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Informera oss !
Rustningskostnaderna ökar, vapenhandeln blomstrar (inte minst i vårt fredsälskande
land). Världens utlägg för krigsberedskap närmar sig nu en miljard dollar per dag.
Drygt hälften av all forskning ägnas kriget, ägnas konsten att förgöra mänskligheten.
Själva ligger vi trea i rustningskostnader pr person i världen.

Fredskrafterna tycks bräckliga och oorganiserade jämfört med den förödande effek-
tiva krigsapparaten. Många människor känner sig maktlösa. Vad kan vi göra, vad tjänar
det till?

Naturligtvis k a n vi göra mycket, naturligtvis kan vi alla dra våra strån till stacken.
Det visade inte minst Folkriksdagen som avhölls i Stockholm i januari i år. Vem hade
kunnat tro eller hoppats på sådan anslutning och på en sådan enighet från höger till
vänster.

Men hur skall man kunna fånga upp denna fredsvilja, hur få denna brett förankrade
fredsopinion att höras? Tidningarna bidrar med några förströdda notiser, TV och Radio
har ju så kolossalt mycket viktigare att rapportera än ett 40-tal riksorganisationers
och ca 100 lokalorganisationers krav på nedrustning och förbud mot neutronbombstill-
verkning.

Hur långt når t ex Sipris utomordentliga broschyr "Världens rustningar - kärnva-
penhotet" (ca pris kr. 7:-) eller UD:s "Helsingforsdokumentet" (gratis)?

Karin Söder inledningstalade på Folkriksdagen. Hon sade bl a att "en engagerad all-
män opinion är en oumbärlig del av vårt demokratiska samhälle och en förutsättning för
framgång i det internationella nedrustningsarbetet". Längre fram yttrade hon: "Sverige
har tillsammans med övriga nordiska länder föreslagit att en djupgående FN-studie in-
leds på området nedrustning/utveckling. Förslaget godkändes i princip av den ordinarie
generalförsamlingen i höstas. Flera frågeställningar, som är centrala för att förstå prob-
lematiken kring överföring av resurser från militär till civil verksamhet i samband
med en nedrustning, har aldrig studerats ingående på det internationella planet."

Vi spetsade öronen. Det här var ju vad SKV bl a motionerat om till Folkriksdagen. I
själva verket hade redan de skandinaviska länderna gemensamt framställt ett sådant
förslag till FN, daterat den 1 september 1977 ! Vi hade ingen aning om detta ! En snabbtest
bland mycket kvalificerade fredskämpar visade att de var lika okunniga som vi.

Detta viktiga dokument, som beslutades högt över våra huvuden, hade aldrig nått oss
och ändå vädjade utrikesministern till allmänna opinionen ! Man får en hissnande
känsla av gapet mellan makthavare och fotfolket, ett gap som våra massmedia är sorg-
ligt ointresserade av.

Vi dränks i information om komplett likgiltiga saker, från Silvias diadem till menyer
för den lilla intima middagen.

När skall massmedia och överheten inse sitt enorma ansvar mot oss alla. Vi har rätt till
kunskap och information, vi har rätt att veta vad som händer i livsviktiga ting.

E.P.



Kvinnori Uppsala
omkvinnori Uppland

Det här numret har huvudsakligen gjorts av medlemmar i Uppsala SKV-avdel-
ning. Några av dem ser ni på omslaget till tidningen. Ett par är journalister
men de flesta har inte skrivandet som yrke. De jobbar på kontor eller sjukhus,
studerar eller har administrativa jobb. En är änkepensionär och översätter och
någon är arbetslös akademiker.

Vi mänskor har tidigare gjort specialnummer om kvinnor i Norrland (1971)
och i Giiteborg ( lgZg ), men då har vi kommit "utifrån" och i samarbete med
människor på platsen försökt beskriva kvinnornas situation. Men i detta num-
mer är det alltså den lokala SKV-avdelningen i Uppsala som svarar för
materialet om kvinnor i Uppland.

Vi tycker att det är ett spännande experiment. När vi först pratade om num-
ret skulle det mest handla om kvinnor i Uppsala, men i det slutliga materialet
är det landskapet Uppland och kvinnorna där som dominerar. Liuset från lär-
domsstaden Uppsala har alltför ofta lagt resten av landskapet i skugga - vi på
redaktionen fick lära oss mycket nytt när vi läste artiklarna.

Det finns en unik Upplandshistoria som måste satt sina spår i människors
medvetande. Här har patronerna, storgodsägarna och bolagen fört ett feodalt
regemente. Underst i den patriarkala hierarkin har kvinnorna och barnen fun-
nits.

Men Uppland är naturligtvis också en del av Sverige. Samma strukturratio-
naliseringar, samma avfolkning, samma arbetslöshet. Beskrivningen av nu-
läget är Siltigt för många delar av lanclet men kanske blir det gripbarare när
man koncentrerar sig på att belysa situationen på en enda plats.

SKV-kvinnorna i Uppsala har givit ett exempel på hur man kan skaffa sig
kunskap om sin historia och situation och föra den vidare. Vi hoppas att många
tar efter deras exempel och som en kollektiv "släktforskning" dokumenterar
sin historia och undersöker sitt nuläge.
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Uppland är inte bara Uppsala
med landsbygd. Inom de 12 500
kvadratkiiometrarna som ut-
gör landskapets yta finns en
rikt varierad landskapsbild.
Den gamla huvudstaden med
dess berömda universitet
( Linn6, Celsius, Hammar-
skjöld) och den omkringlig-
gande slätten har alltför länge
dominerat bilden av Uppland.

Det vackra landskapet skif-
tar från lummiga Mälarvikar
i sydväst till det kuperade
Roslagen i öster och de stora
skogarna i norr som begrän-
sas av Dalälvens forsar. Allt
det här sammantaget inramar
uppsalaslättens bördiga blå-
lera (upp till 80 m djup på sina
ställen ).

Huvudnäringar genom år-
hundradena har varit jord-
och skogsbruk och vid ros-
iagskusten fiske.

Men Upplands största bety-
deise genom tiderna karakte-
riseras av järnhantering och
gruvdrift vid de gamla bruken
runtom i landskapet. Efter
1600-talets mått var järnhan-
teringen på den tiden en stor-
industri, och järnet från Upp-
land blev inte bara ett led
bland andra i svensk järnex-
port. Den höga kvaliten gjor-
de att det var det bästa vi ha-
de att sälja från Sverige. Och
Dannemora gruva är än idag
känd för sin kvalitetshöga
järnmalm.

Brukssamhällena i Uppland
är således många. Gruva,
herrgård, smedja och bruks-
gata är något som ständigt
återkommer i landskapsbil-

Uppsala höSärr
f)annemora gruva och
Forsmarks kåirnkraftverk

den nar man reser genom
Uppland.

Många bruk har lagts ned,
och av de få bruk som idag

är levande industrier är flera
nedläggningshotade. Bruken
har blivit brickor i storfinan-
sens spel nu när arbetsmark-
nadsiäget hårdnat, och deras
framtida öden avgörs av äga-
re med huvudkontor utanför
landskapets gränser. Danne-
mora gruvor ägs av Stora
Kopparberg, österbybruk av
Fagersta, Söderfors av Udde-
holm för att ta några exemPel.
Men bruken har blivit han-
delsvaror i sig själva den se-
naste tiden och ägarförhållan-
dena skiftar snabbt.

Uppsala län har 234623 in-
vånare. Landskapets gränser
är något större än länsgrän-
serna, men den uppländska
jorden är uppdelad mellan ett
fåtal ägare.

Tre grevar, fem friherrar, en

fideikommissarie, fyra vanli-
ga kapitalister, kyrkan och
universitetet är de största
jordägarna. Mindre än 50 per-
soner äger och kontrollerar
hälften av den uppländska
jorden. Resten ägs av 3 000
bönder.

I Uppsala län är arbetslös-
heten, liksom överallt annars i
Sverige, stor. Framförallt i
norra Uppland, som brukar
jämföras med Norrbotten vad
gäller arbetsmarknadsläget
just nu. Vid kärnkraftverket i
Forsmark, i norra länsdelen,
räknar t ex 400 byggjobbare
med att bli utan arbete före
semestern -78. Räknar man
med entreprenörfirmornas
jobbare fördubblas säkert den
siffran.

Oavsett vilken ståndpunkt
man har i kärnkraftsfrågan,
så är det oansvarigt av politi-
kerna att använda kärnkraft-
verken i den politiska makt-
kampen - till sist är det ändå
Iokalbefolkningen och kom-
munerna som får ta konse-
kvenserna av kohandeln i
kanslihuset.

I hela Uppsala län var om-
kring 2 000 arbetslösa i januari
enligt länsarbetsnämnden.
Dessutom fanns 5 413 personer
i arbetsmarknadsutbildning,
företagsutbildning och be-
redskapsarbeten.

Om arbetsmarknaden ser
dyster ut allmänt sett, så är
den ännu värre för kvinnor-
na: arbetstillf äIlena som
finns, förutom på ett fåtal or-
ter. är enbart inom vård- och
servlcevr}(en. LS CW

Bar-r€N -
HAv €-l-



österbybruk i norra Upp-
land är ett typiskt bruks-
samhälle uppbyggt kring
järnhanteringen. Stål-
verket är fortfarande i
drift - även om stålkrisen
är hotande och därför
har samhället i högre grad
än andra bruk bevarat sin
speciella karaktär. Bruken
som ägdes av enskilda fa-
miljer, var en slags feodala
slutna samhällen, avskurna
från yttervärlden: bostä-
der, skolor, affärer, arbets-
platser, allt tillhörde
bruksägaren. Arbetarna
levde ofta hela sitt liv på
bruket.

foto: Thord Norman

"en uppbäddad säng
var allt
åinkan fick behålla"

kvinnor \
Elsa Eriksson i Osterbybruk är av vallonsläkt på både
fäderne och möderne, med direkt släktskap till en vallon
som invandrade på 1400-talet. Hon har levt hela sitt liv i
österby, blev tidigt änka och fick uppleva en svår tid på
20- och 30-talen, då brukspatron ställde henne utan bo-
stad - hennes man hade nämligen strax innan sin död
varit med om att bilda den första fackföreningen bland
smederna.
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Under en eftermiddag i höstas
besökte vi EIsa för att höra
henne berätta om sitt och and-
ras iiv i Osterbybruk från sek-
Iets början och framåt. Elsa är
född 1889 och fyller alltså 89
år i år. Hon berättade i nästan
tre timmar, outtröttligt och
med en bister humor - hen-
nes dialekt kan inte återges,
utan detta får bli en iite ut-
slätad sammanfattning.

6

- Vi var fem syskon, jag
var enda flickan. Vi bodde he-
la familjen plus morfar och
mormor och gammeif armor
som var blind, i en av bruks-
bostäderna: kök pius två små
kamrar. Far var mästersmä].-
tare i smedjan, precis som far-
far varit.

- Musiken var viktig i vår
familj, precis som för många
andra av arbetarna här - den

var ett sätt att muntra upp
vardagen och umgås. Jag
glömmer aldrig när min älds-
ta bror hade köpt hem en or-
gei till mig - pojkarna spela-
de sjäiva olika instrument och
jag som sjöng så mycket skul-
le ha en orgel tyckte de. Men
pappa skickade tilibaka den,
vi hade ingen plats för den.
Då grät jag riktigt - iag var
väl en sex-sju år.

Elsa gick i skoian fem år,
sen blev det inte tid för mer,
eftersom hon som enda dotter
var tvungen att hjälpa sin mor
med hushållsarbetet. Egentli-
gen skulle hon ha velat iäsa
mer - det är en sak som hon
återkommer till flera gånger
under sin berättelse.

- Vi var ju många syskon
och hade det trångt hemma,
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så jag fick aidrig läsa iäxorna
ordentligt. Eftersom jag var
flicka fanns det a11tid något
att se efter, man fick aldrig
vara ledig och leka eller så
heller. Skoll.ärarn sa: Jag f ör-
står mig inte på dig EIsa.
Frågar man viiken förstånds-
fråga som heist så svarar du,
men läxan den kan du aldrig.
Vad gör du om kväIlarna?

- Det kunde han inte be-
gripa och talade om det för
mamma, och hon tyckte det
var svårt, det tyckte vi båda.
Men jag fick liksom lite un-
dantag sedan i skolan, fick
skri.va upp dem som pratade
när lärarn var ute. I regel bör-
jade pojkarna prata redan
innan 1ärarn hunnit utom dör-
ren - då måste jag skriva upp
dem, och sedan få stryk av
dem för det. Så nog var det
odygd på den tiden också.

Såpa av aska och slaktfett
Elsa berättar också om kvin-
nornas arbete i hemmet:

- Vi bakade bröd en gång i
månaden, hårt bröd alltså. Vi
satte en deg på hundra kiio
mjöI och två hinkar vatten,
som det tog två dagar att ba-
ka ut. Vi var i regel två om
baket, gick upp vid tretiden På
morgonen och satte degen -då gick armarna som maski-
ner. Stor ugn hade vi så det
skulle gå fort för att hinna
med.

- Tvätten var också en stor
och tung uppgift. Först fick vi
gå och stjäla aska av herrska-
pet, dom hade råd att elda
med björkved, och björkaskan
gav den finaste såpan. Askan
skulle kokas med fett, och det
fick vi genom att ta reda på
rester efter älgslakten, som vi
hämtade borta vid slaktarbo-
den. Om såpan blev fin såg
den ut som silver, och då tog
den ordentligt. Så fick vi göra
både såpa och tvål efter första
världskriget tänk vilket
göra. Och sen själva tvätten
- bara smedskjortorna, som
var genomsmutsiga, fylide en
hel pannmur. Skjortorna var

det noga med - dom visade
var det fanns iata kärringar,
som vi sa. Vi var ju flera som
skulle tvätta samtidigt i den
gemensamma tvättstugan, så
det gäIJ,de att komma först.
Sedan ut och klappa tvätten
vid Smedströmmen stora
kar var det, som tog tid, och
ibland på vintern frös kjolar-
na till ispansar.

Nu är det andra tider och
andra seder - nu rinner vatt-
net av sig självt, och ändå är
man inte nöjd.

- Vi odlade eget lin tilt
skjortorna, och allt textilma-
terial vävde vi själva. Det
fanns en vävstol i varje kök -

w w w
foto: Anders Sandberg

det var ju det största rummet
i bostaden. Jag var en av de
sista som hade hemvävd bom-
uiisklänning på midsommar.
Man brukade ha fjolårets
klännrng på midsommar-
afton, på midsommardagen
en finare, och på annandagen
tog man på den nyaste. Man
vävde en ny klänning varje år,
som sedan togs till vardags.
Det var noga med randning
och rutning på tyget - man
ville ju inte vara lik någon
annan. Dumt nog har jag ing-
en enda klänning kvar, det är
inte iänge sedan jag kliPPte
den sista till mattrasor.
Många har frågat om jag inte
har sparat någon, men inte
såg jag det som något märk-

ffitl,WL



värdigt. Men nu tycker jag det
är lite synd.

- TiIl de stora helgerna,jul och midsommar, bryggde
man ö1, olika yrkesgrupper
turades om med att brygga åt
alla. Det var lite trolldom med
bryggningen, som jag mest
har hört från de äidre. På
kvällen när brygden startades
var det noga med att se till
att ingen kom in över tröskeln
när malten skulle syftas. Kl
två på natten gick mamma
upp och ut i brygghuset som
flera hushåll turades om i.
När vi barn vaknade fick vi
komma dit och dricka vört -det var förfärligt gott. Sen när
brygden jäste fick ingen kom-
ma in - man hade stål på
tröskeln så att inte brygden
skulle bli förgjord. Humle
hämtade vi från vår egen
humlegård, och jäst fick man
låna av varann.

- Vörten användes också
till bakning och till att koka
bärmos på vi åt mycket
bär och grönsaker på den ti-
den också men inte färska
som nu. Maten var annars
mest salt sill och sait fläsk -det är nog därför mina leder
är så dåliga. Och mycket bröd,
det äter jag idag också, jag
bakar det mesta själv. Vi hade
egen ko som höi] oss med
mjöIk, smör och ost. Nästan
alla hushåll hade ko och kan-
ske gris.

.?tnkorna flyttades
utom synhåll
Elsas mamma blev sjuk i can-
cer, och Eisa fick sköta henne
hemma två år tills hon dog.
Då fick hon ta över moderns
ansvar för familjen. Sedan
gifte hon sig med en smed och
fick en son. När barnet var ba-
ra drygt årsgammalt dog hen-
nes man i spanska sjukan,
som skördade många offer
bland de friskaste och star-
kaste karlarna 1919.

- Strax innan han dog ha-
de han skrivit under den förs-
ta f ackföreningsJ.istan som
gick runt, och därför ville bru-
ket hämnas - jag blev ställd

8

utan bostad, hade inga rättig-
heter och ingen ekonomisk
trygghet, änkepension fanns
inte. Jag var helt rådiös, och
nedbruten, vi hade bara varit
gifta två år... TiIl siut fick
jag en mindervärdig bostad i
utkanten av bruket, där jag
kunde ställa undan de möbler
jag hade råd att behåila. Man
brukade flytta änkorna utom
synhåll, för att inte herr-
skapsfolket skulle behöva se
hur fattigt och eländigt de ha-
de det. En uppbäddad säng
var det enda änkan fick be-
hålla, och att sätta sig i skuld
var inte att tänka på. Visst
försökte foik hjälpa mig, men
det var många som var ar-
betslösa och hade svårt nog
att klara sig själva.

- När min syster gifte sig
och flyttade kunde jag flytta
hem igen. Då skaffade jag en
stickmaskin på avbetalning
och stickade strumpor som
jag sålde till Elmgrens i Upp-
sala - 50 öre paret fick jag.
Jag var inte så stark så jag
kunde ta något tungt arbete,
men jag började städa lägen-
heter åt bolaget. Jag skurade
om nätterna och stickade om
dagarna - så höll jag på tiils
jag stupade, och kom in på
sjukhus på 40-ta1et. Då var
mina leder helt slut och jag
fick iigga där ganska länge.
Där fick jag tid att tänka, och
då tänkte jag att jag var bra
dum som inte hade lärt mig
engelska. Jag läste igenorn he-
la biblioteket nästan - tänk
om jag fått tid att iäsa lite
tidigare...

Här har ju folk kunnat leva
och arbeta i så många år
- När arbetarrörelsen tog
fart här hade jag redan fått
min sorg och orkade inte vara
ute bland folk. Men min son
kom med aktivt, han skrev
bl a i Arbetarbladet och tog
hem olika tidningar och sålde.
Det var fler än jag som blev
änkor efter spanskan och
knappt orkade fortsätta - de
var väi bara en belastning för

bruket, som inte hade nytta
av dem. Många hade själva en
släng av sjukan och ont om
mat var det - den tog gula-
scherna hand om. Det fanns
de som gömde smör i köks-
soffan för att få behålla det,
men smöret smälte och rann
bort. . . då skrattade vi som in-
te hade råd att köpa något
smör...

- Det tog mig flera år att
komma igenom sorgen. Jag
blev lite folkskygg och sluta-
de gå ut. Vi hade förut varit
med på så mycket - jag sjöng
och spelade amatörteater,och
min man var fin på att dekla-
mera. Men jag klippte av
tvärt, ingenting betydde något
för mig.

- När man bodde så trångt
som vi gjorde på den tiden, så
var det viktigt att ha före-
ningar och träffa folk och ord-
na iite fester - det fick inte
kosta något, man tog vad man
hade och bidrog var och en på
sitt sätt. Nuförtiden gör folk
ingenting sånt på sin fritid,
det är liksom för simpelt, det
ska vara så märkvärdigt för
att duga. Och sitter jag inte
sjäIv framför TV:n och blir
arg om det inte är riktigt
bra...

- österby har ju föränd-
rats väldigt, det har kommit
hit mycket nytt folk, som växt
in här med tiden. Nu när
framtiden för stålverket ver-
kar så osäker, så känns det
förfärligt hotfullt, fastän jag
inte har med det att göra läng-
re. Men om dom siår igen, så
finns det ingen framtid, och
det känns konstigt att tänka
sig - här har ju folk kunnat
Ieva och arbeta i så många
år. Hur ska folk kiara sig om
det blir sämre tider igen -ungdomen har ju ingen aning
om hur det har varit, de irar
aidrig fått lära sig hur man tar
sig igenom svårigheter. Jag
vet inte riktigt heller - det
gäller väl att inte ge upp, att
kunna hålla ihåe och hjälpa
varann, inte bara tänka på sitt
eget bästa. r

Lotta Schiillerqvist



Harriet Karlsson, Ann-Sofie Johansson och Inger Mannon. foto: Ake Johansson

"våra jobb åir lika
viktiga som märnenstt

I Söderfors liksom i många andra nedläggningshotade
bruksorter runt om i landet är det kvinnorna som har det
svårast i kampen för att få behålla sina jobb. Specialstål-
verket i Söderfors ägs av Uddeholm och dominerar helt
samhället eftersom verket utgör den enda arbetsplatsen
av större betydelse. För dom anställda på driftssidan i
stålverket är jobben genom statlig inblandning räddade
två år till, men på tjänstemannasida står varseln kvar.
18 kontorister var tvungna att sluta sin anställning sistajanuari i år, samtliga kvinnor.

- Kommer du dragande med
den där jämlikheten igen, det
får väl vara någon måtta på
jämlikheten också. Så har jag
en känsla av att många tänker
när jag pratar om oss kvinnor
på kontoret.

Det säger Harriet Karlsson
som arbetar deltid på bruks-
kontoret i Söderfors, när vi
några dagar före jul sitter

runt hennes köksbord och dis-
kuterar hur det ska gå för
brukssamhället Söderfors om
Uddeholm lägger ner stålver-
ket, och hur kvinnorna på
kontoret ser på sin framtid
och sin kamp för att få behål-
la sina arbeten.

Harriet var med i SIF-klub-
bens fackstyrelse på verket
t o m årsskiftet -78 och hon

har jobbat tio år på brukskon-
toret. Ann-Sofie Johnsson och
Inger Mannon, som jobbat
ungefär lika länge på konto-
ret, har också kommit hem till
Harriet den här december-
kväl1en.

- Våra jobb är lika viktiga
som männens, på något sätt
måste jag få ett nytt jobb, sä-
ger Inger som är en av dom
arton kvinnor på kontoret
som hittills biivit uppsagda.

Sammanlagt jobbar det 60
kvinnor på tjänstemannasi-
dan på stålverket, varav 32 på
kontoret

- Det är ett nederlag att
bara acceptera att man måste
sluta sitt jobb, menar Inger
vidare, men vad ska man gö-
ra?

Alla tre är eniga om att dom
som inte är uppsagda i den
här första omgången inte ska



Foto: Äke Johanson

Bruksorten Söderfors ligger
i Uppsala län i norra UPP-
land och hör till TierPs kom-
mun.

1976 bodde det ca 2 600
människor på bruket.

Samhället är helt domine-
rat och beroende av sPecial-
stålverket som ägs av stor-
koncernen Uddeholm. För ca
750 Söderforsbor innebär
specialstålverket tryggheten
att ha ett fast jobb och en sä-
ker inkomstkälla. Av dessa
är ca 130 kvinnor.

Bruket i Söderfors har
anor sen 1700-talet.

1907 köptes bruket av Stora
Kopparberg, som i dagligt
tal kallas för STORA, och
omkring 1:a världskriget
påbörjades tillverkningen av
specialståI.

1968 sålde STORA en del
av produktionen - hårdme-
tallavdelningen - till Fager-
stakoncernen. 150 arbetstill-
fällen försvann i Söderfors.

1973-76 minskades antalet
anställda vid specialstålver-
ket från 1200 personer till
900.

24 september 1976 får fac-
ket reda på att förhandling-

ar mellan STORA och Udde-
holm pågår.

8 november 1976 tar Udde-
holm över Söderfors. 100
jobb försvinner.

Hösten 1977 hotas 150 ar-
betare på metallsidan av
varsel om avsked. 18 av dom
anställda på tiänstemanna-
sidan varslas samtidigt om
avsked, samtliga 18 är kvinn-
liga kontorister.
I december beslutas att s k
strukturomvandlingslån ska
erbjudas företagen så att ra-
tionaliseringar kan ske.
Sammanlagt anslås 1,3 mil-
jarder kronor.

Uddeholmskoncernen får
samtidigt 600 miljoner kro-
nor i stöd från regeringen för
att klara sin nu urusla eko-
nomi.

I december L977 beslutas
också att specialstålsföre-
tagen ska få ett statliStTS %-
igt lönebidrag i 2 är om dom
inte avskedar sina anställda
på metallsidan utan syssel-
sätter dom med annat vid
verken.

Uddeholm drar tillbaka
sitt hot om varsel om avsked
av dom 150 anställda i drif-
ten. Jobben räddade 2 år till.

På tjänstemannasidan
kvarstår dock varslen om
avsked av dom 18 kvinnorna
på kontoret.

jobba en enda timme i över-
tid, men dom tror också att
det kan bli svårt att genomfö-
ra. Cheferna är män och i sin
position känner dom sig mer
Iojala mot företagsledningen
än mot kontoristerna samti-
digt som dom tillhör samma
fackorganisation, SIF-klub-
ben. Ann-Sofie tror också att
det kan bli svårt att avgöra
var man ska sätta gränsen för
övertidsarbete.

- Hur man än vrider och
vänder på det så är det ju än-
då vi sjäIva som blir lidande
av att ha en massa efterslä-
pande arbete, säger hon.

10

Men Inger ger sig inte.
- Det måste kontoristerna

ställa upp på annars hjälPer
ni ju bara företaget att klara
sig utan oss arton som är UPP-
sagda i första omgången.

Det svåraste problemet för
kvinnorna på kontoret visar
sig vara att facket, SIF-kIub-
ben, innehåller så många oli-
ka kategorier av medlemmar.
Allt från högre tjänstemän'
som är lojala mot Uddeholms-
Iedningen till kontorister på
gräsrotsnivå. Några gemen-
samma intressen att försvara
finns knappast.

- Det är nog annorlunda

för dom kollektivanställda
inom metall, dom kämPar ju i
varje falt för samma saker,
menar Harriet. AlIa runt bor-
det är ense om att det är vik-
tigt att alla har jobb. Men dom
har också en känsla av att det
ibland faktiskt verkar som om
karlarna tycker att deras jobb
ska räddas i första hand. Men
det stäIler Harriet, Ann-Sofie
och Inger inte uPP På.

- Ibland blir man förban-
nad och ibland resignerar
man för det här med jämlik-
het och rätten till jobb. SPe-
ciellt när man i den allmänna
oron hemma kan märka att



såna tankar kommer fram, sä-
ger Harri.et.
27 studiecirklar
om Söderfors
Ann-Sofies, Harriets och
Ingers män jobbar också på
stålverket, och deras jobb är
på grund av det 7\'/o-iga stat-
liga lönebidraget (se faktaru-
ta) räddade två år till.

- Men när jag riktigt tap-
par sugen, säger Harriet, det
är när jag hör kvinnor resone-
ra på samma sätt. För det
finns faktiskt kvinnor som
också tycker att männens jobb
är viktigast.

Spekulationerna om varför
det är så är många men Ann-
Sofie, Harriet och Inger tycks
eniga om att kvinnorna
många gånger inte törs säga
lika mycket som männen. DeIs
därför att männen oftast har
större erfarenheter från före-
ningsliv och dels därför att
många män fortfarande är
fast i en massa fördomar om
att det inte är så viktigt att
Iyssna när en kvinna pratar
som när en man gör det.

- Det gäller att ställa krav
och sen sluta upp bakom kra-
ven men samtidigt vill vi inte
splittra den här kampen om
jobb eftersom den i grunden
är gemensam. Det är så fruk-
tansvärt svårt att veta hur
man ska handla säger Harriet
fundersamt.

I september startade facket
tillsammans med tekniska
högskolan i Stockholm 27 oIi-
ka studiecirkiar i Söderfors.
Många som bor i brukssam-
hället, dom flesta jobbare på
verket, har ställt upp i den här
studiecirkelverksamheten där
man försöker klarlägga sin si-
tuation.

Uddeholm att ta hänsYn till
oss, menar dom. Cirklarna
håller också aktiviteterna
igäng och fungerar som På-
tryckningsmedel på mYndig-
heterna.

- Studiecirklarna är bra.
Där tycker jag att alla lYssnar
även när vi kvinnor Pratar sä-
ger Inger. Ann-Sofie är emel-
lertid lite tveksam och tYcker
inte att man pratar så mYcket
om kvinnornas problem.

Stämningen kring köksbor-
det hemma hos Harriet är fin.

Outtalat finns en gemensam
känsla av att det vi pratar om
är väldigt viktigt.

- Jag känner mig rotlös
när jag tänker på framtiden
säger Inger plötsligt. Hemma
pratar vi inte så mycket om
hur framtiden ser ut. Man
skjuter ifrån sig alla obehag-
Iiga tankar och tror väl in-
nerst inne att det ska ordna
sig.

- Fast varje gång man ska
köpa något nytt så funderar
man både en och två gånger
över om man har råd och om
det är någon id6. Vi vet ju ing-
enting om vi kan stanna i Sö-
derfors e1ler om vi tvingas
flytta, säger Ann-Sofie.

- Men vart ska man ta vä-
gen? Det finns ju snart inte
ett jobb att få vart man än är
beredd att flytta, inflikar
Inger.

- Visst kommer vi att hop-
pas i det längsta, fortsätter
hon, men vad ska vi hoppas
på? Hela samhället kommer
att försvinna om Uddeholm
lägger ner ståIverket, men det
tar väl Uddeholm knappast
någon hänsyn till. Det är ju
pengarna som räknas inte
människorna.

ket, fram till 1976, var vi in-
vaggade i någon slags trygg-
het.

- STORA tog ansvar för
Söderfors och dess befolk-
ning, menar Inger.

Företaget stod för all ser-
vice i samhället, vägskötsel,
sophämtning m m. Och alla
som arbetade på bruket visste
att företaget ordnade med bo-
stad. Stora såg också till att
alia ungdomar fick jobb på
verket direkt efter skolan. För
Ann-Sofie och Inger t ex var
det helt naturligt att börja på
verket så snart dom slutat
husmorsskolan i Skutskär,
några mil från Söderfors.
Husmorsskolan som också äg-
des av STORA. STORA tog
alltså sitt ansvar även för
skolgången för dom unga i Sö-
derfors. För dom som ville och
hade möjlighet att fortsätta
med högre studier hade STO-
RA ordnat med elevhem i
Uppsala. Men det gällde för-
stås bara tjänstemannabar-
nen.

Trots att klasskillnaderna i
bruksorterna tidigare var
väldigt markanta så menar
Harriet att man då inte refiek-
terade så mycket över skill-
naderna utan att klasstillhö-
righet är något man blivit mer
medveten om efter det att
STORA tagit sin beskyd-
dande hand från Söderfors.

- Ja säger Inger, STORA
gav inte bara jobb tilt aila
ungdomar, på jularna kom bo-
laget också och d.elade ut juI-
granar till familjerna på bru-
ket. Först till tjänstemännen
sen tiil jobbarna.

Harriet, Ann-Sofie och
Inger menar att vetskapen om
att STORA skulle sälja bruket
till Uddeholm slog ner som en
bomb på hösten 1976.

- Någon samhörighet med
Uddeholmsbolaget kan i varje
faII inte jag känna, säger Har-
riet. Snarare har man gått på
helspänn över vad som ska
hända med Söderfors ända
sen Uddeholm tog över. r

Catharina Westin

Studiecirklarna blir vad STORA köpte iulgranar
deltagarna sjäiva gör dom till. Att vinster och pengar alltid
En del studerar Uddeholms styrt produktionen i bruks-
ekonomi, €D del alternativ samhällena århundraden
produktion osv. igenom är i och för sig inget

- Cirklarna är en maktfak- nytt.
tor, menar Inger, Ann-Sofie Men Inger berättar att det
och Harriet. ändå var annorlunda förr.

- Makt är att vara många När Stora Kopparberg, i
och en stor opinion tvingar dagligt tal STORA, ägde bru-
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"helst vill jag
stanna i Gimott

kvinnor 1

Bendets 6, 23 år, skild med två barn 2 och 4 år gamla be-
rättar här i en intervju hur det är att vara ensamstående
mamma i brukssamhället Gimo i Uppland där hon bor
sedan nio och ett halvt år tillbaka.

Bendets6 har arbetat på Sandvik i 7 är, skift på deltid.
Nu läser hon sociala linjen på vuxengymnasium i Ost-
hammar som ligger ca 3 mil från Gimo.

-t\J
et-Cg

-F\-Fr-|<J

Bendets6, vad hade du för ar-
bete på Sandvik?

- Jag slipade. .. trekanter i
hårdmetall. Det blev bIässkär
av dem.

i{r det många kvinnor som
jobbar där?

- Det är väI 3-400 kvinnor,
kanske mer. Vissa jobb anses
som typiska kvinnojobb, t ex
avsyning och etsning. Det
finns vissa jobb som är typis-
ka mansjobb också, fast jag
förstår inte varför. Jag tycker
alla jobb är likadana där. Har
man iärt sig ett så kan man
alla.

Väldigt lite kvinnor i för-
hållande till alla som är an-

Gimo är en gammal bruksort
som ligger 5 mil från Uppsala
och tillhör Osthammars kom-
mun.

Gimo har 3 200 invånare och
har två stora industrier, Sand-
vik med 1335 anställda' därav
454 kvinnor och Rockwool med
225 anställda, därav 30 kvin-
nor.

Gimo kan betecknas som ett
blomstrande samhälle med
gott om arbete och dagherns-
platser, bostadsbrist och bra
bussförbindelser till Uppsala.

ställda är fackligt aktiva. Jag
var kontaktombud och av to-
talt 30 ombud var bara 3-4
kvinnor.

Hur fungerar det med skift-
arbete och barn?

- Dom som har barn job-
bar var sitt skift och iöser
barntillsynen så. Skiften går
5.30-14 och 14-2230. så det
fungerar ju inte med daghem-
mens tider. Vi ställde krav på
Sandvik att man skulle ordna
någon form av daghem för
dom som skiftar, så man kun-
de lämna ungarna där vid
skiftbytet, från klockan 13-
15 skulle räcka. Då kunde bå-
da föräldrarna få ta igen sig
lite. Det skuile ju bara behö-
vas ett rum. Men det gick in-
te, Sandvik hade ingen lokal
och så tyckte företaget att
barnpassning var kommunens
sak.

Men kvinnorna (jag tror in-
te det finns en enda karl som
gör det) får börja och sluta si-
na skift en halvtimme tidigare
så dom hinner byta av med
barnen.

Om man är ensamstående
då?

- Jag tilihör ju dom och jag

fick jobba deltid. Vissa orsa-
ker gör att man kan få dagtid
också, om man är ensam-
stående med barn eller har 1ä-
karintyg. För att få behålla
oss måste dom göra så.

- Det som är bra med oiika
skift är att karlarna får lära
sig att ta ansvar hemma.
Många fortsätter även när
barnen blir större.

Bara ungefär fem personer
på Sandvik har jobb i konti-
nuerlig drift, annars är det
tvåskift och helgledigt.

Det lär finnas en stor kvin-
noklubb i Gimo?

- Ja, jag är sekreterare i
den kvinnoklubben. Den ska
visst vara väIdigt aktiv, säger
dom ! Jag har inte varit med så
länge men vi är ungefär 100
medlemmar.

Vi står på torget och delar
ut flygblad, säljer iotter, har
fester och så säljer vi Morgon-
bris. På lördagarna står vi
melian våra två stora affärer
Konsum och ICA och säIjer
tidningen. Det är liksom en
tradition vi har.

Du vet kanske att Domus i
Uppsala nu säljer Morgonbris
och Vi Mänskor På försök'
5 ex av varje nummer?

- Fem exemplar bara, det
är ju för lite. Vi var några
härifrån och diskuterade med
Äsa Moberg om en alternativ
veckotidning och om ett annat
format på vår tidning.

Jag hakar uPP mig På
skvallret i dom veckotidning-
ar som finns. Det är ju inga
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viktiga saker som dom skri-
ver, bara vad kungen och Sil-
via gjorde i fredags och sånt
skit. Det behövs en annan tid-
ning.

Formatet på Vi Mänskor
tycker jag är bra, ja innehåIlet
också förstås. Jag läser gärna
när jag äter och när jag ligger
och då är den precis lagom.
Det är inte så prassligt.

Vilka frågor jobbar ni med i
kvinnoklubben?

- Lokala frågor, som barn-
omsorg och den dåliga servi-
cen i Gimo. Vi har Konsum,
ICA, bibiiotek, det är i stort
sett aIIt. Vi har svårt att få hit
läkare, mycket beroende på
att läkarstationen är så dålig,
som en barack iiknande dom
som byggnadsjobbarna bru-
kar ha. Och så har vi ingen
tandläkare och inget apotek
och.. .

Men dom ska bygga service-
hus här och då hoppas vi få
det bättre.

- Vi var ute och knackade

dörr för ett tag sedan med bI a
SSU och pratade med männi
skor. Det var väldigt givande.
Vi fick reda på att alia ville
ha en ny regering, även dom
som inte var på vår sida ville
det, och det kändes rätt skönt
tycker jag.

- Nu ska vi ha något med
inriktning på hemmafruar.
Det är många som är med i
kvinnoklubben, men dom sit-
ter ju där dom sitter. Jag tyc-
ker det är väldigt viktigt att
dom också kommer ut och blir
aktiva. Jag har fått den synen
att en hemmafru ofta blir in-
bunden i sin iilla värid med
veckotidningar och TV och
ungar och griniga karlar. Det
är nog väldigt lätt att man blir
det i alla fall. ..

Du är en väldigt aktiv två-
barnsmamma, hur klarar du
barntillsynen?

- Jag har fått daghems-
plats. Och så har jag en syster
som alltid ställer upp. Lyck-
ligtvis har jag henne för an-

nars skulle det vara svårt. Jag
har mamma här också men
även hon är en sån där män-
niska som är aktiv överalit.
Barnens pappa då?

- Min f d rnan har barnen
bara när det passar honom
och han tycker att mina akti-
viteter är fjant. Så han skul-
le aidrig ställa upp för mina
möten och sånt.

- Men det är lättare med
släktingar. Det är kiart det
vore bra med någon annan
barnvakt, men det är ju ingen
som vill, och jag är borta i
genomsnitt tre kväIlar i vec-
kan. Min syster tar barnen på
helgerna om jag ska på kurs,
så jag behöver aldrig vara
orolig för dom.

Vad har du för framtidspla-
ner?

- Vad jag ska göra sen.. .

ja, jag ska göra ailt för att
slippa komma tillbaka till
Sandvik i alia fall.

foto: fina Zethreaus
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Det är
medlem-
marna
s(nn till-
sammans
ör
Konsutz.

n ärnu
över
62000
iKonsum
Uppsala.

Konsum Uppsala

Jag trivdes ändå ganska bra
där, för det är väIdigt gott
kamratskap' och rätt så fritt.
Dom som varit på andra in-
dustrier säger att Sandvik
är bland det bättre man kan
jobba på.

- Men. . . det är monotona
ackordsjobb och jag vill nog
göra något annat.

- Jag har funderat på om
jag måste flytta efter gymna-
siekursen. Helst vill jag inte
det för ungarna har kommit in
på ett bra dagis. Personalen
stannar kvar för dom bor i
Gimo, och det är en sak som
är bra. Och så har dom me-
ningsfyllda aktiviteter och
något måI med att barn är på
dagis.

- Jag har väldigt svårt att
bestämma vad jag ska göra.
Jag har funderat på att gå till
SYO-konsulenten och genom-
gå anslagstest, för det finns ju
så mycket att välja på. Jag vill
inte ta någon lång utbildning
för då blir man så gammal in-
nan man är klar, och så måste
jag ta studielån.

Jag har inte fått studiestöd
för det är för grundskolestu-
dier. Dom säger ju att alla har
rätt att studera, men det är
många som inte vill eller kan
sätta sig i skuld. Då har man
ju ingen möjlighet att studera !

Hur trivs du i Gimo?

- Jag trivs... men ungdo-
marna här har väldigt lite att
göra, dom står härnere på tor-
get. Ungdomsgården är öppen
bara två kvällar i veckan. Det
här har vi pratat om i fritids-
nämnden, men dom tycker det
är bra som det är. Och så håI-

ler visst kyrkan på att bygga
någon slags ungdomsgård
men inte tror jag ungdomarna
är intresserade av det !

Vi skulle vilja ha en motor-
gård för dom är mycket för
mopeder och bilar. Det kom-
mer nog något för min mam-
ma jobbar hårt med det och
hon är ganska envis av sig.

Din boendemiljö?

- Lägenhet i ett flerfamiljs-
husområde.

När man ser ungarna på
gården, dom stackarna mellan
8-10 år, har dom inget att gö-
ra. Det enda som finns är en
sandlåda, en klätterställning
och ett par gungor. Inte ens ett
grönområde. Vi i hyresgäst-
föreningen ville ha ett rum
där man kunde träffas i varje
hus, men stiftelsen har ingen
plats.

Nu har vi fått fritidspengar
som vi kan göra något med,
men vi har ingenstans att va-
ra. Det skulle räcka med en
enrumslägenhet och vi kunde
bjuda in andra föreningar för
att få igång aktiviteter. För-
äldrarna skulle nog ställa upp
också, det är jag säker på. Jag
tror inte det behöver vara så
mycket för att få igång ungar-
na med något. Det är så trist
att se dom driva omkring ba-
ra.

När det finns problem med
barn och ungdomar måste
man samarbeta, tycker jag,
mellan olika organisationer.
Och speciellt när det gäller
barnomsorgen måste man gå
ihop mot borgarna. Dom har
ju helt motstridiga åsikter
där. Margareta Lindborg r
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barns och ungdoms
villkor i Uppland
på 1800-talet

kvinnor \

Märta Tamm-Giitlind i Uppsala gjorde på 30- och 40-talet
uppteckningar av gamla människors minnen av livet på
de uppländska vallonbruken: Osterbybruk, Lövstabruk,
Gimo, ^?{lvkarleö, Söderfors, Harg, Forsmark m fl

Här är några utdrag ur en artikel som hon skrivit
om barnarbete vid de gamla vallonbruken:

FI

F-FA

xl
=r<

"Ett par Gimo-smeder be-
rättade från sina egna pojkår
hur de i 7-8-årsåldern fick
bära tunga nygjorda fuktiga
tegelstenar på brädlappar
från tegelbruket till torkhyl-
Ian. Leran tiIl teglet hade be-
handlats med sand och vatten
genom ett slags kranar som
drogs runt av oxar. 10-11 års
pojkar kunde i tolv timmar få
sitta på kranstången för en
lön av 20 öre per dag, för att
inte tala om hur små parvlar
i timtal kunde få langa och
trava ved."

"Man gav bruksbarnen
många uppgifter också i träd-
gård och stall, och flickorna
var glada om de till brukspat-
rons fick säIja de bär de var

flitiga att plocka - det
1är vid Gimo ha funnits så
mycket smultron att persona-
Ien vid herrgården var trött
på de fina bären, men inget
barn med bär skulle få avvi-
sas.tt

"lJnga flickor brukade få
hjälpa sina mödrar med sjö-
slåttern, som var det värsta de
visste. Bruksfamiljerna hade
ko och gris och ibland får.
Skogsarbetet var tillåtet för
bruksfolket, men man måste
skörda vass och starrväxter
tiII vintern ur brukets vatten-
drag. En gammal vallonänka,
fru Gille på österby berättade
hur svårt det var att stå med
skära ute i det kalla vattnet
klädd i en gammal kjol och

kängor. De kunde bli våta
över midjan, och inget varmt
hade de att dricka med sig -termosflaskan var inte upp-
funnen. - Men jag grät ochjag sjöng, sa den gamla, som
tydligen var en levnadskonst-
när. Vid österby slutade sjö-
slåttern så sent som 1922."

"Om bruken behövde bar-
nen så blev det inte så noga
med skolgången. Från Söder-
fors berättas det att bruket
fick mycket av det för järn-
smältningen nödvändiga trä-
kolet från milorna. Det tran-
sporterades ofta i pråmar på
Dalälven, och skolläraren fick
inte opponera sig, då skolpoj-
karna kallades ut tilI tjänst:
de skulle lasta av kolet och fö-
ra fram det till kolhuset - ett
tungt arbete, för de unga ar-
betarna var inte ens tolv år."

"När en vallonpojke fyllt
tolv, fick han jobb i smedjan
eller därintill med 3 L/2 tim-
mars arbetsskift långt in på
1800-talet. Han skulle rissla
kolstybb eller vara eldvakt i
smedjan, lyfta tunga spakar
vid ånghammarn eller slå på
järnstänger med släggor som
vägde 3-4 kilo.

Mellan arbetsskiften fick
pojkarna liksom smederna
sova på halm som sällan byt-
tes i det primitiva vilorummet
som kallades labby. Tvätta sig
fick man egentligen bara göra
på lördagarna. Ibland sov de
små arbetarna så tungt i lab-
byt, att de äIdre måste spruta
liv i dem med vatten." I

Märta Tamm-Giitlind

En varm hälsning
till alla läsare av vi mänskor med anledning av

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
8 mars

ddr kulturcentrum
Upplandsgatan 32 T-station Odenplan

Postadr: Box 668, 101 29 Stockholm. Tel: 091347812,34 78 13
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kvinnor \

kvinnoliv i Uppland
oi papper och protokoll

Hur kvinnokampen i Uppland började med krav på röst-rätt och reglerade arbetsförhållanden det har Rut
Bohman tagit reda på genom att läsa gamla förenings-
protokoll och tidningsläsg. Hon berättar om kvinnornas
villkor i samhällslivet från 1800-talets mitt fram till lg30-
talet. De första kvinnoorganisationerna var överklass-fruarnas "fruntimmersföreningar" för välgörenhet.
Först efter sekelskiftet startade arbetarkvinnornas fack-
liga organisationer, den första 1907. Den proletära kvinno-
historien är bortglömd och svåråtkomlig, men antagligen
såg det på många håU i Sverige ut så som Rut Bohman
berättar från Uppland.

Om man letar i gamla papper
för att finna spår av kvinnors
verksamhet utanför hemmet,
så ser man snart ett mönster,
som i stora drag är gemen-
samt för utvecklingen från
feodalsamhället till industri-
samhället i alla länder. Men
det har ändå särdrag och va-
riationer, det utvecklas snab-
bare eller långsammare i olika
länder och i olika landsdelar
beroende på den ekonomiska
strukturen.

I början av 1800-talet bilda-des kvinnoföreningar som
sysslade med väIgörenhet.

I Uppsala bildades 'Frun-
timmersföreningen' år 1845.
Den vilie arbeta för "en för-
bättrad barnavård i de fatti-
gas hem". Uppsala var en
småstad men universitetet
med studenter och lärare och
militärförläggningen gav sta-
den dess betydelse. Medlem-
marna i fruntimmersförenin-
gen tilIhörde dessa skikt. För-
teckningen upptar friherrin-
na, grevinna, majorska, dok-
torinna, professorska, dom-

16

prostinna osv. Den enda som
tituleras fru är en och annan
hustru till någon förmögen
handLare, som fått äran att
vara med. De ogifta medlem-
marna tituleras fröken eller
mamsell beroende på om fa-
derns släkt är adlig eller ej.
Kvinnan är betydelselös i sig
själv. Hon är omyndig och
värderas och tituleras efter
mannens eller faderns sam-
hällsstäilning. Först år 1858
kunde ogift kvinna bli myn-
dig, när hon fylit 25 är, men
fadern hade rätt att bestäm-
ma vem hon skulle gifta sig
men ända in på 1880-ta1et. Den
gifta kvinnan fick vänta på
sin myndighet till år 1921.

De "sämre lottadett.
Många fattiga familjer behöv-
de hjäIp. Ar 1869 innehåIler
föreningens årsberättelse ett
mera utförligt resonemang
om hjälpverksamheten. Först
och främst gällde det "att till-
hålia barnen flitie skolgång".
Från 1850-talet hade skolor
ordnats i varje socken i Sve-

rige. I Uppsala fanns år 1869
sammanlagt 681 barn i folk-
skola, därmed fick de flesta
fattiga barn "någon undervis-
ning". Men man såg "tiggande
barn, som dagligen på sina
fristunder, göra en rond i sta-
den, ofta flera i sällskap.. .

Vad blir det av dessa arma
varelser, som redan från sin
spädaste ålder av föräIdrarna
invänjas till tiggeri och syss-
iolöshet.. . Står samhället
till svars med att tilIåta detta
kringdrivande, som ofta giver
anledning tiil laster och
brott?"

Det pågick en inflyttning till
staden av "utblottade famil-
jer". Utgifterna för fattigvård
steg. Hur skulle man kunna
förhindra tiggeriet, som be-
drevs både av stadens egna
fattiga och av kringdrivande,
och hur skulle "fattighjonens
arbetskraft bäst kunna an-
vändas till nytta för dem
själva och för samhället?"
Kunde man kanske överl.åta
några hundra tunnland av
stadens jord till fattigvården?

Hur det gick med detta för-
slag framgår inte av de föl-
jande årsberättelserna. Frun-
timmersföreningen försökte
lindra nöden genom att ge ar-
bete åt mödrarna i de fattiga
hemmen. Man lämnade ut lin
för beredning, häckling och
spånad. Av linet vävdes hand-
dukar och linnelärft som syd-
des till skjortor, linnen och
kalsonger och försåldes för
föreningens räkning.

Förbindeiser uppåt i hierar-
kin var viktiga. Drottningen
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var föreningens "beskyd-
dare". På hennes födelsedag
utdelades årligen "under vän-
liga förmaningar" bibei eller
psalmbok och 3 riksdaler in-
satta på sparbanksbok till sju
fattiga barn. "Det är ett långt
och mödosamt arbete att in-gjuta förädlingens frö hos
dessa barn", suckar årsberät-
telsen.

De fattiga hemmen var en
rik källa tijl den arbetskraft,
som de välbärgade hemmen
behövde. Varje familj hade
flera pigor. Den gifta kvinnan
i arbetarklassen var extra
hjä1p för det tunga arbetet
med tvätt, storstädning och
fester. Hon var "hjälphustru".
Memoarer och brev berättar
om sällskapslivet i Uppsaia, fom baltiilställningar och mid- tdagar. Då blev arbetsdagen %,.
lång och tung för pigor och
hjäIphustrur. Hur sjäivklart
de utnyttjades kan skymta
fram som i detta stycke:
"Ml.n skil.jes under öm.sesi-
diga konuplirnenter och, uiil-
uilja och. alla de fina och uittra
fruarna och aLLa de glada och
kuicka flickorna trippa i s0,-
Iopper och. lrufuor och ptils-
briimade gtterkcingor ltuar å,t
sitt håll - iblund eskorterade
au artiga kaualjerer, tnen aLL-
tid Jöretrd,ddu af en Lanterne-
biirande tjtinarinna på
[Jppsalas knaggliga och nd.s-
tan koLmörka gator tnedan
tornuiiktarens rop Ljuder öf-
uer staden, so'trL en påminnelse
om Lifuets korthet och aLL gltid-
jes förgcinglighet - "klockan
iir tolf slagen-n-n!!'
Pigornas arbetsförhållande
reglerades av tjänstehjons-
stadgan, som gav dem skyl-
digheter men inga rättigheter.
Hjälphustrurnas arbetsdag
var också obegränsad.
Samhällsförändringar och
nya typer av kvinnoarbete.
Sedan skråförordningarna
upphävts och näringsfrihet
införts år 1864 börjar kvinnor
finnas även i andra arbeten än
som pigor och hjälphustrur.
Det var flickor ur hantverkar-

Hantverkarhustrun i sitt kök. Det var hennes döttrar som kom att bli
sömmerskor och affärsbiträden. foto: Upplandsmuseet.
klassen, som måste försörja
sig, men inte ville "tjäna pi-
ga". De blev sömmerskor eller
affärsbiträden, om de inte
kunde öppna egen liten butik
eLler syatelj6.

Ar 1880 har tidningen Dagny
en notis. I Uppsala har "på
initiativ av tio fruntimmer
bildats en sjukkassa för qvin-
nor, som försörja sig genom
eget arbete. Den har omfattats
med mycket intresse och äf-
ven Drottningen har gifvit bi-
drag till dess grundfond."

Det kungliga beskyddet vi-
sar, att den grupp det gällde
hade anknytning till samma
kretsar som var med i frun-

timmersföreningen. Kanske
ingick det hemsömmerskor,
som sydde i de "finare husen",
vilket biev vanligt sedan sy-
maskinen kommit i bruk och
börjat köpas tili hushåIlen.
För dem bildades på många
håll sjukhjälps- och under-
stödskassor. De kunde sällan
leva på lönen, eftersom ar-
betet var säsongsbetonat och
osäkert, men de förde ingen
iönekamp. Man ställde inte
krav utan fick nådegåvor
från de "bättre stäIlda", som
också lärde ut sparsamhetens
välsigneise.

Skråorganisationerna hade
haft hjälpkassor för sina med-

i:,"fit
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Iemmar. När industrisam-
hället utvecklades ombilda-
des de gamla hantverkarföre-
ningarna så småningom tiII
fackföreningar. Då kom aiitid
frågan om kvinnliga medlem-
mar upp till diskussion. I Upp-
sala bildades en skrädderiar-
betarförening år 1882 och sex
år senare diskuterade man
där om sömmerskor skulle få
bii medlemmar, men det fanns
inget intresse för detta. Här
gällde det en annan grupp av
sömmerskor. Det var arbetar-
hustrur och änkor, som an-
ställdes som billie hjälpar-
betskraft för enklare söm-
nadsarbeten, ofta i andra
hand av skrädderiarbetare
som åtagit sig arbete för stör-
re skräddarmästare eller
grosshandlare som bestäIlde
för sitt lager under lågsäsong.
Därför såg man dem ännu inte
som konkurrenter i förhåI-
lande till arbetsköparen, utan
som underordnad arbetskraft
och hade inget intresse för att
de skulle organiseras.

Men just på 1880-talet sked-
de en omställning från det
manliga monopoltänkandet,
som var utmärkande för skrå-
tiden. På andra orter, där
konkurrensen var större, såg
man annorlunda på frågan. I
Stockholm och Göteborg be-
slutade man redan år 1886, att
kvinnor skulie få vara med i
fackföreningen. Tidigare hade
man diskuterat "hur man
lämpligen skulle bekämpa
fruntimrens intrång i skräd -
deriet". I Göteborg försökte
man förmå skräddarmästarna
att avskeda sina byxsömmer-
skor och anställa män i stäIlet.
Västsömmerskorna skulle
däremot få vara kvar, för de
betalades så dåIigt "att en
man inte kunde försörja sig
därpå".

1880-talet var en svår Iåg-
konjunkturperiod. Fabriksin-
dustrin dominerades av små-
företag, som behandlade sin
arbetskraft helt godtyckligt.
Piötsliga lönesänkningar eller
avskedanden var vanliga. Det
fanns alitid arbetssökande att
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plocka in när det behövdes,
eftersom stora grupper män
och kvinnor kom vandrande
från landsbygden och sökte
arbete. Män, som var bosatta
i städerna, kunde få nöd-
hjälpsarbete. De fick knacka
makadam, dvs med en slägga
fick de slå sönder sten till
gatubeläggning. För 10-12
timmars arbete var Iönen
högst 1,25, om de var unga och
starka. Många kom inte upp
till mer än 80 öre för samma
arbetstid. För kvinnor fanns
inget nödhj älpsarbete.

Barnen hade det svårt.
Kvinnoföreningar startade
"arbetsstugor" för dem. De
första fanns i Stockholm, Gci-
teborg och Uppsala. Är 1890
omfattade hjäIpen "430 ut-
svultna, utmärglade barn ut-
valda bland de allra fattigaste
av folkskolans elever". De fick
varannan dag efter skolans
slut ett mål mat och några
timmars arbetsundervisning.
Den privata väIgörenheten
nådde inte långt, men man an-
såg att den hade stor uppfost-
rande betydelse, "då dessa of-
ta vanvårdade stackare få se
vänlighet, renlighet, ordning
och framför allt lära sig att
älska arbete".

Förvärvsarbetande
kvinnor organiserar sig.
På 1880-talet började de första
socialistiska föreningarna sin
agitation för fackliga sam-
manslutningar och de första
socialistiska tidningarna rap-
porterar om strejker på olika
håIl och om hur sammanhåll-
ning och solidaritet växer
fram på arbetsplatserna. 1
maj-demonstrationen år 1890
för 8 timmars normalarbets-
dag hade beslutats på inter-
nationell konferens i Paris.
Den fick ett kraftigt gensvar
över hela Sverige och i dess
spår kom en våg av strejker.
Fabriksarbetarna, män och
kvinnor, började sammanslu-
ta sig i gemensamma organi-
sationer.

Men fortfarande var största
delen av arbetarkvinnorna
hushållshjäIp i stads- eller
IanthushåiI. De gifta eller
ogifta mödrarna var tvätt-
och skurhjäIp eller arbetade
som sömmerskor i små trånga
lokaler hos det otal småföreta-
gare, som växte upp under
denna period, om de inte syd-
de hemma. Det var svårt att
nå dem med organisations-
id6erna. Hur skulle de våga
stäIla några krav, ensamma

Några sömmerskor kunde öppna en egen syatelj6 och sy till "de fina-
re husen", andra blev "hemsömmerskor". Arbetet var säsongsbetonat
och osäkert och man förde ingen lönekamp. foto: Upplandsmuseet.
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på sina arbetsplatser och helt
beroende av arbetsgivaren
som de var?

De socialistiska kvinnoföre-
ningarna tog upp arbetet att
organisera arbetarkvinnorna.
De första föreningarna fanns i
Malmö (1886) och Stockholm
(1892). Därifrån och från de
nya klubbar som bildades agi-
terades och organiserades
med stor energi. Kvinnornas
fackförbund, som omfattade
sömmerskor, stickerskor och
baderskor m.m. bildades år
1902 och anslöt sig tiIl Lands-
organisationen (LO) för att få
stöd av andra arbetargrupper.
Kampen var hård. Hot om av-
sked var vanliga för dem som
organiserade sig. Man försök-
te samla till strejkkassor och
understödsfonder.

Är 1907 lyckades sömmer-
skor i Uppsala, som organi-
serat sig, efter hårda förhand-

lingar ordna avtal om arbets-tid, iön, uppvärmning och
städning av lokalen hos firma
Hj. Söderberg, som hade 80
anstäIlda. De fick 54 L/2 tim-
mars arbetstid per vecka.
Lördag slutade man kl. 2,
1 maj en timma tidigare. Lö-
nen för utlärd sömmerska var
25 öre i timmen efter I l/2 ärs
anstäIlning. Detta var en stor
framgång. Den fackliga agita-
tionen var alltså igång, medan
kvinnoklubbarna i Uppland
kom senare. De första i Upp-
sala och Enköping bildades
L9L7.

Nya kvinnogrupper, "de bil-
dade", som hade föräldrar
som kunde betala flickskola
eller annan utbildning över
folkskolans nivå, kunde få an-
stäIlning inom post, telegraf
och telefon. Affärer och ban-
ker behövde kontorister och
allt fler kunde bli sjuksköter-

skor och iärarinnor. Denna ut-
veckling började på 1860-talet
och gick allt snabbare men
endast ogifta kvinnor utan
barn fick anställning och lön
och arbetsförhåliandena var
osäkra och dåIiga. En liten
grupp akademiskt utbildade
kvinnor fanns på 1890-talet
och vid Uppsala universitet
var 15 studentskor inskrivna.
Den organisation, som först
förde dessa gruppers talan,
var Fredrika Bremerförbun-
det, från 1884, som startade
sjukkassa, stipendiefond och
platsförmedling. Dess tid-
skrift Dagny biev språkrör för
"de bildade".

Det fanns alltså från slutet
av 1800-talet två kvinnoor-
ganisationer, som arbetade
för kvinnornas rättigheter i
yrkesarbetet, men för helt
olika grupper och med olika
metoder.

Hos firma Hj. Söderberg i Uppsala som hade 80 anställda
rad arbetstid, lön, uppvärmning och städning av lokalen.
seet.

lyckades sömmerskorna 1907 få igenom krav på regle-
Bilden är ifrån Söderbergs affär. foto: Upplandsmu-

19



Striden om rösträtten
Är 1902 bildade kvinnor från
Fredrika Bremerförbundet
och kvinnoklubbar i Stock-
holm 'Landsföreningen för
kvinnornas poiitiska rösträtt'
(LKPR). Det blev allt tydliga-
re, att kvinnorna måste bilda
egna påtryckningsgrupper för
att inte bli bortglömda i kam-
pen för rösträtt. Nu började
en strid med många turer, som
kunde vara värd en egen his-
toria. Dagny berättar om en
kamp mellan kvinnorna i Upp-
sala.

Detta år, 1912, hade regerin-
gen för första gången lagt
fram ett lagförslag, som också
omfattade kvinnlig rösträtt.
Men eftersom förslaget bara
gälide rösträtt på samma vill-
kor som männen hade, och
dessa villkor var förmögenhet
eller inkomst på mer än 800 kr
årligen, vilket var mer än de
flesta arbetare nådde upp till,
kunde denna kvinnorösträtt
bara gälla en mycket liten del
av kvinnorna, nämligen de
ogifta i högsta inkomstskik-
tet. Det fanns en grupp kvin-
nor, som bekämpade försla-
get. De ogifta kvinnorna bor-
de inte förvärvsarbeta utan
återvända till hemmen. Det
var inte pigorna eller hjälp-
hustrurna eller fabriksarbe-
terskorna de tänkte på, röst-
rättsf örslaget gäIIde ju inte
alls dem, utan "de bildade".
De hade haft det mycket bätt-
re förr:

"De gamla mamsellerna
hade det ofta trångt och tungt
i sina bröders eller systrars
hem, men de togo ej heller
så stort utrymme, och de hade
ett hem, Iiksom 'gammalstin-
torna' i småstugorna på lan-
det."

FIera och tidigare äkten-
skap var receptet i stället för
rösträtt. "Kvinnan skall med
trofasthet ägna sig åt hust-
runs och moderns kall", sa
professorskan Anna Söder-
blom enigt Dagnys referat
från ett diskussionsmöte. Så
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hade högern, som stoppade
lagförslaget, också kvinnliga
vapendragare.

Men en annan professorska
från Uppsala, Ann Margret
Holmgren, stred bland de
främsta för kvinnorösträtten.
Om henne skriver Morgon-
bris, den socialdemokratiska
kvinnotidningen, år 1907, att
hon under de fyra år som gått
sedan LKPR bildades "rest
tusentals mil per järnväg på
egen risk och bekostnad" och
talat på möten, där man bil-
dat lokalföreningar. Av de 63
som fanns detta år hade hon
varit med om att bilda 52.

Seger för
kvinnorösträtten
Den 1 juni 1919 hade LKPR-
avdelningen i Uppsala ordnat
ett möte för att fira den
grundlagsändring, som beslu-
tats av riksdagen någon vecka
tidigare. Kvinnor hade änt-
ligen fått rätt att rösta och bli
invalda i riksdagen. LKPR:s
ordförande, Ann Margret
Holmgren hölI välkomsttalet.
Bland publiken fanns troiigen
också f.d. professorskan, är-
kebiskopinnan Anna Söder-
blom. Maken, professor Natan
Söderblom, hade nämligen
under åren från 1912 stigit till
Sveriges ärkebiskop och han
höll nu ett av högtidstalen.
Det andra hölls av Selma La-
gerlöf.

Man kan tänka sig att det
var en något omtumlad för-
samling, som bänkade sig i
den ståtliga aulan, Universi-
tetets stora samlingssal. Röst-
rättskampen hade nämligen
fått ett oväntat förlopp. Nu
var det inte bara en liten
grupp "bildade kvinnor", som
hade fått rösträtt. Kravet på
allmän och lika rösträtt obe-
roende av inkomst och förmö-
genhet för både män och kvin-
nor, som de socialistiska kvin-
norna krävt enligt partipro-
grammet, hade drivits ige-
nom.

Revolutionerna i första
världskrigets slutskede, i
Ryssland 1917 och Tyskland
1918, tillsammans med våld-
samma demonstrationer och
möten i Sverige hade skrämt
makthavarna. För att rädda
kungamakten och den bestå-
ende ordningen gick man med
på vissa reformer. Först be-
sLutades alimän och lika röst-
rätt för män och kvinnor i
kommunala val med inkomst
och skattestreck borttaget av
urtima riksdag i december
1918, sedan kom grundlagsän-
dringen i maj 1919 som gäIlde
riksdagsvalen. Denna riksdag
lagstiftade också om 8 tim-
mars arbetsdag, som arbetar-
rörelsen krävt i program och 1
majdemonstrationer sedan
1890. Det var betydande fram-
steg, och att förändringarna
inte bara omfattade kvinnor-
na kan Uppsala ge exempel
på. Vid kommunalvalen 1919
hade antalet röstberättigade i
det närmaste tredubblats.

Hårda klasstrider
De kvinnor och män, som fyll-
de aulan och lyssnade på fest-
talen den 1 juni var knappast
pigorna eller hjälphustrurna
eller de många arbetare, som
inte haft rösträtt för att ar-
betsförtjänsten var för 1åg el-
ler f amiljen fått hjälp av
fattigvården.

De var förtvivlade männi-
skor som krävt förändring
som burit upp den revoiutio-
nära vågen. För arbetarklas-
sen hade krigsåren präglats
av dyrtid, svält, arbetslöshet
och bostadsbrist. Efter freds-
slutet hårdnade kampen mel-
Ian arbetskraft och kapital-
ägare ännu mer. Nu minskade
exporten från Sverige och pri-
serna sjönk. Kollektivavtal
sades upp och företagarna
krävde lönereduceringar upp
till 40 o/o. Når arbetarna strej-
kade möttes de av lockouter.
I februari 1923 var 347o av de
organiserade arbetarna ar-
betslösa. Kvinnorna i in-
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Pigor och mjölkerskor ingick i det stora lantarbetarproletariat som organiserade sig under lg20-talet i Uppland.
foto: Upplandsmuseet.

dustriarbete var visserligen
mindre än 20 "/o av hela grup-
pen med de var indragna i
striderna liksom sina manliga
kamrater och allt flera grup-
per Iärde sig att organisering
var nödvändig.

I Uppsala bildade hem-
hjälpsarbeterskorna en fack-
förening. En insändare i Upp-Iands folkblad uppmanar
"tvätterskor, städerskor,
strykerskor och andra som gå
i hjälphus" att ansluta sig. "Vi
hoppas, att nu alla förstå att
vi icke fortfarande kunna gå
och slava hur tungt och länge
som helst för den lilla betal-
ning de värda fruarna av nåd
Iägger fram åt oss. Kvinnor,
vi måste tänka och handla
själva vi lika väl som män-
nen !"

Fackföreningen upprättade
en prislista och krävde 8-tim-
marsdag eniigt den nya lagen.
Den gav medlemmarna stöd
och styrka när det gällde att
håIla på sin rätt. I protokollen
berättade man om sina prob-
lem. Arbetstiden hade tidiga-
re varit från 7 på morgonen
till 8 på kvällen, nu stödde
man sig på facket och begärde
övertidsersättning enligt la-

gen för det som översteg 8
timmar. En medlem berättar.
att hon lovat fråga fackföre-
ningen om hon inte kunde få
gå för något billigare än den
faststäIIda taxan, "hvilket na-
turligtvis ej styrelsen kunde
gå med på", enligt protokoliet.
Från sammanhållning för att
förbättra sina egna villkor
gick man vidare till att stödja
andra. Fackföreningen ställer
upp på första majdemonstra-
tion och skaffar sig egen fana,
och ger bidrag till de arbets-
1ösa.
Ar L922 finns i Upplands folk-
blad ett upprop från de ar-
betslösas förening, som visar
hur svåra förhåilandena var.
Arbetslösheten ökade: "Vis-
serligen är nödhjälpsarbeten
ordnade för en stor del och
andra få understöd, men in-
komsterna på detta arbete och
understödets storlek är så
otillräckligt att tiggeriet och
pantbanken måste anlitas
särskilt för stora f amiljer.
Skänk säd, och kläder, kon-
tanter m.m.",

Under dessa år pågick också
organisering av det stora lant-
arbetarproietariatet i Upp-
Iand som bäst. Även där kom

kvinnorna med. Det var sta-
tarhustrur, som enligt gam-
mal sed hade mjöIkningsplikt
hos mannens husbonde för
usel betalning. De tvingades
handmjölka tre gånger om da-
gen, ett tungt arbete som gav
dem svår värk i armar och
rygg. Men de skulle inte få
strejka ! Fyra mjöikerskor,
som varit med i en strejk år
1920, dömdes till böter för
djurplågeri. De hade vägrat
att mjölka korna åt ägaren till
Stäholms säteri.

Så kan man hitta glimtar av
kvinnokamp i gamla proto-
koll och tidningslägg. Röst-
rätten och 8 timmarsdagen
bildar milstolpar i historien.
Vi kan se att riksdag och kom-
munala församlingar i sin än-
drade sammansättning så små-
ningom förändrade situatio-
nen för fattiga och arbetslösa.
Från väLgörenhet till statliga
och kommunala bidrag. Ar-
betsmarknaden förändrades.
Hjälphustrur och pigor har
flyttat från de enskilda hem-
men till den "offentliga sek-
torn". Men ändå är paralleller-
na med vår egen tid märkvär-

I
Rut Bohman

digt tydliga.
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arbetslösheten bland
ungdomar i Uppsala

Uppsala - "den eviga ungdomens stad" - har en stor
ungdomsarbetslöshet. Alltfler kommer inte ens in i kon-
kurrenssamhället. Sysslolösheten, bristen på pengar och
en meningsfull tillvaro leder till missbruk och krimina-
litet. Vad gör kommunen? Hur långt sträcker sig den
fackliga solidariteten? Vad kan man kräva av dessa ung-
domar, utslagna, oorganiserade och utan självkänsla?
Landstinget anslog i budgeten 1978 I miljon för 155 be-
redskapsarbeten åt ungdomar. Med TS % statsbidrag blir
det 4 milj. för 155 ungdomar under 6 månader. Men vad
händer sedan?
Socialarbetarna är den yrkes-
grupp som dagligen kommer i
kontakt med de här ungdo-
marnas problem. Idag driver
många av dem omkring syss-
lolösa i Uppsala centrum, ofta
med missbruksproblem. De
har mötts med protester. Af-
färsinnehavarna i city - och
en del av allmänheten - krä-
ver fler poliser.

Socialförvaltningen i Upp-
sala kommer i vår att öppna
en "ungdomsmottagning" i
kvarteret Oxen i Uppsala
centrum. Lennart lVilsson är

27 000 ungdomar i Sverige gick
utan jobb i december L977.70 %
av de arbetslösa ungdomarna
kommer direkt från grundsko-
Ian el.ler har hoppat av gym-
nasiestuderna. 87 % av de ar-
betsiösa pojkarna och 70 Vo av
flickorna hade under 3 i medel-
betyg från grundskolan. Pro-
blemet med outbildad arbets-
kraft räknar man med ska
fortsätta. Förstagångsjobben
och lärlingsjobben har mins-
kat ända sedan 60-talet. Enligt
Statistiska Centralbyrån be-
räknas 70 000 ungdomar med
bara grundskola inte efterfrå-

ungdomsarbetslösheten i Sverige

en av de socialarbetare som
kämpat för ungdomsmottag-
ningen där ett lag på sex per-
soner kommer att arbeta:

- Man ska ha klart för sig
att detta är en droppe i havet.

Vi hoppas kunna hjäIpa de
mest utslagna ungdomarna
att bena upp en del akuta pro-
blem. Det egentliga problemet
är oftast inte missbruket.
Många saknar både bostad
och arbete. Dessutom har dom
inte sällan ouppkl.arade affä-
rer med myndigheterna och
polisen. De vet inte hur de ska

gas på arbetsmarknaden 1975-
80...

Beredskapsarbetena, som
ersatt den tidigare 5-kronan,
har ökat starkt. 23 500 ung-
domar arbetade i beredskaps-
arbeten i dec. 77 rr,ot 945 år
1970. Ungdomarna svarade för
60 % av alla beredskapsarbe-
ten. Dessa jobb betalas med
75 7a av staten. De flesta bered-
skapsjobb är kommunala och
kommunerna får allt svårare
att erbjuda fast anställning.
Under 1977 hade dock 50 7o f.ast
anställning efter 1 månad och
59 Vo ef.ter två månader.

eå till väga inför t ex hot om
vräkning, kronofogdekrav. Vi
vilt hjälpa dom med bl a såda-
na kontakter. Eventuellt kom-
mer vi att ordna gruppsamtal
med ungdomarna om deras si-
tuation. Vi kommer också att
ge dom möjlighet att på ett
enklare sätt få preventivme-
del. Förutom de tre socialar-
betare som ska arbeta på mot-
tagningen kommer några
konsulter att knytas till den:
läkare, jurist, barnmorska och
psykolog.

Verksamheten bygger på att
ungdomarna själva söker upp
oss, inte på tvång. Det ska in-
te bli en "fixarstation".

Behövs det en särskild ung-
domsmottagning?

- Även om de grundläggande
problemen arbetslöshet,
brist på bostad, missbruk o s v
- inte bara bara drabbar ung-
dom så har vi i vårt arbete sett
att ungdomar har speciellt
svårt att hävda sina rättighe-
ter. De har dessutom ofta då-
lig självkänsla. De utestängs
inte bara från arbetslivet utan
också från vuxenvärlden.
Vuxna tar tyvärr oftast bara
avstånd från ungdomar som
har svårt att få eller klara av
ett arbete.

Tror du själv på det här sät-
tet att arbeta?

Det är ett friare sätt att arbe-
ta på, "hyggligare" och mer
meningsfullt. Vi hoppas kun-
na hjälpa till att ]uckra upp
den mur som idag finns mel-
Ian vuxenvärlden och ung-
domsvärlden. Men ungdoms-
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mottagningen kan naturligt-
vis inte lösa grundproblemen.
För det krävs en annan sam-
hällssolidaritet, en skola och
ett arbetsliv som inte slår ut
människor och dessutom ett
fritidsutbud för ungdomar.
Det här är en fråga för alla.

Vilka möjligheter har ni
som tjänstemän att påverka
situationen?

Vårt fack har i medbestäm-
mandediskussioner och i So-
ciala centralnämnden pekat
på hur brist på elementära
rättigheter som arbete, bo-
stad, fritidsutbud drabbar oss
i vårt arbete men framför allt
hur det drabbar de sämst
stäilda i samhället. Socialvår-
den kan inte vara en sopsta-
tion. Aven vi vill ha möjlighet
att utföra ett meningsfullt ar-
bete. 

*

På planeringskontoret i Upp-
sala kommun arbetar Eua
TAskling med ett beredskaps-
projekt för arbetslös ungdom.
Målsättningen med projektet
är att skapa ett bättre samar-
bete mellan arbetsförmed-
iingen och socialförvaltning-

en. Projektet startade 1974 ef-
ter det att Eva Tyskling för-
sökt kartlägga ungdomsar-
betsiösheten i Uppsala och
fått fram siffror som betyd-
Iigt översteg de officiella.
Evas uppgift är att försöka
hitta lämpliga praktikarbeten
till ungdomar som har spe-
ciellt svårt att få jobb. 45-
50 ungdomar "klarar" hon av,
men hon har 25 i kön som hon
inte kan ta hand om. Behovet
är långt större. Enligt arbets-
förmedlingen hade man i no-
vember 1977 311 ungdomar
som man inte lyckats placera.

Eva arbetar individuellt
med var och en av "sina" ung-
domar:

- De flesta har inneboende
resurser som man får lirka
fram. De har så dålig sjäIv-
känsla. Trots yttre negativa
attityder vill de ha jobb men
klarar inte konkurrensen.
Man får pröva sig fram med
olika förslag. Vad man inte
vill vet man ganska snart.
Jag försöker skräddarsy jobb
åt dem. Ibiand besöker vi fle-
ra arbetsplatser innan vi be-
stämmer oss. Sedan får man
räkna med att kraven måste
hållas lågt tills dom växt in i

arbetsuppgifterna och vågar
ta ansvar. Det kan vara nog
att arbeta 4 timmar om dagen.
Ibland har de dålig uthåIlig-
het inför påfrestningar och
kan bara utebli. Då får jag
rycka ut och hämta tillbaka
honom/henne innan det spå-
rar ur.

Vilka problem ligger bak-
om?

- I skolan har de inte kunnat
hävda sina intressen och be-
hov. Sedan man tog bort de
yrkesinriktade linjerna och
Iade tyngdpunkten på det teo-
retiska har man upptäckt att
de här ungdomarna slås ut.
Man försöker lappa med s k
integrerad skolgång där ele-
ven vistas växelvis i skolan
och på en arbetsplats. Men till
skillnad från den vanliga
pryotiden tillgodoräknas det-
ta inte eleven som praktik el-
ler utbildning utan är snarare
en nödlösning för att han/hon
inte ska skolka eller gå sysslo-
Iös.

Det andra stora problemet
är naturligtvis arbetslösheten
och konkurrensen om jobb.
Ungdomar är dessutom ute-
stängda från många arbeten,
där åIdersgränsen är 18 år,
t ex sjukvård och barnavård.

Ai det skillnad på att place-
ra flickor och pojkar?

- Det är svårare med fiickor-
na. De kvinnliga yrkena är
stängda för de flesta eftersom
de är för unga. De tror sig in-
te om att klara ett manligt
jobb och det går inte att på-
verka dom. Deras självkänsla
är så dålig att de har fullt
upp med att klara tjejrollen
och behålla den "identiteten".
Kontor passar dom inte ef-
tersom de har svårt att kon-
centrera sig på den typen av
enahanda och "trista" uppgif-
ter. Jag försöker nu få fram
mer rörliga kvinnoyrken som
alternativ men det är svårt.

Om jag förstått dej rätt är
det främst tre problem du
brottas med i ditt arbete:

fakta om Uppsala
I Uppsala kommun bor idag
142600 personer, förutom de
många studerande som inte är
mantalsskrivna i kommunen.
Kommunen är sedan många år
borgerligt styrd. I fullmäkti-
ge sitter 33 (s), 17 (c), 12 (fp),
13 (m) och 6 (vpk). Av de 81
Iedamöterna är 25 kvinnor, av
47 suppleanter är 14 kvinnor.

1976 hade Uppsala över 42 000
studerande varav häiften i
grund- och gymnasieskolor,
17 000 vid de olika högskolor-
na och 6 000 i kommunal vux-
enutbildning.

1975 arbetade 60 000 personer
i Uppsala. De offentliga tjäns-
terna utgjorde 537o av arbets-
tillfäilena. I Uppsala kommun
fanns 6 492 anställda (+2 400
lärare), i landstinget 4 999 och
vid universitetet 3 844 (under-
visning och forskning). Upp-

sala kommun, Akademiska
sjukhuset och Universitetet är
idag de största arbetsgivarna.

Mång industrier har lagts
ner eller flyttats. Idag är de
största industrierna Pharma-
cia, Volvo-Bergslagsverken,
Almqvist & WikseII, Farmek.

Den förvärvsarbetande be-
folkningen fördelade sig 1975
enligt följande:
Jord och skogsbruk
T iLIu e rknin g sin du s tri
Bgggnadsuerksamhet
Handel
Samfiirdsel
Priuata och,
offentliga tjd,nster 31354

Totalt 59 345

Medelinkomsten för män var
1975 39 800, för kvinnor 19 300,
vilket tyder på att många kvin-
nor arbetade deltid.

2 923
8 294
5 120
I 065
3 589
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bristen på jobb, den dåIiga
självkänslan hos ungdomen
och bristen på personal?

Ja, och det största problemet
just nu är att det i längden är
omöjligt för mig att arbeta en-
sam på 3/4-tid med de här sto-
ra och allvarliga problemen. I
t ex Västerås, där man har ett
Iiknande projekt, har man på
ett arbete motsvarande mitt
3,5 tjänst och dessutom psyko-
loger, handledare, socialarbe-
tare, totalt ett arbetslag på
14 personer för ungefär lika
många ungdomar som jag är
ensam om. Jag har blivit lo-
vad förstärkning men inget
händer. Frågan ligger för ut-
redning sedan ett år.

Har du något stöd för ditt
arbete?

- Jag har ett bra samarbete
med syo-konsulenterna på
skolorna. Arbetsf örmedJ.ingen
har sedan ett år inrättat 1,5
ungdomsförmedlartjänst som
främst arbetar med skolung-
dom som riskerar att slås ut.
De har varit fantastiska med
att förebygga och hjäIpa dessa
ungdomar med praktik och
beredskapsjobb. Ungdomar
som dr färdiga hos mej slussarjag sedan vidare tiii arbets-
förmedlingen där de får arbe-
te med "lS-kronans" hjäIp.

Vilka möjligheter har du
som tjänsteman att påver-
ka ungdomsarbetslösheten?

- Jag försöker i mitt arbete
som tjänsteman att ta tillvara
de här ungdomarnas rättighe-
ter. Men ungdomsarbetslös-
heten är ett samhäIleligt pro-
blem och för att komma åt den
måste både skolan och arbets-
Iivet fungera annorlunda än
idag.

Samarbetar du med fackfö-
reningarna?

- Jag måste ha deras god-
kännande av de placeringar
jag gör för att få anslag. Kom-
munalarbetareförbundet ut-
ser ju handledare åt ungdo-
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Eva Tyskling

marna. Det har visat sig svårt
att få meningsfulla jobb och
fasta anstäiiningar. Kommu-
nalarbetareförbundet håIler
hårt om jobben i den nuva-
rande situationen och det kan
man förstå. Men mina ungdo-
mar kan inte konkurrera sig
till fasta jobb utan det måste
bli en fråga om solidaritet
från facket och ansvar från
kommunen. 

*

Socialvården eller enstaka
tjänstemän kan inte kiara av
ungdomsproblemen i Uppsa-
Ia. Vi frågade EIon Eriksson,
Ko mmunalarbetaref örbun-
dets fritidssektor, hur man på
fackligt håII ställer sig till de
arbetslösa och utslagna ung-
domarna.

- SjäIvklart kan inte Eva
Tyskling ensam klara upp det
här. Tyvärr har vi inte idag
tillräckligt med folk för att ta
hand om ungdomarna på ett
bra sätt. Vi måste hålla oss in-
om 1974 års budgetramar och
det innebär att vi bara har
pengar att göra de allra nöd-
vändigaste jobben med en all-
deles för iiten arbetsstyrka.
Helst skulle vi se att de här
ungdomarna naturligt ingick i
våra arbetslag och att det
fanns meningsfulla uppgifter
också åt dem. Det är samma
sak med dom gubbar som går

I-ennart Nilsson

på beredskapsjobb hos oss, en
del under väidigt lång tid,
dom bör efter en viss tid an-
stäIlas av kommunen. Nu står
dom utanför både arbetsge-
menskap och facklig trygghet,
ofta i meningslösa jobb. Då är
dom ju i aila fall "stämplade".
Både beredskapsgubbarna
och ungdomarna skulle in på
fasta jobb i kommunen och
inte gå år ut och år in utan att
komma in på den vanliga ar-
betsmarknaden. Inte heller
skulle de behöva mista jobbet
om dom faller ur ramen någon
gång. Men förutsättningen för
att vi ska kunna jobba med
detta och kunna sätta in dom i
meningsfullt arbete är att vi
får pengar till vår sektor.

Hur ser du på en del av de
här ungdomarnas speciella
problem med att fungera i
ett arbete?

- De måste ha handledare
som förstår deras problem,
som inte går fram för hårt.
Om de här projekten växer
kanske man måste tänka sig
att utbilda handledare.

Vad tycker du om fp:s mo-
tion om arbete och utbild-
ning åt alla ungdomar?

- Jag är positiv enligt prin-
cipen "arbete åt aIIa" men jag
tror inte på tvångsutbildning.

I
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Det måste anpassas till ung-
domarnas egna förutsättning-
ar och behov.

Elon Eriksson säger också
att de flesta fackliga organi-
sationer i Uppsala ställer sig
bakom att kommunen sätter
in speciella åtgärder mot ar-
betsJ.ösheten, i första hand
ungdomsarbetslösheten. So-
cialdemokraterna har med
stöd av VPK och de fackliga
organisationerna ett försiag
om 1150 jobb varav 550 skulle
gå ti1l ungdomar. Det skulle
ha finansierats bl a med en
höjning av kommunalskatten
med 75 öre vilket innebär ca
200 krlår på en medelinkomst,
men den borgerliga majori-
teten har gått mot skattehöj-
ningar.

Kommunstyrelsen har nu
enats om folkpartiets motion
att garantera alla ungdomar
arbete eller utbildning. Men
hur ska detta förverkligas? Vi
har här i Uppsala redan sett
hur den planerade daghems-
utbyggnaden inte kunnat ge-
nomföras bl. a på grund av
markbrist. Vilka resurser är

I Uppsala fanns 1977 14735
barn i åldern 0--{ år och 11 569
barn i åldern 7-I2 år, dvs
sammanla gt 26 304 barn under
12 är.

Antalet kommunala tillsyns-
platser var 1 mars 1977:

barnomsorgen Uppsala

man beredd att släppa tillfrån kommunen för att ge-
nomföra målsättningen "alla
ungdomar ska beredas rätt till
arbete och utbildning"? Och
hur lång tid kommer det attta innan ärendet manglats
färdigt i fullmäktige, innan
utredningar och förhandiing-
ar är klara, innan den konkre-
ta planeringen och genomfö-
randet kan börja?

Vi i SKV-Uppsaia uppma-
nar de fackliga organisatio-
nerna, de socialistiska parti-
erna och organisationerna att
besinna sitt ansvar och driva
på den här frågan så att den
får en snar lösning i solidari-
tetens namn.

Fortfarande kan man få hö-
ra de gamla fraserna: "Vem
fan har fått välja jobb? Man
får ligga i och inte tro att allt
ska serveras åt en ! Jag har
fått jobba mej upp med egna
händer ! Mina barn är sköt-
samma och har jobb. Det är
bara det att dom där inte villjobba. Man kan inte få hur
många chanser som helst !"
Men det är inte bristen på so-

speglar sig i följande siffror:
9 538 barn 0--S år och 2 314 barn
7-I2 år har förvärvsarbetande
föräIdrar.

Gruppen "barn med särskil-
da behov" beräknas omfatta
2227 barn 0--S år och 1 394 7-
L2 är. Detta betyder att 6 785
resp. 7 619 barn inte kan bere-
das piats idag.

1982 planerar man att föIjan-
de platser ska finnas:
Daghem 5 648
Familjedagltem 2115
3-f amiljssgstem 365

8 128

För barn i skolåldern ska år
1982 finnas 2 615 platser på fri-
tidshem och hos dagmammor.
Totalt skali då den kommuna-
la barnomsorgen för barn upp
till 12 år omfatta 10 743 plat-
ser.

Aven om kommunen lyckas
fylla planen saknar många
barn till förvärvsarbetande
föräldrar plats. Enligt kom-

cialt ansvar elier arbetslust
som gör att de här ungdomar-
na saknar jobb. Det är bristen
på planering i samhäIlet som
gör att de inte får jobb och
bristen på solidaritet gör att
de inte klarar jobbet. Och
samhället köper sig fri från
sitt sociala ansvar med alimo-
sor och mediidande. Den väl-
görenheten ska i sin tur beta-
las med skattepengar från oss
som (ännu) har jobb. I stäIlet
för att minska arbetstakten så
att fier klarar av att arbeta
ökar stressen så att allt färrefår betala för alLt fler som
slås ut. Den enda verkligt so-
Iidariska lösningen är att ock-
så i praktisk handling stäIla
upp på de utslagna ungdo-
marna - som Eva Tyskling,
Lennart Nilsson och andra
tjänstemän som arbetar på
det sättet. Och att tilisam-
mans driva fram ett genomfö-
rande av beslutet att ge alla
ungdomar möjiighet till en
meningsfuli utbildning och ett
meningsfullt arbete.

Agneta Hammarström

munens beräkning på en be-
hovsnivå på 68,7 '/nkan service-
nivån bara bli 59,7 7r, och 1236
barn i åldern 0--S år får ingen
plats. Motsvarande behovsnivå
för barn 7-I2 år beräknas tili
79,L qn och servicenivån till
22,9 qo. Det betyder att 6 080
barn inte får plats.

Kan då Uppsala kommun
hålla utbyggnadsplanen ?
Landstingets förvaltningsut-
skott har kritiserat den låga
reella utbyggnadstakten. Den
dåliga markplaneringen i kom-
munen gör att det idag finns
ett behov av 128 tomplatser på
5 000 kvm vardera, men i gällan-
de och nyligen planerade om-
råden finns bara 42 tomtplat-
ser. Redan 1977 knakade det i
fogarna och för 1978 saknas
flera platser. Enligt byggnads-
nämnden är det en fysisk
omöjlighet att klara utbyggna-
den med nuvarande markpla-
nering. Det fattas ju 86 plat-
ser i planen fram till 1982.

oI

l

Daghem
Familjedaghem
3-f amiljsystem

Deltidsf örskolan
(6-åringar och 10 7o
5-åringar)
Fritidsh.em och
öppet hus
Öurig barnuerksamhet
(deltid)
Totalt i kommunal
barnomsorg

1 774
789
164

2 727

2 321

508

39

5 595

Platstillgången beräknas till
50 7o av behovsefterfrågan, dvs
av dem som anmält sig som
sökande.

Det faktiska behouet av-
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skyll inte
på tonårs-
problem och
vitaminbrist

Det vore bättre med ett eget
klassrum, och bara några 1ä-
rare. Nu har vi så många vi-
karier, så man får bYta stil
hela tiden. Jag har haft en
30-40 lärare i 7an, 8an och
9an, så jag vet inte vad alla
mina lärare heter. Vi har Yt-
terkläderna inne i klassrum-
met så att dom inte skall bli
stulna.

En sak som är bra med att
jobba är i alla fail att man är
ledig när jobbet är slut. Från
plugget är man liksom aldrig
Iedig.

Det känns hoPPlöst att man
kanske inte får nåt jobb för
att man har dåliga betYg. Man
kan väl göra många jobb fast
man har dåligt betYg i matte
och inte kan räkna med x och
y? Och kunde vi inte få lära
oss sånt som vi tYcker att vi
har nytta av?

Det är fel med betYg i sko-
Ian. I mitt plugg t ex går dom
först i särskilda kursen, och
sen går dom över till allmänna
kursen, för att få bra betYg.
Då rasar våra betYg fast vi
jobbar lika mYcket som förut.
Jag hade t ex 4 i matte i sjuan,
och var skitglad. Men så kom
det över några från särskild
linje i åttan, så jag fick sänkt
titl 3. Sen i nian kom det ännu
fler, så jag fick bara 2. Då blir
det så hopplöst, man skiter i
det. Huvudsaken är att man är
bra, helst ska man vara bäst.
Det är bara det som räknas.
Det är ju så i skolan. Så an-
nars skiter man i det. Jag

skolkar ganska mYcket. I ge-
nomsnitt är det väl en två, tre
el.ever som skolkar varje lek-
tion. Man skolkar för att man
är trött, grundligt trött På ski-
ten, och får ont i huvet när
man skall eä titl skolan På
morron. Så sitter man På ung-
domsgården, eller går om-
kring på stan. Man har jätte-
tråkigt, men man är i alla fall
sig sjäIv. I skoian är man inte
sig sjäIv.

Dom som går in för betYgen,
dom skolkar inte. Fast många
av dom tycker nog att det är
tråkigt i plugget. Dom tYcker
vi är knäppa. På rasterna
står dom som har bra betYg i
en grupp, och så vi i en gruPP'
och dom som är mitt emellan
velar lite hit och dit. Plugg-
hästarna är stroPPiga, dorn
pratar inte med oss. Jag oPPo-
nerar mig mot sånt jag tYcker
är fel i plugget, men Plugg-
hästarna dom håller alltid
med lärarna för att få bra be-
tvg.

Några lärare, för det mesta
yngre, är bra. Dom förstår hur
det är att vara skoltrött, och
skyller inte På tonårsProblem
eller vitaminbrist. Dom orkar
man lyssna På. Dom är liksom
kompisar. På deras lektioner
skoikar man inte. Men dom
slutar ofta för att dom inte or-
kar med dom äldre lärarnas
tryck.

En gång när jag var uPPe
med en sak i lärarrummet
hörde jag en lärare säga "Man
skulle vilja sätta handbojor
på eleverna och binda fast
dom i bänkarna". Så satt dom
där och fantiserade och het-
sade upp sig, och en annan sa
att man skulle ge dom sPrutor
så dom blev lugna och inte sa
emot. Och då sa våran fransk-
fröken: "Och jag skulle gärna
hålla i sprutan".

För en del lärare ska man
stå rakt vi bänkarna innan
man går ut och när man kom-
mer in, och sitta alldeles rakt,
och tyst. Dom tror visst det är
nån djävla officersskola.

Arbetarbarn får Problem i
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Vi var en grupp som var in-
tresserad av att träffa tonår-
ingar och diskutera könsrol-
ler, arbete, skola eller vad de
nu tYckte var viktiet' Vi ville
lära oss om hur deras liv var,
och kanske ville de lära sig
något av våra liv. Och kanske
kunde vi sedan tillsammans
göra något.

fillsammans med några
C'rupp 8-tiejer besöker vi en
fritidsgård, några gruPPer har
bildats varav en bestämde sig
för att göra den här artikeln.
Vi samtalade med tre tjeier' 15
och 16 år, kring skola, fritid'
könsroller, arbete och framtid
och från bandinsPelningarna
återger vi här deras sYnPunk-
ter.

Skolan
Skolan går en På nerverna'
Det är tråkigt, monotont, ja
för djävligt helt enkelt' "Ja, så
slår vi upP sidan 147." Så gör
man det, och så ska man be-
rätta det då. "Och så slår ni
upp sidan 38 och räknar'" Och
rå göt man det då. "Och så tar
ni parallellhäftet. . ." Så där
hålier det På. Nej, det är fel På
hela skolan.

Från 7an går man runt till
nya lärare och klassrum näs-
tän varje timme. Böckerna
har vi i skåP i korridorerna'
och där står vi och trängs På
rasterna, innan vi sPringe-r
vidare till nästa lektion' Vi
tyckte det var tufft i några
veckor, men så tröttnade vi'

26



plugget. Men så har det alltid
varit, mamma berättar hur
storböndernas ungar kom med
smör och ost tilllärarna, och så
blev det stora An. Det är precis
Iikadant nu, men man kommer
inte med smör precis, men t ex
med små fina komplimanger.

Fritid
Vi är på ungdomsgården sex
kvällar i veckan när den är
öppen. Den kvällen den är
stängd kan man nästan spy.
Man kan ju inte sitta hemma.
Dom tittar bara på TV från
det börjar till det siutar, och
inte får jag se det jag vill nån
gång. Säger man nåt så låter
det "tyst, tyst, ser du inte att
jag ser på rapport", Fast dom
ville väi att man skulle sitta
hemma och sy eller nåt. Det är
inte lätt att hitta nån-
stans att ta vägen här i Upp-
sala om man är under 18 och
inte student.

På ungdomsgården är det
Iite som en ungdomsvårdssko-
la ibland, dom går där med
nycklar och låser och låser
upp. Det är för att det inte ska
bli förstört. Vi skulle få mer
ansvar på nåt sätt. Då skulle
man bli f örbannad på dom
som sabbade. Egentligen är
det inget fel på ledarna
utom på några. Men några är
ju jättejusta.

- Jag städar mitt rum och
tvättar mina kläder hemma.

- Nej, min mamma städar
och bäddar sängen och töm-
mer askkopparna, fast hon
gnatar hela tiden. Hon har t ex
aldrig kommit på att be mig
följa med till tvättstugan. Jag
har stått och grejat lite i köket
ibland, men mamma giilar det
inte,"gör det du då som är så
bra" - vi kan aldrig göra nåt
tillsammuns.

- Nej, så är inte min mam-
ma, jag brukar hjälpa till att

städa och annat.
- Jag har varit på teater

med min mamma.

Könsroller
Det är inte precis jämlikt mel-
lan killar och tjejer. Killar,
dom snackar alltid mest och
högst. Om dom tar initiativ,
då är dom tuffa, men om tjejer
gör samma sak, då får dom
dåligt rykte. Killarna tar al-
drig ansvar för preventiv-
medeJ., det är tjejens sak.

Arbete/framtid
-Jag jobbar som barnflicka
för 550 kr i månaden. Jag trivs
ganska bra, men det är iite
Iångtråkigt.

- Jag städar, tjänar 4 000
krlmånad, trivs inte ails.

- Jag går i nian. Det jag är
riktigt rädd för, det är att bli
arbetslös, gå där och vänta,
vecka efter vecka, månad
efter månad. Då skulle jag nog
börja supa elier vad som helst.

Vi skulle vilja arbeta på
daghem, barnpsyk, ungdoms-
vårdsskola, som ungdoms-
Iedare, något med människor.
Vi vilI inte bli som dom tas-
kiga lärarna, inte psyka nån
eiler sätta oss på någon.

Men det är svårt att komma
in på utbildning eller kurser
med dåliga betyg. Det är svårt
att få jobb som man kan räkna
som merit. Vi är för unga för
många skolor. Men vi uiLL ha
någon slags utbildning, ett
yrke. Man måste kunna klara
sig själv. Det håller inte att
bara lita på att nån karl ska
försörja en. Hur går det sen
om han sticker och kanske
lämnar en med en unge?

Vi kommer väl att samman-
bo med någon så småningom,
och ha barn, men inte gifta oss
- det är så löjligt.

Man ska dela på arbete med
barn och hem, det är bra att bo
ihop innan man får barn så att
man ser vad killen går för.
Om han inte ställer upp är han
ju inget att ha. I

Madeleine Enström
Inger Johansson

KONSTEN ATT BLIFVA EN GOD FLICKA
Kvinnohistoriska uppsatser

ar Curtrtar Quist
Kvinnohistoria är studier om kvinnans iuridiska, eko-
nomiska, sociala och politiska villkor. Qvist har sam-
lat artiklar om bl a pionjärertras kvinnosyn, ematrcipa-
tio nsreformerna och ra dikala kvinnot idskrifter.
240 sidor, ill. Cirkapris 55:

LiberFörlag
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25 års
kvinnokamp

På,60-taLet stod frågan om
suenskt atomuapen i centrum.
SKV -tlppsala tog initiatiuet
tiLL en Lokal,grupp au Kam-
panjen Mot AtoirLua,pen, med
folk frå.n olika grupper och
organisationer. Det bleu
tJ r suiksmar s ch.en, P ing st-
marsch.erna, möten och akti-
uiteter, penninginsamlingar
och f Ly g bladsu,tdelning.
"KMA drog ut politiken På

gatorna igen", stiger Karin
idag. "Det bleu inget suenskt
kiirnuapen då, - rnen nu Lurar
faran ba,k knuten igen. Opi-
nionen må"ste hå,Llas uid Liu".

K amp en mot V ietnamkrig et
ua.r en anna,n huuudfråga in-
om SKV. Nar Kq,rin deltog i
KDV: s ucirldskongress i
Moskua 1963 hörde h.on första

gången tclLus orn kampen i
Vietnam. SKY startade sonl
f ör sta su enska org anisation en
insamling för Vietnam, för
kuinnor och barn. I Uppsala
tiggde mun bidrag från
fackföreningarna. Men först
med FNL-grupperna kom in-
samlingen ut på, gatorna. "Vid
den h.tir tidpunkten", beriittar
Karin, insåg SKV -Uppsala att
parollen "Fred i Vietnam" in-
te skil.de på. angripa,re och an-
gripna. "Vi ompröuade uå"r in-
sttil,Lning och tillhörde de som
hade ett utmtirkt samarbete
med FNL-grupperna," SKY-
medlemmar till.uerkade de
f ör sta FIVL -f anorna i U pp sala
och 65 meter armbindlar tiLL
den första demonstrationen i
Uppsala. Under årens lopp
har ma,n också tilluerkat
ord.kneliga banderoller, ofta
på. Karins runxsgolu. Man har
också. tre gå,nger haft besök au
kuinnor från Vietnam: 1966 i
samband med KDV: s interna-
tionella barnkongress i Stock-
holm, 1972 och. 1975 d& tuå,
kuinnor bertittade on1, segern
o ch. å,t erupp b A g g nads arb etet.

SKV -Uppsala deltog också,
aktiut i kampen mot EEC, diir
n1.a.n i första hand dreu kuin-
nofrågorna.

Karin Hammarström har
alltsd, uid det htir Laget niistan
25 drs erfarenhet au basarbete
inom SKY. TiLl det htir num-
ret har ui bett ltenne sjiilu be-
rtitta om hur ett arbetså,r ser
ut i en Lokul. SKV-uudelning.

Karin Hamntarström har ua-
rit med t SKV sedan 1953, då
en audelning sturtades i HI,U'
stahummar. 1954 flgttade hon
tiLL Köping, dcir det redan
fanns en audelning. Då,, i bör-jqn på S}-talet, uar kampen
för Jreden, rnot kapprustning'
ar och mot atomua,pen de sto-
ra frå.g ornu. N amninsamling -
arna. för Stockholmsappellen
och senare Wienappellen uar
ett uiktigt arbete inom SKV.
En annan kampfråga uar den
dåLig a b arnkultur en: seriema-
gasinen oclt usla barnfilmer,
Tillsamm(rns med andra kuin-
noföreningar dreu SKY i flera
dr Barnfilmklubben i Köping
dtir man också, hade många
andr a b s,rnaktiuiteter.

Bland kuinnofrå,gorna ua,r
riitten tiLL jobb, Likalön och
b arntillsA nen c entr ala. M å,ng a
kuinnor hade börja,t föruiirus-
arbeta under kriget och dreus
nu tillbaka in i hemmen. Den
kommunala b arntillsg nen u ar
outuecklad och kuinnorna
tuingades ofta tiU en Lå,ng
"b arnp erio d". L okalt j obbade
SKY också med frå.gor som
tudttstugor, trafikscikerhet,
bosttider, priser.

1960 fluttade Karin tiil Upp-
sala. Diir fanns ingen SKY-
audelning, n1,en Karin sökte
upp prenurneranter på Vi
kuinnor (nuu. Vi miinskor)
och bilda,de SKV-Uppsala.
Margit Må.rdh fr&n SKY-
Stockh,olm 't)ar "gttrdnaor" åt
audel,ningen och h.ar så, förbli'
uit.
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- I början av 70-ta1et var
SKV-avdeJ.ningens verksam-
het i Uppsaia ganska blygsam.
Vi var bara en handfull perso-
ner som jobbade aktivt och
försökte hålla uppe skenet av
en stark kvinnoorganisation.
När Grupp 8 bildades funde-
rade vi på att lägga ner SKV-
avdelningen eftersom de
unga tycktes gå till Grupp 8.
Efter diskussioner beslöt vi
istäIlet att lägga fakta på bor-
det: vi inbjöd prenumeranter
och andra intresserade till ett
möte våren -76. Några nya
kom på det mötet, sedan kom
det fler och fler, och nu är vi
60-70 medlemmar i Uppsala.

- Det kan tyckas vara en
svaghet att avdelningen har
samma ordförande och sam-
ma kassör som 1960 när vi bör-
jade, men det har i en univer-
sitetsstad som Uppsala varit
nödvändigt med bofast folk
på de posterna.

- Uppgången började med
8 mars 1976 som blev en succ6
med flera hundra deltagare.
Ruth Boman talade om Clara
Zetkin och 8 mars. Grupp 8
talade om aktuella kvinno-
krav. Några arbetarkvinnor
från olika industrier berätta-
de om situationen på sina ar-
betsplatser och kvinnokam-
pen där. Det internationella
programmet handlade om
Chile. Det blev tal, sång, mu-
sik, film samt latinamerikan-
ska folkdanser. Där var också
en klädinsarrrling som organi-
serades av AUKAN. som var
en medarrangör tillsammans
med SKV och Grupp 8.

Sedan hade vi en rad möten
där vi informerade orn SKV,
bI a ett inbjudningsmöte om-
kring tonårsnumret av Vi
mänskor. En grupp flickor
som tillhörde Uppsala socia-
Iistiska grundskoleförening
och som utgav en tidning med
namnet "Ogräset" deltog i en
fin diskussion över genera-
tionsgränserna om sexual-
och samlevnadsfrågor. Flic-
kornas medvetenhet bådar

Teckningar Anna Wieslander, Solr
34-35.

gott för den framtida kvinno-
kampen.

Vi ordnade också ett offent-
ligt möte tillsammans med
Grupp 8 om G-timmars ar-
betsdag, vårdnadsbidrag för
småbarnsföräldrar o dyl. Vi
hade inbjudit kvinnorna från
fp, c och s att delta i panelen.
Vi ansåg att representanter
f ör vänsterns partier fanns
bland SKVs och Grupp 8:s
medlemmar.

För att svetsa oss samman
och lära oss något om SKV:s
historia ordnade vi en bussre-
sa till Jösses Flickor på stads-
teatern i Stockholm. På hem-
resan redogjorde Lisbeth
Schulz för sexualbrottsut-
redningens lagförslag.

Vi fortsatte sedan att arbe-
ta med den frågan.

Först hade vi ett opinions-
möte där kriminologen Leif
Persson redogjorde för sin
kritik mot förslaget. Diskus-
sionen kom att koncentrera
sig på frågan: Vad kan vi göra
för att hindra att förslaget blir
Iag? Sedan startade en rad
aktiviteter. Vi sände protest-
skrivelser till justitiedeparte-
mentet, gjorde namninsam-
lingar och skickade ut en en-
kät tilI iandets kvinnliga kan-
didater i kommande kom-

också gjort teckningarna på sid.

mun-, iandstings- och riks-
dagsval. Som bekant vann
kvinnoopinionen segern över
utredningsförslaget - en ny
utredning tillsattes.-- På hösten hade vi ett mö-
te om barnuppfostringsideo-
logier. Föräldrar och personal
från några barnstugor hade
inbjudits. Ett par förskoilära-
re från Berwalds barnstuga
berättade om sin "ansvarspe-
dagogik". Diskussionerna
blev så intressanta att mötes-
tiden inte räckte tiil, utan
fortsatte på senare SKV-mö-
ten.

- Men vi har inte bara mö-
ten - ibiand är det fest. I ok-
tober -76 fick vi hit en buss-
Iast SKV-kvinnor från Stock-
hoim till en kvinnofest, där vi
underhöll varann på olika sätt
med sång, deklamationer och
teater.

- Sen var det dags för ett
offentligt temamöte kring Vi
mänskors 3O-årsnummer, som
Bodil, Louise och Gunilla från
tidningen inledde. Det var
mycket folk närvarande och
diskussionen blev liviig.

- I december kom de båda
kvinnorna från Vietnam som
jag nämnt tidigare. Först ha-
de vi en Liten familjefest med
deltagare från SKV och FNL-

#H
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gruppen. Vi åt iinssoppa och
Iärde känna varann. Vid kväl-
Iens offentliga möte bjöd vi på
svensk folkmusik på fiol och
sång av FNL:s sånggrupp.
Tillsammans sjöng vi som
förr "Befria Södern". Stäm-
ningen var fantastiskt skön.
Vietnamesiskorna svarade
också på publikens frågor och
berättade om iivet efter se-
gern.

- Så var vi framme vid
8 mars igen. .. Den 5 mars -77
som var en lördag hade vi öp-
pet hus i Folkets hus. Rut
Bohman talade om "Inter-
nationella kvinnodagen",
Grupp 8:s kulturgrupp
"Adams revben" framförde
en kavalkad om familjen un-
der kapitalismen. I den in-
ternationella avdelningen
sjöng Christina Strandell
spanska sånger, och Marina
Torres berättade om kvinnor
i kampen i Spanien. Från Iran
berättade Zoya och en manlig
kamrat om den fruktansvärda

tortyren och förföljelsen i de-
ras hemland. Dessutom bjöds
det persisk musik och dans,
samt en utstäIlning om per-
sisk folkkonst. Tiil sist kom
en chilensk avdelning med Ia-
tinamerikansk folkdans, sång
och musik. AUKAN presen-
terade också sin utställning
och sin aktion för de försvun-
na politiska fångarna i Chile.
Dessutom förekom särskilt
barnteaterprogram, serve-
ring, bokbord och klädinsam-
ling till Chile.

- Den 8 mars demonstrera-
de vi mot porrbutiken i Upp-
sala. Vi delade ut flygblad,
som undertecknats av flera
organisationer. Vi hade ord-
nat ett appellmöte på Forum-
torget och antog en resoiution.
Demonstrationen gick förbi
porrbutiken, där några gick
in för att försöka träffa äga-
ren (vilket misslyckades)
och taia med personalen.
Utanför sjöngs tjejsånger och
ropades slagord. Demonstra-
tionståget fortsatte tili Fol-
kets hus där vi höIi ett opi-
nions- och diskussionsmö-
te. En grupp valdes att arbeta
vidare med frågan. Vi vill ha
bort porrbutiken.

- Under det sista året har
avdelningens arbete fått en li-
te annan karaktär. Vi har haft
ett kvinnoseminarium på
Biskops-Arnö folkhögskola,
under ett veckoslut diskutera-
de vi bl a kvinnohistoria, mil-
jöfrågor, sexualfrågor, femi-
nism och lesbianism.

- Vi har också återuppta-
git den gamla SKV-traditio-
nen att fira internationella
barndagen 1 juni. Vi inbjöd
invandrargrupper som vi haft
kontakt med tiII drakfest vid
högarna i Gamla Uppsala.
Med anledning av interna-
tionella barndagen antog vi
också ett upprop som sändes
titl Uppsalas kommunalråd
och massmedia.

- Naturligtvis ingår det i
vårt arbete att sälja Vi män-
skor. Uppsala blev ju också på
vår begäran en av de sex för-
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söksorter där Konsum beslu-
tat slopa våids- och porrtid-
ningar och istället sälja före-
ningstidningar av olika slag,
bi a Vi mänskor.

- På hösten -77 hade vi ett
offentligt möte inför kom-
munens budgetsammanträde
- vi hade inbjudit Uppsalas
första kvinnliga kommunal-
råd Gunnei Arrbäck-Falk, fp,
till en diskussion om barn-
och ungdomssituationen i
Uppsala.

- För att förbättra vår
verksamhet har vi nu delat in
oss i olika arbetsgrupper.
Internationeila gruppen hål-
ler kontakt med invandrar-
kvinnor i Uppsala. Kornmun-
gruppen bevakar vad som
händer inom kommunen. Sen

har vi också en propaganda-
grupp, en grupp för studiecir-
kelplanering och slutligen en
grupp som har hand om tid-
ningar och bokbord. Styrelsen
utgörs av ordförande, vice
ordförande, kassör och en re-
presentant för varje arbets-
grupp.

Tillströmningen av nya
medlemmar visar att det finns
behov av en partipolitiskt
obunden kvinnoorganisation.
Många kvinnor har upptäckt
att även vänsterns mansdo-
minerande partier sviker
kvinnorna. Man ger hellre
kvinnorna drömmen om "livet
efter detta" det socialis-
tiska samhället - än att lära
dem förstå vikten av kamp
tillsammans här och nu, för

att kunna skapa ett nytt, män-
niskovärdigt samhällssystem.

Jag ser med förhoppning på
den nya kongressen. När ut-
kastet till nytt handlingspro-
gram kommer får vi säkert en
livlig och intressant diskus-
sion i Uppsala. När den allt-
mer tilltagande arbetslöshe-
ten hotar kvinnans ställning
på arbetsmarknaden är ett
nytt handiingsprogram ange-
läget som aldrig förr.

Jag är förhoppningsfull be-
träff ande kvinnokampens
framtid. Det finns nya krafter
som ska fortsätta vad vi fam-
Iande försökt under hela
SKV:s existens. Det nya livet
har börjat. Den nya männi-
skan lever. Jag är glad att jag
fått uppleva detta. n

internationell
gemenskap
och solidaritet

kvinnor \

Vi har i SKV i Uppsala en in-
ternationell gruppr som har
hand om kontakterna med oli-
ka politiska organisationer,
som verkar mot reaktionära
regimer världen över och för
de progressiva krafterna.

Eftersom Uppsala har ett stort
inslag av invandrare kände vi ett
behov av att bredda vår verksam-
het. För oss kändes det viktigt
att lära känna de utländska kvin-
nornas vardag här i Uppsala. Det-
ta såg vi som vägen till ett verk-
ligt samarbete oss emellan, vilket
befrämjar arbetet med de politis-
ka manifestationerna och ger
vägar för ett arbete tiII att för-
bättra de utländska kvinnornas
situation här och nu.

Vi inbjöd därför den 26 novem-
ber förra året flera kvinnoföre-
ningar som Aukan (de latin ame-
rikanska kvinnornas förening),
Grekiska kvinnoföreningen, Kur-
diska kvinnors f örening, Pale-
stinska kvinnoförbundet, Uppsa-

ia finska förening, en grupp is-
iändska kvinnor samt enskilda
kvinnor från många länder som
samlades till en trivsam kväll.

Varje grupp var inbjuden att
framföra ett eget program: någon
form av underhållning samt ett
litet anförande kring något som
rörde dem i deras arbete och liv
här i Uppsala.

De isländska kvinnorna sjöng
sånger från sitt hemland. De gre-
kiska kvinnorna lärde ut grekisk
dans och vi fick lyssna till ett in-
tressant anförande av Sofia Kai-
tatji om den isolering och de
svårigheter att anpassa sig till
det svenska samhället som de
grekiska kvinnorna har.

Den kurdiska kvinnoförening-
en hade biidats endast någon vec-
ka innan av fem kvinnor från
Uppsala och Stockholm. Tre'av
dem mötte upp tiII detta möte. De
berättade dels om kommande
aktioner bl a en hungerdemon-
stration som de skulle genom-
föra i december. Khandan Jamil
berättade även om de kurdiska
kvinnornas förhåIlanden här i

31

är inte bara MOSKVA
OCh LENINGRAD

Vi flyger också till
JAPAN

OST- och SYDOST-
ASIEN

Närmaste vägen går via Moskva
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Uppsala. Det var en bild av iso-
lering, analfabetism, språksvå-
righeter, hemlängtan . . .

Vi tog även upp förhåIlandet
mellan kvinnorna och barnen,
som snabbt anpassar sig både
språkligt och kuitureilt, vilket ger
upphov till spiittringar inom fa-
miljerna.

På Biskops-Arnö folkhögskola
finns ett gäng tjejer som spelar
och sjunger sånger med anknyt-
ning tiII kvinnokamp. De kom
med uppskattade inslag under
kväIlens lopp som t ex när de
gisslade den nya "våldtäktsla-
gen".

Vi i SKV presenterade vår
förening och hur vi arbetar. Rut
Bohman redogjorde kortfattat för
SKV:s historia och Lotta Schril-
lerqvist f ör hur Uppsalaavdel-
ningen arbetar idag.

Medan vi pratade och sjöng
serverades goda sallader, bröd
och vin.

Detta sätt att skapa tillfällen tili
gemenskap känns mycket stimu-

ierande och är ett steg mot de nya
arbetsformer vi försöker finna för
vårt arbete. Festen i november
ledde till att vi, invandrarkvinnor
och svenska kvinnor, på ett natur-
ligt sätt, i gemenskap och samver-

kan, påbörjade ett varaktigt sam-
arbete. Vi har efteråt haft kon-
takt med de kurdiska kvinnorna
och planerar att tillsammans
med dem arbeta för att i någon
mån kunna bryta de kurdiska
kvinnornas isolering.

Den 21 januari -78, när SKV i
Uppsala medverkade vid kvinno-
kulturfestivalen i Tierp och Sö-
derfors var Aukan och den gre-
kiska kvinnoföreningen med och
hjäipte till att utforma Pro-
grammet. I

SKV-Uppsala
Internatiånella gruppen
KERSTIN WERNBERG

KVINNOKULTUR.
DAGAR I TIERP

Under två veckor, från 9 till22januari, anordnade Tierps
kommun i Norduppland kvin-
nokulturdagar: 40 olika pro-
gram punkter på 16 platser i
kommunen. 3l organisationer
stod för arrangemangen till-
sammans med kulturnämn-
den: det varpartiernaskvin-
noorganisationer, studieför-
bund, husmodersförening-
en i Tierp, samt SKV och
Fredrika Bremerförbundet
i Uppsala m.fl.

Initiativet kom från Eva GiII-
ström, kultursekreterare i Tierp,
som med lite övertalning fick den
mansdominerade kulturnämnden
med på noterna. Men ingen vå-
gade väl egentligen tro att det
skulle bli en sådan succ6 som det
blev:2600 av kommunens 16000
vuxna invånare kom till något av
arrangemangen.
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På programmet stod allt från
debatter om kvinnornas situation
till utställningar och demonstra-
tioner av kvinnohantverk, mat-
lagning och hemslöjd. Samt mu-
sik, teater och film.

Debatterna drog inte särskilt
mycket folk, framförallt väldigt
få män. Desto större var intresset
för kvinnohantverk och för de
kvinnofilmer som visades - de
lockade fram en helt ny biopub-
lik, mest kvinnor som aldrig an-
nars går på bio. Ett par av kom-
munens bibliotek, som hade ut-
ställningar av kvinnokonst, Ioc-
kade också en helt ny publik, och
lånesiffrorna ökade med 35 pro-
cent.

SKV-avdelningen i Uppsala ha-
de lördagen den 21 i Söderfors ett
program om kvinnokamp i Upp-
land, där också grekiska och Ia-
tinamerikanska kvinnor med-
verkade - över 50 personer kom.

Kvinnokulturdagarna visade
att det finns en levande kultur i
kommunen, som aldrig märks i
vanliga fall. Och en publik som är
mycket större än någon kunde
förutse.

- Att intresset var så här stort
kunde vi inte ana. sade kultur-
nämndens ordförande Arne
Bäckman efter kulturdagarna.

- Att Tierps kommun skulle
bli känd genom kvinnokulturen
hade väl ingen kunnat förutse,
säger Eva Gillström.

Kommunen lider precis som
resten av Norduppland av svåra
sysselsättningsproblem, särskilt
för kvinnorna. Krisen slår hårt
mot de industrier som är huvud-
näring, och dessutom är det ont
om barntillsynsplatser och kom-
munikationerna är dåliga.

Tierps kommun blev först i

AUKAN
Kvinnoföreningen Aukan har
skickat mer än 50 000 kr till
kollektivmatsalarna i Chile -det innebär mat till 130 barn
under 22 rnänader. Vill du bi-
dra till ett barns försörjning
genom att ge minst 25 kr i må-
naden, så sätt in beloppet på
postgiro 7179 44 - 3, Kvinno-
föreningen Aukan.

landet med en sådan här satsning,
men kommer kanske att få efter-
följare: fiera kommuner runtom i
Sverige har ringt för att få veta
hur man genomfört kulturdagar-
na. Kulturnämnden satsade sam-
manlagt 10000 kr, som mest an-
vänts till administration och an-
nonsering, medan de deltagande
organisationerna själva bekosta-
de sina arrangemang. 

L.S.



AR DU INTRESSERAD AV SKV-UPPSALA?
Antingen kan du kontakta:
Karin Hammarström,
Jenny Lindsväg 17, tel. 40 34 93
Lotta Schiillerquist,
Tuna backar 18. tel. L5 27 63
eller också kan du sätta in med-
lemsavgiften, 30 kr, på vårt post-
girokonto: 54 31 41 - 6.
Uppge ditt telefonnummer på
blanketten, vi kontaktar ofta
medlemmarna den vägen.

Våra planer för våren
medlemsmöten den 1 mars,5 april
och 10 maj k1.19.00 i Pumphuset vid
Islandsbron.
Vi planerar också att ordna intro-

ilt'

duktionsmöten 1 gång i månaden
under våren.
Kvinnodagen 8 mars
firar vi tillsammans med
Grupp 8 och AUKAN med en
Kvinnovecka 6-11 mars.
Preliminärt program:
måndag 6: kvinnorna och facket
tisdag 7: kvinnorna och arbets-
marknaden
onsdag 8: kvinnorna och kulturen
torsdag 9: kvinnorna och daghem-
men
fredag 10: Kvinnofilmer på Fyris-
biografen
lördag 11: öppet hus på Musik-
forum. På kvällen musikprogram

8 MARS
Internationella Kvinnodagen

När det här numret kommer ut är
8 mars-firandet nära. Det leder
sitt ursprung till Internationella
Kvinnokonferensen i Köpenhamn
1,910. På Clara Zetkins initiativ be-
slöts då att de socialistiska par-
tierna i alla iänder skulle fira en
kvinnodag, bl a till stöd för röst-
rätten, en internationell "arbetar-
kvinnornas dag".

Dagen kom att förläggas till vå-
ren och så småningom till mars.
Under första världskriget fick
dagen ett innehåIl av kvinnopro-
tester mot kriget. Så firades den i
neutrala länder som Sverige,
Norge och Schweiz. I Sovjet var
kvinnodagens datum tidigt 8
mars. Den 8 mars 1917 demonstre-
rade Petrograds kvinnor och
barn för "Fred och bröd", en de-
monstration som anses ha bidra-
git till ryska revolutionens ut-
brott.

I Sverige splittrades arbetarrö- Om du vili ha närmare upplys-
relsen 1917 i socialdemokrater och ning om programmet på olika or-
kommunister. Endast de senare ter kan du ringa närmaste SKV-
firade under 20- och 30-talen in- avdelning. Teiefonnummer hittar
ternationella kvinnodagen. du på näst sista sidan i tidningen.

Socialistisk litteratur, god
skönlitteratur, tidskrifter och
skivor. Rik sortering.

BOKKAFEET
ARBETARKULTUR
Bävernsgränd 5,753 23 Uppsala

Tel. 14 48 48

1946 fördes traditionen vidare
av de kvinnor som anslöt sig till
nystartade KDV, bland dem SKV
i Sverige. I början av 7O-talet tog
Grupp 8 upp firandet av 8 mars.
Under de senaste åren har allt fler
kvinnoorganisationer slutit upp
kring Kvinnodagen, som därför
fått ett bredare och mer varierat
innehåll än tidigare.

I år firas 8 mars som vanligt på
de flesta håll där det finns SKV-
avdelningar och/eller Grupp 8-
grupper. Ett sjäIvklart tema blir
arbetslösheten och den sociala
nedrustningen. Dessutom kom-
mer man på flera håll att ha ett
eget tema.

I Stockholm kommer firandet
troligen att anknytas till besöket
av två kvinnor från PLO.

I Giiteborg hoppas man kunna
inviga Kvinnohuset till 8 mars.

Juliet Michell
PSYKOANALYS
OCH FEMINISM

gidlunds

TEMARESOR
TItt DDR

Specialprogram för många in-
tressen, hobbies och kun-
skapsområden:

Konst, konsthistoria
arkitektur:
Forntid, gotik, barock - be-
römda konstgallerier och mu-
seer arkitektur från olika
epoker - konsthantverk

Musik och teater:
Johann Sebastian Bach - Sil-
bermann-orglar - minnen av
framstående musiker - mu-
sikfestspel - Brecht och hans
teater etc.

Litteratur:
Goethe/Schiller - det klassis-
ka Weimar - berömda biblio-
tek

Historia, kulturhistoria :

Martin Luther - tysk historia
- svensk historia - regional
kulturhistoria (östersjökusten
- Berlin - Spreewald etc.)
Nationella m in nesplatser
(Potsdam Buchenwald
Sachsenhausen)

Naturkunskap:
Ornitologi - botanik - havet

Hobbies:
Porslin - numismatik - järn-
väg etc.

Utställningar:
Jordbruk (juni/juli)

Trädgårdsodling (juli, augusti/
september)
Biodling (augusti)

Information, programförslag
och rådgivning hos

DDR Turistbyrå
Vasagatan 19 - Box 197

101 22 Stockholm
Tel. 08/1 1 82 40 - telex 19614
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Ibots arbetslösheten
jobbar fler kvinnor
ooan nagonsln
I dag har 4,1 milj människor
arbete i Sverige. En kvarts
miljon står utanför arbets-
marknaden: 78 000 arbetslösa
0,9 %), 36 200 i beredskapsar-
beten, 60 600 i arbetsmark-
nadsutbildning, 43 400 i ut-
bildning i permitteringshota-
de företag, 46 000 i skyddade
eller halvskyddade arbeten. I
Norrbotten går det 17 arbets-
lösa på varje ledigt iobb mot
2-3 i Stockholmsregionen.

Det är främst männens ar-
betsmarknad som sviktar.

40 0000 - 50 000 jobb be'
räknas försvinna inom indu-
strin 1978. Samtidigt tillkom-
mer lika många iobb i den of-
fentliga sektorn. Kvinnorna
dominerar inom de yrken som
växer, främst vårdyrkena.
( Siffrorna från december
1977 )

Kvinnoförtrycket på arbets-
marknaden lyser igenom på
alla områden. Av landets 1,9 7o
arbetslösa (1:a kvartalet -77)
var fördelningen män/kvin-
nor 1,6 7o rnot 2,3 Vo för kvin-
norna. Ungdomsarbetslöshe-

ten, som blivit särskilt akut i
höst är klart mer märkbar
bland flickor än pojkar. Yr-
kesfördelningen är fortfarande
sned, ex. 92 7o kvinnor inom
hälso- och sjukvården. Löne-
bilden: kvinnornas relativa Iö-
neläge inom industrin är 88,8
% av männens. Deltid z 45 Vo
kvinnor, 5 Vo rnån.

At vilket håll går utveck-
lingen? Har inte den senaste
lO-årsperioden inneburit för-
ändringar?

Några fakta, sen kan var
och en själv döma.

Det finns idag drygt fyra
miljoner sysselsatta på den
svenska arbetsmarknaden, 2,3
miljoner är män och 1,8 mil-
joner är kvinnor. I procent be-
tyder detta 56,5 70 mot 43,5.
För fjorton år sen, 1963, var an-
delen kvinnor 36,9 Vo, sex år se-
nar 38,8 och därefter ser ut-
vecklingen ut så här:

40,r vo
4r,0 vo
42,5 70
43,0 Vo
43,5 Vo

En halv procent om året har
alltså kvinnorna knappat in
under 70-talet. tlittills har
mycket små förändringar
skett när det gäl1er antalet
sysselsatta i landet, men
dom förändringar som har
skett gäIler i stort att fler kvin-
nor fått jobb. Fram till tredje
kvartalet 1977 skapades 39 000
nya jobb, samtliga dessa togs
av kvinnor.

Varför är då arbetslösheten
förhållandevis större för
kvinnor än för män när kvin-
norna kapar åt sej "aIIa" dom
nya jobben. Förklaringarna är
flera. Den "dolda arbetslös-
heten" är inte längre lika dold
som tidigare. DoU,r goda kon-
junkturerna, som under 70-ta-
lets första år gav jobb åt
många kvinnor, har idag be-
tytt att fler kvinnor tvingas
lämna industrijobben för att
åter slussas in i dom typiska
kvinnojobben. Vårdsektorn
expanderar och kan sväIja
många, men kombinationen av
dom som sparkas ut från in-
dustrin och dom som söker sej
ut på arbetsmarknaden gör att
arbetslösheten bland kvinnor
är större än för män, samtidigt
som fler kvinnor får jobb.

Vart tar dom kvinnor vägen
som kommer ut på arbets-
marknaden. (Begreppen man
rör sej med är något avper-
sonifierade: 12 000 äpplen sa-
lufördes i dag på fruktmark-
naden, medan endast ett ton
torsk bytte ägare på fisk-
marknaden. Samtidigt har ar-
betsmarknaden tillförts 39 000
kvinnor).

Av dom sysselsatta i häIso-
och sjukvården 1963 var 91,570
kvinnor, idag är siffran 92,3 . . .
Andelen kvinnor inom några
andra sektorer ser ut så här
med jämförelseåren:

1963 1976
administratiut 8,0 Ea UJ nkomrnersiellt 493 qo 48,5 Vo
kameralt/kontors- 68,6 qo 79J nseruice 77,9 qo 78,0 Eo
tilluerkn. maskin- 16,7 Vo 75,9 Eo
transp.kommunik.- 79,7 Vo 22J n
lantbruk, slcogs- 24,0 Eo 23,9 Vo

1971:
1973:
1975:
1976:
1977:

4q--
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Säger dom här siffrorna nå-
got så är det att den bild när
det gäller fördelningen på
yrkeskategorier som fanns
1963, återfinns också 1977.

Arbetslösheten bland kvin-
norna ökar ju längre ner i åld-
rarna man kommer. Bland
pojkar 16-19 år gamla är ar-
betslösheten skrämrnande 4 Vo,
bland flickor i samma åIdrar
år siffran 7 Vo.

Till all statistik man bollar
med på arbetsmarknadsom-
rådet måste också föras dom
"arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder" som olika regeringar
vid olika tillf äIlen satt in:
l0-kronan, 25-kronan, AMS-
utbildning och beredskapsar-
bete. Några sifferexempel när
det gäI1er utbildning i AMS re-
gi under 1976: Vårdarbete
inom häIso- och sjukvård
9l% kvinnor, kameralt
och kontorsarbete 89 7o kvin-
nor, service 89 qo, transport
och kommunikationer 15 %
osv.

Samma struktur som den rå-
dande bilden. När det gäller
kvinnor sysselsatta i bereds-
kapsarbete är det inom ett
område kvinnornas andel

överstiger hälften: vårdarbe-
ten 88Vo.

Dom här uppgifterna är
viktiga att notera när man ser
till den genomsnittliga arbets-
inkomsten i Sverige L975;
38 700, och bryter ner den i
kvinnor och män, 47 000 för
män och27 000 för kvinnor. Un-
der 70-talet har kvinnornas re-
lativa löneläge mot männen
förbättrats, från 82,9 7o 1970 titl
88,8 7o 1976.

Mera siffror: 365 000 kvinnor
mellan 4544 år räknas inte in
i arbetskraftsstatistiken ! ! !
Motsvarande siffra för män
117 000.

Går det att i alla dom här
siffrorna och statistikuppgif-
terna svara på frågan om åt
vilket håIl utvecklingen gär?

Antalet kvinnor som idag
har ett jobb är betydligt fler
än någonsin tidigare, 1795 000;
kvinnornas andel på arbets-
marknaden är högre relativt
sett än nånsin tidigare; löne-
skillnaderna ser ut att utjäm-
nas.

Men ökningen av antalet
kvinnor har framförallt kom-
mit under högkonjunkturåren
från början tiII mitten av 70-
talet. ökningen, som i avstan-
nande takt forsatt går
nästan helt tiil vårdyrken,
som trots en på senare år allt
intensivare facklig kamp
fortfarande halkar efter i
Iönekampen. Bland ungdo-
marna håIler mönstret i sej.
Idag när det är särskilt svårt
att få jobb för ungdomen, är
det flickorna som ligger allra
sämst titl. I utbildningen, så-
väl i skola, universitet som
den som AMS arrangerar slås
yrkesmönstret fast.

Formellt finns naturligtvis
inga hinder för en rättvis
arbetsmarknad, i praktiken
kan den ändå aldrig bli rätt-
vis så länge det inte är männi-
skorna sjäIva som styr vad
som skall produceras och vem
som skall fatta besluten. Där-
för kommer den bild vi idag
har av arbetsmarknaden ald-
rig att kunna se rättvis ut, möj-
Iigen något snyggare, om kon-
junkturen/kapitalet viII.

Thomas Bresky

Källor
AMS statistik 7977:22 nr 7
AMS 116 1977 117 1977
SCB, L eunadsf örh.ållanden,
rapport nr I
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Norrbotten -Sveriges mest arbetslösa län.

Norrbotten - länet med en arbetslöshet pä 4r7 procent av
befolkningen, jämfört med riksgenomsnittet på 1,6.

Piteå - den lilla staden med drygt 30 000 invånare och
med nästan 1000 arbetslösa, varav en dryg tredjedel är
under 25 är.

På vilket sätt drabbas kvinnorna av den situationen.
hur är det att vara ung och arbetslös i Norrbotten?

- När jag blev tillfrågad omjag ville tala med dig, så
tänkte jag: vaddå, jag har väl
ingenting att säga?

Det säger ELna Johansson t
Piteå, 29 är och arbetslös se-
dan 6 år.

Elna är utbildad barnskö-
terska. 1967 gick hon barnskö-
terskeutbiidning i Norrkö-
ping; en termins praktik och
teori: barnsjukvård, psykoio-
gi, sysseisättningsmetodik,
slöjd, barnavård. Det är en ut-
bildning som i första hand är
avsedd för dem som ska arbe-
ta på daghem.

"Nog skulle det väl
finnas arbete .. .tt
När EIna var färdig med sin
utbildning flyttade hon upp
till Norrbotten igen och fick
arbete på barnsjukhuset i Bo-
den. Hon fick en fast tjänst
och arbetade där fram tiil i
februari 1970 då sonen Patrik
korn.

Elna tog tjänstledigt. Men så
fiyttade familjen till Piteå och
Elna slutade sitt arbete. Det
går inga tåg melian Piteå och
Boden - det går inga tåg olls
tiII Piteå - och att åka bil
emellan varje dag är nästan
omöjiigt vintertid. Och nog
skulle det väl finnas arbete i
Piteå ...
36

När familjen väl kommit i
ordning efter flyttningen bör-
jade EIna söka arbete. Hon
försökte få allt som över-
huvudtaget annonserades ut,
men det enda hon fick napp på
var i lekparken sommaren
1971.

- Och sedan fick jag dag-
barn, säger Elna. Kommunen
hade inga kommunala dag-
mammor, men en dag frågade
en granne om jag ville ta hand
om hennes barn. Och jag tyck-
te att det kunde jag väI göra -det var bra sällskap för Patrik
och flickan och jag fick mer
att göra när jag nu ändå gick
hemma. Och på den vägen är
det fortfarande - att ha dag-
barn hemma tycks vara det
enda jobb jag kan få.

Sex år
I sex år har EIna haft sin an-
sökan stående på arbetsför-
medlingen. Man ringer henne
därifrån då och då och frågar
om hon verkligen fortfarande
viII ha ansökan kvar, och hon
svarar att joo, det viil hon.
Och för varje möjlig annons
hon ser skickar hon in sina
papper, och tär dem tillba-
ka...

- Det finns ju sjukvikariat
som man skulle kunna få, och
de kanske skuile ge en chans

Text och foto:
NILLA BOLDING

till ett fast arbete så småning-
om, säger Elna. Men om man
ska få ett vikariat måste
man kunna komma med några
timmars varsel, och det kan ju
inte jag så länge jag har dag-
barn. Och även om jag slutade
ha dagbarn och satte mig att
vänta på att telefonen skulle
ringa så hjälpte det inte
vem skulle ta hand om mina
barn när jag rusade iväg. . ?

EIna kan tänka sig att utbil-
da sig vidare. Men till vad?
Det finns barnsköterskeut-
bildning i Piteå - trots att El-
na och andra utbildade barn-
sköterskor går arbetslösa
men den ska hon väI inte be-
höva gå? Och vilka andra ut-
bildningar finns det som kan
garantera jobb när man Iäst
färdigt?

- Man pratar ju om att
bygga ut barnomsorgen, säger
Elna. Men det verkar vara mer
prat än handling. Det enda al-
ternativ som finns för mig är
tydligen att bli kommunalt
anstälid dagmamma (eller
"dagbarnvårdare" som det
heter). Men då måste jag ta de
barn som man anvisar mig;
och då fastnar jag ju ändå
här hemma, och det är det jag
inte vill.

Att vilja arbeta
men inte få
- För det är inte ekonomin
som är det viktigaste för
mig. Jag tjänar mindre nu än
jag skulle göra om jag hade
ett vanligt arbete. Det blir
inga pengar över till resor t ex



- något som man verkligen
skuile behöva när man går
hemma jämt. Men ändå klarar
vi det skapiigt.

- Det jag tycker känns
värst, det är att ha utbildat sig
och vilja arbeta, men inte få
göra det. Och jag märker ju på
mig själv att jag blir mer och
mer insnärjd i mig sjäiv, rädd
för saker utöver det vanliga.
Jag går på sykurser, och på
bio eller teater ibland. Men de
enda jag träffar i vardagslag,
det är barnen och min man
och så de enstaka grannar som
är hemma och som ofta har
samma problem som jag . . .
Det är ju inget liv man vill le-
va i längden.

Säger Eina; uog, frisk, vä1-
utbildad i ett yrke som det
finns ett skriande behov av -och ändå "'::Tl.J. varför?

Piteå kommun har en stor yta
men ett litet befolkningsantal;
drygt 30 000 invånare, varav
ungefär 10 000 i Piteå stad.
Staden ligger vid kusten och
domineras av två massaindu-
strier: SCA i Munksund och
statliga Assi. Båda har flera
hundra anstäilda. Andra stora
arbetsplatser är sjukhuset och
länets psykiatriska Iasarett. I
öjebyn har LM och ASEA
mindre fabriker, och det finns
ett sjukhem och en skyddad
verkstad.

Det finns ganska många ut-
bildningsanstalter i Piteå;
gymnasium, Framnäs folk-
högskoia, Ianthushålls- och
lantbruksskola, ett AMU-cen-
ter.

Kvinnorna i Piteå - de ar-
betar inom sjukvård och ser-
vicenäringar, eller hos LM el-
ler ASEA, som båda är mon-
teringsfabriker. Eller också är
de hemsamariter, arbetar på
ålderdomshemmet, på barn-
stugorna...

Inga daghem
Männens förvärvsprocent är
hög i Piteå jämfört med övri-ga Norrbotten tack vare

Elna Johansson

Assi. Piteå har aldrig blivit
någon riktig utflyttningsort.
Men kvinnornas förvärvspro-
cent är 1åg. Det beror på att
det inte finns arbeten förstås,
men hänger också ihop med
den katastrofala bristen på
daghem. Och så uppstår den
eviga onda cirkeln att så länge
det inte finns arbeten behövs
det ju ingen barnomsorg. Och
så länge man inte har barn-
omsorgen ordnad kan man in-
te börja arbeta.

Först under de senaste åren
med den sjunkande levnads-
standarden har kvinnorna
tvingats att börja förvärvsar-
beta, och i och med det har
också daghemsplatserna
byggts ut. Så nu finns det 4
daghem i Piteå med tillsam-
mans 100 platser. Och 75 f.a-
miljedaghem med 160 platser.
Kommunen kan alitså ta hand
om ca 250 barn - medan det
verkliga behovet är 1500 plat-
ser. Och de ca 1000 barn mel-
Ian 7 och 12 år som behöver
ha tillgång till fritidshem -de får slåss om 106 platser.

Det är inte underligt att
kommunen vägrar att sätta
upp en kö för dem som vill ha
in sina barn på daghem. När
man öppnade spädbarnshem-
met som man egentligen

"inte behövde", påstods det -då biev det en kö på 47 barn
till de 10 platserna.
Arbetslösheten
ökar snabbt
Eua B arregård är socialarbe-
tare i Piteå. Hon berättar att
arbetslösheten i Piteå ökar
snabbt. I oktober 1976 var 556
personer arbetslösa, varav 205
var under 25 är. Ett år senare
hade antalet arbetslösa stigit
till 815 - 344 av dem under 25
år.

- Som följd av den här si-
tuationen har det blivit en stor
ökning av de sociala proble-
men, säger Eva. Spritmiss-
bruk, narkotikaanvändning
och brottslighet har stigit
enormt. Det enda som finns
för ungdomen i den här staden
är knark och bönhus, och så
idrott. Det finns en stor barri-
är att ta sig över för aIIa som
vill skapa politisk aktivitet.
Inget av de socialistiska ung-
domsförbunden har några
medLemmar att tala om här,
trots alla problem som skulle
behöva lösas.

- Och fortsätter det här
kommer det att ge svåra kon-
sekvenser för kommunen, bå-
de i form av ökade sociala ut-
gifter och i form av minskat
serviceutbud och minskade

t-
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skatteinkomster, påpekar
Eva.

En del av de här problemen
beror på Stålverk 80-fiaskot.
Många flyttade tilibaka till
Piteå från exilen söderut när
stålverket planerades. Och
problemet med ungdomsar-
betslösheten deias med alla
andra Nottbottenskommu-
ner. Kommunen har gjort vad
den kunnat för att lösa den
akuta situationen, genom att
skapa beredskapsarbeten och
på andra sätt.

- Men kommunen har age-
rat oförlåtligt på en punkt, sä-
ger Eva, och det är när det
gäller ASSI. Det går att ta
hand om skogsråvarorna på
ett helt annat sätt än man gör
idag, men kommunen har aid-
rig satt någon press på Assi.
I stäilet har man sett på med
armarna i kors medan board-
fabriken med 200 anställda
slitits ner. Alia arbetarna har
vetat sen år tillbaka attdetvar
meningen att fabriken skulle
läggas ner. Man har inte in-
vesterat något alls i den, utan
lagat med tuggummi och stål-
tråd när något gått sönder.

ttOm inget görs nu. . .tt
- Om man försöker förestäl-
la sig hur Piteå ser ut om
några år om den här utveck-
Iingen får fortsätta, då blir
man rädd, säger Eva. Om ing-
enting görs nu; då blir det
massarbetslösheten och ren
nöd häruppe.

Och ändå ligger Piteå i en
bygd som är rik på skog som
skulle kunna förädlas; jord-
bruket i kommunen skulle
kunna utvecklas; det finns en
väl skolad och differentierad
arbetskraft; kommunikatio-
nerna är skapliga.

Det skulle kunna vara helt
annorlunou*****

- Visst skulle det kunna vara
på ett annat sätt, säger Ca-
rina Da.lLlberg, 20 är och ar-
betslös. Det här med "hög-
och lågkonjunkturer", det tror
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jag egentligen är konstlade
begrepp. Om vi vidareföräd-
Iade mer, till exempel, så tror
jag att vi skulle kunna säIja
det vi producerade. Och det
gäller ju inte bara Piteå och
skogen, det gäller hela landet
och alla våra råvaror.

"Vi fogar oss på ytan"
- Så min och mina kamraters
arbetslöshet, den hänger ihop
med hela den ekonomiska bil-
den i Sverige. Det är ju inte
fråga om att jag "inte behövs"
- visst gör jag det. Egentli-
gen. Som det är nu blir jag väl
förr eiler senare tvungen att
flytta söderut det känns
som om det vore bestämt. Men
jag stretar emot så länge jag
kan.

- Många av mina kamrater
har flyttat söderut eller ska
göra det. Men alla säger "vi
kommer tillbaka". Det är lik-
som en annan taktik nu än det
var på sextiotalet - vi fogar
oss på ytan, men inte inuti.

Carina gick ut skolan våren
-76. Hon hade gått 3-årig eko-
nomisk linje, eftersom hon
tänkte att den skulle ge henne
frihet att välja mellan att läsa
vidare eller börja arbeta. Hon
vill inte fortsätta utbilda sig,

dels för att hon inte har vil-
jan att läsa just nu, och dels
för att hon inte viII skaffa sig
skulder utan att veta att hon
säkert får ett arbete när hon
är färdigutbildad. Men något
arbete finns inte att få i Piteå
idag för Carina.

- Jag har haft sommar-
jobb på Domus, och ett bered-
skapsarbete på kontor, säger
hon. Men nu har jag varit ar-
betslös i ett halvår. Företagen
kräver praktik av dem som
söker jobb, och det enda sättet
att få praktik är ju att ha ett
arbete ...

Carina bor hemma hos sina
föräIdrar, men hon skulle gär-
na vilja fiytta hemifrån.

- Men det har jag ju inte
råd till så iänge jag är utan
jobb, säger hon. Även om jag
som tur är hann kvalificera
mig för arbetslöshetsunder-
stöd, så räcker ju inte 97 kro-
nor om dagen tiil att bilda ett
hem.

Hur känns det då att vara 20
år och inte ha någon syssel-
sättning?

"Man blir lite resignerad"
- Man blir lite resignerad när
man går utan jobb såhär länge
som jag har gjort, svarar Cari-

Carina Dahlberg



na. Man tänker att de arbeten
som jag vill ha, de blir tillsat-
ta med äldre människor med
praktik. Jag försöker förstås
ändå, men jag tror inte riktigt
på det.

- Och jag har väl att göra
för det mesta. Jag sköter hus-
hållet därhemma. Och jag
stickar, går på stan; försöker
att få tiden att gå så gott jag
kan. Men det är ju inget me-
ningsfullt liv precis, jag mär-
ker att jag slöar till.

- Men jag läser mer nu än
jag gjorde tidigare, och jag
funderar på ett annat sätt
över det jag läser. Det känns
som att det är viktigare nu än
det var tidigare att ta reda på
saker och ting.

- Fast jag märker att allt
jag gör, det tar så lång tid nu.
Jag har aldrig någon fritid -all min tid är lika lite värd...

- Jag har hört att det kos-
lar 322 000 kr att utbilda en
människa från första klass till
andra årskursen i gymnasiet i
Piteå. Tänk vad alla kommu-
nerna i södra Sverige tjänar
på när vi kommer dit alldeles
färdigutbildade, och vad
Piteå förlorar.

- Och vad händer med dem
som går i gymnasiet nu, och
med barnen? De ser oss som
går arbetslösa - många blir
nog fundersamma och vågar
inte forsätta i skolan, det ver-
kar inte vara lönt. Och många
börjar dricka, det har blivit en
hårdare och tuffare stil som
alla drabbas av. Och barnen -de behöver ju framtidstro och
trygghet. Om de inte får det
kommer de aldrig att klara av
ett bra samhäIle.

- Och så stor optimism in-
för framtiden, det är det nog
inte många som känner just
nu' 

***{€:r

Piteå är ett exempel på hur
kommunerna i Norrbotten ser
ut idag, hur snabbt arbetslös-
heten ökar och vilka konse-
kvenser den får för kommu-

nen och aIIa de människor
som drabbas.

På länsarbetsnämnden i
Luleå kan man ge siffror och
fakta om hur situationen i Iä-
net som helhet ser ut. Lilian
Hel.merius berättar:

- I Norrbotten idag är det
totalt 8 422 arbetslösa. Det är
4,7 procent av befolkningen -jämfört med ett riksgenom-
snitt på 1,6! Det går lika
många kvinnor som män ar-
betslösa. Det innebär att kvin-
nornas procentandel av de ar-
betslösa har minskat. Men
förklaringen till det är inte att
kvinnorna har fått arbete i
högre utsträckning, utan att
männens arbetslöshet har
ökat.

Lägre sysselsättningsgrad
- Sysselsättningsgraden för
kvinnorna är fortfarande
mycket lägre i Norrbotten än i
övriga landet. I hela landet är
den i genomsnitt 52 procent,
men i Norrbotten bara 44,7
procent och ökningen ligger
till stor del på deltidsarbeten.

- Men alla dessa siffror
gäller bara dem som registre-
ras som "kvarstående arbets-
Iösa". Hur många det finns
som är arbetslösa men som in-
te registrerat sig vet jag inte
eftersom vi inte har någon
uppsökande verksamhet
men säkert är det en stor
grupp. Den sanna bilden av
hur många som är arbetslösa,
den tror jag inte vi har. De
senaste åren har fler och fler
kvinnor anmält sig som sö-
kande, särskilt bland de yng-
re åldersgrupperna. Men den
tendensen har mattats av nu
- säkert p g a det dåIiga ar-
betsmarknadsläget.

Ungdomarna under 25 år
har speciellt svårt att få arbe-
te: av 100 arbetslösa är 40
stycken ungdomar. Och den
grupp som har det allra värst
är de unga flickorna - de ut-
gör 60 procent av den arbets-
Iösa ungdomen.

För några sedan gick läns-
arbetsnämnden ut till kvin-
norna med propaganda för in-

dustriarbeten. Man talade om
StåIverk 80 och om andra in-
dustrier som förväntades ex-
pandera, och en hel del kvin-
nor blev intresserade av att
utbilda sig i yrken som inte är
traditionellt kvinnliga. Nu tyc-
ker Lilian Helmerius att det
känns lite grann som om man
lrrrat alla dessa kvinnor, ingi-
vit dem förväntningar som se-
dan kom på skam. De arbets-
tillfällen som eventuellt kom-
mer att uppstå i Norrbotten
blir ju inte främst inom indu-
strin; de blir inom den offent-
liga sektorn sjukvård,
barnvård, undervisning, för-
valtning. Men när de arbets-
tillfällena kommer vet man
inte idag. Det beror på kom-
munernas investeringsförmå-
ga, och de norrbottniska kom-
munerna har ett mycket svårt
läge idag.

- De enda som har möjlig-
het att i viss grad välja otra-
ditionellt, det är killarna, sä-
ger Lilian. Ett manligt sjuk-
vårdsbiträde har nog ganska
goda rnöjligheter att få arbete,
åtminstone i vissa kommuner.

Vad kan då länsarbets-
nämnden göra åt situationen?
Man kan ta till "arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder" - 6lvg
beredskapsarbeten och AMS-
utbildning. Idag finns det ca
4 500 beredskapsarbeten i
Norrbotten, och 6747 personer
inom AMS-utbildningen.

20 000 utan arbete
Och räknar man ihop de här
två grupperna med de regi-
strerade arbetslösa; då får
man en summa på ungefär
20 000 norrbottningar som i
realiteten är utan arbete. Plus
alla de som inte registrerat
sig, plus de ungdomar som går
i skolan några år extra hellre
än att bli utan sysselsätt-
ning. . . Resultatet blir antag-
ligen jämförbart med en me-
delstor svensk stads hela be-
folkning.

Hur känns det att arbeta
med arbetsförmedling i den
situationen, känner man sig
inte maktlös?

t-
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Lilian Helmerius

Jag känner en väIdigt stor
tveksamhet inför vad som
händer, säger Liiian Helmeri-
us. Det tror jag alla på länsar-
betsnämnden gör. Och jag är
rädd för att de här proble-
men inte kommer att lösas
även om krisen skulle hävas
så småningom. Det verkar
som om svackan skulle bli
djupare för varje lågkonjunk-
tur som kommer.
Kvinnorna drabbas
hårdast
- Och fortfarande är det
kvinnorna som drabbas hår-
dast. Det är mer "naturligt"
för dem att stanna hemma
när det blir kärvt. Och det
kommer att fortsätta. Inte
minst eftersom det fortfaran-
de är så många tjejer som in-
te har någon - eller inte till-

Nw

räcklig utbildning. Och
trots allt vad som sägs så kla-
rar de högutbildade alltid av
situationen bättre än andra
grupper. Akademikernas si-
tuation har t ex biivit bättre
enligt de senaste rapporterna
- fast även i den gruppen har
kvinnorna det svårare än
männen.

- Men jag vill nog ändå in-
te säga att kvinnorna är dis-
kriminerade. Visst har de svå-
righeter, men jag tycker att
man ofta inte kämpar till-
räckligt. Man har funnit sig i
skillnaderna i stället för att
ställa krav.

- Men det är risk för att
j ämställdhetsfrågorna blir
"lyxfrågor" idag. Arbetsgi-
varna kan välja, och det är
kanske större chans att de

inte ställer krav får job-

" Vi ska bli
förbannade"
- Just nu är det total stiltje
på arbetsmarknaden. Men vi
får nog räkna med att arbets-
löshetssiffrorna kommer att
stiga ytterligare" Och antalet
lediga platser minskar hela ti-
den. Men det farligaste som
kan hända i den här situatio-
nen, det är att man resignerar.
Visst är det ett väldigt besvär-
ligt läge vi är i; men deit vi ska
göra är ju att bii förbanna-
de! 

* * * * *

Och nog börjar man bli för-
bannad i Norrbotten. Man är
rädd för framtiden, rädd för
att mista de jobb som finns.
Man ser hur Norrbotten, i
stället för att byggas upp, hål-
ler på att deindustrialiseras.

Och visst är det mänga som
känner vanmakt. Men framför
allt finns det en stigande med-
vetenhet om hur det kunde
varit, och hur det kan bli om
alla hjäIps åt. Som en av för-
fattarna i boken "Norrbot-
ten berättar" säger: "Det är
inte hopplöst. Dimman kom-
mer att iätta med naturnöd-
vändighet. Den gör det om vi
alia sätter emot. Den gör det,
kamrater!"

Och då får barnen i Piteå si-
na daghem, och EIna och
Carina får sina jobb och Norr-
botten blir vad det bör vara:
rikt och blomstrande och ett
bra ställe att bo på. I

som
ben.
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KVINNO
MEDVilANDEbra

böcker
Vi har på Vi mänskors redak-
tion en hel pärm med recen-
sioner som vi aldrig fick plats
med förra året. Vi tycker det
är synd att våra läsare inte får
tips om bra böcker bara för
för att vi har utrymmesbrist.
Därför har vi nu beslutat att
göra en vårstädning och kort
citera vad våra recensenter
sagt om olika böcker. En del
av recensionerna kommer att
också att införas i sin helhet i
läsbilagan i nr 3.

Vi anmäler dessutom kort
några av höstens böcker och
kommer även dåir att i vissa
fall återkomma med mer ut-
förliga recensioner.

Illaria Bergom-r qrsson :
Kvinnomedvetande
Rabön & Siögren
MBL har sarnlat artiklar hon har
skrivit i kvinnofrågan - under-
titeln på boken är "Essayer om
kvinnobild, farnilj och klass i lit-
terafuren". Bl a tar hon upp l\{oa
Martinson, Maria Sandels och
Marit Paulsen, Maud Hägg skri-
ver i sin anmälan att det för henne
var "en stor upplevelse att läsa
MBL:s bok * här stod allt klart
som jag funderat över under flera
års tid, Frågor som'hur skildras
kvinnan i litteraturen och främst
då den proletära kvinnan?', vilka
kvinnliga författare har kunnat
skildra kvinnan,som både köns*
varelse och klassvarelse och dess-
utom utgått från en självklar soli-
daritet med de kvinnor som har
det svårast?' och 'hur kan man i
skrift visq sin solidaritet med ar-
betarklassens kvinnor?' har snur-
rat runt i mitt huvud utan att jag
fått något grepp om dem". Hägg
tycker också att MBL gör "en ut-
märkt analys av familjen i:klass-
samhället och dess ro11 sam ska*
pare av medvetande, liksom en
analys av vechopr€ss€rls lrr-ode'bil-
der och den kvinnoidentitet dessa
vill förmedla. MBL vet vad hon
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talar om -hoppas hon får möjlie-
het att tala till så många som möj-
ligt".

Agneta Klingspor:
Inte skära, bara rispa
Frzsnta
AK:s mycket omskrivna bok är
ett urval ur hennes dagbok mellsn
16 och 30 år, åren 1962-?6. LW pe-
kar i sin recension på att mass-
medias intresse i Klingspors fall,
liksom när det gällert ex Suzanne
tsrogger och Hrica,Jorrg, koncent=
rerats på personerna (och spe-
ciellt på deras sexuella förhåi-
lande) i stället för att handla om
deras böcker. LW menar att AK:s
bok är intressant därför att den
ärligt redovisar en utvecklings-
gång och inte efter-förskönar.
'ilet finns rnyclcei marr kan lsriti*
sera hennes bok för. Att den är
för litet analytisk, att den är för
mycket individualistisk, t ex. Men
den gör inte ånspråk på ett,vara
annat än den ärr utdrag u,f en
svensk,medelklasskvinnas'd,ag-,
böcker under en tid då många
gamla rnönster och värderingar
bryter samrnan,, Den handlar afn
en själs (och för den delen också
om en kropps) utvecklingshisto-
ria, om det svåra i att förena det
politiska och, det privata.,Läs den
gärna på sar:nma g,åug,,sam,"Nia
kvinnor*nio liv'!,, De är, olika,bi*
tar i samma pussel".

Jonas Frykman:
rtalaOran r
bondesamhället
Liber
Jönas Frykman di', verksam vid
Etnologiska institutionen vid
Lunds universitet och detta är
hans doktorsavhandling. Hjördis
Levin sammanfattar den i sin an-
mä1,an på ,följande s,ätt: "F,ryk-
mans avhandling. . . är inte enbart
de prostituerades historia. Många
ögifta mödrår bl:eV aldrig prosti*
tuerade och rnånga prostituerade
blev aldrig ogifta mödrar. Det är
en historiå som i höe grad angår

alla kvinnor. Den handlar om
manssamhällets ansträngningar
att kontrollera vår sexualitet".

Våra författare I oeh 2
FtB /Kulturfrant
Sel I är err arrtologi med svenska
författare. Om den skriver EP:
"Urvalet är bra och intressant
men naturligtvis kan det alltid
diskuteras. Vart tog t ex Martin
Koch vägen? Eller Arnold Ljung-
dahl? Många andra att förtiga.
För många tror jag i alla fall att
denna bok är en nyttig introduk-
tion i svensk arbetarlitteratur
sörn dessvärre så effektivt blivit
undanstoppad."

Del 2 tar upp 21 författare från
Västeuropa, Sovjet och USA.n'Den ger mersmak för de presen-
tenade föifattarna och det är väl
det som är meningen", skriver EP.

lllargareta Garpe -Suzanne Osten:
Jösses flickor och
I*årl eks f ö re s t dll n i n gen
Gidlunds
Garpe/Ostens två succe-pjäser i
bokform, med förord om hur rnan
kan spel,a , pjäserna. Innehåller
också flera av sångerna med no-
ter. "En bra bok att jobba med
t ex i kvinnogrupper'n (LW).

Inga Lindsjö:
*Iåinniskan och
hans hustru
Rabön & Sjögren
En nyutgåva åv Inga Lindsjös
,"klassiker'n från 196? där hon med
citat, :egna texter och bilder gör
en *krattspegel av våra nredvet-
na och omedvetna fördomar om
könsroller. "Den är fortfarande
lika träffande och användbar -vilket ,är nog så tankeväckan*
de..." (LW)
Namnän bakorn de använda sig-
naturernar, EP x Eva Palmaer,
KW * Katja Wald6n, H Clls *
Hårrict Clayhills, LW"-Louise
Wald6n.

t-
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Berit Bergström:
Stackars karl
AIba
"Det kan tyckas mycket begärt att
man skall intressera sig för en
stackars karl i yngre medelål-
dern, som heter just Karl, arbetat
sig upp ur New Yorks ghetto och
blivit psykolog, nu bor han På
Manhattan tillsammans med sin
katt Ophelia. Men man gör det",
skriver KW. Själva handlingen är
inte väsentlig. Det viktiga är "det-
ta fruktansvärda porträtt av en
människa som inte vågar leva,
återgivet på ett språk som är en-
kelt, sjäh'klart, följsamt och röjer
djupa insikter i mänsklig för-
virring och självdestruktionens
mekanismer. I satiren finns hela
tiden medkänslan". Boken är ock-
så en "beundransvärd New York-
skildring".

KORT OM IYYA BOCKER

tat i flera år med Vi mänskors
"generationsserie", var det en
mycket givande läsning, även om
en del åv exemplen är för ameri-
kanska för att man direkt ska
kunna känna igen dem.

Hite-rapporten
Tiden
Shere Hites rapport om 3 000 ame-
rikanska kvinnors upplevelse av
sexuaiitet har anklagats för att
vara en ovetenskaplig gör-det-
själv-bok som gör män och sam-
lag överflödiga. Men det är bara
en del av den tjocka boken som
handlar om onani och ännu mind-
re står det orn lesbiskhet. Det
viktiga med den är att den försö-
ker sätta ord på känslor och upp-
levelser och på det sättet kan bli
en hjälp för många kvinnor att
formulera sin sexualitet - också
i förhållande till män.

Hedström-Persson:
Kris i familjen
Studentlitteratur
Ärren om jag inte är helt överens
med förf. om alla deras slutsatser
tycker jag att de gjort en mycket
bra översikt av familjens utveck-
ling och olika teorier kring famil-
jen och familjeterapier. Den läm-
par sig väl för studiegrupper men
kan också läsas enskilt - i bägge
fallen väcker den många fråge-
ställningar kring familjens situa-
tion just nu.

Dea Trier Msrch:
Tid.en
Dea Trier Mcrch åir egentligen
grafiker. Den här boken, som
handlar om en vecka på en för-
lossningskiinik i Köpenhamn,
skrev hon efter att själv ha fött tre
barn på några få år. Det är en
verkligt fin läsupplevelse: den
förenar saklig information om
barnafödande och moderskaP
med en skönlitterär berättelse
om känslor och upplevelser. Förf.
har illustrerat boken med egna
bilder.

LJtla Torpe:
Utmaningen

"L'# skröna från västra Värm-
land" har lJlla Torpe satt som un-

derrubrik på sin roman, som vann
första pris i LT:s romanpristäv-
Iing om "Människan på den nya
landsbygden". Det är en fascine-
rande berättelse om en grupp
människor i en avfolkningsby i
Värmland som beslutar sig för att
kämpa emot den officiella lands-
bygds- (och nedläggnings-)poli-
tiken. Bit för bit erövrar de sin
historia, sin kunskap, sitt språk,
sin gemenskap för att kunna sät-
ta emot "överheten". På köpet får
man mycket av "folkets" * inte
minst kvinnornas * historia.

Gillan
Liljeström- Svensson:
I!fun blir en helt annan
människa
Liber
Gillan Liljeström-Svensson var
med och gjorde den sociologiska
undersökning, som följde upp
försöksverksamheten med kvin-
nor i "manliga" jobb i Kristian-
stad län. Den redovisades sedan i
utredningen "Roller i omvand-
ling". Det här är en lättläst sam-
manfattning i pocketformat av
den utredningen.

Inger Alfvdn:
Dotter till en dotter
Bonniers
Inger Alfvdn lyckas i mitt tycke
alltmer fördjupa och nyansera sin
skildring av kvinnor och kvinno-
problematik. "Dotter till en dot-
ter" handlar om ett "modernt"
förhållande där kvinnan så små-
ningom upptäcker att hon egentli-
gen upprepar sln mors monster.

Alexandra Kollontay:
Kvinnans kamp för
politiska rättigheter
Gidlunds
Den sista delen i KoilontaYs verk
"Kvinnofrågans sociala grunder"
har nu kommit på svenska. Tidiga-
re har Gidlunds utgivit "Kvinnans
kamp för ekonomisk frigörelse",
"Kvinnan och familjen" samt
'nKvinnans kamp för ekonomiska
rättigheter", Nyligen har Gid-
luirds också givit ut ett urval brev
från Kollontay under titein

Kdra kamrat !
Allra käraste vän !
Brita Stöviing står för urvalet och
redigeringen av breven. Den sam-
lade Kollontay-utgivningen kom-
mer att anmälas i ett senare num-
mer av Vi mänskor.

Signe Hammer:
Mödrar och döttrar
Liber
Förf. har talat rned 75 kvinnor i
åldern 4,5--80 år, som är mormöd-
rar, mödrar och döttrar. Hon för-
söker belysa hur överföringen
sker från mor till dotter men ock-
så hur den generation kvinnor
som idag är mödrar står inför
uppgiften att formulera "ett nytt
moderskap". För mig, som arbe-
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LW

Två böcker
om yrkesförbudet
Den tredje internationella
Russel-tribunalen kommer att
undersöka yrkesförbud, cen-
sur och andra kränkningar äv
de mänskliga rättigheterna i
Väst-Tyskland. ()m bakgrun-
den kan man bl a läsa i Utz
Maas "Berufsverbot. För-
följelsen av vänstern i Väst-
Tyskland och Väst-Berlin'
(Zenit)

En satirisk skildring av hur
yrkesförbudet drabbar en en-
skild lärare innehåller Peter
Schneiders miniroman "... och
redan är du en författnings-
fiende" (PAN)



T.

Lotta Forsman/
Itlarianne Paas:
"De få vara tacksamma att
vi ger dem arbetet'
PÄN
Ett berömvärt försök till bemö-
tande av en vanföreställning man
ibland stöter på (den att kvinno-
kampen skulle vara en jämförel-
sevis ny företeelse) har två unga
kvinnor, Lotta Forsman och Ma-
rianne Paas, gjort i en bok som
kommit ut i Norstedts Panse-
rie under titeln "De få vara tack-
samma att vi ge dem arbete".
Den talande titeln är hämtad ur
en välgörenhetsskrift från 1898.

Det är arbetarklassens kvin-
nor och deras kamp sedan förra
seklets senare hälft författarna
velat belysa. Att resultatet blivit
något summariskt beror natur-
ligtvis på den påtagliga brist på
källmaterial vi alla känner till
och som författarna med rätta
klagar över. Men det bör inte
avskräcka någon från att skaffa
sej boken och läsa den. Den har
mycket att ge, framför allt till
den unga generationen. För den
bör inblicken i det svenska sam-
hället, sådant det såg ut för ett
sekel sedan, kunna bli en grund
till förståelse för varför "allting
går så sakta . . ." Och, kanske, inge
en viss respekt för dem som gått
före och vars kamp fördes under
ojämförligt svårare förhållanden
än dagens.

För under åren som gått har
ändå en hel del hänt. Lotta och
Marianne redogör för strider som
utkämpats: kampen för före-
ningsrätten, strejker mot löne-
nedpressningar, olidliga arbets-
förhållanden och hutlösa basar.
De strejkande var ofta oorgani-
serade, som fallet var med vä-
verskorna i Norrköping som 1890
Sick i strejk på grund av miss-
nöje med lönesystemet- Man hade
en tilläggspremie som bara be-
talades ut om man tjänat minst
57 kronor på ett kuartal på det
vanliga ackordet. Arbetsköparna
höjde kravet för utgående av till-
läggspremien titl 67 kronor.
Samtliga väverskor gick ut i
strejk. Efter tre veckor gick de
tillbaka efter att ha fått 5 %
löneökning och återgång till det
gamla premiesystemet. Under
strejken bildade de en fackföre-
ning. Bland de som strejkade var
också de s k mursmäckorna som
bar murbruket till murarna. De

agiterade bland sina arbetskam-
rater på andra byggen, höll
strejkmöten och så småningom
slutade strejken med att deras
krav bifölts.

Vi har glatts åt kampmodet
hos sömmerskor och städerskor
under senare år. Det kan vara
gott att minns att redan förra
århundradet gjorde kvinnor
likadant inför hänsynslös utsug-
ning och nedvärdering av dem
som människor och arbeskraft.
Skillnaden är bara den att de
första stod ganska ensamma i
sin kamp - i dag sluter många
många upp kring de modiga och
stöder dem, Inte bara kvinnor,
också män i lika hög grad.

Författarna har också noterat
de framgångar som vunnits i mel-
lankrigs- och efterkrigsåren:
den obligatoriska sjukförsäkring-
€r, de allmänna barnbidragen,
skolbespisningen för alla barn,
ATP, för att bara nämna några.
Och man ska inte glömma att i
kampen för dessa krav var ar-
betarklassens kvinnor en inte-
grerad dei av trupperna.

I förordet uttrycker författarna
förhoppningen att deras bok
skall stimulera till debatt och att
vara ett stöd i kampen i dag. Det
hoppas vi också men låt oss
tiltägga att den skulle ha vunnit
mycket på om författarna avstått
från en rad "värderingar" om
poiitiska skeenden - som egent-
iigen inte hör till saken. Man tar
sej för pannan när man får läsa
att det parti man tillhört i snart
femtio år på S0-talet blev alltmera
"vacklande ochr inkonsekvent",
att Chrustjev gav "teorierna 0m
den fredliga vägen till socialis-
men en teoretisk bas", att Sov-
jetunionens kommunistiska par-
ti "utartat" och att Sovjet etable-
rat sej som "imperialistiskt stor-
makt" med mera i den stilen.
Förlåt, men det är rena nonsens !

linnu ett par grodor som med
lite noggrannhet kunnat undvikas
är bokens uppgift om att de tys-
ka nazisterna anföll Sovjetunio-
nen hösten 1941. Anfallet kom den
21 juni samma år. Och beträffan-
de det famösa förbudet för social-
demokrater att tillhöra SKV så
utfärdades det inte av SAPs "bli-
vande partisekreterare Sten An-
dersson," utan av dess dåvarande
man på sekreterarposten, Sven
Andersson, han som sedermera

fidskriftsrutan
Efter en längre tids uppehåll
ska vi nu försöka återuppta
vår tidskriftsbevakning och
uppmärksamma de nummer
av olika tidskrifter som vi tyc-
ker är av intresse.
Pockettidningen R,
Senaste tre nummer dr a}la av
stort intresse. De talande tit-
larna gör presentation överflö-
dig:
Nr 4/77: Horor och Herrat".
Vem tjiinar och uem förlorar
på prostitutionen?
Nr 5/77: Vi iir inte döda dn! Om
f örbrukade, förtuiulade oclt
förbannad.e åIdringar
6/77: Det tir uppgiort! Om den
föratbestömda ungdomsar-
bietslösheten
Ord & BiildT/77
är ett temanummer om kvin-
nolitteratur
7,enit 2/77
innehåller bl a en artikel om
"Kvinnorörelsens framtid -socialistisk eller borgerlig
feminism?"
Forskning och frams teg 54 /77
är ett temanummer om famil-
jen som också utgivits som se-
parat särtryck.
Riidhättan nr 14-15
Arbetets Kvinnors tidning, tar
upp prostitutionen - en klass-
fråga, 6 timrnars arbetsdag och
bolsjevikpartiet och kvinno-
frågan.
fidskrift 3/77
är ett "kvinnonummer" vilket
för redaktionens del betyder
att 90 Vo av materialet är skri-
vet av kvinnor.
KRUT
heter en rätt nystartad tid-
skrift, utytt "Kritisi< utbild-
ningstidskrift". Bakom tid-
ningen står en förening med
sammä namn. KRUT har hit-
tills utkommit med fyra ge-
nomarbetade nummer:
1/77 Vad.Itir man sig egentligen
i skotan?
2 / 77: F rigörande dis,Iog?
3/77: Fostran
4 / 77 : L är ur e n som Löne arb etar e.

Lösnurnmer kostar 10:- och,
kan bestdllas frö,nKRUT, WaI-
lingatan, 16 ö g 111 24 Sthlm,
ps 70 8989 - Iblev utrikesminister. v,s.
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AKTUELLT

Kvinnohuset i Giiteborg
8 mars invigs Kvinnohuset i Gii-
teborg: en gammal trävilla vid
Gamlestadstorget, f d apoteket
Måsen.

Efter lång bearbetning har kom-
munen upplåtit huset hyresfritt.
Bakom detta resultat står Kvin-
nocentrum med ca 200 medlem-
mar, många av dem tilihöriga oli-
ka organisationer men i Kvinno-
centrum bara representerande sig
själva. Kvinnocentrum bildades i
december 1975 av en grupp konst-

närer, som hade arbetat med
kvinnoutställningar. Det heter i
programförklaringen: "Kvinno-
centrum vill verka som ett sam-
lingsstäIle för all progressiv kvin-
nokamp".

Den målsättningen följer med i
den nya verksamheten.

I huset skall finnas mötesloka-
ler, verkstäder, bokhandel, jour-
central m m.

Man siktar också på att ha ung-
domsverksamhet och att försöka
nå invandrarkvinnor och andra
utsatta grupper.

Kampen går vidare. 
r

Jämst älldhetskommitt6n
den parlamentariska efterfölja-
ren till den tidigare socialdemo-
kratiska jämställdhetsdelegatio-
nen, deltar i ett försöksprojekt i
Köping där kvinnliga verkstads-
arbetare vid Volvo Bergslagsver-
ken ska få större möjligheter att
utbilda sig för mera krävande ar-
betsuppgifter. 29 % av de 1800
anställda är kvinnor men kvin-
norna har betydligt lägre lön än
männen. Målet för försökspro-
jektet är att öka antalet kvinnor i
de grupper som har högre lön. En
viktig del inleddes i januari då 17
kvinnor i åldern 2L44 startade en
skräddarsydd teoretisk utbild-
ning i gymnasieskolans regi -ochmed bibehållen lön under våren
1978.

Efter utbildningen ska kvinnor-
na praktisera på olika kvalifice-
rade arbeten för att meritera sig
till förmän, instruktörer m.m.
Kostnaderna klaras genom AMS-
medel (25-kronan) och ett åtagan-
de från företaget att betala de so-
ciala kostnaderna. Ett liknande
projekt pågår också i Ludvika där
15 kvinnor påbörjat en maskin-
teknisk gymnasieutbildning på
tre terminer. Regeringen har an-
slagit 1,2 milj. för den försöks-
verksamheten.
För den som närmare vill följa
jämställdhetskommittens arbete
finns sedan ett halvår nyhetsbia-
det "Jämsides" där man kort tar
upp det man för närvarande ar-
betar med och nyheter inom kom-
mitt6ns arbetsområde.

Man har nyligen även utgivit en
broschyr med titel " Dagens vanor
skapar framtidens roller" där
man berättar om kommitt6ns ar-
bete och om nuiäget i Sverige.

Till ettårsdagen i december
sammanställde man ett häfte med
de skrivelser och f örslag man
gjort under det gångna året.
Bland det man arbetar med är
förslaget till iag mot könsdiskri-
minering eller, som man föredrar
att kalla det, "lag för jämstäIld-
het".

För den som vill rekvirera ma-
terial från Jämstälidhetskommit-
t6n är adressen : F ack, 10310Stoclc-
holm. Besöksadress: Gråmunke-
srtind 8. TeL 76310 00.

Göteborg

Länsmqnsgårdens
Tobok

Daggdroppegatan 2 - Tel. 54 4572

KVINNOKULTUR-
FESTIVALEN
som gick av stapeln 2l-23 oktober
förra året, blev som bekant en stor
succ6. över 5 000 kvinnor, män
och barn besökte festivalen och
nästan lika månea fick vända i
porten.

För dom som inte kom in - och
som ett minne för dom som var
med - har man nu givit ut en ski-
va.

Av de ca 5 timmar musik som
fanns med på festivaien återstår
45 minuter där man försöker
spegla bredden i programmet.
Den långtgående målsättningen
var ju att vidga kvinnokulturbe-
greppet från den snäva finkultu-
ren till att omfatta också arbete,
f acklig kamp, barnuppfostran,
styrning av konsumtion, miljöan-
svar och solidaritet. För att ge
en större helhetsbild av festivalen

44

har man dessutom gjort ett utför-
Iigt konvultut med massor av bil-
der, dikter och utdrag ur de tal
som höIIs.

Med på skivan finns Rut Her-
man,sson frän Småland med en
egen visa, Eua och Sabino, två
spelkvinnor från Jönköping, Mo-
nika Lundin, Frankie Armstrong,
folksångerska från England,
Marie Sela"nder och den nystarta-
de tjejgrupp hon är med i, Lena
Granhagen, Andra bullar från
Göteborg, LAVA från Stockholm,
U IIa B endikJ oh&ns son,nyss fyll-
da 50 och verksam sjuksköterska,
Turid, Margareta Söderberg, Mo-
nica ThörneII, den färgade ame-
rikanska sångerskan Cgndee Pe-
ters och till sist Röda bönor,
tjejgmppen från Lund.

Skivan ska finnas i alla skivaf-
färer. Be dom annars ta in den.
Den är utgiven på Silence och
distribueras av SAM-distribution.



SKV-
nytt

Valborg Svensson
-POJb ar

Valle har fyllt 75 är, som hen-
nes många vänner inom och
utom SKV vet. Inom parentes
sagt blev vår gemensamma
gåva inte dåIig och ett bra
mått på den kärlek, ömhet
och vänskap vi hyser för detta
glada, kloka och charmfulla
födelsedagsbarn.

Valle är en äkta proletär,
och hon hade ingen lätt barn-
dom, hennes mor dog tidigt
och en vrång styvmor kom i
hennes stäIle. Valle fick börja
försörja sej själv som l5-åring
och det blev för detta läs-
hungriga barn att slita som
hembiträde. Enligt psyko-
logiska lagar borde hon vara
bitter, förgrämd och försjun-
ken i dystra minnen vid det
här laget.

Men det blev inte så som be-
kant. Knappt fyllda 17 år kom
hon in i kommunistiska ung-
domsförbundet och blev så
småningom partimedlem
medlem av centralkommitt6n
och stadsfullmäktige. Dess-
utom hann hon avverka 3 år
på 30-talet i Sovjetunionen,
där hon upplevde den första
5-årsplanen, hårda, fattiga år
men fyllda av entusiasm och

framtidstro. Valborg har ock-
så bott i Norge flera år och ar-
betade inom norsk arbetarrö-
reIse.

Under kriget började hon
och Gerda Linderot bli aktiva
inom SKV och samarbetade
med Andrea Andreen, Ada
Niisson, Honorine Hermelin
och många andra av tidens
pionjärer inom kvinnorörel-
sen.

Valborg kom snart i led-
ningen och där har hon tack
och lov förblivit. Kära Valle,
vad du betytt och betyder för
SKV behöver vi egentligen in-
te orda om. Alla uet. Men vi
vill tacka dig för allt du gett
oss och kommer att ge oss.
Människor som du som uet,
inte bara tror alt mänsklighe-
ten går en lycklig framtid till
mötes trots allt vad det kan
kosta i svårigheter och upp-
offringar, de är jordens salt
och de behövs nu mer än nå-
gonsln. EP

Fransk kvinnokongress
SKV:s systerorganisation i
Frankrike UFF - Union des Fem-
mes Francaises - hade 18-20
november kongress i Marseilles.
1200 kvinnor från hela Frankrike
deltog och inbjudna var också ett
30-tal delegater från andra län-
der.24 hade infunnit sig, bI a från
Argentina, Brasilien, Chiie, Cuba,
Libanon, Portugal, Turkiet och
Vietnam. Som representant för
SKV deltog Katja Wald6n.

På kongressen diskuterades oli-
ka tema i arbetsgrupper: Kvin-
nornas villkor, familjen och lev-
nadsstandarden, Moderskap, fö-
delsekontroll, kvinnokarriär,
Kvinnornas rättigheter och kam-
pen för jämställdhet, Att leva på
landet, Tillgång till kultur, samt
Freden, kvinnorna och nedrust-
ningen.

Katja Wald6n skriver i sin rap-
port (som finns i sin helhet på
SKV:s förbundsexp.) att det var
gripande och omstörtande att hö-
ra kvinna efter kvinna vittna om
hur situationen försämrats och
blivit allt olidligare. Men rösterna
talade också om kvinnosolidari-
tet, sammanhåIlning och kamp:
"Slutintrycket var ändå en känsla
av stark glädje, av duglighet, av
möjligheter".

Temamöten
Temamötena kring Vi män-
skors temanummer fortsätter.
14 januari ordnade Stockholms
Innerstad ett möte kring
mansnumret med Louise och
Katja Walden som inledare,24
januari var det temamöte i Gö-
teborg om mor-barn-numret
med Bodil österlund som inle-
dare.22 februari ordnar Bront-
nla och Spdngn-Sundbgberg
gemensamt ett möte om 30-
årsnumret med Louise Walden
som inledare.

SKV- Stockholm:
Innerstaden kommer i vår att ha
medlemsmöten i princip varan-
nan lördag kl 14 på Karlbergs-
vägen 32 A. Vårprogrammet in-
leddes 14 jan med ett möte om Vi
mänskors mansnummer, 28 jan
pratade man om Hite-rapporten
med Britta Norinder som inle-
dare,11 febr. berättade Eva Dah-
lin från Peru. De två följande mö-
tena blir 25 februari och 13 mars.
När detta nummer går i press är
temat för de mötena ännu inte be-
stämt liksom heller inte datum för
övriga möten i vår. Under mars
och april kommer det att bli för-
skjutningar på grund av SKV:s
kongress i april.

VARMT TACK
till alla Er, kära vänner och
kamrater, som kom ihåS mej
på 75-årsdagen.

Valborg

SPECIALRESOR
med

FLYG, BÄT och TÄG
RES TILL

SOVJETUNIONEN
Studera ert eget

verksam hetsom råde

Vi specialsyr resan med hänsYn
till önskemål om tid och Plats

Begär prospekt
på våra planerade resor

Förbundet
Sverige- Sovietunionen

Katarinavägen 20,
116 45 Stockholm Tel. 44 06 00

T;lt
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SKV:s remissuar pd

Underhåll till barn
och frånskilda.
sou 1977 37
Utredningens förslag innebär
bI a att den underhållsskyldige
(oftast fadern) under vissa
förhållanden - t ex om han
skaffar sig ny familj - kan
befrias från sin underhålls-
plikt. SKV har i sitt remissvar
pekat på att detta i realiteten
kan innebära sänkt standard
för barnen, viiket man inte
accepterar. Däremot bör un-
derhåilsskyidigheten kunna
regleras om vårdnadshavaren
får bättre villkor. Tumregeln
bör vara att alla barn med nå-
gon gemensam förälder ska ha
Iika villkor.

SKV finner det samtidigt
otillfredsställande att män-
niskor efter en skilsmässa får
svårt att bilda nY familj På
grund av underhållsPlikter.
Enda utvägen ur detta dilem-
ma är att samhället övertar en
större del av barnkostnaden.
När det gäller underhåll åt
barn till frånskilda bör sam-
hället träda in med särskilda
medel.

SKV betonar också att de
"osynliga" kostnaderna för
barn - vård och omsorg -bör åsättas ett ekonomiskt vär-
de.

SKV vänder sig mot id6n att
den underhållningsskYldige
får en ny familj att "försörja".
Principen måste vara att varje
vuxen människa är självför-
sörjande och att det därmed
kommer in en tredje inkomst
när en ny person kommer in i
bilden.

SKV reagerar också mot ut-
redningens sammansättning -11 män och 5 kvinnor, därav 5
manliga experter och 1 kvinn-
lie. - när frågan i så hög grad
berör kvinnors villkor. Vidare
reagerar man mot det svårläs-
ta språket och menar att ut-
redningen åtminstone i sam-
manfattningen bör presente-
ras så att det kan läsas av dem
det berör.

Remissvaren i sin helhet kan
fås från SKV:s förbundsexP.
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Ser du den här symbolen så
titta en gång till, där hän-
de något !

Det är symbolen för Internatio-
nella Barnåret 1979.

På många håll i världen pla-

neras och förbereder man aktio-
ner och projekt inför året. I Prag
höll KDV internationellt semina-
rium i oktober som drog upp rikt-
Iinjer inför 1979.

Det kommer bl.a. att bli en
världskongress, förmodligen i Al-
ger i Algeriet, där huvudtemat bli
"For peaceful and secure future
for all children".

I Sverige har det bildats en be-
redningsgrupp på parlamentarisk
nivå som precis startat sitt ar-
bete inför barnåret.
I Danmark kommer det bl.a. att
blir en barnfestival under -79.

I Oslo träffas de nordiska KDV-
avdelningarna i februari och fast-
ställer planerna för ett nordiskt
seminarium.

I nästa nummer då planerna har
tagit fastare form återkommer vi
med närmare information inför
Barnåret.
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Svensk Folkriksdag
för nedrustning
hölls i Folkets Hus i Stockholm
den 13-15 januari 1978. 200 sven-
ska folkliga organisationer, med
över 250 delegater var represente-
rade. Från SKV kom 7 delegater.

Folkriksdagen öppnades av ut-
rikesminister Karin Söder. Sven
Andersson f.d. utrikesminister
framförde Riksdagens hälsning
och inga Thorson redogjorde för
den svenska regeringes sYnPunk-
ter och ställningstaganden inför
F.N:s extra session om nedrust-
ning.
SKV hade inlämnat 3 motioner:
Aurustningens ekonomiska oclt
sociala konsekuenser, som hand-

lar om att världens rustningskost-
nader. som beräknas till över 300
miljarder dollars pr år, utgör inte
bara en fruktansvärd poiitisk fara
utan också en tung ekonomisk och
social börda för folken. I motio-
nen föreslår SKV att Folkriksda-
gen hos FN:s generalsekreterare
hemställer om en nY exPertutred-
ning om avrustningens ekonomi-
ska och sociala konsekvenser. Det
är 15 år sedan en sådan utredning
bestående av ekonomiska ex-
perter från tio länder, överläm-
nade sin rapport.

Den andra motionen handlar
om Sueriges rustningskostnader
som ökar med varje år och nu ut-
gör omkring 30 miljoner kronor
om dagen.

Den tredje motionen om neu-
tronbomben dår SKV hemstäIler
att folkriksdagen till FN:s gene-
ralsekreterare framför den djuPa
oro och den avsky som USA:s Pia-
ner om neutronbomen väcker hos
alla tänkande människor.

Folkriksdagen avslutade med
ett gemensamt uttalande för ned-
rustning, ett telegram skickades
till president Carter mot neutron-
bomben.

Besök från PLO
SKV har sedan länge haft en
stående inbjudan till PLO att
sända två kvinnor till Sverige.
Nu har vi äntligen fått besked
att de kommero troligen 10 da-
gar i mars. Naturligtvis hoP-
pas vi att de är här under 8
mars. Det är ju också viktigt
att de får kontakt med andra
organisationer under besöket
här.

hällsutveckling i vänsterriktning.
Då fick förbundet sitt nuvarande
namn.

Förbundet vill verka för fullstän-
dig likställdhet mellan kvinnor och
män och för kvinnornas deltagande i
full utsträckning på alla områden av
det ekonomiska, sociala och politiska
livet; för erkännande av och respeht
för kvinnornas värdighet i familj och
samhälIe.

Förbundet vill verka för samarbete

KDV hade 1969 anslutna organisatio-
ner i 90 länder med omkring 200 miljo-
ner medlemrnar.

KDV har nu tillerkänts konsulativ
status I (tidigare hette det A) hos
FN:s ekonomiska och sociala råd.
Endast 16 organisationer har denna
status vilken innebär rätt att yttra sig
vid rådets sammanträden och att
framtägga egnå förslag muntiigen
eller skriftligen.

SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFöRBUND
Box 3120, 103 S2 Sthlm

TeI: 08/ll 49 6l
MåndJred kl 10*14

Medlemsavgift 20 kr per år
Postgiro 5 l3 23-4

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
56100 Huskvarna
Tel. 036/13 74 55

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
29072 Asarum
Tel. 0454/291 60

Luteå
Disa Wennberg
Smedkroken ?
95139 Luleå
Tel. 0920/294 3?

Lund
Guri Tambs Lycke
Sunnanväg 18 M
22226 Lund
Tel. 046/14 34 ?0

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har mellan kvinnor i alla tänder och med
i korthet fötjande historia. 1914 bilda- all kraft deltaga i strävandena att upp-
des Föreningen Frisinnade Kvinnor nå och befästa en varaktig fred, allt
under parollen: Mot krigspsykos, för framtidsarbetes grundval.
demokrati och för kvinnornas likstäl- Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors
lighet. Är 1931 utvidgades förbundet Vänsterförbund (Swedish women's
så att ett samarbete blev möjligt mel- left federation) till Kvinnornas De-
lan alla kvinnor som önskade en sam- mokratiska Världsförbund (KDV).

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
Tel. 0563/802 32

Sskilstuna
Ingegärd Barkin
Verdandigatan 7
633 52 Eskilstuna
Tel 016/39918

Gotland
Helene Jacobsson
Broe Norrlanda
82A24 Dalhem
Tel. 0498/390 66

Giiteborg
Evy Andr6n
Barytongatan 4
42138 V:a Frölunda
Tel. 031/47 4002

Piteå-Munksund
Siri Aldrin
Strandvägen 5
94100 Piteå
Tel. 0911/372 76

Skövdek;;i; s""delin
Mariestadsvägen ?5
54100 Skövde
Tel. 0500/170 59

Stoekholm
Margot Maran
Valhaliavägen 57
L1422 Stockholm
Tel. 08131 58 ?6

Uppsala
Karin Hammarström
Jenny Linds väg 1?
752 50 Uppsala
Tel. 018/40 34 93

SKV:s förbundsmöte 22-23
april
Just nu är vi mitt uPPe i för-
beredelserna för vårt förbunds-
möte som äger rurn 22-23 aPril i
Stockholm, lokal Fältöversten På
östermalm. På lördagskvällen
blir det kongressfest enligt tra-
ditionerna med en fin tombola.

Du som vill bidraga med vinster
till tombolan, se tiII så att de finns
på förbundsexp. före 10 aPril.
Programmet för kongressen är
ännu inte bestämt men tema blir
ungdomsarbetslösheten och
boendefrågan. Dessutom kommer
förslagen till ändringar i hand-
lingsprogram och stadgar att be-
handlas.

r

SKV-
avdel-
ningar

47



För Indokinas
kvinnor och barn
En glad nyhet ! Kvinnocentrum i
Hanoi står färdigbyggt ! Det be-
rättar Kerstin Lundman som vid
årsskiftet besökte Hanoi.. Där hon
bl.a. träffade Duong thi
Duyen som vi har i kärt min-
ne från hennes besök i Sverige i
december 1976. l{nnu är huset "ett
tomt betongskelett" säger Ker-
stin, men snart skall en del inred-
ning vara på plats. För i början av
december överlämnade vi det för-
sta bidraget:55.000 kronor, till
Vietnams ambassad. För en dryg
vecka sedan fick vi brev från Viet-
nams kvinnoförbund med tack för
pengarna. -Att summan var så
pass stor beror på att FNL-
grupperna ville hjäIpa till och på
kort tid samlade in 20.000 kronor !

Kerstin säger att Duyen berät-
tade om sina intryck från besöket
i Sverige och om det varma mot-
tagande hon och hennes kamrat
fått överallt här. Och hur de hop-
pas på att vi fortsätter att stödja
dem. "Det råder brist på allt i
Vietnam, utom händer som vill
jobba", sa Duyen. Vi saknar mat,
kläder, papper, maskiner, teknik,
allt. "Hon vädjade till sina sven-
ska vänner att inte glömma bort
de vietnamesiska kvinnorna
"för kampen för framtiden är en
lika hård kamp som den mot an-
griparna från USA".

Jag kan bara bekräfta det kvin-
norna sade, understryker Kerstin
Lundman: i Vietnam råder brist
på allt utom organisation, tåla-
mod och handlingskraft. - Varje
tidning läses tills den är sönder
läst, kiäder lappas och lagas, kon-
servburkar bli trattar osv. osv.
Just den fungerande organisa-
tionen inom t.ex. sophämtning,
preventivmedelsdistribution, un-
dervisning gör att Vietnam trots
sin fattigdom skiljer sig oerhört
från de flesta andra asiatiska u-
Iänder. Läee därtiil den uppfin-
ningsrikedom och det tåIamod de
besitter - då inser man att detta
är ett u-land som kommer att ta
sig upp ur sin fattigdom.

"Glöm inte bort oss i Vietnam"
sa Duyen och hennes kamrater.
Nej, inte glömmer vi dem !! Och
visst ska vi se till att deras kvin-
nocentrum ska bli inrett så att
det verkligen fyller sin viktiga
funktion för ett kvinnoförbund
som redan har 8 miljoner med-
lemmar !

Transport

A. Andr6n Soina
Greta Västlund, Sandviken
gm: Mia Emsheimer, Sthlm.
bössinsaml

409.278:63

Anna Pettersson, Avesta
GuniIIa Lundahl, Stockholm
Margareta Rydhagen, Lund
Kersti Äresund, örby hus
Berit Råberg, Hägersten
'Lilly Karlsson, Sunne
Dagmar Beckman, Maimö, till
Anna Kjörnings minne 100:-
Astrid Sjöqvist, Tyresö 20:-
A.M. Axner, Härnösand 35:--
E.o.J. Larsson, Göteborg, Till
Henia Larssons minne 50:-
Märta Andreasson, Hisings Kärra25 :-
Eva Maria Lundqvist, Uppsaia 100:-

Bärbel Andersson, Alingsås 50:-
M. Dahlström, Vårby 50:-
M. Sandberg, Stockholm 50:-
Gustav Jonsson, VäIlingby 100:-
Gunborg Bergman, Stockholm 50:-
Anja Schmidt, Gnarp 30:-
EIse Sundin, Linköping 50:-
Katja Wald6n, Lidingö 50:-
Clary Bertilsson, Lidköping 100:-
Inga Lill Nilsson, Malmberget 15:-
E. Hultcrantz, Uppsala 50:-
Betsy o. Rubert Källström,
Uppsala, Till Eilert
Hammarströms minne 25:-
Britt Björkman, Uppsala 25:-
Gurel Cederberg, Lycksele 50:-
Anonym givare 100:-
Äse Lidbeck, Bromma 50:-
Vera Högqvist, Knivsta 25:-
Greta Karlsson, Hällefors, Till
Honorine Hermelins minne
Edith Nilsson, Höör
Signe Jansson, Eskilstuna
Märta Eliasson o. Märta
Andersson,Göteborg, TiIl
Henia Larssons
minne
Margit Dahl, Skövde
Harriet Engman, Göteborg, Till
Honorinc Hermelins minne
Äke Martelius, Stockholm
Hjördis Levin, Farsta
Ingrid o. Sonny, Nässjö
V.Harnell, l\lvsjö
Inger Blomkvist, Umeå
Lilly Hedvall, HäIlefors
Hilma öberg, Johanneshov
M.Kristensson, Göteborg
Henny Bager, Stockholm
M. Johansson, Johanneshov
Pia Rohdin, Stockholm
K. Nyberg, Visby
IIlla Warnqvist, Hägersten
M. Liljeholm, Karlskoga
Gunnar o. Maggie Andersson,
V:a Frölunda 25:-
Inga Tell, Bromma 50:-
Kvinnolägret i Färgered 500:-
Astrid Eriksson, Göteborg 20:-
Berenike Alfven, Stockholm 100:-
Jan Äke Ryberg, Göteborg 20:-
Thea Reinhardt, Göteborg 20:-
Maja Bolling, Göteborg 50:-
Clary Olsson, Norrtälje 10:-
Harald [Iroi, örebro 50:-
Anonym givare 100:-
Annika Kristoffersson.
Stockholm 20:-
Ruth Bohman, Uppsala, Till
Eilert Hammarströms minne 80:-
Edith Htibinette, V:a FröIunda 100:-
Svea Söderman, Johanneshov 25:-
Bjurslätts SKV-avd. 300:-
Eva Samuelsson, Linköping 25:-
Annica Finer, Enskede 50:-
Birgit Johansson, Ängelholm,
till Henia Larssons
minne 50:-
Lena Johansson, Oxelösund 50:-
Nancy Andersson, Piteå 8:-
E. Isaksson, Piteå 10:-
Anna Wennbom, Johanneshov 10:-
Greta Bergström, Ektorp 20:-
Cecilia Molander, Lidingö 100:-
B. Engdahl, Stockholm 20:-
Lilian Andersson, ffiteborg 50:-
Valborg Svensson, Spånga 100:-
Summa kronor 416.857:13

Postgiro
51323-4

100:-
25:-

I 415:-
30:-
25:-
20:-
25:-
50:-

100:-

100:-
50:-

25:-
20:-

20:-
25:-
50:-

Suomi Liljegren, Göteborg 30:-
Kristina Helge, Hagfors
Gcista Johansson, V:a Frölunda 30:-
Gunnel Berglind-Derlin, Lund 50:-

Helena Chesnoff, Tierp
Inger Svensson, Lund

Inger Blom, Tingstäde
L. Jonsson, Lidingö

25:-
100:-

25:-
10:-

100:-
130:-
25:-
1n._
10:-
40:-
25:-
25:-
20:-
20:-
30:-
25:-
20:-

Lena B. Nilsson, Enskede 100:-
Eva Alexandersson. Rimbo 25:-
B. Cheesman, Blentorp 25:-
Nanna Helin, Båtskärsnäs 20:-
Kajsa Pehrsson, Stockholm 50:-
Betsy Källström, Uppsala
Kristina Alinder Linköping 20:-
Edith öberg, Arboga
Kerstin Nilsson. Båtskärsnäs 25:-
Christel o. Magnus Lindborg,
Lund
Alice Viklund, Hägersten
Hildur Sjökvist, Hägersten
Johanna Essle, Göteborg
Lilian Hulten, Göteborg
Margit Ström, Farsta, Till
Honorine Hermeiins minne
Hänninen Eklund, Stockholm
May Ståhl, Norsborg

50:-
25:-
50:-
50:-

100:-

20:-
10:-
25:-

Vilma Gustavsson, Hägersten o.
Margareta Fors, Bromma tiil
Iris Anderssons minne 50:-
Gunnilla Petr6n, Styrsö 30:-
Ninni Rydsjö, Stockholm 100:-
Erland Dahm, V:a Frölunda 10:50
Anna-Lisa Hallström, Farsta 15:-
Birgitta Ehrenström, Stockholm 25:-
Ann Mari Heyman, Stockholm 50:-
Anneli Landström, Uppsala 15:-
Magdalena Pettersson, Järfälla 25:.-
A. Bernhard, Skärblacka 25:-
Märta Hermansson, Stockholm 50:-
Gerd Johansson, Johanneshov 25:-
B.Andersson, Linköping 20:-
Gunborg Kihlman, Nyhammar 100:-
Eddy Lundenor, Vitå 25:-
Anna-Lisa Ogemar, Karlstad 20:-
Judit Lukacs, Farsta 50:-
Bengt Kjell6n, Stockholm 50:-
Kirsten Persson, Hisings Backa 50:-
Monica Eriksson, Roma Kloster 50:-
Ruth Davidsson, Solna 30:-
Birgit Pettersson, Örebro 50:-


