
I detts nummer:
Till Siri Derkert
Kvinnovägqr till
röslrätten
Skolq i Kinq
Kvinno på Kubo
Kvinnor mof EG

läsbilogo inför
hösten



Bilaga medföljer

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har i korthet follande historia. 1914 bildades

Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvinnornas likställighet. Ar 193,| utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick fOrbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka fOr fullstandig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekono-

miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-

nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all

kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.

År 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas Demokratiska Varldsforbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-

ner medlemmar.

KDV har nu tillerkänts konsultativ status | (tidigare hette det A) hos FN:s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilken

innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-

slag muntligen eller skriftligen.

gram och filmer, som kan tänkas
befästa könsrollsfördomar" menar
han att de idag "måste utgöra en

del ^v Sveriges Radios utbud".
Att tillsätta en arbetsgrupp mot
könsrollsbevarande program år
inte möjligt bl. a. därför att den

omedelbart skulle "hamna i omöj-
liga avvågningssituationer vid val
av program för att fylla det legi-
tima behovet av film och under-
hållning".

Det är rått fantastiskt att che-
fen för Sveriges Radio använder
ungefär samma motiveringar som

den kommersiella veckopressen

alltid haft: man fyller tidningar-
na med ett visst material och ska-

par därigenom ett behov som man

sedan använder som motivation
att fortsätta med just det materia-
let. Om "folk" har behov av ras-

diskriminering, djurplågeri och

barnmisshandel, är det då också

SR:s sak att okritiskt sända pro-
gram med sådant innehåll?
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Könsdiskrimineringen
i radio och TV

I våras startade i Ornsköldsvik
en aktionsgrupp mot könsdiskri-
mineringen i radio och TV. Ak-
tionsgruppen bildades efter det
att Maj Fant och Ulla Esbjörns-
son presenterat sin undersökning
av könsdiskrimineringen i press

och TV (se även sid. 28). Man
har inbjudit kvinnoorganisatio-
nerna att ställa sig bakom ak-
tionsgruppen och bl. a. SKV stö-
der initiativet.

Gruppen har vid ett par till-
fällen uppvaktat radiochefen Ot-
ro Nordenskiöld om tillsättan-
det av en arbetsgrupp som ska
förhindra könsrollsbevarande pro-
gram i radio och TV. Första gång-
en fick man avslag på sin begä-
ran via en tjänsteman på SR,
andra gången svarade radiochefen
själv i ett personligt brev. Han
menar att SR:s i sin öoriga verk-
samhet medverkar i utvecklingen
"mot ett samhälle, byggt på prin-
cipen om könens lika värde", men
när det gäller "underhållningspro-

.,



Valär, valår!
Den hetsigaste valkampen i manna-kvinnominne har man förutsagt. Oppositionen förefaller
berusad av regeringsvisioner, förlitande sig på gallup och det uppenbara missnöje, som
finns med rader av missförhållanden. Men tror t. ex. de lågavlönade kvinnorna - som
representerar kolossalt många röster - att herrar Fälldin, Hel6n och Bohman skulle för-
bättra deras ställning? Knappast. Inte heller tror de att sagda herrar kommer att sätta fart
på daghemsbyggen, fritidshem eller abortlagstiftning.

När det här skrivs har man ännu inte förnummit någon hets i valkampanjen. I TV och
press har det varit en serie sommarslöa intervjuer med partiledarna, som badat, ätit, so-
lat ungefär som de flesta av väljarna. Kvinnoproblem har inte märkts mycket av; efter en
liten hausse föri'a säsongen hade man ju en svag förhoppning att den (haussen) skulle
märkas i valkampanjen - vi utgör ju ändå majoriteten av rösterna. Men vi är ju bara i
starten av valförberedelserna, kanske har vi framför oss en tid av eldiga o,ch stimuleran-
de diskussioner där folkmajoritetens - kvinnornas - problem står i centrum. Vi fär
väl se.

Det skall bli intressant att se om kvinnorepresentationen kommer att ändras i den nya
riksdagen. Vi får hoppas att våra 14 procent ökar och att kampanjen för ökad kvinnore-
presentation således satt några spår. Men det räcker förvisso inte bara att antalet kvin-
nor ökar i riksdagen. Reaktionära kvinnor skiljer sig föga från reaktionära män, men det
tycks finnas folk som tror att kvinnor alltid är mer progressiva än män, att de har någon
sorts inbyggd kvinnoradikalism i sig. En farlig och falsk tro.

I alla tider har det klankats på "politikerna" ungefär som de vore en allmänt korrurnpe-
rad yrkeskår, sak samma vems intressen de företrädde. Hitler och hans anhang utnytt-
jade just sådana stämningar. Nu har man i England (DN 30/7) gjort två undersökningar,
som visar politikernas impopularitet. Två tredjedelar av de tillfrågade anser att de flesta
politiker lovar vad som helst för att vinna röster - endast 19 procent protesterade mot
påståendet. En knapp majoritet ansåg att folk blev politiker för att tjäna pengar. En fem-
tedel tyckte att det gjorde detsamma vem man röstade på, politikerna var av samma
skrot och korn o s v.

Det här gällde nu England (hur skall det då inte vara i Watergates och Nixons USA)
men liknande strömningar finns också här. Folk är trötta på vallöften och tror föga på
dem. lu mindre politiskt medvetna de är ju lättare fångas de av sådana stämningar och
där finns säkert förklaringen till en hel del valskolk. Naturligtvis är det idiotiskt att reage-
ra på det sättet. Vi kan vara aldrig så fdrbannade på en del partier och politiker men att
betrakta dem som en speciell, skum människoart vittnar knappast om politiskt förstånd
och kunskap.

Gallupundersökning har följt oss hela året men om de säger något om resultatet på
valdagen är osäkert. Däremot är det ganska säkert att de påverkar utvecklingen. Den
tilltänkta segraren kanske slöar till och den tänkte förloraren ilsknar till eller tvärtom:
"segraren" aktiveras och "förlorarna" tappar modet. Hur som helst, galluparna påverkar
resultatet och därför torde de vara olämpliga som prognosmakare.

Så var det en annan sak. Den nya terroristlagen har sannerligen visat att den inte
skyddar för terrorister. De israeler som utförde mordet i Lillehamrner har kommit från
Sverige, där de tydligen ostörda av alla lagar släppts in. Någon kommentar från lagens
tillskyndare har inte hörts.

E. P.
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Till Siri
"Det är din kropp som är i

f ängelse

din själ är icke fången
Den som har ett stort upPdrag
måste hålla uppe sitt mod."

Så heter det i en av Ho Chi Minhs
dikter som han skrev i sin dagbok
från fängelset. Siri och jag läste

den franska versionen tillsammans
och försökte tränga in i dess bety-
delse. "C'est ton corps qui est en

prison . . ." Och Siri utbrister: vil-
ken fantastisk formulering: c'est

ton corps qui est wn prison. . . det
är din kropp som är ett fängelse.

Och jag säger nej det stär en Pri-
son - I fängelse - och Siri sva-

rar naturligtvis, en mä.ste översät-
tas med i det vet jag väl. Och så

talar vi om Ho Chi Minhs och Vi-
etnams fortsatta liv och efter en

stund kommer Siri tillbaka till den
första raden som hon först uppfat-
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tade den: det är din kropp som är
err fängelse. . .

Yära samtal var ofta sådana -
en gemensam stark gripenhet inför
något ämne som vi ändå tolkade
olika. "Det är kvinnorna som mås-

te rädda världen" dundrade Siri.
"Tillsammans med männen" pro-
testerade jag. "Men det är ju det
jag säger", röt Siri. Det är ju för
att befria dom stackars karlarna
som kvinnorna måst e rädda värl-
den . . . Men det där förstår inte
du."

Ibland var språket som ett gal-
ler mellan oss - 

j^g såg henne
som instängd i några begrepp av
järn som hindrade henne att göra
sig förstådd - och kanske såg hon
det så att jag var den instängda
som inte kunde fatta vad hon me-
nade. Alltså blev våra samtal ofta
mycket knasiga - stormiga anrop

- eftersom vi inte bara ville dela
hänförelsens dtt utan också sak-
skålens bur.

Men Siri hade så många andra
sätt utom språket att söka omvärl-

den med. Hon kunde dansa när
inga andra ord förslog för hennes

vrede. Hon kunde vissla som en

koltrast när glädjen överväldigade
henne. Och naturligtvis först och
sist och genom allt: oljefärgen,
blyertspennan, kolet, metallslingor-
na, leran, papperet och betongen
med vars hjälp hon förmedlade si-
na syner till oss. Vad tusen hek-
tiska ord inte kunde klarlägga det
kunde Siri uppenbara med en lin-
je 

- och som hon då lät se utan
kommentarer, nästan blygt.

Vissa tider var vi rätt mycket
tillsammans och delade vardagliga
bestyr - som med Siri aldrig nå-
gonsin kunde bli triviala. Allt var
laddat med innebörd i hennes

värld. Vi hade stor champonering
och jag kammade ut hennes hår
som var silketunt och därför hårt
tilltrasslat. Siri var ytterligt hår-
öm och jagbörjade ursäkta mig att
kamningen nog gjorde ont och Siri
bröt ut: Ä precis som allt annat.
Varje sekund är smärta - så slit
d.u bara. För mig är hela tillvaron

,ffi



en plåga, att andas är en pina. Hon
var åtti år den gången men inten-
siteten, kravet pät något onåbart

-aningen om en förmenad hem-
ortsrätt - rasade som hos en tret-
tonåring.

Strax efteråt började hon teck-
na. Och var och en som sett Siri
vid ritblocket vet hur en fullkom-
ligt lycklig människa ser ut.

Att verkligheten skavde henne
[rär' alla sidor - inte bara med
de allmängiltiga sorger som drab-
badc henne: tiderna av misär, för-
lusten av Liffe, den älskades bort-
fi;rende. . . men också av tusen
srnå företeelser som någon med
lägre vitalitet och känslighet väl-
jer att bortse från. Hon längtade
efter människor. Hon älskade oss.

Och tålde oss icke (en menlös ar-
tighet kunde skära så gällt i hen-
nes öron att hon blev utom sig)

- och så snart hon fördrivit en

människa började hon längta efter
denna samma person.

"Ä alla dessa konventioner . . .
dessa stående talesätt . . . dessa run-
cia. köttbullar som hindrar barnen
från att göra uppror . . . När ska
kvinnorna upptäcka att damm år
det vackraste som finns . . . och
dessa män när ska dom börja tän-
ka . . . och varför säger du aldrig
som det är . . ." hötte hon.

Och man värjde sig. . . Men Siri
der är ju det svåraste av allt.. .

frånsett att det skulle vara out-
härdligt så år det omöjligt att i
varje ögonblick säga som det är.
Av de tusen ting som på en minut
genomfar skallen: släktets hopspa-
rade formler som biandas med
barndomsminnen och morgonens
tidningsläsning, det finaste och
det gemenaste i oupphörlig träng-
sel - hur kan de begära att i ett
vardagligt samtal en människa ska
hinna göra ett urval i detta myller
av outsägligheter - som närmar
sig en sann utsaga . . . Bli inte så

stött Siri av minsta artighet - den
lran ibland ha en viss uppgrft, ja
rent livräddande - som ett glatt
fröskal.

Och Siri: vad händer med fröet
om det där glatta skalet aldrig
brister?

Eftersom Siri kanske aldrig
mötte någon som var starkare än

hon och eftersom själva existen-
sen kom att stå på spel vid varje
möte hände det ofta att männi-
skor blev tilltufsade av henne. Si-
ri började med en uppriktighet
som gjorde besökaren förvirrad,
kom honom att dra sig inom sitt
skal och sedan Siris attacker
mot detta skal tills besökaren ville
gå - och Siri blev en enda mild
vädjan: nej stanna, jag måste fä
teckna dej!

Och det verkliga mötet kunde
äga rum utan ord. Och ett inre
ansikte kom till synes i sin oför-
likneliga härlighet.

Är inte Siris alla teckningar
lovsånger, kärleksförklaringar -ett befriande av medmänniskan
från den bråte av ängslan, skryt,
försvarsanläggningar och klädsam-
heter av alla de slag med vilka vi
belastar våra ansikten.

"Den som har ett stort uppdrag
måste hålla uppe sitt mod."

Om Siri kunde hävda att hela
tillvaron är smärta så ledde det
henne aldrig till slutsatsen att allt
gör detsamma, att ingenting är
värt att strida för. Hon höll
verkligen sitt mod uppe. Denna
jord måste skötas så att livet kan
fortsätta i dess luft och mylla.
Dagligen sysslade hon med hotet
mot världshaven och iordens sko-
gar, fäglarna och allt det vilda.
Och kanske v^r det USAs kemiska
krig i Vietnam som kom henne
att förstå den innersta betydelsen
av FNLs kamp - att den gäller
livet inte bara för denna gene-
rarion utan för de kommande -att den gäller inte bara männi-

skornas liv, utan själva betingel-
serna för liv.

Den som har ett stort uppdrag
Vi vet alla att Siri hade ett stort,
ja revolutionerande uppdrag. Och
hon visste det själv. Och hon be-
talade vad det fordrades för att
förvalta denna gåva, denna fruk-
tansvärda kärlek. Ändå lämnar
hon oss inte i tacksamhetsskuld -av det slag som skulle kunna häm-
ma oss. Hon kunde straffa med
ord - men inte i sin konst. Där
har hon gett oss strålande hän-
visningar, en oförbrännelig sys-
ters tillit: se mänskojorden, hör
folkens rop - allt detta måste
förändras, oupphörligen förvand-
las - men låt det aldrig bli en
tyst vår, där fågel icke är.

Andra skall tala med större kän-
nedom om Siris konst - fast hål-
ler ni inte med mig, ni som åker
tunnelban a, att östermalmsväggen
redan börjat förändra våra liv -bidrar den inte till att hålla vårt
mod uppe inför attackerna mot
lusten att leva !

Men jag tror att Siri ger mig
lov denna dag att påminna om de

två hundra tusen politiska fång-
arna som sitter i fängelse i Viet-
nam under Saigon-regimen. Att
vi som en hyllning till Siri kunde
skriva varsitt brev till vår rege-
ring och yrka på att Sverige er-
känner Republiken SydVietnams
Provisoriska Revolutionära Rege-
ring. E,n sådan åtgärd skulle utan
tvivel påskynda möjligheterna för
dessa fångars frigivning.

Det går ju inte att säga farväl
till Siri: jag har ännu aldrig känt
det så att hon är borta. Så snart
jag tänker på henne för hon något
så levande ämne på tal: vill du
veta hur en fågelvinge är byggd?
eller: kan du säga hur gerillan
får luft i dom där underjordiska
gångarna? Och när vi skils säger

hon: nu har jag tappat mitt FNL-
märke igen. Kan du inte ge mig
ditt?

Så här får du mitt så länge.
Och ett sista citat från folket

i Vietnam; där säger de: döden
är lätt som en fjäder.

Sara Lidman: Ta[ vid Siri
Derkerts begravning



T. b.: Siri Derleert wnder
arbetet på östermalmstorgs
T-banestation. Nästa sida:
Den svensha leztinnodelega-
tionen 1953 vid ankonlsten
till fulosbva. Längst lram
Andrea Andröen och Siri
Derkert.

Systerskap är ett honnörsord in-
om den nya kvinnorörelsen. Till-
sammans med Siri Derkert uPP-
levde man ett verkligt syterskap.

Första gången jag tråffade Siri
var pä hösten 1,965. Det skedde
vid en diskussion på Clartö i
Stockholm, och det var ett av
mina första offentiiga f ramträ-
danden. En flicka i publiken hade
just framfört några genomkon-
ventionella synpunkter på kvin-
nans uppgift här i världen. J.g
satt just och svalde och skulle
forn-rulera etc lämpligt dräpande
genmäle (hiskligt otränad och
osäker kände jag mej ju) då nå-
gon snett bakom mej smällde nä-
ven i väggen och for upp så att
stolen slog ikull med ett brak. En
ilsken röst ljungade: "Hur har du
mage att prata sån smörja när
Barbro Backberger är här? Hur
kan ni unga kvinnor vara så reak-
tionära? Inser ni inte er situation
i det här jävla samhället? Förstår
du inte att vi måste kämpa?"
Strax därefter landade en vacker
blombukett i mitt knä. Jag upp-
täckte en liten kvinna med stre-
tande grått kortklippt hår och de
vackraste ögon man kan tänka
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sej som lyste i ett ansikte fullt av
intressanta rynkor.

Det var Siri, och på samma sätt
kom hon att backa upp mej
många gånger i debatter i kvin-
nofrågan. Alltid lika våldsam och
snabb i reaktionen, alltid lika
bergfast i sin tro på nödvändig-
heten av att kvinnorna måste
kämpa för att förvandla jorden
till en plats som är värdig män-
niskorna.

Jämförda med henne föreföll
många av de moderna könsrolls-
debattörerna och kvinnosaksför-
kämparna ljumma och bleka. Siri
tillhörde en generation där många
betydande kvinnliga f örkämpar
för kvinnornas, fredens och so-
cialismens sak funnits i Sve-
rige bland andra Ada Nilsson och
E,milia Fogelklou, utomlands
Alexandra Kollontay och Rosa
Luxembourg. Det heta engage-
mang som präglade den radikala
kvinnorörelsen i börian av 1900-
talet hade aldrig slocknat hos Siri.
Hennes styrka var okuvlig, hos
henne f anns lika mycket f riskt
trots och rättfärdighetslidelse som
hos en hel Vietnamdemonstra-
tion på femtontusen personer.

När vi möttes, var det två tvil-
lingtemperament som möttes. En
gnista slog alltid över mellan oss,

plötsligt var allting lätt, man kän-
de sej uppfylld av dansande so-
Iar, det var som i Edith Söder-
grans dikt: "Triumf att leva,
triumf att andas, triumf att fin-
nas till." Och mitt i röt Siri som
en liten glad lejoninna om kvin-
nornas krafter och erfarenheter
som måste tillvaratas och som
skulle ha kraft att förändra värl-
den.

Mej hedrade hon med en gräns-
lös tillit. Tilltro till vad man kan
uträtta kan verka f örlamande,
men Siris tilltro kändes aldrig
hämmande. bara som en kraft-
källa. Det hängde ihop med hen-
nes generositet, generositeten hos
en stor och fri människa som
inte ser andra som konkurrenter
som kan förmörka ens egen fram-
gång utan som syskon och kam-
rater i en gemensam kamp
sällsynt i ett sjukt konkurrens-
samhälle, sorn inte tillåter män-
niskor vare sej att lyckas eller
misslyckas.

Trots värmen som fanns mel-
lan oss fanns där ömsesidig re-



spekt och blyghet också, som
gjorde att vi inte träffades så ofta
som vi kanske hade velat.

Hennes entusiasm var alltid li-
ka levande den gällde kvin-
norna, Vietnams folk, gruvarbe-
tarna vid LKAB, Folket i Bild/
Kulturfront.

Hela hennes liv var etr mål-
medvetet uppror mor borgerlig-
heten och den konventionella
kvinnorollen. Det präglade hen-
nes person och hennes hem. Hen-
nes hus på Lidingö fyllde mej
med förtjusning. Så skulle man
inrätta sej på sin vistelseort! Hu-
set var helt ändamålsenligt inrett,
en konstnärs arbetsplats. Det do-
minerades av en stor atelj6, helt
uppfylld av målningar, ristning-
ar och skisser. Inslaget av möb-
ler och annan borgerlig rekvisita
var minimalt. Mitt bland sin
konst satt Siri och diskuterade
den senaste boken i kvinnofrågan
med några unga vänner. Unga
män och deras en aning ogenom-
tänkta och som hon misstänkte,
smygkonservativa åsikter, var hon
gar-rska obarmhärrig n-rot. I träd-
gården runr huset stod skrovliga
statyer och i gräset och blåbärs-
riset låg betongplattor med bild-
ristningar, kärvt uttrycksfulla
som runstenar'

Ganska obarmhärtig kunde hon
vara, ja. FIon var barsk och kno-
tig i sin personliga framtoning,
men det kändes skönt mitt i all
stereotypt leende och välmålad

kvinnlig älsklighet och hjälplös-
het.

Om en gemensam vän till oss,

en kvinnosakskvinna som inte var
socialist, sa Siri när hon fick veta
det (att personen ifråga inte var
socialist alltså): "Vänta bara, det
blir hon nog, bara hon får ett
par dråpslag till." Yttrandet med
dess blandning av svart humor
och bergfast tro på socialismen
var karakteristisk för Siri, liksom
för hennes tilltro till livserfaren-
hetens betydelse. E,rf arenhet var
det viktigaste för en konstnär,
hävdade hon. Först när man skaf-
fat sej det, var det tid att skaffa
sej en estetisk teori och tillämpa
den på det verk man skapade
utifrån sin livserfarenhet.

De sista åren av Siris liv för-
sämrades hennes syn så allvarligt
att hon varken kunde arbeta el-
ler läsa. Det var svårt att se hur
hennes strålande livfyllda blick
blev skum och matt, det var svårt
att veta att hon var avstängd
f rån att skapa, hon som alltid
varit ett med sitt verk.

Hon kunde inte delta i diskus-
sioner eller möten soln förut, men
hon ringde ibland och frågade
hur det gick med den nya kvin-
norörelsen (j^S var själv sjuk i
flera omgångar och alltför mod-
lös och krasslig för att åka och
hälsa på henne). Jag sa att arbe-
tet med att aktivera kvinnorna
var en uppgift som krävde tid
och tålamod. det visste hon väl

hur kuschade och passiviserade
de flesta kvinnor var. Joo, drog
Siri på deq det hördes am hon
tyckte att vi var ena klåpare. Men
när Grupp 8 hade sin kvinnout-
ställning på Moderna Museet vå-
ren '1.972 tog Siri sej dit, blev för-
tjust och klottrade några upp-
muntrande krumelurer på en av
utställningens skärmar.

En gång berättade hon för mej
hur hon vid ett tillfälle som ung
flicka fick låna en segelbåt. Hon
hade aldrig seglat förut, men en-
sam steg hon i båten, la ut från
iand och stack iväg ut pä sjön
och klarade sej genom besvärliga
farvatten. Så var hela hennes liv,
modigt och glatt och trotsigt.
Triumf att leva, triumf att andas,
triumf att finnas till.

Nu när hon är borta faller än-
nu en rad ur Edith Södergrans
dikt mej i minnet: "En gång
slockna alla stjärnor, men de lysa
alltid utan skräck."

Barbro Backberger

Sara ocb Barbro har skildrat Siri
så målande ocb t'int dtt det är
svårt att tillt'oga något oäsentligt.

Jag vill bara erinrA orn Siri som
ot'arglamlig ordt'örande lör SKV
i Stockbolm under 5)-talet ocb
mångårig medlem i t'örbwndet.
Vem minns inte hennes debatter

- där hon aldrig glörnde att be-
tond ochså nt.dnnens eländiga
ställning i könssamballet (vilket
jag tycker är ett riktigare wttryck
än manssamhället), hennes tempe-
rtn'rent, hennes djupa allvar, hen-
nes blixtsnabba ant'all, hennes
hvickhet ocb humor. När gamla
SI(V-are i Stockholm trät't'as td-
lar vi gärna om. besöken i Siris
ateljö, oln wtfärderna, offi festen
och glädjen som stod hring hen-
ne. Siri, I',linnan Santesson oclc

Naima'Wit'strand adr en trio som
ot'ta var på mötena och spred ljus
ocb glans över tillvaron. Nu är de
borta alla och tontrummet är stort.
Siri aar aktiv så länge bon t'ör-
mådde ocb alltid lilea stimwleran-
de ocb inspirerande ztar hon drog
t'ram. Vi tachar dig, Siri.

E. P.



När det talas om kvinnorörelsen är det nästan alltid den bor-
gerliga kvinnorörelsen man syftar på proletärkvinnorna
kommer oftast i bakgrunden. Margit Palmaer tecknar här de
båda kvinnorörelsernas utveckling i Sverige från mitten av
1800-talet fram till rösträttens genomförande. Det är historia
som alla vi som idag deltar i kvinnokampen borde ha klar för
oss. En extra tankeställare kan det vara ett valår som i år -till vad har vi använt den rösträtt som förvärvades efter så lång
strid?

Ilvinnovägar till rösträtten
Som rubrik på den här artikeln
hade jag först satt Kztinnornas väg
till rösträtten. Men strängr taget
var detta fel: till kvinnorösträtten
ledde ingalunda bara en väg utan
flera och inte alltid sammanföll de.

I den officiella historieskriv-
ningen - inte minst från kvinn-
ligt håll eftersom männen i re-
gel är måttligt intresserade av äm-
net - var vägen dock bara en,

även om den fick små tillflöden
från olika hå11. Det var den rö-
relse för kvinnans frigörelse, som
startade med Fredrika Bremers
Hertha 1855 och som sedan etapp
efter etapp segade sig fram till den
kvinnliga rösträttens genomföran-
de 1,921. Mera sällan nämns det
att denna rörelse hade många fö-
rebådande svalor bland dem
diktare som Thorild, Almquist och
hundra år tidigare Hedvig Char-
lotta Nordenflycht med sin käcka
Fruntimrets Försaar. Särskilt
Almquist, som i sin novell Det går
an gick vida längre än Fredrika
någonsin vågat drömma om, bor-
de om någon ha kallats den sven-
ska kvinnorörelsens fader.

Istället utnämndes Fredrika till
den svenska kvinnorörelsens mo-



der och gav upphov till en lång
rad legitima arvtagare i form av
tidskrifter, föreningar, förbund
och utbildningsanstalter. Fredrika
Bremer Yar visserligen en smula
kontroversiell ibland men
inte värre ån att "det gode Sel-
skab" kunde trycka henne till
sitt hjärta och troget forsa vidare
i hennes spår.

Vad Fredrika och hennes sym-
patisörer och efterföljare, bland
dem också män som Lars Hierta
och andra liberaler, kämpade för
var framför allt kvinnornas rätt
till utbildning och arbete samt
myndighet, längre fram också
rösträtt. Allt detta ansågs kunna
ske inom det bestående om än
reformerade samhällets ram, och
det gjorde det ju för övrigt ock-
så. Att i grunden omgestalta sam-
häflet var det ingen utom Alm-
quist och nägra till som tänkte
på. Men så blev de också bojkot-
tade och förföljda!

Och framsteg gjordes. Kvinnor-
na började sippra in på olika ar-
betsområden och utbildningsan-
stalter öppnades för dem. Detta
sammanhängde med att antalet
oförsörjda medelklassfiickor väx-
te allt eftersom industrin övertog
alltfler av de uppgifter som förr
tillkom hemmen. Det blev också
allt svårare för dem att finna äkta
män. Arbetslösheten bland medel-
klassmännen var stor främst bland
akademiker och man kunde inte
ta ansvarer att försörja en familj.
De ogifta kvinnorna blev en bör-
da för släkten. Samtidigt växte
behovet ay billig arbetskraft in-
om nya grenar som järnvågar, te-
legraf, det omdanade postväsen-
det, affärsvärlden och framför allt
skolväsendet. Naturligtvis var det
aldrig tal om annat än lägre tjäns-
ter. För proletärkvinnorna hade
detta aldrig varit något problem

- för deras billiga arbetskraft ha-
de fabriksportarna länge stått vid-
öppna. Och de hade r,äl också
känslan av att denna kvinnokamp
inte var deras. Eller för att citera
Bebel:

"Antar rnan, dtt den borgerliga
kvinnorörelsen t'öroerkligade alla
sina t'ordringar på likställighet
rned rnännen, så hade därmed var-

hen det slaveri, son det nwtida
äktenskapet är för otaliga kvin-
nor, eller prostitutionen eller det
stora flertalet bwstrurs ekonomis-
ka beroende aa sina henar män
uppbävts. För kvinnorna i all-
mänbet är det likgiltigt, om några
tusen Aa deras medsystrar, sont.

höra till sambällets lychligare lot-
tade klasser, få intränga ' de hög-
re lärdomsgrenarna, i läharkallet
eller på ämbetsmannabanan. Häri-
genom. ändras intet i klrinnans
ställning, tagen i dess helbet."

Det är detta "inträngande", in-
om arbetsliv och högre utbildning

den första studentskan, den
första kvinnliga läkarn och pro-
fessorn osv som kommit att
betraktas som den egentliga sven-
ska kvinnorörelsen. Men därut-
över finns ju så mycket mera, som
egentligen aldrig dragits fram i
rampljuset utan fått stanna i sce-
nens mörka bakgrund.

För att inte behöva tynga den-
na artikel med alltför många sak-

uppgifter har några av de vikti-
gaste etapperna här samlats för
sig i en särskild ruta. Dessa upp-
gifter är hämtade ur den så att sä-
ga officiella kvinnohistorieskriv-
ningen, antingen det nu är Nor-
disk Familjebok eller Lydia \Wahl-

ströms Den svensba krtinnorörel-
sen eller annat. Typiskt är att de
händelser som apostroferas år
kvinnans rätt att avlagga olika
högre examina. Typiskt är också
att den första och äldsta kvinno-
föreningen som bildades (1873 i
Stockholm) var Föreningen för
gift kvinnas äganderätt.

Allt detta kunde knappast en-
tusiasmera arbetarkvinnorna som
hade andra och betydligt mera
påträngande problem att kämpa
med.

Intresset för samhällsfrågor hos
kvinnorna - med Fredrika Bre-
mer i spetsen - var till att börja
med rent filantropiskt inriktat.
Aktioner för "de sämre lottade
klassernas" barn och mödrar. även

Teckningarna på
detta uppslag är
lrån den norsha
tidningen Kryd-
seren nr 3111885.
De finns med. i
boleen "Kpinner
og lelasseleamp",
sorn också recen-
seras på sid. 29.
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Dolq ur
kvinnorörelsens historiq

1846. 1S64 (för gifta kvinnor) Näringsfrihetsförordningen.
1855. Hertba av Fredrika Bremer utkom
1858. Ogift kvinna blir myndig vid 25 är.
1859. Tidskrilt för Hernnret, uppgick 1886 i Dagny.
1859. Seminarium för folkskolelärarinnor.
1860-talet..Ny" yrken öppnas inom de då nya järnvägarna, tele-

grafen, posten osv.
1861. Högre lärarinneseminariet inrättas.
7870. Studentexamen.
1873. Akademiska examina.
1874. Rättighet att förfoga över förtjänsten på eget arbete.
1884. Fredrika Bremerförbundet bildas.
1888. Kvinnliga Arbetarförbundet i Malmö bildas.
1888. Internationella Kvinnorådet bildas. Mot slutet av 1800-

talet övergår kvinnorörelsen från enbart ekonomiska och
utbildningskrav till juridiska (äktenskapet) och politiska
(rösträtten).

1892. Stockholms Allmänna Kvinnoklubb bildas, snart åtföljd
av flera klubbar.

1395. Strejk vid Stockholms vaddfabrik. En del kvinnor av-
skedas.

7902. Carl Lindhagen motionerar i riksdagen om kvinnlig röst-
rätt.

1902. FKPR, Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, bildas.
Lokalföreningar bildas, först i Lund och Helsingborg,
snart över hela landet.

1903. LKPR, Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt
bildas. Frän 1907 uppdelas landet i länsförbund.

7905, 1907,1909 deputationer och uppvaktningar för rösträt-
ten.

7909-1971 avslogs motioner om rösträtten.
1917. Rösträttskongress i Stockholm med 1.200 deltagare.
1912. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen motionerar om

kvinnlig rösträtt.
7912. I Uppsala anordnar konservativa kvinnor med Anna Sö-

derblom och Ida Norrby i spetsen möten rnot rösvätten.
I Finland hade kvinnorna fått rösträtt.7906, i Norge 1907,
i Danmark 1.916.

l9l2 och 1913 firades internationella kvinnodagen, den senare
8 mars.

1914. Bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor.
1917. Diskuterades kvinnlig värnplikt.
1918. Proposition om den kvinnliga rösträtten.
7927. Den 20 januari antogs den kvinnliga rösträtten av båda

kamrarna.
1923. Startades tidskriften Tidevarvet och öppnades Kvinnliga

Medborgarskolan Fogelstad av Frisinnade kvinnor som
utvidgats till riksförbund 7927.

1931. SKV, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, bildas på ini-
tiativ av samma grupp.

Bilden på rnotstående sida: Kvinnorna röstar
musennt.. IJr bohen "Kainner og k,lassekamp"
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1909, Foto 'Wilse Norsk Folke-
(se äaen sid. 29).

ogifta, Yar accepterade och gav
upphov till många glada välgö-
renhetsfester och basarer, helst
under kungligt beskydd. Overhu-
vud taget var 1.800-talet ett filan-
tropins århundrade. Samvetena
lugnades, välgörenheten gav glo-
ria ät de välgörande - och alltid
blev det något över åt de behö-
vande.

Hertha
Så småningom utvecklades bland
kvinnorna ett medvetande om att
något var galet i det samhälle de

levde i. Hos de liberala männen
hade det funnits långt tidigare,
och det var också de som till att
börja med gick i bräschen i kam-
pen för större frihet och självstän-
äigh"t bland kvinnorna. De hade

också bättre kontakt med de inter-
nationella radikala strömningar
som utlöst 1830 och 1848 års re-

volutionära rörelser på kontinen-
ten. Men de svenska kvinnorna
levde länge utanför vad som rör-
de sig i tiden - de hade aldrig
någon Mary \X/ollstonecraft som

hävdade kvinnans rättigheter och

nedskrev "Iakttagelser om den

förnedring, som av olika skäl
drabbar kvinnan", (1792). Inte
heller hade de någon motsvarighet
till de kvinnor, de flesta av fol-
ket, som ofta med vapen i hand
gick i spetsen för franska revolu-
tionen, debatterade och bildade
kvinnoklubbar samt stred för röst-
råu, ät kvinnor. Det var för öv-
rigt en av dem, Olympe de Gou-
ges, som fällde det berömda ytr-
randet att om kvinnorna hade rätt
att bestiga schavotten borde de

också ha rått att bestiga tribunen.
Hon gjorde också bägge delarna.

I Sverige besteg inga kvinnor
schavotten för sina politiska åsik-
ters skull, och det skulle dröja
länge tills de besteg tribunen. Men
till slut vaknade de. Man kan
fastställa ärtalet,,1855. Det var då

Fredrika Bremer riskerade sin lit-
terära berömmelse genom att ge ut
Hertba, där hon slog ett slag för
kvinnors rätt till utbildning och

eget arbete. Man har numera svårt
att förstå den uppståndeise roma-
nen väckte, den både chockerade
och entusiasmerade. Men framför



allt var den ett ord i rättan tid
och frigjorde många frusna kvin-
nodrömmar.

Hertha var en ung ogift kvin-
na, förtryckt av en tyrann till fa-
der och med den stora drömmen
att en gång leda en stor och lyck-
lig flickskoia - vilket hon till sist
fick. Boken har ganska träffande
kallats den svenska kvinnosakens
Onkel Toms stuga och bakom dem
låg Fredrikas upplevelser av strä-
vandena i Englands och Amerikas
kvinnovärldar och dessas kristliga
liberalism.

Mycket står i boken, men det
är också mycket som inte står. De
gifta kvinnornas problem berörs
inte det dröjde länge innan
man vågade snudda vid dem -och inte heller arbetarkvinnornas.
För att nu inte tala om prostitu-
tionen, som var tabu ända in på
1900-talet! Men just därför att
Fredrika undvek de farligaste och
mörkaste samhällsfrågorna - som
Almquist aldrig skyggade för -kunde hon bli en ljusgestalt och le-
darinna för generation efter gene-
ration av förtryckta unga medel-
klasskvinnor. Antligen såg de möj-
ligheter att. frän hemmets tränga
värid komma ut i samhället och
göra sina insatser!

För nu brakade det loss på all-
var! Den ena utbildningsanstalten
efter den andra, det ena yrket ef-
ter det andra öppnades för kvin-
norna, valmöjligheterna blev allt
fIera. (Se rutan.)

Naturligtvis hade rörelsen inte
bara framgångar - den väckte
också kraftigt morsrånd. Om Ib-
sen i Et Dukhebjem tagit sig an
kvinnornas sak så attackerades
den desto intensivare av Strind-
berg i Git'tas I ocb II. Och Ellen
K.y väckte ramaskrin med sin
Missbrwbad kvinnokraft, dår hon
ville återföra kvinnorna till hem-
men och deras traditionella livs-
uppgifter. I de stora andarnas köl-
vatten följde de många mindre,
man var för eller emot kvinno-
emancipationen.

Omkring sekelskiftet, då redan
mycket uppnåtts, samlade man sig
alltmer kring kampen för kvinno-
rösträtt, ett ied i striden kring den
allmänna rösträtten. 1,899 hade

Fredrika Bremerförbundet inläm-
nat en skrivelse till riksdagen om
kvinnlig rösträtt och tre år sena-
re motionerade Carl Lindhagen
om samma sak. Och det var detta
är, 7902, Föreningen för kvinnans
politiska rösträtt, FKPR, bildades
med dess alltfler förgreningar runr
om i landet och allt större tillslut-
ning.

För nu skulle det äntligen bli
allvar av! Med röstsedel i handen
hoppades kvinnorna kunna erövra
der inflytande i samhället och dess
utformning, som så länge varit
dem förmenat.

Och arbetarklassens kvinnor

- var stod de?
Frågan är inte alldeles lättbesva-
rad, och den knappa litteratur
som finns att tillgå gör det inte
låttare. I motsats till de tal- och
skrivkunniga frisinnade rösrätts-
kvinnorna vilka gårna till-
skrev sig äran av kvinnorösträt-
tens genomförande - har de so-
cialistiska kvinnorna varit ganska
fåordiga i ämnet. Hulda Flood
har visserligen skrivit en utförlig
historik om Den socialdemokratis-
ba hvinnorörelsen i Sverige (1939,
1,959) och i den av riksdagen be-
ställda Kvinnors Röst och Rätt

(1,969, till femtioårsjubileet) kan
man finna ett och annat i Nancy
Erikssons artikel samt i den märk-
ligt nog osignerade artikeln Kvin-
norna. ocb pänsterpartiet komrnu-
nisterna.I böckerna om Kata Dal-
ström, särskilt Fredrik Ströms
(1930), kan man få veta en del
om den mer militanta arbetarkvin-
norörelsen. Men den som vill fors-
ka grundligare i ämnet får nog sö-
ka sig till gamla mötesprotokoll
och artikl ar i arbetarpressen, sär-
skilt Morgonbris.

Vad som främst faller i ögonen
år den dubbla lojalitet, som bun-
dit och ibland kluvit proletär-
kvinnorna: lojaliteten med den
framväxande arbetarrörelsen och
lojaliteten med den framväxande
kvinnorörelsen. Även inom andra
samhällsskikt kande man givetvis
av dubbla lojaliteter, men knap-
past så öppet och påfallande som
här.

Anledningen torde ha varit
splittringen inom arbetarleden, när
det gällde kvinnofrågor. Branting
var i det stora hela välvilligt in-
ställd, medan Axel Danielsson -enligt Nancy Eriksson "blev
plump, når han skulle yfira sig
om kvinnospörsmå1". De flesta
torde ha ansett att kvinnorna bor-
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de få rösträtt men helst inte förr-
ån den allmänna rösträtt man
stred för var genomförd. Den re-

formen skulles ju ytterligare för-
svåras om man också drog in
kvinnorösträtten ansåg många.

Frågan om särskilda kvinno-
organisationer hörde också liksom
än i dag till de omstridda. Men i
juni 1892 kunde man i alla fall
läsa en annons i Social-Demokra-
ten, där det bland annat hette:

"Proletärkvinnor Ohoi!

Alla Stockholms Proletär-
kvinnor, såväl gifta som ogif-
ta, inbjudes härmed till möte
i afton klockan halv nio
för bildandet av en allmän
kvinnoklubb. Infinnen Eder i
massa!

Genom en stark kvinnoor-
ganisation blir faran stor för
iLt^ förtryckare och bördan
lätt för oss siälva."

På mötet påtalades hur man

slog bort kvinnornas ansPråk med

talät om ^rt 
ingen kvinnofråga

existerade, blott en social f räga'
samt krävdes rösträtt. Ett annat
krav uttrycktes så här:

"Får kvinnorna politiskt li-
kaberättigande, så ändrar

detta ingenting På de Poli-
tiska maktförhållandena.

Den proletära kvinnan UPP-

går i proletariatets [äger,

den borgerliga i bourgeo-

sins. Vi får inte låta lura

oss av de socialistiska 
^n'

satserna i den borgerliga

kvinncrörelsen, som UPP-

träder endast så länge som

de borgerliga kvinnorna

känner sig undertrYckta."

(ur Clara Zetkin: Tal På

tyska socialdemokratiska

partidagen i Gotba 16 ok-

tober 1896)

"Må vi sluta oss till männen i'

t'rigörelsekarnqen och må vi wPP-

höra att ta mindre Iön än män-

nen för samtn'a slag a'u arbete."
(Ja, hur har det gått med den sa-

ken efter snart hundra år?)

Det stora diskussionsämnet var
emellertid om en särskild kvin-
noklubb borde bildas eller inte'
Den kom till stånd och fick nam-

net Stockholms Allmänna kvin-
noklubb. Först var den dock inte,

i Skåne hade redan På åttiotalet
funnits ett par arbeterskesamman-

slutningar, däremot blev den ini-
riativagare till kvinnosamarbetet
och därmed också själva grogrun-
den till den socialdemokratiska
kvinnorörelsen. Allt flera med-

lemmar strömmade till, nYa klub-
bar bildades' man debatterade och

anordnade fester för att' stärka

kassan samt demonstrerade första
maj pä Gärdet. Vid Partikongres-
t"o bö.j"de man få sända ombud,

ett av dem var 7897 Kata Dal-
ström, som några år tidigare läm-
nat den borgerliga kvinnorörelsen
och anslutit sig till ArbetarPar-
tiet. Sina första siu år inom rö-
relsen ågnade Kata ät at'r' upplysa

och organistra arbeterskorna samt

ät att. värva kvinnorna för socia-

lismen hon blev också med-

lem i distriktsstyrelsen. Senare

övergick hon mer och mer till ar-
betet inom partiet och som agita-
tor bland arbetarna. Någon mans-

hatare var hon aldrig - i mot-
sats till vissa andra ledande arbe-

tarkvinnor utan såg alltid arbe-

tarrörelsen som en helhet, ånda

tills hon vid partisplittringen 1917

lämnade socialdemokraterna och

övergick till det nybildade koq-
munistiska partiet. Och någon ef-

tervådare med samma kraft och

glöd som Kata fick aldrig den

proletära kvinnorörelsen, tyvått'
Under åren kring sekelskiftet

kom kampen för rösträtten, kvin-
nornas likaväl som den allmänna,
allt mera i förgrunden. Men arbe-

tarkvinno rna var skePtiska mot de

borgerliga kvinnosakskämParna -
de hade alltför bittra erfarenheter
av hur dessa senare brukade rYg-
ga tillbak a, när socialismen kom
på tal. Och på de socialdemokra-
tiska kvinnokonferenserna 1'907

och 1908 fastslogs att "då den

borgerliga rösträttsrörelsen står

oklar i de frågor' som närmast be-

röra arbetarkvinnorna" skulle man

arbeta inom de egna organisatio-
nerna. Den som så önskade hade

dock rätt atc gå in i rösträttsför-
eningarna, och det var det också

många som gjorde.

Redan I9O2 hade Carl Lindha-
gen motionerat orn kvinnlig röst-
rätt och l9t2 giorde hela den so-

cialdemokratiska riksdagsgruppen
detsamma. Den antogs i andra

kammaren men föll i första, något

som visserligen gjorde kvinnorna
besvikna men också fick dem att
fortsätta striden "utan rast eller
rott.

Både 191.2 och 7913 firades den

internationella socialistiska kvin-
nodagen, vilken formades till en

manifestation för rösträtten och

senare åtföljdes av stora möten

med samma krav. Och i den sto-

ra namninsamling som Landsför-
eningen för kvinnans Politiska
rösträtt anordnade och som sam-

lade över 35O.OOO röster deltog ar-
betarkvinnorna med liv och lust,

med upprop och artiklar. Den

överlämnades till riksdagen 1914

år som första världs-
kriget utbröt och kom att över-
skugga allt annat, icke minst kvin-
norösträtten.

Och när denna till sist kom och

genomförd 1'921 - under På-
verkan aY de stora händelserna
ute i världen det snarare

i resignationens och trötthetens
tecken än i segerjublets.

Och vad hände sedan
med kvinnorna?
"Nu kunde de borja göra histo-
ria". konstaterar Elin tWägner i
V äc harklocka, men tillägger strax :

"Det första de gjorde var att
upplösa den sammanhållning med

vars hjäip de kunnat göra histo-
ria."

Sammanhållningens, dvs röst-
rättsföreningarnas, upplc'isning

skedde efter en kort men intensiv
debatt och argumentet gick ut På
att nu var samarbete med männen
omkring samhällsfrågorna det en-

da naturliga.
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Elin \Wägner foresätter:
"Den sammanhållning som exi-

sterdt hade bostat många en ltel
del oft'er. Ingen av dem sorn ztarit
rned om den hade wndgått att lida
för den i sina hem, bland sin släht,
int'ör den rnan eller de män ,uars

mlissnöje de fann saårt att bära.
De t'lesta bara längtade att få "pp-Iösa sammanhållningen med dess

tröttsamma slitningar och bArja
samarbetet med männen som stod
i så förklarat ljws."

Endast fem kvinnor kom in i
riksdagen vid valen 1.921, bland
dem Kerstin Hesselgren, Elisabeth
Tamm och två socialdemokrater.

Men huvudparten av de poli-
tiskt intresserade kvinnorna kom
nu att verka inom sina respektive
partier, framför allt inom deras
kvinnoförbund. Dessa kom att bli
en sorts politikens B-lag som
iämpligen sysslade med kvinno-
frågor.

Lojaliteten med den egna klas-
sen, den egna samhällsgruppen
hade till sist segrat över kvinno-
lojaliteten.

Det fanns dock ett annat slags
kvinnoorganisationer som kanali-
serade kvinnointressen för sam-
hällsfrågor. Dit hörde det alltjämt

livaktiga Fredrika Bremerförbun-
det, Flusmodersförbundet och de
på 3O-talet efter amerikanskt mön-
ster bildade Yrkeskvinnoklubbar-
na, samtliga enligt sitt program
opolitiska. Här kunde man utan
att nedvärderas syssla med de frå-
gor som speciellt intresserade kvin-
nor, t ex att försöka uppnå lik-
ställighet med männen, framför
allt de privilegierade männen.
Mycket talades här om manssam-
hället, mindre om klassamhället.

Men det fanns en liten grupp
som inte lät sig nöja. Den bestod
av frisinnade kvinnor som nu ef-
ter många års positivt samarbete
med de frisinnade männen våntat
sig ett större inflytande på rikets
aff årer. Så blev nu inte fallet,
bland annat beroende pä splitt-
ringen i förbudsfrägan och på att
valen gick de frisinnade emot. De
försökte sig då på en egen politik
för att "skapa något av en kvinn-
lig samhällssyn" och startade 1923
det av partiet obundna Frisinnade
kvinnors riksförbund och upp-
trädde vid nästa val med en egen
kvinnolista. För att verka för sina
idder utgav de tidskriften Tide-
varver samr öppnade Kvinnliga
medborgarskolan Fogelstad, bägge
delarna 1923.

Och 1931 omvandlades riksför-
bundet till Svenska Kvinnors
Vänsterförbund, SKV, som avsåg
att samla alla vänsterorienterade
kvinnor. Ordförande blev Kerstin
Hesselgren och bland medlemmar-
na märktes de båda läkarna Ada
Nilsson och Andrea Andrden.
Många föll så småningom av då
SKV:s kurs efter kriget blev mer
och mer vänsterbetonad och man
anslöt sig till Kvinnornas Demo-
kratiska Världsförbund. Men ald-
rig Andrea, som också i många år
blev SKV:s ordförande.

Härmed må dessa korta glim-
tar av kvinnornas snåriga vågar
till rösträtten ett ämne som
skulle fordra avhandlingar - av-
slutas. Kvar står som en röd tråd
den fortlöpande erfarenheten atr
för kvinnorna gäller det att a'v-
våga lojaliteten med de speciella
kvinnointressena mot lojaliteten
med det egna partiet. Detta pro-
blem tycks lika aktuellt bland da-
gens unga radikala kvinnorörelser
som när de första kvinnorörelser-

lå.0"- 
i gång för snart 1OO år

Först i ett klasslöst socialistiskt
samhälle kan de båda lojalitererna
smälta samman till en.

',,&';,i,.6;
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Daghem
i Tjeckoslovakien
Den här bilden är från ett barn-
daghem i Prag. Evy Andrdn och

Eva Palmaer hälsade på där vid
ett besök i Tjeckoslovakien i som-

ras. På en befolkning med '1,4

milj. invånare finns 76.000 drg-
hemsplatser för barn mellan O

och 3 år. Det är inte tillräckligt,
men kvalitdn är hög. Stor perso-

nal, individuell vård, mycker pe-

dagogisk forskning. - 46 pro-
cent av alla yrkesarbetande ä,r

kvinnor, så behovet av barnstu-
gor är stort.

E. P.
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Lrrn rÄ rrruj

ElG/EEC ett hot rnot kvinnorna

Från förlovning till äktenskaP
Varning för brudmäklare. . .

Smutsiga affirer pågår . . .

Sveriges regering och riksdag har
förlovat bort oss svenska kvin-
nor med de mäktiga penning-
paschorna i Europas herrklubb

- utan att vi har fått veta nå-

got om det och vilka följder det

kan få.

Utvecklingen tyder på att EG...

Isolering i avfolleade orter med
barnen. Inga arbeten t'inns. Dålig
social service. Mannen är försör-
jare. Förortsisolering, böga lea-
nadskostnader, ingen barntillsyn.

Europeiska Gentlemän, EG,
köper oss billigt till sitt harem
En hemlig kommitd har tillsatts
som ska förhandla om en even-
tuellt fastare förbindelse med
EG. Den förhandlar om priset på
oss och vi komm er att få betala
dyrt med vårt arbete och vära
kroppar. Vi måste lyda order från
den.

Särshilda kainnojobb rned låg Iön.
Otry gg anställning. H årda oillkor.
Stor risb för avsked aid ontorgd-
nisering av prodwbtionen.

Vad är EG?
EEC - Europeiska Ekonomiska
Gemenskapen.
EG - Europeiska GemenskaPer-
na (EEC+CECA*Euratom)

För ett tiotal är sedan lades

grunden till E,EC. Målet var att
skapa en politisk union - Euro-
pas Förenta Stater. Företagsche-
fer, finansmän, statsmän, aktie-
å"gare, teknokrater, militärer och
statsplanerare i Europa förbere-
der nu detta mål.

Deras arbete går ut på att un-
derlätta för de stora bolagen att
skapa vinster i snabbare takt. Där-
för har de sinsemellan kommit
överens om en rad s. k. "frihe-
ter: l. Fri kapitalrörelse. 2. Fri
etableringsrätt. 3. Fri arbetsmark-
nad. 4. Fri varumarknad.

I EG samlas mer och mer ka-
pital till några få banker och bo-
lag i Västtyskland och Frankrike.
Industrierna placeras ofta runt de
stora städerna i Europa. I stället
avfolkas andra distrikt. Motsätt-
ningen mellan stad och landsbygd
förstärks, liksom klassmotsätt-
ningarna och segregationen mel-
lan könen.

Koinnor ocb män lever alltmer
åtskilda från varandra. Kvinnans
kropp wtnyttjas sorn vara.. Okad
prostitution i. städerna.



Vad kan vi sätta emot?

Påverkas vi i Sverige av EG?
Vi som bor och arbetar i Sverige
kommer att påverkas av utveck-
lingen inom EG. Vi har redan ett
arbetsmarknadssystem, utbildnings-
system, trafiksystem m. m. som
är anpassat till EG.

Industrins ledande män har
starka intressen av att Sverige
bli full medlem av EG.

Det finns inget som tyder på
art den utveckling som pägär i
Sverige kommer att ändras.

Vad kan vi i Sverige göra mot
denna utveckling?

Vi kan avslöja sanningen
om EG!
Vi kan göra mycket emot EG. Vi
kan skaffa fram fakta om vad EG
innebär för oss kvinnor.

Vi kan avslöja myrerna som
sprids av EG:s vänner, t. ex. atc
EG skulle skapa flera jobb och
bättre service ät kvinnorna. Vi
kan avslöja hur Sveriges kvinnor
ska utnyttjas som arbetskraft och
konsumenter, hur för kvinnorna
viktiga industrier ska förflyttas
från Sverige.

Vi kan granska EG på alla

punkter där våra intressen måste
bevakas. Sanningen om EG är
viktig att sprida till alla.

Vi måste skapa en aktiv
kvinnokultur
Framför allt måste vi ta fram all
vår egen styrka och kraft för att
stödia varandra. Vi måste framåt!

E,n stark kvinnorörelse och en
livfull och aktiv kvinnokultur är
vårt bästa vapen mot EG. Vi mås-
te plocka fram vårt inneboende
självförtroende, alla vära. idder
och drömmar.

Vi måste fotografera, väva, stic-
ka, virka, brodera, skriva sånger,
rita, måla, filma, sjunga och spela.

Tillsammans med stencilerna,
böckerna, demonstrationerna,
flygbladen, aktionerna och tid-
ningarna skapar kvinnokulturen
en mäktig kvinnorörelse!

Broschyren "Kvinnor mot EG"
gär atr, fL tag i hos SKV, Box
3021, 1,61,03 Bromma, Grupp 8,
Beckbrännarbacken 3, 116 36
Stockholm, N.j till EEC-för-
bundet, Box 9018, 70271 Stock-
holm, hos Kvinnor mot EG och
hos alla bokcafder.

KVINNOR MOT EG
Vi som har startat "Kvinnor mot
EG" år enskilda kvinnor och
kvinnor anslutna till bl. a. SKV
och Grupp 8. Der som förenar oss

år vär kamp för bättre livsvillkor
för kvinnorna.

Vi är djupt oroade över det
frihandelsavtal som regering och
riksdag har skrivit på.

Vi tror att en svensk anpass-
ning till EG skulle hota den rela-
tivt starka ställning som vi kvin-
nor ändå har tiilkämpat oss.

EG innebär en förstärkning av
de missförhållanden som nu exi-
sterar. Vi komm er att få ökade
svårigheter att bekämpa dessa
missförhållanden och fA igenom
våra krav. Därför måste vi käm-
pa mot denna utveckling.

Kvinnor mot EG har under våren
granskat EG utifrån kvinnornas
synpunkter och samlat en del av
den informationen i en broschyr.
Vi har gjort en sångkavalkad i
samband med filmvisning för mö-
ten om EG.

Vi planerar studiekvällar kring
etr lättfattligt material om EG.
Vi vill att så många kvinnor som
möjligt sätter sig in i EEC-frågan.

Vi måste bli väldigt många som
arbetar tillsammans för att sätta
makt bakom våra krav och för
att förhindra en svensk anpass-
ning till EG.

VI BEHOVER DIG I DETTA
ARBETE.

Kontakta: Kvinnor mot EG,
c/o Nyström, Agnes Lagerstedts-
gatan 12, Hägersten.

.+.
7;;r,.,., 

' 
",ft,*

Mormödrar, systrar, fastrar, farmödrar, döttrar, rnostrar, svägerskor,
systerdöttrar, väninnor - sbapa en abtirs kvinnokultwr, k,om med i
kampen mot EG!
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Förändra samhället

- vete fan orn det går
Rolf Ström är 40 år, stockholma-
re och södergrabb. Hans far var
urmakare på Söder, vid Medbor-
garplatsen och Rolf övertog fir-
man. Men när han hållit pä i 1,7

år ledsnade han på "tjatiga kär-
ringar" och ville göra något an-
nat. En tid arbetade han på en
bevakningsfirma och tyckte det
var skönt att slippa vara egen fö-
retagare, - fä reglerad fritid, se-

mester.
Högalidsgubbarna hade han

tråffar. redan som liten grabb och
därför låg det nära till hands för
honom att gå upp till härbärges-
verksamheten och höra om det
fanns något jobb. 1966 började
han på Södra Nämndhuset och har
sedan jobbat bl. a. som vaktmäs-
tare, biträdande föreståndare, ko-
kerska, vårdare, tillsyningsman på
gamla Högalid och Skarpnäck.
Sedan den 23 december '],969 dr
han vårdare på Alltinget, numera
Klubben. Han berättar själv:

- Då ställdes jag inför något
nytt. Narkomanerna. JaS var

främmande för det. Jrg hade
trivts med gubbarna. De är lik-
som ärligare. Man erkände att
man hade det dåligt. Och sen var
det litet rakare linjer.

Man skulle t. ex. visa upp
stämplat A-kort, intyg från Cen-
traldispensären, certifikat pä att
man var avlusad. Men 1968 (.f-
ter "konstfacksjulen" bl. a.) för-
svann allt detta. Då varr det
slappt. Jag tror det var ett olyck-
ligt skeende. Då började gubbar-
na spela ut personal mot perso-
na1.

Vad var skälet till atr du
gick över till att bli socialarbetare?

Socialarbetare vill jag inte
gårnr kallas. Men jag tyckte det
skulle bli bättre. Jag ville ha litet
spikad fritid, semester som andra
människor. I varje människa bor
en liten egoist.

- Men så blev det ju inte? Jag
har en känsla av att Du har job-
bat mer än någonsin de sista fyra
åren?

- Jo, på sätt och vis. Varan-

Hur ser du på iobbet?

nan lördag och söndag och var-
enda j.rl, nyår och trettonhelg
blev det när j^g var på anvis-
nlngen.

J^g tog pä mig kontorsjobb
också. E,gentligen blev det ju mer
än tidigare, och rätt dåligt betalt
i förhållande till riskerna: gul-
sot, tbc, löss. Men jag tycker det
är kul att ha andra människor att
prata med, lyssna till.

Vi kom nära varandra, gubbar-
na och jag, när jag jobbade med
Skrubba-bussen. Man kände var-
enda en på Pilgården. Man kunde
vara jåttesur på varandra och sen
blev man vänner igen. Det hände
att de salade till en fruktkorg till
julen.

Hårda och
mjuka falangen

- FIur är jobbet på Alltinget,
numera Klubben?

- Vi brukar skoja om att det
är hårda och mjuka falangen, el-
ler hökar och duvor, brukar jag
säja.

Och hur är styrkefördel-
ningen?

- Jr, en 75 procenr hör nog
till hårda falangen. Av 34 som
jobbar här nu.

- Och vad utmärker hårda fa-
langen?

- Vi vill ha ordning och reda.
Vi tycker atr man ska komma i
tid till jobbet och sköta det. Ringa
sig sjuk när man är sjuk, hålla ti-
der. Vi har kommit överens om
att nägra som bor i Äkersberga
får komma en kvarr senare, men
annars är vi punktliga.

Runtomkring oss har vi yrkesbeteckningar och yrkesroller.
Men bakom yrkena dölier sig människor, vars attityder och
värderingar påverkar yrkenas innehåll och verkan. Mest gäller
det naturligtvis yrken där man direkt har med människor att
göra. Katja Walddn har intervjuat Rolf Ström, socialarbetare
(även om han själv inte vill kallas så) hur han ser på sitt jobb.

IDDR-KU LTU RCENTR U M
en institution för Sällskapet DDR-Nordeuropa

inforrrrerqr
CDITI CTTIT

SCD]TI TöT DDR
Föredrag 

- utställningar 
- 

filmvisningar 
- bibliotek 

-diskotekfilmer 
- 

dia- och fotoserier 
- 

soråkkurser

11121 - Mäster Samuelsgatan 71 - Tel. 212958
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- Och mjuka falangen?

- De satte i sysrem att kom-
ma halv 8, 8, när vi böriar 7.
Och så gick de och bytte i.t. i S

för att gå hem. Sa att de inte tagit
lunch. Dom ville helst sitta och
prata, ville aldrig rycka in på
obehagliga grejor, som när det
vart slagsmåI, eller när det gällde
tvättning av gubbarna eller av-
lusning.

Vi inom "hårda falangen" tän-
ker och handlar likadant. Ett väl
sammasvetsat team. Och vi ryc-
ker in, vid sjukdom, epilepsian-
fall och sånt.

Men "mjuka falangen" går
emot majoriteten, de opponerar
sig hela tiden. Som när Torget var
öppet. Då vill dom visa Berg-
man-filmer eller tearer av teater-
grupper. Jag tycker gubbarna -eller gästerna som vi säger - ska
få se Äsa-Nisse eftersom de vill
se Äsa-Nisse.

Eller när jag sitter och spelar
whist med gästerna. Det ses inte
med blida ögon. Man är påpasslig
för att hitta anmärkningar.

- Vilka "man"?

- En två tre stycken som sa-
boterar jobbet. En annan historia.
När grabben i porten som har
kort stubin lappade till en kille.
Ffan rusade in och snackade om
misshandel. Men en av de där
mjuka killarna smer bort från
allihop. Och sen ballrade han för
chefen om det. Och de mjuka

:H:r 
nej när vi säger ja och tvärt-

- Men du måste iu ha vissa
idder som du utgår från när du
jobbar med gubbarna?

Viktigt är att behandla alla li-
ka, inte ha några favoriter. Man
ska va sån som man vill att man
ska vara mot varandra. Den som
vill ha hjälp ska få hjälp.

Vi ställer villkor också: fast vi
inte har rätt att göra det gör vi
det ändå och får rätt. När gub-
barna kommer och tackar osi ef-
teråt. De ska duscha och raka sig.

Men jag önskar att vi hade li-
tet fastare att gå efter. Renlighst.
Det skulle vara renare här. Inte
dofta T-sprit och spya jämt.

Det sätter sig i kläderna.
Sen tycker jag inte man fär ta

Roll Ström

ifrån dem gnistan helt. Vad gör
man med en eld som håller pä att
slockna? För till mera eld. Så
måste man göra. Inte ringa upp
assistenten åt dom utan låta dem
göra det själva. Aktivera dem . " .

- Hur går det, tycker du?
Tj^... Jag trivs inte di-

rekt. Det år ju fel. Men det blir
samma rutin d"g ur och drg
in. Det händer ingenting. Jag år
väl konservativ på mitt sätt. Jag
försöker slå mig in i deras (g"b-
barnas) gemenskap. Men de slår
sig inte in i min. Man blir accep-
terad till en viss gräns. Acceptera dem som gubbar

- Det har ju försökts nya me- En del vill gärna skylta utåt
toder. stormöten? och skriva sina namn. Många hål-

- Jo, då kommer det 12 stvc- ler en viss kontakt med sina an-
ken, av 40, och 1O-12 frän per- höriga. Är stolta om något barn
sonalen. Det är samma g,.rbbrr har klar"t en tenta t. ex. bet håi-
som för fram samma saker. ler de reda på.

- Vilka saker?

- T. ex. buss från Klubben.
Fullständig socialbyrå här. 7 av
1O krav var gamia.

- Det måste ju betyda att de
inte har blivit tillfredsställda.

Men hur tycker du det hela
fungerar?

-Man fär acceprera vad de vill
ha för stunden och kan man upp-
nå det har man gjort mycket. Jag
har t. ex. aldrig hållit i en kö men
nu har jag lart mig spela biljard.

Vi diskurerar hemskt mycket
över schacket t. ex. Det kan stå
en 10, 12 stycken och hänga om-
kring. De tänker i flaskan, korr-
spel och schack. Många är fina
schackspelare.

I^g skäller på dem men det
håller i alla fall. De får inte kom-
ma i beroendeställning. Fast en
vacker dag smäller det nog. Här
finns ju och har funnits så många
motsättningar. Jag räknade ut att
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pe 448 dagar har vi haft 228 an-
ställda.

Ska man jobba måste man tän-
ka likadant. Men personalen kom-
mer från olika håll. Många har
slutat, de var inte omtyckta på
högre nivå.

Till våra interners problem hör
också att chefen är en nolla, som
aldrig säger åt någon. Ffan tror
mera på gästern a ån pä persona-
len.

De enda som gör någon egentlig
nytta är basen och sjuksköterskan.

Jrg tror inte man kan ändra

låå:}:"na 
och jag har inga fö-

Det är få som klarar sig, men
några inser: så här kan man inte
leva.

Jrg accepterar dem som gub-
bar. Det kan man inte göra nå-
got åt.

Och med gubbar menar jag frän
30 år och uppåt.

Det är en annan sak med nar-
komanerna. Nu försöker man få
dem motiverade för vård. Men
man tar bara sådana som inte har
varit nere i dyngan, för sina te-
rapeutiska samhällen.

Alkoholisterna har det besvär-
ligare. Det enda man kan göra är
att ta in dem för vård eller klara
dem tills de kommer in i en ny
period.

- Man kan inte göra något åt
gubbarna, säjer Du. Ingenting alls?

- Man skulle försöka suga upp
dem innan de kommit ned i bot-
ten.

Ställa lite mer krav på dem. Att
de ska söka jobb, ta de jobb som
erbjuds och tjana en peng. För-
resten såg man ju vad som hände
när Alltinget stängde. Många av
dem som gick här då har tagit
jobb, när de inte hade nånstans
att hänga.

Man kunde försöka ge dem an-
svar också. J"g menar inte AMS-
jobb i skogen utan såna saker som
hemhjälpsverksamhet. Äldrings-
vård. De kunde laga mat, sopa,

3:|a 
Såna jobb där de fär ta an-

- FIar man gjort några försök
på Klubben att få dem att "ta an-
SVAT,,?

- Vi gjorde ett försök men det
rann ut i sanden.

- FIar Du några egna idder om
vad man kunde göra?

- Det bästa man kunde göra
vore att stänga Klubben och satsa
pengarna på ett bättre boende för
gubbarna. Man skulle göra en för-
delning. De som sköter sig och
är lugna skulle fävara på ett stäl-
le. Det där är en id6 jag har haft
länge. Vi har diskuterat den bland
personalen: att vi skulle skrota
ned oss själva.

Alltihop är
en jädrans marig frägt

Man kan fundera på också, om
alltinget/klubben år till för gäs-

terna eller personalen. Många pra-
tar för sin sjuka moster, d. v. s. de
vill behålla sitt iobb. Det blir ett
egendomligt spel mellan personal
och gäster. Men vem ställer egent-

ligen upp och hjälper de här per-
sonerna? Bejerot vill ha tvång.
Det finns andra hot också. Piller-
raseriet. Koncentrationen till de

stora städerna. Man skulle sprida
ut det.

Skå-Gustaf menar att man ska
börja tidigare. Alltihop är en jäd-
ra marig fräga och jag är inte inne
på att lösa den. Bara på att göra
det bättre för stunden och minska
de här siffrorna.

Men förändra samhäller - vete
fasen om det går.

Sen tycker jag inte man ska kla-
ga på avdelningschefen för so-
ciala avdelningen. Vi har fått väl-
digt mycket förståelse. Nu håller
man pä med en utvärdering av
Alltinget.

Det finns en idd om att man ska
göra Klubben till en social ser-
vice: att det sociala, nykterhets-
nämnden, barnavården, polisen
ska ha en utryckningsgrupp. Det
d,r jag förespråkare för.

Jag hade en id6 en gång. J"g
gjorde ett frågeformulär med 100
styrda frågor. Men vet du vad
dom svarade att de ville göra?

Jo, de ville bo i egen villa, ha
välbetalda jobb, advokat helst.

En sak till: ska man jobba med
sånt här ska man inte komma di-
rekt från skolan. Man ska ha er-
farenhet av sjukhusjobb, mental-
vård eller så. De som kommer
direkt från socialinstitutet har så

många idder. De kan gärna prak-
tisera ett slag, inte ha så jäkla
bråttom.

Jag hade själv en fin upplevelse
när jag jobbade på Beckis.

Jag hamnade i ett gäng som var
otroligt. Vilket samarbete - alla
jobbade ihop, skötare, sjukskö-
terskor, läkare. Där funkade det
verkligen.

- Skulle du välja om det här
jobbet om du fick välja?

- Ia, men då skulle jag ha bör-
jat tidigare, 62, 63. DA hade jag
jobbat i tio år nu och kunde ha
sökt mig från Stockholm, till men-
talvården eller en alkoholistan-
stalt. Det finns många som är fi-
na. Jag skulle gärna ha velat vara
ute på landet.

Bqrbro
Bqckberger m fl.

KUINNOKAMP
I KTASSKAMP
Finns det en särskild kvinnofråga?
Och i så fall, hur skall kvinno-
kampen förenas med den fackliga
och politiska kampen? Hur på-

verkar familjens utformning och

samhällsplaneringen kvinnans möj-

ligheter att delta i denna kamp?

Finns det någon "valfrihet" för
kvinnorna? Existerar det n,ågon

motsättning mellan hemmafruar
och förvärvsarbetande kvinnor?
Dessa och andra viktiga frågor
tas upp i "Kvinnokamp 

- klass-
kamp" som också ger snabbilder
av svenska kvinnors vardag. Skrif-
ten ingår som nummer 11 i serien
Aktuell Politik.

ARBETARKUTTUR
Kungsgatan 84
11227 Stockholm
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Massorna måste ha ledningen över utbildningen. Lärare och
elever bor och arbetar tillsammans. Teori ocli praktik varvas
hela tiden. Att gå i skolan är en rättighet, ingen plikt. Karin
Lentz berättar här om skolan i Kina eftör kulturrevolutionen.

träffade vi många som hade del-
tagit i den kampen; lärare som
berättade hur de hållit teoretiska
föreläsningar i err tomrum och
hur de fortsatt sin forskning för
att göra karriär, skilda från stu-
denterna och oförstående inför
kravet på sammanhang mellan
utbildningsteori och praktik. "Vi
frågade oss inte för vem vi stude-
rade, vem utbildningen skall tjä-
na", var det många som sade. En
ökad intagning av arbetarklassens
barn förhindrades, arbetare och
bönder skulle inte vara betjänta
av stora kunskaper. Denna ut-
veckling hade kunnat skapa upp-
komsten av etr expert- och byrå-
kratvälde. - En experr behöver
inte vara eller bli "röd, en "röd"
ser till att bli experc. -Kulturrevolutionen inleddes
med att studenterna opponerade
sig mot dessa förhållanden. Redan
i diskussionerna vid universiter
och högskolor deltog arbetare och
bönder och de förde tillsammans
med studenterna - rödgardister-
na - ut diskussionen till fabriker,
industrier, skolor och till lands-
bygden. 80 procent av Kinas be-
folkning bor på landsbygden. Ut-
bildningen måste syfta till att ta
itu med, avhjälpa och lösa ak-
tuella problem där. Därför är det
viktigt atr massorna har ledning-
en över utbildningen.

De kinesiska lärare och andra
vi träffade framhöll ofta art ut-
bildningsfrägan kommer att dis-
kuteras länge å,n, fortfarande finns
det problem. Kulturrevolutionen
medförda inte en skolreform på
dekret uppifrån, utan man låter
långvarig praktik småningom re-
sultera i teori. Hittills har resul-
tatet blivit att utbildningen kor-
tats ned, fler arbetare- och bon-

destudenter har tagits in, teori har
förenats med praktik och poli-
tiska studier bedrivs inte enbart
separat utan ingår som en natur-
lig del i alla ämnen. Utbildning-
en är, som kineserna själva säger,
till för att tjäna folket.

I ledningen för varje skola sit-
ter en revolutionskommittd med
representanter för lårare, elever
och arbetare. Kommittdns arbete
diskuteras på de regelbundna kri-
tikmöten lärare och elever har, där
de även tar upp kritik och dis-
kussion av studier och varandra.
Förkortningen av utbildningsti-
den hänger ihop med den refor-
mering av undervisningens metod
och innehåll man har genomfört.
Innehållet i läroböckerna har av-
teoretiserats och lagts på en prak-
tisk och politisk linje. Bristen på
nya läroböcker har avhjälpts med
att Iårare, elever och arbetare till-
sammans utarbetar material. Ar-
betarna deltar i undervisningen
som lårare i t. ex. politik, jord-
brukskunskap, bevattningsteknik
men även i den verkstad som ver-
je skola har. Eleverna arbetar där
1 till 2 månader varie läsår. De
tillverkar t. ex. skolmöbler till den
egna skolan. En månad per läsår
arbetar de med jordbruk.

Problemen med srora klasser
och lärarbrist har man sökt lösa
med att elever undervisar ele-
ver, under lektionstid och vid läx-
läsning. Vid universitet tillbring-
ar lärare och elever en två-vec-
kors tid tillsammans och bedriver
politiska studier och diskuterar
studiematerial och uppläggning.
Först därefter börjar det egentli-
ga ämnesstudiet. Under de vec-
korna lär de känna varandra, vil-
ket undanröjer eventuella svårig-
heter med 40-50 elever i en klass.
Lårare och elever bor tillsammans
vid universiteret, driver eget jord-

lrr*..tt.r 
någon verkstad tillsam-

Med tanke på Kinas historia
förstår man atr kineserna reagera-
de inför våra frågor om skolplikt
och obligatorium. Det är äntligen
en rättighet för alla i Kina att gå
5 år i grundskola och 4 år i mel-
lanskola. Ingen fortsätter däref-
ter direkt med studier vid hög-

I

l,

(

Skola i l{ina
Utbildningsfrågan i Kina rogs upp
redan i de kommunistiska röda
baserna på 3O-talet. Man hade då
att räda bot på seklers missför-
hållanden, då utbildningen var
förbehållen det härskande skik-
tet. 90 procent av befolkningen
var analfabeter. Endast 2 procent
av kvinnorna var läs- och skriv-
kunniga. Erfarenhererna från de
röda baserna låg till grund för ut-
bildningssystemer i det 1949 be-
friade Kina.

Som i alla samhällen har skolan
och utbildningen i Kina efter 1,949
präglats av övrig utveckling. Sto-
ra centrala lärosäten av elitär ka-
raktär blev foljden av en utbygg-
nad av tung industri enligt sovje-
tisk modell. Endast 28 procent av
studenterna kom från arbetare-
och bondehem i slutet av 5O-talet.
Stora Språngets politik med bätt-
re balans mellan tung och lätt in-
dustri och jordbruk och då bön-
dernas erfarenhet utmynnade i
genomförandet av folkkommuner,
som vilar på självförsörjningens
princip i fräga om jordbruk, in-
dustri, skol- och kulturell verk-
samhet, förändrade utbildnings-
systemer. Nya normer för intag-
ning till högskolor breddade ut-
bildningen, för atr tillgodose fol-
kets krav. Studenterna tillämpade
principen hälften studier-hälften
arbete: tillsammans med bönderna
satte de upp små verkstäder och
industri på landsbygden.

Men man kunde inte övertyga
alla om atr detta var en lyckad
utveckling. Fram till kulturrevo-
lutionen, 1,966, fördes nu kampen
i hela samhället mellan de 2 lin-
jerna, den socialistiska och den
kapitalistiska linjen, mellan teori
och praktik, mellan "röd" och ex-
pert. Vid ett besök i Kina 1,972



"Någon gång träffar vi fria kvinnor som kan få oss att se klart
vad vi kan göra av våra liv. Det är viktigt att föra vidare nya
bilder till kvinnor." Så skriver Suzanne Osten i den här inter-
vjun med Flora Lauten, en gång Miss Cuba 1960, nu aktiv
skådespelerska och regissör. Vi kan inte bara reagera mot en
felaktig kvinnoroll, vi måste ha nya förebilder att identifiera oss
med. Vi hoppas att den här intervjun ska följas av flera, som
berättar om möten med "alternativa kvinnor".

Alternotiva kvinnor

I går var kvirrrrarr bara olcjekt...
När jag reser frågar jag alltid om
kvinnornas och barnens situation,
och om hur teatern ser ut i sam-
hället. Genom att fråga efter des-

sa olika företeelser fär jag en bild
av ett bestämt samhällssystem -innehåll och begränsningar. J"g
letar efter nya fria kvinnor, som
kan visa på sina liv och säga "fri-
görelsekampen har skapat egen-
värde hos kvinnan, och nu har
vi grunden lagd till mänsklig fri-
görelse . . ."

Jag letar efter de barn som alla
vill ha och som har plats överallt
jag letar efter nya uttryck i kul-
turen, t. ex. en teater som beskri-
ver verkligheten så att upplevel-
sen blir ett verktyg för föränd-
ring.

Det några av oss kallar kul-
tur, teater, konst, kommunika-
tion har alltid - för många and-

befunnit sig långt bort i en
avlägsen stor stad. Den stora sta-
dens estetiska diskussioner har
inte ens som viskningar trängt
fram till de avlägsna byarna.

^<7

I detta bergiga landskap i Escam-

bray, som vi besöker efter en
månads solidaritetsarbete med
husbygge i närheten av Ffavanna,
har småjordbrukarna alltid levt i
misär och isolering. Utspridda
långt ifrån varandra har bönder-
na arbetat för att överleva.

Revolutionen gjorde slut på
underutvecklingen, och idag på-
går en övertalning av befolkning-
en att låta sig inlemmas i den
statliga jordbruksplanen och flyt-
ra till nya städer och byar för
att arbeta gemensamt. Det är en
långsam övertalning ty seklers
missbruk av människor visar att
vi måste lära oss konsten att mo-
tivera, inte kommendera, män-
niskor till forändring.

Ännu under revolutionens för-
sta år var Havanna parasiten på
den kultur som nu är hela fol-
kets. Allting fanns i Havanna
allting stannade i staden. Sedan
fyra är har nu teatergruppen Te-
atro El Campesino, en uppsökan-
de turnerande grupp, arbetat
bland bergen som en länk mel-
lan folket och myndigheterna,
som ett uttryck för en ny kul-

turpolitik. Skådespelarna d.r där
för art framlägga problem med
den stora omflyttningen. De skall
gestalta tvivel, för- och nackde-
lar och skall få publiken att sins
emellan analysera problemen.

"Hit kommer dom och spelar.
Vår teatergrupp. Dom kommer
från stan. Men dom bor hos oss

DU", säger den tioårige pojken
som visar oss teatern. Här finns
nu en nybyggd amfiteater, färskt
murad, en hållplats på vägen för
gruppen som spelar i ruiner t par-
ker, lador. Staden vi strosar i är
ny och vit. Små glesa låghus på
en blåsig grön kulle. "Kom och
se. Stan är er", säjer man till oss.

^\z

Kvinnorna och barnen som förut
levde i grönskan på bergsslutt-
ningarna har följt männen till
staden, till skolor och rinnande
vatten, till en ny livsform. Kvin-
nornas kamp här har alltid förts
tillsammans med männen mot
svälten och förtrycket. FIur kom-
mer hennes nya liv att se ut i de

små lägenheterna?
Vi går in och tittar. Vi tittar

skolor, utan arbetar 2-3 år i pro-
duktionen. Arbetskamraterna av-
gör vem som skall studera vidare.
Betygen är inte utslagsgivande
utan inställningen till arbetet och
beteendet mot arbetskamraterna,
alltså vad kineserna menar med
politisk medvetenhet. Betygen
behöver inte uppfattas som hcts
mellan elever, de fär betyde lse

20

som kontroll för eleverna och som

måttstock på lärarnas effektivitet.
Eleverna förbereds för proY

med frågor utdelade i förväg,
kurslitteratur fär tas med vid pro-
vet. Eleverna uppmuntras till att
analysera och lösa praktiska pro-
blem och till att forma egna idder
och omdömen.

IJtöver ungdomsskolor och

vuxenundervisning finns det som
resultat av kulturrevolutionen,
skolor vid industrier, som utbil-
dar arbetartekniker och kadersko-
lor för lärare, läkare och tjänste-
män, vars syfte är att motverka
skillnaden mellan stad och land
och mellan handens och andens
arbetare.



på toaletter och spisar och tvätt-
brädor på balkongen, vi tittar
på TV-apparater och vi ser allt
för första gången.

Kvinnorna vinkar från bal-
kongerna.

I teatergruppen finns en kvin-
na som börjat samla material om
de nya kvinnornas liv i Escam-
bray, vi ber afi fä möta henne.

Mötet med skådespelerskan
Flora Lauten, den sista miss Cu-
ba 1960, ägde rum den 2917 pä
Cuba 1972 i staden La Yaya, där
vinden alltid blåser.

Flora, Miss Cubt 7960
I lägenheten sitter Flora med
nägra kamrater och en unge i
famnen.

"Vi håller på och målar husen
vi byggt hela dagarna. Vi har dom
snart klara. J"g är glad atr ni
kom, jag fick ledigt."

Vi byter adresser, snabba in-
formationer om litteratur och
den kvinnodiskussion om finns i
dag på Cuba.

"Jag behöver allt material jag
kan få. Vi har två rapport- och
intervjuböcker; nej, Alexandra
Kollontay känner jag inte till. Vi
har inte den ideologiska debatten
som ni har i Sverige. Vi har fort-
farande skönhetstävlingar på Cu-
ba. Det är klarc att det är fel. I
går var kvinnan bara objekt, i
dag väljs hon också ut efter sin
arbetsinsats. Allt det där med ut-
seendet kommer att försvinna.

Vi kvinnor - jag menar även
småbrukarhustrurna här - har
nu fått självförtroende."

Flora slänger fram ett gulnat
tidningsurklipp på golvet. "Titta.
1.960 var jag den sista Miss Cuba
som valdes .Titta på mej nu."

Vi jämför den svarthåriga pud-
dingen i Hollywood-baddräkten
med Flora idag. Vi ser in i ljusgrå
ögon, och hon stryker sig över
sitt strama svartblanka hår. I^,
yttre kännetecken finns, men de
vita stänken från husbygget är
också kännetecken.

"Nej ,jag skäms inte över det.
Jrg har en traditionell medel-
klassuppfostran i en katolsk
flickskola i Amerika. Iag var till
och med engelsk lärarinna, och

jag skäms för att jag idag :alar
så illa."

I samband med revolutionen
skakade Flora som så många and-
r^ av sig det koloniala beroen-
det, hon ville arbeta med Cubas
egna problem. Det gällde atr ärer-
finna landets egna attityder hon
valde teatern.

Skådepelerskan
"Jag kände snart att. jag inte ha-
de någonting att göra med de
konventionella pjäsernas långa
klänningar i Flavanna. Det första
steget tog j^S genom att bryta
upp från den borgerliga teater-
traditionen. Det var alltid samma
publik vi spelade för. Jag kände
ju aldrig den där kontakten med
publiken som de andra snackade
om i gruppen. Jag kände bara att
j^g höll på med mej själv. J.S
är så dålig, tänkte j^g, jag kan
ingenting, och jag holl på att bli
galen av att inte nå ut, dd,r jag
låS och krälade på golvet. Jag
kände mej inte användbar, så jag
begav mej hit, till Escambray, till
Sergio, som jag kände sen förut."

Sergio Corrieri år ledare för
gruppen och en av Cubas ledan-
de skådespelare.

"Vi gav oss hit på grund av
traktens historia, traktens j.tng-
frulighet, ja hd,r fanns ingenting,
här gick allt att göra.

Men allt vad vi hade i bagaget
var vära importerade pjäser som
inte fungerade rhär. Vi kunde inte
bara komma som kulturturister
från Havanna. Vi ,blev rvungna
att stanna, bo och studera här.
Det första äret var ert helvete.
Vi fick bo där det fanns plats, vi
reste mellan ,byarna och delade
levnadsvillkoren med bönderna.
Vi vill vara ,helt självförsörjande,
och vi vill att befolkningen skall
kunna ställa krav pä oss också.
Vi tar inte ens rekvisitan från
Havanna, vi använder allt från
trakten i föreställningarna.

Vi avlönas efter tjänsteår och
utbildning av nationella kultur-
rådet som avlönar alla konstr-rä-
ret."

Uppbrottet. Barnen
"Många av oss i gruppen har

ju kvar sina farniljer i Flavanna.
De är gifta och har barn. Vi har
lagt upp arbetet så att de arbetar
48 dagar och har ledigt 10 da-
gar. Ja, det är mycket svårt. När
j^S ville bege mig hit hade jag
ju ingen chans.

Jag var nyskild, en flicka pä 7,
en pojke på 3 och ingen familj i
bakgrunden. Hur skulle jag kun-
na resa, tänkte jag.

Mcn ieg kunde inte stanna kvar
Ireiler, jag var ju tvungen att bry-
r.a upp. Jag har skaffat mej en
tilifällig lösning, en kvinna här
i trakten hjälper mej. När vi fått
vår by färdigbyggd skall grup-
pen tillsammans lösa barnproble-
men. Men det blir bättre än när
vi bodde i tält.

För att en kvinnas situation
skall förändras måste man gå till
rcitterna. Det behövs en revolu-
tiorr. Idag har ju varje kvinna
MCILIGHETEN. . . Vi kan kasta
oss ut ur flygplan, vi kan göra
truckar, vi kan jobba med affä-
rer. . ., men vi har PROBLEMET
MED BARNEN. . . Vi har ju
barnen och vi kan ju inte ta li-
vet av dem?"

Floras röst går upp i en komisk
kurtra och hon kramar ungen som

Flora Lautan sorn Miss Cwba 1960.
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suttit i famnen och tittat på hen-
ne hela tiden.

"Vi r.alar ju alltid om barn-
passningsproblem."

Flora skrattar.
"Revolutionen har byggt många

platser åt barnen, men inte till-
räckligt många. . . När vi kom
hit tvingade barnen oss att se

dem. Vi är för få i teatergruppen
för att göra lika braoch nog-
granna studier i verkligheten som
vi gör för de vuxna.

Men barnen har blivit helt för-
ändrade sen vi kom hit. Vi är
några, både män och kvinnor,
som år intresserade speciellt av
att arbeta med barn.

Jag brukar vara på biblioteket
och läsa sagor, historia, poesi med
dem, så pratar vi om vad som
finns bakom bilderna. Det är

som om barnen har upptäckt ett
helt universum i sig, de kan läsa,
de vill läsa.

Männen
Vi m ås t e få med oss männen,

vi måste få männen att inse
att om vi delar säng, hem och liv
delar vi ansvaret för barnen. Hälf-
ten för mej, hälften för dej."

Kvinnorna kommer
"Kvinnorna här är mycket in-

tresserade av oss kvinnor i teater-
gruppen. De kommer och frägar
om allting, om barnen, om skils-
mässor, om samlevnad. Vi kvin-
nor, ja det gäller ju alla klassers
kvinnor på Cuba, har ju varit ut-
satta för samma spanska katolska
uppfostran som påverkat oss så

irårt och det manliga förtrycket

- machismo - som förtryckt oss

sexuellt. Det är inte kvinnor-
n a som bryr sig om att iag är
frånskild. Männen vill inte ha en

begagnad kvinna. Men kvinnorna
däremot lägger märke till varie
förändring i relationerna. Va synd
att ni inte är samman längre, ni
var ett vackert par, kan en flicka
få höra när hennes relation upp-
hört.

I gruppen har vi talat om att
undvika vissa moderna beteen-
den som det är svårt att förklara
och det tar lång tid att komma
underfund med för människorna
här. Folket här, säger dom, är ar-
tister men de bygger med oss och
arbetar med oss. Du kommer hem
sent, du kommer till mej, du le-
ker med barnen, och du hade
en svår tid när du inte hade ett

cger hus, det år fantastiskt av
d*j, så behandlar de oss."

Kontakt
Flora tar fram nya tidningsur-
klipp och bilder och pekar ivrigt.
På bilderna ser vi en kvinna med
etr komiskt strålande uttryck
och en skrattande publik.

"Här spelar jag Anna Lopez i
vår första nya pjäs som hette
Skyltfönstret. Här ser ni mej som
mycket ung, här senare som gam-
mal. Jag använder inte smink, ser

ni det?"
Flora håller upp
"fsg 

- 
och att

tgn.tt
Rummet fylls av

röst.

bilderna.
använda rös-

en djup bas-

"Det lärde jag mej av experi-
mentteatertiden, inget annat.

När j^S spelade Anna Lopez,
en kvinna härifrån, kände jag för
första gången kontakt med publi-
ken. Hår d,r det så att här s e r
du att publiken s e r vad du kän-
ner, och försöker få dem att kän-
na. Vi är instrumenten för deras
åsikter, och de börjar diskutera
vad du visat, utifrån sin igenkän-
ning, ja det är fantastiskt. Jag
har aldrig i hela mitt liv, som po-
litisk varelse eller som skådespe-
lerska, känt att jag år mera ska-
pande än nu."

När j^g gluttar förstulet på
Miss Cuba-bilden ser j^g ingen
likhet längre, objektet är ett sub-
jekt framför mej. Flora rafsar i
lådorna för att bevisa vad hon
säger.

"Verkligheten är så rik så man
måste börja skriva.

Ett intressant och glädjande fak-

tum är att antalet kvinnor som

prenumererar på

(eller Arbetar-Tidningen)

ökar kraftigt. Vi hoppas att detta

skall ge utslag vid valet den 16

september. För VPK!

Välkommen med Din prenumera-

tion.

Ring 08/52 00 95 el. 0311127607

)",



Vi började med att intervjua
folk Vi gick från dörr till dör.
Skådespelaren blev antropolog och
sociolog. Ä, vi får så mycket ma-
terial att vi måste skriva deras
pjäser. Kvinnornas liv här har ju
helt förändrats. När vi pratade
med dem kom det så många bil-
der. Kvinnorna tycker ju inte
om staden för att här finns kyl-
skåp och TYappararer utan för
att barnen skall slipp"
bli som de. Hoppet finns i
barnen."

Flora plockar fram bandspelare
och högar av band som ringlar

:Xj "t. 
Vi får igång bandspela-

Pjäsen
"Anledningen till att jag började
med den här pjäsen år ju att jag
är kvinna. Men sedan jag började
slEriva förstod jag art jag inte ba-
ra formulerade ett 'kvinnopro-
blem' utan att jag försökte visa
hela problemet med omflyttning-
en, det sociala och politiska per-
spektivet sett genom kvinnans
ögon. Jag har min id6, så använ-
der jag mej av intervjumaterialet
som jag vill skildra det.

I f örsta akten visar j^S
en flicka, A i d e, som aldrig fått
sin menstruation och hånas av
befolkningen. Dom kallar henne
Manncn och driver iväg henne
från ciansbanan: 'Varför skall du
dans;, det enda som saknas är
testikiar på d.j'. Av självförakt
gifter sig Aide med byns idiot

och fi.r slita hårt. Vi lämnar det
individuella ödet och lyssnar till
kvinnorna som pratar om mat-
priser och om hur de lever, me-
cian de tvättar sina kläder. Detta
älr l:öre revolutionen.

i an dra akten är Aide inte
alis närvarande, och det är helt
avsiJriligt. Lantarbetarna här för-
holl sig helt passiva till befriel-
sekampen. Alla fick slita som djur
både kvinnor och män. Bybe-
folkningen möter här gerillan.
Bonden tror ju bara pä det han
ser, sina egna händer. Jag försö-
ker visa att de vid sidan av den
revolutionära rörelsen inte kunde
analysera situationen, de försökte
överleva bara.

En scen i andra akten visar hur
en kvinna försöker bränna sig till
döds, när hon får höra hur hen-
nes man beskyllts för att gå med
i kampen och bränn a rLer socker-
olantagen. Det var ett vanligt
sjäivmordsförsök för kvinnor. Vi
ser kvinnorna gräta i ett rum.
Männen diskuterar läget i ett an-
nat.

Akten slutar med att modern
till den brännskadade säger: 'Jag
skall inte sätta mej förrän denna
regering har störtats'.

I tredje akten är vi till-
baka till nutid i vår stad La Yaya
och jag har lagt handlingen dit
därför att revolutionen gav fol-
ket möjlighet att ändra sina liv.
Vi möter igen Aide som vuxen
kvinna, hon år rädd, hon vill
inte komma hit, hon säger: 'Om
revolutionen vill art jag går, så

gär jag', men det är ett passivt
ödesbundet sätt att tala.

Si s t a a kte n, som jag nu ar-
betar med, å"r ett möte hos det
lokala kvinnoförbundet, där kvin-
norna samlas och talar om sina
liv."

Flora låter bandspelaren gå. En
upprörd gammal kvinnas röst
tränger fram, förbi protester och
mummel.

"Den här kvinnan talar hela
tiden om hur hon saknar sina
djur Jag bad dem helt enkelt be-
rätta om sina liv, sina tankar, sina
be,svikelser, sin hemlängtan, om
hur de känner för det här nya."

Röster från bandet väller in i

rummet där den eviga vinden tju-
ter. Vi lyssnar till röster och åsik-
ter som skall användas igen för
att skapa nya röster och åsikter
kvinnor och män emellan.

"I^, låt oss vara ärliga, alla
saknar sina hem, på dagarna har
j^g allti.l mycket ^tt göra, men
når jag iägger mej om kvällarna
kommer jag ihåg väggarna till det
gamla huset, då gråter jag. Men
så slutar jag: 'Jag ville ju hit dll
LaYaya...'

laja, det är rårt, där man lidit
mycket, dit längtar man. .FIar

man utstått mycket där, glömmer
man aldrig stället. Min son ville
inte ta dit sina vänner, s å fat-
tigr var det, s å skämdes han.
Det som gör mej sorgsen är att
mina barn fick växa upp där. Lill-
flickan vet förstås inget om leran
och jorden. På r'åren när floder-
na stegrade sig efter regnen, var
det svårt med leran. Barnen ha-
de ingen annan sysselsättning än
att jaga fäglar och klättra i trä-
den, jag var alltid rädd att de
skulle dö när de gick till skolan
om våren.

Förlåt mej, men jag måste grå-
ta när jag tänker på hur det var."

Flora stälnger av bandet.
"J"g började själv gräta när

hon berättade detta.
Ffenne skall j^g använda som

mitt språkrör. Hon den gamla är
en positiv kvinnobild."

Det kom ett brev
Någon gång träffar vi fria kvin-
nor som kan få oss att klart se

vad vi kan göra av vårt liv. Det
är viktigt 

^tt 
föra vidare nya bil-

der till kvinnor. Flora är skön-
hetsmissen som tog klivet till
verkligheten och försöker formu-
lera kvinnofrigörelsens första sta-
dium.

Fiora skrev i år till mej:
"Jag funderar pä att läta kvin-

norna i pjäsen också spelas av
F.vinnorna i trakten... FIur ser
clin kvinnopjäs ut, hur ser kvin-
nosituationen ur i Sverige. . ."
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Hemmet

Stor parkeringsplats entr6vänlig entr6
funktionalistiska möbler i sobra färger
klart ljus ur sköna lampskärmar
fönsterkarmar dignande av krukväxter
gröna ymniga fullmatade blommiga

knoppiga svällande
glänsande fönster och golv
terapiavdelningens alster utställda
broderat snidat snickrat svarvat

stickat virkat och vävt

Matsal i rent randigt och rutigt
dukat och serverat

De sitter och väntar på matringning
lystet girigt apatiskt hopplöst
De väntar redan på nästa måltid

och nästa
Fackligt reglerat avtal och arbete:
städpersonal biträde vårdare

sköterska
hårfrisörska läkare avdelnings-

sköterska
arbetsterapeut nattsyster förestån-

dare:

24
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alla har sina uppgifter utom De,
De utomstående

för vars skull ruljangsen hålls igång
med klockans noggrannhet: golven

bonas fönster putsas
papper fylls i och fylls ut material

beställs
sängar poleras sängkläder vädras

Den ena slår handflatorna mot var-
andra klapp... klapp

sköterskor putsar pyntar torkar skurar
de lämnar efter sig nyfejad nybäddad
rent luktande säng
och henne vars händer smög till

bordet
därefter åter till ett evigt klapp . . .

klapp
fientligheten lurar i blicken vem

klappar hon till?

(

\

,x\,y;;:::;;:

Den andra blir liggande i sängen dag
efter dag månad år

med korta avbrott för ofrivillig
vallning

stort huvud med blott ögon öron
munnen formar fortfarande ord "ta
bort det, ta bort allt"
faller i gråt "ta bort det, det är så

tungt"

I långa rader sitter de i rullstolar
i korridoren

de ser inte sig själva endast varandra
de plockar här de nickar dit förlorar

greppet
tappar huvudet sjunker ihop
l\llas ögon följer besökaren allas

ögon uttrycker:
åldring övergiven orkeslös utan hem

utomstående
lämnad att dö bland andra liknande
lämnade att dö
som en vissnande blomma utan vatten

utan näring i en gyllene vas



Taå dikter aa Kerstin Tborök

Sanna och spegeln
Utan sin spegel går Sanna inte långt

den vilar tryggt i väskans innerfack

rektangulär och med en baksida

blåskimrande av ådermönstrad plast

Den är en del av henne själv:

artärförsett organ med underfundigt

fabricerad hinna

Utan sin spegel går Sanna inte långt

Stå still
Stanna kvar på trottoaren där du står
fixerande ditt ögonpar

i skyltfönstrets klara vägg

bland leksakslokomotiv, fiaspel och rymdskepp

Ja, du finns kvar

Annu har du inte helt försvunnit

upp bland husets tak

likt tjänsteanden i Pasolinis Teorena

och filmens hammare och skära får du söka länge

målad på en vägg i denna stad

Förverkligandet

förkroppsligandet återstår alltjämt

att handla och handla åter igen

men alltför lätt de reklama bedövningsmedlens illusioner
(t. ex. att det egna värdet ligger i vad man äger)

dryper sirapsspillningen

i Sannas vitalaste organ och besegrad

återgår hon till sin spegel

betecknande falskt konsumtion

som början till något nytt

Utan sin spegel går Sanna inte långt

och har hon glömt den någon sällsynt gång

återstår den spegling i ett annat ögonpar

Iust där, obscent i denna oarticifiella lins,

fångas klarast under ruset hennes tvekan

och förställda anletsdraq

Så skiftar hennes mening och sentens

som en späckad ordspråkssamling:

All vår början bliver svår

Har du bara tagit första steget

Sanna är inte Sanna utan sin spegel

Välsignade mormödrar
Välsignade mormödrar, sjuttioåriga och uppåt,

där ni inglasade mäter frihetens mängd

mellan ebenholtsfärgade ramar

ovala som mandorlan

kring en bysantinsk jungfru Maria-bild.

Välsignade mormödrar, åttiåriga och uppåt,

i tjugotalsfattiga urringningar

till och med den lilla vita kragen fattas

välsignade mormödrar

med kungahusens hela släktled

på era tio fingrar

och med passionerna bakom er.

Hur djup var egentligen er självkänsla

till vilket pris sålde ni den?

hur grundmurad förmågan att tiga?

Gideon fick engelska sjukan.

Ar nu golvläggare i Kanada.

Anna, Halvard, Eskil . . .

Hela tiden orkar inga

älska varann.

KUINNOKAMP
A. Kollontay: Kvinnans kamp
för ekonomisk frigörelse. Direkt
övers. från ryska. Utk okt.

Kvinnor i alla länder. . .

Var befinner sig kvinnorörelsen
i Europa?
Oversikter och analyser. Utk okt.

Sångbok för kvinnor. Utk sept.

gidlunds
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Anna Sjödahl är konstnärinna ocb t'lerbarnsmor.
Med vårt vanliga sätt att wttrycha det brwkar ord-
ningen ztara den omaända: flerbarnsmor ocb konst'
närinna. Modersidentiteten räbnas som den viktiga,
åtminstone orn barnen är t'ler än ett.

I våras hade hon en utställning på Konstt'räm-
jandet i Stockholm dar hon tagit aztsparh i bägge

sina roller, och inte, som spelreglerna säger, ställt
ut konstnären ocb lämnat privatlivet wtant'ör. Hon
visade inte bara sin konst - taalor ocb tecbningd,r -
utan också förutsättningarna fö, den, mil,iön där
den växt fram. Det första man mötte otr en kom-
ibåg-tavla med organisationsplan för iwlfirandet med
"Att göra" kolwmner t'ör aarje familjemedlem och

trld,ftiftiAs spalt mest t'wllblottrad, med rninneslappar
till barnen - "köp t'iskpinnar" -, med inlämnings-
kvitton och aletwella tidningsklipp. Runt om i ut-
ställningen fanns spår ao vardagslivet: en överfull
byrå med omaka aantar och strumpor. En obaddad
säng. En hala kortleb. Ett baktlagt pwssel.

På de vita ztäggarna bängde tavlorna, den konst
som t'örwtsätts skaltas i tysta ateljöer och inte alls
bland trasiga leksaleer ocb barn som skriker et'ter sin
andra sko. I taalorna tolkades syrnbolislet aardags-
livets slitningar: i bild efter bild fanns kärlekens och
tnoderskapets lersande, Iidande, skälaande röda hiär-
ta, krossat av tunga sleor, sönderslitet, på flykt mot
horisonten. Jog läste bildernA sorn en protest ntot
bur våra omöjliga boendet'ormer ocb omänshliga
prodwbtionst'arhållanden, sorn by gger på segregering-
en mellan mannenlarbetaren ocb hvinnanlmodern,
krossar mänskliga relationer, siälvt'örverkligande ocb
bärleb. Hwr isoleringen av kainnor och barn i gbet-
ton omöjliggör gladjen öper barnen, bwr rnodersmy-
tens börda förkväver moderskärlekens niutning. Bil-
den längst t. zt. beter: "Vår i Hallonberget. 'Barnets
zsitamindroppar bör nw minskas till 10 per dag'. EI-
Ier:'Lilla fru S, det bar bestämt varit lite t'ör tnyc-
ket ett tog'." L. \f/.

Anna Siödahl:

Mitt alternativ:
Länge ålade jag mig att hålla mig informerad och

insatt i pågående kulturdebatt. Var intresserad av

människans existensiella villkor, 1äste, skrev och

målade, men ju mer detta måste ske på sena kvälls-
timmar, efter L4 timmars arbetsdag, lördag och

söndag, desto mer började jag tvivla på prioritering-
en av detta material. Resultatet blev iu bara, att iag
befäste sakernas förhållande: "Se, det går ju bra.

Bara man vill." Med privat betalning, med siukdo-
mar och halvdana arbetsresultat.

Vardagens (hemarbetet, säg som det är!) monoto-
na och tunga arbetsuppgifter - så länge dessa fö-r-

blir s. k. tri"ialiteter fungerar konsten i ett luft-
tomt rum. Vad har min "duktighet" tjänat till?

Jo, jtg har medverkat till en tävlingskultur av ty-

firt t manligt slag, nyhetens kultur, som förutsätter
ån hemslavinna eller total askes. Hemslavinna
det var alltså samtidigt jag. Och där bidrog jag till
tävlingskultur av - ia, vadå för slag? Jo - den

allmänna "mina-barn"-tävlingen.
Men det är inte bara iag som varit fnoskig' IJtan

ett helt system - där några stycken, ett överblick-
bart antal. kan skapa siq ett varierat och stimulans-
rikt liv. Skall det bli någon ordning får vi en efter

en sluta spela med. Börja tala om verkligheten,

den som ,ri htt omkring oss, allihop, överallt' Och

4

iiti),ri?
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var dags liv
om fördelningen av och tidsproportioneringen mel-
lan rutin och lust. Skall kultur vara en hobby, som
lever på andra, eller ett uttryck för verksamt liv?
Delar vi på skitjobbet uppstår inga gränser mellan
stora och kvinnliga ämnen. Tid får tas från utfyll-
nadsstoffet. Det kan leda till en naturlig sanering
av herrumskultur och slutna-rums-filosofi. Morver-
ka splittringen som är en förutsättning för rov-
d jurssamhället.

Moderskapet fungerar lätt som en form av flykt
och kompensation - i brist på alternativa liv för
en kvinna. Därför är det bråttorn med kvinnans
kulturella frigörelse.

Den lilla oformade människan, barner, det sköras-
te, det mest löftesrika, det som skall få lyckan mot-
taga våra strålande landvinningar vad gör vi
med det? Barnet måste bli allas angelägenhei, allas
omsorg, bli samhällelig angelägenhet. Slut på ex-
ploaterandet av modersmyten!

Allt detta är trist att tala om. Min erfarenhet är,
att det är betydligt lättare att f å tag i krogsäll-
skap, glada bröder, än barnvakt.

Att denna utställning har kunnat komma till
stånd är tack vare två repliker. 1960 sa en god vän
halvt på skoj: "Tänk på din egen lycka försi.,, 1965
kom en väninna in i köker och sa: "Sitrer du här?"

Kvinnan, den arbetande modern, offrar saett ocb
möda t'ör dtt t'ylla tre wppgit'ter samtidigt: att arbe-
ta tinttals, precis som sin ntan, i något indwstriellt
at't'.ärst'öretag, sköta sitt hushåll (så gitt det nw går)
ocb att slwtligen ta band om barnen. Kapitalismen
bar lagt på kvinnans axlar en börda som aerkligen
tynger henne: den bar ar.t benne gjort en lönearbe-
terska utan dtt för den skwll göra bennes uppgit't
sott mor och husmor lättare .. . Familjen konsurne-
rar men producerar inte. De arbeten som är nöd-
aändiga i husbållet belöper sig till fyra, dvs. städ-
ning, tvätt, matlagning, klädund,erhåll . . .

Allt detta är besvärliga ocb tröttsamma göro-
mål .. . Hur mycket än från ftiorgon titl kaalt den
bemarbetande levinnan städar sin egen våning, tvät-
t.ar,- manglar ocb stryker ocb sliter ih jäl sig f ör att
hållf i stånd gamla kläder, hwr mycket bon-än ägnar
sig åt att med de måttliga tillgångar hon bar lag) de
maträtter bon tycker offi, så återstår när kiailen
t'aller på i alla t'all inte ett enda materiellt vittnes-
börd om bennes slit, och hon bar med sina t'litiga
händer inte åstadbommit någonting aI) väråe lA,
den kommersiella rnarknaden. Om så den bemar'be-
tande kvinnan lerser i tusen år kommer alltid s6tmma,
arbete att upprepas. Det kommer alltid att finnas
ett dammkorn på hyllan dtt ta bort, mannen leom-
mer alltid hem på kvällen och vill ba mat, och ung-
arna kommer alltid in med nersölade kläder. Arbi-
tet i hemmet blir t'ör varje dag allt mera menings-
Iöst, allt mer improduktivt.

Kollontay, Paris'1.920

*
Till utställningen harde ocbså en utmärkt stencil-

katalog där AS:s egnd dnteckningar blandades med
citat- t'rån Engels, Kollontay, Rosa Lwxemburg, Maja
Ekelöf /n. t'\. Texterna på den här sidan är hämtade
ur katalogen.
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I stället för recensioner

- lite |ästips inför hösten

För en tid sedan läste jag igenom
litteraturförteckningen till Grupp
8:s första studiecirkel, startad
sommaren 7970. Det var, med un-
dantag för Carin Mannheimers
Rapport orn hztinnor idel, hänvis-
ningar till bc;cker som bara fanns
på bibliotek, kompendier och tid-
skriftsartiklar. Det var den litte-
ratur som fanns då.

På tre är har det skett en revo-
lution. Nu hinner man knappt läsa
allt som kommer ut, nyskrivet och
översatt, i kvinnofrägan fast fort-
farande saknas förstås Beauvoirs
Det andra könet, vilket förtjänar
att tjatas om. Nu finns Kollon-
tay, Bebel, Engels, Lenin bland
klassikerna. Millett: Sexwalpoliti-
hen, Greer: Den hvinnliga eunuc-
ken, Kvinnobamp bland den nya
översatta litteraturen. Hägg/\Werk-
mäster: Fribet, Jämlibbet, Syster-
skap, Ohrlander z Kztinnor som sla-
ztar, P aulsen: D u, tnänniska?, DN :s

Kvinnokrat't bland det nyskrivna.
Kainnan ocb reztolutionen ger det
historiska perspektivet. Boserup:
Kvinna i u-land är ett vägande in-
lägg om kvinnans roll i ekonomin.

I år har vi redan hunnit fä ät-
skilliga viktiga böcker (och i höst
blir det ännu fler). Några har vi
redan nämnt i Vi Mänskor: den
norska sociologen Harriet Holters
Könsroller ocb samhällsstrwktur
som är en krävande men mycket
intressant analys av hur könsrol-
lerna och könsrollsnormerna for-
mas i vårt samhälle och hur nära
de hänger samman med den eko-
nomiska strukturen. Den danska
boken Udsigt t'ro det hvindelige
wnivers år en lättläst, rolig och
spännande bok om hur damtid-
ningarna och reklamen med fina
och svåråtkomliga metoder mani-
pulerar in oss i en könsroll av
osjälvständighet, brist på självför-
troende, passivitet och objekts-
tänkande.

En mera "tung" läsning år
Kuind e und ertry kk els ens s p e cif ikke
learahter under kapitalismen, som

2S

kan rekvireras från Nordiska Som-
maruniversitetet, Fiolstrcde 26,
Köpenhamn K. Det är en samling
kvalificerade uppsatser och zna-
lyser aY kvinnor från de olika
nordiska länderna. Kompendiet är
uppdelat i sex ämnesområden: Fa-
miljen, Arbetsmarknaden, Klasser,
Sexualitet, Kultur, Strategi. Upp-
satserna är tryckta på sitt re-
spektive originalspråk. För den
som mer djupgående vill analyse-
ra kvinnofrågan är detta häfte
viktigt: det år hittills det enda
samlade provet på den aYancera-
de debatten i Norden om kvinno-
frägan. Det kostar ca 1.2 skr plus

Porto. *
Rita Liljeströms delutredning till

Barnstugeutredningen, Uppväxt-
villkor. Samspelet mellan barn oclt
vuxna i ett t'öränderligt sambälle
har nu utkommit i Allmänna för-
lagets serie Publica. Det är en bok
som jag har läst med ett enormt
intresse. Rita Liljeström år en
varm, känslig, klok och mycket
kunnig person och hennes bok är
just allt det. För det första är det
en utmärkt sammanfattning av de
forskningar som gjorts kring fa-
miljen och barnens situation i den
västkapitalistiska världen det se-

naste decenniet, med många histo-
riska återblickar. Men Liljeström
förmår sätta in allt detta i ett per-
spektiv så det känns aktuellt och
giltigt för oss här och nu i Sve-
rige. Åtminstone för mig fungera-
de boken som ett framkallnings-
bad: mycket som man undrat över,
pratat om, förvirrats av klarnade
plötsligt och den nya bilden visa-
de många hoppfulla tendenser i
stället för den allmänna förfäran
som många känner inför familjens
nuvarande utveckling.

*
Studentlitteratur har givit ut

två böcker som bygger på akade-
miska uppsatser. För det första
M"j Fants omskrivna undersök-

ning av kvinnans presentation i
massmedia, som hon utvidgat och
gjort till en bra och enkel studie-
bok om kvinnans situation pä ar-
betsmarknaden och i samhället.
Boken heter Kvinnan - alltid i
underläge och har skrivits tillsam-
mans med Ulla Esbjörnsson.

Den andra är Holger Nil6n:
Familjen förr ocb nu. Ocksä den
är utmärkt som underlag i en stu-
diecirkel. Författaren karakterise-
rar den själv på följande sätt:
"Boken kan ses som en litteratur-
sammanställning med vissa inslag
av analyser. Jag har bemödat mig
om att ha ett så brett fält som
möjligt . . . för att ge en allmän
insikt i familjekomplexet.". Bo-
ken kan därför ses som en mind-
re 'uppslagsbok'." Förarberer är
gjort i samarbete med medlernmar
av Grupp 8 och andra socialistis-
ka kvinnorörelser och det är lika
ovanligt som välgörande att se så

mycker marxistisk litteratur upp-
tagen i litteraturförteckningen till
en bok om familjen. Bägge böc-
kerna kostar lite över 20 kr.

*
Ingrid Sjöstrands roman Famil-

jen C (Bonniers) kan ses deis som
ett inlägg i könsrolls- och familje-
debatten, dels som en sorts "illu-
stration" till hennes bok om sam-
hem, som vi presenterade i 1173 -eller snarare etr argument för be-
hovet av samhem. FIon skildrar
fyra olika generationer inom sam-
ma familj, deras attityder och
värderingar. Formen är inre mo-
nologer och dialoger, vilket kan-
ske låter jobbigt men inte än det.
Det känns som om man verkligen
lärt känn a alla, från urfarmor på
ålderdomshemmet till de mest
odrägliga bland barnbarnsbarnen.

Ingrid Sjöstrand har en sällsynt
förmåga arr, fänga tonfall och jar-
gong på kornet. Men för mig lig-
ger det värdefulla med boken inte
främst i att det är en rolig läs-
upplevelse utan i att hon lyckas



kristallisera ut våra felaktiga och
sneda roller. Man inte bara kän-
ner människorna i romanen
man har tåff.at deras förebilder i
verkliga livet. Jag tror att boken
kan fungera som en sorts med-
vetandehöjning för många, både
män och kvinnor.

*
Marit Paulsen har redan inlett

bokhösten med en ny bok, Du
sbullc gråta om dw visste (Rab6n
Ec Sjögren), som hon skrivit till-
samnråns med fotografen och f. d.
gruvarhetaren Sture Andersson.
Inspirerade av den tilltagande
kvinnodebatten ville de göra en
bok om "våra kvinnor", "de med
sex-s'juårig grundskola, med liten
eller ingen yrkesutbildning eller
arbetsvana". De har valt att skri-
va onr städerskorna, bl. a. dårför
att de är en stor, rotalt kvinno-
dominerad yrkesgrupp och för att
de ligger i botten i alla avseende,
löne-. anställnings- och sratusmäs-
sigt. Trots att de urför ett livsvik-
tigt och kvalificerat jobb. Bland
ca 3c ir11s11rjuer har de valt ur
sju, som fär representera städer-
skonla. Intervjuerna blandas med
fakta om städbolagen, facket, fa-
nriljesituationen i arbetarklassen,
barnrillsynsfrågan m. m. Det är
en lättiäst och väckande bok; man
känner igen Marit Paulsens raka
sätt arr skildra verkligheten, med
vrede och värme. En detalj gjorde
mig karrske lite ledsen: arr hon
känt sig rvungen att angripa bl. a.
Grupp 8 och kvinnodebatten och
påstå att den handlar om "kvin-
nors rätt och möilighet att bli by-
rådirektörer". Ska vi fortsätt-
ningsr,is behöva skapa motsätt-
ningar som inte finns? Av en så
klok och kunnig person som Ma-
rit Paulsen hade man hoppats art
hon }yssnat pä debatten i stället
för arr upprepa schabloner. Och
upptäc}<.t atr den handlat om låg-
löner. arbetslöshet, brist på barn-
tillsvn. rätt till abort och fria pre-
venri.r'medel, rätt att vara ekono-
miskr självständig. Om just det
hon si<river om i sin bok. Vi be-
hör'er samla våra krafter och slåss
gemensamt, inre än en gång låta
oss splitrras det är fråga om

solidaritet och klasståndpunkt, inte
bara om vilken klass man råkar
vara född i.

*
Jag skulle önska att Marit Paui-

sen läste en annan nyutkommen
bok, Kvinner och klassehampt en
utmärkt överskådlig och pedago-
gisk sammanställning av Harriet
Clayhills om den norska kvinno-
rörelsens tristoria (Tiden Norsk
Forlag) - och Marit Paulsen är
ju förresten själv norska! Clay-
hills har valt att skildra den pro-'letåra 

och borgerliga kvinnorörel-
sens framväxt genom att följa den
från 1880-talet fram till vår tid.
Hon har arbetat med uppslag: pä
bokens vänstersida skriver hon om
en viss period i arbetarkvinnornas
historia, på högersidan om mot-
svarande period i den borgerliga
kvinnorörelsen. Det gör utveck-
lingen klar och Iårt atr följa: man
kan tydligt se när kraven går ihop
och var de skiljer sig. Att hon till
mycket stor del har arbetat med
tidsbilder ur tidningar och direkt-
citat gör det ännu mera levande.
Se t. ex. bilderna som illustrerar
rösträttsartikeln i det här numrer,
på sid. 8 ff! Jag önskar att det
kommer en motsvarighet på sven-
ska men det går egentligen lika väl
att läsa den här boken. Paralleller-
na år så stora och man lär sig så

mycket. En utmärkt bok att ha
t. ex. i en studiecirkel eller en
kvinnogrupp. 

*
Till sist har författarparet

Maud Hägg/Barbro Werkmäster
kommit med en ny bok, K,uinnor
ocb sex (Författarförlaget). De
fortsätter på ett fint sätt traditio-
nerna från Frihet, jämlikhet och
systerskap: att pä ett enkelt, b.-
gripligt och anspråkslöst sätt föra
ut den pågående debatten till en
större grupp. De går igenom kvin-
noförtryckets uttryck i relation till
sexualiteten och rör vid många
tabun när de skriver om samlag,
menstruation, den heliga moders-
rollen, bilden av horan och häxan.
Deras styrka är, tycker jag, inte
att de kommer med något nytt
uran atr de försöker förklara de
här svåra sakerna på err varmt,

oaggressivt och klokt sätt så atr
fler kan nås av det de säger än
de som nås av artiklar, demonstra-
tioner och hetsiga debatter. Och
det är viktig kunskap de har atr
låra ut. Jag tror att deras bok,
precis som deras förra, verkligen
kan bli en väckarklocka för många
kvinnor på der kanske ömtåligas-
te och känsligaste privatområde vi
har.

L. \r/.

Kvindernes
Bog

När jag först såg Kvindernes Bog
i kvinnohuset i Köpenhamn, be-
stämde jag mig raskt för att den
skulle j^S i alla fall inte köpa.
Jag hade just läst två danska rap-
portböcker om kvinnor så nu
fick det räcka ert rag. Av någon
outgrundlig anledning, kanske
var det det rosa omslaget med
ett moget och varmt kvinnoan-
sikte, så plockade jag i alla fall
med mig den. Och tack och lov
för det.

Den gör verkligen skäl för
namnet; det ä r kvinnornas bok,
livsöden, korta berättelser, långa,
fragment, drömmar, önskningar,
det viktigaste som hänt, något
oviktigt.

Det finns i varje berättelse nå-
got som man känner igen. För
alla har vi väl stått på margarin-
lådor, fruktlådor eller ölbackar
och setr ur genom fönster och
tänkt afi, aldrig ska vi bli som
alla andra, alla har vi väl drömt
om en viss klänning, en viss man
osv. Det låter kanske paretiskt
men i så fall har jag misslyckats
i min beskrivning. För paretisk
är den inte. Tvärtom, det d.r

många starka upplevelser som för-
medlas med stor värme och öm-
sinthet. Att det finns err led,
dvs. någon som hört detta berät-
tas och förmedlar der vidare är
både ofattbart och omärkbart.
Det verkar som om varje kvin-
na spontanr och förtroendefullr
öppnat sitt hjärta och berättar
vad hon tänkte på jusr då eller
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något som varir viktigt, konstigt
osv. i hennes liv. Personligheten
och intimiteten är så stark att jag
föreställer mig timtals samtal i
fullkomlig förtrolighet för att få
dessa berättelser. Hur Jytte Rex
burit sig åt begriper jag inte. Själv
säger hon anspråkslöst i baksides-
texten att det är "ett resultat av
samtal, som kunde -vara insamlat
av vem som helst, som orkar vara
tillsammans och tala om ett och
annat, som betyder något eller
inte betyder något".

Jag upplever de olika kvinnor-
nas berättelser som en serie kvin-
noöden, som medaljonger, person-
liga och samtidigt allmängiltiga.
Man får ingen förhandspresenra-
tion av kvinnorna, men deras so-
ciala bakgrund och levnadsvillkor
framgår ändå med önskvärd tyd-
lighet. Boken är försedd med bil-
der, vanliga amatörfotografier,
som förmedlar och förstärker be-
rättelsernas stämningar.

E,tt tag upplevde jag att hela
boken bara handlade om män.
Om kvinnors väntan, längtan,
önskningar osv. Plötsligt tyckte
jag art det var både förfärligt och
bakåtsträvande arr säga atr en
bok om kvinnors kretsande kring
män är en bra och meningsfull
bok. Men ändå vidhåller jag det-
t^. Boken visar hur intimt för-
knippade kvinnors liv är med
mäns och det ar ju en realitet
som vi inte kan bortse ifrån. Men
det här är kvinnohistoria, berät-
tat av kvinnor för kvinnor och
det hjälper oss atr se våra liv i
ett större perspektiv. Jytte Rex
säger "historierna i denna bok är
en bild på den krafr som ligger
precis under ytan" och vi kan
"använda denna kraft i vår egen
och andras befrielse".

Först slukade jag halva boken,
så nändes jag inte fortsätta utan
lade den åt sidan och smuttade på
den ibland. Slutligen gav jag mig
lov att läsa hela och efter detta
kan jag bara säga: Köp den, läs
den, glöm att den ar pä danska.
Det här är en bra bok att för-
älska sig i!

Annika NordiniFrilans-
Gruppen

Sexism och
systerskap
Christina Liljencrantz heter en
svensk journalisl som har skrivit
-'n bok med titeln "Sexism och
systerskap". I boken använder
hon formuleringen "sexism eller
systerskap" och det tycker j^g
bättre säger vad boken egentligen
handlar om. Nämligen de ameri-
kanska kvinnornas kamp mot det
amerikanska manssamhället.

CL säger att hon valt att skri-
va boken som en resa, där man
stannar till här och där. Det är
hcnnes ambition att f å särsliilt
lrvinnorna med pä denna resa,
där sexism - den teori som ger
kvinnan underläge i allting
bekämpas med systerskap - sam-
manhållning kvinnor emellan.
Själv har CL valt att stanna rill
främst vid tre av organisationer-
na inom den nya kvinnorörelsen,
den reformistiska NOV, de mi-
litanta Feministerna och någon-
stans mitt emellan Radical Fe-
minists. Men hon ger först en has-
tig tiilbakablick på rösträttsrörel-
sen från 1848 till 1920 samt den
amerikanska kvinnans ställning
idag. Det senare är sorglig läs-
ning. Den amerikanska kvin-
nans främsta och enda mål är att
skaffa sig en karl, med alla meto-
der. Strategiskt utplacerat i hen-
nes liv är dating, bröllop, barna-
födande och övergångsålder och
så utseendet, på så vis är hon sys-
selsatt hela livet. Mönstret pä ar-
'b'etsmarknaden känns också igen,
lågavlönad, inom kontors- eller
servicesektorn. 1955 var kvinnor-
nas nredelinkomst nästan 64 pro-
cent av männens, 1970 hade den
sjunkit till 59,4 procent. Längst
i botten finns den svarta kvinnan,
därefter den vita, så den svarte
rnannen och överst tronar den
vite mannen.

Det är nu nästan tio år sedan
Betty Friedans bok "Den feminina
mystiken" kom och knackade på
de nedsövda vita medelklasskvin-
nornas villadörrar.

Betty Friedans svar på varför
de amerikanska kvinnorna var
olyckliga var, art deras intelligens

aldrig stimulerades, och hennes
lösning var utbildning.

"Den feminina mystiken" var
en av de första gnistorna till en
ny kvinnorörelse. Vad de andra
var nämner CL mer i förbigåen-
.1., medborgarrättsrörelsen, den

::i:t" 
rörelsen, studentupproren

NO\f, National Organisation
ot lVomen, bildades 1,966 och har
i dag ca 20 000 medlemmar, där-
av ca 10 procent män. I stadgar-
rur säger de att de inte är en kvin-
noorganisation utan en medbor-
garrättsorganisation som arbetar
för sant jämlikt kompanjonskap
med män!

På programmet har NO'V bl a

samma anställningsmöjligheter,
rätt att behålla arbetet och stå
livar i befordringsgång trots gra-
viditet, rätt till utbildning, fri
abort, avskaffande av alla straff-
lagar som begränsar användning
och spridning av preventivmedel.
itedan 1966 kråvde man revision
av skattelagarna för att tillåta av-
cirag för hem- och barnavårds-
utgifter för förvärvsarbetande
föräldrar - ett krav som vi här
hemma inte fått upp ögonen för
törrän på senaste åren. Fler NO\X'-
krav är männens fulla delaktighec
i hemmet, kampanj för att ändra
massmedias framställning av kvin-
nor, stoppa kriminella organisa-
tioners exploatering av kvinnor.
Det är maffian som håller i stora
delar av den pornografiska ex-
ploateringen av kvinnor och den
illegala prostitutionen. NO\,)/ tyc-
ker också att så länge prostitu-
tionen ses som en kriminell fö-
reteelse ska kunderna också stäl-
1a,; till ansvar inför lagen på sam-
rne sätt som de prostituerade.

NOV:s första aktion var moc
New York Times, som hade an-
nonser om lediga platser under
i'espektive rubriker "för män, för
kvinnor". NO\7 :.rdffade ledning-
en och undrade om man kunde
tänka sig liknande rubriker med
"för negrer, för judar". fnte, var-
för då specialrubriker för kvin-
nor?

Feministerna
Våren 1970 demonstrerar Femi-
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nisterna mot Gro-re Press' porno-
grafiska verksamhet. Polis tillkal-
las och nio kvinnor förs till po-
lisstationen. Där tvingas de strip-
pa. De har förts dit för olaga de-
monstrationsverksamhet och den
Iagparagraf polisen använder för
att tvinga dem att klä av sig gäl-
ler misstanken om olaga narkoti-
kainnehav! En kvinna vägrar.
Men poliserna tvingar in henne
i en cell och sliter med våld av
henne kläderna, även plåsterlap-
pen på ena stortån. Fem av kvin-
norna har mens och polisen tving-
ar dem att ta bort tampongerna
också, och allt detta inför ett
gäng poliser. Varför?

Ti-Grace Atkinson, var kvin-
nan som vägrade strippa och hon
kommenterade upplevelsen så här:

- Jag har hört talas om hur det
går till när man arresteras och
att vad som hände inte är ovan-
ligt. Men det är en sak att läsa
om det, abstrakt så att säja, en

annan att uppleva det. J"g för-
står de svarta bättre nu. Vad som
händer d,r att man på något sätt
dör. Jag kan förstå varför svarta
gör självfördärvande saker, Att
slå ihjäl en polisgris eller göra re-
volt är att försvara sitt liv.

När man läst om den förned-
rande polisbrutaliteten är det lät-
tare att förstå Feministerna. Fe-
rninisterna har de strängaste reg-
lerna, demokratin fungerar ge-
nom lottdragning, alla ska göra
allt från att skriva stenciler till

att hålla tal. Ingen fär tala för
mycket, man fär ett visst antal
lappar och när man gjort sig av
rne,l dem så får man helt enkelt
hålla käft. Man ska läsa feminist-
li'cteratur minst två timmar i vec-
k;rn ,man måste gå på mötena,
encjrr undantaget är om man ar-
betar. Ingen feminist får vara gift
eiler sammanbo med en man. Fe-
ministerna ser samhällets åtskill-
nad av män och kvinnor som po-
litisk. Kvinnan är den första klass
so,n åtskiljts från mänskligheten
och därigenom förnekats sin
mänsklighet.

Radical Feminists
Radical Feminists är gruppen

som står någonstans mellan NO\f
och Feministerna, CL år själv
medlem där. I den gruppen finns
också Shulamith Firestone, känd
genom boken "The dialectic of
sex", och Anne Koedt, känd för
sin skrift "Myten om slidorgas-
men". Det är också denna grupp
som kontinuerligt ger ut skriften
"Notes" från det första, andra
året. Radical Feminists är mest
lösligt organiserad och svårast
därför att fä grepp offi, kanske
också för att CL beskriver den i
episoder eftersom hon står den
närmast. Det är den idag största
gruppen och lite utmärkande är
att de försökt föra in en mer
skämtsam stil i kvinnokampen
utan art för den skull bli för lus-
tiga.

CL ger också en kort skildring
av de svarta kvinnornas situation
och förhållande till kvinnorörel-
sen - samt ännu kortare om ar-
betarklasskvinnans situation. I
USA är kvinnorörelsen en medel-
klassrörelse och saknar så gott
som helt det socialistiska perspek-
tivet. Men boken bör inte för-
kastas för det och inte de ame-
rikanska feministerna heller. Si
här har en svart kvinna formu-
lerat sitt förhållande till \Wo-

men's Liberation. "'WL har inte
de svar vi behöver, men de stäl-
ler de frågor vi bör befatta oss

med." Det tycker jag är en kloli
inställning. Feministerna har en
aktivitet och miiitans som känns
både skön och riktig. De sysslar
mest med det personliga men häv-
dar art det också är politik.

Man får veta vad conciousness-
raising är för någonting, dvs med-
vetandehöjning.

Man får också ett hum om hur
systerskap, feminism, lesbiskhet
och andra "ökända" företeelser
är. växer fram och vad det är
för något. Man får gå på kvinno-
.lans och våffa lesbiska kvinnor.
t-T, ger en stilistiskt fin och med-
ryckande beskrivning över syster-
skapets framväxt.

Det d.r också en hel del man
inte få veta men i alla fall flr
man klart för sig att systerskapet
ar nödvändigt, att det är starkr
och att det måste vara det.

A. Nordin/Frilans-Gruppen

Populärt med
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