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Tiden lider
''Aåå tjejer, ååå tjejer, vi måste hoja våra rös-
ter for att höras . . . " Sången lyftq nästan taket
på Åsö gymnasium i Stockholm. Äret var 7972.
Vi firade den internationella kvinnodagen 8
mars. Sida vid sida satt vi; mödrar, döttrar,
mormödrar, småbarn, kvinnor och män.

Arrangörer for det stora mötet var Grupp 8,
född ur 60-talets samhällskritik, och Svenska
Kvinnors Vänsterförbund. med anor från sek-
lets början. En bro var slagen mellan den gam-
la, traditionsrika, om än något trötta kvinnorö-
relsen och den unga, radikala, entusiastiska.

Vi samlades kring parollern a Rcitt till ar-
bete, Bra daghem åt alla barn, Fri abort,
Smcirtfri förlossning, Kollektiut boende, In-
ternationell solidaritet. Dagskrav som skulle
bidra till kvinnans frigörelse, målet som också
forutsatte socialismen. Ingen kuinnokamp ut-
an klasskamp - in,gen klasskamp utan kuin-
nokamp. Gör motstånd - gr&t inte! Var glad
- gå. ti\ angrepp! Det var vårt arbetssätt.

Tiden har gått sedan mötet på Åsö gymnasi-
um och mycket har hunnit hända. Vi har drivit
igenom en hel del forbättringar både i lagstift-
ningen och ute i verkligheten.

Det har inte varit lätt alla gånger, att för-
vissat se fram mot skördetiden. Vi växte fort i
början. Det gav oss växtvärk. Det blev många,
långa debatter om hur kvinnorörelsen skulle
arbeta, for vem och med vem. En del diskus-
sioner var utvecklande men ofta kändes det
som om det for pratapratapratande slåtterma-
skiner genom kvinnorörelsens nysådda åker.
Och vid dikesrenen satt de kraxande kråkorna
och forutspådde en förödande missväxt.

"Ni vill ha skottpengar på hemmafruar"
skrek överklasskvinnorna.

"Ni hatar män" mullrade slipsfarbröder.
"Ni splittrar kampen" argumenterade väns-

terpojkar.
"Ni ska inte tro att ni kommer med något

nytt" gnällde Janteveteraner.
Men kvinnorörelsen klarade sig, nu liksom

f'örr, och växte med tiden till ett böljande fält.
Idag spelar obundna kvinnoorganisationer
som SKV, Grupp 8 och Kvinnokamp for fred
en viktig roll som inspiratörer och väckar-
klockor. Men viktigast är nog att den radikala
kvinnorörelsen har sått frön som gror och väx-
er i politiken, på arbetsplatserna och i hem-
men. Och det är där den behövs med dess livs-
värden och arbetssätt.

För nu mullrar det vid horisonten. det är ås-
ka i luften, det forgiftade vattnet sprider sig. Vi
f'örlorade kärnkraftsomröstningen för ett år se-
dan. Nu byggr och startas kärnkraftverk runt
hela vårt land. Det pågår en galopperande
rustning i världen. Herrarna forbereder det
stora slaget. Sektor efter sektor på arbets-
marknaden hotas av datorer som gör arbetare
överflödiga. De kraxande kråkorna flockas
igen. De ifrågasätter vår abortlag, de baktalar
daghemmen, de öser ut forljugna och for-
nedrande tidningar och videokassetter.

Det gungar under fötterna på oss. Just där-
for fär vi inte ge upp. Inte söka de privata,
kortsiktiga lösningarna. Inte låta den s.jälvf'ör-
brännande bitterheten ta över. Gråt - men gör
motstånd. För livets skull och kärleken. Kam-
pen går vidare.

TT

Enklare
kan 1ag inte
uttrycka mig:
tiden lider



Boie,n- ku?,nne, i uarlCen
Agneta Norberg
h,ar t nterujuat
Bojan Kiirrman

Jag är 52är och har bott i den-
na by i hela mitt liv. Arbetat
har jag också gjort i hela mitt
liv. Som liten slet jag ont pä
småbruket och som vuxen var
jag växeltelefonist i flera år
samtidigt som jag arbetade
med jordbruket och djuren.
Men när växeln försvann då
blev jag skolstäderska. Det
höll jag på med till bara för
några år sedan. Det var ett
hårt jobb och jag hade forstört
en höft helt och hållet. Jag
visste inte vad jag skulle ta
mej till - vad skulle jag göra
av resten av mitt liv?

Jag började se mig sjiilu
Då hände en sak som for-
ändrade mitt liv. Jag blev in-
tervjuad om min mammas
hårda liv och jag berättade om
henne. Det blev en artikel om
det i Vi Mänskor (nr 1-79). Det
var stort för mej. Att någon
lyssnade på mej och tog mej
på allvar. Detta växte jag av.
Ingen, ingen hade tagit mej På
allvar förr. Och detta att få be-
rätta om mamma. Vet du, jag
vaknade upp vid att jag var en
människa. Jag började se mej
själv. Jag fanns. O, himmel
vilken känsla. Och så läste jag
den där boken "Frihet, jäm-
likhet, systerskap". Där stod
ju allt som jag hade tänkt men
aldrig själv skulle kunna få
fram. Boken är alldeles upp-
nött. Jag har läst den om och
om igen. Ibland har jag läst
högt ur den for gubben min
och andra kvinnor. Jag fick
läsa i skrift det jag känt i det
verkliga livet - att kvinnorna
har sämre värde än männen.
Jag ska ge dej ett exempel.

När jag var ung arbetade
jag med en tjärdal. Jag bar
fram veden till tjärdalen och
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en annan staplade veden. Jag
sprang som en satans idiot och
bar ved och bar ved. Tror du
jag fick Iika mycket betalt.
Icke. Jag fick sämre betalt än
karlarna och ändå är jag sä-
ker på att jag var flitigare än
dom. Vi var sex flickor och en
pojke när jag växte upp. Det
ansågs att jag skulle göra
grovarbete. Jag var inte ens
så betrodd att jag skulle pres-
sa brorsans byxor.

Ännu har jag mAcket
att ge
Jag såg på mej själv som säm-
re på något vis. Men det hän-
de något med mej efter in-
tervjun om min mamma. Och
sedan jag läst boken om jäm-
likhet och systerskap då bör-
jade jag bli stark. Jag hade ju
som sagt ont i ryggen men nu
tog jag mod till mej och gick
till arbetsformedlaren. Jag
kunde inte fortsätta med det
jag holl på med, sa jag. Jag vil-
le utbilda mej, jag visste att
jag hade rätt till omskolning
av något slag. Han svarade
bara att han tYckte att iag

skulle sjukskriva mej. Jag
blev förtvivlad och började
gråta. Jag har inte tänkt sitta
och vänta på doden, sade jag.
Jag har mycket att ge ännu.
Först då tog han fram dom
papper som behövdes. Och så
sökte jag in på folkhögskolan i
Strömbäck.

Himmel vilket liv det blev.
Ja, inte hemma men runt om.
Katarina, stintan min, hon
stödde mej helt och hållet.
Gubben och pojkarna sa väl
varken det ena eller det and-
ra. Men dom andra . Min
morbror som är 73 år kom fle-
ra gånger och hälsade på och
"predikade" for mej och sa att
jag skulle stanna hernma f'ör
jag passade bäst vid disk-
bänken. Något stöd av de
andra kvinnorna fick jag ju in-
te. Tvärtom. "Ska det vara
lönt att kasta krut på kråkor",
sa en. Bn grät och sa att solen
aldrig skulle gå upp mera i
byn om jag forsvann. Precis
som om jag skulle dö. Till och
med bussföraren som jag
knappast kände sa något an-
klagande mot mej när jag tog



bussen till skolan. Ja, man
skulle kunna skriva en hel
bok bara om vilket motstånd
och vilket jävelskap man kan
få utstå bara för att man vill
något eget.

Och nu har jag gått drygt ett
år på fblkhögskolan. Gud i
himmelen vad härligt detta är.
Ja, jag åker hem varje helg.
Det är 20 mil dit. Men det går
bra, man blir van att åka. Och
så är jag ju farmor och det är
härligt att träffa barn och
barnbarn. Och gubben han
kommer och häisar på här ne-
re om vi har någon festlighet
och så. Vad iag har lärt mej
mycket på denna skola. Jag
har ju också märkt att jag kan
en hel del därf'ör att jag levat.
Mest har jag lärt mej av kon-
takten med unga kvinnor. Ett
annat säit att tänka. Jag har
lärt mej att det finns olika sätt
att tänka. Och jag upptäckte
att jag har en styrka som jag
inte visste om.

Gubbarna bleu Liurcidda
Så i somras när jag var hem-
nra i byn hela sommaren ord-
nade jag en kurs i ABFs regi
som hette "Tid för annat" for
att vi skulle kunna träffas någ-

J'oto: Per Björn
ra kvinnor och prata med var-
andra. Jag har fått stämpeln
på mej som kvinnokämpe så
himmel vilket liv det blev.
Gubbarna har visst blivit liv-
rädda. Dom tror att jag ska
börja inbilla deras käringar
att dom ska kunna ha egna
önskningar i livet. Och det är
farligt. Det blev en propagan-
da mot den här kursen för att
ingen skulle anmäla sej. Att
en liten ABF-kurs kan vara
ett sånt hot. Att det är ett sånt
hot att kvinnor träffas och
pratar med varandra. Det är
iu inte klokt helt enkelt. En
del fick höra glåpord och allt
annat. Och vad gorde vi som
var så farligt. Jo, vi samlades
fem, sex stycken kvinnor på
sommarkvällen en gång i
veckan. Ibland cyklade vi ut
och kokade kaffe på något
vackert ställe. Och vi pratade
om matlagning och klädtvätt
och allt vi ställer upp på . . .

hur vi på något sätt är pigor i
våra egna hem. En av kvin-
norna, hon är lika gammal
som jag - hennes pappa skäll-
de på henne när hon skulle ut.

Mitt sätt att se på andra
kvinnor har förändrats. J,rg
lyssnar mer på vad andra
kvinnor har att säga. Jag ser
deras livssituation på ett an-
nat sätt, jag kan forstä varfor
dom är det dom är. Tidigare
visste jag inte att det var vik-
tigt att lyssna på andra kvin-
nor.

Kuinnorörelsen
har gjort mycket
En sak skulle jag vilja säga om
dom som är ledande inom
kvinnorörelsen. Ibland rör
dom sej på ett plan som gör att
.jag inte begriper ett enda
dugg. Dom har ett sätt att ut-
trycka sig som . . . ja. ibland
forstår jog vart tionde ord
ungefår. Jag ska ju inte vara
tvungen att gå tio år extra i
skolan f'ör att fatta vad man
säger c-.m kvinnof'örtryck. Och
ibland kan iag känna mig ut-
frusen och missf'örstådd även
bland dom kvinnorna. Den
här tidningen Vi Mänskor
tycker jag är bra. Jag har pre-
numererat på den sedan Vä-
sterbottensnumret och jag for-
står nästan allt i den tidning-
en. Som nu sist om kvinnorna
i Iran. D€t var intressant.
Mycket är ju lika som vi har
det. Ibland är det rena u-land
for kvinnorna i arbetarklas-
sen. Dclrn som inte har något
arbctc irar.iu inget egenvärde
alls v:rd.jag kan se. Kvinnorö-
relsen har qjort m-vcket. Det
är ett sorn ar säkert. Det var
genom kvir-rnorijrelsens tan-
kar jag begrep att jag hade ett
värde sorn rnänniska.

Just nu iråller jag på mecl etr
projektarbete på :skolern om
kvinnohistoria. Och .iag har
tänl<t att sa smanirrgont ska
jag intervjua varenda kärir-rg
där hemma innan dom dör. I



uluu hinl
Den nAa radikala kuinnorörelsen började byggas för
drygt tio å.r sedan.
nåÅ utlle slå. en bro mellan h,istoria och nutid, kl,asskamp och kuinnokamp

- fö, social,ism och kuinnans frigörelse , för miinsklt glt'etens befrielse.
Illta Torpe uar med oclt, la grunden till denna rörelse. Har följer
hennes betraktelse öuer hur bygget tog form.

Rörel,se i ultrarapr'd
Indisk landsbygd. Vi satt på en skakande trak-
torvagn på väg till Ghantila, en by i Gujarati'
Solen stod lågt över risfälten' När vi stannade
såg vi ett tjugotal kvinnor i flock närma sig oss'
D".rr ansikten låg i skugga, vi såg dem kom-
ma som i ultrarapid med saris fladdrande runt
de magra kropparna. De var alla kastlösa, s k
harijans. De arbetade hela dagarna på fälten'
De var aldrig ensamma. En ensam kvinna Iöp-
te stor risk att bli våldtagen.

Den indiska kvinnan är en av de mest ut-
nyttjade, en av de mest fortryckta kvinnorna i

,råridu.t. Vad kan vi europeiska kvinnor med
vårt materiella överflöd och vår fabulösa frihet
ha gemensamt med dem? Har vi någonsom-
helsi gemensam nämnare i en stor världs-
omfattande kvinnorörelse - "en rörelse i ultra-
rapid med ansikten i skugga"? Kan en och
samma lösning mönstras ut för oss och dem?
Finns det en global kvinnofråga? Sedd i såväl
ett historiskt som ett nu-perspektiv?

Som jag ser det idag var det en av de frågor
som kom att bli brännande, kontroversiell och
central då vi startade den kvinnogrupp som
kom att kallas Grupp 8. Kunde vi tala om ett
specifikt kvinnofortryck? Tog det sig i så fall
olik" uttryck i olika samhällssystem? Hade det
feodala kvinnofortrycket (som ex. i Indien)
samma rötter som det under kapitalismen?
Kunde vi spåra dess utbredning över jorden
och ringa in dess särart i varje speciellt sam-
hällssystem - ia då kunde vi också precisera
den gemensamma nämnaren, ingå i en gemen-
sam rörelse, lägga upp en gemensam strategt'

En uå.rkuall 1968
När vi träffades en kväll, jag tror det var en
tidig vårkväll 1968, några stycken, jag tror vi
var-f'em, till vårt första möte hade vi självklart
inte hela detta gigantiska foretag utkris-
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lalliserat varken i tanke eller ord' Men vär
målsättning var knappast blygsam. Vi ville sät-

ta in 'kvinnofrågan' i ett samhälleligt sam-

manhang. Vi ville ta ett kvinnogrepp, på so-

cialismen. Sextiotalet hade inneburit en renäs-
sans for 'kvinnofrågan' genom Eva Mobergs
klara utspel 1961 med Kvinnans villkorliga fri-
givning, Karin Westrnan-Bergs analytiskt -tt-
L"tt".tt" könsrollsseminarier, Annika Baudes
storartade formåga att samla alla mediakrafter
för en diskussion ovan partigränserna i grupp
222 och Svenska Kvinnors Vänsterforbunds
envetna gräsrotsarbete, for att bara nämna
några av de samverkande krafterna'

Detta innebar en faktaladdning utan mot-

foto : Ann Andren-Karlström



rylen
stycke. Under vänsteråren 66,67,68 kom den-
na laddning - med socialismen som tändande
gnista - att brisera. Den nya kvinnorörelsen
foddes i dess gnistregn.

Den skiss jag här försöker prestera kan inte
bli annat än en subjektiv betraktelse. En
komplicerad fråga som 'kvinnofrågan' i ett
samspel med ett komplicerat begrepp som so-
cialismen - hur skall vi nånsin få en 'objektiv'
bild av vad som hände? Startåren 68-70, innan
Grupp 8 vidgades och blev en organisation, de
slutna åren då vi var fem, sex från begynnel-
sen, åtta den dag vi satte namn på oss och tolv,
sexton innan de två åren var till ända, dessa
startår innebar experiment som var både
fräcka, provocerande, roliga, viktiga.

Rcitten till betalt arbete
En kväll stod vi i höstmörkret utanfor Åhl.nt
personalingång och delade ut flygblad. Regnet
blänkte på trottoaren. En stor ordningsvakt sa-
de: "Här får ni inte stå. " Hopskrynklade flyg-
blad fördes med rännstensvattnet ner i en
trumma långt under staden. Men när kvällen
for vår stora aktion för deltidsarbetande kvin-
nor inom handeln kom, var Stadsmus6ets sal
fylld till bristningsgränsen. Panelen, bestå-
ende av arbetsgivarrepresentanter och fackli-
ga ombudsmän bl a, blev så småningom or-
dentligt omskakade och en äldre kvinna, som
jobbat som expedit i trettio år, reste sig upp
och skrek: "Det här gjorde ni bra flickor. Det
här är bara början. kom ihåg det. . bara
början. "

Ur ett brev trån Gunnel i november -68 vid
tiden for aktionen: "Nu när det börjar röra sig
bland tom hembygdsforeningar och fritids-
fiskare vore det väl märkvärdigt om man inte
skulle sätta fart på kvinnorna. "

Varje aktion krävde forstudier, noggrann
planering, samordning och uppfoljning. I och
med att den väckte opinion uppstod kedje-
reaktioner av olika slag. Intensiv uppf'öljning
kunde t o m åstadkomma ändrad praxis, ja, på
sikt lagändringar inom det berörda ornrådet.
Det var självklart själva maktstrukturen vi ville
åt, de stora makthavarna, men ibland kom vi i
bråk med de små. Affischering nattetid med
ordningspolisens sökarljus i backspegeln. Det
blev sport då att limma en affisch på ett bank-

palats med text 'Kapitalet tjänar på deltids-
arbete.'Sen gaspedalen i botten. polisjakt. på
gnisslande hjul gira in i en gränd, slå av mo-
torn, ducka. . .

När den osynliga kvinnoproduktionen i
hemmen gjordes synlig på arbetsmarknaden,
dvs när kvinnorna mer eller mindre frivilligt
tog de sämsta och lägst betalda jobben anade
ingen vilken helvetes lång process det var -
och är. Det är forst genom att sätta den proces-
sen i tät anslutning till hela den samhälleliga
organisationen, till hela det kapitalistiska
spelet med mäns och kvinnors insatser för
högsta mojliga vinst till kapitalet som vi kan in-
se 'kvinnofrågans' vidd. Reformer är viktiga
men någon slutlig lösning via reformer kan
självfallet aldrig nås. Spelet måste slås över
ända och ett nybygge med jämställdheten mel-
lan män och kvinnor som självklara hörnste-
nar måste resas.

Dessa kapitalismens mekanismer kunde vi
tydligt utläsa ur 'deltidsaktionen'. Idag, tolv år
senare, när kapitalet skamlöst håller på att slå
sönder hela arbetsmarknaden och inte ens be-
mödar sig om att maskera processen är kvin-
norörelsens socialistiska förankring nödvåndi-
gare än någonsin. Dvs ett krav på ett samhälle
med helt andra fortecken, kvinnliga såväl som
manliga, fredliga, miljövänliga, varma. Några
forebilder österut i länder med den reellt exi-
sterande socialismen (enl. Bahro) har vi inte.
Den måste bli helt vårt eget verk.

- Spelet måste slås över ända, skrev jag.
Det är idag ganska självklart att det rör sig om
en symbol eller om man så vill en vision, en
utopi. Men under de år då den nya kvinnorö-

foto : Birgitta Lagerström



relsen börjar växa sig stark vässade motstån-
darna sina knivar. Kvinnor som reser sig - vil-
ken kraftsamling! Halva mänskligheten - vil-
ket hot! Motståndarna högg oss i ryggen.

En TV-reporter: Såå. . . ni vrll alitså re-
volution. . . gå ut på öppen gata och skiuta då
f örstås. . grannen kanske rentav. Va? Ar den
här militanta vägen naturlig f'ör kvinnor? Ar
inte de här kvinnorna ovanligt aggressiva'/ Fu-
la rcnt ut sagt, dessutom.

När jag lyssnar på åttiotalets röster om
Grupp 8 finns dessa klanger f'rån det förgång-
na. Det är tyvärr alltf'ör lätt f'ör en välorganise-
rad motståndare att med starka massmedias
hjälp förvränga budskap, förenkla problem
och tolka falskt. Att reducera faktiska sam-
hällsproblem till individualistisk psykologi.

Men visionen om det annorlunda samhället
lever f'ortfarande och lever starkt - i alla de al-
ternativa rörelser som växt fram under sjut-
tiotalet och som skjuter ständiga skott i nuets
åttiotal.

Vi kriiuer fri abort
Det ekonomiska förtryck som kvinnorna upp-
lever under kapitalismen är utslag av samma
mekanism som ger arbetarklassen ett ekono-
miskt underläge. Såtillvida kan kampen vara
gemensam. Men kapitalismen är bara en yng-
ie bror - med några hundra år på nacken - till
patriarkatet som är tusenårigt säger Brita

.foto: Britf Gi.s.se19ärd: Grupp 8 1970.
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Stövling. Till det ekonomiska underläge som
kvinnorna i vårt samhälle delar med arbetar-
klassen som helhet kommer alltså ett pyskoio-
giskt förtryck - ett sätt att hålla oss nere via vå-

ra specifika kvinnovillkor.
I ursprungliga Grupp 8:s målsättning ingick

- förutom allt som rörde 'rätten till arbete' att
slåss mot all typ av sexuell exploatering av
kvinnor. Vi läste Elise Ottesen-Jensens bok
om utslitna. fortvivlade arbetarkvinnor som
bar på sitt tionde barn, vi studerade abort-
lagstiflningen i de nordiska länderna, vi be-
rättade sent om kvällarna f'ör varandra om eg-
na aborter, legala eller illegala, i regel alltid
förödmjukande, svåra. I den dåvarande abort-
utreclningen ingick en medlem som var for fri
abort. Kontarkt togs med henne, en stor aktion
planerades. Greta och jag skrev en artikel som
maldes i minst åtta kvarnar och siktades av
minst tre kulturredaktörer innan den publice-
rades i Aftonbladet. Så småningom stort abort-
möte med anklagelser för barnamord från
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motståndarna. Idag har vi fri abort. Slå vakt
om den, kamrater, systrar. Ni som sluppit
hjärntvätten och hyckleriet, lögnerna och de
skamgrepp som togs på oss under den ofria
abortens tid. Låt den tiden aldrig komma till-
baka.

För smcirtlindring uid förlossning
Slå likaså vakt om den smärtlindring vid f'ör-
lossning som vi kämpat oss till. Tro inte att vi
fått den på grund av goda medicinmän. Jag
glömmer aldrig den suveräna iscensättning
som grupp Väst (sedan grupp 8 breddats) med
bl a Barbro och Birgitta stod for i Stadsmu-
seets stora sal. I panelen satt medicinalråd och
en chefsgynekolog bl a, eleganta, säkra, till-
mötesgående. I salen fanns hundratals kvin-
nor med raka, vreda berättelser om medicins-
ka övergrepp vid forlossningar. Panelgyneko-
logen forklarade sig vara förlossningssmärtans
fiende nummer ett.

Då reste sig en kvinna med lågande ögon:
- En gång, sa de hon, en gång låg jag i olid-

liga smärtor i en svår forlossning. Då kom ron-
den och jag bönföll en läkare om hjälp. Han
hånade mig på sitt läkarspråk. 'Det är en na-
turlig smärta.' Vet ni vem den mannen var?

Hon vände sig runt och beräknade effekten.
Så hojde hon handen och pekade på gynekolo-
gen: Den mannen sitter där.

I dag har vi rätten till smärtlindring vid for-

LLL:
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lossning inskriven i lagen. Tro inte att vi inte
måste fortsätta att plädera för den. Tro inte att
den inte kommer att drabbas av Bohmans
sparplaner. Bohman och Fälldin verkar att för
länge sen ha lämnat fertil ålder och dessutom
tappat sina minnen från den tiden det begav
sig. Fälldin går öppet ut mot den fria abortän.
Bohman prioriterar som vi vet inte 'clen of-
fentliga sektorn'.

Goda daghem åt alla barn
Till 'den offentliga sektorn' hör i högsta grad
frågan om goda daghem för alla barn. Den f.a-
gan drev vi till en början så starkt att vi fick vis_
sa kvinnogrupper mot oss. Jag minns en styr-
kedemonstration ledd a\/ en professorsfru i
persian från Djursholm, eller kanske var det
Lidingö. Temat för demonstrationens paroller
var - Kvinnorna tillbaka till hemmen. - Ändra
skattereglerna. Kosan styrdes genom stan mot
gamla riksdagshuset där dåvarande finans-
minister Sträng hade lovat ta emot. Grupp g
var. påpassligt på plats, delade ut mangäer
med flygblad - Goda daghem till alla bain _
Rätt till arbete åt alla kvinnor. Förvirringen
bland demonstranterna var stor men total b-lev
den först vid riksdagshuset där en förvånad
Sträng möttes av stridsropet "Bra daghem till
alla barn" samt som en eftergift till då gamle
lantarbetaren och socialisten Sträng "Klrossa
klassamhället, krossa klassamhället, krossa
klassamhället. . " Idag kan vi verkligen inte
berömma oss av att ha löst daghu.!f.agr".
Vår bittra plakattext från slutet av'sextiotaiet _
Föd inte ett barn, fod en bil - äger fortfarande
giltighet. Siffror som skakade oss 1gT0 var des-
sa som Gunnel tog fram: För varje mil mo_
torväg kan man byggr 100 daghem med plats

DUBBLA
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för 4 500 barn. Varje Viggenplan motsvarar 25

daghem med plats for 1 125 barn. Man får inte
göra sådana jämforelser, säger ekonomer.
Barn och bilar/flygplan är inte jämforbara stor-
heter. Det är ute med oss, säger vi, om vi inte
ständigt gör de jämforelserna.

Grupp 8 uidgas
Våren 1970 gick vi ur vår slutna gruppgemen-
skap, inbjöd alla som ville vara med och skapa
en organisation, som byggde på redan gjorda
erfarenheter, som arbetade vidare med aktio-
ner av skilda slag, som fordjupade våra redan
påbörjade studier. Vi delade in oss i fyra stora
lokalgrupper, Syd-, Norr-, Väst- och Citygrup-
pen. Irene, Gunilla, Louise och jag kom att till-
höra Norr. Grupperna blev remissinstanser
för den programförklaring, det handlingspro-
gram och de stadgar som utarbetades av en ar-
betsgrupp, där Irene, Susanne och jag ingick.

Historien om 7O-talets kvinnorörelse - sedd
ur min horisont - finns i tio späckade pärmar i

min bokhylla. När jag nu tio år efter starten
bläddrar i dem tränger besvikelse över missta-
gen, entusiasm över mångfalden fram.

Besuikelse över att vi inte var kloka nog att
ge organisationen ett fast underlag med stad-
gar och handlingsprogram innan vi vidgade
gruppen.

Entusiasrn över de studiecirklar vi skapade
och hur vi - mycket med hjälp av Irene - fick
ett teoretiskt underlag for den globala kvin-
norörelse jag antydde i början av den här skis-
sen. Ah - vad vi läste Kollontay det året!
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Besutkel"se över att den möda vi alla lade ner
åren 70,71på att skapa en fast organisation ra-
serades efter mötet med feminismen som-
maren 1971.

Entusiasnr över vad feminismen ändå be-
tydde for oss, så mycket som biomstrade i dess
spår. Utställningen på Moderna Musdet (un-
der Louises ledning) som blev en publik-
succe, Kvinnobulletinen som (med Gunilla)
utvecklades till ett slagkraftigt språkrör for
kvinnorörelsen.

Besuikelse över hur olika vänsterorganisa-
tioner via en del av sina kvinnliga medlemmar
försökte tvinga på Grupp 8 sin speciella
marxistiska analys. De sådde stark splittring
under en lång period.

Entusiavr.. över alla kontakter vi fick över
världen, Europa, USA, Sovjet, Afrika, Asien
och över landet Sverige. Vi for runt och prata-
de med kvinnogrupper från Lund till Hapa-
randa. Jag har minnen av väldigt nära sam-
hörighet med helt främmande och svårt ut-
lämnade kvinnor från de åren.

Besutkelse över att aldrig någon rejäl klass-
analys företogs för kvinnornas del. Debatten
fastnade ibland i enkla slagord där man slog
varandra i huvudet med sin klasstillhörighet.
Man skapade befängda motsättningar mellan
arbetarkvinnor och intellektuella kvinnor i
stället for att påvisa också de likheter i villkor
som fanns och den bittra nödvändigheten av
ett samarbete.

Men entusiasmen är det bestående
ket, och samhörigheten, och minnen av
och dundertabbar, av ett sammanbitet
anamma och av tröst och uppställning i

intryc-
skratt
jävlar
svarta

stunder.

Kom igen nu då, kamrater. Vi fortsätter väl
att tränga oss fram på både redan banade och
obanade stigar, på väg mot vår fiärran vision.

Den indiska harijan-kvinna jag satt ansikte
mot ansikte nred i en lerhydda i Ghantila en
gång lutade sig plötsligt fram och frågade ge-

nom tolken: Berätta om dina barn, om dina
förlossningar, hur det går till hos er. . om ditt
arbete.

En bro var slagen mellan henne och mig,
mellan oss och dem. Det kanske finns en ge-

mensam nämnare. Hursomhelst. Det är bara
genom oavbruten handling, oavbrutna aktio-
ner vi lär oss något om dem. !



Droppen urllolka"r sf enen
Ett kalendarium

öuer den nAa
kuinnorörelsens

T eckning : Kjersti Scheen.

utan med krav på verklig f'ör-
änclring av produktiorrssy-
stem, pFrrtiarbete, samhällsliv
i stort. A andra sidan har den-
na samhällskritik inte fort
dem in i något av de socialis-
tiska partierna, eftersom des-
sa enligt feministisk-sociali-
stisk uppfattning alla är man-
iigt-auktoritärt uppbyggda.

Denna nya rörelse har haft
en mycket stor inverkan på al-
la f'öreteelser i våra nordiska
samhällen, från kvinnors
dagliga liv i hem och yrke
över litteratur och konst till
partiprogram och det allmän-
na debattklimatet. Det ligger i
sakens natur att den är svår-
överskådlig och bland annat
därfor har den hittills inte do-
kumenterats som helhet, bara
bitvis.

Till svårigheterna bidrar att
rörelsen är något mer än de
synliga organisationerna. Den
norska sociologen Runa Hau-
kaa definierade i en artikel
1979 (Sosial bevegelse och so-
sial teori) den nva kvinnorö-

relsen som "den samlade
kvinnoprotest som började i
slutet av 60-talet" och som f'ör
en oppositionell kamp med
den allmänna målsättningen
att frigöra kvinnorna från de-
ras samhällsmässigt under-
tryckta ställning. Hon konsta-
terar att definitionen "samlad
kvinnoprotest" gör det svårt
att avgränsa organisationer-
nas ställning. Men, skriver
hon, det kan inte råda tvivel
om att organisationerna utgör
"den mest aktiva och offensi-
va delen av kvinnorörelsen".

I kalendariet på de foljande
sidorna ger vi ett underlag f'ör
minnet, utgående från org:rni-
sationerna men med beaktan-
de av deras ringverkan. Bara
det allra viktigaste är med,
och sådant som S mars-firan-
de, läger etc nämns bara fors-
ta gången det dyker upp.

Vi tycker det är självklart
att ta med hela Norden
mycket har hänt samtidigt och
i växelverkan i våra länder.
Materialet om Sverige gch
Danmark har samlats av Asa
Danielsson, om Finland av
Mariella Linden och om
Norge av Harriet Clayhills
som också har sammanställt
kalendariet.

7}-tal

"Kvinnorörelsen" är ett ut-
tryck som ofta används
mycket slarvigt och svepande,
i synnerhet av dem som vill
angripa denna amorfa "rörel-
se" som alltför politisk eller
för litet politisk, alltför upp-
tagen av kvinnans egenart el-
ler for lite intresserad av kvin-
nans egenart. etc.

Den f'örsta nöd'rändiga dis-
tini<tionen for en debatt är att
ange om det som sägs gäller
den äldre kvinnorörelsen,
med rötter till 20- och 30-talet.
ja ända bort till den forsta bör-
jan på 1880-talet, eller den nya
som kom i gång i slutet av 60-
dch början av 70-talet.

Också denna rörelse är ett
tämligen omfattande "säckbe-
grepp" med många ideologis-
ka variationer. Men de olika
grupperna och formationerna
har haft något gemensamt
som har skilt dem från tidiga-
re tiders kvinnokanrp. Denna
skedde dels inom rösträtts-
och liberal-borgerliga eman-
cipationsorganisationer, dels
inom arbetarrörelsen. Den
nya kvinnorijrelsen har haft
en mera kritisk syn på sam-
hället än de förstnämnda or-
ganisationerna och kommit in-
te bara med jämlikhetskrav,
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Grupper, organisationer
och lokaler

S: Grupp 8 (17 kvinnor i Stockholm)
N: Nyfeministene (10 kvinnor i Oslo)
D: Rpdstrpmperne (grupper i K@benhavn)

N och D: Nya kvinnogrupper bildas på oli-
ka orter. Under 70-talet kommer många
grupper att upplösas men andra att bildas
så att antalet hela tiden stiger.

D: Hus i Äbenrå, Khn blir det första kvinno-
huset (genom ockuPation).

S: Grupp 8 har sin första nationella konferens
(i Sthlm).

N: Norsk kvinnefront bildas genom utträde
från Nyfeministene.

D: Socialistisk fraktion bildas inom rödstrum-
porna (men blir kortlivad). Lesbisk be-
vegelse framträder. R@dstrpmpene har sin
första nationella konferens (i Khn).

S:
D:

Lesbiska grupper.
Jour för kvinnorådgivning
nohuset, Khn.

F: Gruppen Rödkärringarna

S: Arbetets Kvinnor bildas av f d åttor.
Musikgruppen Röda bönor.

N: Genom utträde ur Kvinnefronten bildas
Soc.kvinneforum och Marx. kvinnegrup-
pe.

D: Den forsta ekofeministgruPPen.
Nytt kvinnohus ockuPerat i Khn.

F: Marxist-Leninistgruppen i Helsingfors'

S: I Gbg bildas för. Kvinnocentrum (som skall
arbeta för ett kvinnohus), bokkaf6et
Bröd och rosor startar'
I Sthlm bildas for. Kvinnokultur och Les-
bisk Front. I nov. öppnar dels bokkaf6et
Kvinnfolk, dels Stockholms Kvinnocen-
trum.
Kvinnohus i Oslo, Rådhusgt. 2.

Nya fem. grupper i Hfors.
N:
F:

Exempel på utåtriktade
aktioner

S: Grupp 8 ordnar öppna möten om deltidsarbete
m m, demonstrerar for fri abort.

N: Nyfeministene häcklar under populärt TV pro-
gram "Kvinner kvinner".

D: Rödstrumporna demonstrerar mot sex-explo-
atering, "kuppar" TV-utständning med krav om
lika lön etc.

S: Aktioner för fri abort (lagförslag 1971 antogs först
1975

N: Kvinnor genomför den s k kumuleringskuPPen,
som ökar kv.representationen i kommunerna
från 9,5 till14,8 qa.

D: 6 000 kvinnor demonstrerar i Khn för "lika lön
nu".

S: Internationella kvinnodagen 8 mars firas f f g av
Grupp 8 och SKV gemensamt.

N: 8 mais firas f f g av Nyfeministene och Norsk
Kvinneforbund gemensamt.
"Kvinneaksjonen mot EF" bidrar starkt till att
Norge vid folkomröstningen på hösten säger nej
till medlemskap.

D: Kvinnostrejk vid porslinsfabriken DKP stöds av
rödstrumporna genom insamling.

Uppsökande arbete i bostadsområden och på ar-

betsplatser.
KviÅnogrupperna stöder städerskestrejken vid
Kongsbergs vapenfabrik.
Landsomfattande dem. dag för fri abort.

Samnordisk aktion "mot kapitalets porrindustri"
natten till 8 mars i Sthlm, Oslo, Khn.

S: Städerskestrejk börjar på Domnarvet i Bor-
länge, spridei sig, starkt stödd av kvinnorörel-
sen.

D: Ekofeministerna agerar för ofarliga p-medel,
mot spraY etc.

Stöd för "Våler"-saken o a fackliga aktioner'
25 nov samlas 25 000 isländska kvinnor i Rey-
kjavik till en "kvinnofridag".

D: En stor "kvinnokaravan" går från Kvinnohuset i

Khn på turn6 över hela landet.

S:

N:

S:
I:

Birgitta Lagerström



Seminarier, läger
och festivaler

D: Tåstruk-seminariet
för rödstrumporna.
Första FemBlägret:

Dokumentation
av olika slag

S: "Kvinnobulletinen", utg. Grupp 8.

som klargör viktiga frågor

500 deltagare, hälften barn.

'tr$

D: Världens första kvinnofestival hålles i Khn med
parollen "Ingen kvindekamp uden klassekamp,
ingen klassekamp uden kvindekamp". 

- - -----r'

w.

F:
D:

Grupperna håller seminarier.
Seminarium för kvinnor som arbetar med att
upprätta en kvinnohögskola.
Kvinnofestival i Khn med 30 000 deltagare.

"Kvinner-kunst-kamp", utst. i Bergen.
"Denna värld är vår, handbok i systerskap" av
B. Boucht/C. Nvström.
Charlottenborg-irtst. i Khn.
$v11depe_vaegelsen Hvem, hvad, hvor, red. Inga
Dahlsgård.

Au Gunuor Nordström

S: "Tjejsnack", pjäs av Garpe/Osten.
N: "Kvinnens lille r6de" av Berit Äs m fl.

"Kvinnekupp i kommunene', T. Skard 19Tg.
D: "Kvinne idag" av Maria Marcus.

Rödstrumporna har teatergrupper och filmar li-
kalöns-demonstrationer.

S: "Kvinnor", Grupp 8:s första utställning.
"Sånger om kvinnor", skiva.
"Kvinnoliv" utst, Lund.

N: "Hva bråker de for?", red. Aase BanE.
Tidskr. "Kvinnefronten" (utg. av rikiorg. ) och
"Sirene" (red. av fri.grupp).

D: Tidskr. "Kvinder-kvinder" utg. av en grupp
inom LB i Khn.
H/nsetryk, det första kvinnoförlaget, ger ut bl a
"H6nsestrik".

S: "Kärleksforeställningen", pjås av GarpeiOsten.
Musiken med på skivan "Sånger om kvinnor och
män".

"Livegen-eget liv", utst, Gbg.
D: "Kvinder i Danmark", skiva.

S: "Rödhättan", tidskr.utg. av Arbetets Kvinnor.
"Tjejclown", skiva avlmed l7 kvinnor.

N: Tidskr. "Lavendelexpressen", affischer m m
utg. av Sfinxa, lesbiskt trvckeri.
"Kvinders liv og arbeide'l av Harriet Holter.
Tl4r!... "Kjerringråd" utg. av fri grupp.

D: Tidskr. "Kvinder" utg. av R6dstr6mpårne.
"Dg.r fryktelige sannhet, om kvinder ög masokis_
me" av Maria Marcus.

S: "Verkligheten sätter spår", utst. i Gbg.
"Kvinnfolk", utst. i Sthlm.

S: "Kvinnor i alla länder", red. Annika Nordin.
"Frihet-jämlikhet-systerskap". Hägg/Werkmäster.
"Jösses flickor", pjäs av Garpe/Osten. Också skiva.

N: "Kvinnen og kunsten", utst.^i Oslo.
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L977

1978

1979

1980

Grupper, organisationer
och lokaler

S: IFFI (Invandrarkv. för.)
Kvinnogrupp inom Författarförlaget.
Kvinnohusgrupp i Sthlm.
Kvinnliga äuåii.gtupper, bl a Andra bul-
lar, Häxfeber, Tintomara.

F: Stormöten leder till bildandet av takorg.
Feministerna-Feministit.

D: Kvindegalleriet öpPnar i Arhus.
Sosterrock m fl kvinnoband.
Kampfondgruppe bildas av rödstrumpor.

S: Kvinnofilmgrupp inom Folkets Bio.
Nya grupper, bl a Kvinnor och arbete i
Västerbotten.
Grupp S-grupperna bildar riksorganisa-
tion.
Bokhandeln Halva himlen i Orebro.

N: Damefilm, fem. filmgruPP i Oslo.
D: Tvärpolitisk kvinnogrupp på Lolland.

Kvindegalleri i Khn.
Kvinnohuset i Khn flyttar till sin nuv'
adress, Gothersgade 37.

S: Stödkommitt6er för sömmerskorna på Algots.
N: Aktionen "Kvinner ut av statskirken" p g a prä-

sternas motstånd mot fri abort.
Tvärpolitisk kvinnokonferens i Oslo infor hö-
stens stortingsval.

F: Den första 8-mars-demonstrationen i Hfors.

"Kvinnor i Norden - nej till atomkraft", en av
parollerna vid Barsebäcks-marschen.

3 000 i demonstration "Kvinnor stoppar upprust-
ningen". Också dem. mot våld och misshandel'
"Vi tar natten tillbaka".

N: Bokbål som anti-porr-dem. Dem. i Ullern kyrka
mot "herdabrevet" i vilket prästerna gått mot

Exempel
aktioner

opa utåtriktade

S: Forum för kvinnliga forskare och kvinno-
forskning bildas i Lund.
Gbg får Sveriges forsta kvinnohus'
t Sihtm splittring: utbrytare ur Kvinnohus-
gruppen tilldelas av kommunalpolitisk ma-
joritet hus på Svartensgatan.

F: Kvinnoligan i Abo.
Nya grupper i Ekenäs och Jyväskjylä'

S:

F:
D:

den nya friare abortlagen.
Dem. i riksdagen mot skärpt abortlag.
Tverrpolitisk kvin.gruppe på Lolland får in tre
kvinnor i Amtsrådet (landstinget).

F:
D:

S: Kontaktnätet Kvinnokamp för fred sprider
sig till ett 40-tal orter. Kvinnohusgruppen i
Sthlm öppnar kvinnohus på Snickarback-
en 10. Grupp 8, LF, SKV/Innerstan m fl
grupper flyttar in.
Lesbisk Front byter namn till Lesbiska
Feminister (grupper i Sthlm, Gbg, Malmö
och Uppsala).
Nya grupper i Vasa, Hangö, Tammerfors.
Grevinne Danners hus ockuperas till kvin-
nohusnr2iKhn.

S: Grupp 8 och fem andra kvinnogrupper
finns nu på ett 40-tal Platser.
KvinnohLs, bokkafder o..a samlingslo-
kaler i Sthlm, Gbg, Lund, Orebro. (Kvinn-
folk slutade med bokhandeln vid årets ut-
gång, men fortsätter med bokdistribution')
Kvinnefronten har ca 5 000 medlemmar,
de olika fem grupperingarna ett par tu-
sen. Det finns 10 kris-centra.
R@dstr@mperne har grupper på ett 50-tal
orter, Kvinnohus i Khn, Arhus, Odense,
dessutom mindre lokaler, många kollektiv

S: Flera dem.mot kärnkraft, den största 26 aug' då
parollen "Kvinnokamp mot kärnkraft" samlade
ca 40 000 På ett 40-tal orter.

N: Tvärpolitiska aktioner inför höstens kommunal-
val ökar kvinnorePr. något.
Protester mot NATO:s nYa raketer.

D: Aktioner mot giftbesprutning och kärnkraft'

Nordisk namninsamling "Kvinnor för fred" ger
på ett par månader närmare 500 000 underskrif-
le. so.tt överlämnas till FN:s kvinnointernatio-
nella konferens i Khn.
Starkt kvinnodeltagande i olika aktioner till stöd
för nej-sidan i folkomröstningen om kärnkrafts-
utbyggnaden.
Kampanjvecka på Vestjylland med bl a protes-
ter mot lagring av atomavfall.

ru
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Seminarier, läger
och

S: För Kvinnokultur håller seminarium för att de-
finiera sitt program.

F: Feministerna håller sitt första sommarlåger (i Es-
bo).

S: Källinglägret på Gotland.
RFSU ordnar kvinnoläger i Sthlms skärgård.
Tre dagars Kvinnokulturfestival, arr.föi. Krrin-
nokultur, i Riksdagshuset: teater, musik, tal utst.
mm.
Urval på skiva. Kvinnofilmdagar arr. Folkets Bio,

F: Feministerna i Hfors skaffar fast lokal.
D: Den första internationella kvinnomusikfestivalen

hålls i Khn.

S: För. Kvinnokultur ordnar kunskapsseminarium
"Hur vinner vi freden?"
Internationell kv.festival i Sthlm till stöd för kvin-
nohus.

D: Nordisk kvinnokonferens i HelsingBr.
Kvindehpjskolen i T/nder öppnar med kurser i
bl a jordbruk och kvinnohistoria.

S: Aktionsseminarium i Sthlm ordnas av Kvin-
nokamp för fred.
Konferens i Kungålv, "Bygga och bo på kvin_
nors villkor", arr. av Nordiska kvinnois bygg_
och planforum.
Kvinnolägergruppen i Sthlm ordnar sitt första
sommarläger.
Kvinnokulturfester på olika platser.

N: Kvinnefronten tar initiativet till första norska
kvinnofestivalen (i Oslo och på Kalvöya). Olika
grupper står for olika arr. llrval på skiva.

F: Kvinnokulturdagar i Hfors.

S: Litt.dag i Sthlm, "Kvinnor skriver 80-talet".
Seminarium om kvinnofilm i Malung.
Seminarium om kvinnokonst i Sthlm.

D: Livligt deltagande i den alternativa kvinnokon-
ferensen i Khn, bl a ordnar Kvindetryk interna-
tionellt seminarium om kvinnoförlag.

festivaler

TaAn(-ll*v!
le*loufutv

"E#-$

Dokumentation
av olika slag

S: "Sticka fritt" och "Lapp på lapp", utst.
Kvinnfolk, Sthlm.

N: "Jenteloven", grupparbete-pjäs. Musiken
skiva.

D: "Jordmorpjecen", en handbok för rödstr.

hos

på

S: "Kvinnoliv-systerskap", rapport fr. Källingläg-
ret, Birgit Cassel m fl.
"Familjen" och "Mode och politik", utst. hos
Kvinnfolk, Sthlm.
Svensk "Kvinnokalender", red. Lena Persson.

N: "Halve jorden", studiehandledn. Torild Skard.
F: "Nu går vi", tidskr. utg. av feministerna.
D: "Nordisk kvindekalender" utg. Hpnsetrvk.

"Basisgruppe og kvindebevissthet", L Agger.

S: "Nio kvinnor nio liv" av Aurora-gruppen.
N: "Årsrapport for krisesenteret".

"Kvinneforskning", tidskr. utg. av sekr. for
kvinnoforskning vid NAVF.

F: Debattböcker av Anna Lisa Sahlgren.
Första nr "Aikanainen-Kvinnotid", utg.fem.

D: Förl. Kvindetryk bildas och ger ut bl a "Op-
brud" av Bente Clod.
Tidskr. "ModersmåI", utg. ekofeminister.

S: "Kvinnovetenskaplig tidskrift", utg. Forum för
kvinnliga forskare.
"Dokumentet" av Aftonbladets kv.iournalister.
"Rusta för fred - rädda livet", 11 fö;f. red. Maria
Bergom-Larsson.

N' lu-. teatergrupp "Livets mangfold".
F: "Lite till kvinns" av Kristina Stenstrand.
S: "Modersmyt, moderskap, mänskoskap',, utst. i

Gbs.

S: "Fabriksflickorna" av Garpe/Osten.
Musiken på skiva.
"Livmoder"-debattutst. hos Kvinnfolk.
"Vi arbetar för livet", kvinnokonstutst. i Sthlm,
med musik, poesi, debatter m m.
"Kvinnokonstkalendern 1981", utg. nya Kvinno-
förlaget, Lund.

F: 3 nr av Aikanainen/Kvinnotid.



Akej
Ät<e1

Jag är misslyckad
At<el

Jag klarar inte opp det här
Äxe1

Jag har en annan rytm
åke1 åke1

Ät<e1

Man är val fel person
Akel
Av fel kon
Akej
I fel roll

Äxe1

I fel ålder
pä fel plats
vid fel tidpunkt
nå nrlen nlenpt' ri/'""-'

Hängig pä morron
Ät<e1

DÄlo riid lrrnnhrlenc

Äxe1

Fardig vid middan
Åt<e1

Äke1 åkej
det är väl hösten

eller vrntern
eller vären
eller välfärden

nån bristsjukdom
eller

1ag har en annan rytm
åke1

åkej åkej
yag ska försöka bättra me1

1ag ska försöka som
den dära statsrådsfrun i reportaget
forra veckan
yeh
eller som den med nte barn
som lobbar heldag
och dessutom bakar vörtltmPer
och tjänar extraknäck på kåserier
yeh åkej

åkej
och tänk på alla dom i Norrland
som får bära vatten långa vägar
medan spisen ryker in och
gröten möglar
tänk på dom
åke1

och tänk På dom i SPanien
och negrerna i Afrika
och tänk på Gittan
som blev lämnad ensam
med ett koppel slttvargar
i värsta åldern
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och som är för stolt
ett nå trll Qnnialen

och dom ska 1u ha
som andra ungar har

och tänk på slukvårdspersonalen
vad dom orkar
yeh
åke1

åke1

pg ska försöka bättra me1

i morron ska 1ag gä till jobbet
yen
åkey

och vara på alerten hela dagen,
yeh
åke1
nnh onnanora moi

verklrgen engagera meJ

och vara bussebussig
mot den lrlla nya
yeh
åKeJ

och skriva brev ttll mormor
och till Doris och till Kalle
äntligen
åke1

och ägna me1

verkligen ägna mej

åkej åkej
och få en tid hos tandläkarn
åkej
och gå till biblioteket
äntlrgen

åke1

och låna alla böcker
som man mäste läsa 1u

1a h1älp

åke1

och bör1a föra kassabok
och bör1a läsa ryska
och koka äppelmarmelad
och repetera tyska

och måla kryddhyllan
i någon piffig raffig färg
åke1

och laga
någon liten pif[ig raffig rätt

till TV s panorama
yeh åke1

och dammsuga bilen förstås
och vädra garderoben fÖrstås

och sy den dära tevärmarn
jag tänkt så långe
äntlrgen
åkej
och börja läsa kvällssaga
som jag har tänkt så länge
äntlrgen
åke1

åkej åke1

och verklrgen ägna me1

och verkligen engagera mej

och vara på ett jättefint humör
åkej

åkej åke1

men det får bli en annan dag
åke1

lust nu så har 1ag inte lust
till nånting alls
nehel

jag är väl missanpassad
misslyckad

åkej
jag tror jag lika gärna
går och hänger mej

över en Allers eller Damernas
åkej
nu sticker 1ag och dränker me1

i drömmen om att vara
en av dom som orkar med
och lyckas
yeh åkej
åkej

åkej

lag passar ändå tngenstans
jag går och knyter mel

ffit',,,'.s..r

Sonja Akesson (192A-rc77 )
formulerade tidigt uad mänga
koinnor kiinner. 1957 kom
hey.nes första diktsamling.
"Akey" iir hiimtad ur dikt-
samh.ngen "Man få, Dara
glad och tacka Gud" (1967)

Channa Bankier har giort
teckningen t.h.
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Kvinnohus nu
Krauet dreus h&rt under 7}-talet. Idag h,ar ui flera kuin-
nohus i Suerige. Mötesplatser drir kuinnor saml.as för att
bryta sin isolering och utueckla och skapa egna ',*rirde-

ringar och aktiuiteter - utan md.n. Landets första kuin-
nohus öppnade i Göteborg för tre &r sedan. Stockholm har
tuå, kuinnohus, sedan ett å.r till,baka. I kuinnohuset på
Snickarbacken finns de som arbetar inom kuinnorörel-
sen.

Gunilla "Molly" Molloy Kvinnobulletinens redaktion,
en av medarbetarna på telefonsignaler från olika rum
Kvinnobulletinen be- och ett mera stillsamt puttran-
rättar om Snickarbacken. de från matgruppen i köket.

- Arrrggghhh! I december -80 fyllde Kvin-
- Det är bra! Ta stöd från ma- nohuset på Snickarbacken 10

gen! Och så vrålar vi en gång i Stockholm ett år och en mer
till! livaktig ettåring får man leta

- ARRRGGGGHHHH! efter. Under det år som gått
Vrålet med magstöd har friviiliga kvinnokrafter

från ett tiotal tjejer i själv- målat om den nerslitna loka-
forsvarsgruppen blandas med len, snickrat mellanväBgar,
spridda toner från musik- slängt bråte, rojt ur källaren
gruppen nere i källaren, och gjutit golv. Nu lyser de
skrivmaskinsknatter från forut helsvarta (!) väggarna

fräscht vita, spiraltrapporna
upp till läktarna är målade i
regnbågens alla färger,
orangeröda bord och snick-
erier, blå gardiner, krukväx-
ter.

Eva, Kvinnohusgruppen:
"Visst har det varit slitsamt
men vi har också lärt oss
mycket. Vi har ju inte fått nå-
gon hjälp från kommunen,
men nu på sluttampen sökte
och fick vi 46 000 som vi i förs-
ta hand skall använda till de
reparationer som vi inte själva
får göra, som t ex elinstallatio-
nerna och rörmokeriet. "

I samma takt som lokalen
kom i ordning så flyttade olika
kvinnoorganisationer och ar-
betsgrupper in. Nu samsas
Grupp 8, Lesbiska Femini-
ster, SKV's Stockholmsavdel-
ning, Kvinnobulletinens re-
daktion och Kvinnojouren
med 8-10 självforsvarsgrup-
F€r, radiogruppen, matgruP-
peh, bokcafdgruppen, V7
musikgrupper och filmgruP-
pen på c:a 280 kvm. Det blir

Lena Olsson - berättar om
Kvinnohuset i Göteborg.

Kvinnohuset i Göteborg öPP-
nade för snart tre år sedan.

Sveriges första kvinnohus
fick en bra start.

De ekonomiska anslagen
från Göteborgs kommunstY-
relse, 72 000 kronor, kom i ja-
nuari -78. Efter en första uPP-
rustning kunde huset öPPna i
april -78. Då återstod mYcket
att göra. Men eftersom det
fanns en fungerande organi-
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sation med stadgar och redan
ca 250 medlemmar, så fanns
det fungerande arbetsgrup-
per och planer och ideer för
hur huset skulle komma att
fungera.

Kvinnohuset fyller många
olika behov och har många
aktiviteter. Olika kvinnogruP-
per har sina möten på huset,
"nya" kvinnor kommer till hu-
set för att få information, för
att få kontakt, för att gå in i
olika arbetsgrupper eller bli
med i en basgrupp.

Huset är en bas för viktiga
grupper, som krisjouren (for
våldtagna och misshandlade
kvinnor), som samarbetar
med kvinnorättsgruppen, och
för byggkursen för arbetslösa
kvinnor, som drivs av Göte-
borgs folkhögskola men ar-
betar och har sin verksamhet
på Kvinnohuset.

Byggkursen hålls för ar-
betslösa kvinnor svenska
och invandrade. Kursen an-
ordnas av Göteborgs folk-
högskola, och hålls till största



trångt ibland och kalendariet
ute på entrddörren är för det
mesta fullbokat.

Upp" på en av de två läk-
tarna har Kvinnojouren två
små rum.
- Vi har varit här nästan från
början och har nu telefontid
varje måndag mellan
9.00-12.00 och varje torsdag
18.00*21.00, säger Carin. Vi
arbetar så att vi talar med de
kvinnor som ringer hit och om
de verkar vara i en akut svår
situation så tar vi emot dem
här. Annars träffar vi dem på
sta'n, hjalper dem att ta kon-
takt med polisen och de socia-
la myndigheterna, följer med
dem till domstolen. Vill de
flytta hemifrån så ordnar vi
inkvartering i privathem. Vi
erbjuder aldnig övernattning
här av den enkla anledningen
att ingen misshandlad kvinna
skulle våga bo någonstans där
det är så lzltt att finna henne
som på ett kvinnohus . . . Hit-
intills har vi kunnat lr3älpa alla
sorn sökt hit. Telefonnumret

till Kvinnojouren är l0 08 00.
Från början var det me-

ningen att Kvinnobulletinen
skulle ha sitt lager i källaren.
Det har de nu också, men det
drojde inte länge forrän käl-
laren döptes om till Spel-
hålan. Nu delar Dansbandet,
Tönt Sisters, LFs Elband,
Pandoras Ask, Fritt Spelrum,
Sax och Blås samt några ännu
inte döpta band på utrymmet
tillsammans med gamla
årgångar, . .

- Här nere slutar alla fester
med allmänt jam och hög
stämning, säger Majsan, som
själv spelar i två band. Alla
komrner hit ned och minst
varanmnan verkar kunna
spela. Tyvärr har vi bara två
elgitarrer, två trumset och ett
par kongas att bjuda på. Vi
sl<ulle verkligen behöva fler
instrument. Dessutom sarnlas
alla musikgrupperna till ge-
mensamt jam varje söndag
klockan18.00...

I kvinnohuset är många da-
gar bokade som fasta mötes-

dagar. Första tisdagen i varje
månad samlas representan-
terna från de olika organisa-
tionerna och arbetsgrupperna
till ett gemensamt husmöte.
Här diskuteras frågor som gäl-
ler alla i huset och här fattas
också de ekonomiska beslu-
ten. Kvinnohuset är själv-
forsörjande, d v s organisatio-
nerna samt Kvinnobulletinen
delar på hyran. Pengar till
ombyggnaden kom in genom
insamlingar.

Kvinnohuset har på kort tid
blivit mötesplats for olika
grupper inom kvinnorörelsen
i Stockholm. Men alla kvinnor
är naturligtvis välkomna hit.
Varje lördag mellan 13.00-
15.00 samt tisdag och torsdag
18.00-21.00 har bokcaf6-
gruppen öppet hus och dess-
utom annonseras film- och
diskussionskvällar i dagspres-
sen. Den första torsdagen i
varje månad är det dessutom
ärtsoppa med dikt! Då kan du
äta ärtsoppa, läsa egna dikter
och lyssna till andras! n

delen på Kvinnohuset där det
också finns barnpassning.

Som alla andra aktiviteter
på kvinnohuset har också
byggkursen i lokalerna disku-
terats i början - om kursen
brett ut sig for mycket, om hur
mycket den varit en del i
Kvinnohusets verksamhet.
Men kursen har gett, som det
visat sig, inte bara en snygg
renovering av själva huset,
utan också gott rykte och in-
tresse för hela husets verk-
samhet.

Mängder av grupper bil-
dades i början: tryckeri, bok-
handel, foto, bibliotek, teater-
grupper, lekverkstad. Kris-
jourgruppen och en del andra
fanns redan tidigare inom
kvinnocentrum.

Många grupper har om-
formats under åren, några
har lagts ner, andra till-
kommit. Stabila grupper som
Kvinnor över 4A har skött
mycket av verksamheten det
senaste halvåret.
- Verksamheten

ändrats, säger Eva. Det som
drar kvinnor till huset nu är
mest poesi, filmkvällar och
annan kr,rltur, och "värdshu-
set" på söndagar, då man kan
äta och umgås på huset.

Göteborgs kvinnohus be-
tyder mycket for många kvin-
nor, på olika plan. Annu vet
inte alla kvinnor var det lig-
ger, eller ens att det finns till.
Men vetskapen sprider sig,
och vem vet i framtiden
kanske det ligger kvinnohus i
varje stadsdel. !har för-
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Kvinnokultur - skruvstäd eller I

Innebörden i begreppet kuinnokul.tur kan uritla i be-

tydel,se beroende påL uem som anucinder det och i uil-
ket syfte. Det kan leda tiu .frigörel,se på" egna uill,kor
ell.er glorifiering au kuinnoroll"en för att hål,La kuin-
nan 

-kuar t kuinnoreseruatet menar Louise
W atdön, redaktör på. V i miinskor 197 1-80 .

I'orskningen utgar Jran
mallnens uarld oclt' det cir
ingen sluntp. Det cir nrcinnen
so?n gerLonr tiderna har ualt
forskningsihnne. fonnulerat
problem och bestiimt P& uilket
siitt de ska angriPas samt tol-
kot resultaten au forsknirry-
en. Om hiil.ften au forsk-
anLa uore kuirntor skulle nter

.forskning bedri;-as utifrilt
deras erfarenheter och intres'
selr. Kuittrtor skulle tu .frctnr
sgttuirtklor soln ingett tttL lät-
scrs 0?n att de finns. .förandra
uedertagna teorier sä att de

suarade battre tnot uerklig'
heten hel.a uå'r uarldsbitd
och listorieupPfattrting skulle
påuerkas."

Ncj. dct är inte hämtat ur nå-
gon feministisk tidskrift. Tex-
ten kommer fi-ån en af'fisch-
utställning gord av SHSTF
tSvenska hälso- och sjukvår-
dens tjänstemannaf'örbund).
Den stod uppstädd i en av de
långa sjukhuskorridorerna På
Danderyds sjukghus när .1ag

var där på rutinkontroll en
torsdag i november.

På ef termiddagen samma
dag mötte jag en god vän som
uuiit pä Volvo i Göteborg och
träf'l'ai dem som iobbade med

iamställdhetsarbete där. Han
berättade om mansgruPPer
bland cheferna för att be-
arbeta manliga attitYder och
om kvinnornas kamP f'ör att f'å

f'ortsätta "vara kvinnor" ock-
så om de var ingenjorer eller
hade che-f'sbef'attningar.
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De två händelserna både
gladde och f örvirrade mig.
Kvinnokulturbegreppet, som
bara f'ör några år sedan var
något skumt, hade trängt in
både i facket och direktions-
rummen. Men betydde det
samma sak däruppe och här-
nere?

B egreppet ku innokul'tur
För att reda ut begrePPen 1'ör

mig s.1älv försökte jag gå till-
baka i kvinnokulturbegreP-
pets historia sedan det PånYtt-
f'öddes i börtan på 70-talet.

Enklast att urskilja är de
större manif estationer som
burit l'ram begreppet. Skivan
Tjejcloun t ex. där kvinnor
hävdade sin rätt att ha "liv-
moder i strängarna i stället for
stake i musiken". Den forsta
skivan där allt gjordes av
tjejer (nåja, teknikern var
man. . .). Den blev en kick for
en progressiv amatörkultur
inom kvionnorörelsen: vi kan
själva, på vårt sätt.

En annan riktpunkt är Vi

mänskors serie Kuinnokul'tur
finns den? som startade

hösten 1973. Den tog forst uPP
kvinnliga konstnärer och för-
fattare. deras motiv och ut-
tryck, men så småningom vid-
gades begreppet till att omfat-
ta den "kultur" som kvinnors.
arbete och erfarenheter for-
made. Den betydelsen av be-
greppet "kvinnokultur" f'ör-
des sedan fram på utställning-
en Kuinryfolk 1975. Två år se-
nare var det dags för den sto-
ra Kuinnokultur.festiualen
Gamla Riksdagshuset. Den vi-
sade bredden i kvinnorörel-
sen: Sara Lidman. Marit
Paulsen och Algotssömmers-
korna var med, likaval som
Röda Bönor. Karin&Kari och
Märta Tikkanen. Bakom fes-
tivalen stod Föreningen Kuin-
nokultur. som bildats med tiej-
skivornas royalty som ekono-
misk bas. Ur Kvinnokultur-
f öreningen och det vidgade
kvinnokulturbegrepPet f'öd-
des Kuinnokamp för fred. som
26 augusti 1979 ordnade aktio-
ner mot kärnkraft över hela
lande t. Samnta ar arrangera-
de de Luciatåg mot kiintkraft.
som 1980 blev Luciatåg mot
kcirnuapen. Hösten 1980 kom
så utställningen Vi arbetar för
liuet på Liljevalchs i Stock-
holm. Smågrupper av kvinn-
liga bildkonstnärer hade gort
olika "rtlm". sinsemellan
väldigt olika men burna av en
gemensam känsla mer än av
en enhetlig analYs. Tillsam-
mans bildade rummen en hel-
het som naturligt rYmdes un-
der samma tak. Som en vild
av kvinnorörelsen..

En stor udu
De här manifestationerna

är lysande färgPunkter i en
stor väv där bottenf'ärgen
kommer från andra håll; från

f'oto : Cuthartn'a Gotbg



rhävstång?

tjejgrupper på arbetsplat-
ser, kvinnoforskning, ökande
kvinnomedvetenhet i det po-
litiska och fackliga arbetet,
floden av böcker. bilder. ski-
vor. teaterforeställningar,
tidskrifter, kvinnohus och
kvinnobokkafeer. . . Men
manifestationerna tydliggör
tre huvudbetydelser av be-
greppet kvinnokultur: den
som bygger på att kvinnors
arbete och erfarenheter ska-
par forhållningssätt och vär-
desystem som skiljer sig från
de rådande i samhället. Den
som handlar om kvinnliga kul-
turarbetares villkor och till
sist den som utgör kvinnorö-
relsens gräsrotskultur alla
kvinnor som vågat börja ta till
ord och bild och musik. De tre
betydelserna löper som varp-
trådar genom väven, korsar
varandra, skiljs åt, f'örenas
igen: erfarenhet, medveten-
het, uttryck. . . om och om
igen i ständigt nya mönster.

Hdustå.ng eller skruustiid
Vad är det då som ger kvin-

nokulturbegreppet en sådan
växtkraft? Jag tror att det är
for att det talar till vår stolthet.
Kvinnof'örtrycket är den ena
sidan av kvinnornas "speci-
fika situation". kvinnokultu-
ren den andra. Analysen av
kvinnofortrycket blir "elän-
dighetsbeskrivningar" som
väcker vår verede, kraften att
kämpa mot. Analysen av kvin-
nokulturen blir "värdighets-
forskning" som föder sjålv-
känsla, styrkan att kämpaför.
Men kvinnokulturen är ett
farligt begrepp som kan växla
i betydelse beroende på vem
som använder det och i vilket
syfte.

Det kan vara en hävstång
for frigörelse på egna villkor,
utan att identifiera sig med

f'örtryckaren. Ett uttryck for
solidaritet mellan kvinnor. ett
hävdande av kvinnors synsätt
i hela samhället. Den kvin-
nokulturen har sina självklara
beröringspunkter med miljö-
rörelsen, kärnkraftsmotstån-
det, den fria kulturrörelsen.
Med alternativen.

Men det kan också an-
vändas i motsatt syufte: f'ör att
hålla kvinnorna kvar i kvin-
noreservatet. Genom att flori-
fiera kvinnorollen kan den bli
det skruvstäd som håller kvin-
norna på plats, som får dem
att acceptera och tom f'ör-
svara sin maktlöshet. Den kan
användas for att bekräfta en
kvinnlighet definierad av
männen, så att man som en-
skild kvinna blir godkänd av
mansmaktens representan-
ter. Då kan den bidra till att
befästa det samhälle vi har
idag.

Utueckla uidare
Det var nog den dubbelheten
som lörvirrade mig den där
novembertorsdagen. Det är
en dubbelhet som finns, som
vi måste vara medvetna om.
Redan när kvinnokulturbe-
greppet började användas var
det många som påpekade de
riskerna. Men vi kommer hel-
ler inte forbi att vi behöver ett
begrepp for det vi vill for-
svara, lika väl som ett be-

grepp f'ör det vi vill bekämpa.
Kvinnomedvetenheten måste
omf'atta både förtrycket och
kvinnokulturerr.

För mig personligen känns
f'öliande frågor viktiga i vida-
reutvecklingen av kvinnokul-
turbegreppet:
O vi måste,förena analysen av

kvinnof'örtrycket med ana-
lysen av kvinnokulturen.
Bl a f'ör att också kunna se
bristerna i kvinnokr-rlturer-r,
den defbrmering som kvin-
nor, liksom varje f'örtryckt
grupp, utsatts lör.

O vi måste skilja på mansktrl-
turen och mansmakten så
att vi kan urskilja de bra si-
dorna i männens kultur. an-
nars riskerar vi att dra en
falsk skiljelinje mellan e,n
ond manskultur och en god
kvinnokultur.

O vi måste hålla klassanalv-
sen levande. Kvinnokultl-
ren liksom kvinnoförtrvcket
skär genom klassgränser-
hä, men klassgränserna
spelar en arvgörande roll.
Den medvetenheten måste
ständigt vara närvarande
när man väljer perspektiv
och prioriterar frågor, men
den får inte bli domineran-
de. Då riskerar vi att f'örlora
det kanske viktigaste vi
erövrat de senaste tio åren:
kvinnosolidariteten
kvinnogemenskapen.

och
tJ
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Kärlek och jobb
borde alla ha
Berit uiirte upp inuid ett uajande, bl&tt linftilt. Idag

kiimpar hon, tillsammans med de andra på arbetar-
kooperatiuet Norrkliider, för riitten till ett menings-

full.t, betalt arbete. Agneta I'Jorberg har interujuat
Berit Erikssorl om lrennes liu och arbete i Viister-
botten.

Kinderna glöder, ögonen lY-
ser, händerna far i vida bå-
gar Berit Eriksson be-
rättar om arbetskooPerati-
vet Norrkläder. Vi sitter bå-
da i hennes soffa hemma
hos henne och det är me-
ningen att hon ska berätta
om betydelsen av att ha ett
arbete, hur det har Påverkat
henne personligen, något
om hennes tlakgrund och
om hur hon föråndrats till
den hon är idag. Men det är
nåstan omöjligt att få henne
att prata om sig sjålv. Kär-
leken till arbetskamraterna
och kooperativet, lidelsen
för kampen för internatio-
nell solidaritet och vreden
och f öraktet för våra besluts'
fattare gör att hon omöjligt
kan prata om Berit Eriks-
son innan hon fått såga allt
hon brinner för.

- Man känner ju som ett an-
svar, man har ju varit med
och rott igång det hela. Vi har
ju ansvar allihopa men vi är ju
ändå några som varit med lite

))

längre. Tänk om det blir så att
vi som under ett år fått känna
på hur det är att sjålv rå om
sin fabrik, få känna värdighet
och stolthet, tänk om dessa
yngre flickor då hamnar ute
på AMU bara för att vi inte får
något stöd ekonomiskt. Hur
ska dom någonsin kunna tro
på någonting igen? Och hur
ska politikerna lära sig att
förstå vad dom gör med
människor egentligen? Jag
tror inte att folk som stYr har
nån aning om hur en grå var-
dag är for en som arbetar Pa
Rönnskärsverken, i gruvan
eller som renhållningsarbeta-
re. Själv visste jag ingenting
heller. Innan vi bestämde att
vi ville tillverka sådant som
det fanns behov för. Då gick vi
ut till arbetarna och Pratade
med dom.

Vet du någonting om hur
renhållningsarbetarna har det
Agneta? Vet du att det finns
tj ugoåttatusen renhållningsar-
betare här i landet som bär ut
våra sopor som vi har slagit in
slarvigt utan att tänka På vem

som ska bära ut dom. Dom
bär 300 sopsäckar per dag På
ackord och varje soPsäck in-
nebär en risk. När vi hälsade
på hos renhållningsarbetarna
sa dom: "O, vad bra att ni
kom. Kan ni inte sy en overall
åt oss meed stickskydd unge-
fär som slaktarna har." Och
så visade dom hur dom var
sönderskurna av glasskärvor.
Vi hade ju forst gått till facket
och frågat. Men dom visste li-
ka litet som vi. Dom går ju ald-
rig ut. På det sättet har vi ut-
vecklat behovsproduktionen.
Just nu syr vi en overall till
vägarbetare och kraftverksar-
betare, men det jag är mest
glad över är den arbetsrock
som hemsamariterna hjälPt
oss att ta fram."

Arbetskollektivet består till
största delen av kvinnor.
Har det någon betYdelse
tror du?

- Omsorg om andra det är
något som kvinnor lär sig i
hemmet. Det tror jag har giort
att vi har valt att arbeta På det
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sått som vi gör och att tillverka
det vi gör. Men den omsorg vi
har om varandra år kanske
det finaste av alltihop. Det
kan nog ingen tidning be-
skriva så att den bilden blir
rättvis. Jag låser om olika kol-
lektiv som ska återanpassa
människor som spårat ur.
Men jag tror att den bästa te-
rapi det är en arbetsgemen-
skap där man råder över ar-
betet och ekonomin. Men då
krävs det ju ganska mycket
och var och en måste göra det
hon orkar. Jag tänker ofta på
vad mamma brukade sjunga:
"Gör det lilla du kan - gör det
villigt och glatt".

En annan sak som kanske
skiljer från en manlig arbets-
plats är att vi är öppna mot
varandra. På tisdagskvällarna
har vi arbetat här på fabriken
och då har vi haft stvrelsemö-

te. Då har alla pratat - ofta i
munnen på varandra. Det är
rörigt ibland men alla ska ju
komma till tals. Då pratar vi
om,ekonomin, vad vi ska till-
verka, om framtiden och vilka
problem vi har. Tillsammans
kan vi också diskutera hur vi
ska kunna få en rättvisare för-
delning av arbetet hemma.
Om vi stöder varandra kanske
vi börjar ställa krav.

Sådana gånger skäms jag
egentligen. För jag har ju
skåmt bort mina karlar. Jag
var ju hemma i sexton år in-
nan jag började på Algots. Jag
har två vuxna pojkar och så
gubben min. Den ena jobbar
treskift på Scarins papper och
den andre som byggnadsar-
betare i Jörn. Jag är ju så him-
la morgonpigg så jag brukar
ge dom frukost på säng på lör-
dagsmorgonen. Men visst

måste man väl få skämma
bort lite grann. Det får man ju
igen på något sätt.

Själv har jag ju inte upplevt
vad kvinnofortryck innebär.
Ja, jag levde på sätt och vis
genom min man under många
år och ibland kände jag ett
stick i bröstet när jag såg and-
ra kvinnor ge sig iväg till sitt
arbete. Det var först när jag
började arbeta på Algots som
jag verkligen fick upp ögonen
for hur kvinnor verkligen kan
ha det. Då fick jag veta vilket
helvete en del kvinnor levat i
under många år. Först genom
att de fick ett arbete kunde de
skilja sig. Jag lärde mej om
kvinnoliv som jag aldrig trod-
de fanns. Aldrig. För jag och
Harry har ju alltid haft det bra
tillsammans.

Så nog finns det kvinno-
fortryck. Det finns mycket att
göra på det området. Jag tror
att sex timmars arbetsdag är
vad som behövs for att vi ska
komma ifrån den här orättvisa
arbetsfordelningen och så
måste vi lära våra pojkar hus-
hållsarbete. "Lår mig mam-
ffiä, säger mina pojkar". Ja
dom har ju haft hemkunskap i
skolan men där lärde dom sig
ju bara att baka scones och
andra konstiga bullar. Men
dom städar och bäddar säng-
en själva. Det är ju bra. Men
köttbullarna vill jag rulla själv.

Du beråttar mycket om stöd
och uppmuntran du fått.
Har du mött motstånd?

- Ja, tyvärr. Och det mot-
ståndet har jag fått från andra
kvinnor i min släkt t ex.
"Ska du inte ta halvtid Berit?
Det blir så drygt för Harry.
Och han som har varit sjuk.
Du är ju borta jämt. " Sånt har
känts tungt att höra. Det gor-
de ont med alla dessa antyd-
ningar och jag har tänkt
ibland att jag kanske gör fel
som jobbar. Kanske Harry
beklagat sig for dom att han
inte orkar att jag jobbar så
mvcket.
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Och sedan när det blev des-
sa skriverier om pengarna
från stödkommittdn. Jag
blev ju beskriven som nästan
ohederlig. När jag kom hem
till by.r kändes det hemskt
.jobbigt. Ingen sade någonting
öppet - det var bara små an-
tydningar. Det är någonting
som kvinnorörelsen måste ar-
beta med och det är att lära
kvinnor att vara solidariska
med varandra. att stötta var-
andra så att vi orkar ta pro-
blemen. Men jag tror ju att
man är ett hot mot dessa kvin-
nor och det liv de lever.

När jag nu kommer in på
det hår med pengarna från
stödkommitten måste jag få
berätta en sak. Alla hojdare
inom socialdemokratin och
lackpampar hade samlats på
Medlefbrs folkhögskola för en
tid sedan. Jag bestämde mig
f'ör att åka dit och träffa dom.
En av hojdarna tog mig for en
lärarinna på skolan. Då sa jag:
"Jag jobbar inte här. Jag he-
ter Berit Eriksson och jag ar-
betar på Norrkläder och jag
har blivit frikänd idag. " Då
såg han ut som om han hade
svalt ett helt äpple och tittade
ner i golvet. Han tittade mig
inte i ögonen. Och sedan kom
hela raddan av överhet och
klappade om mig och sa gra-
tulerar, gratulerar, vi ska
stödja €r, vi ska stödja er.
Men då sa jag: "Jag vill inte
ha ord. Jag vill se handling."

Du är besviken på socialde-
mokraterna?

- Jag är ju själv en del av
socialdemokratin. Jag år kri-
tisk mot mig själv att jag inte
deltog aktivt i diskussionerna
om arbetets innehåll och sam-
hällets innehåll. Vi satt och
sov i 20 år och gick med på ka-
pitalets villkor. Vi flöt bara
med. Solidariteten med u-
länderna fick dom ta på våra
skattsedlar. Men det är ju inte
så det går till. Det är genom
en solidarisk handelsPolitik
dom får stöd, genom en vettig
användning av råvarorna.
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Men då krävs en planhus-
hållning for att detta ska gå.

Når jag hör dig prata blir
jag nyfiken på din bak-
grund. Berätta om din UPP-
växt.

- Min farfar hade affär i en
liten by som heter Byssjön 6
km utanför Lövånger. Dess-
utom hade han småbruk. Min
pappa övertog småbruket och
arbetade dessutom som måla-
re på dagsverken. Jag är näst
yngst av åtta syskon. Min
mamma hon var folkpartist
och en enormt fantastisk kvin-
na. Det finns inte ord att be-
skriva min mamma. Alla äls-
kar henne och ser upp till
henne. Men det är ganska
märkligt - ingen av oss barn
fick hennes politiska uppfatt-
ning trots att vi tycker så
mycket om henne.

Min pappa som var auktori-
tär och ganska så sträng fick

MASKINERNA SKA DANSA

Vår utveckling är något nytt
men hela tiden framåt
förr visste vi ej riktigt hur
nu börjar vi äntligen hala

Behoven ska styra
och rnte era pengar
Maskinerna ska dansa
dom ska dansa efter våran pipa

Vi ska tämja tekniken och göra den mjuk
vi ska åter känna glädje i arbetets rytm
vi ska tillverka nyttiga saker igen
vi ska tillverka sånt som naturen tål

Behoven ska styra . . .

När staden och landet går hand i hand
kan vi bättre nyttja de resurser som finns
då får vi tillbaka den kraft som försvann
i rovdrift på natur och människor

Behoven ska stvra . . .

finns på skivorna
Algotssömmerskorna sjunger och
Ur Mullvadsoperan (MNW)

oss med i socialdemokratin.
Han blev som frälst när han
varit i Burträsk och hört På
Per-Albin. Han var rent revo-
lutionär då han kom hem.
Han var helt exalterad jag
glömmer det aldrig. Så dis-
kussionerna gick höga hem-
ma. Om mamma berättade
om kungahuset - jag kan hela
kungahuset utantill - så kun-
de det hända när hon var som
mitt inne i kungafamiljen att
pappa kom med ett inlägg:
"Jenna Berit ha jag en bok
som är beslagtagen. Den ska
du läsa. Den heter 'Därför är
jag republikan' av Vilhelm
Moberg." På det viset fick jag
myror i huvudet och började
tänka. Där började också min
inställning till överheten. Och
den har hållit i sig. Flera av
dom som arbetar På Norr-
kläder kommer förresten från
åttabarnsfamiljer. Det är
människor som tidigt lärt sig
att arbeta och att ära arbetet.
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Barndomsminnena kom-
mer ju mer man lever och hål-
ler på med det här arbetet.
Jag tänker på all den kunskap
som kvinnorna hade förr som
håller på att gå forlorad. Jag
tänker på linet och linbered-
ningen som var en hantverks-
tradition som kvinnorna hade.
Från mitt flickrumsfönster såg
jag varje vår ett blått vajande
linfält. Ett blommande blått
linfält. Vem for kunskapen
om linet vidare? Dom håller
på att dö ut alla som hade den
kunskapen. Jag minns två
gamla tanter från by.r dom
kunde allt från att tillverka
bakpulver till att bereda linet
till de finaste linnedukar. När
de hade skördat linet la de
det i blöt vid en viss tid i
en tjärn som hette Midnatts-
tjärn. Jag minns alla dessa
vackra mönster på linnedu-
karna. Skulle vi inte kunna ta
upp dessa mönster igen indu-

striellt? Skulle vi inte kunna
bevara textiltraditionerna?

Tänk, hur vi slösar med re-
surserna och låter fina tradi-
tioner bara försvinna. Och
hur vi låter våra systrar
plocka bomull i brännande sol
på åkrar som borde användas
till att odla matnyttiga saker.
Bomullskläder som blir mode-
varor och som strax hängs un-
dan i en garderob. Men här
på fabriken tror jag alla har
insett att det är viktigt att
handla solidariskt, att inte
handla plagg som är jättebil-
liga bara for att de tillverkas
av underbetald arbetskraft i
tredje världen. Det brukar vi
ta upp på studiecirklarna.

I dag när jag hälsade på i
fabriken tänkte jag: Jag
undrar vad Berit sitter och
funderar på medan hon
syr.Kommer du ihåg vad du
satt och tänkte på?

- Jo det kommer jag visst

ihåg. Jag satt och tänkte på att
jag ska göra en skrivelse till
riksdagsman Arne Nygren i
Umeå och verkligen tala om
vad som har hänt med kvin-
norna och arbetet här i Väs-
terbotten. Jag ska fråga dom
ifall dom tänker ta sitt ansvar
eller om dom bara är i riks-
dagen för att trycka på knap-
par. Jag ska tala om hur stats-
företag agerar med skatte-
betalarnas pengar. Och så satt
jag och tänkte på att jag ska
åka ner till Stockholm den
fiortonde och femtonde och
Qå tainkte jag beställa tid hos
Asling. Här i Västerbotten
pumpas det in pengar i ersätt-
ningsindustrier for de fabri-
ker som upphört och dom in-
dustrierna går i sin tur i kon-
kurs efter ett tag. Men vi som
behöver pengar och har visat
att vi kan göra något - vi får
inga pengar. Bara for att det
är vanliga arbeterskor som
styr. n
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Vi strömmadl
. på, arbetsmarknaden

under 60-talet. Trots de
oriittuisa lönerrLa, trots då'lig
utbt ldning, trots daghem.sbrist.
Vt stiillde upp p& niistan ut'lka
uillkor sonx h,elst. För kuin'norna uille

Gunnel Grandlid - en au dem sonx

formulerade den nAa kuinnorörelsens
krau - skriuer orn kuinnors kamp för
betalt arbete.
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Det var inte bara lågin-
komstutredningen som av-
slojade hur det var ställt rned
jämlikheten i Sverige på
60-talet. Också Arbetsmark-
nadens Kvinnonämnd (som li-
te orättvist fick utstå mycken
kritik) presenterade statistik
på hur kvinnornas arbete såg
ut, vad de tjänade och hur de
behandlades av arbetsgivar-
na. Det var talande siffror:

- 81 Vo av alla heltidsar-
betande kvinnor tjänade
20 000 kronor eller mindre om
året. och nästan hälften tjäna-
de 15 000 kronor eller mindre.
Motsvarande siffror for män-

ut.
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le utoo o

nen var 43 7o respektive I Vo.

- 185 000 kvinnor var enligt
statistiken arbetslösa 1965. I
realiteten var arbetslösheten
mycket större. Den var då
som nu dold.

- På vissa orter hade bara
7 7a av de gifta kvinnorna ar-
bete. Men även där det an-
sågs finnas gotl om jobb, t ex i
Stockholm, förvärvsarbetade
knappt hälften av de gifta
kvinnorna.

- Kvinnorna sökte och fick
deltidsarbete. Det var en osä-
ker tillvaro. En deltidsar-
betande hade t ex inte fast an-
ställning, kunde utan sakliga
skäl avskedas.

Bristen på daghem var en
stor skandal. Bara 5 Vo av för-
skolebarnen hade daghems-
plats. Jag själv gjorde för tid-
ningen Tidsignal en under-
sökning län för län, kommun
for kommun. Den gav ett
sorgligt resultat. I Värmland
t ex fanns ett enda daghem,
på Drottninggatan i Karlstad.
Inte mindre än 95 Vo av de
gifta kvinnorna fick ordna sin
barntillsyn utan samhällets
hjälp.

Men jobb fanns det -
på vissa ställen
Samtidigt ropade verkstadsin-
dustrin, sjukhus, servicenä-
ringen i de expanderande om-
rådena efter arbetskraft.
Storstilade konferenser i bäs-

ta saltsjöbadsanda ordnades,
på vilka representanter för
fack, arbetsgivare och sam-
hallet diskuterade hur kvin-
norna skulle lockas ut i för-
värvslivet. En radiokurs het-
te: "Hemmafru byter yrke". I
handboken hittar man förfat-
tare som Curt-Steffan Gie-
secke (SAF), Britt-Marie By-
stedt (TCO), Gertrud Sigurd-
sen (LO). En rätt typisk sam-
mansättning for den tiden.

Och hemmafruarna ställde
upp. De strömmade ut på ar-
betsmarknaden, trots de
orättvisa lönerna, trots dålig
utbildning, trots daghems-
brist. För kvinnorna ville ut,
bort från instängdheten i
hemmet, det ekonomiska be-
roendet av en karl, från hus-
hållets sisyfus-arbete. Vi ställ-
de upp på nästan vilka villkor
som helst. Vi ordnade barn-
omsorgen privat, vi slet på
fritiden med tvätt, städning
och matlagning. Vi blev så ut-



mattade av detta dubbelar-
bete, att vi inte hade ork att gå
på fackets möte, träffa våra
gamla vänner. Vi somnade
framför Rapport och vi fick
ångest av överansträngning.

Jag har velat ge en glimt av
den tid som var, och den si-
tuation som rådde, då det som
kallats "den nya kvinnorörel-
sen" fick sitt uppsving i Sveri-
ge.

Rätten till arbete
Rätten till arbete har alltid
varit ett centralt tema i olika
kvinnorörelser i den kapita-
listiska världen hur "for-
skräckligt och motbjudande"
detta än kunde verka i för-
stone (arbetet alltså). Också
män som antikapitalisten Wil-
liam Thomson i England hade
detta klart för sig. I ett för-
vånansvärt progressivt Pro-
gram krävde han 1825 ekono-
miskt oberoende och trygghet
för kvinnorna, kommunalt an-
svar för barnens uppfostran,
socialt understöd vid gravi-
ditet och rätt till arbete. Marx-
isterna hävdade att kvin-
nornas frigörelse inte kunde
bli verklighet förrän de deltog
i det produktiva arbetet i sam-
hället, även om de blev lönes-
lavar i kapitalisternas f'a-

briker.

Ny tid kräver
ny strategi
Rätten till arbete, låglöner,
arbetsmiljö är inga nya krav i
och för sig. Men det som var
nytt med Grupp 8 och de and-
ra grupperna var att de knöt
an till den tidigare tnarxistiska
teorin och analysen av kvin-
nofortrycket men gav den nYa
dimensioner. En ny tid kräver
en ny strategi. De gamla lär-
domarna behövde, visade det
sig, inte kastas på sophögen
men det fanns områden som
inom marxismen hade varit
dunkla och outredda. Hela
frågan om reproduktionen,
d v s allt det som behövs
ikring f'ör att människor skall
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Tiden var också gynnsam
för kvinnokampen. Under re-
kordåren, då ekonomin ex-
panderade behövdes kvin-
norna på arbetsmarknaden.
Kvinnorna fick jobb, daghem
började byggas och aborterna
blev fria. Men jobben fanns
bara inom vissa områden,
geografiskt och branschmäs-
sigt. Kvinnorna fick i stort
samma jobb som de hade haft
hemma. De flesta kunde bara
ta deltidsjobb, eller erbjöds
endast sådana. Lägre löner
än männen fick de förstås. En
del fick inga jobb alls, för de
bodde på fel ställen. Och kvin-
norna fick betala ett högt Pris.
Böcker som Maja Ekelöfs
Rapport frå,n en skurhinlc och
Marit Paulssons Du skulle
grå,ta om du uisste berättade
om det.

Ståderskornas revolt
L974 inledde städerskor, an-
ställda av ASAB vid Billinge-
hus, en avtalsstridig strejk.
Den fick ett enormt gensvar
bland kvinnorna och stor sYm-
pati i hela arbetarklassen.
Staderskornas kamp f'ör bätt-
re löner och mänskliga arbets-
forhållanden var det mest På-
tagliga uttrycket for att kvin-

Det som borde utforskas
närmare är om det finns ett
samband mellan den nya
kvinnorörelsens framväxt och
kvinnornas ökade aktivitet på
arbetsplatserna. Vad betydde
den allmänt progressiva atmo-
sfär som växte fram från mit-
ten av 60-talet för kvinnornas
engagemang? Algotssöm-
merskornas kamp för jobben
är ju ett annat exempel. De
nya socialistiska kvinnogrup-
perna har inte blivit någon or-
ganiserad massrörelse. Jag är
inte heller säker på att de
skall sträva efter det. Kanske
är just rollen som inspiratör,
som stödtrupper, som ständi-
ga väckarklockor den bästa
och enda mojliga?

Hur det än är med den sa-
ken måste kvinnorna i dag
försvara det som uppnåddes
under 50- och 60-talen. Dato-
rer och svångremspolitik ho-
tar kvinnojobben och den
samhälleliga service som inte
minst kvinnorna är i behov
av. Daghemsbyggandet skärs
ner. Det borde finnas förut-
sättningar för en bred samling
bland kvinnorna för paroller
som

- Rätt till arbete

- Högre lön för kvinnojobb

- 6 timmars arbetsdag

- Bra daghem till alla barn
Dessa är de grundläggande
kraven. I ett större sam-
manhang måste de kombine-
ras med produktionens inrikt-
ning, hela det ekologiska
komplexet, arbetets mening
och innehåll, inflytande och
demokrati såväl på arbets-
platserna som i samhället. I

kunna arbeta, barnen, famil- norna inte bara nöjde sig med
jen, det nya sexualfortrycket rätten till arbete. 70-talet blev-behovde 

åyn"t och diskute- upptaktentill en bredare akti-
ras. Kvinnliga forskare bidrog vitet bland kvinnorna på ar-
till det. betsplatserna. Lågavlönade

Denna kombination av kvinnor på kontor och i indu-
kvinnokamp och klasskamp strin började arbeta i facket.
fick ett avgörande inflytandä Självförtroendet växte. I det
på hela kvlnnorörelsen, ja på avseendet kan man se dessa

rtoru delar av det politis-ka-li- år som framgångsrika för
vet. kvinnorna.
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Kära SKY-are
I decennier har kvinnorörelsen arbetat för kvinnors befrielse och förhätt-
rade livs- och arbetsvillkor. Mycket har vi vunnit men mycket återstår att
arbeta för.

Den nya kvinnorörelsen som tog fart i slutet av 60-talet var en radikal,
partipolitiskt obunden rörelse. De organisationer som burit, och fortfaran-
de bår upp den är Grupp 8, SKV m fl.

Vi står inför en reform som i bästa fall kan underlätta kvinnorörelsens
arbete. Jag tånker på betånkandet Bidrag till kvinnoorganisationer (Sta-
tens offentliga utredningar 1980:44).

Utredningen föreslår att kvinnoorganisationer med mer ån 3 000 med-
lemmar skall få ett grundbidrag på 175 000 kr per år. Dessutom skall det
ges ett rörligt bidrag på 15 kr per medlem till organisationer som har mel-
Ian 3 000 och 40 000 medlemmar och 10 kr per medlem för organisationer
som har fler än 40 000 medlemmar (t ex Centerns Kvinnoförbund).

Det kråvs bl a en viss geografisk spridning, medlemmarna skall vara
individuellt anslutna och ha möjlighet att påverka organisationen! och or-
ganisationen skall arbeta för att förbåttra kvinnans ställning i samhället.

Detta ställer SKV naturligtvis upp på. Vi håller dåremot inte med utred-
ningen när den vill ge samma stöd till partipolitiska som till övriga kvinno-
organisationer. Riksdagspartierna erhåller enorma partistöd varje år. Me-
nar de allvar med sin .iämställdhetspolitik bör det inte vara svårt för dem
att ge sina kvinnoorganisationer bra ekonomiska förhållanden.

Begränsningen av det rörliga bidraget från 15 till 10 kr måste ligga myc-
ket lägre än vid 40 000 medlemmar. Enligt utredningens förslag kommer
Centerns Kvinnoförbund att få mer än en fjärdedel av hela det föreslagna
bidraget. Det är alldeles orimligt.

Lika orimligt är det att Grupp 8, som har betytt så mycket för kvinnorö-
relsen under 70-talet, enligt utredarna inte kommer att få fem öre. Inte ba-
ra organisationens storlek, men även dess aktiviteter och dess inflytande
på människors medvetande måste medtas i beräkningen.

Själva borde vi, enligt utredarnas premisser, vara berättigade till halva
grundbidraget plus den rörliga avgiften. SKV har ständiga ekonomiska be-
kymmer och det år ingen tvekan om att pengarna skulle behövas.

Det år riksdagen som skall fatta lreslut i frågan. Men det är fortfarande
osåkert vad regeringen kommer att föreslå riksdagen. I dessa svångremsti-
der år det inte säkert att Bohman vill stödja oberoende kvinnoorganisatio'
ner. Han räknar oss med all säkerhet som sina naturliga fiender.

Aase Bang
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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Box 3120 103 62 Stockholm Tel: 08/1f 49 61 Månd-fred 9-14, onsd till 20.00

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto: 5 13 23-4
SKV år partipolitiskt obundet och verkar 1'ör etl demokratiskt samhällc med en ekonomi som inte byggcr på

profit utån på månniskors behov, ett samhålle fritt från alla former av Iörtryck.
' FOrbundåts måisättning år att verka för jåmlikhet mellan kvinnor och mån och för kvinnornas deltagande på

alla områden av det ekonåmiska, sociala och politiska livet. samt att verka för ett socialt och ckonomiskt råttvist
samhälle dår alla har ett meningsfl'llt arbete

I Att verka för ett samhålle där alla barn och ungdomar kan känna tr1'gghet och har lika vårde, och dår de

tillförsäkras iysisk och psykisk hålsa och ges såmmå utbildningsmöjligheter.

I Att verka för fred, allt framtrclsarbetes grundval - mot krig och imperialism. krigens frärnsta orsak Förbun-
det vill verka för allmän och total nedrustntng.

O Att verka för skydcl av vår egen och framtida generationers miliö, för ett. resursbevarandu samhallc sollr taf
hänsyn till människors verkliga behov och sambanden i naturen.

I Att verka för solidaritet mellan folken. I'ör folkens nationella oberoende. i'ör de fortrycktas befrielsckarnp, för
en värld fri från varje form av ekonomiskt, poliliskt, socialt och kultureiit fcirtrvck, mot iascism och rasism. Att
bekårnpa all kommersiell exploatering av såvål vuxna som barn.

SKV har i korthet löljancle historia. 1914 bildades Förcningen Frisinnade Kvintroi under parollen: M.ot krigspsy-

kos, för demokrati och kvinn6rs likställighet. År 1931 utr.,idgades forbunde't så att ett sarnarbete blev möjligt

mellan alla kvinnor som önskacle en saÅhiillsutveckling i vånstcrriktning. Då lick {?jrbundet sitt nuv:rrande
namn.

År 1g46 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterl'örbund (swedish Women's Left Federationl till Kvinnornas
Demokratiska Världsförbund, KDV, iWomen's International Dernocratrc Fedcration. WIDF).

KDV har 12g anslutna organisationer r 114 lånder med llcra hundra rniljoner medlemmar. KDV har tillerkänts
konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd sami hos UNESCO. Denna status inncbiir råtl att 

"'ltra
sig vid sammantråden och att framlägga egna förslag muntligcn eller skrillligen.

SKV-avdelningar

Ambjörby
Eilen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
Tel 0563/802 32

Båtskärsnäs
Lilly Johansson
Box 203
950 54 Båtskärsnäs

Deje-Forshaga
lvlonrca ttarnung
Bokliden 20
667 OO FORSHAGA.
Tel. 05,1i705 34

Finspång
Anna-Lisa Göransson
Grytgölsvägen 24
612 00 Finspång

C'otland
Anette Vikström
Tetarve, Garda
620 16 Ljugarn

Giiteborgsdistriktet :
Evy Andr6n
Barytongatan 4
421 38 V:a Frölunda
Tel 031147 40 02

Huskvarna
Inlrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna
Tel 036/13 74 55

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
290 ?2 Asarum
Tel 0454/291 60

Karlstad
Sonja Andersson
Bergslagsgat. 2 B
652 22 Karlstad
Tel. 05.1i i81 96

Katrineholm
Inger Andersson
Wasavägen 62 A
641 37 Katrineholm
Ljungby
Anna Greta Svensson
tJ.rogaro
340 12 Annerstad
Tel 03?2/220 69

Luleå
Agnes Wennberg
Krongårdsringeri 30

951 00 Luleå
Tel 0920/195 31

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel 0461 14 94 04

Malmberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13
971 00 Malmberget
Tel 0970/218 26

Motala:
Irene Ernstål
Gustavsviksvägen l1?
591 72 Motala
Tel. 0141i577 1B

Piteå-Munksund
Siri Aldrin
Strandvägen 5
941 00 Piteå
Tel 0911/372 76

Sala
Ann Genell
Rosenbergsgatan 20
733 00 Sail -
TeL 02241137 76

Skellefteå
Christina Nyström
Bölevågen 54
931 42 Skellefteå
Tel 0910/758 09

Skövde
Kurin Sandelin
llarlL StirOSvagen /J
541 00 Skövcie

Stockholmsdistriktet
Solweig Kempe
Idungatan 35
195 00 Mårsta
tel. 0760/129 13

Södertälje;
Sanna Töringe
Holfastvägen 9
151 36 Södertälje

Uppsala
Lotta Schiillerqvist
Tune Backar 18
753 36 Uppsala

Växjö
Karin Hartvig
Ojabyvägen 93
3s? s0 Växjö

i{ngelholm:
Charlotte Hamilton
össjö P1 265
262 00 ilneelholm

Oretrro
Lillemor Lundgren
Varbergavägen 106
?03 51 Orebro
Tel 019/12 83 21
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KVINNOPROJEKTET
För femte året vid
JAKOBSBERGS FOLKHÖCSTOLA

Med kvinnor - om kvinnor - tör kvinnor
Kvinnans situation här hemma och ute i värrden - förr och t vära
dagar.
Heltidsstudier, som kombinerade med vissa ämnen kan ge be-
hörighet för vidare studier t ex vid högskola.

Jakobsbergs tolkhögskola
Box 161

17523 .lÄnrÄU-n
Tef . 07581304 44

HÄNGSMYcKEN ocn ÖnxÄNGEN
blankpolerat cterllngellver
(rtorlek som I annoneen)

.. , Kvinnokampsmårke, stora å 80 kr.

. . . Kvinnokampsmårke, små å 65 kr.

. ..pat kvinnokampsörhången å 150 kr

. . . tveeggad yxa å 85 kr.

Postförskotlsavgift
tillkommer

Skicka bestållningcn till:
Silversmed Inga Lena Karlsson
Torögatan 41, 122 39 Enslrede
tel. 0tt/49 {3 46 el. 0tt/93 59 2l

ALt AKTUE11
UTTERATUR I

^A'-( kD lturcirfcln i,",ä3iä.1å"o',M
\-/ TeL ä 5o t5

JUST lru pÅCÅn
VÅN STORA BoKREA

BOKFORI.AGET

Trffl0ar
IUBILEUMWI9SI

Vi började ge ut kvinnoböcker innan uttrycket fonns. Idag ger vi ut
böcker skrivna av kvinnor för både mön och kvinnor.
Hör följer några av de namn som åren frambragt.

l97l Mary McCarthy: Fåglar
1972 Eva Seeberg: Hon är inte borta
1973 Doris Lessing: Sommaren före

mörkret
1974 Sylvia Plath: Glaskupan
1975 Anais Nin: Dagbok I
1976 Margaret Drabble: Riken av

guld

1977 Lisa Alther: Närbilder
l97tt Märta Tikkanen: Århunclradets

kåirlekssaga
1979 Edna C)'Brien: Utvägar
l9tt0 Tillie Olsen: Ge mig en gåta
och våren lgttl Märta Tikkanen:
Mörkret som ger glädjen djup

l0 års personlig utvigning

Hetms@ Ne'inge
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V&re, lil),
uå,ra" underliu
- Jag uill föda i trygghet, i ett kiinslomcissigt kli-
mat och, ha en kuinmosjukuå,rd diir ui betraktas som
hela kuinnor med kropp och sjtil, söger Ulla
W aldrcnström sjuksköterska på, Kutnnokliniken uid
FaIu lasarett.

foto: Marie Nilsson

När jag fick mitt första barn
-73 fanns en enda kurs i psy-
koprofylax i hela Dalarna. I
drg kan nästan alla intres-
serade Falu-föräldrar träna
andningsteknik i grupp. På
förlossningsavdelningen finns
det möjlighet att få rygg-
bedövning under dygnets alla
timmar. Så är det inte över-
allt, men vi har kommit en bra
bit på vag.

När dessa möjligheter är väl
utbyggda i hela landet har vi
kommit så nära kravet på
"smärtfri förlossning" som vi
kan för närvarande. Total
smärtfrihet går knappast att
uppnå utan att bli nedsövd
och därmed också snuvad på
hela forlossningsupplevelsen.

Vad vi däremot ska rikta
blickarna mot under 8O-talet
när det gäller själva födandet
år hur ui ska få stöne mukt
öuer u&r egen förlossning.

Att föda med apparater
Inom förlossningsvården har
tekniken utvecklats lika auto-
matiskt och utan ifrågasät-
tande som inom andra sam-
hällssektorer. På en del klini-
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ker övervakas nästan alla för-
lossningar med speciell ap-
paratur med sladdar runt
mammans mage och en sladd
in till barnets huvud där en li-
ten elektrod skruvas fast. På
detta sätt får man en fin över-
vakning av sammandragning-
arna i livmodern och barnets
hjärtslag - en utmärkt metod
vid riskförlossningar men
tveksam som allmän rutin.
Den blivande mamman blir
sängbunden och orörlig och
känslan av att vara ett objekt i
sjukvårdsapparatens händer
uppstår hos många.

Väldigt få vågar ifrågasätta
detta eller andra tekniska
ingripanden i form av att sätta
igång, att påskynda eller att
bromsa förlossningarbetet.
För allt görs ju för barnets
bästa, eller är det inte så? Ett
resultat blir att blivande mö-
drar får väldigt liten tilltro till
sin förmåga att föda ett levan-
de, friskt barn utan medi-
cinsk hjiilp. De litar inte läng-
re på sina egna kroppar och
därmed ökar risken för att
kvinnan går in i sin nya roll
som mor med sämre sjålv-
förtroende än normalt.

Att föda hemma
Det är ur denna utveckling
man får se kraven på hemför-
lossningar. Många tycker att
vi kommit for långt ifrån det
"naturliga". Jag känner sym-
pati för den reaktionen, men

vill försöka undvika att
svänga frårr den ena extre-
men till den andra. Möjlig-
heten att föda hemma bör fin-
nas, men själv skulle jag ändå
tveka inför det alternativet.
Jag skulle nog gärna vilja ha
snabb tillgång till befintliga re-
surser om något skulle gå
snett med barnet eller mig
själv. På så sätt vill jag ta vara
på de positiva sidorna av den
tekniska utvecklingen. Där-
emot skulle jag vilja ha det så
"hem-likt" som som möjligt på
förlossningsavdelningen. Inte
i form av mönstrade tapeter,
men i form av trygghet och
könslomii.ssi.gt klimat. Jag
hoppas att hemförlossnings-
diskussionerna ska påverka
forlossningsvården: så att
man inser att det är trygg-
heten och atmosfåren kring
förlossningen, samt insikten
om att det är kvinnan som är i
centrum och gör jobbet och
inte utbildade experter med
deras tekniska hjälpmedel,
som är avgörande för om det
blir en positiv förlossnings-
upplevelse eller ej.

Att föda i trygghet
Man bör ta mer hänsyn till
individuella behov, som vilka
man vill ha med sig under för-
lossningen till exempel. Kan-
ske syskonen kan vara med?
Kanske vill man lyssna på sin
älsklingsmusik? Kanske får
man bli förlöst av den barn-
morska som följt en under he-
lagraviditeten?osv.

En viktig del är också för-
lossningsförberedelserna: att
ge alla föräldrar möjlighet att
förbereda sig i grupp via kurs
i psykoprofylax eller grupp
inom den nya föräldrautbild-
ningen. Att se till att "föräld-
rautbildningen" byggs ut och
får en förnuftig inriktning är
en aktuell uppgift i dag.

Kuinnors gAnekologer
Diskussionen kring kvinnors
kroppar har mycket handlat



om födande och abort och i
viss mån även om bröstcancer
och uppleveiser av bröstför-
lust. Men det finns fler områ-
den som vi som kvinnor borde
engagera oss i vad gäller kvin-
nosjukvården.

Det har skett en stor for-
ändring under de senaste tio
åren när det gäller kvinnors
vanor att söka gynekolog. Ti-
digare dominerade medelål-
ders och äldre kvinnor bland
gynekologens patienter, men i
dag är regelbundna besök hos
gynekolog en del au ntistan-
uarle kuinnas liu. Detta på
grund av utbyggd preventiv-
medelsutprovning, ändrad
abortlagstiftning, ökat antal
steriliseringar och inte minst
utbyggd cancerdiagnostik. De
flesta kvinnor mellan 20-52 är
kallas vart tredje år till cell-
provstagning från livmoder-
halsen och i vissa län kallas al-
la kvinnor över 40 år till bröst-
undersökning vart fiärde år.

Hur en gyn-undersökning

upplevs är därför ett allmänt
kvinnoproblem. En undersök-
ning gjord 1979 visar att över
80 procent av kvinnorna tyck-
er att det är obehagligt att lig-
ga i en gyn-stol. Mer än var-
annan kvinna kände sig ut-
lämnad. En angelägen uppgift
är att öka kvinnors kunskapen
om sin egen kropp, sitt un-
derliv, för att därmed också
stärka självkänslan. En annan
är att för övrigt göra gynbesö-
ket så positivt och givande
som möjligt i stället f'ör mot-
satsen. Att notera i detta sam-
manhang är att två av tre gy-
nekologer är män. Proportio-
nen borde vara den omvända.

Jag har ställt följande fråga
till 33 slumpmässigt utvalda
patienter på en gyn-mottag-
ning: "Om du fick välja mellan
att gå till en kvinnlig respekti-
ve manlig gynekolog, vad
skulle du då välja? Vi utgår
ifrån att de är lika skickliga
rent medicinskt". Svaren blev
foljande: Manlig - 1, Kvinnlig

- 23,, Spelar ingen roll - 9.
Bland argumenten för val av
kvinnlig gynekolog var de
viktigaste att man kände sig
mindre generad och utlämnad
inför en kvinna, hon kan bätt-
re förstå och identifiera sig
med patienten samt att det är
Itittare att prata om gynpro-
blem med en kvinna. För dem
som inte tyckte att det spelade
någon roll var argumentet att
det var personligheten och in-
te könet som var avgörande.

Kuinnokropp -
kuinnosjöl
Ett annat viktigt problem är
cancerdiagnostiken. Den är
väsentlig och j"g argumen-
terar inte för att den ska be-
gränsas. Men för alla kvinnor
som väntar på sina provsvar -i värsta fall i form av ilia for-
mulerade databrev - och för
alla som går på återkom-
mande kontroller, finns en
oro och ångest som är alltfor
lite uppmärksammad. Infor-
mationen sköts ofta väldigt
dåligt och medför onödig
ängslan hos tusentals kvinnor.
Det tycks alltid vara lättare att
ta sig an kroppen än själen.
Ytterligare exempel på detta:
- på de flesta av landets kvin-
nokliniker får kvinnor med
komplicerad graviditet ligga
och vänta på sitt barns födelse
på samma avdelning som ny-
förlösta, lyckliga mammor
- på en del ställen får kvin-
nor som ligger inne för abort
ligga på samma avdelning
som nyblivna mammor.

Sammanfattningsvis önskar
jag att kommande tio års ar-
bete kring "kvinnokropps-
frågorna" ska fortsätta lika
framgångsrikt som hittills men
medr,en viss förskjutning från
kvinnokroppen till kvinno-
själen. Jag tror att de män
som i dag har makten inom
kvinnosjukvården sköter våra
kroppar bättre än våra JAG;

.foto: Monika Englund
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oudr ubortlug!

Abort iir en frå.ga om kuinne.ns krdnkning , hennes börda, hennes ud'ntan, hen-

nes frågor, hennes s1)ar, hennes krau, styrka och mod. 1975 fick ui rcitten till
Lega1 abort i Suerige. l{u ifrågasatts återigen den rö.tten. Gretu Sörlin en

au förkdmparna för uå,r abortlag - tecknor dess lå.nga och smiirtsamma histo-

ria.
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Abort är en fråga om kvin-
nans kränkning, hennes bör-
da, hennes väntan, hennes
frågor, hennes svar, hennes
krav, styrka och mod .

Idag vet vi att världen över
avbryts var fiärde graviditet
med abort oberoende av
vårdservice, lagstiftning och
religion; att aborter inte av-
skaffas genom förbud; att fri
abort inte automatiskt leder
till ökade abortsiffror; att
abort och preventivmedel är
medlen - inte orsakerna - till
ett lands födelsetal; att i tider
av arbetslöshet och låga fodel-
setal f'örhärligas moder-
skapet, varnas for p-medel
och premieras lagstiftning mot

abort; att Sverige varje de-
cennium haft sin abortutred-
ning; att de s k forebyggande
åtgärderna grovt sett alltid
"bidde en tumme . . ."

Kvinnor bär bördor
Debatten om barnbegräns-
ning började under 180O-talets
forsta hälft. Kvinnans börda
var - många barn, oönskade
graviditeter, livsfarliga abor-
ter, könssjukdomar, övergi-
venhet. Frågorna var många
och nöden stor. Att bekämpa
nöd genom att begränsa barn-
antalet i samhället var för
många djupt chockerande.
Atalad för "sårande av tukt
och sedlighet" blev den som

hävdade att fortplantning och
sexualitet kunde skiljas åt.

I detta klimat startade Ka-
rolina Widerström 1898 kam-
pen för sexualupplysning i
skolan. Trettioåtta år senare
slog befolkningskommissio-
nen fast nödvändigheten med
denna upplysning: "Den san-
na blygsamheten hyser ingen
skygghet for öppenhet och
saklighet utan kräver blott att
viktiga ting skola behandlas
med tillbörligt allvar och med
redlighet."

Tänkvärda ord som dock
först idag konkretiserats i
handling värd namnet sexual-
upplysning.

Utanför skolan lyste råd-
givning och undervisning
länge med sin frånvaro. Popu-
lär Tidskrift påpekade t ex att
från 1947 till juni 1950 hade en-
dast 4 300 kvinnor fått pessar
utprovat. Och 1957: "Annu
idag finns det inte en födelse-
kontrollklinik i statlig regi el-
ler med statsbidrag. "

Så sent som 1927 då pre-
ventivlagen behandlades i
riksdagen talade sakkunska-
pen för döva öron. "Det all-
männa rättsmedvetandet"
åberopades flitigt för ett fäl-
lande beslut - en bred rygg
att gömma sig bakom. Då steg
Elise Ottesen-Jensen fram:
"Det allmänna rättsmed-
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"Jag drömmer om
den dog då alla
bonr sonr föds cir
uiilkomna. alla
rncin och kuhntor
jamlika och sen-
ualiteten ett ut-
tryck för innerlig-
het. njutning och
ömhet." Elise Ot-
tesen-Jensen. grun-
dare au RFSU.
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Elise oclt "mor" på
uara ostörd på.

vetandet, det är du och jag.
Och därför är det vi som an-
svarar for lagen. Må vi lära
sedlighetshycklarna i riks-
dagen, att det svenska rätts-
medvetandet inte är så ge-
nomruttet som de tror. Må vi
lära dem att grunden för
verklig sedlighet måste byg-
gas på frihet, upplysning och
självansvar och inte på me-
deltida lagparagrafer. "

Först 1938 fick kvinnor och
män tillgång till preventiv-
medel. Då upphävdes 1911 års
lag som forbjöd såväl upplys-
ning om, som forsäljning av
dessa. (Paradoxalt nog gällde
inte förbudet användning av
p-medel!)

Kvinnor våntar
1930-talet var depressionens,
arbetslöshetens, de låga fö-
delsetalens och de många il-
legala aborternas tid. En
abortutredning tillsattes 1934.
En humanisering av den gam-
la brottsbalkens paragrafer
bedömdes dock som omöjlig.
Krisen i befolkningsfrågan
skulle istället åtgärdas genom
en aktiv familjepolitik. Syftet
var att stimulera ett ökat bar-
nafödande. 1938 års lag ute-
slöt abort av sociala skäI.

1946 kom den social-medi-
cinska indikationen - "förut-
sedd svaghet". Efter abort-

foto th. och
ström

kuratorerna vars främsta
funktion egentligen var att
"övertala" kvinnorna att föda,
kom så 60-talets successivt li-
beraliserade tillämpning av
lagen.

Karakteristiskt for besluts-
processen omkring abort var
en auktoritär myndighetssyn
med for kvinnan inhumana
och forödmjukande konsek-
venser. Kvinnor väntade.
Godtyckligheten var stor.
Prägeln av klasslag var omiss-
kännlig. En abortutredning
tillsattes 1965.

Kvinnor ställer krav
Under utredningens gång

ställer Grupp 8 kravet på fri
abort i en artikel i Afton-
bladet. Under fem punkter
konkretiserar vi komplet-
terande åtgärder till vårt
krav; i stort sett åtgärder som
finns med i den nya lagtexten.
Vi konstaterar också att kvin-
nans rätt att själv bestämma
har blivit större under
1960-talet. Överallt ställer
kvinnan nya krav - i hem och
på arbetsplatser.

Och vi skriver: "Aborten
har utgjort dels ett praktiskt
dels ett moraliskt-etiskt pro-
blem. Det är viktigt att ana-
lysera i vad mån moraliskt-
etiska värderinqar fbrtfaran-
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de hämmar utvecklingen och
hur andra begrepp som hu-
manitet och solidaritet får
komma i andra hand."

Vår unika lag
1975 - efter tio år - trädde vår
nya lag i kraft. Den är unik av
två skäl:
1. Kvinnan - alla kvinnor -
garanteras genom en enkel
och klar lagtext rätten till
abort före utgången av 18:e
graviditetsveckan om hon
själv begär det. Abort av-
kriminaliseras.
2. Lagen är kopplad till be-
tydande s k forebyggande åt-
gärder. Ansvaret f'ör rådgiv-
ning om fodelsekontroll är
lagd på samhället. Satsningen
på inf ormation och uPPlYs-
ning skall stimulera männi-
skor till planerat foräldra-
skap. Billiga preventivmedel
och lättillgänglig rådgivning
skall göra abort till en nöd-
lösning.

Kvinnor tar ansvar
Såväl utformningen av lagen
som de forebyggande åt-
gärderna hade som mål att
heida den årliga ökningen av
aborterna från 1970-talets
första år. Så har också skett!

60- och 70-talens utvecklade
och forbättrade Preventiv-
medel gav kvinnan
a) mojligheten att bejaka sin
sexualitet
b) mojligheten att kontrollera
sin fruktsamhet
c) mojligheten att ta sitt an-
svar. Vilket hon också gör!

Såväl 1975 som 1979 var siff-
ran 20 aborter per 1 000 f'ertila
kvinnor Tonårsaborterna hdr
siunkit årligen sedan 1975. En
Iörskiutning mot tidiga abor-
ter har skett, mot en for-
enkling av procedure,n kring
abort. mot ett ökat användan-
de av preventivmedel (främst
p-piller och livmoderinlägg,)
mot sjunkande fodelsetal -
genom ökat bruk av antikon-
ception. Se forsäljningsstati-
stiken för r-rlika p-medel.

i|l: Anna Sjödahl
Detalj ur må.lning

Det är lögn att aborterna
ökat dramatiskt! Dramatiken
är istätlet att söka inom lands-
tingens utbyggnad av rådgiv-
ningen - främst inom mödra-
hälsovården. Den står stilla
sedan tre år tillbaka. Ansva-
ret som "bidde en tumme"!
Eller?

Kvinnor kränkes
Idag delar kvinnan inte en-

bart säng och bord med man-
nen. Hon kräver idag det de-
lade ekonomiska, sociala och
politiska arbetet och ansvaret
i nutid och f'ramtid. Idag har
kvinnan rätt till legal abort om
hon så önskar. Idag ifråga-
sätts återigen den rättigheten.

En hel mänsklighets kvin-
nor kränktes - och kränktes
djupt när borgerliga herrar
politiker; Fälldin och Bohman
m fl vädrade sin Privata
1890-talsmoral i abortf'rågan
en oktoberdag 1980. De höll
svävande tal om "särskilda di-
mensioner" etc, etc, i skYdd
av altaret och av riksdags-
kvinnornas frånvaro!

Detta förnyade ifrågasät-
tande av den legala aborten
foljdes upp i en TV-debatt där
man talade om "den etisk-
moraliska fråqan som
grundproblemet", "all etik
bygger på en grund av for-
nuft", "vi måste respektera
varandra", "börja den nya
debatten. " Några av kvin-
norna frågade hur det kom-
mer sig att mannen ständigt
tar sig rätten att "tYcka" i
abortfrågan. är den som dri-
ver på i den-just-påbörjade
debatten och oftast dessutom
med felaktiga och missvi-
sande fakta till sin hjälP.

Mänsklig lag
Etik? Moral? Förnuft? Re-
spekt? En rad av våra van-
ligaste forekommande debatt-
ord i såväl regerings- som
abortsammanhang. De före-
faller illa definierade, kontur-
lösa. till intet f'örPliktande.
Det är dags att bYta ut dem
mot ord som täcker, har kon-
tur och som f'örPliktar!

Det är du och jag som an-
svarar for lagen. Må vi i vårt
arbete sätta humanitet och
solidaritet i f'örsta handlings-
rummet. Må vi lära alla "sär-
skilda dimensionare" att
grunden för mänsklig lag mås-
te byggas på frihet, uPPlYs-
ning och självansvar. Rör inte
vår abortlag. D
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Elise Ottesen-l ensen (Ottarl

ARBETARRÖRELSEA-
_ UAvXEA^'.' ELLER MAAISKLIGH ETEI/S RÖA ELSE?

Elise Ottesen-Jensen (Ottar) är mest känd som en av sexualupplvs-

ningens pionjärer, men hon r,'ar också under många år aktiv som

socialistisk agitator och som iournalist i arbetarpressen och en

nydanare när det gällde att förbinda kampen för kvinnans frigörel-
se med kampen för socialismen. Ingrid Prirnander har samman-

ställt ett urval av Ottars kvinnopolitiska artiklar i Arbetaren och

Brand på 2O-talet, under titeln Arbetarrörelsen - männens eller
miinshligbetens rörelsei Det är ctt unikt stvcke kvinnohistoria och

presshistoria som här presenteras och som direkt griper in i och

ger nva perspektiv på många av de frågor som idag diskuteras av

den nva kvinnorörelsen.

Capris inklmoms 50:- Finns i bokhandeln

PERSONAL
TILL
VI MÄIVSKOR
Till hösten ska Monica, som ar-
betar med vår distribution och
administration, arbeta med barn.
Micke, som sköter bildsidan på
redaktionen, ska fortsätta sin
teckningslärarutbildning.

Då behöver vi nya medarbeta-
re till Vi mänskor.

Är du intresserad av ett spän-
nande och krävande arbete /
Stödjer du vår moderorganisa-
tions (Svenska Kvinnors Vänster-
förbund - se bilagan) målsättning
och handlingsprogram? Då är du
kanske den vi söker som ny med-
arbetare?
Hör av dig senast den 1:a april till
oss på.
VI MANSKOR, O8I2O 37 56,
Box 31 20, 103 62 Stockholm.

Musik från kvinnofestivalen -78 Kv i n noku ltu rfesti val en -77 Lena Ekman

SAM.dlrtrlbutfon Murlk AB
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Sva rsförsändelse
Kontonummer 5109
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har en
en har
för ut-

DLnnoro-
197 ]-talet
made och"

SKV är utan tvekan den av de
äldre kvinnoorganisationerna
i Sverige som har haft det livli-
gaste samarbetet med den
nya kvinnorörelse som kom i
gång i början av 1970-talet.

Det var i Vi Mänskor nr
211970 som Grupp 8 i forsta
gången fick en fyllig presen-
tation, med foto runt hela
omslaget och uppmuntrande
ord på redaktionell plats:

"Behöver det sägas att vi
med stor glädje upplåter Vi
Mänskors spalter åt Grupp 8
och hålsar dem varmt välkom-
na. Svenska Kvinnors Väns-
terforbund har tidigare varit
sammansatt av grupper om
också på delvis andra grun-
der, det är nu en arbetsform
som ligger i tiden."

pa na
SI os oss i

marbete

&r det
hjiilpa
idag.
torien

! Ja, iag vill prenumerera (4 nrlär 5O:-)
n Ja, iag vill beställa gamla nummer

-1 2 (7:-l FOLKTEATERN: Norbergsspelet-Vikmanshyttan, Augusto Boal. Dessutom: Amerikansk tvålopera, barnteater.

I't 3 (12:-) FOLKTEATER: Tältprojektet. Maria från Borstahusen,'Skånska teatern. Dessutom: Barnteater: Måste man alltid

undervisa? ltalienska risplockerskornas sångkultur.
Ll b (10:-) FINLAND: Fria grupper. teaterutbildning, Juokko Turkka: Farliga tankar, KOM-teatern, dansteatern Raatiko.

f] 6i7 (14:-) HUR SKA Vl ÖVgRleVA LEVANDE? Kulturen i Filipstad, Surtevalsen - ett försök"Götateatern, Och bruket ska

levaiFria teatern Amatörteater: Studioteatern i Malmö, Tim-teatern i Sundbyberg.

18 (7:-) GOTLAND: Närrevyn, Lära av historien,'Sture Karlsson, LM-piäsen - om författarsamarbeteiNya teatern'

ll 9 (10:-) GYCKLARE: Bondkomiker, August Bondeson, Dario Fo: Mysterio Buffo, Pulcinella genom tiderna.

fl 10 (10:-) GYCKLARE IDAG: SolvoEnen, Olof Buckard, Mullvaden-brigadmålare, Hasse Alfredsson, Anders Linder m fl.

U 11 (10:-) BARN, FANTASI, VERKLIGHET, TEATER

tl 12,13 (20:-) GRANDIoST APNUMMER. Verkligheten som teater, overraskande recensioner.

För lösnummer tillkommer 3:- porto + exp per beställningstillfälle'

Namn:.........
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/-''
{!
[,

Sand in kupongen NU, men betala inte - förrän vi skickar räkning'
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ARBETE FRIA DAGHEM FRI ABOFIT

ANgETA AV ISKVINNOR

af.fisch Ann Lidön

Det första gemensamma
framträdandet av Grupp 8 och
SKV skedde 8 mars 1972, dä
de två organisationerna till-
sammans blåste nytt liv i firan-
det av Internationella kvin-

nodagen. Mer än tusen krlin-
nor samlades till möte i Asö
Gymnasium i Stockholm.

Internationella kvinnoda-
gen har alltid varit intressant
som skärningspunkt för ut-

vecklingslinjerna inom den
radikala kvinnorörelsen. Jag
skall återkomma till en ge-
nomgång av detta for det
svenska 70-talets del, men för
att förstå nutidshistorien bör
vi forst se på den historiska
bakgrunden.

Vi bör undersöka
1) varifrån Grupp 8 fick

id6n att fira dagen
2) varför det uppstod kon-

takt med SKV om detta.

Women's Lib anknyter
till tidig radikalism

Amerikanskor som jag fått
kontakt med genom bokhan-
deln Kvinnfolk drog för några
år sedan i gång en omfattande
undersökning av hur, var,
varför Women's Lib. egent-
ligen tände på denna gamla
högröda dag. Spåren leder till
Berkeley University, där tyd-
ligen 8 mars i ny giv firades
första gången 1969. Ren6e
Cöt6, som jag har haft livlig
kontakt med om detta, har
fått uppgiften att det var Lau-
ra X som genom en visning av
den ryska filmen "St Peters-
burgs sista dagar" upptäckte
kvinnodemonstrationens be-
tydelse för revolutionsutbrot-
tet 1917, något som fick henne
att åter lancera dagen.

Kvinnorna i St Petersburg
hade gått ut på gatorna 23 feb-
ruari enligt sin kalender : 8
mars enligt den västerländs-
ka. Det var med hänvisning
till detta som Kominterns and-
ra internationella kvinnokon-
ferens i Moskva 1921 beslöt att
välja 8 mars till fast datum for
kvinnodagen. Tidigare hade
den firats på olika datum dock
alltid på våren.

1969, när Berkeley återupp-
täckte revolutionens kvinnor,
hade den amerikanska radi-
kalismen börjat återvinna
krafterna efter 50-talets kom-
munistskräck och förfoljelser.
Något nytt hade kommit till:
många kvinnor var på väg ut
ur de mansdominerade väns-
terorganisationerna och i

37

V&rkltrs ocll
somrnarlager
rned sl(y
SKV Göteborg anordnar
en lägervecka 10-16 augusti
på Nordkroken, vid Vänern
utanför Vänersborg. Är du in-
tresserad av att dglta så kon-
takta:

Zarda Hagman,
Höstvädersgatan 17,
417 33 Göteborg,
tel 031/54 l9 94

SKV - Södra Vårmland ar-
rangerar en veckoslutskurs i
Glava 22-24 maj. Tema: Kvin-
nor och fred. Anmälan senast
11 maj till

Monica Ranung, Bokliden 20,
667 00 Forshaga,
tel. 054/705 34.



gång med att bygga upp sin
omstörtande verksamhet. De
hade ett starkt behov av att få

med sig sin egen radikala his-
toria, sina egna rötter. In-
ternationella kvinnodagen
fick symbolvärde. Pionjärer
som Zetkin, Kollontay, Gold-
man togs fram och hedrades.

Och via England kom det
hela till Skandinavien.

Nu vet vi alltså varfor
Grupp 8 gick in for Internatio-
nella kvinnodagen. Men
SKV?

Kvinnodagens
socialistiska tradition
SKV firade dagen internt se-
dan 1946, då forbundet blev
medlem av Kvinnornas De-
mokratiska Världsf'örbund.
Många av medlemsorganisa-
tionerna i KDV forvaltade i
rätt nedstigande led den kom-
munistiska traditionen från
Clara Zetkin och Korninterns
kvinnosekretariat.

1910. när den andra in-
ternationella socialistiska

foto : BLrgitta Lagerström

i Köpenhamn, var II:a In-
ternationalens kvinnosekre-
tariat forbindelselänken mel-
lan de kvinnoorganisationer
som stödde de olika vänster-
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partierna runt omkring i värl-
den. På konferensens andra
och sista dag antogs en reso-
lution, här citerad enligt Mor-
gonbris nr 9/1910:

"I samforstånd med prole-
tariatets klassmedvetna poli-
tiska och fackliga organisatio-
ner föranstaltade socialistiska
kvinnorna i varje land en
kvinnodag, som i forsta hand
tjänar till agitation for kvin-
norösträtten. Denna fordran
må belysas ur socialistiska
synpunkter och i sitt sam-
manhang med hela kvinno-
frågan. Kvinnodagen må gi-
vas internationell karaktär
och förberedas väI. "

Kvinnodagen firades däref-
ter också i Sverige i nära sam-
arbete med de olika väns-
terpartierna.

Efter krigsutbrottet var det
bara de neutrala lånderna
som kunde fira dagen och där
blev den använd för starka
protester mot kriget. 7 mars
1915 var det samnordiskt möte
i Folkets Hus i Kristiania (Os-
lo) med den landsflyktiga
Alexandra Kollontay bland ta-
larna.

Vid utbrottet av revolutio-
nen i Ryssland jublade forst
också de svenska arbetar-
kvinnorna, men sedan f'öljde
skapandet av III:e Internatio-
nalen, (den kommunistiska,
Komintern), och splittringen i
socialdemokratiska respekti-
ve kommunistiska partier.
Detta forde tili att de svenska
socialdemokraterna tills vida-
re släppte kvinnodagen. 20-ta-
lets rent kommunistiska ap-
peller och aktioner för dagen
kan följas i de vänsterradikala
tidningarna Röda Röster och
Arbetarkvinnan.

I mitten av 2O-talet började
Socialdemokratiska Kvinno-
forbundet ordna agitations-
veckor på hösten kring sin
egen internationella dag och
1929 övergick man till en kvin-
nodag i mars, i direkt konkur-
rens med kommunisterna.
Detta kan foljas i Morgonbris.

BEFRIELSEN AR NARA

Befrielsen är nära
tiden är nu mogen
Nu vaknar vt kvtnnor
Ä alla kära systrar
dagen är äntligen här
då vi ger varandra stöd
att ta det stora steget
att klara av vart sista Prov
fram till rosor och bröd
åt var och en efter Cens behov

Men kan vr? Vill vi? Tors vi?
Jag vr kan! Vi vrll! Vi törsl

Och en dag ska barnen säga
tack nrodrar det gjorde nr bra
Ja en dag ska barnen säga
denna manskliga värld vill vt ha.

Ur Jösses Fltckor av

Suzanne Osten och lr/argareta Garpe

+
i:i

För 1930 tiil exempel rap-
porteras om 115 möten med
13 000 deltagare. Gatude-
monstrationer var det bara
kommunisterna som ordnade.
sålunda i Stockholm 8 mars
1933. då Hitlers maktöverta-
gande strax innan gjorde
stämningen mycket upprörd.
En av talarna var den for
SKV:are fortfarande välkän-
da Valborg Svensson.

I och med andra världs-
krigets stormar och Hitler-
Tysklands ockupation av land
efter land blev det slut på
mycket, också på internatio-
nella kvinnodagar.

Men 8 mars 1945, medan
kriget i Europa ännui pågick,
samlades ett par tusen kvin-
nor till möte i Albert Hall i
London. De representerade
20 oiika nationer och många
politiska riktningar men for-
enades ännu så långe i kam-
pen mot fascismen. Det fanns
en stark tro på att det nu skul-
le skapas en nv forståelse
över alla gränser.

Samma tro låg bakom invi-
tationerna till en kongress i
Paris 26-30 november 1945.
Initiativet kom från en organi-
sation bildad av kvinnor ur

kvinnokonlerensen samlades
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första gången. När VPK:s
tidskrift "Socialistisk debatt"
hade ett temanummer om
kvinnokamp (nr I11975) skrev
Margit Daimar i en artikel om
kvinnorna och det kommu-
nistiska partiet:

"När jag blev medlem i det
kommunistiska partiet 1950
var huvuduppgiften f'ör en
kvinnlig partimedlem att ar-
beta i Svenska Kvinnors
Vänsterförbund. Målsättning-
en var att partimedlemmarna
via en politiskt obunden or-
ganisation skulle nå ett breda-
re skikt av kvinnor med ett ra-
dikalt program. "

Till det de kommunistiska
kvinnorna hade med sig i ba-
gaget hörde alltså Internatio-
nella kvinnodagen - presen-
terad med en historieskriv-
ning som var friserad också
den, men betydligt mera sam-
manhängande än de här tidi-
gare nämnda versionerna.

SKV i samarbete
under 70-talet
5O-talet och 60-talet präglades
av kampen mot upprustning-
en och mot planerna på en
svensk atombomb. 60-talet
blev en omställningsperiod
under vilken de globala sam-
manhangen blev tydliga för
allt flera och Vietnamkriget
kom i fokus. När den nya
kvinnorörelsen dök upp var
det något som gladde många
utslitna SKV-are - vi minns
den glada version av detta
som gavs i "Jösses flickor" av
författarparet Garpe-Osten
och der" fänns denna frisin-
nade tradition hos SKV som
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den franska motståndsrörel-
sen. Deltagarna representera-
de verkligen ett brett spek-
trum av kvinnoorganisationer
men endast ett fåtal av dem
skulle komma att gå in i den
organisation som bildades,
Kvinnornas Demokratiska
Världsforbund. Denna blev
raskt i det kalla krigets tecken
stämplad som en kommunis-
tisk täckorganisation och so-
cialdemokraterna beslot att
medlemskap i KDV var oför-
enligt med medlemskap i nå-
got socialdemokratiskt parti.

SKV gick som nämnt in i
KDV 1946 och blev därmed en
av de få kvinnoorganisationer
utan kommunistisk parti-
bakgrund som anslöt sig.

I SKV:s historia fanns det
många olika trådar. Från star-
ten 1914 ieddes det av frisin-
nade. liberala kvinnor som på
3O-talet rned en t'iss möda fick
med sig en del socialdemo-
kratiska kvinnor. Att SKV ef-
ter kriget anslöt sig till KDV
berodde tydligen på de ledan-
de kvinnornas övertygelse om
att det var nödvändigt for fred
och framtid att skapa kom-
munikation meilan väst och
öst. I Vi Mänskors foregång-

!1* ++.*rrf9*T

foto: Johanna Hald

are Vi Kvinnor skrev gamla fi-
na Honorine Hermelin 1947:

"Stöd inte, göd inte kont-
rarevolutionen. Utan sam-
arbe.ta samarbeta sam-
arbeta - så långt det forunnas
oss och är mojligt, med dem
som vet vad det kostar att resa
sig upp mot dessa f'örtryc-
karmakter, vilka långtifrån att
höra det f'örflutna till. allt-
.jämnt tillväxer i makt och
styrka. "

SKV miste sina socialdemo-
kratiska medlemmar, med
några få undantag - Andrea
Andreen eick i stället ur
SAP. A *5fu,pidan anslöt sig

ffi.*+

kommunid kvinnor for
: Birgitta Lagerström



jag tror gjorde rädslan for "fe-
minister" mindre här än den
varit hos kvinnoorganisatio-
ner med hårdare kommunis-
tisk eller socialdemokratisk
anknytning.

Allt detta illustreras av ak-
tionerna kring Internationella
kvinnodagen, sådana vi kan
fol.ja dem år f'ör år i Vi Män-
skor. Här några stickProv:

1974 hade SKV och GruPP 8

i Stockholm tillsammans ord-
nat tre hela dagar med aktivi-
teter, avslutade med solidari-
tetsmöte i Folkets Hus.

1975 firades dagen över he-
la landet, bl a i Göteborg med
demonstration av 300 Perso-
ner och tal av Barbro Back-
berger på Götaplatsen.

För 1976 nämner vi mötet i
Uppsala, ordnat av SKV,
Grupp 8 och den latinameri-
kanska kvinnogruPPen Au-
kan i samverkan. Ruth Bo-
man talade om Clara Zetkin.

1977 var det "bredast" På
Gotland, där en nYstartad
SKV-avdelning samverkade
med Grupp 8, Fredrika Bre-
mer-förbundet och husmors-
förbundet Hem och Samhälle.
I Stockholm samverkade
SKV, Grupp 8, Arbetets Kvin-
nor och Lesbisk Front.

Ännu bredare eller broki-
gare, hur man vill, var arran-
görslistorna 1979. I Stockholm
gick inbjudningen ut från
Fredrika Bremerförbundet,
Grupp 8, Internationella for-
eningen f or invandrarkvin-
nor, KvinnohusgruPPen, Les-
bisk Front och SKV.

Breddning - hur långt?
1974 ar det sista år då kvin-
nodagen kallas socialistisk i Vi
Mänskors referat. Män deltog
i demonstrationer och möten
t o m 1976. men sedan blev ar-
rangemangen "helkvinnliga".

Under det officiella kvinno-
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året 1975 uttalade sig FN for
att dagen skulle ornfattas av
alla kvinnor i alla politiska lä-
ger, och detta har hos oss sär-
skilt Fredrika Bremer-för-
bundet tagit fasta På. 1979 var
det forsta år då inga som helst
socialistiska formuleringar
var med bland huvudParol-
lerna i Stockholm (fast de kom
ändå med i tåget genom delta-
garinitiativ).

I år har breddningen mött
motstand, eftersom många nu
betraktar den som ren utslät-
ning något i stil med de
borgerliga forsök att göra I
maj till en ofarlig "Arbetets
dag" som gjordes På sin tid.

Vi måste fråga oss: hur
långt och på vilka punkter är
samarbete mojligt mellan
människor (i detta tillfälle
kvinnor) av olika Politisk
grundinställning? Vi behöver
en grundlig diskussion om
detta.

Min personliga uPPfattning
är, att verkligt samarbete
(som är nägot annat än sam-
gående i vissa dagsaktuella
frågor) förutsätter en funda-
mental enighet om vad som
bör f'örändras i samhället. Pä
kvinnoplanet går det en skil-
jelinje mellan dem som bara
vill göra kvinnor jämlika med
männen i det forefintliga sam-
hället och dem som vill /ör-
rindra samhiillsuillkoren for
bägge könen.

I den historiska kontinuite-
tens namn hör SKV till de sist-
nämnda och bör enligt min
mening inrikta sina krafter På
samarbete med de rörelser
som hör hemma där - miljörö-
relsen, antimilitarismen, den
radikala kvinnorörelsens oli-
ka forgreningar.

Låt mig sluta med att in-
stämma i Louise Wald6ns
appell från 8 mars-mötet 1972''

"Kvinnans frigörelse är inte

mojlig utan en socialistisk re-
volution. En socialistisk revo-
lution är inte mojlig utan kvin-
nans frigörelse." n

S,tcon
FOR LILLA
MAMMA.

Ca-pris: 59:-

SAGOR FÖR LILLA
MAMMA
av Zoe Fairbairns. Sara
Maitland, Valerie Miner,
Michele Roberts och Michelene
Wandor
"Sagor för lilla mamma" är en

samling noveller skrivna av ett
engelskt kvinno- och författar-
kollektiv.

Novellsamlingen uttrYcker en

kollektiv strävan att gestalta
typiska kvinnouPPlevelser och
söker sammansmälta dessa till en

enhet. Novellerna är ordnade i
tre avdelningar och skildrar
kollisioner mellan "feminismen"
och världen utanför; vad som

kan hända om man ansluter sig

till kvinnorörelsen och hur ens

medvetande påverkas av

deltagande i kvinnorörelsen.
Översättare: Anna PYk.

Arbetarkultur



Erövra freden
Fredsarbetet har en lång
och stark tradition inom
kvinnoröelser över hela
vårlden. Vårt eget för-
bund, SKV, år ett exem-
pel. Vi har alltsedan det
bildades 1914, verkat för
freden mot kriget.

"Kvinnor f<ir fred" fny-
ser somliga provocerat,
"vad innebår det män
för krig?" Är kvinnor
fredligare än mån? Den
komplicerade frågeställ-
ningen berör Margareta
Hjelm och Birgitta
Holm båda aktiva i
Kvinnokamp för fred.
Första uppvaknandet ger
skräck, gastkramning siff-
rorna och hotet blir fattbart -
jag vill inte veta att världen är
full av galningar!

Sedan kommer ilskan. otå-
ligheten - jag måste göra nå-
gotl Var finns en plats att ar-
beta där jag inte måste be-
tygsättas, där det inte avkråvs
en politisk f'örklaring, där jag
kan vara till nytta för att jag är
kvinna, inte trots att jag är
det?

När vi talar med varandra
om varför vi är med i Kvin-
nokamp for fred så går det
här mönstret igen.

Vi möter flera - "du som är
med - berätta vad ni jobbar
med nu".

Vi berättar om ilskan över
Burenstam-Linders behand-
ling av Maj-Britt Theorin i dis-
kussionen om vapenexporten,
ilskan som blev ett argt brev
till B.-L. Vi berättar om blom-
mor till modiga män som av-
slojade ekonomiska forsvarets
brister och om lägret vi ska ha
isommar.

*-;)'.g1A

Kriget på"gå"r. Hcir och nu. Mans-
samhiillets hcirskarteknoloqi har

inuaderat uåra liu. Det cir uL som
m.å.ste bekrimpa den. Det iir ui
som ntå,ste slciss för att uå.ra barn
ska .få tillbaka sin framtidstro.
Det cir inte lLuet och förnuftet
so?7r sitter uid makten. Det rir
oföntuftet. uinstbegaret och dö-
den.

Maria Bergom-Lorsso?l

d\rg:c-A

Vi arbetar en grupp kvinnor
tillsammans. Det är så mycket
vi inte behöver diskutera, vi
har redan sett att de andra
vet, att våra upplevelser av
f'örtrycket är gemensamma.
Vi har upptäckt att den verk-
lighet vi ser inte stämmer med
den bild maktmänniskorna
försöker ge.

Vi hämtar kraft av varand-
Fä, det som binder oss sam-
man är vissheten att freden
måste värnas först av allt och
att det är bråttom.

\9:c_/a

Det uLktigaste dr att det manliga
meduetanjet har sneduridits sri
att ntcinnen oJta inte langre uet
uad som rir miinniskor och uad
som ar maskiner - ett tillstånd
som bost kan beskriuas som total
alienation' 

B erit Ås

Kriget som lösning av kon-
flikter och organisationen av
forsvaret grundar sig inte en-
bart på rationalitet och faktis-
ka forhållanden. De bygger
mycket på ritual och myt -
mannen som of'frar sig - hjäl-

Ill. ur boken Uppfinningclrnas historia. Detalj ur kopparstick.
.t

ten - St.
Kampen
det goda.

Göran och draken.
mellan det onda och

Vi nfiste kunna uisa att det inte
cir ui som stgrs aL) surirntiskt
kanslotankande. utan att det ar
den ekonomiska. teknologisku
och nfiIitara utuecklingen som
diteras aD, uT' mcinsklig sAn-
punkt. irrationella krafter.

MarLa Bergom-Lursso?l

\P.e-a
Vi som kvinnor vill inte "bli
försvarade". användas som
alibin f'ör en kapprustning till
avgrundens rand. Alltfler ta-
lar om den folkliga opinionen
som den enda lösningen och
vi är en del av den.

Det här är vårt sätt att
verka for freden. den antiauk-
toritära, antihierarkiska kvin-
nogruppen är vår arbetsform
och vår metod är konstruktivt
anarkistisk.

-t-!t-rH



Andra - män och kvinnor -
må arbeta på annat sätt och i
annan form och vi är beredda
att samarbeta för det gemen-
samma målet FRED. Det
kommer inte att bli en kort-
varig kamp.

c\r:c-l

Tanken att man skulle kunna
skapa fred medan rnan upprnunt-
rar striiuan "fte, iigodelar och
ekonomisk oinst iir en illusion.
och en farlig illusion, diirför att
den hindrar miinniskor frå"n att
inse att de står inför ett defini-
tiut ual antingen erL radikal
karakttirsföriindring eller stiin-
digt krig. Detta cir en urgammal
situation: Iedarna uiiljer krig och

.folket fOljer dem. ldag och imor-
gon iir situationen en annan.
Med den enor"rna utuecklingen a1)

destruktiukraft hos de naa Dap-
nen iir alternatiuet inte liingre
krig utan ömsesidigt sjiilumord.
Erich Fromm "Att ha eller att

1)(LrA"

c\L9.e-l

Just det, vårt samhälle måste
förändras i grunden. Det är
de grundläggande frågorna
om mänskligt liv som måste
ställas. Vi måste välja besluts-
fattare som ställer de frågor-
na.

*_:r_.U

. .erL stor del au informationen
som onLger oss iir tiII för att öka
föruirringen och den tjtinar
krafter som uill sAno,s oöueruin'
nerliga som naturkrqfter. som
har makt. som uill h.a mer makt
och som dcirför betjdnar sig au
lögn och oerklighetsförfalskning i
gigantisk slcolo.
Kerstin Ekman uid Luciataget

1979

c\L9:c-4

Vi börjar i vår grupp att slå
hål på den falska verklig-
hetsbilden. Vi lär oss formule-
ra och argumentera, ger var-
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andra id6er och styrka. Vi
lär oss att man inte måste vara
expert för att ha rritt att ställa
frågor. Frågor ger kunska-
per! Vi måste ständigt av-
tvinga maktmänniskor deras
bild av verkligheten och visa
när den är orimlig. Vi samlas
till studiecirklar (i överlevnad,
om vapenindustrin), planerar
fredsveckor, gör sången till en
kampform. Vi skriver brev till
ministrar och andra ansvariga
och ordnar demonstrationer.
Var och en går in och arbetar
med det hon vill. Av var och
en efter hennes förmåga.

\9.C-A
Fredsarbete

Våren f978 Demonstration i
Göteborg mot neutronbom-
ben.
Hösten 1978 Seminarium
Kvinnokultur "Hur vinner vi
freden". Vi Mänskor om kvin-
nor och fred. Kvinnokamp för
Fred börjar arbeta.
Våren 1979 Seminarium mot
kärnkraft. Aktion mot kärn-
kraft vid Ullstens radhus.
Hösten 1979 Flagg- o. bande-
rolltåg mot kärnkraft (26 aug).
Fackeltåg mot kärnkraft (12

dec).
Våren 1980 Seminarium om
aktioner mot kärnkraft.
Sommaren 1980 Namnin-
samlingen "Kvinnor för fred".
Kvinnokamp för fred ordnar
sommarläger i Norrköping.
Hösten 1980 Konferens om
organisation och arbets-
former. Demonstration mot
IAEA-konferens. Föreläs-
ningsserie i Göteborg om
"Kvinnor och fred". Fac-
keltåg mot kärnvapen (12

dec).
Vi är en del av den folkliga

opinion som kan bli stark nog
att få rustningsspiralen att
vända. När tillräckligt många
miin förstår, kommer det inte
att finnas energi, pengar och
arbetskraft för att producera
vapen. Då kommer det inte
heller att behövas Kvin-
nokarnp för Fred. D

Fred

Å#l.,:l:ffi:x,,,t#.rred ar att lev;
rne,an 

"rä,,åli?*?3:;
,T;:#"'* t*ina se barnen

lj:::, inre rä/amod

r;ä,il;[rnte stå ut
rred är att kämpa för livet

ff:,i;i,;"",å::r:

***iffi"
,u,.r 

rnorio *;;;rJ ;:''"n



.foto: Monika Englund
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en Dacker tanke som möter I
en kriiuande uerkliglt'et. Tuomo Haapala ,
och, Marie Sel,ander Leuer til"lsammans L
sedan sju &r. De har tuå" barn, iir
bå.d,a yikntrnrksamma musiker, pol'itiskt engagerade och
ut&triktade. Vad innebcir kuinnans frigörelse för mannen, t
i arbetet, i kiirleken? Annelie Ewers h,ar interujuat Tuomo.

nöd (
uardagen,

- När Marie och jag träffades
var vi inte precis tonåringar.
Vi hade andra liv bakom oss,
andra forhållanden. Men jag
hade ju aldrig haft barn innan
jag träffade Marie. Trolle var
tre år när vi flyttade ihop så
jag blev så att säga pappa
över en natt.

Och med barnen kommer
genast detta med fasta tider.
Man märker att jaha, det finns
några som inte klarar sig själ-
va om inte jag hjälper dom.
Dom måste få mat precis då,
dom måste hit eller dit, dom
kan inte gå i sommarkläder på
vintern och tvärtom.

Det är där konflikterna
kommer, i och med att det
må.ste bli så inrutat. Det är så
många saker vartenda dygn
som måste göras. Och blir det
då tjejen som tar på sej hela
lasset - som det oftast blir - så
blir det väldigt surt efter ett
tag, för hon upplever att det
är orättvist.

Når du flyttade ihop med
Trolle och Marie så flyttade
du in i en "färdig" familj, i
ett färdigt system på sätt
och vis?

- Det kom väl allteftersom,
när man växte in i sin roll som
pappa. Och det svåraste då i
början var inte detta med
hemmets skötsel utan detta
med Trolle. Första gången jag
skulle till dagis ensam med
honom, lämna, hämta . . . j"g
var skräckslagen. Tänk om
han nobbar mej, tänk om han
säger att nej, jag vill inte gå
hem med dej, du är inte min
pappa. Det var en sån skräck,
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jag verkligen bävade. Och
ofta blev det ju så att han prö-
vade mej, att han inte ville gå
med, innan han accepterade
mej, att jag bodde i huset och
inte skulle försvinna nästa
morgon. Det var en väldigt

.foto : Gunnar Smoltanskg I Bildhuset.

svår tid och
nog mycket
problemen.

I början var det
Marie av gammal

det överskuggade
av dom praktiska

också så att
vana skötte



och lust
det där med tvätt och sånt.
Men sen började det bli bråk
ibland. nu fan. nu måste du
göra det eller det. Först for-
sökte vi med att "den som hin-
ner gör grejerna". Men det
funkade ju alltid så att det
nästan jämt var Marie som in-
såg att nu, just nu måste det
göras. Och jag tyckte att nä,
det kan vi göra om några dar,
det är inte så mycket. Min to-
Ieransniuå var mycket högre i
det praktiska, jag kunde se
mycket större högar av disk
utan att gripas av panik,
mycket större dammtussar.

Och så har vi då efter
många diskussioner kommit
fram till att det enda som hål-
ler är att dela lika. Varannan
dag handlar en, varannan dag
den andra. Lämnar jag bar-
nen så hämtar hon. Städar
hon så tvättar jag. Vi be-
stämmer, helt enkelt - det cir
din tvättvecka nu och du får
göra det, bäst du vill. Det fun-
gerar automatiskt, om det inte
är något alldeles speciellt man
måste anpassa sig till.

Menar du att du har lärt dej
ett annat sätt att se, Maries
sätt, på vad som behöver gö-
ras hemma och hur det ska
gå till?

- Jag vet inte, men jag tror
jag har mycket till skänks ef-
tersom jag från min barndom
har fått axla ett fruktansvärt
tungt ansvar. Mina foräldrar
skildes när jag var sex och sen
bodde jag och mina systrar
med mamma. Jag var ju enda
mannen i hushållet, så jag fick
göra allt mansjobb och dess-

utom dela tjejjobben med mi-
na systrar.

Men trots det, trots den
uppmärksamhet och bered-
skap jag fått från barndomen
är det ändå så att vissa saker
upptäcker Marie alltid, alltid,
alltid forst. Det är på något
sätt så otroligt djupt innelig-
gande, detta med beredskap
och uppmärksamhet mot vis-
sa ting.

En sak som jag tror var vik-
tig i början av vårt forhållande
var att Maries föräldrar bor i
Stockholm. Hennes mamma
kommer då och då till oss och
hon såg ju allt, hennes blick
genomskådade rubbet. Hon
har arbetat som städerska i
hela sitt liv. har detta med att

Ni har ett fungerande sy-
stem för hur ni sköter de
traditionella kvinnosysslor-
na men hur gör ni med
"manssysslorna"? Går Ma-
rie in där?

- Hon tar inte lika stort an-
svar som jag for grammo-
fonskivorna, böckerna och
stereon. Det är jag som mär-
ker när stiftet är dåligt och
måste bytas och det är jag som
byter det. Jag tror inte Marie
bytt någon gång.

Men i övrigt gör Marie lika
mycket som jag. Hon har
verkligen gett sig fan på att lä-
ra sig typiska mansgrejer, där
tycker jag hon är bra.

Har det frirändrat dej och
din syn på dej själv, det här
att du har gått in och tagit
din bit av s k kvinnosyss-
lor? Och hur ser andra kil-
lar på dej?

- Hur andra killar ser på
mej vet jag inte riktigt. Men
jog märker en skillnad på kil-
lar som har barn och killar
som inte har barn. Det är inte
så entydigt, det finns grabbar
som inte har barn men som är

städa i blodet.
Och då blev ju trycket från

henne på Marie kolossalt
mycket större än på mej. Jag
har inget tryck, min morsa
kommer hit från Finland en,
kanske två gånger om året.

Ouriga foton i arttkeln
Marie Nilsson.

jättefina både med barn och
med att hjälpa till och det
finns killar som har barn men
låter sin tjej göra allt ändå.
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Men generellt tror jag mej
kunna säga att killar som inte
har behövt ta ansvar för hem-
liv och barn, dom är mera
blinda.

Vad beror skillnaderna i kil-
larnas beteende på då? Det
finns gott om "medvetna"
killar som lämnar hem- och
barnansvaret till tjejerna.

- Jag har tänkt mycket på
det och jag tror inte det finns
något enkelt svar. Men en sak
är att det händer så otroligt
mycket omkring en hela ti-
den, dygnet runt. Saker man
måste hålla reda på, världs-
händelser, lokala händelser,
böcker, tidningar, TV, de se-
naste strömningarna, vad det
snackas om - man måste in-
tellektuellt och känslomässigt
hålla reda på så mycket.

Och man klarar inte av det.
Man börjar värja sej genom
att skärma bort bitar av verk-
ligheten som man inte orkar
med, inte år intresserad av.
Man kanske specialiserar sej
på nån smal sektor, lyssnar på
en sorts musik, läser en sorts
böcker.

Och där menar jag att detta
med arbetsfördelning kom-
mer in. På sätt och vis var det
mycket lättare förr, för då
visste en kille att detta är
mansjobb, mitt jobb. Och tje-
jen visste från barnsben att
detta är mitt område, kvin-
nosysslorna. I dag krävs
plötsligt av kvinnor och män
att de ska kunna sina traditio-
nella sysslor, plus den andra
partens. Och då blir det nån-
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stans omöjligt. Det praktiska
tar över hela tiden. Slår jag
mej ner i fåtöljen känner jag
hela tiden alla krav som
strömmar över mej - gå och
meka med den trasiga bilen,
diska, byta bloja och dess-
utom vara en älskvärd män-
niska mot den jag lever till-
sammans med.

För att klara av det, for att
behålla sitt forstånd, tror jag
många faller tillbaka i en gam-
mal invand mansroll, i en in-
vand kvinnoroll. Istället för att
säga att okej, vi delar jobben,
men vi behöver inte dela pre-
cis efter gamla könsrollsmön-
ster. Vi kan göra så att jag dis-
kar och mekar med bilen och
du tar elen och linneskåpet -
integrera lite.

Det lyckliga vore om vi in-
såg att inte båda två behöver
bära ansvaret for allt i for-
hållandet, det är slöseri med
energi och liv. Komma fram
till en vettig arbetsdelning,
gärna rotera, men ta var sin
bit under olika perioder.

Detta med att du har gått in
i det praktiska vad har
det betytt för din kontakt
med barnen?

- Många pappor som läm-
nar allt till mammorna får
aldrig veta något om barnens
värld eller om hur det är att
lämna ett barn på dagis på
morgonen som skriker och
gråter och inte vill att mamma
eller pappa ska gå. Vilken
uppslitande grej det är att stå
där och prata och argumen-
tera och trösta och samtidigt
kasta en blick på klockan - du
har två minuter på dej. Det är
ju horribelt att många männi-

skor slipper ifrån att känna
ens en sån bagatell.

Det är klart att det måste
betyda något for den känslo-
mässiga kontakten mellan far-
san och barnet om barnet ser
att jaha, farsan kan komma till
dagis lika mycket som morsan
och är det nåt som måste gö-
ras så kvittar det vem av dom
jag frågar. Framförallt borde
det prägla barnens bild av hur
deras ggna liv ska komma att
se ut. Ar man van att se farsan
stå och diska så är det inget
laddat eller märkvärdigt med
det som man måste forsöka
smita undan ifrån.

Jag hoppas ju att våra poj-
kar inte ska behöva bli sådär
enögt pojkaktiga på sikt.
Trolle som är tio år har inget
emot att hjälpa till att diska
och laga mat, samtidigt som
han är väldigt intresserad av
tekniska prylar och sånt. Så
man hoppas dorn ska få en
bättre start, en bättre insikt
än vad vi hade. Och dom hör
ju våra bråk och lär sej förstå
att det är sånt som man brå-
kar om när man bor tillsam-
mans .

Vad har det positiva varit i
er arbetsdelning, för Marie
och dej, ert förhållande till
varann?

- Den har bland annat be-
tytt det att vi fortfarande är
tillsammans efter siu år och
tycker mycket om varann.
Det skulle inte ha varit så om
vi inte på allvar hade försökt
dela de praktiska bestyren.
Då skulle forhållandet ha pa-
jat ihop for länge sen, på
grund av bråk och oförutsed-
da konflikter.

Det har varit nyttigt att vi
gång på gång har tvingat oss
att hitta någon form av ge-
mensamt ansvar. Vi har suttit
på sängkanten när ungarna
har somnat och pratat och
pratat och pratat. Man kom-
mer närmare varann, lär kän-
na varann mycket bättre i och
med att rnan tvingas dryfta en
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massa. Och då har jag lärt mej
förstå Maries bakgrund bätt-
re, varfor hon och en massa
andra tjejer är som dom är i
förhållande till hemarbete.
Och hon har lärt sej forstå var-
for det är så jobbigt for killar
med ansvar för barn och bloj-
bvten.

Du har aldrig velat rymma
eller känt dej fången?

- Nej, aldrig rymma, men
ftången har jag väl känt mej.
Speciellt när man har små-
barn som hela tiden kräver
ens närvaro, uppoffringar och
man väldigt mycket får tränga
tillbaka det man själv vill.
Men man måste inse att det
faktiskt är så att när man får
småbarn så får man under ett
par år skita i att ha några stör-
re ambitioner att kunna göra
något själv, i större skala.
Man hoppas alltid att nu, nu
har ungarna somnat, nu ska
jag läsa något, skriva, gå på
bio. Men antingen orkar man
inte eller vaknar barnen efter
fem minuter eller nåt sånt.

I sådana stunder, när man
väldigt länge har väntat på att
få göra något för sej själv . . .

kanske vi, Marie och jag, skul-
le göra något tillsammans, ba-

ra för att få vara med varann,
vi är ju inte bara mamma och
pappa utan också en tjej och
en kille som tycker om var-
ann . i sådana stunder är
det ibland jävligt jobbigt att ha
barn. Det är så mycket av ens
egna önskemål som måste stå
tillbaka och ibland tänker
man att man har bara ett liv.
Det är klart att vi också /rir
väldigt mycket av barnen,
men det blir en massa be-
svikelse om vi tror att vi ska
kunna fortsätta leva som vi
gjorde innan barnen kom.

Egentligen borde alla män
och alla människor få någon
form av större beredskap el-
ler hjälp att möta olika situa-
tioner i livet, att leva till-
sammans, få barn, skiljas . . .

det är sånt man borde ha be-
redskap infor. Det är orättvist
av samhället. ansvarslöst av
föräldrarna att släppa sina
ungar blint blåögda in i for-
hållanden på jakt efter
drömprinsar och prinsessor.
Det finns undervisning i allt,
utom i det man verkligen be-
höver. Och foräldrarnas liv,
som man borde kunna lära sig
något av, forblir på något sätt
alltid en hemlighet.

När du nu har berättat så är
det lätt frir mej att hitta sa-
ker som Marie har bidragit
med i ert förhållande och
kanske lite svårare att hitta
"dina" bitar?

- Jag ser det själv inte så
att Marie bidragit med det
mesta. Jag tror att vi har väl-
digt bra lyckats behålla våra

identiteter. Jag känner inte
att jag har behövt göra avkall
på mej själv . . . och jag är in-
te den som viker mej i forsta
taget. Visst har jag fått mycket
av Marie, men samtidigt kän-
ner jag inte alls som jag bara
har anammat henne, utan hon
har också fått grejer av mig.
Det var viktigt för oss att vi ha-
de våra livserfarenheter in-
nan vi träffades. Man lär sig
av varenda människa man le-
ver tillsammans med och av
vartenda jobb man haft. Och

det vi är idag är väldigt
mycket dom nätterna och da-
garna som vi har varit till-
sammans och grälat och äls-
kat och pratat och gjort saker.

Aven om det skulle gå åt
helvete en gång så hade jag
aldrig velat vara utan Marie
och barnen. Jag har fått
enormt mycket till skänks ge-
nom vårt forhållande. Om jag
hade tänkt annorlunda, varit
mitt i karriären på ett annat
sätt, varit tvungen att konkur-
rera och prestera på jobbet då
hade det nog varit annor-
lunda. Men man väljer fak-
tiskt sitt levnadssätt till viss
del. Nu tjänar jag kanske en
tredjedel av vad jag kunde gö-
ra om jag prioriterade karri-
ären.

Jag känner det som att det i
vårt forhållande har varit ett
otroligt lyckat fall av ömsesi-
digt utbyte av idder och på-
verkan. Och jag tror inte att
Marie har behövt göra avkall
på sej själv eller förneka sig
sjålv.

Jag har inte behövt förneka
mig, jag känner mej just nu
ovanligt hel pä något sätt, som
mej själv. n
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Böcker ui ldst.
Jag fick mig en välgörande
dos ".ollonmystik" när jag Iäs-
te FORNEKELSEN (Liber)
av Bo Eneroth och ETT
TVA TRE (Rab6n & Sjö-
gren) av Arne Melberg. Båda
böckerna gav mig mycket
friska och välkomna tankar.
De är nära besläktade med
varandra och rör sig kring frå-
gor som säkert långt fler
manspersoner - mellan sådär
20 och 40 år - än jag mår bra
av att läsa. Båda böckerna
kretsar kring den manliga
sexualiteten och otryggheten. r

Arne Melberg går djupt in i
sökandet efter alternativ till /
dagens manlighet som ät,'
präglad av burdus erövrar-
mentalitet och otålighet. Han
skriver väldigt fint om en vi-
sion av ett möjligt uppbrott
från vardagens hindrande
band och om utvecklingen till
en hel människa som forenar
den manliga och kvinnliga si-
dan till ett.

Speciellt fascinerad blev jag
av bokens tredje del. Där vis-

. tas bokens jag i ett badhus till-
, sammans med män från gam-t'|^1^ 

Grekland. Den lyfter lär"-
ren till hojder där tiden för-
svinner och historien blir en
hjälpreda for åttiotalets kort-
synta och fyrkantiga pojkar.

Bo Eneroths bok är den
forsta jag läst om religionen
på ett sätt som genast slungar
mig en bit framåt på livets
vandringsstig. Jag är uPPVux-
en under 40- och 50-talet då
religionen var gemensam
nämnare och normsYstem för
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de flesta människor. Med ett
värderingssystem som ofta
omedvetet går tillbaka till en
svunnen barndoms inlärda
normer om det goda och det
onda, blir for mig Förnekel-
sens funderingar kring Gud,
Djävulen och rädslan otroligt
uppmuntrande.

För mig blev uppbrottet
från reiigionen, Gud och djäv-
lar - även om jag aldrig sett
mig som troende - tämligen
tvärt i samband med det poli-
tiska uppvaknandet och pro-
testen mot foräldrageneratio-
nen. När jag nu rids av maran
på nätterna eller plågas av
oforklarlig rädsla så har jag
bara förnuftet och forträng-
ningen till hjälp och det bru-
kar inte hjälpa så långt. Ene-
roths bok ger mig som sagt en
rejäl knuff framåt.

Den politiska medvetenhe-
ten jag och andra skaffat oss
är ett ypperligt stöd,men den
måste forstärkas för att hålla
livet ut. Det allmänna och det
teoretiska har Melberg, Ene-
roth och jag kunnat lära oss
någorlunda. Nu måste det pri-
vata och praktiska också lyf-
tas fram från skamvrån. I stäl-
let för skratt- eller gråtorgier
vid sidan av idrottsarenor el-
ler TV-apparater måste vi
börja bryta ihop bland kom-
pisar - på jobbet och på friti-
den - gråta och skratta mot
varandras axlar för att kom-
ma vidare' Tuomo Haapala

i
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Under 70-talet utkom en
mängd böcker som öppnade
dörren till kvinnovärlden.
Kvinnliga författare delade
med sig av sina erfarenheter
som kvinnor. Böckerna var
direkta eller indirekta upp-
maningar till f'örändringar och
forbättringar av kvinnors vill-
kor.

Dessa böcker mottogs pa
många håll med öppna armar.
Försäljningssuccti foljde på
forsäljningssucc6.

Nu blåser delvis andra vin-
dar och de friskar i. Det
märks i den f'örvirrade debat-
ten orn "bekänneiseromaner"
och också i en del nya böcker.
Ett exempel är Mannen i kjol
(Bonniers) av Anna Wahl-
gren.

Hon beskriver en avsky-
värd figur, byråkraten f rån
Verket med en "komplet-
terande faktor" som sköter
hem och barn. Karriären är
det enda viktiga. människor
är dumma och lättmanipule-
rade. Här visas schablon-
bilden av mannen - ojämlik
och utan känslor. Men scha-
blonbilden foreställer denna
gång en kvinna, Karla, som
helt har anpassat sig till mans-
samhällets villkor och som
dessutom anser sig vara fri-
gjord och kvinnomedveten.

Det skulle kunna vara ett
intressant tema nu när kvin-
norörelsen omvärderar så
mycket och kritiskt och själv-
kritiskt granskar f'öraktet for
kvinnovärlden.

Men i Anna Wahlgrens ana-
lys av 60- och 7O-talets kvin-
norörelse biir foljden just
"mannen i kjol". Hon inte ens
antyder n_{gon annan mojlig-
het.



Hon beskriver, så nära. hur Irene ger sig inLe ut f'ör att
alla de ciagliga. materiella om- beskriva Runes livshistorra
sorgerna om många barn. gör som han ser den utan mer sitt

O O O O det _ omojligt att också till- eget möte med honom och
fredsställa barnens själsliga ,,äa clet väcker hos henne.

En kvinna som .rarit aktiv 1 behov som hon f'örstår och Mig har boken stimulerat till
kvinnorörelsen och som krävt upplever så väl eftersom hon viktiga diskussioner om dejämlikhet i hemmet skildra, iever så nära dem. Hon skulle livspositioner vi väljer och de
som en som haft fel, ångrat sig räcka till om bara mannen tog roller vi ibland tvingas spela.
och nu sitter ensam och bit_ sin del men det gör han ju in_
ter. Dagis är bara en dåiis for- te. Ett utslitet tema, kan man
varingsplats dit barnen tvipe- tycka. men inte alls när Tillie
as av foräldrar som inte vill hra beskriver det i två av de fyra
dem. En abort beskrivs som novellerna.
en avrättning. Jag hoppas att många hittar

Romanen är ett slag under den här fina novellsamlingen.
baltet på alia oss kvinnor och Den kommer alltid att va.a
män som kämpar for att for- aktuell.
ändra våra roller och relatio_ Två böcker på ett helt annat
ner. Kan A W verkligen tro att tema är Irene Matthis: Or-
viikvinnorörelsen .rill h" Kar_ den som fängslar oss (Nor_ | Mer forforisk och tatitart a.
las liv, eller snarare, att hen- stedts) o"!t- -Marianne Ahr- lMarianne Ahrnes Appelblom
nes liv skulle bli en nödvändie ne: Appelblom och ruiner -och ruiner. Det äi ^hennes

foljd av vår strävan efter iäm-- (Norstedts). Båda böckerna debutroman. Hon berättar
likhet. " handlar om Rune som är psy- Iängs-lande om sitt liv mecl

Den här boken fär mig att kotisk och som åker ut och in Rune och hur hon genom ho-
inse att de landvinningar på mentalsjukhus. nom minns och forstår sin
kvinnorörelsen bidragit till, Irene Matthis är läkare och egen uppväxt. Hon frågar sig
såsom fri abort, fler daghem psykoanalytiker men vill i re- varfor Rune är sjuk medan
och större jämlikhet mLilan lationen till Rune hoppa av hon själv är frisk?
män och kvinnor inte är själv- den rollen. Irene och Rune Först fascineras hon av Ru-skrivna. träffas i Runes hem, till- nes psykos och forsöker folja

,...,,-,.-,.... ., ......,....:u: sarnmans med Marianne. Ru- och forstå honom i hans varid
.....i'.]/fte^.talar,hånspsykotiskaochfäntasier.Såsmåningom

I,,, i '{' }*\,.i,,,,,,,,,, tP:åT flödar. Fantastiska be- inser hon vilket oändligt liäan-

,-r-f-\ |i!r ::lt"]:r :ai:111 !9'ir pr"; de.de .v#T:.
Y{ ..,'7;,i',';;1i: ser och dimensioner. Ibland Irene Matthis och Marianne

*Ti'Titil åfi{l lru#:'i rFär#ih*l3 {*l.li:x
E" 6äii ä;,:*',:T:lq t?;åTä:oriska 

språket och il *,"?:":ilh:j::":1f ?"^nftfinns i Tillie Olsens Ge mi[ toflf 9:l , , ha ett forhållande med ho-
ften gäta (Trevi, översättninå . 

'Iill sist 
^upptäcker hon att nom. Inte minst modig är Ru-

G.nt{yunclsren). 
ö det inte går att förstå därfor ne som släpper till heL sitt liv

e Denna övellsamling publi- att Runes text inte kommuni- när han deltar i och därmed
7=>-,;cerades i USA redå' tgOZ :"t31. D"t_ är kanske hans mojliggör publicerandet av.r"n har inte översatts till budskap: Oformågan till dia_ böckerna.

svenska forrän nu. Jag hade l?1 ., den totala ensamheten. I bakgrunden skymtar hans
hört så mycket gott om dei M:d sitt språk och synsätt för- terapeut vars arbete med Ru-

r här boken när jäg oppnade ::.i:.^,!.:" 1an3,fora 
sjukhus- ne inte,närmare tas upp i nå-

o"n 
"rt 

j"g uani.åä-i;-.,;;ll journalens språk .med Runes gon av böckerna och iet ar 1u
besviken.- Men jag bläv helt egel och,.se vilka l<onse- riktigt på ett sätr. Dock finns
tagen. Vilka 

""dä.Uar. b*- kvenser skillnaderna får för risken ått de oavsiktligl un-
rättelser. Sorgsna och låq- I1une . gervärderar det professionel-
mälda. Det är verkligen kvin- t+^ la arbetet med svårt psykiskt
nolitteratur, skriven av en -er{- sJuka patienler. som ju Rune

,, 

f#'.'å#':ä"åJ'":x-"ä - 
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...ldst
Röda kuinnor
Anarkisten Emma Goldman
(1869-1940) har hittills varit
obeaktad i Sverige, också av
den nya radikala kvinnorörel-
sen. Men nu är tiden tydligen
mogen. I höstas utgavs på
svenska dels "Anarkistiska
minnen" (288 s, Korpen),
dels "Den dansande agita-
torn" (158 s, Federativs klas-
sikerserie).

Det är utmärkt att Emma
Goldman nu tas med bland de
pionjärer som dagens sam-
hällsförändrade kvinnorörel-
se kan hämta styrka av. Frå-
gan är om hon inte rentav pas-
sar bättre till detta än de tre
som Grupp 8 hittills har gjort
affischer av .

Alexandra Kollontay, Clara
Zetkin och Rosa Luxemburg
har utnämnts till portalgestal-
ter i den radikala kvinnohi-
storien utan att bli närmare
studerade och analyserade.
Alla var de militanta, parti-
trogna kommunister, och hur
förhåller vi oss egentligen till
det?

Kollontay är den enda vars
ställningstaganden och skrift-
er blivit någorlunda kända i
Sverige, tack vare nya uppla-
gor hos Gidlunds. Hon är ock-
så så pass motsägelsefull att vi
kan se kvinnan, ja feministen
innanfor partiskalet.
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Luxemburg har rört vår
fantasi forst och främst som
ett gripande människoöde.
Som ideolog är hon praktiskt
taget okånd hos oss.

Vad Zetkin egentligen sade
och skrev är inte heller när-
mare bekant. Men redan ett
ytligt studium av hennes liv vi-
sar att hon såg arbetarkvin-
nornas organisationer först
och främst som stödorganisa-
tioner for det kommunistiska
partiarbetet. När feminism
idag..är ett skällsord i Sovjet
och Osteuropa, så är det helt i
hennes anda. Vilket inte hind-
rar att hon var en imponeran-
de dundergumma. Jag hop-
pas mycket av den biografi
som Ruth Boman arbetar
med.

Vi borde veta mer om Lux-
enburgs och Zetkins liv och lä-
ror, de är viktiga for vår egen
diskussion om förhållandet
mellan kvinnouppror och
partiarbete. Att studera bara
det som stämmer med våra
förutfattade meningar för inte
långt.

Låt oss nu se närmare på de
två svenska Goldman-ut-
gåvorna. "Anarkistiska min-
nen" är en forkortad version
av Goldmans självbiografi
"Living My Life" (1931!, redi-
gerad och kommenterad av
Michael Helm. Den föreligger
sedan ett par år på danska.
Suzanne Almqvist står for den
svenska texten - ett och annat
krångligt uttryck har slunkit
igenom (exempelvis "det be-
klagliga inträffandet") men
stort sett löper den bra.

"Anarkisiirk. minnen" är
en fragmentarisk volym men
sjudande livfull. Goldman
skrev sin självbiografi vid 60
års ålder, med stöd av sina
brev som hon samlat in från
många vänner. Hon befann

sig alltid i stormcentrum,
kompromisslös som hon var i
kampen for organisationsfri-
het, yttrandefrihet, sexuell fri-
het. Hon var övertygad om att
när människornas energi en
gång befriades skulle den
byggu upp en ny värld
framtidens fria individer skui-
le naturligtvis samverka.

Besvikelsen över utveck-
lingen i Sovjet efter revolutio-
nen var hennes livs tragedi
och avsnitten om vistelsen i
Sovjet 1919-21 är minnenas
mest skakande avsnitt.

Korpen-boken har en ef-
terskrift av Helm, en rätt ordi-
när teoretisk utredning om
anarkism.

"Den dansande agitatorn"
är ett urval av Goldmans
brev, essäer, tal och minnen
gjort av Anita Goldman, som
också skrivit en inledning. Ett
redigeringsfel är att det vis-
serligen finns en lista över de
böcker som avsnitten i urvalet
kommer från, men att vi inte
får veta vad som har vilken
källa. Det borde ha angetts
vid varje avsnitt.

Anita Goldmans inledning
till boken har många kvin-
nopolitiskt intressanta syn-
punkter.

Hon konstaterar att Emma
Goldman inte var feminist, om
man med feminism menar
"att kvinnans befrielse från
partriarkalt fortryck är det
centrala i människans fri-
hetskamp och att kvinnor bör
prioritera samarbete med sina
systrar, framför allt annat ar-
bete". Men, med en annan
definition av feminism kan
hon betraktas som en av sin
tids största feminister, om
man nämligen anser att en
feminist är en kvinna "som
både i teori och praktik kon-
sekvent vänder sig mot par-
triarkatets definition av vad
en kvinna är och vad hennes
roll i världen bör vara", och
en kvinna som stöder och
kämpar för sådana grund-
läggande kvinnokrav som rätt



till preventivmedel, rätt att
vara ogift och älska vem man
vill likaväl som rätt till rimliga
arbetsförhållanden och högre
lön, en kvinna "som aldrig
kompromissar om sin identitet
som fri människa, även om
det innebär att hon måste ge
upp det käraste hon har".

Anita Goldman gör också
intressanta jämforelse mellan
anarkismens arbetsmetoder
och den nya kvinnorörelsens
sätt att arbeta i små, fritt sam-
verkande grupper. "I kvin-
norörelsen är det personliga
politiskt; individen, individens
känsla, gruppens dynamik
och samtiden undertrycks in-
te till formån för en heroisk
men avlägsen framtid". Hon
önskar dock att kvinnorörel-
sen skall utvecklas i riktning
mot mera aktivt deltagande i
de stora politiska frågorna och
är glad över att den på sistone
gått aktivt med i kampen mot
kärnkraft och upprustning.
"För att kvinnorörelsen skall
bli en verkligt revolutionär rö-
relse, och inte reformera
kvinnorna in i manssamhäl-
lets auktoritära system, så
måste den medvetandegöra
sin spontana anarkism, kalla
den for dess rätta namn och
applicera den på samhällets
alla frågor", hävdar Anita
Goldman.

Det finns utan tvekan moj-
ligheter till en fornyelse av
kvinnodebatten i denna rikt-
ning.

Familjeflr,ekor
1980 utkom också "Kamp för
ett nytt kvinnoliv" av Beata

Losman (:245 s, Liber), som
tagit fram en rad borgerliga
kvinnors livsproblem från och
med sekelskiftet, sådana de
kommer till uttryck i efter-
lämnade brev o a papper, och
vidare 'Emilia Fogelklous
"Brev till vännerna" i urval
och med inledning av Gunnel
Vallquist (232 s, Natur och
kultur).

Detta är forvisso kulturhi-
storiskt intressant dokumen-
tation, men har vi kvinnopoli-
tiskt något att hämta ur dessa
familjeflickors öden? Jag me-
nar ja. Deras frustrationer och
överspändhet hjälper oss att
förstå det inre arv, den "pto-
grammering" av kärleksför-
väntningar, lydighet, oföre-
tagsamhet som vi fortfarande
dras med.

Losmans bok har underti-
teln "Ellen Keys idder och
deras betydelse för sekelskif-
tets unga kvinnor", men detta
är en smula missvisande. Bo-
ken inleds med en analys av
Keys "kärleksreligion": hen-
nes upphaussande av kvin-
nans egenart, hennes (teore-
tiska) bejakande av den stora
sinnligheten, om och i fall den
förenades med själarnas kom-
pletta harmoni. Den följande
presentationen av olika kvin-
nor (kända och okända) skall
enligt dispositionen relateras
till denna keyska lära, men
det blir lite pressat eftersom
bara ett par av dem verkligen
har fördjupat sig i Key.'Snara-
re är det ett helt tidsläge som
skapar deras vacklande mel-
lan drömmar om yrke och
drömmar om äktenskap. Sex-
ualitetens koppling till enor-
ma etiska krav orsakar i någ-
ra fall verkliga tragedier.

Emilia Fogelklou (1878-
l97D får i Losmans bok en
plats som motståndare till
"kärleksreligionen". Hon var
en fängslande personlighet
vars böcker borde läsas mer
av oss idag till exempel
"Bortom Birgitta", liten till

formatet men sprängfylld med
idder.

Fogelklou var en passione-
rad natur men kanaliserade
all sin glöd i Gudsupplevelse
och andra andliga extaser. En
sann jungfru, trots det korta
och tydligen "vita" äktenska-
pet med Arnold Norlind.

I sin inledning till brevurva-
let ger Gunnel Vallquist hu-
vuddragen i Fogelklous liv
samt en bibliografi och redo-
gör dessutom för sina huvud-
synpunkter vid urvalet. trots
denna bakgrund kände jag
for min del vid läsningen av
breven ett starkt behov av att
veta mera om adressaterna,
om relationerna mellan dem
och Fogelklou, om hela "ra-
men". Förhållandet till Key
blir till exempel närmast obe-
gripligt här, det ges klarare
hos Losman.

Det hela blir fragmenta-
riskt, intresset väcks utan att
bli tillfredsställt. Men en mas-
sa id6er och uppslag dyker
frma och får mig att längta ef-
ter en stor Fogelklou-biografi.

Ytterligheterna berör ofta
varandra, som bekant. Två
människor kan likna varand-
ra i själva styrkan hos sina
moraliska krav fast de hyllar
skilda ideal. Sålunda hävdar
både Fogelklou och Goldman
att fula medel aldrig kan hel-
gas av något vackert ända-
mål: om inte medlen är etiskt i
klass med målet kommer må-
let att förvanskas.

Och hur typiskt för alla vi-
sionärer är inte Fogelklous:
"Med mindre än saligheten
kan vi inte noja oss."

Harriet Clayhills

51



$,

$

Vi busser lW$;

$ ,framtideru,i:lk$ Vi m&ste lyfta fram frigörelsens d.iupaste innebörä. , i j {'ffit I

, Kiimpa för nya liusutirden som bh,r grunden far flen ' I'Tr &\,ffi. $

$ -f"omttd. ui siapar. Ord och handling måste /öYengs.i [ ,i{ I;hR \I De t iir kuinnorörelsens uiktigaste uppgift skriöer i ' 
'1 i} i t't&', iDet iir kuinnorörelsens uiktigaste uppgiJt skriöer : ' l 'rl l 

$",

Wawa Sjödin. 
$' *t! '\,itl'

Wawa sJodrn. , t,${Tfl"ti} ,' $ ,'"$iipr
80-talet blir utan tvekan ett en miinniska, ett triid, en Åå.1- å '* i L ' t

decennium då polariseringen ning. en idö. Det betyder Ytt E ,$ i-t ii
ol. ä-^o i o^-L Äll^* \/ill-^{ i^ brinoa tfll lit:. ntt , öko. hn.nsl T ' ,. 'l 'r iskärps i samhäilet. Vilket in- briåsa tilt !i", att'öia haÅsl ,'i-'i,'ln$ u.
nebär kaos. Destruktiva ten_ hennesldess liusoktiuLtet. De( or' $ iut'l {_ 

${
denser. Upplösning. Men ett siiiluförnttande och siciluututd- i * $,n t f,; I
samtidigt också mojligheien san"de skeende'" ! 

\"$ $ t t f 
|.$ I

att frigöra den mänskliga ska- E' Fromm 
tr *t ,{* $ 

'

parkrall som finns hos oss al- r, '. .. ' f S h's 3

iu. -.n som trycks ner så ef- l\Aa LLusDarcLerL $ .k \ $

f'ektivt idag. Här tror jag kvinnorörelsen ..g t-t,T"'S'-,
8O-talet Lli. "n tid då våra har sin viktigaste uppgift i $ ,* "'N{t\

ganrla fästen rämnar och vi framtiden. Att lgfta fram fri- '' ,,1itl ' \
ställs infor etb svårt val - att görelsens djupaste tnnebörd. , å 

"f 
1 fl

fly undan i rädsla och panik Kämpa för nAd liusuii"rden, . t S j}u '
eller att anta utmaningen - att som blir SJrunden i den fram- ' '. *i\t ån
se krisen som en.".r.r för fri- tid vi skapar. Livskvalitet. å\ "Y t,görelse. Meningsfull produktion. Ge- .$*\ l\"\

,,Att uåsa iir att förlora fotf'os. ffå'*'*.j*J5l;'j. f::i?:_ 
*$.t. 

'&\, L
tet en stund' Att inte uåga iir att hushållning. Demokrati . . . 

' 
'$ \&1 { \$ .

fiy undan i rädsla och panik Kämpa för nAd liusuiirdeÅ',, i $ d t*u 
" ,W 

t'$H

.il.r att anta utmaningen - att som blir gJrunden i den fram- ' - .dS å$ iå*ru
se krisen som en.".r.r för fri- tid vi skapar. Livskvalitet. å\ "Y t, $'$$W
görelse. Meningsfull produktion. Ge- .$*\ l\"\ ii'f :$

,,Att uåsa iir att förlora fotf'os. ffå'*'*.j*J5l;'j. f::i?:_ 
*$.t. 

'&\, L $d j\ll
';,if#:'#x, iJi :"" 

:,'r' ":::' ^t:ii?,rrffr*?!;";;'* 
u 

&i . i \ $ i,{ &,$

positiut octt reatistiskt tnnit- lp -N E\ 
'F$-t'ffi

",,u.1 
:n:u!iU|:?tl?:?{il 

oo'å;,0 
och handring måsts, 5.$1,\, i'}} ff-Ntvatten är att vi känner, åt- förenas. Menar vi allvar -uJ\$'ll$.'$j$, $h{S$

minstone ett litet, fdste i fram- ord som dessa och är vi venk- g,.ti L 'å; u {'$,f, i

I1:i__11TT :1,_:_.,^::r":* figen beredda.att ta.T".d 
"ri" u i\il ll f i .,' ff\i

$$

ligt att skgp.a något nytt och kästnader i våra kalkyler, Juu i .

bättre. Vi behöver känna stöd skulle det mesta vänåas ,pp, i ,hos varandra. Vi behöver le- och ner. 
- ^-^-.' 

u t
vande exempel i kring oss Det skulle bli lönsamt att
som visar att det gär att om- bruka resurser i 

"at"nånvandla. Och jag tror att vi mer och hos människan _ istältet i

än rrågonsin behöver en tro - för att förbruka och skap*,V ' ien livsfilosofi där kärleken till fall. Det skulis nfi fo"r.^mt ått I

livet är det centrala. utveckla regioner istället för
"Att iilska iir en produktiu uerk- att avveckla dem, att. skapa
samhet. Det innibiir att ha om,- balans mellan stor- och srrtå-
sorg om, att uiil kiinna, uara m,ot- skalighet, samverka, kontrollj
taglig för, bejaka, ha gltidje au; era tekniken. Självhushåll-



\

\
N.s*

s'$

',, 

n li,

!!:.:: :'
i:, ., i::

l .i.1

\s
*Ät$
$$

lg

t
$

f
T
I

I
$

$

fl

$i

[:
lii

t$
[!

F.

li
il

i*

1|
:l

df

o$'

s$
$$j
.\:

s $s'
r "*li'" '

$,!i
å

{:i*\
t,\

!

{

$,

"?ili *, $,

,**

fr
i\

r".iil.irri:,

, : ,ttis

,*:ii,r,;r\i.
r:,\,1$

t*' t i

',b$
,i , \i
$il

N

i

$



ning och självtillit skulle vara
självklara begrepp i en plane-
rad ekonomi. Med andra mål
for livet än maximal foretags-
ekonomisk avkastning på
kapitalet skulle det vara själv-
klart att planera samhället
långsiktigt, precis som det
skulle vara självklart att ägna
mycket tid och kraft åt demo-
kratifrågorna. Produktionen
skulle organiseras så att bar-
nen fick en större plats. Att
frigöra deras skaparkraft
skulle bli den kanske viktiga-
ste uppgiften, eftersom bar-
nen är den största resursen
ett samhälle har.

Skopcr alternatiu
Vi kommer aldrig att orka

om vi forsöker tackla helheten
som en serie tårtbitar isolera-
de från varandra. Vi måste
komma åt sammahangen mel-

foto: Micke Berg

lan bitarna, se d;upet, inte ba-
ra ytan. Först då kan vi arbeta
i de't lilla och samtidigt forstå
hur vi påverkar det stora.

Det finns en f orbindelse.
t ex mellan att ändra sina mat-
vanor rent privat, arbeta f'ör
att f'örändra handels- och
jordbrukspolitiken och att
stödja de Iattiga och hungran-
de folken i tredje världen.

Det finns ett samband mel-
lan att skapa erempel - alter-
nativ här och nu som kanske
stämplas som "orealistiskt
flumm" - och att arbeta inom
systemet.

Alternativa energiexperi-
ment backar upp arbetet med
att f'örändra kommunernas
energiplaner. Kooperativet
Norrkläder kan bli en iniek-
tion f'ör att förändra den fack-
liga attityden inom tekoindu-
strin. Andrade konsumtions-

vanor påverkar handeln och
produktionen.

Den enda garantin for att vi
inte ska hamna f'el mitt i kaos
och upplösning är att vi sam-
las kring ett al.ternatiu. Att ut-
forma en klar plattform som
kan ge oss styrka att hålla rätt
kurs genom alla stormar.

Kuinnor och mrin
Vi kvinnor kommer att be-
höva varandra mer än nå-
gonsin under 80-talet. Det är
viktigt att vi infor manssam-
hället kan stå för vår relation
till barnen. Vårt behov av kär-
lek. Behov att vårda. Och vår
tveksamhet infor att "göra
karriär". Här har vi mycket
att dela med oss. Mycket att
vara stolta över. Men vi fär f'ör
den skulle inte glömma dialo-
gen med de män som också
söker bef'rielse. (Någonstans
djupt inom sig söker alla be-
{rielse. ) Vi f'år inte heller
glömma att kampen är en
klassfråga, även om jag tror
att den traditionella höger-
vänster-skalan i politiken spe-
lat ut sin roll. Länge än kom-
mer människor att stå emot
människor. Därför att vi har
olika roller i systemet.

Kvinnorörelsen behövs.
Men den kommer att ta nya
fbrmer. Exakt hur kampen
kommer att organiseras på
8O-talet vore dumt att spekule-
ra om. Jag tror personligen på
begreppet mångf'ald. tror att
oläika fbrmer kan och bör
existera sida vid sida for att
berika varandra. Vi måste vå-
ga pröva. Och ompröva.

" AU Jrigörelse mttste bestå L att
J'öra den miinskliga uri.rlden oclt
de nmnskltga förhåIlandena tiII-
baka till mcinniskan siiilu."

K. Marx

Det viktigaste är riktning-
en. Att vi människor och vår
formåga att skapa ett liv i ba-
lans med naturen blir
utgångspunkten. fl
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Vi är dom nya kvinnorna.

Vi är dom nya kvinnorna ssm fätt utbilda oss.
Nu vill vi återknyta banden
med arbetarklassen. våra mödrar.
Vi är dom nya kvinnorna. dom historielösa kvinnorna.

Vi här här nu. Vi tänker inte lura någon.

Det är vi som hade dom byktvåttande mödrarna.

Det var dom som strök karlarnas hläskjortor.
Det var dom kvinnorna som slutligen lämnades
med elektrisk köksutrustning och ensamhet.
Vi talar om våra gamla nrödrar nu.

Vi var aldrig på allvar deras döttrar då.
Vi bara bligade och förskräcktes.
Nu vill vi bära dom gamla kvinnorna med oss.
Vi skulle vilja återf<ida dom och
vagga dom in i den nya tiden.
Dom är ändå med oss och gör oss starka och veka.
Vi år dom nya kvinnorna.
Vi är hår nu.
Nu vill vi erkänna dom gamla som vår första historia

;::-:l,t:l"T::,liirig 
nåson s i n efterr i kn a d o m'


