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OJKE
örelsen

latsen var Lund. Äret var 1968. Jag föddes in i vänsterpolitiken och
kvinnorörelsen. Det forsta kort dåir jag så att säga dr närvarande,
föresuiller min mamma Aase, höggravid och i kort klänning,
under en banderoll.

Jag har inte så många konkreta minnen från de första åren. Demonstrationer var
roliga. Dä var fullt med människor som ropade slagord, och dåir fanns alltid många
andra småbarn i tågen.

En gång anordnade jag en egen demonstration. Jag stZillde upp alla barnen hos min
dagmamma på en lång rad, varefter vi marscherade runt på Fäladstorget medan vi
ropade "USA ut ur Vietnam, Laos och Kambodja!" Enda gången i mitt liv då jag
verkligen känt att det jag giorde låg rätt i tiden var väl dä, 197l.

Som jag minns min barndom fylldes den av ett tillsynes oåindligt antal möten.
Mamma påstod att de försökte gå varannan gång, hon och pappa, så att det alltid var
någon hemma hos mig. Men som jag minns det var oftast hela familjen på mötena.
Inte hade jag ont av det, tyckte jag. Tvåirtom var det ganska roligt att bli indoktrinerad
(det heter visst så n:ir barn följer med på politiska möten). Jag hade alltid ett pussel,
eller kanske tåirgkritor med mig. På så sätt slapp jag undan allt vad barnvakter heter.
Det var roligt att vara med diir det hände och det engagemang som grundlades i
blojåldern har jag fortfarande kvar.

Nåir jag änker efter hade jag visst barnvakt en gång eftersom pappa satt i f?ingelse
för vapenvägran. Det var jag måikta stolt. över, minns jag. Inte barnvakten, men
ftingelset. "Min pappa sitter i ftingelse", deklamerade jag högt och tydligt var jag kom
åt. Såirskilt gåirna på tå9, bussar och andra offentliga platser. Mamma var mindre
road.

Jag tror att de sjöng mycket mer på demonstrationer och möten i min barndom.
Själv ljöng jag i alla fall gåirna. Redan i sittvagnen brast jag - med sror inlevelse -ut i "Å, å å tjejjer, ä 

^ 
ä tjejjer, vi måste hclja våra röster för att höras!" Trots det har

jag aldrig haft några problem med min könsidentitet.
Niir Totte och Ola, två av kompisarna hos min dagmamma, relade mig för att jag

hade flickvanlar (vad nu det åir ?) sruntade jag i det. Jag tillralades väl av mina
broderade vantars estetiska värde, kan jag tro.

Några åt senare, nåir jag gick i första klass, skulle jag fä en ny cykel. Då var det
modernt med limpsadlar på pojkcyklar, men det tyckte inte mina föräldrar om. De har
alltid varit både förnuftiga och bestiimda, så de började indoktrinera mig i god rid. De
visade mig en artikel i Råd & Ron om hur en bra cykel skulle se ut och sade att "du
ska få en lika fin cykel som pappa ha.r".

Niir vi kom till butiken hade de naturligtvis bara pojkcyklar med jusr limpsadel. De
enda vanliga sadlar som fanns satt på flickcyklar.

Cykelhandlarn vägrade nästan sälja en flickcykel till en pojke. Han påsrod att jag
skulle bli mobbad, men pappa stod på sig, och jag höll ivrigt med. Det var aldrig
någon som mobbade mig for den cykeln. Det Zir väl inte stången som räknas, utan
cykeln.

Mina föräldrar går inte bara på möten. De air ivriga kulturentusiaster också. Som
barn hade jag bara att följa med (och gör det fortfarande forresten). Operor var
spännande tyckte jag, men symfonikonserterna somnade jag snabbt ifrån, om de inte
slog för hårt på pukorna. Vissa artister älskade jag verkligen. Jag gillade Anders
Linder, och Röda Bönor var toppen. Flera av tjejerna som sjöng diir kände jag väI.
Kaya var mammas väninna, och Mona var barnsamarit hemma hos mig nåir jag hade
körtelfeber. Fast att Kayas otiicka hund tuggade sönder min Pluto-docka minns jag
med något mindre våilbehag. Jag våintar fortfarande på en ny. Men hundkräket har väl
dött vid der håir lager, förstås.

Snart fyller jag tjugofem. Jag fu vapenvägrare som pappa och feminist som mor. Vi
Mänskor läser jag alltid med stort intresse, det åir faktiskt en av mina favorittidningar.
Jag iir medlem i Vänsterpartiet och i Nej till EG. Dessutom har jag fått ett medlem-
skap i SKV i julklapp av mamma de senaste åren. Och varför inte, så mycket som jag
har varit insyltad i kvinnorörelsen i hela mitt liv!

Peter Bang Nordstand
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et har varit roligt att göra det
här numret - och nyttigt.

Vi strilldes infor fakta att det cir mycket vi
öldre hunnit glömma, mycketvi inteförstått eller
sett, vad gtiller unga mrinniskor som lever runt
omkring oss.

År det så hcir de cir - rir det så de trinker - var har
de fåtr all sin klokhet ifrån? Vi har också sett att vissa
saker upprepar sig.

Ofta satt vi med en klump i halsen och kiste vad de
skrivit. Av respekt och ömhet.

Unga mrinniskor -från dtta till tjugofem år - med



Svenska Kvinnon Våtsterloöund

Ledare
Aase Bang

olika erfaren-
heter och bak-

grund, har berättat
något om vad de rycker

och ttinker. De flestafoton
och alla illustrationer i detta

nummer rir gjorda av ungdomar.
Ett varmt tack till er som gjort

ett mycket bra nummer av Vi
Mänskor.

Vi hoppas ochtror attvifdr höra
mer från er i framtiden.

"I.Jng måverden ennu v aere"
Denna gång låter vi ungdomarna komma till tals i Vi Mänskor. Jag hoppas att
du läser tidningen extra noga, för våra unga vänner har något väsentligt att säga
OSS.

Då jag var sjutton skrev jag en uppsats dåir jag anklagade de vuxna för allt
elände de hade stiillt till med i våirlden. Våirldskrig och atombomber, fattigdom
och nöd.

Det var så mycket vi unga måste ta itu med. Att vi skulle klara det, var jag
övertygad om. Krig kunde det aldrig mera bli, nu hade ju gränserna öppnats

och ungdomar från olika länder räffades och blev vänner.
Man skjuter väl inte på folk man känner?

Dessutom fanns ju nu FN som garant för fred. Atomkraften skulle
vi anvåinda i fredens dänst. vi skulle skapa ett jämstiillt samhåille

utan fattigdom.
Men efter ett liv på banikaderna måste jag erkänna att det
inte blev som jag hoppades då.

Och om jag den gången tyckte att de gamla hade
mycket att stå till svars för, undrar jag vad dagens

unga tycker om mig och min generation. Inte har
vi skapat en lycklig våirld att överlämna till dem

som följer efter oss.
Det har aldrig varit lätt att vara ung, men tidigare har

det väl alldd varit så att framtiden var mer eller mindre
utstakad för de unga. Man följde i ftidernas (och mödrarnas)

spår. Jordens rikedomar var till synes ändlösa, och våirlden kunde
bara gå framåt.

Dagens unga har en annan vtirld att leva i än tidigare generationer.
Framtiden kan te sig hopplös ibland, och nutiden eländig. En fredlig

viirld verkar vara oändligt avlägsen, och människorna utför otroliga grymhe-
ter mot varandra.

Men livet går vidare, och ungdomarna engagera-r sig, solidariserar sig, ser
framåt och antar utmaningarna. Aldrig tidigare har en ung svensk generation
varit så välutbildad. Aldrig har viirlden varit så ndra, på gott och ont.

Vi Mänskor ville för en gångs skull låta ungdomarna själva komma till tals.
Lyssna på vad de har att säga oss! De åir så kloka att man blir glad och optimis-
tisk av att läsa deras bidrag. Det iir diirför med tillförsikt jag ger er alla ett ord
på vägen, i form av en norsk läsövning. Dikten skrevs av Henrik Wergeland,
Norges stora romantiker, som levde i början av förra seklet.

En annan stor diktare, Nordahl Grieg, använde den första raden som titel på
en roman om det Sovjet som han trodde på:

Ung må verden ennu vaere,
slektens sagas lange laere
ennu kun dens vuggesannge
og dens barndoms eventyr.

PS För säkerhets skull översätter jag Wergelands dikt:
Våirlden är ännu ung. Måinniskoslåiktets långa historia är ännu bara dess

vaggsånger och barndomssagor.
(Men det låter onekligen bättre i original).



RÄUSIAN - eller flickan inom mig
av Sofia Hagström

Det år vår
jag vill att våren skall sPrudla

men jag är som en skakad sockerdricksflaska,
som ingen kan få uPP korken På

En del har försökt
En del till och med trott att de druckit

Andra slitit sönder knogarna
På dess skarPa kanter

utan att mårka att bubblorna tränger igenom glaset
och exploderar rakt i ansiktet på dem

Andra åter, har aldrig sett att det finns en kork

Ansiktet låter orden strömma ut genom varje por
men månniskorna har stirrat sig blinda på munnen

ser inte orden, och vänder sig slutligen om

Ett hjårta i kramP
En förlamad kroPP

Ett förtvivlat intellekt
Kåkarna gör ont

fårarna rinner under huden
långs benet från näsans rot

En Person i vimlet av Personer
Dår månniskor möter varandra varje dag

medan andra med öppna ögon söker kontakt
men aldrig slåPPs in

Är gHdje som inte går att dela äkta?
... eller bara osäker

Varför är vi människor så rädda?
Varför år jag så rädd?

Alla vackra själars månniskor vill jag sarnla i en tavla
I den tavlan skall den förtvivlade kunna spegla sin sorg

och det vackra skall rinna som en läkande bäck
som sköljer alla svarta tankar rena

Vi borde krama varandra mera
Krama bort rådslan och den spända osåkerheten

som hämmar våra liv

För några dagar sedan kämpade vi i en teatergrupp
med rådslan som höll oss tillbaka i arbetet med en scen

Två i gruppen kramade varandra och rullade runt på golvet
En av dem sträckte sedan ut armarna mot mig

och sa leende;
ttnästa...tt

Men jag vågade inte
Var det av rådsla att avslöja att så mycket mer

än arbetet rned teatern stod på spel?
Att samma rädsla som dår, bara långt mycket mer påträngande

drar och sliter i mig i "verkligheten"
Vad som nu år verkligheten

Så många roller vi inte vågar sPela
Så många lekar vi inte vågar leva ut

Så många lustar

Det har gått ftir långt
Vilse i plåtskyltarnas moderna samhålle

med snören, rep, TROSSAR snorda intrasslade om fötterna
vågar vi inte längre söka oss till varandra

Jag vill krama bort all min rådsla
och kanske kan det ta bort eran?
Det räcker inte med nallebjörnar'
mamma, hunden eller kudden-..

Jag behöver Era armar
Erat accePterande

Jag skulle vilja älska förutsättningsltist
Fniss och skratt kan inte ge frågande ögon svar

Gud förbjude missbruk av skratt



Nästa gång någon breder ut armarna mot mig
lovar jag att krama tillbaka

Länge

Det finns en flicka inom mig
med långt hår och ljus sommarklånning

Hon går barfota på en äng
Dansar och plockar blommor som hon sätter i sitt hår
Hon kramar träden och smeker stenarna mot sin kind

Hon kan också klä sig som en androgyn pojkflicka
med kepsen djupt neddragen i nacken

Lång stickad tröja över jeansen och såcken hängande
pa ryggen

Hon vandrar med lätta steg och sjunger högt för hela
världen

Men flickan är skygg
allt för lätt skräms hon bort

bara så sållan
når hon är alldeles trygg

bland människor som ålskar mig
vågar hon komma fram

Inom mig finns så många sagor, så mycket bilder
men min utsida känner jag inte

Den år en surrealistisk bild av mitt inre
Tilljämnad i kanterna och avsköljd med praktikens vatten

Om någon smeker mig över kinden,
och säger attjag är vacker,

kunde jag stråla
men allt för ofta viftar jag bort det från mitt ansikte

fast orden göms som guldmynt i en skattkista inuti mig

Jag år en orealistisk drömmare med urkraften, Kvinnan
djupt begraven i mitt inre

Urkvinnan som samlar örter och ftider barn.
den karismatiska skådespeterskan, konstnårinnan och

nakenmodellen
det verkliga och vackra

Jag tror det finns inom oss alla
fast bara så oändligt få vågar och kan leva ut

i kommersialismens hårda sterilitet

Jag hoppas vid alla gudars himlar att vi år på väg tillbaka

Jag tror det finns krafter som spelar i luften
i vattnet, i jorden, i allt som är levande

de strömmar ur varje blomma, varje sten, varje tråd, varje frukt

Krafter som påverkar och styr i våra liv
Om vi ger efter och låter dem hjålpa oss

kan de leda oss på rätta vägar
men om vi kåmpar emot eller handlar utan att tånka

går vi fel, eller kanske titl och med vilse
Jag Önskar, jag önskar att vi kunde låta dem leda oss rätt igen

Vi har förlorat kontrollen
vi har slutat lyssna på varandra

vi har slutat lyssna alls
Handlingarna utgår från krafter som rinner i vårt blod

Den kraften har inget samvete
inte ens något intellekt
om ån den påstår sig

Vetå Rätt
Den kraften är inte vår vän

tånker inte på vad som hånder sen,
och med vem

Den får aldrig nog
Förrän en dag när den plötsligt dör

och lämnar dig ensam kvar

Jag vill leva
Vi måste vakna

Måste ta vårt ansvar
om vi överger Naturen, inte lyssnar på dess röster

kommer den att dö
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PA GANG IGEN?

Anna M aria H ö glund-H olm
Catharina Svensk

ag kan inte ttinka mig att
vara tillsammans med en
kille som ör fysiskt eller
mentalt svagare dniag.

Helst ska hanvara löngre, det
känns lite löiligt annars.

- En kille vågar stöta På tiejer hur
fan han ön ser ut.Tjeier har inte
semma sjölvförtroende. V i cir mani-
pulerade av hela sminkprylen,
reklamen ger tjeier ett ideal som 95
procent inte kan leva UPP till. Det
är samma sak med tidningar för
kvinnor, se på Damernas vtirld-
vad tir det för diävla herrtidning
egentligen?

- Det rir nog naturligt att det rir
killarna som tar initiativ nrir det
gtiller sex. Man har iu olika roller,
det ligger i biologin tror jag.

Mycket har förändrats på några generationer
nZir det gällerkvinnorollen. Detåir nog många
av dagens 25-30 åringar som har far- eller
mormödrar som fick dra av mannen stövlarna
påbefallning, efter söndagspromenaden. Det
var ju inte så länge sedan det var opassande
att en ung kvinna gick ut ensam, utan
"förkläde". Det var inte heller på forntiden
som kvinnor titulerades som bihang till sina
män. "Direktörskan Larsson" eller "Major-
skan Pettersson" har varit verklighet för
många av dagens äldre kvinnor och kanske
alltjämt lir tör en del.

Men idag säger man att j2imstiilldheten
kommit långt i Sverige.

fu det så?



Vad tycker Jenny och Hanna, två tjejer i slutet av
tonåren?

De pratarom manligtoch kvinnligt, om relationer
mellan tjejer och killar, hur det iir och i vissa
avseenden hur det borde vara. De funderar över vad
det innebar att vara tjej eller ung kvinna idag,
funderingarna gåiller krav de känner på sig och
förväntningar de har.

Våra roller
Det finns många frågor att sälla runt det håir med
kvinnors och mäns roller. Man kan undra vad det åir
i bilden av kvinnan, och uppfattningen om vad som
fu kvinnligt, som lever kvar från generation till
generation. Varför åir det så att vissa attityder och
mönster forändras och andra inte? Hur kommer det
att se ut i framtiden?

Det Zir lättareatt stiilla frågorna än att hitta svaren,
kanske finns det lika många svar som det finns
kvinnor.

Jenny och Hanna åir i alla fall två av dem som år
med och formar framtidens kvinnoroll. Vad accep-
terar de i dagens bild av kvinnan och vad får dem att
protestera?

Jenny börjar med att förklara att ordet feminist
används nästan som ett skiillsord i deras kretsar. Det
hade vi nästan förstått, då vi genom en lzirare på
dcras skola forsökte få kontakt med dejer som ville
stiilla upp i en intervju om unga kvinnor idag.

- Aldrig! Det zir säkert en kommunisttidning!
Feministk2iningar! var den respons låiraren fick.
Hanna och Jenny fick vi tag i pä annat sätt. De
bekrZiftar: feminist och kommunist iir två begrepp
som antas stå för ungefzir samma sak.

- Niir jag varkorthårig kom en kille fram till mig
och sa: Jenny, du ser ut som en kommunist, du är
säkert feminist också.

Själv tycker nog Jenny att hon har en mer nyanse-
rad bild av vad feminism kan vara, hennes mamma
blev som hon säger "superfeminist" när hon och
Jennys pappa skilde sig.

- De flesta tiinker nog på Grupp 8 och tyska
brudar som har mensorgier och vill kastrera alla
män nzir de hör ord som feminism och kvinnokamp,
fortsätter hon.

Hon suckar och säger apropå sin mamma:

- Jag har aldrig fått leka prinsesslekar eller klä
mig i fina klänningar. Det var unisex som gällde.
Det känns ibland som om de tagit en del av min
kvinnlighet. Ett tag visste jag nästan inte om jag var
tjej eller kille, det försöker jag ta igen nu.

Så var det inte för Hanna. Hon blev mer traditionellt
uppfostrad.

- Det var inte så att jag var tvungen att leka med
dockor och sånt. Jag lekte med bilar i sandlådan, det
tyckte jag var roligare. Men niir det gåillde att hjälpa till
hemma, så var det min bror som fick hjälpa pappa att
klippa gräset och sådana saker och jag fick hjälpa
mamma med hennes grejer.

Hanna som fick låira sig att stryka och mangla och
Jenny som tycker att den uppfostran hon fått har kvävt
hennes kvinnlighet på så sätt att hon ibland blir stöddig
mot killar fast hon egentligen inte vill, åir helt överens
om huren kille skall varaoch hurdetperfektaförhållan-
det ser ut.

- Jag kan inte tiinka mig att vara tillsammans med
en kille som år svagare åin jag, varken fysiskt eller
mentalt, säger Jenny.

- Helst skall killen vara längre än mig också, det
skulle faktiskt kännas löjligt annars, fyller Hanna i.

Ingen nallebjörn
De förklarr attde tycker att det iir viktigt att man som
tjej får känna sig lite omhändertagen, de vill känna sig
trygga med sina pojkvänner. De vill att han skall vara
lite "macho". Vad menar de med "macho" då?

- Ja, inte en sån som besråmmer allting och åir för
dominant, det är inte det. Man måste respektera varan-
dra, men en kille får inte vara för mesig... Hanna letar
efter orden.

- Absolut ingen nallebjörn! Jenny kollar att vi har
fattat, det tror vi att vi har, ingen mjukis alltså.

- Mjukis, ja det beror på vad ni menar, min pojkvän
åir ett ganska bra exempel, säger Jenny. Han iir uppfost-
rad av en radikal kvinnosakskvinna, men uppväxt i
Jakobsberg. Diir var det en stenhård press på killarna att
de skulle vara balla, ha snygga kläder och snygga
brudar. Han zir "macho" på utsidan men mjuk innerst
inne.

De betonar att mjukheten också Zir viktig, men det får
inte gå för långt åt något håll.

-Tadetharmed 
sex till exempel, enkille måste våga

vara en kille. Det iir han som ska ta initiativet, säger de.
De fortsätter:

- Det har nog något med biologin att göra. Det zir väl
naturligt att man har olika roller nåir det gäller det håir?
Om en kille åir for mesig blir allting avsexualiserat, det
blir ingen spänning.

De säger igen, kanske för att vi inte skall tycka attde
åir för mesiga, att det inte handlar om att den ene skall
dominera den andra totalt. Rollerna de talar om säller
det privata, det kåinslomässiga.

il



På andra plan verkar de föredra att killarna skulle hålla sig lite
mer på sin kant och lämna större utrymme åt tjejerna.

- I skolan, på svenskan till exempel, får man ju läsa mycket mer
av och om manliga författare, säger Hanna. En kille i klassen sa en

gång att man inte fick läsa dikter av kvinnor för att män skriver
mycket bättre. Om någon säger en sån sak kan man ju börja undra
hur den personen iir funtad!

-Man borde fåläsa merav vad kvinnorhar skrivit, fortsätterhon.
Vi läste systralna BrontÖ, det tyckte alla var roligt, både tjejerna och
killarna.

- 14, och nu har vi läst om
bergsturkarna i tre veckor På sam -

hällskunskapen. Varför kan man
inte få läsa lite om hur kvinnor
har det i viirlden idag? undrar
Jenny. Det skulle vara intressant.

Om Jenny och Hanna sjiilva
fick bestiimma vad som skulle tas
upp i skolan idag nåir det gäller
kvinnor, skulle våld mot kvinnor
stå högt på listan.

- Det åir något som man verk-
ligen borde diskutera säger de.

- Man åir ju alltid rädd nzir
man ärute självpåkvällen. Detzir
inte klokt att det skall behöva vara
så! säger Jenny. Hanna instiim-
mer och berättår om hur hon
många gånger blivit antasmd el-
ler ofredad av killar och män.

Det händer på buss-
hållplatser, i tunnelbanan eller
var som helst, säger hon.

På reklamen för filmen "PrettY
woman" som vi kunde se härom
året, stfu Julia Roberts, kvinnan
som har huvudrollen, rygg mot
rygg med Richard Gere. Hon har
på sig långa svarta lackstövlar, en
liten svart kjol och ett linne som
formar sig efter kroPPen.

Meningen åir väl att vi skall få se

en av de "perfekta kvinnorna".
Bilden visar en kvinna som både
tjejcr och killar har, eller kanske
får, som ideal. Saken iir dock den
att dot inte iir hennes kroPP! Bil-
den åir ihopklippt, Julia Roberts
vackra ansikte - kroppen dög
tydligen inte - och hennes stand
in's vackra kroPP.

Man kan undra om hennes an-
sikte dugar att visas på bild i något
annat sammanhang. Detta rör ett annat ämne som Hanna och Jenny
tycker zir angeläget att tala om. Bilden av kvinnor som finns i
veckotidningar, reklam, film och TV.

- Vi skall motsvara ideal som 95 procent av alla tjejer inte kan
uppfylla. Det åir hemskt!
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Utseendet blir så viktigt för tjejernas självförtroende,
säger de. En kille kan se ut hur fan som helst och ändå stöta
på alla tjejer.

- Det åir hela sminkprylen, säger Hanna. Titta i
Damernas Våirld, vad är det för djävla herrtidning, egent-
ligen? Vad ger den oss för ideal?

Det hiir eir viktiga frågor för Jenny och Hanna, och de
tror att det går att göra något för att förändra de håir

sakerna.

- Det finns en konkurrens mellan tjejer som åir alldeles
för hård, säger de. Vi måste stöttå varandra mycker mer
till att börja med.

Det låter som en bra början, eller fortsättning - för det
iir vZil vad det iir?

$ffiriW : ::: .:::l::iii::::
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B arn gär så lätt sönder
Det åir augustikväll och det går långa skuggor över
Götaplatsen. Vi sitter på Stadsteaterns trappa med alla
papper och pdrmar utspridda framför oss. Anna skriver
protokoll med runda boksläver i bläck, vänta, sdger hon,
vad sa ni nu, vad var det vi bestlimde.

Vad vi bestlimde? Det åir augusti och kväll, och vår
lokal iir så full av målartåirg att vi år tvungna att ha vårt
möte någon annanstans, vi sitter utanför Stadsteatern,
fryser kanske litet nu ndr solen nästan är borta, och en sak
iir vi såikra på: vi vill ha en egen ungdomsförening.

I två år har vi varit en "g.upp" någonstans i utkanten
av Rädda Barnen, och det har vi tröttnat på. Tröttnat på
alla kansken och måsten och att hela tiden vara beroende
av det goda humöret och viljan hos någon annan, någon
"riktig" räddabarnare och "vuxen".

Så här, utanför Stadsteatern en dammig augustikväll,
har vi bestiimt oss för att bilda Rädda B arnens Ungdoms-
förening i Göteborg. Så är der, Anna.

En egen förening, kanske åir det för mycket?
Kanske eir det alldeles hopplöst att bringa ordning i det

kaos vi lever i och biir med oss vart vi gfu. Attbalansera
mellan liv och död, attvaramittuppe i attväxa och förstå
och hålla de nervösa händerna stilla. Hur skall vi lyckas
använda oss av sådana fina ord som styrelsemöte och
stadgar och demokrati?

Vi lyckas inte heller. Vi löser saker och ting på vårt
eget sätt. En sak kan vi: forstå varandra. Läsa varanda
och den glädje eller trötthet vi känner.

Ja, vi gör som vi vill, vi tar våra egna beslut och vårt
eget. ansvar, och på något vis lyckas vi stå ut med oss
själva och alla andra. Alla gråtftirdiga underbara kval-
miga timmar vi ti llbringat tillsam mans, det åir en dj ungel
att triinga igenom, vi måste bygga nya vägar, vi kan inte
sluta nu, nu ndr vi iir så ndra.

Karin sträcker sin smala svarta rygg och häver sig över
bordet: - Nu går vi vidare.

- Vänta lite, jag ska bara...

- Vi måste öppna ett fönster!

- fu det någon som har en penna?

- Min buss går snart.

- Htir eir så varmt!

- Vem har sctt listorna?

- Nej, nu går vi vidare!

- Jag tror ju...

- Är det någon som har en penna åt mig?
Och till slut kastar Christine sitt ljusa hår bakåt och sjalen

över axlarna och säger i förbifarten. - Nu går jag; och
Maria passar på att byta sam talsämne, oc h sedan försvinner
de allihop. Anna blir kvar med hela bordet fullt av smulor,
och jag fortsätter attprata,hon nickar och åir blek i ansiktet
och säger visst och ja, och jaha, och ler bara stilla nåir jag
kommer på att fräga om hon åt trött.

Och klockan iir flera timmar för mycket, inte blir det
några läxor giorda till i morgon, det åir mörkt ute, Brunns-
parken lyser gult, och iskalla händer som vill allt annat än
gnpa om affischerna, jag tappar ett papper, nej, två, de
seglar iväg över gatstenen, overkligt vita emot allt det grå
och smutsiga.

Det vi gör som åir så vikrigt, vi åir unga och det håir iir för
andra unga, något måste hända i ett samhälle som inte
förstår hur lätt vi barn gfu sönder, och hur svårt det åir att
laga.

Vi iir trötta på dem, alla de som pratar om hur duktigavi
åir håir i Sverige.

Nåir en tredjedel av alla barn och ungdomar lever med en
ensam stående mam ma eller pappa. Nåir en fem tedel av dem
aldrig träffar den andra töräldern.

Nåir det varje vecka dr en ung pojke eller flicka i Sverige
som tar sitt liv.

Nåir det gfu tjugo barn på en dagisfröken och fritids-
gårdarna stlings.

Niir det anses lika allvarligt att snatta som att sprida
barnpornografi - man får högst sex månaders fängelse.

Nzir anmälningarna om incest bara ökar.
Och nåir det samtidigt finns en lag, FNs Barnkonvention,

som klart och tydligt talar om atr derta inte får hända.
Speciellt inte i ett så rikt land som Sverige.

Sveriges riksdag har ratificerat barnkonventionen. Det
åir allmå ett brott mor svensk lag att behandla barn illa. Och
det FÅR INTE hända.

Det finns en enkel logik i det vi gör i Rädda Barnen. Det
hiir åir för framtiden.

För det vZirlden gör emot sina barn idag, det gör barnen
emot viirlden i morgon.

Svårare än så åir det inte.

1l
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Bon as Brud ar
Titti Holmör.

Det tigger engagemang och entusiasm som en tcit slöia över det trivsamt inredda lilla
rummet. Upplysta av stearinlågors sken sitter fem unga kvinnor runt ett bord med rykande

tekoppar. Deras upprörde röster blandas med höga skratt.
Först porrbilder och nu det hrir.

- Det rir så dålig stil att komma med påhopp utan att sötta ut namn. " Förr hade
vampyrerna huggtänder, nu har de livmoder" . Om de rindd ville ta eh diskussion.

-Vi borde bjuda hit öven mön nösta gång och se om ndgon kommer.

- Om något sådant htir htinder igen skavi sritta upp de hör.
Någon visar upp en svarnit planschförestöllande en tecknad Pippi Långstrump med

automatgevrir. Undertextens uppmaning lyder: KVINNA,TAG DIN RATT!

Vi befinner oss hos Bonas Brudar, feministgruppen på
dcn marxistiska folkhögskolan Bona, två mil nolr om
Motala, in i Östergötlands mörka skogar.

Bonas Brudar tir en grupp unga kvinnor som en gång
i vcckan samlas, dricker te och resonerar kring olika
kvinnofrågor. Mötena behandlar främst feminism ur
ett marxistiskt och anarkistiskt perspektiv och man
talar ofta om personliga relationer då det personliga
anses politiskt.

Att kvinnokampen åir jämsälld med klasskampen år
ivrigt förespråkat av Bonas Brudar eftersom en ofta
förödmjukandc kvinnosyn ingår som en naturlig del av
det patriarkala systemet i ett kapitalistiskt samhälle.

Detta påstående åir dock omtvistat i arbetanörelsens
historia såväl som på Bonas folkhögskola, som för

övrigt har Vänsterpartiet som huvudman.
En del fem ini stkritiker menar att klas skampen måste

föregå kvinnokampen. De anser attjämlikhet automa-
tiskt och oundvikligt föds ur socialismen och att
feminister dr överpretentiösa kvinnor som hungrar
efter höga chefsposter men känner sig utkonkurrerade
av männen.

Feminism hos Bonas Brudar iir något helt annat.
Gruppen vill bryta traditioner, få kvinnor att se ndr,
hur och att de blir osynliggjorda och förlöjligade för att
de tiinker och handlar på ett annorlunda och nytt sätt
i förhållande till män. Att få kvinnor att stå för
feminismen och för kvinnliga veirden, åir dåirtör grund-
läggande. För att bli accepterad ska kvinnan varken
behöva efterlikna mannen eller tvingas leva upp till

ffiffi
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Tove Wahlin, Linnea Jones, Caroline Eklund. Bild: Mattias Bengtsson
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den schablonbild som finns av kvinnan, däremot ska
hon ha rätt att göra det, anser Bonas Brudar.

Verksamheten handlar lika mycket om att nå själv-
säkerhet, som om feminism. Genom bland annat
röstövningar vill kvinnorna låira sig stå fcir sina åsikter
utan att mumla, slå ned blickan eller urskulda sig. Att
skaffa sig ett självförtroende som gör att man vågar stå
upp, säga sin mening och argumentera för den, utgör
en stor del av innehållet.

Det hela började i
höstas dånågrakvin-
nor i tjugofusåldern
med varierande erfa-
renheter av feminis-
mens innebörd, in-
bjödalla intresserade
kvinnorpåskolan till
att diskutera kvinno-
frågor en kväll i vec-
kan.

Intresset bland
eleverna tu måttligt.
En anledning kan
varaden missvisande
bild av "rabiata
feminister"samhället
målarupp som sdkert
skrämmer somliga.

En annan faktor åir
det alltmer tillta-
gande draget av pas-
sivitet som håirskar
över Bona folkhög-
skola. Men det finns
en kåirna på fem-sex
stycken och antalet
deltagare på mötena
skiftar.

Om inte kvinnor
uppmåirksammat fe-
ministgruppen har i alla fall män visat sig uppretade
eller nyfikna och velat vara med. Då Bonas Brudar sa
nej med motiveringen att kvinnor måste bilda sina
egnaforum, bildades som en reaktion Machoklubben,
en grupp endast för män, diir modellen av klich6-
mannen drevs in absurdum. Ett numera nedlagt pro-
jekt.

I slutet av varje ftäff kommer Bonas Brudar överens
om ett ämne som känns aktuellt, man letar material
som var och en tar sig igenom och som sedan används
som diskussionsunderlag till nästkommande möte.
Kvinnorna har nu hunnit med en mängd teman av
olika slag: alternativa kZirleksförhållanden, utseende-

fixering, kvinnor i reklam, prostitution, med mera.
En del ämnen verkar outtömliga. Hätska menings-

utbyten kring fri sex, kvinnosolidaritet och mäns
håirskartekniker återkommer man ofta till.

Under vintern har Bonas Brudar i samband med en
feministkurs i Lund, kommit i konrakt med andra
feminister runt om i Sverige. Tillsammans med en
grupp feminister från Gillbergakollekrivet utanför
Linköping har man nu på Linköpings Bokcaf6 srårrår

ett kvinnokafd vid
namn Lilla My.
Kafdet har öpper
varje måndagkväll,
ibland med förelåis-
ningar om någon
kvinnofrågamedef-
terföljande diskus-
sioner. Allakvinnor
åir välkomna.

All uppslutning
peppadeBonasBru-
dar till att förverk-
liga planerna på en
egen feministkurs
på Bona Folkhög-
skola. I mitten av
mars strömmade
folk från hela
SverigemotVättern
för att tillbringa en
helg idenikotingula
byggnaderna dåir
Bonas Brudar har
sitthögsäte. Kursen
var den första i sitt
slag, då den inbjöd
både män och kvin-
nor att delta. Detta
var inte odelat posi-
tivt, då en del av

männen, enligt Bonas Brudar, i vanlig ordning tog tör
mycket plats på kvinnornas bekostnad. Men resultatet
blev över all förväntan,40 personer fyllda av ideer och
glöd samlade för en god sak, for utbyte av erfarenheter
och diskussioner långt in på nätrerna. Sådanr ger
energi och ytterligare kampvilja.

Genom att medvetandegöra det problem som kvin-
nans situation faktiskt utgör, och sedan arbeta med
detta, växer man. Genom uppmuntran och stöd vågar
man tro på sig sjalv. Genom givande, kunskaps-
berikande träffar har man format en ideologi att luta
sig mot. Efter snart ett år tillsammans kåinner sig
Bonas Brudar starkare åin någonsin.
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Min idol
UNG DUCH KABOMW DUNG DUNS DUNS
CRASH PANG DANG DUCH PANG

- OH GOD I LOVE TO HATE!!
TUNG KOBOM TUNG TUNG DUCK PANG
CRACH WOAWWOOO TU TU DUCH

- IT'S A LOT NEARER THAN OUTER SPACE
TU TU DUCH TU CRACH EE,EE,EEEEEEE TU
TU DUCH
YEAH YEAH WOW

-THANK YOU GOOD NIGHT

- Min idol Hmmmmmmmmmm' Min idol heter Dan
Peters. Han zir trummis i ett Seattleband som heter
Mudhoney. Han har också varit med i Nirvana'

Så htu var det! NZir jag fyllde 15 fick jag min första
skiva med Mudhoney. Jag lyssnade lite på den, men
tyckte inte den var så bra. Jag la undan den. Ungefiir
en månad senare satrc jag på den igen. Denna gång
lyssnade jag på ett helt annat sätt. Jag lyssna i första hand
på trummorna. Jag blev genast mycket fängslad och det
blev det enda jag lyssna på i en hel vecka. Jag köpte en

till... och en till... och sn till.
Det går inte att beskriva med ord

för en vanlig dödlig
når Dan börjar
sakra på vir-
veln, ökar lite
och lite till
och lite till.
Han ligger
i samma
fempo ett
tag, sen
kommer
det bästa,
när sakta
mcn sä-
kert han
går från
virveln
till golv-
pukan.

Dct går
inte att be-
skriva, det
måste höras.

Det känns
som man svä-
var, man kopp-
lar av ytter-
viirlden och bara
sitter och njuter.

Folk tror man är knäpp när man sitter och ler och trummar
på benen med freestylen På högsta.

Sen dess har jag nästan bara lyssnat på Mudhoney.
Jag har alla deras fyra skivor, men den sista höll inte riktigt

samma klass som dom tidigare tre.
Nu ska jag förklara vad som år speciellt med Seattlebanden

(mest Mudhoney). Mudhoneys musik låter som Jimi Hendrix
plus en massa trummor. Man har ett annat sätt att spela
rummor, man använder virveln mycket mer, man har mycket
mer rytm i dom vanliga takterna.

Det var Nirvana som slog igenom först av Seattlebanden
(för vanligt folk med MTV alltså).

vem har glömt det underbara riffet från Smells like teen

spirits!?
Det zir så jävla mycket bätre än vanlig populärmusik med

Roxette i spetsen och man vill ju bara dö nd,r "Loket" säger åt
husbandet att spela. Bara att se på dom framkallar
spykänslor, deras fåniga kostymer och gitaner upp vid

halsen. Fy fan.

3 procent av klass 9 A
Buråsskolan Göteborg

Illustratör:
Jon Bergmark

[/,1
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neger
Asa Akesson och Sussie Lindström

två " negresser" som var medfrån starten.

Efter att ha gått uppför de långa trapporna från Linnegatan,
står vi inför ännu ett par trappor.

Vi suckar och fortsätter uppför.
Uppe på den rödbruna tegelfasaden hänger en svart-vit skylt,

den säger oss att vi har kommit rätt.
vi går in genom dörren från den ljusa dagen, till mörkret diir

inne. Det tår ett tag innan vi kan urskilja grur.t ror vi innan bara
känt under våra skor. små fönsrer släpper in lite rjus och belyser
de grå kalla väggarna. vi åir inne i Nordhemsskolans pannrum
i Göteborg, dZir NEGER håller till.

NEGER står för Nordhemsskolans Elev Grupp EmotRasism,
som funntis sen ett år tillbaka. Det var under den tiden då
lasermannen håirjade som vårst uppe i Stockholm, som några
elever på Nordhemsskolan beslöt sig för att bilda en anti-
rasistgrupp.

Det törsta projektet var att göra en utstzillning om rasism i
Europa och i tredje viirlden. utstiillningen kallades "Utrota
varenda jävel", från den då aktuella boken med samma namn,
skriven av Sven Lindqvist.

sen dess har vi på NEGER hafr ett anral andra projekt. vi har
haft loppmarknad, och de pengarna vi fick in har gått till

somalia. vi har också gårt med bössor och samlat pengar på
rockfester med mera. De pengarna gick också till Somalia. Det
senaste iir Rockcafd NEGER, där vi har caf6, och olika band som
spelar en kväll i veckan.

Eftersom NEGER åir en ideell förening krävs det att alla som
iir med iir beredda att arbeta och suilla upp for NEGER på sin
fritid utan ersättning.

- Jag tycker att det iir självklart att man tar en del av sin fritid
till att hjälpa andra i tredje vårlden, säger Sarah Ferm6n.

NEGER har cirka 50 medlemmar, varav de flesta faktiskt lir
dejer. vi har många gånger funderar över vad detta kan bero på.
Den enda förklaringen vi kan se, är att vi verkligen engagerar oss
till 100 procent, det som NEGER behöver för att kunna fortsätta
med sin verksamhet. Killarna gör det tydligen inte på samma
sätt.

- Jag engagerar mig i NEGER för då känner jag att jag gör
något fcir dem i tredje vårlden, som man alltid sett och hört om
i massmedierna, och varit så ledsen över, men aldrig vetat. vad
man ska göra för dem, säger Hilma Obom.

Hirtills har NEGER fåm ihop cirka 10.000 kronor, pengarsom
främst har gått till Somalia, förmedlade av Röda Korser.

Bild: Kajsa Gullberg
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P äokänd m ark
Helge Nilsson

Svenskar fick stryk. "svartskallar" fick stryk'
I kaffeterian satt invandrarna. Svenskarna satt på andra sidan skolan

och höll sig borta från "kafferterian".
Skolan tvingades ta emot elever från ett hem för kriminella ungdomar'

bråkstakarna ä.ogr till Märsta-gymnasiet, utan att någon giorde något åt
det.

När det inte höll längre, när elever blev misshandlade under skoltid
svarade man med temadagar. Rektorn undrade vad som hänt med "rör inte
min kompis"-demonstrationerna fem år tidigare.

$t.,,.

Ingenting blev bätffe.
Till slut strök man nationalsången på avslutningen,

för att inte invandrareleverna skulle ta illa upp. Ingen
hade frågat invandrarna, som i själva verket inte alls
hade något emot "Du gamla, du fria".

Ingen förklarade för svenskarna, som lade skulden
på invandrarna.

Varje år i slutet av november samlades man för att
göra upp, under skenet av statyn över en oskyldig Karl
Xll. Mitt i sörjan stod vi. Jag sjiilv, Thomas Lagerquist,
och på den andra sidan, Jack Attar från Libanon.

Samtidigt, på andra sidan staden, men i en helt
annan viirld satt filmregissören PeÅ Holmqvist och
försökte förstå varför svenskar och invandrare slogs'

Han tog med sig kameran och gick ut på Karl Xll-
natten 1991. Dzir träffade han Thomas, mitt uppe i en
hetsig diskussion om svenska flaggan och rasism"'

Efår några månader träffade vi PeÄ i Miirsta för att
prataom hur vi upplevde alla bråk och konflikter. Vi
blev förvånade, för första gången på länge lyssnade
någon på vad vi tyckte unn att anklaga oss för att vara
rasister. Vi var aldrig några rasister, men ju oftare vi
blev beskyllda för att vara det, desto ilsknare blev vi'

I stiillet för att bli bemötta med klyschor och vinklad
statistik, fick vi nu prata till punkt. Varken förr eller
senare har vi blivit så paffa som när vi sedan blev
erbjudnaattvara med i en dokumentlirfilm som skulle
spelas in i Beirut för att sändas i TV.

Vi skulle tillsammans med Jack, som vi inte
kände. resa till Libanon i tre veckor för att låira

känna den miljö som tvingat honom och hans

föräldrar att fly 1983.
Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på, men tog

ändå chansen för att få en möjlighet att säga vad vi
tyckte.

Libanon Zir ett land med rötter i den urgamla
feniciska kulturen, med gränser skapade av Frank-
rike och Storbritannien efter första våirldskriget. På
så sätt fickettland som varitkristet sedankorstågen
på 1100-talet en stor muslimsk befolkning.

Med en tvivelaktigt genomförd folkråikning i
slutet av tjugotalet gav man makten åt de rikare
maronitiska kristna. Muslimerna, sd'kerligen fler
till antalet, var fattigare och kunde inte protestera.
B efolknings grupperna kunde räknas efter religion :

katoliker, sunnimuslimer, shiamuslimer, druser,
armenier, greki sk-ortodoxa och protestanter.

I början av 7O-talet gick det inte längre.
Muslimerna, som nu bevisligen var fler, fick inte
del av depengar som strömmade till turistparadiset
Libanon. De kristna vägrade dela med sig. 1975

bröt inbördeskriget ut, ivrigt påhejat av Sovjet och
USA.

Under 16 år sköt och bombade man, människor
dog, många flydde till olika länder. Bara smulor och
ruiner återstod nåir kriget äntligen var slut 1991.
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Jack visar Thomas och Helge
runt i Beirut, staden hanflydde
från under kriget.

- Det dr ofattbart att detta ör
sammo stad som bilderna vi sett
på en grönskande metropol. Det
finns inga ordför sorgen man
l<inner.

NZir krutröken skingrats hade
den blandade huvudstaden blivit
två. Ösra Beirut åt de kristna.
västra för muslimerna.

Man gick inte längre i samma
skolor, man kände intelängre var-
andra, man umgicks inte mer.
Goda grannar hade blivit bittra
fiender. Alla hade förlorat. Lan-
det var ockuperat av Syrien och
Israel, ekonorain i spillror med
exrem inflation och arbetslöshet.

Allt detta kunde vi ra reda på
innan. Vad det egenrligen betydde
kan man inte förklara. Hur det
känns att se den helt förstorda
innerstaden och jiimföra med bil-
der av en grönskande metropol
kan man inte beskriva. Känslan
av sorg åir så kompakt att man kan
ta på den, man orkar inte med mer
än ettpar timmar i detta helvete av
mineringar och sandsäckar.

Att se de gapande hålen efter
landets sörsta bibliotek och veta
att människor dött för detta van-
sinne, göratt man bara vill blunda
och vakna ur mardrömmen.

Men det tar aldrig slut. Man kan
åka och bada på stranden, men
inte ens dåir kan man fly undan
helt. Hela tiden vet man att man dr
långt hemifrån.

Efter en dusch i kallvatten och
stearinljus sopar man undan nat-
tens kackerlackor och fcirsöker få
till något som liknar en svensk
frukost. Efter några dagar vänjer
man sig och börjar uppskattå sa-
ker man inte tiinkt på förut, hemma.
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Det finns naturligtvis saker att vara glad över också i
Beirut, människor att möta, platser att se.

Håir började vi prata, Thomas, Jack och jag. Första
gången vi sågs var på flygplatsen i Wien, innan dess hade
vi knappt sagt "hej". Första samtalet handlade om vem
som fcirstörde festerna i Märsta, rasisterna eller
svartskallarna? Det var svårt att släppa de stiillningar vi
grävtneross i underflerafu, men efteren tidkunde vi sluta
tala för kompisarna och resten av Sverige, grupptrycket
släppte och vi kunde börja tiinka själva.

Om någon trott att vi
skulle överge allt vi [idi-
gare sagt så fort vi sett rui-
nerna efter kriget fick de
fel. Tiden gick och vi såg
mer av landet och räffade
allt fler människor som
upplevt så mycketvärre sa-
ker än vi. Stegen var till en
början små, men de be-
tydde mycket.

Vi började umgås med
Jack, en av dem vi tittat
snett på dåirhemma, och
även om inga konflikter
löstes, blev stZimnin gen mer
avspänd. Vi kom under-
fund med att vi trots allt
inte var så olika.

Så kom Thomas och jag
till ett av landets universi-
tet, där kristna, druser och
muslimer läste tillsam-
mans. ffots att de alla bar
på minnen som de ännu inte kunnat komma över. Vi kom
till en klass i "konsten att kommunicera" diir människor
som försökt döda varandra tvingades atttala med varan-
dra, hålla föredrag och som avslutningsprov försvara den
andra sidans religion. Vi fick trZiffa shiamuslimska flickor
som såg ut som vilka sydöuropeiska tjejer som helst.

Allt vi fått veta om muslimer var fel. De hade ingen
slöja, ingen heltiickande klädsel. Vi talade med deras
lårare, Lulu, om våra problem i Mzirsta, Sverige. Hon
lyssnade på oss och, på ett sätt som vi aldrig tidigare mött,
hon accepterade det vi sade, det fanns ettproblem. Istiillet
för att säga att vi hade fel, frågade hon vad vi nu skulle göra
åt saken?

En alltigenom destruktiv svensk diskussion blev något
konstruktivt, när någon som upplevt värre konflikter

hjälpte till. Vi förändrades, efterhand tog vi ståillning mot
en del av det vi sagt tidigare. Vi förstod varför människor
flydde till vfut land, vi lZirde oss saker som hjåilpte oss att
förstå dem på andra sidan. Vi ville göra något själva
istiillet för att klaga.

Aldrig talar man i Sverige om hur man själv kan lösa
problem i sin egen trappuppgång eller kommun. "Stoppa
invandringon", "kasta ut dem som bråkar". På ett väldigt
svensktsättklagar man och väntar sigattnågon annan ska
tatag i saken. Man bemöter åsikter och förtvivlan med

ffi
WN:::

På ett av landets universitet pågår en lektion i kammunikation. Av de andra elevernas
berättelser börjar Helge ochThomasförstå att det inte finns enHa lösningar på svåra
l<onflikter,eller att enpart ör "syndabockan" - manmåsteförsökalösademtillsammans.

skällsord, "rasist", "svartskalle". Islället för att försöka
lösa problemen försöker man hitta en syndabock.

Nu kunde vi äntligen komma någon vart, äntligen
kunde vi mötas på halva vägen och försöka hitta en
lösning. Den hjåilp vi fått av en libanesisk låirare visade sig
ovåirderlig nåir vi mötte gamla kamrater i Sverige.

Innan vi kan tala om våra motsättningar utan föro-
lämpningar och ilska, kan vi knappast lösa någonting.
Den som blir kallad rasist, kanske felaktigt, blir bara arg
och ledsen. Man vill inte tala med personer som skriker åt
en.

Vi måste sluta leta syndabockar och anklaga politiker
för ansvarslöshet. Ingen minister löservåra egnaproblem
om vi inte försöker själva. Svenskar och invandrare slåss
fortfarande med varandra, men vem vinnerpådet? Ingen.
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Nio grams frihet
Mötesf ri h et Tryckf ri het
Asi ktsf rihet Rättsfri het
Föreningsf ri het Valf ri het
Störande av den allmänna ordningen
Allmän - Enskild
Tugga din taggtråd
Vet din gräns
Håil käft!
Polisslagen
srå srå
Sla in rätt
Våld Rädsla Hat
Är det bara jag som ser?
Alla dessa krypskyttar längs takåsarna
och vem kastade nyckeln tillskyddsrummen?
Givakt Manöver
Rätt Fell Fel Rätt!
Rätt till nio grams bly i nacken
Monumenten poserar
Hänryckta parader längs breda avenyer
Förblindade möss - grova kängor
Kraas Kraas

- Slå intel

- Jag har betalt tevelicensen

Vacker död
lnversionen strålar mot en
klarblå him mel
locket har vi själva tillverkat
av koldioxider från
minsta moped till våra
största sko rste ns I andskap
miljökraven förbränns i utredningar
protesterna sugs upp av
mediernas valiumflod

- Tänk om allt dog
Världens vackraste död

i klarblåa toner belyst av en
skim rande radioaktiv sol
kvävda av våra egna spyor
sakta bedövar jag mitt miljösamvete
med en flaska Ballentine's

- skål för den vackra döden

Uppstoppad
llskan fastnar i disken

- hela avloppet är
igenproppat med skit
radion spelar kramgo soul
glasen och kopparna dansar rena
in itorkstället

- så fint

- då skär jag mig på brödkniven
och de vita molnen i diskhon
blir röda

- jag slänger ut torkstället
genom fönstret
plåstrar om såret
bäddar ner mig under täcket och
ringer 90.000

Bagdad Gocktail
Kriget är slut
sakta körde tanksen över våra sinnen
förmedlade via satellit
sminkade med censur
örnen tömde sin last över Bagdad
Galna araber stjäl vår svarta välfärd
likutgången bedömdes av experter:
Säffle - 10 grader - Bagdad - 130.000 människor

- Matskedar?
på Hardrock caf6 i Bagdad
serverar man legitima lik som
oliver i vår cocktail

- Skål för freden
låt oss aldrig glömma att:
Gud är Amerikal

Oppet hjärta
Jag äter upp dina P-piller
Tvättar ditt långa hår
Matar dig med kyssar
Planterar mitt huvud i ditt knä och
låter dig stilla lyssna till min själs
allra hemligaste önskningar
Jag ger dig ömt min kropp
upptappad i erotikens badkar
till kanten fyllt med lust
och allt bara för att just du
skall ha
Portkoden till mitt hjärta

Fredrik Bilön
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ATTDODA,
VARHANS UPPGIFT

Text: Kaisa Gullberg lllustration: Jon Bergmark

Vi ska upp till aulan i skolan.
Det åir veligt som vanligt, ingen vet riktigt vad som ska hända.
NZir vi satt oss ner, ser vi Christer, vfu låirarpraktikant, gå omkring på scenen i någon

oEevlig utstyrsel.
Han viinder sig till oss och frågar var vi befinner oss.
Några ljushuvuden säger att vi åir i Sverige, några andra föreslfu Tyskland.
Nej, vi Zir i lran.
Med Christers hjälp utspelas en lång och hemsk historia för oss, men det har vi inte

riktigt fattat än.
Han åir lite tråkig i början, kör lite torra skämt, så att man fänker; jaha, tjohej för

dig.
Han gapar, skämtar och retas och han använder vårt språk.
Han berättar bland annat om en liten kille som inte vill ha samma jobb som sina

kompisar; att leta minor i öknen med en sked.
I historien blandar han in fascismen i Sverige i dag, om Sverigedemokraterna och

om reaktionerna från andra skolor dåir han spelat sin pjäs.
Alla lyssnar, det går inte att låta bli och det går inte att göra honom till åtlöje, för

då sätts man dit med samma slags åtlöje.
Men hela tiden, utån att man fänker på det, byggs pjäsen upp. Den lilla killen som

inte vill leta minor med en sked, flyr nu ut ur Iran, en dyr och farofylld resa. Slutligen
hamnar han i Sverige, och man förstår att berättelsen år sann.

Huvudpersonen i berättelsen byts nu ut, och nu handlar det om Muhammed. Han
jobbar på en fabrik diir också Christer jobbar.

En morgon kommer Christer till jobbet lite tidigare. Fabrikslokalen åir helt tom på
folk och allt lir tyst- nej, allt zir inte tyst, ingenting åir tyst, någon häver ur sig all sin
tystnad, någon har varit tyst alldeles fcir länge. Han skriker och gråter.

Christer går fram och det åir Muhammed som gråter. Människa som han åir frågar
han vad det Zir. Muhammed tittar upp på honom och på frågan svarar ögonen att det
åir ångesten.

Muhammed berättar det han inte har berättat för någon på åtta fu. Han berättar om
hur han stfu ute i öknen i sitt hemland Iran.

Det är morgon och det åir en förbannat fin morgon. Helt fel morgon för ett krig, men
krig iir det.

Truppen han tillhör ska storrna fienden bakifrån idag.
Han taruppenkniv, tittarpåden hopplöst. En gammal slökniv,literostigpåbladet.

Han känner den i handen.
Vad gör den i krig? Vad gör han i krig? Vad fan åir krig?
De ger sig iväg.
De har gått ett tag och år framme vid sitt måI, och Muhammed ser en ensam vakt,

en ung pojke.
Det är hans uppgift att döda honom. Han smyger sig fram, lägger handen över

pojkens mun och sätter knät hårt i hans rygg, tar fram kniven, sätter den mot pojkens
hals och trycker, sliter, skzir mot. ett hårt ungt sEuphuvud som vill leva, med en slö
kniv som inte vill döda.

Alla i publiken Zir dödstysta nu. Alla åir dzirute i öknen, alla iir inne i ångesten.
Jag känner hur detrör sig i min kropp och tror attdetkommer från magen, men det

sirrer i mitt blodomlopp, i min hjåirna och i mitt hjåirta. Det åir ett sådant tryck i hela
salen, min kropp sprängs och jag gråter hejdlöst mot en blek kompis.

Christer tar ingen hänsyn, han vet att ingen dör av detta.
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Jag kan förmå mig att fortsätta lyssna, och
pojken som inte iir äldre än jag och som håller
på att få halsen avskuren av en gammal rostig
kniv, tittar in i ögonen på Muhammed och hans
ögon följer Muhammed, alltid, överallt.

Varje natt drömmer han om dem. Varje natt
vaknar han med ett skrik och ser ögonen som
frågar; varför?

TvZirt slutar Christer berätta. Det åir alldeles
tyst. Så övergfu han till Sveriges vardag, om
problem med invandrare och varför det upp-
står problem. Han pratar om nationalism. Han
pratar också om patriotism och vill att vi ska
förstå skillnaden mellan nationalism
och patriotism, att det inte zir något fel
i att tycka om sitt land, men att det åir fel
att bli omåinsklig.

Att vi måste veta och törstå.
En del frågor dök upp i mitt huvud,

så jag träffade Christer och fick svar.

Pjäsen har han skrivit sjåilv, efrer att ha hört många flyktingar
berätta sin historia o m varför de iir hiir. Varj e förestiillnin g
har varit lite annorlunda, improviserats utifrån olika
skolor och elever, men överallt har den gett
positiva reaktioner. Även några få ne-
gativa. Christer spelade pjäsen en
gång bara för Sverige-de-
mokrater. Aven diir
var reaktionerna
positiva, och
mångablev "om-
vända och frälsta
från onda".

\

it
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Men deras
skrik

hördes inte
en novell av Lena Barregård

Dagen var klar och inga moln
syntes på himlen. Men så hade ju
också de senaste 27 dagarna varit
klara dagar. Det var nästan en
månad sedan regnet föll.
Mannen avbröt sin långsamma

vandring och de krumma benen
skälvde nåir han satte sig på stenen
vid vägkanten. Det skulle ha varit
blommar hår nu, en månad efter
regnet. Det skulle ha vuxit säd på
fåltet, han såg upp mot slutt-
ningen, dåir de förkolnade träd-
resterna hade fått samma grå-
bruna ftirg som den omgivande
jorden.

Han kisade och försökte fixera
jorden, stenarna och himlen med
blicken för att bäme förstå vad
han såg. Det lyste ftirggrannt hiir
och var i detgrådammet. Trasiga
burkar i plast och plåt. Några
tygtrasor.

Mbele hade sagt honom att han
skulle hämnas. Det var dZirför de
hade åkt, för att kämpa till sista
blodsdroppen. Mbele hade tagit
honom om axlarna, sett på ho-
nom med främmande ögon och sagt:

- f'31, jag åker nu. Jag åker för att utrota de djävlarna. Så hade han
liimnat honom. Det var 26 dagar sedan det håinde. Han visste precis, för
det var två dagar efter regnet. Soldaterna hade kommit, i jeepar som
vanligt. De hade kom m it regelbundet åinda sedan bombattackerna slutade.
Myala var den by som låg niirmast gränsen och dåirför kom de ofta. De tog
det de ville ha, skrek åt byborna, sparkade efter hundarna och barnen och
åkte sedan iväg och människorna i byn kunde fortsätta leva sitt liv tills
nästa gång. Det var lättare att leva med det än det hade varit att uthåirda
skräcken under fl ygbombningarna.

Men den håir gången var det annorlunda. Han mindes hur de två soldater
som varit mest berusade hade tagit tag i en gubbe och dragit in honom i
en stuga dä de hade slagit honom sanslös, och hur sedan den ene soldaten,
denblonde, hadegåttbakom husknuten. En halv minutsenare hade Mbele
kommit springande, stuckit till honom den tunga kniven och en metallbricka
i en kedja och sagt:

- Fort far, göm det här, jag har dödat honom...
Sen hade allt gått så fort. Han hade stapplat iväg till kullen med stenarna

förattgömma sakernaoch diirifrån hörde han skriken från soldaternasom
upptiickte sin döde kamrat.
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Deblev somgalna, de släpade utden gamla mannen
från stugan och dödade honom med ett slag mot
huvudet av maskingeväret, sen bar de den döde
soldaten till en av jeeparna, hämtade bensindunkar
och hällde bensin överallt, över stugorna, över get-
lerna, gräset, träden och människorna. De föste ihop
de vettskrZimda byborna i en klunga framför byns
största hus, och hela tiden skrek de vanvettigt. Sedan
blev de alldeles tysta.

Skräcken lade en iskall hand över hans hjZirta dåir
han satt gömd bakom en sten. En av soldaterna strök
eld på en tiindsticka och törde den långsamr mor der
bensinindränkta gräsct. Plötsligt var allt ett enda
eldhav.

Brinnande människor sprang omkring i menings-
lös dödskamp, men deras skrik hördes inte. Det enda
som hördes var eldens dån och salvorna från
automatgevåren. Som vågor. Om och om igen. Sedan
tog det slut.

Soldaterna, svarta av sot kaståde sig i jeeparna och flydde den svarta röken.
I den stunden upphörde den gamle att tiinka. Han hade registrerat allt och

nu rullades dessa minnen upp för honom som en film. Han hade också en film
i sitt inre, som visade hur Mbele hade kommit hem, tigit med tomma ögon
i två veckor, och sedan nåir de två andra männen kom, hur de fyra hade suttit
dag och natt bland ruinerna i tre dagar och samtalat med låga röster, tills
Mbele kommit och sagt sitt:

- Far, jag åker nu. Sedan gick det sju dagar. Det visste han, för han
råknade dem. Efter sju dagar hade kvinnan från grannbyn kommit och
berättat attMbele var ciöd. Hon hade upprepat meddelandet tre gånger och
sedan skakat på huvudet och gått sin väg. Det var fyra dagar sedan.

Han kisade igen, men han kunde inte liingre se vad som fanns runt
omkring. Det var fortfarande ljust, men allt flöt ihop i grått och brunt. Han
tittade ner på sina händer och såg tydligt hur de knotiga, fårade händerna
vände och vred på någonting. En metallbricka. Bokstiiverna på den fram-
trädde tydligare än någonting annat. Kantiga, hårda.

Och han läste dem utan att förstå:
And ers S t rom be rg. Han lätbrickanglidaurhänderna, neri det

grå dammet, dår den blev liggande.

Pennteckninp av Ishmial Zolisa Ndzondo. 12 år
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hud
bort

Klä av huden,
kylan,
de svaila ögonspår,
stålgrå, hårda, blödande
bort
hud
anar redan
det vita i ditt kött

köttet
skall jag dricka
sömnlösheten,
hålorna i dina händer
dunkla, snabba
det fallande svafia
skall jag
dricka

bort
isljus, bort sjöfåglar,
bort trögflytande blod
ont om tid
i världen
klös fast sekunderna
vid mina kinder
jag vill se.

Vilken är ondskan
tomheten
blåheten
den NAKNA staden
och alla liusen som är hela
och alla stavelser
sönderbrutna
och hur vi
glider
fram
med
fågeln
murad i bröstet
och det
kornsvarta blodet
strömmande
du dricker
du
din hjärna
dina svarta läppar
dricker

ONDSKAN
så svidande
ONDSKAN

Sorgen
och
DINA ögon DINA
så oförlåtligt
stängda
och lörseglade.

Träd med stammen
överhölid
av smuts och sorg
Ditt ansikte
och detta ljud
Av VATTEN
och denna
LUKT OCh SMAK
av vatten
och
spåren
i din hud
som pendlar
älska
hata
älska
hata
Du är inte sanning.
Jag är inte sanning.
värld
och ingenling
som måste
REN
du måste
tvätta mig,
vattna
mina ögon
böljande
som vattenglas,
vattna
mig
och se mig
växa
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av Bahar
Shahabaziar

Ur tystnaden
Vad kan jag skriva?

... Alla miinniskor tycks ju ha en skaparförmåga.
art har då min tagit vägen? Jag kanske aidrig fick med mig

någon då jag ferddes. Gud glömde det helr enkelr. Han höll viil på an'i::.. skapastoramiin, ochhadeintetidmedmig, ochinte skamanbliondpåhonom
för det, att han valde de stora männen framför min existens., Han försökte förklara för mig och sa: - De här männen som du ser kommer att b,ira

historiens tunga ansvar på sina breda axlar, ty de sj iilva ä skaparen till dettå i universums. unika verk. Taviilhandom dem kvinna, tro ej as din exislens är helt utan betydelse, ty du har
tilldelats en för din sköra natur stor roll. Sköt om de här miinnen, vårda dem som bam även i wxen

ålder, för defia är dina hiinder skapta, för detta ?ir hela du skapad.
, Jag iakttog honom med obeörd min, nej, inte obedrd, det fööjuder ju min kvinnlighet, utan med' .r::. medlidande, såsom det passar min natur. Ochjag nickade fömtåndigt. Inte skulle väl jag krångla och trdna
, : ut min stackars hjäma med att tiinka och ifrågasätta det han hade sagt.

i Och vad skulle det ha tjåinat till? Det är iindå högst okvinnligr an finka och inte är der så många karlar som: iirintresserade av sådana kvinnor. De bryr sig merom det som syns utanföriin det som döljer sig i kvinnohjåiman.
, r Det har jag lärt mig av min mamma, och någon jobbig och bråkig dotter ska jag inte vara. O nej, jag ska gå igenomr, . . allt precis sorn hon har gjort.
I I En åag kommer en yngling att knacka på dörren och vilja ha mig, och visst skajag svaraja. Visst skajag ligga under
i honom besegrad och underkastad, visst ska jag kiinna hans tyngd över rnin kropp.
1, Men irnan dess påbKtllopsdagen, skajag klä upp mig riktigt. Jag ska målamig överhela ansiktet. Lägga lagerpå lagerl, med smink. Inget av ansiktet får synas.

,. Med wå plastögon skajag se på världen och betrakta min make. Ja, jag ska sminka mig vacker som en docka och le
ii mekaniskt och uppföra rnig precis som det förviintas. O, vad stolt min pappa kommer att vara. Den exemplariska doftem!
f: Mamma kommer som variligt inte att synö. Hon springer runt och gör de små osynliga viktiga jobben. Hon har inte tid
i att firmas bredvid sin exemplariska dotter, hon stafflar bara upp dll och då och ser på sin dotter med ett innerligt leende.
I Jag ser herures leende därjag stfu iklädd min smärtsamt vita vackra oskuldsfirlla brudkliinning. Jag står diir bland alla
! plasblommor och maskerade ansikten, mitt i det som ska vara den stora lyckan.
i Jag försöker svara med ett lika innerligt leende, men det gårinte, jag kan inre, jag har glömt hurman gör. Jag kiinnerbara
I de stelnade ansiktsmusklema som vägrar att tiinja sig, att öppna sig.
i Plötsligt serjag hurliten mamma har blivil. Hennes adarhar sjunkit neråt och en inristad t$tthet syns i hemes ansikte.
! Livet har satt tydliga spår.

$ Jagvet vadhon känner nu, dåhon öppnar sitt hjiirta till migochdå all viirldens kärlek strdmmar ur hermes ansikte, all
, vårldens ömhet, lika het som lavan ur berget, ja, sån iir hon nu, en vulkan som för det mesta står släckt och stelnad.
i Men nu rör lavan på sig, söker ett gensvar och möter min kalla blick.
f Jag kan laisa i hennes ansikte. - Ä, lilla viin, låt iffe livet briimmärka dig på samma sätr som det giorde med mig.
I Och jag vill svara, jag vill skrika ut. - Men mamma, varför har du ]åtit atlt detta ske? Varför har du tigit under alla
: dessa år? Mamma hjåilp! Hjälp mig ur denna förljugna våirld! Mamma, jag iir rädd, hå]I om mig, håll kvar mig,1, stanna hos mig, gå inte ifrån mig, överge mig inte!
, Varför övergav du mig inför pappa?

f Ma.ma möter mig inte, avståndet ökar igen, plasEnasken är åter på plats och lavan stelnar och mötet dör
ut.

Att iilska i nöd och lust... Prästens ord ekar i min hjäma. Obegripliga ord som bara studsar tillbaka.

- Tager du denna man till din iikta make? - J4, viskar jag undergivet.
Sviken. Sviken iinda in i sjiilen kåinner jag mig. Sviken av mamma, av mig sjiilv. Nu vill jag inte
se mera. Jag vill inte kiinna mera. För en stund levde jag, kiinde jag, var nåbar, var sårb ar. Jag

trodde inte att jag kunde kiinna hunger och smärta. Men nu går jag tillbaka till miu gamla
skal. Jag blir onåbar, osårbar... jag slutar att leva.

En räddare, en riddare behöver jag, en sån där som rider ut på äventyr och räddar
prinsessor!

Låt mig ha kvar denna naiva förljugna drcim om sagoprinsen
som man inprilntar i oss flickor.

Tids nog kommer verkligheten att göra också mig
mogen, och redo att reagera och agera.

Ge mig och mina medsystrar TID!
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Bilder: Kajsa Gullberg
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Cinema
Ellen Wettmark

Om du frågar en sextonåring vad man kan göra en fredag- eller
lördagkväll i Karstad får du nästan garanterat svaret:

- Ingenting.
För det mesta stiimmer det. Jag hör till de tonåringar för vilka

det enda Karstad har att erbjuda i fråga om nattöppna mötesplat-
ser år McDonalds och Burger King. Dzir träffar man visserligen
folk, men man tröttnar fort på dessa platser, även om man inser
att det inte finns något annat att våilja på.

En förening kallad "Ramprock" ordnar ibland spelningar med
lokala rockband, oftast på någon fritidsgfud. Det stora felet med
de spelningarna iir att de ordnas alldeles för sällan, högst en gång
i månaden.

Vad som behövs d.r en centralt belägen mötesplats för ungdo-
mar. Idealiskt vore om den innehöll ett Cafd och en scen. Ett
ungdomens hus är svaret på våra förhoppningar.

Karlstads ungdomar har länge drömt om ett ungdomens hus.
1977 ockuperade tonåringar en gammal fabrik,
och det gick så långt att kommunen lovade att
sponsra någon sorts nattöppen mötesplats. Men
ingenting håinde. Ungdomens hus har sedan dess
planerats fram och tillbaka, utan attnågontinghar
blivit beslutat.

På vintern 1 990 byggdes SF: s "Filmstaden" och
samtidigt ståingdes Karlstads tre gamla biografer.
Genast började man drömma om att öppna ung-
domsverksamhet. i någon av dem. "Röda Kvarn"
var den första id6n. En förening - "l(1g1s11" -bildades, och man rev snabbt ut all den ursprung-
liga inredningen. I dag finns "Röda Kvarn" - en
perfekt konsertlokal, som ingen harråd att ta hand
om. "Knuten" anses som upplöst.

Medan "Röda Kvarn"-projektet frodades, bör-
jade "Cinema"-iddn ta form i grannbiografen.
Våren 1992började man ta kontakt med arkitek-
ter, byggfolk, myndigheter och föreningsliv. Den
17 december föna året bildades föreningen 'Cafd
Cinema", vars mål åir just att öppna caf6 och scen
i "Cinemas" gamla lokaler. Ungeftir samtidigt
beslutade Karlstads kommun att ge 400 000 kro-
nor per år i tre år framåt, till någon sorts ungdoms-
verksamhet. I slutet av mars detta år blev det klart
att "Cafd Cinema" skulle få pengarna.

"Cafd Cinema" är en iddell förening. Den åir
religiöst och politiskt oberoende. Kåirnan iir en
styrelse som till störstadelen bestårav ungdomar,
men även av representånter från Hassela Solida-
ritet, IOGTA,iTO, UNF och föråildraföreningen
"Nattugglorna". Dessutom har föreningen cirka
1 00 stödmedlem mar. Föreningens ordförande åir

nittonfuiga Susanna Palm. Enligt planerna kom-
mer "Cinema" att bestå av ett cafd och en lokal
innehållande fyra olika scener. "Cinema" ska
framförallt inrikta sig på ungdomar i åldern 16 till
25 Lr, men det iir tiinkt att vara mer än ett
ungdomens hus. Dåir kan lika gåirna ordnas före-
låisningar och teater som rockgalor och discon.
Allt beråiknas vara klart i augusti i år. Då åir ni
välkomna hit och se hur vi har lvckats.
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Söräker-
Folkets
Hus

',,{ 

j

Vi är fyra tjejer som heter
Monika, Linda, Linda och Malin

och vi vill berätta lite om vad vi gör i
Söråker på fritiden.

W.Söråkerliggervidkustenmel|anSundsval|
+:u' 

;,u,,;,, ;nnrrpffi' och Härnösand i Timrå kommun. Här bor cirka
'#,ffi;'u'' "i;:1;1''1:&' 4000 personer och av dem är cirka 600 ungdomar.
,ffi'Y'i,r:r","''"" Förutom Söråkers IF är det Söråkers Folkets Hus som

är det ställe som ungdomar håller till på.

Det var I 976 som S öråkers Folkets Hus invigdes, ett
hus med Folkets Hus, skola, bibliotek och fritidsgfud
under samma tak.

Fritidsgården var bara öppen tre gånger i veckan och
tillträde till Folketshuslokalerna hade bara de vuxna.

1985 startade projektet "Rätten till framtiden i
Söråker", och Folkels Hus öppnade alla sina lokaler
för hela folket, ävcn barn och ungdomar.

Det var då un gdom arna in vaderade hu set oc h krävde
att få vara med att besuimma över vad som hände i
huset. Och sedan dcss har det levt kvar.

Hzir kan man nu göra i princip allt.
Måla, sporta, spela musik, baka, spela biljard och

teater, se på film och gåpå uppträdanden/musikcaf6er,
med mera. Det finns inga gränser och det kostar inte
skjortan.

Håir har vi också en tjejgrupp, diir vi dejer triiffas och
pranr om allt och inget.

Att våga vara den man dr.
Det zir svårt att vara tjej, speciellt i tonåren.
Allt vänds upp och ned, kdrlek och hat blandas och

ofta åir det svårt att vara alla till lags.
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Man ska vara sockersöt och hjälpsam hemma, tuff och
snygg bland killar och stötta sina kompisar som har det precis
likadant.

Det går helt enkelt inte. Man kallar mamma kärring, bråtar
med sin bästis om bagateller och man känner sig allmänt
bortkommen bland alla stöddiga killar. Hur ska man då kunna
stå för den man är, visa vad man kan och våga säga ifrån?

Det var bland annat diirför vi startade tjejgruppen.
I början kom bara några stycken, men efter några veckor var

nästan "alla" med. Det visade sig att vi tjejer gick mycket bra
ihop nåir vi hade fättprataav oss alla bekymmer. Vi stöttåde
varandrapåettheltannat sättän tidigare och vi började träffas
på helger utan killar. Vi hade så kallade tjejmiddagar och det
var jättekul.

Det har blivit en helt annan gemenskap och istiillet för att
snacka skit om varandra gaddar vi ihop oss och slåss tillsam-
mans. Förut så var det killarna som dominerade i huset, men
nu år vi alla jämlika.

Diktboken
Nåir vi började jobba med dikt i tjejgruppen, visade det sig att
de flesta skrev dikter i smyg. Känslor man inte vågade visa,
och tankar man inte vågade prata om skrev man ner i stiillet.
Efter etttagbestiimde vi oss för att samla ihop våra dikter och
göra en diktbok. Det gick trögt i början, många var rädda för
att just deras dikter skulle bli utskrattade, men vi kom överens
om att vfua namn inte skulle skrivas vid dikten, utan de skulle
stå samladc under vilka som medverkat.

Nu gick det bättre, och arbetet började på allvar. Dikterna
skulle skrivas ut på maskin, påirmar skulle tillverkas och så
vidare. Det var ett enormt jobb, men det var roligt, eftersom
alla hjälptes åt. Resultatet blev j ättebra. En diktbok m ed dikter
av oss och vfua favoritförfattare!

Vårt tjejläger
Efter allt slit med diktboken besuimde vi oss för att åka iväg
och ta det lugnt en helg. Vi for till Finnmarksgården som

ligger i Ån german land. Vi var ett tj ugotal tj ej er som for i väg
med fyra vuxna. Tjejer förstås, men något äldre. Christina,
förestån dare på Folkets Hu s, Maggan, Marja oc h Eva, ledare
för tjejgruppen.

Förutom att vi paddlade, lekte, sjöng och hade kuddkrig,
pratåde vi också allvar. Aids, kondomer, sex, kamratskap
och mycket annat togs upp.

Alla har vi våra speciella minnen från resan, men alla åir

överens om att det var en toppenresa och vi har redan börjat
planera en ny resa som forhoppningsvis blir till hösten, då
vi kan ta med unga tjejer som kommit nya till huset och som
vi "äldre" kan vara goda förebilder för.

Det finns en dikt som vi alla hiir på Folkets Hus kan och
tycker väldig m ycket om, det är en dikt vi brukar sj unga eller
läsa på våra stora arrangemang for ungdomar och alla andra
som finns i huset.

" Dufår inte bli av sten,
inte en iskall mask
Det är nu Ditt liv skn bli något
underbart
För livet är som en bild
Dör Vi slönjer vad Vi l<inner

Men nu,, just här och nu
skn Du bli Du
med varsam hand ta emot
Nu, just här och nu
skapas Din bild med fuinslans färg
med luinslans färg
Var Dig själv
Göm dig ej
så sl<o Du se Dig sjö|v..."

För det åir ju så att vara ung och tjej...Om vi bara är oss
själva och inte gömmer oss bakom roller och myter så kan
vi göra storverk!!!

.*; ,'*i:
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Tj ej lägret. B ilder : M ar garetha Sj ö gren



Kärlek är som bilkörning.
Startar för hastigt, kör för fort
och bromsar försent.

Min kompis har stuckit med min kille.
Grssa vad jag saknar henne.

IDAG
ldag mamma kan du tjata hur mycket du vill.
ldag pappa kan din trötthet gå ut över mig.
ldag lillebrorsan kan du sla mig hur mycket du vill.
ldag sa hör eller känner jag ingenting, för just idag log
han mot mig.

OM FLYKTINGBARN
Det började med att det blev krig i mitt land
och ett gevärsskott skadade min vänstra hand.
När kriget fortsatte kunde jag inte köpa mat,
krigsmännen sköt sönder vara fat.
Jag satt där och tänkte "jag svälter ihjä\,
allt jag har kvar är min själ'
Da plötsligt min mamma kom,
mager som en sticka,
nagra biljetter hade hon i sin ficka.
Hon sa "Kom, till Sverige maste vi fara"
Jag förstod att mamma hade rätt,
men att lämna mitt land var inte så lätt.
Mamma ler - fast jag tänkte
"jag aldrig mitt land ser nage mer"
I Sverige har jag det nu så bra
här far jag mat var eviga dag.
Men ibland när jag sitter och tänker
och tararna som vagor stänker.
"Jag hade nog rätt när jag tänkte sa
allting här i världen kan man inte få!'

TILL EN SVIKARE
Jag trodde pa oss
Jag litade pa dig
Men för dig var jag bara ett till streck
i sänggaveln
Tänkte du bara pa en sak eller kände du
dig tvingad,
Jag känner mej smutsig och sarad
Men du är väl antagligen stolt
Eller har jag fel
Men jag älskar dig trats allt

Artikeln ör skriven av Malin Sundell.
Linda Nordin, Linda Pettersson
och Monika Mellberg
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FLIX
Flera kvällar i veckan går två unga tjejer ut

på Stockholms gator och raggar upp andra tjejer.
Inte för att mucka grä1, eller sno deras pengar - tvärtom.

Gratis, och med all den fritid de har, försöker de få tag i så många
unga flickor som möjligt i Stockholms city, de som kanske lever på

gränsen till ett självförbrännande och destruktivt liv. Marie och Jenny
har helt andra saker att erbjuda de tjejer som lyssnar till dem'

och kanske nappar på deras erbjudande.

:::l?.'tibtuL

,.-

Marie och lenny Eriksson,20 och 22 år, vice ordförande och ordförande i Flix
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Två gånger om året åker vi på läger. Ett sommarläger och ett
vinterläger brukar genomföras. Hittills har vi varit på flottsafari,
ridläger, skidresor och ett antal weekendläger i Stockholms
skiirgård.

Vi överlever genom att vi söker pengar från olika fonder och
sti ftel ser. Att sedan bli m edlem kostar 5 0 kronor och de aktiviteter
vi genomför, får tjejerna betala en symbolisk summa på, till
exempel biobesök kostar för en Flixtjej 10 kronor. Meningen åir
att alla skall kunnavara med i föreningen oavsett bakgrund och
familjeförhållanden.

Syftet
Tanken m ed projekte t F li x ar att ge tj ej erna al ternati v a akti v iteter,
vid behov förmedla kontakter för fortsatt hjälp, bryta eventuella

destruktiva mön ster, ge vägledning och stöd i d ej ernas
utveckling, stärka tjejidentiteten och eventuellt
"slussa" ut tjejerna till aktiviteter som finns dåir de
bor.

De flesta tjejerna som vistas i Stockholms city bor
ute i förorterna.

Hur får vi tag på tjejerna?
Marie och jag går ut sjiilva eller tillsammans med fler
tjejer ett par kvällar/nätter i veckan och "raggar"
tjejer till Flix. Det vill säga, vi delar ut visitkort och
berättar lite om föreningen.

Andra tjejer söker själva upp oss. De harhörtom oss
ryktesvägen eller via radio och tv. Flix Zir ju ganske
etablerat vid det hiir laget.

Hur vi arbetar
Tidigare hade vi två vuxna kvinnor på onsdagkvåillarna
som kunde stå till tjejernas förfogande och handleda
oss två som arbetar med föreningen. Men föreningen
skulle bli sjåilvstlindig och inte ligga under Citygruppen
eller Fritid Stockholm och i och med det så miste vi
de två för oss så viktiga personerna.

Men nu så har vi fått lov av Ungdomsbyrån att
anstiilla en vuxen (kvinna) med utbildning och erfa-
renhet av liknande arbete. Vi söker just nu med ljus
och lykta efter denna eldsjäl!

I övrigt klarar vi två arbetet med glans! Jag har
ansvaret fdr rekryteringen av tjejer på stan, tar emot
studiebesök från hela landet, informerar utåt om
föreningen, sökerpengar och ansvarar för samarbets-
projekt.

Marie ordnar läger, sköter det administrativa (som
är en stor bit) med bokföring, kvitton, utskick till
medlemmar, arkivering, med mera.

Tillsammans har vi ansvar för ekonomin, plane-

Samarbetet
Vi har bra kontakt med flera olika organisationer som till

exempel DKSN och Kvinnoforum. Med Kvinnoforum harvi
ett samarbetsprojekt i form av att ett flertal Flixtjejer ingår i
en expertgrupp dåir.

Kvinnoforum är, för den som inte vet, en stiftelse. De
samlar information och arbetsmaterial om kvinnor. Vi har
även kon[akt med Citygruppen (sociala myndigheterna som
arbetar med ungdomar i Stockholms city), barnmorska,
syokonsulent, jurist, Mariapolikliniken, kuratorer etc. Dit
kan vi vända oss och få snabb hjälp med vad som behövs.

Vi har också fått pris för bästa sociala uppfinning av SISU
(svenska institutet för sociala uppfinningar) 1990.

Flix regler
För de dejer som är med i föreningen gäller följande regler:

1. Håir råder totål tystnadsplikt! det vill säga man snackar
inte vidare om vad någon tjej har berättat.

2. Respekt! Håir iir alla lika och en trevlig och vänlig
atmosftu skall finnas. Man stäler upp för de nya dejerna och
dr en schysst kompis.

3. Nykter och drogfri! På alla vfua aktiviteter och läger
gäller detta. Man hänger heller inte runt på stan i onyktert
tillstånd om man dessutom zir med att "rekrytera" tjejer
dZirifrån.

Dessa "regler" har vi inte haft några som helst problem med
att få accepterade. ljejerna har själva varit med att ta fram
dem.

Så är det med allt annat i Flix också. Medlemsmötena och
styrelsemötena genomförs kontinuerligt.

V har även en grupp tjejer som gören medlemstidning och
träffas då på torsdagarna efter skolan. Ibland har vi tråiffar på
helger och andra veckodagar, men onsdagskvällarna finns
alltid!

Just nu planerar vi ett sommarlägeroch olika förslag kollas
upp, till exempel att segla. Förra fuet var vi med på
Vattenfestivalen i Stockholm och informerade om Flix och
delade ut kondomer. I år skall vi inte delta utan vara med på
en del mindre jippon runt om i Stockholm.

Anralet medlemmar ökar i takt med de dåliga tiderna som
råder. Fritidsgårdar slås igen och fler och fler drar sig in till
Stockholms city för att söka efter något att göra.

Jag hoppas att Flix kommer att finnas i all evighet med mer
resurser för tjejer.

Vi vet att det behövs!

Om du undrar något, vill tröffa oss,
arbeta på liknande sött eller ifrågasötta,

så ring gdrna.Tel: 08-24 96 13 eller 08- 2I 97 I3
V önli ga höIs ningarJ e nny Eriksson,

projektledare samt ordförande i Flix.

JJ

ringen och våra stadiga onsdagsaktiviteter.



Fotartjejerna
Jag har intervjuat fyra tieier, Emma Bergström I0 år,

AlexandraVass 9 år, MiriamTipan-Karlsson 8 år och Esma
Lempinen 8 år.

De har fotograferat dom hrir bilderna för ett år sedan.
De gick på en liten fotokurs hos Eria Lempinen och dör

fotograferade dom till exempel kompisar, husdiur, natur,
sj rilvporträtt, med mera.

Dom har stcillt ut alla bilder i Göteborg på hösten -92.
Dom ryckte det var iötteroligt.
Alta går i samma skola och alla bor i samma hus

(Grandngsringen i Tyre sö ).
Anna Bergström 12 år

Angie, Thomas och Billent.
AlexandraVass

Jag och Pierre.
Miriam Tipan-Karlsson

Jax. Alexandra Vass
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Sofie. Miriam Tipan-Karlsson Simja. Esma Lempinen



Jag och Emma. Esmn Lempinen

Jag och Alexandra. Emma Bergström

Mirkku. Emma Bergström
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"Kultur-
huset"
Text:Karin Waller

I llustration : M aria M ober g

Där borta, i ett hörn av scenen,
där sitter Mark KnoPf ler,

tillsammans med Louis Armstrong
och Mozart,
och lirar fram en blues.

Mitt på scenen står Tjajkovskij
och dirigerar Svansjön,
med Salome och Fred Astaire
i ett glittrande Pas-de-deux.

Bellman lånar Elvis gitarr,
Elvis lånar Bellmans luta, och
John Lennon lägger På en text:
lmagine allthe people living life in peace...

Det finns en scen vid andra väggen också.
Där står Shakespeare, Sofokles och Spielberg
och diskuterar en ny film:

"Det måste finnas sPänning,
långa monologer är viktiga,
och glöm för all del inte mytologinl
Någon som har en bra handling?

Vi skall väl ha Sean Connery i huvudrollen?
Varför inte Humphrey Bogart,
Rudolph Valentino

eller kanske Richard Wolff ?

I alla fall skall Greta Garbo ha den kvinnliga.
Men Ingrid Bergman då? Jodie Foster?
Sarah Bernhardt?"

Medan denna konferens Pågår
spelar nämnda skådespelare med {lera
"Borta med vinden"
i regi av Groucho Max.

Nu går jag in i ateljön,
men den är inte riktigt färdig:
Picasso, Disney, da Vinci, Monet och Warhol
håller pa att måla väggar, golv och tak.
De skall få vara i fred.
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De är ovanligt högljudda inne
på biblioteket -
där pagår en kontroversiell diskussion:
Livet, säger Platon, är bara en illusion.
Livet är en gåta, och livets mening är
att lösa gåtan, framhåller Agatha Christie.

Astrid Lindgren lägger fram en ny teori:
Livet är till för att ha trevligt!
Allmänt bifall.
Def in iera trevl igt ! f ram kastar
Sokrates plötsligt,

och det är nu debatten börjar urafia.

Spänning ! tycker Stephen King.
Att resa! menar Jules Verne.
Att med förnuftets hjä|p... borjar Voltaire
men blir avbruten.

Dante säger något om himrnelriket,
Snorre Sturlasson nämner stridsära,
Moli6re drar en vits och snart pratar alla
i munnen på varandra.

Då ber jag om ordet.
Det är så här gubbar, säger jag.

Det finns en mening med livet:
det ska levas.

Alla har såklart olika sätt, bara
man inte rörtill någon annans liv-
vifår ju bara ett var. Kanske.
Vet någon vart kafeterian ligger?

Strindberg pekar och jag går dit,
köper en kopp te,
och sätter mig vid ett bord
mellan Michelangelo

och Tolkien.

Och när Jimi Hendrix
och Miles Davis börjar spela
sjunger alla med.
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Att vara ung idag åir ett rent helvete! Inte finns
det några jobb. Studiebidragen ligger i
farozonen, liksom pengar till ungdoms-
verksamhet. Saker som inte visar direkt resultat
förstfu man sig inte på att våirna om. Att resa dr
svindyrt och CSN kortet ska kanske dras in.
AIDS ä ett stort hot mot den som vill ut i livet.

Ungdomstrenderna åir döda. Vi åir bara i
vägen. Mods, hippies, punkare och yuppisar,
varför finns det ingenting kvar åt oss? Den som
avviker blir bara uppmåirksammad på ytån och
fortfarande missförstådd. Att vara som alla
andra, se ut som dem och inte änka alls, åir
enda vägen till uppskattning. Men så vill man
kanske inte vara älskad av alla. utan bara
förstådd.

Att vara ung handlar mycket om ytliga saker.
Vem som har dyrast kläder, vem som dr
snyggast och vem man syns med. Statusjakten
är enorm.

Vi som stäler oss utanför detta och ifrågasät-
ter, betraktas som konstiga. Öknamn som ung
rebell, MUPP och blojkommunist är saker man

får ta. På samma sätt som vi kallar dem

Det finns inga jobb, Sveriga har 1l
procent arbetslösa. Neir vi gfu ut gymnasiet
kommer vi att stå dZir och spana, men
ingen kommer att vilja se oss.
Kostymgubbarna försvinner fort förbi med
yuppienallen i högsta hugg. Allt de lämnar
efter sig Zir höga pensioner och ett land
som blivit sjukt. Och vem ska betala, vem
tvingas betala? Och arbetslösheten, vem
ska betala den?

Det finns olika lösningar på problemet,
en del tycker att EG ir den enda rätta
vägen. Snart ska vi också få vara med och
besfämma i demokratin Sverige. EG eller
icke EG? Frågan åir bara hur det kommer
att gä för den lilla människan, för oss som
dr sexton och vill få ut något av livet. Det
iir svårt att säga ja eller nej. EG känns så
stort, det går inte att få grepp om!

Demokrati Zir något vlildigt våirdefullt, så
har det sagts under alla år i skolan. "Alla
människor iir lika viirda och könen spelar
ingen roll", sa de och log så vackert. Men
nu når vi ska ut i livet upptåicker man
genast hur falska deras leenden varit.
Låingst inne, djupt rotat, har de fördomar
gömda. Saker som säger att kiltar spelar
fotboll och dejer dansar balett. Man
behöver inte gå djupare än så för att
avsloja deras fula grin. Svikna ä vad vi åir.
Ord, ord och bara ord var allt vad deras
vackra visor handlade om.

Ja, det åir en hel del am få ordning på...
Det ser faktiskt rärt mörkr ut. Frågan åir
om det verkligen åir så deppigr... Kanske åir
det bara vi som ska ut i vuxenvårlden och
som plötsligt ska ta stälning i saker och
ting.

Hursomhelst iir det jåikligt svårt att
förstå andra, vara en tolerant person och
en medveten medborgare.

Det åir kämpigt arr vara ung!!!

,'4 0m att varaung
Text:Katrin Lansvik och Lina Larsson,

trettioNå år gamla- ihop alltså.
I llustration : N adina P undins
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skulle man kunna ta det håir:.5 med skolan. Det heter så fint

att man ska tiinka själv och
att man ska ifrågasätta,
men när det väl kommerri : r"" 1_ till kritan viirdesätts det
inte. Oss emellan tycker

nog låirarna mest att det
iir jobbigt. Kommer man ur

på något sidospår halkar man
dessutom efter i låiroplanen, farligt,

farligt! Prestationspress, allt för små
futtiga siffror. Provresultatet åir vad

som rdknas. Teorin anses vara
viktigare än praktiken.

Hur ser då framtiden ut?
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Att ga pa bio
- en psykologisk djupdykning

Text: AnnaWestin
I llustration : N adina Pundins

Det finns få nöjen som kan jtimföras med att sjunke ner i en belatrim biffitöli
och krinna det behagliga pirret av förvcintan och sprinning i maggropen.
Pirret säger: snartfår du uppleva något alldeles nytt, något som du aldrig
varit med omförut. Och jag vet att i wd timmar framöver behöver iag inte
belqmra mig om något, inte om löxorna till i morgon, inte om provet nösta
vecka. I nå fimmar kan jag bara öppna mig och ta emot utan att behöva
känna ansver eller anstrringa mig för att kunna ge något tillbaka.

Jag komm er attglida in i en helt annan våirld diir min
egen exis ten s inte har någon betydelse, och diir jag inte
har någon möjlighet att ingripa. Jag iir fri att slappna
av, attnjuta, skratta eller gråta. Känslorsom jag ibland
inte vågar släppa fram i dagsljuset får jag utlopp för
genom människorna på duken och allt stannar mellan
dem och mig, för i biomörkret år det bara de som ser
mig. Ingen begåir att jag skall tiinka kritiskt (jag gör det
om det faller mig in), jag har rätt att njuta av precis
vilken bit av filmens alla intryck jag vill.

I biomörkret möts jag av en berättelse, ett människo-
öde, ett äventyr, den slutgiltiga produkten av många
människors ansffängningar och vilja att ge något, och
jag kan ta till mig det som passar mig. En bra film
väcker lust och glädje även om den åir hemsk och
tragisk. En bra film stöttar en trött sjäI, uppmuntrar en
kämpande vilja. Den tar över ansvaret för mitt liv i två
timmar, tar bort min oro, och nåir jag reser mig ur
biofåtöljen, har någonting nytt kommit till mig.

Filmerna blir en lång rad glada minnen. De bästa
utvecklas i taktmedmig själv. NZirjag sågdem förflera
fu sedan gav de mig ett budskap, niir jag ser om dem,
äldre och klokare (förhoppningsvis), får jag ettannat.

NZir jag var liten och gick och såg mina första filmer
på bio (Ronja Rövardotter och Min Afrikn), dä var
biosalongen lika stor som Blå Hallen, sen dess har
biosalongerna krympt. Ronja Rövardotter var och iir
fortfarande en underbar film som har allt som en bra
film ska ha (bra manus, bra regi, bra foto, underbara
skådespelare, känsla och skönhet).

Vad Mitt Afrika betriiffar så var den bra mycket

pampigare, innan den krymptes i TV-rutan, men jag
fann den oerhört tråkig, och Meryl Streep gav jag inte
ett rött öre för på den tiden.

Den första film jag såg på egen hand vw Bröderna
Lejonhjärta, ochjag var åtta år. Jag sprang den dryga
kilometern till biografen i blå tåickoverall, det var
vinter, och niirjag kom fram hade filmen redan börjat.
Tanten i kassan släppte in mig, och jag behövde inte
betala. (Vad kunde biljetten ha kostat på den tiden ? 1 0-
20 kronor?). Biosalongen bestod i gamla trästolar
uppstiillda på ett plant golv och en bioduk upphlingd
högt upp på väggen. Men gäller det en bra film spelar
det ingen roll hur biosalongen ser ut, jag grät och var
lycklig och önskade att filmen aldrig skulle ta slut.

Nästa gång jag såg Bröderna Lejonhjärtå kunde jag
boken utantill och upprördes över allt som inte st2imde
och allt som var bortplockat. Det var innan jag låirt mig
att texten inte Zir allsmåiktig, utan att den kan tolkas på
flera olika sätt.

Jag tror filmer har betydligt lättare attta sig fram i
våirlden än böcker, både för att de åir kortare och för att
de kräver mindre koncentration. Nåir det gäller att visa
främmande kulturer åir filmen överlägsen boken, efter-
som det åir svårt att förstå hur någonting ser ut, som
man aldrig har sett, bara genom att läsa om det.

Eftersom filmen består av tre delar, bild, text och
musik, har den oZindliga variationsmöjligheter och
också stor möjlighet till påverkan på sin publik.

Med tanke på den oroliga mängd film det finns i
världen, Zir det konstigt att just den amerikanska,
främst då hollywoodska, filmen så dominerar de

38



En kall februarikvöll, då sommaren bokstavligen klev in i biosalongen.

svenska biograferna och videobutikerna. De ameri-
kanska filmerna följer för det mestå gamla schabloner,
de åir ofta förutsägbara i handling och personutveckling,
det iir sällan de överraskar så som en film från en helt
annorlunda kultur med ett helt annorlunda länkande
gör.

För mig åir det en njutning att höra ett fråimmande
språk talas till bilder och musik som passar så helt ihop
med språket. Att få upptlicka att trots långa geogra-
fiska avstånd och rots skillnader i utseende, kultur och
religion, så kan jag identifiera mig med helt främ-
mande människor, förstå dem och känna som de. Och
efter denna upptiickt kan jag konstatera att likheterna
mellan olika folk Zir större än skillnaderna.

Jag påstår inte att amerikansk film iir dålig, men
enbart amerikansk film kan inte ge den helhetsbild av
vzirlden som film borde ge, med tanke på den påverkan
den har på sin publik.

Ju fler annorlunda filmer man ser desto mer förstå-
else får man även för de mer vanliga filmerna. Är det
bara av gammal vana som folk går och ser amerikansk
film, eller åir de rädda för överraskningar? Känner de
ingen nyfikenhet?

Hur kan Dödligt vapen ll dra mer publik än
Halfaouine, balcom slöjan, hur kan fler vilja gå och se
Terminator ll än Jo Dou, förbjuden l<irlek?

Skillnaden mellan att se en film på TV och att se den
på bio åir milsvid. Det ä inte bara frägaom srörre bild,
bättre ljud och mindre distraherande moment. Bio
kräver mer aktivt handlande, att planera, gå ut, betala
etc, än vad TV-tittande kräver. Bio ger sålunda en
känsla av större exklusivitet. Det iir också mer socialt,
det för många människor samman och även om dessa
aldrig låir känna varandra så ser de i alla fall att andra
har samma intressen som de, och det ger för några
timmar en känsla av gemenskap.
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Miljöhandbok
Oscar Alarik
Handboken för unga miljöhjältar
Utgiven av Fältbiologerna 1992

Det iir vackert väder och jag sitter och tittar på
solen. Egentligen åir det inte vackert väder utan
livsfarligt väder, men det säger inte Pohlman
nZir han visar upp morgondagens väder. Pohlman
säger heller inte att ozonhålen är som störst
eller ozonlagret år som tunnast. vid vackert
väder på vfuen.

Jag sätter på mig solglasögonen och hoppas
att dom läskiga strålarna missar mig.

Jag sitter fortfarande i solskenet, fast med
solglasögon. Dricker en burkläsk och funderar
över varför jag nu köpte denna burk med läsk,
istiillet för en glasflaska med läsk. Hade jag
bara inte tlinkt på att det fanns andra alternativ
til I burken, eller hade affäs föreståndaren göm t
undan de andra alternativen så att han kunde
tjäna mer pengar genom burkforsäljning?
Miljöbov ! av ganska litet mått i och för sig. Men
jag erkänner, jag tog till och med bilen ut till det
naturområde diir jag satt och drack i solskenet.

En inre röst inom mig gråter ut helt hjälplöst,
trodde jag. Vad skall jag göra?

Till att börja med så finns det hjälp, så helt
hjåilplös ar jaginte. Det finns litteratur, symbo-
ler och vägledningar om miljögoda produkter i
aff,ären, Greenpeace ger ut information och det
gör även diverse miljögrupper och studiecirk-
lar.

Sedan kan man ju börja att inte använda bilen
i alla lägen vilket. skulle kunna kallas "a small
step for me but a big step for the human kind",
eller vad de låirda sa på den tiden.

Handboken för unga miljöhjiiltar av Oscar
Alarik åir en sådan bok som år till för dem som
önskar hjälpa till i miljökampen. Den målar
upp små och stora problem som man med lite
arbete och list får bort utan lacknafta. Det finns
adresser till media, tillvägagångssätt och skis-
ser hur man handskas med miljöbovar och
enkelriktade politiker.

Boken beskriver även historik kring tidigare
miljöaktivister som rånade en hamburgerbar i
Uppsala på deras sopor.

Mera skratt får man i kapitlet att affischera ,

diir författaren gör helt otroligt roliga beskriv-
ningar, med text och bild, hur en affischerare
skall se ut och inte se ut.

Kort sagt så eir det en läsvåird bok med många
bra tips och roliga skratt för unga miljökämpar.
För det åir verkligen en handbok för unga
miljöhjältar, som han uttrycker det, Oscar
Alarik.

Christian Djuvfelt
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Livet

Jag har många kompisar, men änö trivs jag inte med dom flesta.
De har inte samma intressen som jag.
De flesta av mina kompisar tycker om att festa, dricka sprit.
Det åir ett nöje för dom, det åir slöseri för mig.
Jag vill göra något viktigt varenda sekund som går.
Jag tycker att de flesta ungdomar har glömt bort vad nöje åir egentligen.
De flesta jag har frågat vet inte ens varför dom dricker.
Vissa säger att det åir gott, men för det mesta beror det nog på
kompistrycket.
Vissa vill komma bort från viirlden, dom åir missncijda.
Och vissa tror att det ä det roligaste och ballaste som finns.
Man får använda sin fantasi, man behöver inte sprit för att ha roligt.
Dagens ungdomar har glömt bort romantiken och harmonin.
De har glömt bort livets mening.

Glöm inte vem du rir
var medveten om att du är en månsklig varelse
Var rridd om din stolthet och din vördighet
Du har rättigheter, du har frihet
Använd din styrka, använd den m.ot oröttvisan
du rir ung, du ör stark

S/dss emot dem som du vet gör fel
de har ingen rrin au sknda dig,
de har ingen rätt att göra dig olycklig
IÅt dem inte utnyttja dig
och låt dem inte slqmfa dig

Kärlek ör det viktigaste
Kärlek är så ren
Kärlek är ljuset
Kärleken är helande

Meltem Cayirli

Trassligt hår och blöta tår
Blåsig höstlotäll och blöta tår.
Jag får vått trassligt hår i munnen.
Trött, hungrig och irriterad.
Jag slinker in i den svindyra tobaksaffären.

-Är domfcirst<a?, undrar jag buttert.

-N ej, dom är gör gamla! sriger killen bakom disken och ler lycHigt.
Jagfår min pinftirska munk och håller försiktigtför att inte klämma
sönder chokladen och in i det vita, plufsiga.
Bubblande av slqatt bryter jag ytterdörrens ljusstråle och det söger
ding-dong då jag Hiver ut i mörkret igen.
Lisebergshjulet lyser plötsligt vackcrt mot himlen och den där GP-
reklamen på pelaren är faktiskt väldigt bra.
Tur förresten att jag hittade mina vantar igen...

Marit Inrsdotter



I huvet på en ung dCIm
Barbara Morero

Jag tycker att man borde utrota mänskligheten det låter hemsk men så åir det, så mycket ont som
människan orsakar djur och natur så åir det inte mer än rätt.

Hur mår våirlden egentligen, se efter så håller ni nog med mej, man kanske inte skulle utrota
alla människor utan kanske spara några som skulle börja om utan miljöförstöring, djurplågeri
och ozonskiktsförstörande hårsprej, som förresten min båistå kompis köpte en dag, den var inte
ozonvänlig och jag börja nästan bråka med henne för det, så jag tycker man kan börja med att
förbjuda allt sånt eller att alla butiker ska sräva efter att bara sälja miljövZinliga produkter,
mycket lockande faktiskt, då behöver inte kunden få dåligt samvete för att hon har handlat
någonting som hon inte visste var miljöförstörande.

Så där! Nu har vi klarat av miljön. Djuren då? Jo det finns ett par afftirskedjor som bara siiljer
smink och krämcr som tir framtagna utan djurförsök, men dom iir så fruktansvärt dyra så alla har
inte råd att vara djurvänner, islället för att låta bli att sminka sig då, eftersom det verkar vara det
viktigaste idag, att se ut som en vandrande skyltdocka, såirskilt ndr alla ser likadana ut och har på
sej det allra senaste och dyraste och har man inte på sej det allra senaste blir man klassad som
dum i skallen av skyltdockorna för i dagens läge får man inte vara sej sjiilv och inte lyssna på den
musiken man tycker om, man ffu alltså inte skapa sin egen personlighet för då är man dum i
skallen och gör man sitt bästa for att inte se ut som alla andra och lyssnar på sin "egen" musik då
vågar man stå för sina åsikter också men det får man inte göra för det åir farligt, man kan ju inte
säga till en person vad man tycker om den, szirskilt inte om det åir negativt, för då kan man ju inte
snacka skit bakom ryggen på nån, vilket då är himla populiirt bland oss ungdomar, och hur ska
dom som har snackat bakom ryggen kunna försvara sig sen når "offret" får höra det på omvägar,
Jo, med att säga att dom aldrig sagt nåt Nänä! det Zir ju aldrig nån som säger nåt, det åir ju nån
som hittar på det, ja ungetiir som politiken, aldrig nån som säger nåt diir heller, inget positivt
iallafall, nu gick ju bensinen upp oxå, strax efter cigarretthojningen så om man både röker och åir
bilinnehavare så dr man alltså en av sutens största inkomstkälla, så jag ska sluta röka nu snart
innan jag har tagit körkort, fast det åir ju bra att man har en bil som inte suger bensin som en
svamp iallafall, men den åir ju inte helt miljövänlig, eller kan man köra en LADA med blyfri
bensin? Den dr inte snygg heller eftersom den air orange men det syns ju när man kommer
iallafall, sen finns det ju dom viktigpetrarna som klagar på min bil oxå, men dom får inte åka
med iindå, Ha, länk niir dom behöver komma nånstans nångång och det bara iir jag som har bil,
hm, det blir nog en dyr historia för dom och det år naturligtvis killar som klagar men vaddå dom
kan ju ingenting ändå, titra bara på reklamen på TV: Ajax specialbadrum bara spreja och torka,
för karlar, Findus fiskgratiing inga problem bara man har en micro, Benassås, man blir ju alltid
så glad när såsen tar slut, ÄÄÄgtt jobbigt, det åir väl tur att det Zir tjejer i dom vettigare
reklamerna iallafall, som miljövänliga tvättmedel (skona), blöjor, och andra nödvåindigheter.

På tål om rökning ett par rader ovanför, så lyssnade jag på radion en dag och dåir satt det en
låikare som hade fått pengar från nån fond för attfä folk att sluta röka, och pratade om rökare och
canccr och såna saker.

Sverigc iir fantastiskt! Ena stunden ger dom (staten) en massa låikare en massa miljoner för att
starta kampanjer för att få folk att sluta röka, och andra stunden höjer dom (staten) skatten på
cigarretterna så att dom (staten) tjåinar en massa pengar på att folk röker. Och förresten om alla
vi rökare skulle hålla upp med rökningen ett tag, till exempel en vecka, så skulle ju statskassan
gå back en jättestor summa pengar, eller hur?

Liikarna har statistik på att det åir cirka 400 ungdomar om dagen som börjar röka, änsendå?
ytterligare ökning i statskassan! Varför klaga? Jaja, man kan ju få cancer och bli sjuk, eller
liikarnas direkra hot: BÖRJAR DU RÖKA DOR DU!! ! ! Jaha, man dör ju inte annars, nä det gör
du inte, förstår du, för om du inte röker lever du för alltid, eller hur, tror du att du skulle leva
låingre om du slutade röka? Det tror inte jag, vem kan garantera att du inte kan bli påkörd av en
ångvält, krocka med din bil, störta med ett flygplan, bli rånmördad, innebråind, drunkna, bryta
nacken i en skidbacke, bli biten av en rabiessmittad hund, eller få cancer ändå, Nä det åir omojligt
den oturen drabbar bara rökare, eller hur?

Det zir ingen ide att oroa sej, våran tid åir redan förutbestiimd, vi dör niir det iir dags, vad vi än
gör for att förlänga den, nä, lev ditt liv hur du vill bara du bryr dej om andra.

Tack för mej.
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Annu är det inte för se nt,,,
Erni Ffiholt

Jag har sett Sarajevo. Ja, inte på riktigt tyvärr, utan i ett drömspel
på Folkteatern i Göteborg. En grupp "troende" teatermänniskor ville
dår frambesvärja staden, den sargade och niistan utplånade, ville låta
oss finna dess själ och odödlighet. Det var stort' Det var gripande.
Troende månniskor, skrev jag. Det var så det kåndes.

Det behövs i sanning en stark tro på att DiiI tålåde professor Ljubisa Rajic från elitens krcatu, som han namngav och
någonting, i detta fall teåtems språk och Belgrad. Han arbetar inom den demokra- gisslade'

ordens makt ska vara starkare än våldet tiska oppostionen, ä starkt engagerad i - Vi fick demokratiskt valda odemo-
och haret som sår död och förintelse i der freds-rörelsen och ger också med stor katiska och totålit?lra ledarc...
foma Jugoslavien. En tro på att det ännu möda (pappersbrist bland annat) ut en Dessa medelmåttor som gladeligenoff-
inte ska vara för sent förminnet, att olika tidskrift som manar till motstånd och rar tusentals månniskor för attbehålla sin
kulturer och olika grupper av miinniskor besinning. makt, som spelar på nationalismens in-
levt sida vid sida och berikat varandn för På sätt och vis hade han samma bud- strument...
alls inte så låinge sedan, och att. det ska skap som det intemationella teaErsäll- rena milit?irstater byggs upp nu, så gott
kunna bli så på nytt. skapet, dock avseviirt mera pessimistiskt. som alla ledare iir före dettå eller nuYa-

Före teaterförestiillningen hadede sam- Vadvifickhöravardensannehumanistens rande militlirer...
lade kvinno- och ftedsgruppema i Göte- röst, kunnig, klok och insiktsfull, men en trasproletariatets diktatur...
borg en manifestation i teatercaf€et. med skärpaoch drypande ironi motmakt- nästan ren fascism...
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Omveirlden, FN, försöker förhandla m ed
dem som har startat kriget, men dom
kommer intc att stoppa det, dom har ju
börjat det i syfte att behålla makten...

Hur har dct kunna bli så galct? Var ska
vi börja leta orsaker?

Jag försökcr med en kort historisk sam-
manfattning. Men allra först en geogra-
fisk orientering:

Till för något år sedan bestod det forna
Jugoslavien av scx delrepublikcr:

Slovenien, Kroaticn, Bosnien-
Herccgovina, Montenegro, Serbien och
Makcdonien och tvåautonoma provinser:
Kosovo och Vojvodina.

Det bor cirka 20 olika folkgruppcr i
landet: 8 miljoner serber, 4,5 miljoner
kroater, 2 miljoner muslimer, 2 miljoner
albancr, 2 miljoner slovencr, 1 ,6 miljoner
makcdonicr, 0,6 m iljoncr mon tencgriner
och 3-4 miljoner övriga, bland de sist-
nämnda över en miljon T,rgenare.

Samma rötter
Alla dcss folk, förutom albaner och
zigenarc,år slaver med samma ursprung,
samma rötter och samma språk.

Språket skiljcr sig huvudsakligen ge-
nom att det stavas med kyrilliska boksä-
ver i de grekisk-ortodoxa och muslimska
områdena och mcd latinska bokstiiver i de
katolska.

Sydslaverna kom invandrandc från ös-
ter på 1000-talet till det dåvarande
östromerska riket. Då fanns albanerna
redan där. Sydslaverna bildade två stater.
Den ena i väster oricnterade sig till den
katolska kulturen, dcn i östcr mot den
grekisk-ortodoxa.

Hjälp från serberna
År 1102 crövrades den västra delen
(nuvarande Slovenicn och Kroatien) av
stormakten Ö sterrika-Un gcrn. Den andra
delen hamnade under det turkiska
stormaktsvåildet I 389.

I samband med den turkiska invasionen
flydde många serber västerut och välkom-
nadcs där som en hjälp i försvaret mot
turkarna. Turkarna krävde inte omvän-
delse till islam, men vissa grupper
konvertcrade till islam, speciellt
bozoniterna (bestående av både serber
och kroatcr) som var förföljda av
katolikerna.

Avfdllingar
Än i dag ser serberna ser dessa bozoniter
som avf)ållingar till turkarna. Först 1878,
efter 500 år av kolonialvälde, blev deiar av
S crbien fritt från turkarna, medan Bosnien-
Hercegovina kom under Östcrrika-
Ungern.

Frigörelsekamp bedrevs med viss fram-
gång hela tiden av serberna, stödd på
muntliga hjiilteepos och nationalism. Hjäl-
ten är viktig hos serberna.
Kulmen på kampen mot turkarna kom
under Balkankriget fore första
världskriget. Serberna hjälpte också
kroater och slovener att befria sig från
Österrika-Ungern.

När båda dessa stormakter föll sönder
kunde det första serbisk-slovensk-kroa-
tiska kungadömet Jugoslavien uropas
1918. Dess första kuns hette Alexander
och var serb.

Diktatur
Ett parlament inrättades också, diir dock
stiindiga striderpågick, tills den kroariske
gruppledaren sköts till döds i parlamentet
7929. Då införde kungen diktatur. Redan
innan dess hade den kroatiska
Usrasjarörelsen bildats som en motmakt
mol den alltför starka serbdominansen.
Rörelsen gled efterhand mor fascism i sitt
behov av stöd. 1934 dödades kung
Alexandcr av en lejd mördare. Lejd av
Ustasjas ledare Ante Pavelic, som också
lierade sig med fascisterna under andra
viirl d skri ge t. E fterträdaren ti I I A le x an der,

kung Paul, var också tyskvänlig. Han
stdrtådes 194l.Alexanders son, prins Peter,
gav sitt stöd till de all ierade, varpå Tyskland
invaderade och delade landet mellan
Tyskland, Italien, Ungern, Bulgarien och
Albanien. Slovenien och Kroatien blev
fascistiska lydriken.

Brutalare än nazisterna
Ustasjas grymhet mot den serbiska
minoriteten var ohygglig. De var ofta
brunlare än nazisterna. Serbiska siffror
anger 750 000 dödade och mellan 150 000
och 300 000 som flydde eller blev
deporterade till Serbien.

Det jugoslaviska kommunistpartiet, lett
av Tito, manade till kamp. Inte alla kroater
varmed i Ustasja. Tito själv varkroat. Hans
partisaner rekryrerades från alla de jugo-
slaviska folken, men det var serber som
dtxlade tyskaroch tyskar som dödade serber
(vilket idag har stor betydelse för EGs
agerande).

Miljoner döda
Efter långa och blodiga strider vann
panisanerna en slutlig seger 1945. Det
komm unistiska Jugoslavien föddes ur detta
befrielsekrig. Antaletoffer var ofantlig. Av
en miljon-sjuhundratusen dödade, hade
omkring en miljon fallit i strider mellan
olika inhemska grupper.

Det finns inte en familj på Balkan som
inte biir på svåra minnen, självupplevda
eller berättade, från dessa svåra år.

Panisanledaren Tito blev det nya Jugo-
slaviens förste president 1945.I 30 år styrde
han under mottot "Broderskap och Enhet"
och höll landet och folken samman. Med
dagens händelser på näthinnan framstår
detta mer och mer som en oerhörd bedrift.
Fram till 1948 var Stalin och Sovjet Titos
förebilder, efter brytningen utvecklade Ju-
goslavien ett slags experimentsocialism,
med en efterhand stor decentralisering av
makten, deiremot ingen demokratisering.
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Snabb strukturomvan dlin g
Omvandlingen från ett jordbrukarsam-
hälle till en modern industristat gick
rasande fort. På 30 år ökade stads-
befolkningen från tre till tio miljoner.

men folket kände sig varken som bönder
eller stadsbor, alltid något mittemellan.
Norr industrialiserades mer än söder,
Slovenien hade till exempel 15 gånger
högre medelinkomst än Kosovo och

från Våirldsbanken. Krisen behövde
syndabocker: Norr skyllde på söderns
stödbehov och medierna blåste under. Till
slut bröt sig Slovenien och Kroatien ur,
resten lir dagshistoria, dess slut ar
oförutsebart.
I ovanstående historieskrivning kan
kvinnorna endast anas som de eviga offren,
eventuellt som hjältemödrar till sina döda
söner. Dåirom har Maja Korac skrivit
utförligt i föna numret av Vi Mänskor.

Enligt professor Rajic föreligger i
S erbien redan förslag på att förbj uda abort.
Man talar om kvinnornas nationellaplikt
att föda barn åt nationen! Och kyrkorna
(som för övrigt spelat en skamlig roll, inte
någon har stiillt sig upp och fordömt
kriget) propagerar öppet för att kvinnan
ska tillbaka till hemmet.

Korstågsstämning
Fundmentalismen lurar i kulisserna. Det
åir som på gammaltestamentlig tid: utplåna
motståndaren ! Korstågsstiimning håirskar
och härskarna följer dominansteorin:
antingen håirskar du eller jag... Medierna
tillhandahåller hjZirntvätten. Och TV,
denna statsstyrda parallella verklighet,
basunerar ut sin hatpropagande. Folk ser
inget annat, vet ingelannat av. Söner görs
redo att överta ftiders hat och att håimnas
gamla oförrätter - om 20 år blir det dags
igen för en ny generation?... en bitter
professor Rajic frågar.

Han kåimpar med sin oppositionstidning
och vetattden, och några till i Belgrad, en
iZagreb (fast nu också beslagtagen), och
en som fortfarande ges ut i Sarajevo,
dllsammans kanske nfu 300 000 läsare,
medan den statsstyrda TVn ses och hörs
av 4,5 miljoner, enbart i Serbien.

Vår nationella pubertet åir psykopatisk,
konstaterar Rajic. Vi har idag ingen stat
alls, bara kaos och rättslöshet. Jämfört
med dagens ledare var Tito en super-
demokrat.

Professor Rajic åir pessimistiskt. Men
han ger förstås inte upp. Och han vädjar
till oss: Stöd de fredskrafter som fortfa-
rande finns, stöd oppositionen. Detta lir
ett krig diir alla förlorar.

1948 var 19 procent industriarbetare
och 67 procenl. var bönder. 1981 var siff-
rorna omvända, 60 procent var indusEi-
arbetare och 19 procentbönder. De uadi-
tionella veirderingarna följde intc med
lika snabbt. Bondeland blev stadskultur,
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Makedonien. Men levnadsstandarden steg
för alla fram till Titos död 1980.

I tomheten efter Tito kom nationalis-
mon, som gick hand i hand med en tillta-
gande ekonomiskt kris. Delrepublikerna
hade tagit stora utlandslån, bland annat



Ett skepp
kommer lostot.,,
Just nu gungarettfartyg över havet till
Honduras med en kontainer fylld med
saker från Sverige.

Destination år staden Tegucigalpa,
dåir ett kvinnohus som ska bereda
plats för ungefZir femtio kvinnor lig-
ger.

Som vi berättat i tidigare nummer
av Vi Mänskor, har SKV, med SIDAs
hjälp, öppnat detta kvinnohus. Redan
nu bor diir ett femtontal kvinnor med
ungefZir lika många barn.

Vi har redan fått brev och bilder
från dem.

Flera av kvinnorna har tvingats fly
hemifrån från misshandlande iikta
mzin och sambon. Kvinnorna dtr fat-
tiga, arbetslösa och utan yrke.
Kvinnohuset ska hjåilpa dem med ut-
bildning, plåstra om deras sfu, både
fysiskt och psykiskt, ge kunskap i
barnavård, med mera.

Nu väntar de ivrigt på de saker
som vi lyckats samla ihop håirifrån.
De kommer att få symaskiner, väv-
stolar, tyg och garner, knappar och
sytråd. Detkommer också skrivma-
skiner och papper. Kläder, möbler,
husgeråd, leksaker ar också
nedpackat.

SKV har också motragit en pen-
ninggåva på 15.000 kronor, som
Svensk-Nicaraguanska vänskaps-
förbundet i Lund har skänkt.

Det eir ungef?ir hälften av den
summa SKV ska bidraga med.

Detta har vi lyckats bra med, och
vi vill tacka alla dem som varit med
under insamlingen.

Nu återstår bara de resterande
pengarna. Så kåira läsare, skicka ett
bidrag till Kvinno-huset i Honduras.
PG: 5 13 23-4. Skriv Honduras på
talongen.

Nordiskt Forum - Äno ljt94
I augusti 1994 gär ett nytt Nordiskt

Forum av stapeln. Denna gången i ÅUo.
Senast hölls Nordiskt Forum på B lindens

universitet u[anför Oslo.
Själv var jag inte där, men genom hör-

sägen forstår jag att det varit mycket
roligt, lZirorikt och inspirerande. 10.000
kvinnor samlades, med kunskap, engage-
mang och mängder av idder och visioner
om hur ett annat slags samhälle kan se ut
och fungera.

Temat för 1994 fus Nordiskt Forum iir:
"Kvinnors liv och arbete - glädje och
frihet! En fristående ungdomsgrupp har
också bildats, med samma tema.

Det har redan varit ett par förberedande
möten om Nordiskt Forum i Äbo. Det
första, som hölls i Stockholm i november,
samlade ett åttiotal kvinnor från olika

organisationer och förbund. Jag var diir
för SKVs råikning.

Det finns många viktiga saker att ta upp
på Nordiskt Forum vad gäller våra liv och
vårt arbete, vår glädje och frihet, men jag
tog upp tre saker som ligger SKV varmt
om hjZirtat. Det ar att genomföra 6 tim-
mars arbetsdag - för både kvinnor och
män, en viktig förutsättning förjämstiilld-
het på många plan, som vi ser det. Det
andra gäller att vi inte vill vara med i EG,
utan istiillet satsa på ett nordiskt samar-
bete, och ha kvar den frihandel som har
fungerat utmiirkt hittills, även till länder
som år anslutna i EG. Och sist, men inte
minst, frågan om kampen motrasism och
främlingsfientlighet, som om något iir en
fråga om jämståilldhet.

Om vi ska delta i Nordiskt Forum och
driva någon eller några av dessa frågor,
gäller det att börja förbereda oss så snart
som mojligt. Tiden går fort, och bakom
varje lyckat projekt ligger det mycket
arbete.

Ni som tycker dessa frågor ä viktiga
och åir intresserade av att vara med och
hjälpa till att ro det hela i land, hör av er
till SKV i Göteborg. Tipsa oss gärna om

andra som år intresserade, organisationer
eller enskilda människor.

Det gåiller också att sprida informatio-
nen vidare om Nordiskt Forum i Åbo.

Nordiskt Forum I ÅUo kan också tjäna
som förberedelse till den stora jäms&illd-
heskonferensen i Peking 1995, för de
kvinnor som ska åka dit.

För att göra det möjligt för så många
kvinnor som mdjligt att vara med i Åbo, Zir
priserna mycket humant satta. För orga-
nisationer kostar det 200 svenska kronor
att deltaga. Detta oavsett hur många som
kommer. Logi kan man hitta för 40-50
kronor natten. Båtresan från Stockholm
kostar mellan 300 och 500 kronor. En
liten reservation till dessa priser år svenska
kronans fall. Kanske priserna dåirför blir
något högre.

Tillsammans ska vi göra 1994års Nord-
iskaForum till en kvinnomanifestation av
stora mått. Vi ska utmana vår sittande
regerings kvinnofientliga politik, och
använda vår kvinnliga kunskap och vilja
att skapa något nytt och bra. Och jag
lovar, mycken glädje kommer Nordiskt
Forum att ge alla som Zir dåir.

Marie-Louise Carlberg
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Flickorna i Havanna
B mars 1993

Kuba tir inte precis ett resmål man blir tand på av svenska massmedias beskriv-
ning av tillståndet dtir. Men jag blev det naturlignis nar iagfick chansen att

representera SKV vid ett internationellt solidaritetsmöte med vår systerorganisa-
tionFMC 7-10 mars i år. Det blev totalt tolv innehåIlsrika dagar,

inklusive transporter och vtintan pd sådana.
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Redan på planet till Havanna stiftade jag bekantskap
med andra kategorier Kuba-turister än de grupper av
vånsterentusiaster som jag själv tilllhörde förra gången
jag var dZir för tolv år sen.

Nu var dct dels nordiska ögonpatienter som skulle
dit för specialistvård, dels ekologiskt intresserade
ungdomar, vilka bör ha funnit en extra poiing på det
nästan bilfria Kuba.

Kvinnokonferensen hade dåiremot inte attraherat
många europder - 7 individer av 400. Arrangörerna
passade på alla ankommande plan dagarna och nätterna
innan, för att ge oss ett varmt. välkomnande och
inkvartera oss på Villa Panamericana.

Anläggningen kan liknas vid en olympisk by kring
cn stadion, uppförd med en väldig arbetsinsats och

Text och bild: Agneta Stenstöm

utan sponsorpengar till
Panamerikanska spelen
199 | . Konferenslokalen
var en skola för fort-
bildning av lärare, som
också tjänade som
dagcenter for "ung-
domar i tredje åldern"
samt "centrum för
specialistutbyte".

Som omvåixling till
de timslånga talen i god
latin sk-patri arkali sk
tradition kunde man
alltså ha en dialog med
en företrädare för cykel-
sport eller för afro-
kubansk Orisha-reli-
gioni konidorerna. (Det
prioriterade jag till
exempel ndr en repre-
sentant för Kyrkornas
Våirldsråd la ut texten
från podiet diir inne).
Mankundeförståsockså

bekanta sig med de andra delegaterna i vimlet. Det var
roligt att bli identifierad av chilenare och bolivianer,
som berättade lyriskt om sin exil i Sverige.

Norska Grethe och jag var de enda från icke-
romanskt språkområde, om man undantår ett par
engelsktalande delegationer. Alla anföranden
simultantolkades proffsigt till engelska och franska.
Den karibiska övåirlden med dess brokiga ftirg- och
kulturblandning, som avspeglar den grymma kolo-
nialhistorien, var en anslående bakgrund till alla dessa
möten med kvinnor från alla sidor om Atlanten.
Invigning och avslutning av konferensen ägde rum i
en för oss sdrskilt paradoxal miljö, nämligen en
militiirakademi. På K uba tycks det inte vara nåt siirskilt
dramatiskt eller motsägelsefullt i det.

'B-a+ ffi i

e ilå J fl4 
*i''E{,,nir 
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"Vi ör med dig, Kuba" står det på banderollen som Ecuadors delegation demonstrerar.
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Kv innokonferensens av slutning i salongen-
USA-delegaten längst fram till vänster

Både miliuirer och kvinnor har hög status. Att FMC
med Vilma Espin i spetsen har en integrerad stiillning
i samhzillet fick vi se många exempel på. Kanske knys
siirskilt stora forhoppningar till kvinnorna just nu.
Bland sina 3,5 miljoner medlemmar
utser FMC kandidater till valen, man
arbetar ideellt som sjukvårds-
brigadister inom det väl utbyggda (och
trots krisen ej skrotade) husläkar-
systomet, man organiserar kultur-
aktiviteter i kvarterskommittÖerna etc.

En sådan gräsrotsorgan isation blcv
vi inbjudna till för att fira 8 mars. Det
var barnteater, musik, dans, örtte och
små hemgiorda presenter till alla oss
gäster. Liknande anspråkslösa fester
ordnas flera gånger om året, senast
vardeti samband med valeti februari.
Jag blev mer imponerad av dessa
spontana kulturyttringar än av flotta
konserter och balettförestiillningar,
som vi också inbjöds till.

Det som traditionellt betraktas som kvinnlig
kreativitetoch energi uppmuntras officiellt i det svåra
försörjningsläge som nu råder. Konferensens
huvudtema var just bakgrunden till och effekterna av
den "dubblablockaden", det vill säga situationen som
uppstått efter Sovjets sammanbrott. 70 procent av
landets export gick till Sovjet, och eftersom USA
upprätthåller sin blockad mot all handel med Kuba
råder svår varubrist. Drivmcdel, läkemedel, tvål och
papper är bristvaror.

För att överleva denna "speciella period" som man
kallar den, propageras för ettresursbevarande samhåille
med tillvaratagande av allt: sockerrörsblast till
textilmaterial och över huvud taget en diversifierad
produktion baserad på socker. På skolor och dagis
kommer makulatur och pennförlängare till
användning, vilket gjorde mig (som var barn på 40-
talet) smått no stalg i sk. Hal sbrytande m odernt lät det å
andra sidan att man på medicinskt område försöker
förena avancerad bioteknik med alternativ liikekonst.

Både gamla traditioner och moderna
miljöhänsyn har blivt slagord i den
ekonomiska och ideologiska kampen
mot blockaden. Man gör en dygd av
nödvåindigheten på ett tilltalande sätt.
Det iir siikert en vinst för folkhälsan att
medborgarna tvingas ta sig fram genom
att lifta, cykla eller gå i stiillet för att
köra sina stinkande veteranbilar från
5O-talet- vilka för övrigt skulle kunna
inbringa många sköna dollar på den
fria marknaden...

Alla kubaner delar naturligtvis inte
min förtjusning över motion och frisk
luft. Med dollar kan man ju vid behov
åka taxi. Och dollar iir den enda valuta

turister kan handla för. Sedan mitt förra besök på Kuba
har man helt separerat betalningssystemen för turister
och kubaner. Mina försök nu att köpa en bulle i ett
vanlig t bageri resulterade i att j ag fick fyra bullar gratis.

Nån bitterhet mot oss privilegierade från vanliga
kubaners sida miirkte jag inte. Tviirtom var alla förtju-
sande vänliga och verkade lojala med den absurda
satsningen på turism mitt i elåindet. "Flickorna i Ha-
vanna" i Evert Taubes mening applåderade den förstås.
Att deras marknad h ar uppstått igen eir in gen h emlighet.
Men även de som legaltarbetari turistbranschen gynnas
av den genom att de får dricks i dollar. På så sätt bildas
ett a-lag och ett b-lag bland de arbetande. Dessa och
eventuellt andra officiellt sanktionerade klasskillnader
ser jag som ett latent hot mot systemets stabilitet.

Men den speciella kubanska andan, "el espfritu
cubano", tycks inte låta sig störas av kapitalistiska
turister eller investerare. Levnadskonst kan denna men-
talitet beskrivas som. I begreppet ligger också en stolthet
över Kubas unika motstånd mot UsA-imperialismen.
Konferensdelegaternas beundran och stöd för Kubas
politik var inte attta fel på.

Vi säger nej till blockaden.
No al bloqueo! Viva Cuba!

Agneta hemma
hos nya
kubanskn
vönner - de var
inte l<nnferens-
deltagare
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Gesundastugan
Hrirlig på vintern -fantastisk 

på sommaren!

Nu har jag prövat. två årstider i Gesundastugan - vinter och
sommar - och varit lika lycklig båda gångerna.

Har man gott om tålamod kan man som vi vara fem vuxna
och åtta barn en midsommarhelg i Gesundastugan. Men
annars iir det nog lämpligast att vara fyra personer. Då får
man var sin säng. Men extra sängar och extra sängkläder
finns.

En friggebod har byggts på tomten. Den kan bebos av
några personer till.

Gesundastugan är en dröm i furu, nybyggd sedan ett par
år, med alla moderniteter som behövs för ett behagligt liv -varmvatten, dusch, toalett, vdrme och ett fint litet kök.

För den som tycker om trädgfudsarbete, finns nästan hur
mycket som helst att göra. Men isället för arbete kan man
takaffekorg med sig ner till bäcken som rinnerpå tomten och
i skuggan under en björk njuta av den vackra naturen och en
god bok.

Hölsningar från Barbro Andersson.

Att hyra stugan en vecka kostar for SKV-medlem 1.500
kronor, och lite mer för icke-medlem.

Kontakta Evy Andr6n, tel: 031-47 40 02,
eller Zaida Hagman, tel: 031-14 40 28.

Till alla SKV-are

SKV håller kongress den 16-17 oktober 1993 i Göteborg.
Om du vill ha med någon såirskild person i styrelsen, meddela

snarast Agneta Stenström, Tallvägen 8,663 00 Skoghall detta. Du
kan också ringa. Tel: 054-519 207 .

Om du önskar någon ändring i S KV s h andlingsprogram, kontakta
T,aidapå expeditionen i Göteborg. Tel: 031- 14 40 28. Du kan också
faxa på samma nummer.

Motioner ska i princip redan vara inlämnade, men vi kan såikert
resonera om din motion ändå, om du inte fått iväg den ännu.

Välj nu ut medlemmar som skall vara med på kongressen.
Åhorare åir också mvcket välkomna.
Styrelsen

Avrustningsläger i Linköping sommaren 1993

Då fortsätter vi att omvandla JAS och SAABs militiira fabrik till
något nyttigt! Välkomna till motståndslägret
för Civil Olydnad och Ickevåld. Fr än22 juli
och minst en månad framåt planerar vi
praktisk avrustning, omskapande aktio- f 1- -
ner och civil olydnad varvat med musik,
dans, samkväm, fester, ickevåldsträning,
med mera.

Ring eller faxa: tel:04811660 52, fax: 04811635 14.

Nordisk Folkriksdag
Möte på Bornholm den 2-4 jull

Kvinno-
folkhögskolan
Är du intresserad av internationella frågor?
Vill du mrita kvinnor i ett land söder om ekvatorn?
Vill du dela dina upplevelser med andra kvinnor?

Vår kurs "Kvinnors villkor i världen" kan vara det du
söker - en resandekurs, våren 1994 pä Kvinnofolk-
högskolan i Göteborg.

Sedan 1985 har vi knutit kontakter med kvinnor i
många länder. Tre resandekurser har gått till Indien. Vi
samarbetar med kvinnor som vill starta egna nya
"kv innofolkhögskolor".

Vill du veta mer?
Ring 031-12 64 20

Hur lever kvinnorna i dagens Angola?

Vilken roll spelar de i samhiillslivet?
Har deras stiillning föriindrats på senare år?

Har de något gemensamt med svenska kvinnofl
I den här boken ger oss angolanskor i vitt skilda
åldrar och samhiillsgrupper sina svar, genom att

berätta om egna erfarenheter.

Reportageboken har
sammanställts av jour-
nalisterna Birgitta
Lagerström och Hillevi
Nilsson, som levt och
arbetat i Angola under
många år.
Utgiven av: Afrika-
grupperny'svenska
OMA-gruppen.
143 sidor. Pris: 75 kr
plus porrc.
Bestäl hos: Afrika-
grupperna, Barnängs-
gatan 23.
116 4L Stockholm.
tel: 08-644 M 25

48



Sov du lilla videung...
solskensöga ser på dig,
solskensfomn di S vCIg 7CIr. . .

Det borde gdlla alla barn i vrirlden.
Barnlrikaren Lars Gustavsson inledde sin föredrag om Maskrosbarn och
Videungar med Sov du lilla... under Rädda Barnens tre barndagar i mars.

Vi sjöng tillsammans de tre första verserna, sen berättade
han om de tre viktigaste orden som texten innehåller, för
att kunna växa upp och leva.

Solskensbön - att vara innesluten i ett sammanhang,
sols kensfamn-någon skapar ettrum åtdig, solskensö ga

- någon ser dig.
Efter den visan gjorde det ont att under tre dagar lyssna

till berättelserna om hur många barn har det i dag.
Det gåiller barn som utsätts för övergrepp av vuxna:

misshandel, incest och psykisk terror. Barn i krig, barn
som stympas enligt landets sexuella traditioner, över-
givna och förnekade barn.

Lars Gustavsson har under många år arbetat med barn,
som på olika sätt rir utsatta för en grym vuxenvårld. Han
har stiillt sig frågan: Vad zir det som gör att vissa barn
klarar svåra situationen, och att andra inte gör det?

- Det finns en oerhörd kraft i många barn, och man
kan se att vissa barn, mot alla odds, kommer att klara sig.
Hos de barnen ligger överlevnadskraften som en
glimmande diamant i blicken, och man får en respekt
som år större än oron för dem, säger Lars Gustavsson.

Han berättade om de avgörande ögonblicken av samhö-
righet, då man vet och känner att man hör till själva livet.
Det zir solskensfamnen som vi vuxna ska öppna och
innesluLa barnen i. Diirifrån växer deras styrka.

Men vad händer ett bosniskt barn som är avlad under
en våldtiikt?

"Krig är sorg, rädsla och ensamhet", skrev ett barn från
forna Jugoslavien, då Rädda Barnens psykolog Karin
Edenhamm ar tillsam man s med norske psykologen Magne
Raundalen i februari råiffade barn och unsdomar från
Sagreb.

- I allt det fasansfulla som händer orkar du vuxna inte
med barnen, de glömmerdem och deras lidanden. Nästan
inga barn har någon att berättå sina upplevelser och
känslor for, säger Karin Edenhammar.

- Vi gav dem block och pennor och bad dem skriva ner
sina tankar, och vad de varit utsatta för. Alla skrev attkriget.
förstört deras liv. "Gör allt ni kan för att stoppa detta krig",
bad de oss. De vill att vi andra ska veta vad som händerdem.
och jag har givit mitt löfte att berättå om deras öde.

Tiden låiker alla sår, säger vi, men det åir inte sant. Inte
niir synintrycken från de otroliga grymheter de sett, då
föräldrar och syskon dödats infor barnens ögon, åter och
åter igen rullas upp för dem.

- Barn blir vid en viss ålder medvetna om att de har en
framtid, att de ska bli tonåringar och sedan vuxna. Dåirför
är en fungerande skola så viktig för dem. I det forna
Jugoslavien liggermånga skolori ruiner, och utan kumkap
finns heller ingen framtid för barnen.

Många kvinnor i forna Jugoslavien som föder barn i
dessa dagar, lever under starka skuldkänslor inför sina
nyfödda, och kan inte möta deras blick, eller nåirma sig dem
på något sätt. Barnen berövas den livsviktiga kontakten.

Den onda cirkeln ä total. De vuxna sviker barnen i
skräck och sorg, barnen står inte ut med föräldrarnas svek,
men kan inte klara sig utan dem. De utsätts för en enorrn
psykisk press som skapar sorg, förvirring och en stor
trotthet.

I Sverige har Rädda Barnen en mottagning med psyko-
loger och kuratorer, som tar emot flyktingbarn från olika
delar av världen. Diir känner man till vad barnen båir med
sig, och försöker hjälpa så gott man kan.

Vi andra måste få kunskap och förstå flyktingbarns olika
reaktioner, deras koncenEationssvårigheter, deras sorg
och rädsla och deras aggressioner.

Detårvuxenvärldens helvetedebär, och vi här, i fredens
Sverige, måste se till dessa våra minsta.

Det enda glädjande under Rädda Barnens barndagar var
att känna den viljan från många av åhörarna.

Marie-Louise Carlberg
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SKV-möte i Karlstad
Rönnaug Eliassen

Den 17 april reste vi - sex med'
lemmar från Norska
Kvinnoförbundet över grånsen
till Sverige för att träffa våra
medsystrar från SKY - möten
som vi alltid glädjer oss åt.
Målet var denna gången Karl'
stad.

Diir diskuterade vi det stCIra möte den 7 till
9 maj i Göteborg, då kvinnor från vfua
systerorganisationer från hela Europa ska
stråla samman. Huvudtemat ska behandla
samarbetet mellan KDVs europeiska orga-
nisationer samt diskutera uppläggningen av
KDV-kongressen hösten 1993.

Först på dagordningen i Karlstad var ett
föredrag av Erni Friholt. Hon berättade om
lägeti Jugoslavien. Emi hade giort ett grund-
ligt förarbete för attkunnage oss en bild av
hur detta hemska inbördeskrig kunnat ut-
vecklas. Det var tvunget att gå långt tillbaks
i historien för att hitta rötterna till dagens
tragedi: historiska, etniskå, ekonomiska,
religiösa och kulturella konflikter mellan
folkgrupper, och som genom århundraden
varit offer tör invasioner utifrån.

Till exempel förrrycktes Serbien och
Bosnien/Flercegovina av turkarna från I 3 89
till 1878. Av dem som konverrcrade till
Islam under den håir tiden, uppstod den
fotkgrupp som idag utgör de bosniska
muslimerna.

Efter första våirldskriget samlades många
olika religioner i den nya nationalstaten
Jugoslavien. Landet fick en serbisk kung,
något som kroatema starkt ogillade. L929
utropade han sig som enväldig håirskare
över landet, och undertryckte all opposition.

Under andra viirldskriget stod slovenerna,
kroaterna och den katolska kyrkan på Hit-
lers sida.

Det var först och främst serbernas insats
under kriget som bidrog till den tyska och
italienska armdns slutliga nederlag i Jugo-
slavien.

Efter det att tyskarna och italienarna för-
lorat motTito och hans panisaner, fortsatts
uppgörelsen med kroaterna och den fascis-
dska Ustasja-rörelsen, ledd av Ante Pavelic
- som var mer fruktad än tyskarna för sin
bestialitetet och för massakrerna mot den
serbiska civilbefolkningen i Kroatien.
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De olika folkgrupperna i Jugoslavien
levde tillsammans under hela Titos tid
som president, utan storre konflikter.
Samtidigt satsade regeringen på storin-
dustri och turism i stor skala, med
pengar lånade bland annnat från USA,
en utveckling som så småningom ledde
till att landets olika traditionella lev-
nadssätt och nediirvda kulturmönster
bröts sönder, då folk flyttade till ståi-

derna, dock utan att upprätta nya våirde-
system.

Efter Titos dod 1 980 fön konstruktio-
nen'Tugoslavisn" samman, och det-
sråterna fiåirmade sig från varandra.
Med nya maktfullkomliga och komlpta
politiker, växtö det fram en snäv natio-
nalism, som våistmakrcrna understodde,
inte minst genom vapenleveranser. (Det
gåillde också Sverige och Norge). Man
missade möjligheten till en fredlig lös-
ning, ndr en sådan var mcijlig På ett
tidigt stadium av konflikterna mellan
delstaterna.

Istiillet erkände EG Slovenien och
Kroatien som sjåilvstiindiga stater, un-
derpress från Tyskland, något som inte
förbättrade förhandlingsklimatet.

Konflikten har, som allrid underkrig,
drabbat kvinnor och barn hfudast. Men
efter det att mas$media berätnt i smn
uppslagna repoilage om våldtiikter och
tortyr på kvinnor och barn, har deras
situation återigen skjutits i bakgrun-
den, och dessa brottanses inte ha samma
nyhetsvåirde längre.

Vad kan vi göra? frågar Erni. Vi kan
ge starkare utryck för vfu avsky för det
våld som sker och visa att det finns en
folkopinion rnot, kriget. Vi kan bygga
nätverk, och stötnde grupper - också i
Jugoslavien * som arbetar for fred,
och motarbeta varje upprappning av
kriget. Och vi måste sättåpress på vfua
egna myndigheter. Framför allt måste
vi arbeta emot att likgiltigheten får
fortsätta a$ breda ut sig.

Norska Grethe Haldorsen har läst
"Krigen mot kvinnorna" av Marilyn
French. Hennes berättelse om boken
smrtade en ivrig diskussion, som var
wungen ått avbrytås för att vi skulle
hinna lyssna till Agneta Stensnöms
intressanta redogörelse från sin
Kubaresa. Om den resan står att läsa i
detta nummer av Vi Måinskor.

Vi behöver en
folkresning mot krig

Itvå år flammade mediakrigeti
forna Jugoslavien.

Nationatistiska stämningar
skapades, minoriteter pekades
ut som syndabockar och krigs.
hot. Dåliga politiker såg sin
ehans och tog den.

Sen blev mediakriget verklig-
het.

Folk har fostrat$ till att lyda,
vant sig vid att ingenting be-
tyda.

Därför tror man att det som
sker måste ske. Och fötjer med'

Idag regerar hatoch våld och
hämndbegär i landet som var
Jugoslavien.

Fredsrösterna där ståmplas
som förrädare, och många
tystnar av sig själva i rädsla.

Nu år det upp till oss' ånnu
utanfiir helvetet, att göra en in-
sats.

Ätt vända våld titl inget våld'
Det blir ingen fred genom yt-

terligare mördande.
Vi behöver en folkresning mot

krig.
Och det är vårt ansvar

mobilisera fredssfåmning.
folk att tro på fred.

SKV UPPMÄNAR
ALLA MÄNNISKOR

AV GOD VILJA:
Samta namn mot kriget!

Markera din avsky!
Skicka uttalanden och åpp€l-

ler till regeringarna!
Klargör att ingen strateg kan
lura oss med sitt tomma prat
om mer våld och omänsklig-

het!

Fredsstiim n in gar ha r skapats
förr. Andra krig har dött av
fredsståmningar bland oss alla.

Kom med!
DET ÄN NNÅTTOM!

att
Få
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Barnångsgatan 23
Ll6 4l Stockhotm
Tel: 08-640 92 05
Tisdag och torsdag 13.00-15.00

Linndgatan 11
413 04 Gtiteborg

Tel; $31-14 4fr ?å
Måndag till fredag 10.00-15.m

Orust
Erni Friholt, vice
ordf.
Stocken 212?
440 80 Ellös
Tel:03041512 15

Pileå'Munksund
Anna-Lisa Nilsson
Mossvägen
941 00 Piteå
Tel: 091U378 35

Skellefteå
Pia Risan
Frostgränd 23
931 5i Skellefieå
Tel:0910/397 80

Skövde
Karin Sandelin
Mariestadsviigen 75
541 00 Skövde

$tockholms innerstad
och norra fiirorter
Gerd Thambert
Åsögatan 170:1
11632 Stockholm
Tel;08/641 45 51

Åmbjörby
Hllen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
Tel:0563180232

Arvika
Brita Tener
Högåsviigen 4
671 00 Awika

Boden
Marianne Soutukorva
Rädisviigen 6
961 48 Boden
Tel:09211723 77

Finspång
Anna-Lisa Göransson
Hagviigen 6A
612.94 Finspang
Tel:0122/601 40

Forshaga-Kil
Ingela Wessmark
Priistbol Pl7003
665 00 Kir
Tel: 0554/153 07

Centrala avd i
Göteborg
Barbro Andersson
Vävarevägen 2 D
433'15 Pa*ille
Tel:031/95 76 05

Göteborgsdistriktet
T,efiaHagman
Säckgränd 3
415 03 Göteborg
Tel:03U25 31 65

Göteborg Bjunlått
Harriet Engman
Långstrcimsgatan 50 A
417 25 Göteborg
Tel:03U53 6696

Gåvle
Elsa Kontturi
Kapellvägen 5
804 26 Cävle
Tel:02611,919 57

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pr 1049
2W72 Asarum
Tel:0454/291 60

Karlstad
Siv Dahlgren
Mellqviswiigen I
663 00 Skoghall
Tel:054/51 39 15

Katrineholm
Gunnel Rudin
Storgaan 46 A
643 00 Vingaker
Tel: 01511122 00

Kramfors
Elisabeth Ös{und
Fiskja 5221
87240 Kramfors

Linköping
SonjaWahlstein
Eklundsgatan 5
582 63 Linköping
Tel: 013/13 08 48

tuleå
Agnes Wennberg
Vinkelgriind 1

9514l Luleå
Tel 092}fi95 34

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Mellånbacken I
240 10 Dalby

Malmö
Anna Landberg
Bildesgatan 1

211 57 Malmö
Tel: 040/23 40 ?6

Mölndal
Gunhild Johansson
Storgatan ?6
43131Mölndal
Tel:031/2771 04

Olofström
Carina Gllberg-Björk
Snöbiirsvägen 12
293 00 Olofström
Tel:0454/400 77

Stockholms siidra
förorter
Eva Danielsson
Pelargatan 16
121 47 Johanneshov
Tel:08/ 649 57 W

Umeå
Katarina Sandström
Klaverstråket 32
W2 57 Umeå
Tsl: 090/12 17 38

{.}ppsala
Anneli Gmnholm
Studentstäden 4
75233 Uppsala
Tel: 018/54 26 07

Österzund
Li Örn
Divisionsgränd 4
831 38 Östersund
Tel: 063/10 30 64

Förbundsordförande:
Aase Bang
Hengardsgatan 12
65224 Karlstad
TeL 054/18 99 61
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BEGRANSAD
EFTERSÄNDNING

Vid detinitiv efter-
sändning återsånds

lörsändelsen med nya
adressen på baksidan

L i, "oressidan) _1

POSTTIDNING

Prenumerera på Vi mänskor!
Det är tidningen som berättar om kvinnors
verklighet i Sverige och i andra länder. Som
visar samhället ur perspektiv som du inte
hittar någon annanstans. Som vill väcka
glädje och vrede - ge kunskap och insikt.

Prenumeration på Vi Miinskor:
Helår: 120 kr
Stcld: 200 kr
Gåvo: 100 kr

Namn
Adress
Postnummer/oit

1i

ll
tl

\t

vi mdnskor
prenumeration
Barnängsgatan 23
T16 41 STOCKHOLM

L__

u MÄl\SK0Rbehövs
PRENUMEREM!

r
Fytl i kupongen så vidarbefordrar vi den till din
lokalavdelning.

n Jag är intresserad och vill veta mer orn SKV
I Jag vill bli medlem i SKV

Namn

Gatuadress

Postadress

Telefon

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset
Linnegatan2T
413 04 GÖTEBORG


