner
I Solidaritetsrörelsens Hus, Barn-

ängsgatan

23, finns Afrika-

grupperna, Central

am

e

ri

kakom-

mittön, COMUSAL

- ungdom
Föreningen Svante

och kultur,
Grände, Föreningeri Manuel

Rodrigues,

Internationella

arbetslag, Josö Carlos Mariatergui peruanska förening, Palesti-

nagrupperna, Samordning för

Centralamerika,

Svalorna,

Svensl+Filippi nska föreningen,

Svensk-Indianska förbundet.
Svenska kvinnors vänsterförbund, Vi mänskor, Utbildning
for biståndsverksamhet UBV
och uruguaykommitt6n. Dess-

ta i tredje vdrlden.

Här kan föreningarna lärtare få konrakt och
stödja varandra samtidigt som
lokalfrågan ordnar sig.
Verksamheten i Solidaritemhuset som startade i sluter av 1982
är intensiv och utvecklas i olika
former. Mycket arbete har lagts

ner för art göra byggnaden

-

Barnängens gamla industrihus
användbar för sitt nya ändamåI.
Huset hyrs på marknadsmässiga
villkor av Stockholms srad. Det
innebär höga hyror och förenin,
garna i huset får inga kommunala hyresbidrag utan måste klara
derta själva och behöver därfor
stöd av sympatisörer.
Solidaritetsrörelsens hus är en
ekonomisk förening med husets
organ isationer som medlem mar.

utom finns ett tryckeri, Tryck
bakom orden, och restaurang
Världshuset samr ert tredie'

VANNER bildades våren

virlden-bibliotek som är under

Vi är en stödföeening

uppbyggnad.
Iddn med Solidaritetsrörelsens
hus är att under etr tak samla
många organisationer som arbctar for internationell solidaritet,
bistånd och stöd åt de förtryck-

verka for att Solidaritemhuset ska
utvecklas. Förutom att verkaför
ekonomiskt stöd villvi göra Solidaritetsh uset och verksam heten

Sök stipendier!
Stipendier i Augusta Tonnings vilohemsfond är till
ansökan lediga.

Syftet med Augusta Tonnings
vilohemsfond är att genom stipendier (summa avkästning av
kapitalet) frfimja socialt intresserade vcrksamma

kvinnors rekre-

ation och/eller utdela studie- och
resestipendier till sådana kvin-

KOM MED SOM MEDLEM!
behöver bli många! Både

Vi

enskilda personer och föreningar

kan bli medlemmar.
Som medlem får du information om Solidariretshusets utårriktade aktiviteter. Du får också
prenumeration på en av de tidningar, som någon organisation
i huset ger ut samt rabatt på måltider i restaurang Världshuset.
Med

le msavgi

ften har fastsrällts

rill 200 kr om året. Sjävfallet kan
du också betala etr srörre belopp

betalar 1000
-kr stödmedlemmar
eller ge en bidrag uran arr
bli medlem.
Medlem blir du enklast genom
att betala in avgiften pä pg321l
15

-

8, Solidaritetshusers vänner.

mannlskor.

stipendiat skall senast ett år efter
erhållet stipendium avge skriftlig
rapport till fondstyrelsen.

ning, beställa möteslokaloch sätta upp affischer.
Under de lörsra åren hände det

Nilsson henne som 'ällas vår

Ann Margret Holmgren blev ombedd att

rade sitt "lantställe" till forbundet, som vid hennes dod hade
ändrat namn dll SKV. Det var
hennes önskan att egendomen
skulle användas som kursgård,
men först skulle någon släkting

1984.

som vill

som bedrivs her känd för flera

Ansökan om stipendium kan
skickas

till:

Fondstyrelsen, Au gusta Ton'
nings Vilohemsfond
Svenska Kvi nnors Vänsterförbund
Barnängsgatan 23
116 41. Stockholm

bara en enda gång att

hålla ett fciredrag. Det var Augus-

ta Tönning som skrev och bad

till Ronneby.
hämtade mig själv med
en liten rrilla till ett lantställe ddr
hon bodde med sin bror", berättar fru Holmgren i "Minnen och
henne komma

"Hon

tidsbilder". Brodern var

kan sökas av enskilda eller grupper av kvinnor.

'

Medlemsskap i Svenska Kvinnors Vänsrerförbund är en förut-

sättning för att erhålla stipendii angeläg
na undantagsfall frångå denna
princip om ansökan avser ett
ändamål som ligger nära SKVs
stadgar och d;irför verkar synner
er. Fondstyrelsen kan

Iigen angeläget att sddja.
Minst fem och högst rio sripen'
dier delas ut.
Fondstyrelsen meddelar sina

beslut B mars, Internationell*

Kvinnodagen. Fondstyrelsens
IF

beslut skall vara enhälliga och går
ej att örerklaga.
Ansökan skall vara fondstyrelsen till handa senast den 1 februari 1985 och skall innehålla en
urförlig redogcirelse för ändamålet med det sökta stipendiet. Varje

Ett riksmöte for kvinnoiourer i
Sverige ägde rum i Norrköping
under Kristi Himmclfärdshelgen. Det beslöt art bilda en rilEsorganisation, som bl a ska vara

Vill du vera mer kan du kontakta:
Ralph johansson, rcl Q7 60 / 335
34 Ordföran.'le i Solidaritetshusets Vänner)
Lars Nilson, Afrikagrupperna
tel Q8/ 44 93 e5 (dagtid)
Karin Lundmark, UBV tel
08/40 29 03 (dagtid)

.SOLIDARITETSHUSETS

nor.

Stipendievillkor: Stipendier

Riksorganisation

ftir kvinnojourer

Vem var Augusta
Tonning?
Omkring sekelskiftet ökade kravet på allmän rösträtt för män.
(Bara trettio procent av männen
och tre procent av kvinnorna

hade rösträtt). Arbetarna
demostrerade och hotade med
streik, men kvinnorna verkade
inte intresserade av frågan förrdn
Stockholms borgmästare Carl
Lindhagen motionerade i Riksdagen 1903 om röstrdtt för kvinnor.
Bland dem som var med och

bildade röstrdttsföeningen var
professorskan Ann Margret
Holmgren. Hon reste sedan landet runt för att bilda lokala föreningar. Hon tog själv alla initia-

tiq hon skrev till

bekanta och
bad dem ordna gratis övernatt-

rege.

rådgivande instans och serviceorgan för kvinnojourer, förmedla

information och idöer mellan
landem ca 100 kvinnojourer och
samordna riksomfamande akrioner.
Kontaktperson: Eva Isaksson,

Hermelinsgarån 30 c, 951 32

Augusta Tonning".
Augusta Tonning teståmente-

bo där

till

sin dod.

Efterhand blev egendomen
mycket förfallen, och kunde var-

ken användas dll bostad eller
- bl a på grund av

mentsläkare och hette Gronwall.
"Fl:lt famliien var vänlig och
rar".

kursgård

Augusta Tonning gick inte
siälv av för hackor. Enligt Lydia
\Wahlström var hon en "originell

som på mycket lösa boliner hävdar att det har sina rötter i Föreningen Frisinnade Kvinnor. (Frisinnade Kvinnor var redan 1914
långt till vänster om det parti som
senare blev Folkpartiet, men det
är en annan historia).
Augusta Tonnings dröm om en

och eneqgisk kvinna, som ägde en
handelstridgård och själv brukade köra sina grönsaker tilltorget
med en liten häst, som gemenligen kallades' Rösträttskam pe n"'.

långdragna forhandlingar med

Folkpartiets kvinnoförbund.

kursgård

Året i913 hölls det 400 förerunt om i alla delar av landet. Rekordet slogs av Augusta
Tonning, som besökt 195 platser
drag

och höll 105 föredrag under 1911.

Äret efier bildades Föreningen
Frisinnade Kvi nnor, nuvarande
Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Augusta Tonning blev
snart medlem, och isin bok "Barrikaden valde oss" omtalar Ada

för radikala kvinnor

har förvandlats till Augusta Tbnnings Minnesfond, Den allra första stipendieutdelningen ur denna

kommer att äga rum på Interna-

tionella Kvinnodagen, den

8

mars 1985. Och givaren kommer
att leva vidare itacksam hågkommelse. Hon kommer alltid att
förbli "Allas vår Augusta Ton-

ning".
Aase Bang

Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg. 23, 116 4l Stockholm
Postgiro s0 s0
s t3 23'4

li;l äillTx;äf""'"

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

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

O Att

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

I Att

mot krig och imperialism, krigens frdmsta orsak. Förbundet vill verka

-

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

O Att verka för skydd

av vår egen och framtida generationers miliö,
människors verkliga behcv och sambanden i naturen.

för ett resursbevarande

samhälle som tar hdnsyn

till

O Att

verka för solidariret mellan folken, f-ör folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för en värld fri
från varje form av ekonomiskt, polidskr, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväl vuxna som barn.

SKV har i korthet följande historia. 1914 bildades Föreningen FriKvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokratioch
kvinnors likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett sarnar-

sinnade

möjlip mellan

kvinnor som önskade en samhällsutveckling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.
bete blev

Ar

alla

1946anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund

SKV-avdelningar

till Kvinnor-

Motala

Else-Marie Hedberg
Rydsvägen 382 B
582 30 Linköping

Agneta Engren
Srrndlingsväg 17
590 JO Borensberg

Atvika

Göteborgsdistriktet
Zaida H*gman

Tel.036/11 74

Högåsvägen 4

Regnvägdrrsgatan 4
417 J2 Göteborg
Tcl. ol1154 19 94

Väsua Göteborg

Box 414
680 52 Ambiörbl

Inga Goksör

Vioigatan

Tel 05fi/8Ql 12

+21 68

Karlshamn

Elsmarie Edström
Olofsgatan 26 B

)önra Nafls\on

]al

290 72 Asarum
Tel. O4s4/2e1 60

7

Östra Göteborg
Erni Friholt

Deje-Forshaga
Monica Ranung
Bokliden 20
667 00 Forshag:
Tel. 05+/705 34

Finspång
Anna-Lrsa Cöransson
Grytölsvägen 24
611 00 Finspång

Karlstad

Gunilla Manneke
S:t Klemensgatan
621 00 Visby

3

1

15

F{ornsgaran 7
a15 02 Glteborg
Tel. Q31/27 18 17

Katrineholm

Mölndal

Inger Andersson
Diulögatarr 35-37 C
641 30 Katrineholm

Astrid Gustafsson
Kn*rrhögsgatan 8A
all ]O Mölndal

Tel.031/27 18 17
Gävle

Marie Sölvebring

Inger Johansson

Järnvägsgatan o4
872 00 Kramforu
Tcl. o6t2/144 92

Hamiltongaran 32
802 20 Gävle

Siri Aldrin
Strandvägen

q4t 00 Pircå

Agnes Vennberg

Stockholms
södra ftirorter
Lilly Guiloce
Paternosterv5gen J6
121 4gJohanneshov
Tel. 08/5e 88 92

Stockholms innerstad
5

och ncrra ftirorter
Eva Ekelöf
V.rlhallavägen
I 14 22

Ramsele

14

Stockholm

Tel. C8/ l5 J3 08

Tel. o92o/195 J4

Clary Krekula
Likarvägen 8

Lund

Tel. 062J,/100 0l

Kerstin Juneberg
Cervins väg 19C

Sala

Tel.ö8/76a t|72

Q0

Luleå

Spånga

880 40 Ramsele

661 00 Skoghall

Tet.054/2J9

Piteå"Munksund

TeL Qsll/372 76

Luleå
951

Ktamfors
Gotland

Liungby

Krortgårdsringen 30

Siv Dahlgren
Mellqvistvägen

950 54 Båtskdrsnäs

0O

1049

Cörebort

Tel. 03 t/2e 68 90

Båtslrärsnäs
Lilty Johanson
Box 203

55

Ljungby

Pl

EIlen Eriksson

FM;s ekonomiska och sociala råd samt hos UNESCO. Denna status innebär att yttra sig vid sammanträden och att framlägga egna förslag muntligen eller skriftligen.

Linköping

Brita Tener

Ambjörby

KDV har 129 anslutna organisationer i 114länder med tlera hundra
miljoner medlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ status hos

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna

67100 Arvika
ll'el. 0570/ I sl la

nas Demokratiska Världsförbund, KDV, (\ilomen's Internati onal
Democratic Federation, VIDF).

Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
2?l 05 Lund
Tel. o4bl14 e4 04

163 58 Spånga

Margareta Thelander

Lärarstigen

12

SödertäIje

7lJ 00 Sala
TeL

ol24/tj7

76

Malmberget
Siv Lunrlberg
Grevgatan l3
971 00 Malrnberget
T el.0s7a/21s 26

Maud Stedemark
Floraborg:vågen 'l 2
151 51 $öderrålie

Skellefteå

Uppsala

Barbro'S0iklund

Erda Äkerlund
Linndgatan 11 C

Fäbogatan 5
931 56 Skellefteå

Malrnö

Tel. oglo/885 47

753 32 Uppsala
Tel. 0t8,r10 a8 72

Susanne Biorkenheim
Friisg*un 7 A

Skövde

Örebro

2t4ll

Matmö

Tel- 0+0/97 1561

Karin Sandelin

Marie Wikner

Mariestadsvä&en 75
541 00 Shövde

Äsbyvägen 7
703 75 Orebro

SKV Göteborg har hand om medlemskontaker och ekonomi.
SKV:s lokal i Viktoriaskolan är öppen onsdagar 10.00*13.00 och

äåt:$ärteditionen

i Stockholm har iour torsdagar kl'

torsdagar 17.00-19.00
I.inn6gatan 21,413 04 Göteborg, Tel. 031/A 4A 23

Vi hittode tvö bllder il

t*ilill

lrliiiiil

