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ttBarn
av7O-taltt
Den här bilden heter "Ensam-
het". Den förestälIer en fyra-
årig svensk pojke på ett sjuk-
hus i Paris. Han har nyligen
kommit till Frankrike med si-
na föräldrar, han ska stanna
där ett år men kan ännu inte
språket, har inga kamrater,
känner inte till landets vanor.
Då får han hjärnhinneinflam-
mation och måste läggas in på
sjukhus.

Reglerna är stränga, föräld-
rarna får bara besöka honom
någon timme om dan. Han kan
inte tala med någon, han gillar
inte maten, han förstår inte
rutinerna. Han är alldeles en-
sam. De som hjälper honom ur
ensamheten är några invand-
rarbarn på samma avdelning.
De förstår inte heller hans
språk, han inte deras, men de
talar till varandra med krop-
pen, med lekar, med tecken.
Tack vare dem blir sjukhusti-
den ändå ett lyckligt minne.

Gunwor Nordström, textil-
konstnärinna från Göteborg,
har vävt bilden av sin fyraåri-
ge son på Paris-sjukhuset.
Den ingår i en stor serie bil-
der hon ska väva för att skild-
ra hur det är för ett barn att
komma titt en främmande
kultur. Under ett år i Frank-
rike fick hon via sitt eget barn
känslomässigt uppleva det
som är så många invandrar-
barns verklighet i t ex Sveri-
ge. Fast till deras verklighet
kommer sedan också dåiiga
sociala villkor, förakt från
omvärlden, svårigheten att
återvända tiII hemlandet.

Men inte bara invandrar-
barn råkar ut för kulturkol-
lisioner. Också tredje värl-
dens barn utsätts för det när
vi bedömer deras villkor med
vår västerländska, materiella
och materialistiska kulturs
måttstock.
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I det här numret har vi ve-
lat ta fasta på den identitet
och självkänsla som barn får i
en egen kultur. Också våra in-
vandrarbarn skulle ha rätt till
det. Och vi, ursprungsbefolk-
ningen, borde lära oss respek-
tera deras kulturer, som har
så mycket av den värme och
gemenskap vi saknar.

Vi tycker Gunwors gobe-
länger kan förmedla den in-
sikten på ett begripligt sätt.

På nästa uppslag finns ytter-
Iigare en av dem. Sammanlagt
ska det bli ett 20-tal. Gunwor
sökte med SKV:s stöd bidrag
från SIDA för att kunna väva
dem, men fick inga pengar.
Nu hoppas vi att hon får pro-
jektbidrag som konstnär för
att slutföra sitt arbete. Kan-
ske kan hennes bilder hjälpa
svenska barn att förstå vad
det äratt vara invandrare e1-
ler "främling". r
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Först var det nya landet, språket och storsta-
den spännande. Snart saknar du träden, fåg-
larna och dina vänner hemma. Du längtar ef-
ter andra barn att leka med varje dag

Du är fyra år och börjar "Ecole Maternel" i
samma kvarter. Först är du glad, du är nyfi-
ken. Äntligen får du kamrater. Snart är du ied-
sen varje morron vi går dit

Först ritar du jätteödlor, trilobiter och skelett
från forntid. Snart klagar La Matresse över att
du bara klottrar jämt när de andra barnen ri-
tar fina gubbar

Du är fyra år och allt är mycket främmande
och annorlunda. Snart klagar La Matresse
över att du stampar i golvet när de andra bar-
nen står tysta i räta led

Först är orden en ständig upptäcksfärd i fan-
tasi och verklighet. Snart klagar La Matresse
över att du vägrar tala det nya språket när de
andra barnen från främmande länder redan
kan och vill
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La Matresse hälsar inte längre. . .

Barnen rullar tunnband på den trånga asfalt-
gården. En solstrimma letar sig ner över mu-
rarna. Den dansar runt på asfalten i kapp med
alla barnen, en idvll som i Bruegels målning,
men nej

Snart slåss ni varje dag om dessa tunnband
dessa ringar som växer till onda cirklar som
du en dag i vredesmod kastar tillbaka på aIIt
och alla. Det främmande, det du inte förstår
har blivit hotande och nära

När aggressiviteten börjar bygga en mur även
mellan oss mitt barn då inser jag det orimli-
ga. ..

Så smärtsamt inse att aggressiviteten var ditt
nödrop i en tid av förvirring och främlingskap.
TåImodigt måste vi hitta tillbaka till varandra
till vårt ursprung, till ett människoskap, till-
sammans, för att återigen finna en plats i nuet
och framtiden

Gunwor Nordström, Paris lg76
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LUCIA PAULA
PERES LOPES

äfr
LAPELA/PORTUGAL

Lapela är en liten bY längst
upp i norra Portugal, i den
stora nationalParken Cterez.
Ett bergigt hisnande vackert
Iandskap. Men hårt för dem
som lever och arbetar där.
Hårt slit från soluppgång till
solnedgång och veckan runt.

De flesta är fattigs - "fPs-
balha muito - ganha pouco"

arbeta mycket-förtjäna
lite, säger alla man möter.
Men där finns mycken glädje
också och stolthet och mYcket
ömsesidie hjäIp.

Ingen svälter. Två rejäla
mål mat om dagen med fläsk
eller höna, ris eller potatis,
kål, bönor, morötter.

Äret, månaden, veckan,
dygnet har sin rytm av jor-
den, djuren, vädret. Varje år
faller 2,8 meter regn, nästan
allt på vintern.

I fjorton grå hus bor 74 män-
niskor. Föds. lever och dör
där. En av dem är Lucia Pau-
la, nio år.

Alla arbetar. Barn, gamla,
unga. Men på söndagsefter-
middagen dansas det tili
grammofon på sandplanen
framför kapellet. På söndagen
görs bara det nödvändigaste:
djuren ska vallas eller fodras

- människorna ska ha mat.
Mellan sju och halv åtta

kommer Paula ut i köket -Ier
6

I

text och bild: Ifujsa Vallgårda

sömnigt, strålande. Tar På
kängorna vid elden på golvet.
I dag har hon ingen skola -lärarinnan ska bort. Annars
åker hon med skolbussen halv
nio.

Paula vill inte ha något
morgonkaffe i dag. Hon tvät-
tar bara ansikte och händer i
en bunke på golvet och går ut
för att skära gräs till tre-
månadersoxarna som köPtes
i förrgår för 27 contos (ca

2 500 kr) styck. Om två-tre år
är de stora och inkörda och
kan säljas till dubbla eller tre-
dubbla priset. Att sälja djur
ger den enda penninginkoms-
ten i de små jordbruken.

Paula är med hela tiden i
arbetet när vi hackar, bär och
kör hem ljung till strö åt dju-
ren.

Ibland får hon ilskna snub-
bor av sin moster Manuela, 14

år. Mamma Maria arbetar
borta hela veckorna och PaP-
pa stupade i Guinea-Bissau
när Paula var ett år. När
oxarna ska selas tycker Ma-
nuela att Paula bär sig klum-
pigt åt och inte håller oxarna
på plats.

- Hur ska du klara det här
ensam om du inte lär dig or-
dentligt !

Medan Manuela och hennes
18-årige bror Domingos hac-

kar ljung hjälper Paula mor-
mor Albertina att vakta oxar-
na som får beta på den övre
magra delen av den lilla mur-
omgärdade vallen. Det högre,
bevattnade, gräset ska växa
så det blir höet nog att skära
igen. Hettan och torkan har
kommit tidiet i år. Det är maj
men varmt som i juli.

Paula tjoar undan oxarna
med samma skallande, ma-
nande rop som Albertina.
Dessemellan sitter de tillsam-
mans och har det skönt i so-
len. Albertina har Ylletröjan
över huvudet i hettan.

Halv nio på kvällen går Ma-
nuela, Paula och jag till en
granne för att se "O Astro",
den brasilianska tv-serien
som nu är inne på sin 140:e
del. Fem kvällar i veckan
klavbinder den nästan hela
Portugal. Kärlek, intriger,
Iyx och lite magi.

Vi går till Manuelas kamrat,
som är dotter i bYns största
och rikaste hus. Här är gott
om plats, flera rum, Ijusare
och litet pyntat. Köket är
stort, men lika svart som vårt
av elden på stengolvet. Far-
mor håller den brinnande med
torra grenar ute från marken'

Efter "O Astro" leker Pauia
lite med sina kamrater i det
mjuka halvmörkret. Månen



skiner och byn har flera gat-
lyktor sedan elektriciteten
kom för två år sedan.

Vi äter kväll vid elden. Sit-
ter på den svarta träsoffan
och bänken framför ugnen.
Där bakar Albertina och Ma-
nuela var eller varannan vec-
ka fem "broa", stora rund-
limpor av majs- och rågmjöI,
jästa med surdeg som sätts
några dagar innan eller med
en sparad bit deg från förra
baket. Fem timmar ska de
gräddas i den öppna ugnen
som i flera timmar värmts
upp med vedbrasa.

Paula går i "mässan". Det är
maj och Marias månad. Det
var den 13 maj en gång på
tiotalet som jungfrun visa-
de sig för några barn i Fati-
ma. Nu är det stor vallfarts-
ort med hundratusentals pil-
grimer vart år.

Här i byn finns ingen präst.
Han kommer någon gång i
halvåret. Men var majkväll -efter "O Astro" - leder lära-
rinnan en andakt. Hon bor i

byn och är bondmora som
andra kvinnor efter skolans
slut klockan ett.

Mässan ger barn och
ungdomar ett tillfälle att träf-
fas, prata, Ieka, spela boll sent
på kvällen framför kapellet.
De står i klungor. Arbetet är
slut för dagen. Flickor och
pojkar kan träffas. En pojke
drar i klockrepet för första
ringningen. Några tonårsflic-
kor kikar in i kapellet och
springer sen iväg. Kommer
tillbaka med höga bIå liljor
och ljusgröna ormbunkar.
Byter vatten och ordnar
blommorna i de många vaser-
na kring Maria på altaret. Ka-
pellet står mest låst, men i maj
är dörren öppen på kväIlen.
Lärarinnan tänder de sex lju-
sen. Allt fler kommer in, sät-
ter sig eller faller på knä på
det kala stengolvet. Det är
mest barn och ungdom. Några
kvinnor ber på knä längst bak.
En äIdre man - Iite driftkuc-
ku och lite för glad i vin, men
vänligt bemött av alla - står

på knä längst framme med
Paula och de andra barnen.

Hela radbandet gås igenom

- Santa Maria - Helige An-
de, gång på gång. Lärarinnan
rabblar och församlingen sva-
rar. En liten legend med för-
klaring - fler Santa Maria.
Det går på en halvtimme och
sen kilar alla ut igen för att
skoja lite mer innan de drar
hemåt, var till sitt.

Paula vill äta gryta i kväll.
Hon slevar sömnigt i sig en
skål vetemjöIsvälling som Al-
bertina kokat för sin dåliga
mages skull.

Paula sitter en liten stund i
Albertinas knä och kelar med
henne. Ser på när jag borstar
tänderna ute på gatan.
Mamma har lovat köpa en
tandborste till mig !

Sen tar hon av kängor,
strumpor, långbyxor och tröja
och kryper ner mellan filtar-
na i mormors säng. Hon får
ligga där under veckorna. I
helgerna sover hon och hen-
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nes mamma med Manuela.
Vi andra lägger oss också.

Domingos i en av de tre stora
breda sängarna, Manuela och
jag i en. Lite småPrat om
"O Astro" och arbetet i mor-
gon. Det blir allt iängre mel-
lan orden.

Genom de glesa golvbräder-
na hör vi djuren därunder. En
gris är sjuk och PiPer Ynkligt,
,-tngo*"tna råmar sorgset då
och då, getterna tramPar. Vi
vet att de två kaninmammor-
na i sina burar värmer sina
kullar av nyfödda ungar. En
hund skäller därute och får
svar - bekanta, trYgga ljud'
Månljuset silar in i sPringan
mellan fönsterluckorna. När
klockan är halv elva sover
alla.

En dag när det är mYcket
hett går Paula och jag hand i
hand ner till bäcken nedanför
vallen. medan Albertina vak-
tar oxarna och Manuela och

Domingos sliter med hackor-
na. Mer än fötterna tvättar in-
te Paula, men hon gör det
grundligt och väntar sen På
mig medan jag ger hela kroP-
pen ett välbehövligt doPP.

Sen går vi hemåt efter den
knirkande oxkärran som
långsamt och stötvis släPas
uppför den branta och steniga
stigen.

Vi har kvarndagar. Varje
hushåll har en eller flera da-
gar i månaden beroende På
hur stor familjen är. Paula,
Manuela och jag går den långa
branta vägen. Ned och uPP,
ned och upp och ned. Det tar
en dryg halvtimme. En liten
bit bär Paula säcken På huvu-
det - tung råg. Manuela Iäg-
ger den väl tillrätta åt henne.
Pauia har redan vana. Men
efter ett par hundra meter
tar Manuela säcken igen. Ar-
betet är mitt mellan lek och
allvar för Paula. Hon ska och

vill delta, men ingen brukar
säga något om hon ibland
skuttar iväg på egna äventYr.

I kvarnen nere vid bäcken
sopar Paula ihop majsmjöIet,
som malts sedan igår, med en
ginstkvast. Vi hjäIPs åt att
stanna den snurrande stenen,
tömmer ur den majs som inte
hunnit malas, fyller På med
råg och kontrollerar att mjölet
blir lagom fint. Sinnrika, enk-
Ia anordningar för att öka el-
Ier minska hastigheten På
kornen som droPPar ned i ste-
nens mitthål och för att få ste-
nen att snurra lagom fort.

Mjötsäcken är tung. Manue-
la tar den på huvudet och ba-
lanserar ut över stenarna i
bäcken. Hon ser sig om för att
vara säker på att Paula klarar
sig över. Tilt och med i den
första branta, sega sIänten
skojar hon med Paula.
Manuela får sYn På en rejäl,
smal, men torr björkstam och
svänger med den. Hon stannar
vid det gamla stenhuset vid
vägen, nu regnskYdd för her-
dar. Paula läser med ögon och
finger det inhuggna årtalet -
1806. Det byggdes för soldater
under den franska ockuPatio-
nen av Portugal.

Det tar oss tre kvart att gå

hem. Arbetet Pågår jämt' men
ingen jäktar.

Möter vi människor stannar
vi och byter några ord,Iiksom
med dem som arbetar med
hackorna för majssådden På
de små åkrarna utmed vägen.
Alla åkrar är muromgärdade
som skydd mot betande bo-
skap. Vatten hittar vi i små
bäckar. Klart, kallt, svalkan-
de.

Paul,a hid,I,per sin moster Ma-
nuel.a att sel"a tremå'naders-
oralna, som de föder uPP.

Att föda upp och' siilia diur iir
den enda penninginkomsten i
de små, jordbruken.
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Vid kväIlsmaten idag blir
det lite grä1. Manuela och Do-
mingos är trötta. De skäller
på Paula som inte jobbat or-
dentligt tycker de. Paula blir
arg och ledsen. Med tårar i
ögonen skäller hon ilsket tilI-
baka. Hon blir sällan svaret
skyldig.

Fem dagar i veckan går
Paula i skolan i tredje klass i
grannbyn Azvedo. Det är en
skola för 18 barn från tre byar.
Paula och en pojke från Lape-
Ia åker skolbuss en del av vä-
gen tillsammans med de stör-
re barn som ska längre bort.
Det kostar familjen 160 escu-
dos i månaden (ca 15 kr e]ler
lika mycket som en liter av
den nu otroligt dyra olivol-
jan). Lärarinnan och de andra
barnen från Lapela går både
till och från skolan, det tar en
halvtimme ungefär.

Ett kort Santa Maria och så
sätter arbetet igång. En klass
skriver efter diktamen. I pau-
serna ger lärarinnan en annan
ett uppsatsämne och tar fram
en tredje ti1l tavlan för räkne-
förhör. Den ensamma lilla
förstaklassaren får sysseisät-
ta sig själv första timmen. Det
kan vara svårt att höra dikta-
men, ett par barn står lutade
mot katedern och skriver.

Ibland är det ganska hårda
tag. När Paula inte svarar
fort nog i räkning får hon en
smällpå huvudet av den långa
bambupekpinnen. När bara
en pojke kan svara på en frå-
ga får han som belöning ge de
andra i klassen en smälI på
huvudet.

Men liksom hemma växlar
hårt och mjukt. Barnen och
lärarinnan är goda vänner.
Disciplinen inte särskilt hård.
De går hemåt i solgasset till-
sammans. Ylletröjorna sväng-
er de i händerna. Solen står
nära zenit och det är vindstil-
Ia.

Den dagen jag ska åka har
Paula och jag kommit överens
om att gå tilt en bäck och tvät-
ta håret. Det är så hett att
Paula söker den skuggigaste

platsen. Vi tvåIar in varann,
sköljer, gnuggar oss med
handduken. Turas om att
borsta håret. Det är torrt på
en kvart. I dag går Paula med
på att bada hela sig. Hon har
fått rena långbyxor och ren
tröja - vi tvättade i bäcken
igår. Hon upptäcker att linnet
inte behövs men är grått ef-
ter att ha suttit på en hel vec-
ka. Det dammar ordentligt i
torkan. Paula lånar min tvål,
och lägger sig på knä på en
slät hä11. Blöter linnet, gnug-
gar in det med tvåI, gnuggar,
gnor, sköIjer och inspekterar

- precis som Albertina gör.
Tvålar in igen varenda grå
prick. Efter långt om länge är
hon nöjd. Linnet är skinande
vitt. På hemvägen hänger hon
det på en ståitråd mellan vin-
stockarna kring A-lbertinas
grönsaksland utanför byn.
Där har ärtor, bondbönor, vit-
Iök, kål och morötter redan
blivit frodiga och höga.

Det är fredag. Mamma
Maria och morfar Manuel ska
komma hem från arbetet i kö-
ket vid volframgruvan uppe i
Carris. Det dröjer - det går
ingen jeep hit i dag. Trötta och
svettiga kommer de först
klockan fem efter tre timmars
vandring över bergen i trettio
graders hetta.

Fest !

Mamma får en stor lång
kram och många kyssar. Pau-
Ia får en påse kola som hon
frikostigt delar med sig av.
Sen kryper Paula upp i mor-
fars knä. Kramar, kyssar,
skratt och glädje. De två är
alldeles särskilt goda vänner.

I ryggsäcken har de med
transistorbandspelaren och

snart fylls huset av snabba
portugisiska danslåtar. En
stor ost har de också med -den första vi sett på en vecka.
Broa-brödet är slut men en
brödbil har kommit i dag och
vi festar på vitt bröd, ost och
öI. Frukt fanns också i bilen.
Paula dansar runt efter musi-
ken och tar stora tuggor ur det
ena äpplet efter det andra.

Hon har glömt att hon trots
vårt letande bland familjens
alla kläder i det lilla rummet
inte hittat sin andra sandal.
En kjol åker på och vinter-
kängorna får duga. Snöre i
den ena, rött garn i den and-
ra. Det rena ljusa håret ly-
ser i k"pp med de blå ögonen.
GIömt är gråt och ilska,
glömt är arbetet, som ännu in-
te är slut för dagen. Att arbe-
ta och behövas är självklart
för Paula fast hon redan vet
att hon vill fortsätta efter de
obligatoriska fyra skolåren i
ytterligare minst fem.

Till vintern är också Marias
nya hus säkert färdiet. Där
blir matrum, två sovrum och
kök och badrum utanför. Men
blir det inte klart så - "tem
que ser - 6 assim" måste vara

- är så. Paula har en stor fa-
milj - hon kommer mest att
vara hos mormor ändå och i
augusti kommer morbror och
moster som bor med sina fa-
miljer och arbetar i Frankri-
ke. Det blir ytterligare nio
personer i det lilla lilla huset

- men alla glädjer sig. Och
om några år kan kusinerna
flytta hem tiII Portugal igen.
Det är här de hör hemma. Al-
la i familjen vill bo nära var-
ann.

Srjsr Vallgårda, lärare på folkhögskolan i
Asa och en av initiativtagarna till dö väIkän-
da kvinnokurserna där, vistas sedan i vint-
ras i Portugal. Därifrån har hon sänt oss den
här fina berättelsen om mötet med en liten
portugisisk lantflicka.



"Jag såg aldrig några
barn gråta länge
i Angolatt
text och bild: Birgitta Lagerström
De satt trygga på sin mors
rygg eller om de var ledsna
fanns det alltid någon i närhe-
ten som tröstade med en varm
kram.

Men jag såg många barn som
var sjuka.

De var undernärda, de hade
skabb, de hade tuberkulos, de-
ras ögon var inflammerade.

Under den portugisiska ko-
lonialismen hade de svarta
barnen inga sjukhus att gå
ti1l. Ingen hälsovård var tiII
för deras skull.

Barnadödligheten var skY-
höe.

För att vara säkra På att få
behålla några barn måste
kvinnorna föda elva, to1v,
tretton, fjorton.

Men idag är detta på väg att
förändras.

HäIsovården är en av de vik-

tigaste uppgifterna för arbe-
tarpartiet MPLA:s Angola.

Jag f öijde med Paul Od-
berg - som är norsk sjukskö-
terska - i landrovern mellan
majsf ält och mandiokåkrar
till de avlägsna byar som in-
går i hans distrikt runt Ques-
soa i östra Angola.

Han vaccinerar aila barn
mellan noil och fem år och ai-
la gravida kvinnor i byarna.

När Paul undersökte32 barn
i byn Cassekele hade 31 barn
symptom på någon sjukdom.

Barnen har bl a för lite kIä-
der när det är kallt. För det
blir kallt också i Angola. Jord-
golven i hyddorna är fuktiga.

Trångboddheten gör att
man smittar varandra. Tuber-
kulosen sprider sig.

Byarna saknar vatten och
avlopp. Därför badar barnen i

floder och stillastående vat-
tensamlingar och får inäIvs-
parasiter.

Vid avträden frodas flugor
och mygg. Malarian attacke-
rar.

Men nu får barnen alltså
vaccin mot kikhosta, stel-
kramp, polio, mässling och
tuberkulos.

- Sen får vi hoppas att det
går så fort som möjligt att ord-
na vatten och avlopp så vi
kommer åt orsakerna tiII in-
fektionerna.

Paul tar fram sin hundra-
de spruta.

- Men jag vet att allt kom-
mer ta tid eftersom så mycket
måste göras i Angola inom al-
1a områden och svårigheterna
nästan är oöverskådliga.

Paul ska stanna tre år i
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Quessoa. Under tiden Iär han
upp Jos6 som ska ta över när
Paul återvänder till Norge.

Angolas kvinnoorganisation
OMA, som redan finns organi-
serad över hela landet, har
tillsatt ett särskilt utskott som
intensifierar arbetet med
barnfrågor under FN:s Inter-
nationella Barnår.

HäIsovårdsarbete är en av
de största uppgifterna.

Barnen är det ailra värde-
fullaste för det nya Angola. I

Birgitta Lagerström har under
fyra månader bott i Angola.
Hon var stationerad i Luanda,
och reste runt i byarna på
landsbygden. Det kunde hon
göra tack vare ett journalist-
stipendium från SIDA och i
höst kommer hon ut med en
bok om kvinnor i Angola i se-
rien "Kvinna i u-land" som ges
ut av Nordiska Afrikainstitu-
tet och SIDA.
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Angola - f d portugisisk kolo-
ni - blev självständigt 11 no-
vember 1975 efter 16 års väp-
nad befrielsekamp. Under
MPLA:s ledning med president
Augustinho Neto bygger man
nu ett socialistiskt Angola
och arbetar med att få igång
den nerkörda industrin och
jordbruket.

Bristen på utbildat folk är ett
av de många probiemen.

För barnen planerar man
skolor, daghem och fritidshem
över hela landet och utbildar
personal. Många av lärarna
är kubaner och flera angolaner
är på Kuba för utbiidning.

Det är också brist'på mate-
rial som böcker, pennor, pap-
per, transporter - nästan all-
ting.

Angola behöver mycket
hjälp under uppbyggnadsske-
det.

Och det saknas statistik bl a
över de problem som speciellt
rör barnen. Det gäller barn i
städer och på landsbygden
och särskilt i de zoner där då-
lig barnomsorg förvärras av
svårigheterna med återvän-
dande angolaner i proviso-
riska 1äger.

13 specialkommitt6er har
tillsatts för att undersöka och
kartlägga barnproblemen: un-
dernäring, sjukdomar, juridis-
ka frågor osv.

Det finns många föräIdra-
lösa barn i Angola och över-
givna barn, barn som föräldrar
inte haft någon möjlighet att ta
hand om. OMA gör här stora
arbetsinsatser och särskilda
sömnadskooperativ inrättas
också för att sy barnkläder
som delas ut gratis till dessa
barn och barnen i flyktingläg-
ren.

MPLA har ett ungdomsför-
bund JMPLA och de mindre
barnen kan gå med i en av
MPLA :s massorganisatio-
ner OPA, Angolas pionjär-
organisation.



I december 1978 avgick en stu-
dieresa till Cuba. Med På re-
san fanns en 12 Personer stor
grupp från Järfälla: socialar-
betåre, förskolelärare' biblio-
tekarie, kurator, lärare. Deras
resa var höjdPunkten På ett
långt förberedelsearbete. Så

här berättar de sjäIva:
"Vi satt en kväll, några kam-

rater i Järfälla, och Pratade
om hur begränsad man är när
man arbetar i ett samhäIle som
inte tar hänsYn till de svaga'
Vi saknade jämförelsemate-
rial med ett socialistiskt Iand
och det som lockade oss mest
var Cuba. Vi besiöt oss för att
prata med andra och se om det
var möjligt att genomföra en

resa till Cuba. Målet skulle
vara att lära känna det cuban-
ska samhället för att ta kun-
skaper med sig hem och sPrida
information om det. Men också
att få känna att det finns möj-
ligheter att förändra.

Vi t.aft"des första gången i
september L977.

Vi gick igenom allas önske-
rnål om studiebesök och tog se-
dan kontakt med Svensk-
kubanska föreningen, med Re-
so och med folk På Cuba. Sam-
tidigt startade vi studiecirklar
i spanska och om Cubas histo-
ria. utveckiing och nu-situa-
tion. Hela tiden förhandlade
vi också med ICAP (Cuban-
ska institutet för vänskaP
mellan folken.) Arbetsmö-
ten hade vi var tredje söndag
förutom cirklarna varje vec-
ka. Hösten 1978 ägnade vi en

weekend åt att intensivstude-
rå, planera och iära känna
varandra. Vi framställde ma-
terial till de studiebesök som
vi räknade med att få eå På'

Rent praktiskt blev det så att
Reso arrangerade vår resa
under 17 dagar och därefter
tog ICAP vid och arrange-
."å" ett sPeciaiProgram för
ytterligare sju dagar. Vi hade
trevkontakt med FMC, kvin-
noorganisationen På Cuba, och
det hjälpte oss att få igenom
de studiebesök vi önskade' Re-
san blev en stor uPPlevelse och
överträffade våra vildaste för-
väntningar."

fuhetensdalpi
Den 8 januari besöker vi dag-
hemmet "ömhetens dal" i Ha-
vanna.

Det första som slår oss är att
barnen är så många och ändå
är allt så lugnt och välordnat'
De flesta verkar helt koncen-
trerade på det de håller På
med. AlIa dörrar är öPPna och
man vistas mer utomhus än
inomhus.

Vi lägger sPeciellt märke till
den lilla frisersalongen' den
lilla aff ären och den lilla
dockvrån. Möbler och leksa-
ker är exakta koPior av vux-
envärlden. Man är noga med
sitt utseende På Cuba och det
märks när barnen med stor
omsorg kammar, kliPPer och
lägger upP håret På varand-
ra.

Alla barn får sina kläder
här på dagis - flickorna kor-
ta klänningar och Pojkarna

kortbyxor och skjorta. På
gården hänger kläder På tork.

Barnen framför med entu-
siasm och stolthet sånger och
ramsor, om Che och om revo-
lutionen, om kärlek och ro-
mantik. Sång och musik är
här liksom överallt På Cuba
en självklar del av iivet.

Vi hör nästan aldrig barn
gråta och kinka. Då man slår
sig finns alltid någon vuxen
där för att ge tröst. Det är in-
te samma personaltäthet som
i Sverige, på 155 barn har man
en personalstyrka På 28.

Men personalen säger att
det är tillräckligt, barnen kla-
rar sig bra själva. De vuxna
deltar oftast inte i barnens ak-
tiviteter - de verkar att se

sig själva mer som uppfost-
rare och ledare än som iek-
kamrater.

Sjuksköterskan är en viktig
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på Cuba
person. Man är noga med den
förebyggande hälsovården
och barnen kollas regelbun-
det.

På Cuba är det självklart att
barnen ska ha det allra bästa.
Näringsriktig mat och god
sjukvård har hög prioritet.

På frågestunden efteråt
undrade vi bl a om daghems-
situationen på Cuba. Det
byggs många dagis men än
finns det inte tillräckligt med
platser. När man väljer vilka
som ska få plats tar man hän-
syn till många olika faktorer,
t ex om det finns någon
vårdare för barnet hemma el-
ler hur viktigt moderns arbete
är för samhället. Därför kan
en läkare ha lättare att få da-
gisplats än en fabriksarbe-
terska. Man tar också viss
hänsyn till politisk aktivitet,
t ex om föräldern är medlem i

någon massorganisation. Man
kan få dagisplats även om
man inte förvärvsarbetar. Det
finns en social kommission
som avgör det. Om mamman
inte har någon inkomst be-
höver hon heller inte betala
någon avgift för barnet.

AlIa daghem på Cuba arbe-
tar efter mycket detaljerade
program, som görs upp av
Barninstitutet (Instituta de la
infantia). Där anges dag för
d"g, timme för timme, vad
barngrupperna i olika åldrar
ska göra.

Det finns aktiviteter för att
utveckla språket, musik, dans,
teckning, fysik. De små bar-
nen tränar syn, hörsel, rörelse,
förmåga att klara sig själva.
De större barnen får lära sig
artighet, kultur, ordning. För
alla gäller att vänja sig vid go-
da vanor vad gäller t ex sömn
och hygien.

På "ömhetens da]" fanns
totalt fyra avdelningar, från
första till fjärde året.

Varje avdeining bestod av
mellan 30 och 40 barn.

Personalen arbetar skift
med 8 timmars arbetsdag -daghemmet är öppet från 6 på
morgonen till 7 på kvällen.
Nattdaghem finns inte på Cu-
ba, men däremot finns det ett
veckodagis, där barnen är
från måndag tiII lördag em.

I förskoielärarutbildningen
ingår som lika viktiga delar
matematik, psykologi, span-
ska, dans, pedagogik, plastik,
konst. Varje daghem har en
föräldrakommitt6 som träf-
far personalen var tredje må-
nad.

I programmet för 4-5-
åringar ingår också arbets-
platsbesök. Dessutom har det
här daghemmet en möbelfab-
rik som "fadder".

För de föräldrar som inte
har dagisplats ges råd via
radio, TV och tidningar om
hur man ska uppfostra sina
barn. Stor vikt läggas vid den
kollektiva fostran. I

Medlemmar i
Jiirf iillagruppen
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Barn i Japan:

Pluggmalnmor, sjdlvmord och :fi

- Trycket på kvinnan har lett till att man nuförtiden of-
ta kan läsa om mödrar som begår självmord och samti-
digt tar livet av sina barn. Oftast är det hemmafruar i ål-
dern 24 till 35 år som griper den här desperata utvägen.
Att mammorna tar med sina barn i döden är en form av
kärlek. Bandet mellan mor och barn anses så starkt att
det inte får klippas av. Modern vill inte lämna barnet i
den kalla och hårda värld hon själv inte kan uthärda.

Det berättar Hiroe Gunnarsson' hemmafru, fotograf
och översättare utifrån den bok som hon och iournalisten
Monica Braw skrivit om den iapanska kvinnan.

- De så kallade Pluggmam-
morna ser som sin livsuPPgift
att mana sina barn till en så-
dan flit att de iyckas b1i något i
den hårda konkurrensen. De
satsar allt på barnets utbild-
ning. Redan i lekskolan börjar
jakten och hetsen. Ar barnen
duktiga kan de hamna i en fi-
nare skola efter iekskolan. I
småskolan kan de bereda vä-
gen för en finare mellanskola
och så vidare ända fram till
universitetet.

- Många barn klarar inte
av den här pressen. 784 ung-
domar under 19 år tog sina
Iiv 1977. En vanlig förklaring
var att de hade kört i någon
viktig examen.

- Barnamorden, Plugg-
mammorna och förstörda
barnnerver är naturligtvis en
del av kvinnoproblematiken i
Japan. Så länge mannen
uppmuntras av samhället att
inte ta del i barnuPPfostran
och familjeliv på ett helt an-
nat sätt än nu kommer vi att
dras med de här omänskliga
företeeiserna.

- Redan Ig47 trädde en nY
arbetsstandardlag i kraft.
Den jämställer man och
kvinna i arbetsiivet. Andå
har kvinnan i Praktiken di-
skriminerats. Fram till för

1Ar1t

några år sedan var det van-
ligt att arbetsgivaren satte en
åldersgräns i anställnings-
kontraktet. Flickan fick arbe-
ta tills hon fyllde 26 år. Inte
längre. Därefter skuile hon
sluta för att, om hon var
normal, gifta sig. I dag är den
paragrafen borttagen genom
ett domstolsutsiag. Men frå-
gan kvarstår. Hur många är
de som vill arbeta kvar På ett
ställe där de inte är önsk-
värda?

- Kvinnorna hade mYcket
makt tidigare. Nu är det
tvärtom. Högst uPP i famiije-
pyramiden står mannen.
Längst ner kvinnan. Hennes
plats i samhället är mYcket
bestämd och ofri. De flesta
flickor jobbar några år efter
gymnasiet eller universitetet.
På arbetet hoppas de träffa
sin biivande man. En kvinna i
Japan ska vara gift, annars ses

hon som avvikare av omgiv-
ningen.

- När väI flickan eller hen-
nes familj funnit den äkta
hälften väntar henne hemma-
fruns roll. Hon ska föda barn,
uppfostra dem och dessutom
sköta familjens ekonomi.
Mannen har inte tid. Arbetet
uppslukar honom helt.

- Om kvinnan vill för-
värvsarbeta måste hon be
mannen om 1ov. Men få män
ger sitt medgivande. Att ha en
fru som arbetar ses nedlåtan-
de. Någon kan ju få för sig att
mannen inte själv är nog karl
att försörja familjen.

- Om kvinnan mot aIIa
odds får mannens tillåtelse att
arbeta och det går dåIigt för
barnen i skolan är det förstås
hennes fel helt och håIlet.

- Hur framtiden kommer att
gestalta sig är svårt att säga.
Monica och jag har lite olika



förstörda barnnerver

syn på den saken. Jag ser att
fler och fler unga män hjälper
sina fruar när så behövs. Men
det finns också tecken på att
männens ställning kommer att
stärkas än mer. En tidning
gjorde nyligen en undersök-
ning om vad unga män önskar
sig av sina blivande fruar.
Många av dom stödde den pas-
siva och tillbakadragna roll
som kvinnan har idag.

Om boken "Den gömda so-
len - en bok om Japan och

den japanska kvinnan" (LT:s
förlag, ca 55:-) berättar Hi-
roe:

- Det tog omkring ett år att
samla materialet. Sedan be-
hövde Monica och jag fyra in-
tensiva månader för att sam-
manställa boken. I den ingår
ett 20-tal intervjuer med olika
personer. Alltifrån fiskarfruar
till geishor och kvinnor som
trots allt lyckats i karriären.

- I Japan finns det redan
en massa böcker om den ja-
panska kvinnan. Men jag tror

att den här är den första i sin
genre på svenska.

Så långt Hiroe Gunnarsson.
Barnamorden, pluggmam-
morna och barnasjälvmorden
är några av de mest brännande
och aktuella frågorna som bo-
ken tar upp. Men "Den gömda
solen" rymmer mycket mer:

Från uniser tiLL kuinnlig
hjtilplösltet, Att uthtirda, För
oss 'ul.r kejsaren gud, Brud-
kandidaterna., D en g Lada su d.r -
dottern, Abortparct diset, M a-
jongdnkan ochGe mitt barn en
Itir ar e o ch inte en Ltir arinna, är
ytteriigare några av kapitel-
rubrikerna.

Avslutningsvis sagt är "Den
gömda solen" en spännande be-
rättelse som här och var serve-
rar en mängd aktuella siffror
och fakta. Och det om ett land
där kvinnorna har en så annor-
lunda ställning än den vi är
vana vid. r

Claus Granath

Några fakta ur "Den glömda
solent':

- 8 o/" av de stora och medel-
stora företagen anställer över-
huvudtaget inte kvinnor.

- 20 7,, av företagen anställer
inte akademiker.

- 9 "/o av företagen anställer
inte gifta kvinnor.

- 61 c/o av företagen ger inte
kvinnor utbildning till arbetsle-
dande elier tekniskt avancera-
de uppgifter.

- 25'7 av företagen erbju-
der inte administrativa poster
åt kvinnor.

- Kvinnorna tjänar i genom-
snitt 55,8 (/r, äy vad mannen tjä-
nar.

- Av Japans 2 600 domare är
55 kvinnor.

- Bara 4,8'/r, av Japans di-
rektörer och arbetsledare är
kvinnor.

- I statlig tjänst finns det
13 r% kvinnor.

- Av Japans 12 621dagstid-
ningsjournalister år lgZG var 121
stycken kvinnor.



Barnen i Rashidiyeh dr
Palestina
text och bild: Ingela Bendt

Ingela B endt, frilansiournalisf har
varit i Libanon två gånger, samman-
lagt över fem månader. Hon har ock-
så fått ett SlDA-stipendium för att
undersöka de palestinska kvinnor-
nas situation i exil. Under ca tre må-
nader bodde hon i flyktingläger i Li-
banon. Resten av tiden tillbringade
hon i Beirut" med den palestinska ge-
rillan i östra Libanon samt i Syrien.
Nästa år utkommer hon med en bok
om palestinska kvinnor.

I den här berättelsen skildrar hon
en helt vanlig dag i ett av de många
flyktinglägren.

- J ag kan suara,iag kan,ropar fl'iclcor
ens frå.ga.P alestinska barn törstar e:ft<

inte.

- Oooo'Allaaaah'akbaar. ..
oooAllaaah'akbaar . . .

Atlah är stor ! Allah är väl-
die !

I den stilla gryningen ekar
religionen från den knastran-
de högtalaren På minareten ut
över flera tusen Platta tak i
det palestinska flYktinglägret
Rashidiyeh i södra Liba-
non. . . ut över fälten och
apelsinlundarna runtom-
kring... ner mot bergen i Pa-
lestina 17 km söderut. . . bort
över Medelhavet...

Allahs väldiga storhet och
tupparna som genast börjar
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gala fungerar som väckar-
klocka för de 15 000 Palestin-
ska flyktingar som bor här'

Så vaknar lägret till liv un-
der lugnare tider, för några
fredliga tider finns inte.

- Fred vet jag inte vad det
är ! säger Amal, 12 är. Jag av-
skyr kriget, men vi har lärt oss
leva med det. Det kommer att
vara farligt för oss Palestinier
till vi är hemma igen. I Pale-
stina !

Vid sextiden På 'kvällen
samma dag som EgYPten och
Israel tecknar under "freds-
avtalet" i Washington börjar

israeliska granater exPlodera
bland husen i RashidiYeh och
de fortsätter att dugga hela
långa natten igenom tills kloc-
kan blir sex morgonen därPå.

Amal, hennes fem sYskon,
mamma och farmor tillbring-
ar natten i skyddsrum' tätt
ihoptryckta med andra famil-
jer på den lilla ytan.

Varje gång en granat slår
ner i närheten, skälver mar-
ken av den dova smälIen och
Amal vaknar ur sin oroliga
sömn av att kroPPen instink-
tivt snörper ihoP sig. De små
barnen kvider.



OCrommer om

:korna och uiftar med handen f ör att f å suara på Liirar-
efter kunskap, skol.k och bus pål.ektionerna eristerar

När den sista granaten fallit
är det mycket tyst och kusligt.
AlIa avvaktar nere i skydds-
rummet.

Den här morgonen manar
inte Allah sina trogna från
mosk6n.

Det hörs fotsteg i gränden
ovanför och män som talar.
Amals pappa kommer nerför
trappan. Han är med i Fatah

den största palestinska
kommandogruppen - ingår i
Iägerförsvaret och har gått
vakt i natt med Amals bror.

över axeln bär han sin ka-
Iaschnikof, en rysk k-pist.

'Wffi
I niistan uarje hem finns en bild på Abu Amclr,
som Yassir Arafat - PLO:s Ledare - kallas.
Flickorna i sjalett iir troende musl.imer och
tiicker huuudet som traditionen sd.ger, en uana
som försuinner speciellt i stadsliigren.

- Det är över ! Den här om-
gången ! meddelar han.

På förmiddagen kommer en
farbror från Saida, 50 km
norrut mot Beirut. för att
hämta familjen.

Många andra kvinnor och
barn har redan lämnat lägret.
Men Amals pappa, äldre bror
och systern Nadua stannar.
Trots kraftiga påtryckningar
vägrar l5-åriga Nadua att föI-
ja med. Hon har varit med i
Zaharat, Blommorna, i många
år och där har hon fått mili-
tärträning.

- Jag behövs här, säger

hon sammanbitet och tar på
sig den gröna uniformen. Jag
tänker inte låta israelerna
skrämma iväg mej !

De israeliska anfallen kom-
mer periodvis, under en må-
nad, kanske två. Mellan an-
f allen återgår Iägerlivet till
"normala" gängor. Kvinnor
och barn återvänder.

Då startar skolan på nytt,
liksom daghemmen, och
Amals mamma öppnar sin lil-
Ia affär. Männen åker till sina
arbeten - om de har några.

Då fylls gränderna med liv
och röster och arabisk musik.
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Barnen samlas igen och kvin-
norna sitter utanför husen och
arbetar. Gränden är barnens
och kvinnornas värld under
dagen.

- Jag är palestinska ! säger
AmaI utan att tveka.

- Var är du född? frågar
läraren framme vid svarta
tavlan.

- Utanför Haifa ! svarar
hon.

Haifa ligger i staten Israel
som bildades 1948. Men Amal
kallar aldrig Palestina för Is-
rael. Det gör inte andra Pa-
lestinska barn heller. Hon
borde egentligen svarat Ras-
hidiyeh, för hon har aldrig
satt sin fot i Palestina. Men
banden bakåt och visionerna
om återvändandet lever även
hos ganska små barn.

30 ftickor i beiga skolrockar
följer uppmärksamt lektionen
i palestinsk historia.

- Vi hade många olivträd,
aprikoser, fikon, aPelsiner
och vi hade får och getter, be-
rättar Amal om sin hembY.
Farmor säger att brölloPen
varade i flera dagar förr. Brit-
tiska arm6n hjälpte israelerna
att ta vårt land ! Så Palestins-
ka folket flydde och trodde
dom skulle få återvända
snart. Dom blev lurade ! Vi har
inte fått komma tillbaka än.
Det är därför vi äIskar våra
kommandos så mycket för
dom kämpar för vårt Pale-
stina !

Läraren plockar fram en
tablastrumma. Vem vill trum-
ma? undrar han. En skog av
händer viftar i luften och alla
skriker i munnen på varand-
ra. Amals kusin Rashida får
trumman och börjar trumma
taktfast och skickligt.

De sjunger Talis lahen,
sången om kämpen som ger
sitt blod för hemlandet. AIla
kan den och andra liknande
sånger utantil.

Sen tar alla flickorna tag i
varandras händer i en lång
rad framme vid katedern, de
stampar i golvet i takt med
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trumman och böljar fram och
tillbaka i dabke, en folkdans.
AmaI drillar höga toner ur
strupen.

- Det där är min favorit-
lektion, säger hon efteråt när
vi står i dörröppningen till fa-
miljens enkla affär, som Amal
passar på eftermiddan. Sam-
tidiet försöker hon läsa läxan
i arabiska och ser också till si-
na småsyskon som pillrar i

sanden utanför. Hon drar uPP
lillebror Fadis byxor som
ramlat av.

Sen hon kom hem från sko-
Ian har hon och andra flickor
på gatan smetat in varandras
hår med henna. Håret är Pro-
visoriskt inlindat i en hand-
duk och kletiga hårtestar lig-
ger på pannan. Men det blir
vackert sen, menar hon.

Just nu grävs en avIoPPs-

e
s

*ffi

ffi
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Wwe
"En kuinna, gick ut för att hiimta uatten, hon
trtiff ades au en bomb och skadades. Hennes bl"od

flöt ut på marken", berättar l2-åriga Najuta aL-

Khatib på barnhrcmmet för föriildralösa barn
frå"n TeL aL Zaatar, det I'tiger i Beirut som jiim-
nades med marken i sl'utet au inbördeskriget 1976.

Mer iin 3 000 mdnniskor dödades och' många barn
fick sina familier utpl.å"nade.

lJnder den 60 dagar l"ånga beliigringen au Liigret
gick kuinnorna ut om natten i grupper om tio för
att htimta uatten. Högst fUra brukade återuiinda,
resten sköts ner au krypskgttar. 7 Liter uatten
kostade 1 titer blod. Palestinska barn utiljer ofta
att teckna kriget, den uerklighet som I'iigerbarnen
u äx er upp i. D et tir teckning ar som handl'ar om f al-
Lande granater och brinnande hus, dödu md'nni-
skor på" marken och soldater som skjuter.



Den arabiska kulturen - där-
med också den palestinska -är patriarkalisk. Gamla sed-
vänjor och religionen, islam,
har ett stadigt grepp om män-
niskorna. Kvinnan ska av tra-
dition hållas hemma och be-
skyddas av mannen. Men den
,situation palestinierna har
hamnat i har inneburit för-
ändringar. "Det är som natt
och dag", päger äldre kvinnor.
När de var unga kunde inte
män och kvinnor sitta i sam-
ma rum och samtala, idag är
det en självkiarhet. Flickor ut-
bildar sig, flickor jobbar
utanför hemmet. flickor deltar
i "revolutionen", som palesti-
nierna kallar sin befrielse-
kamp.

1965 upprättade PLO ett
kvinnoförbund, men trots det-
ta har kvinnorna svårt att bli
respekterade för sitt arbete.
En kvinnoaktivist uttryckte
det så här: "Ni i Sverige har
haft lång tid på er att förändra
kvinnans situation men PLO
har bara funnits i 14 år. Vi har
dessutom varit i krig hela ti-
den. Hela vårt folk är för-
tryckt, inte ens männen är fria
män. Därför är befrielsekam-
pen viktigast för oss, kvinno-
frågan får trots allt komma i
andra hand." 

,.

Gamla palestinier berättar
ofta om de vänskapliga för-
hållanden som rådde mellan
dem och judarna i Palestina.
Man skiljer noga på judar och
sionister. Också barnen vet
skillnaden: sionisten är en
fiende, men det är inte en jude.

Sionismen lär att judar från
hela världen har EXKLUSIV
rätt till en egen stat i Pale-
stina - staten Israel. Palesti-

nierna är inte önskvärda i sitt
eget hemland, medan däremot
en jude från t ex New York au-
tomatiskt får medborgarskap i
Israel.

PLO menar att det inte kan
bli fred i området förrän de får
rätt att återvända och leva
med dagens israeler i ett de-
mokratiskt Palestina. En stat
där alla har SAMMA rät-
tigheter oavsett religion eller
etniskt ursprung. Helt enkelt
en avsionisering av Israel.

1948 bildades staten Israel.
Då tvingades ca 700 000 pale-

stinier på flykt, knappt två
tredjedelar av Palestinas dåva-
rande befolkning.

Idag finns ungef är 3,6
miljoner paiestinier. Av des-
sa bor ca 500 000 i Israel,800 000
på Västbanken, 400 000 på Ga-
zaremsan,l miljon i Jordanien,
200 000 i Syrien, 300 000 i Liba-
non, och 400 000 i övriga arab-
världen, i Europa eller USA.

I Syrien, Jordanien, på Väst-
banken och i Gaza finns flyk-
tingläger. I Libanon ligger 12

läger. En tredjedel av pale-
stinierna i Libanon är registre-
rade som lägerbor av FN, men
det finns 10 000-tals fler i läg-
ren, som inte står på FN:s lis-
tor. Så i praktiken bor nästan
hälften av palestinierna i Li-
banon i flyktingläger.

Det är svårt att få någon
exakt statistik av palestinier-
na. En del palestinier har tagit
medborgarskap i det land de
bor och registreras då inte som
palestinier längre, många flyt-
tar på sig och har inte anmält
sig i det nya landet och under
krigstillstånd har många dött
och många fötts utan att det
har registrerats.

ränna från Amals hus. Nån
sån har de inte haft förut. Tio,
nej säkert 15 vuxna och barn
deltar i arbetet med goda råd.
Amals mamma ser nöjd ut då
hon kommer ut med en bricka
med små teglas.

De vuxna pratar om Sadat i
Egypten.

- Sadat är ett stort Aschle !

säger han som gräver när han
får sitt teglas.

Alla jublar. Amal fnissar,
för hon vet väl att Sadat är ett
aschle. Det förstår ju alla. En
riktig förrädare. Det står det
förresten skrivet på väggarna
i lägret, Iiksom slagord mot
sionism och imperialism mel-
Ian martyraffischerna på stu-
pade palestinska soldater.

- Haram ! Haram ! Så synd !

Vilken olycka ! säger Amal

med äkta medlidande när
jag berättar att jag bara har
en bror och inga systrar.
Flickorna runtomkring kra-
mar mig hårt. Alla har be-
kymrade veck i pannan.

Systrar måste man ju ha, fy-
ra åtminstone, menar de.
Systrar att dela arbete och
ansvar med, ieka med, läsa
läxor med, gräla med, dela
säng med, prata med eller ba-
ra vara nära.

Amals äldre syster Nadua
har gett henne ett förtroende.
Nadua är pulserande föräIs-
kad i en kommandosoLdat,
Yossef. De två har pratat med
varandra flera gånger, men
ailtid tillsammans med andra.
A1drig ensamma. Att t ex åka
på bio ensamma är en omöj-
lighet.

- Det skulle se iIIa ut ! Hon
skulle få rykte som dålig flic-
ka ! förklarar Amal.

Men kanske kan de gifta sig
en dag - om Yossef inte dör i
strid innan dess och om han
känner samma sak som Na-
dua och går hem till hennes
pappa och frågar om han får
gifta sig med henne.

Sån är traditionen och så
måste det gå till och det
skvallras om nån bryter ra-
marna.

Släktband och familjesam-
manhåIlning är stark. Barnen
föds in i ett kollektivt liv där
man självklart ställer upp och
värnar om varandra och fa-
miljens heder.

Familjerna är stora, det är
inte ovanligt att träffa en 35-
årig kvinna som haft 15 "ma-
gär", som det kallas på ara-
biska när hon fött 15 barn.

Flickorna tränas tidigt i rol-
len som god mor och husmor.
Amal kan redan sköta små-
barn, baka bröd och rulla vin-
dolmar bland mycket annat.

I skymningen går hon iväg
till brunnen för att diska. Hon
balanserar den stora runda
aluminiumbrickan med kas-
truller och tallrikar på huvu-
det.

Vi passerar grupper av ie-
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kande barn och Amal sätter
ner brickan och deltar i att
kasta sten genom granathålen
i en vägg, den enda resten av
ett sönderbombat hus. över-
allt finns barnen, aldrig en-
samma, alltid med andra.

- Ashnabie ! Ashnabie !

Främling ! Främling ! ropar de
som inte sett mig tidigare,
för det är mYcket ovanligt
med västerlänningar i lägren'

- How are you? What's
your name? skriker de för-
tjust och gör kullerbyttor,
härmar Bruce Lee (karate-
idol) eller konstrar för att jag
ska märka dem.

Nu är det mest pojkar ute
och leker, för de behöver inte
ta del av hushållsgöromåI På
flickors vis.

Några småkillar sitter i ett
bilvrak. Men det är inget bil-
vrak utan ett Palestinskt
bombflygplan som anfaller
israelerna på det sätt som de
anfaller palestinierna. En
önskelek, för det är bara is-
raelerna som har makten och
medlen att PePPra Palestinska
flyktingläger från luften.

Ett par gamla män i fotsid
dräkt och huvudschal föIjer
pojkarnas lek.

- Aiwa ! Aiwa ! Just så ! På
dom bara !grymtar de och rul-
Iar sina radband.

Här finns nästan inga spe-
ciella saker gjorda för enbart
Iek, utan en pinne blir en
k-pist t ex och lekarna smäl-
ter ihop med arbetet och den
palestinska världsbilden, som
tillsammans formar barnen
till vuxna.

När det mörknar samlas alla
hemma för att äta. AmaI Ploc-
kar ut små glasbitar ur Fadis
fot.

Plötsligt kommer Assad in
genom dörren. Pappa kYsser
honom två gånger på varje
kind.

Assad är Amals äIdste bror
och han läser vid universite-
tet i Beirut. Amal vill studera
till läkare när hon blir ä1dre.
Så vilt hon gifta sig med nån
som arbetar inom revolutio-
nen (så kallar palestinierna

sin befrielsekamp, som inte är
socialistisk utan nationell)
och hon vill själv inte ha mer
än ett par barn.

In genom dörren strömmar
den ena grannen efter den
andra och vill ha nyheter från
Beirut. De vuxna talar om
striderna där, om vad Yassir
Arafat sa nyss, om att kusin
Shadia fött sin förste son.
Ovationer !

För mannen är överhuvud i
familjen och pojkar uppfost-
ras att bestämma över syst-
rar, för att senare i livet axla
ansvar för familj och föräId-
rar.

Amal och de andra barnen
är tysta när de vuxna talar.
De lyssnar och lär och som-
nar in ett efter ett på de ut-
bredda madrasserna på go1-

vet. Det sista Amal hör innan
hon slocknar är att de Pratar
om den nya avloppsrännan.

Och från den knastrande
högtalaren på minareten nere
vid stranden strömmar för-
kunnelsen om Allahs väldiga
storhet för sista gången
idag. r

Fröken ! Dom kallar mig för nigger
Dom springer efter mig
och skriker nigger, nigger !

Jag vågar inte mer
gå ut på rasten.

Fröken !

Dom kallar mig för nigger
Dom knuffar mig i traPPan
och skriker
att jag tigger.
Jag vågar inte mer
gå in på maten.

Fröken ! Dom kommer
när jag ligger
och drömmer.
Dom ska ta mig
för att jag är nigger.
Jag vågar inte somna mer
på natten.

(Okänd invandrarelev)

Ur rapporten "Segregationens konsekvenser för barn"
Forsberg/Pettersson
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SVENSKA KVINNORS VANSTERFöRBUND :

ORDFORANDENS SPALT 3/7s

Nåir kommer fredsstormen?
Barn och krig - det är en kombination som får blodet att isas på den mest förhärdade
och mest likgiltige. Barnen får lida fruktansvärt, inte bara de säm dödas och lemlästas
eller bränns av napalm, de som slits ur sin miljö och skiljs från sina närmaste får ofta
psykiska skador. - Fast sannerligen inte alltid.

Vi har runt omkring oss människor som i sin barndom upplevt alla krigets fasor men
ändå är harmoniska, energiska och aktiva. - Vietnams barn lekte och sjöng i primitiva,
ofta flyttade skolor, i Sydvietnam var skolorna mestadels underjordiskä, eLoä"nas för-
äldrar var oftast långt ifrån dem. Koreas barn dödades och plågades fruktansvdrt,
man kan knappast fatta det, när man ser vad dessa barn som vuxnJbvggt upp och ska-
pat för sina egna barn.

Människans resurser tycks obegränsade. Hennes förmåga till återhämtning vet inte av
några gränser, tycks det. Men kanske börjar vi närma oss gränserna ändå, när vi börjar
lagra avfallsprodukterna från kärnkraftsverken, som i tusentals år kan förgifta våra äf-
terkommande.

Vi vet också att kärnkraftsverk tämligen lätt kan omvandlas till kärnvapenindustri.f press och TV har i vår förekommit artiklar och program som avslöjar världens
rustningar. Västtyskland är redo för neutronbomben, USÄ kan förinta månskligheten
tusentals gånger-(fast strängt taget låter den sig inte förintas mer än en gång). Generaler
och fabrikanter låter sig villigt intervjuas och avslöia militära planer, rorrl"S förestäl-
ler mig skulle stämplas som grövsta spioneri i andra sammmh.ttg.

Man ställer sig frågan: varför ställer de upp för intervjuer stup i eltt Inte kan det vara
bara för nöjet att få publicitet? - Efter en stunds funderande tycker man sig ana en del
sammanhang. Det är alltid Nato-ländernas oerhörda styrka i USA:s mäktiga skugga
som beskrivs. Det tar ju död på myten om Sovjetunionen som världsfredens hot, satiU-
vida är det bra. Det är sannerligen inte USA som är omgivet av fientliga baser, det
torde vara uppenbart för alla vid det här laget.

Men det finns en risk att här skapas skräck och apati. Vad kan vi fattiga kryp göra
mot denna fruktansvärda övermakt?

Det är utmärkt att vi informeras om de vanvettiga rustningarna men vi måste reagera
rätt. Vietnam besegrade den monstruösa övermakten. Priset i döda, torterade, hem-
lösa var fruktansvärt, men Vietnam segrade dock trots ohyggliga offer.

En stark, enad fredsrörelse, en fredsstorm är vad som kan rädda världen. Men den kan
endast bli oövervinnelig om kvinnor och män enas. Krigsorsakerna måste analyseras.
Det finns en sorts "kvinnlig" fredsrörelse som ser krigöts orsaker i männen. Männen
som i årtusenden slaktats i otaliga krig är inga krigsanstiftare även om generalerna
än så länge är män.

Alexandra Kollontay, antifeminist men en outtröttlig kämpe för kvinnornas likabe-
rättigande med män, var också en aktiv och framgångsrik fridsarbetare i hela sitt liv.
Vi minns hennes insatser under både första och andra världskriget. Men hon såg krigets
msaker i det kapitalistiska samhällssystemet, inte i det manliga könet.
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SKVSOKER
FORBUNDSSEKRETERARE
hel- eller deltid som ska arbeta på för-
bundsexpeditionen i Stockholm (exp.tid
10-14).
Arbetsuppgifter bl a medlemskontakter,
organisatoriskt arbete, internationella
kontakter, allmänna kontorsgöromåI.
Kvatifikationer: sökanden skall vara
medlem i SKV, maskinskrivningskunnig,
kunskaper i språk och bokföring är önsk-
värda.
Svar med löneansPråk till:
SKV:s exp.
Box 3120
103 62 Stockholm
Ansökan senast I sept. Närmare upplys-
ningar om tjänsten: 08/11 49 61 efter 15 juli

FÄR, MAN SAMARBETA
MED SKV?
Under barnåret samarbetar SKV/Uppsala
med tre Hem-och-skolaföreningar i ett pro-
jekt om barns rädsla. Vi har tillsammans
inbjudit alla Hem-och-skola-föreningar - 

j'

kommunen att delta. Men i Uppsala Nya Tid-
ning varnade en insändare för samarbete med
hänvisning till att "Hem och skola" har parti-
politisk neutralitet inskrivet i sina stadgar:
i'D"r, förening som vill leva upp till sina stad-
gar kan självklart ej delta i detta arbete'" Pro-
iektet påitods vara ett försök att utnvttja före-
ningarna i partipolitiskt syfte, vilket samar-
betet med SKV skulle visa.

I projektgruppens svar poängferade yi .n-a-
turligtvit "tt SKV också är en partipolitiskt
obunäen organisation och att därför ingen
partipolitik var inblandad. Vi fick stöd av bI a
ärdföranden i Samarbetsrådet för "Hem och
skola" i Uppsala, som stäIlt sig bakom pro^-

jektet. Trois detta var vi oroliga för vilka.ef-
iekter insändaren skulle få, men det har visat
sig att vi inte fått något nej-svar som byggt på

iniändarens argument. Någon har bara skämt-
samt sagt att i'rri ät inte rädda för politik"'
Kanske kan historien vara lärorik för andra
SKV-avdelningar, om de råkar ut för liknande
argumentering. E.N. UPPsala

Uungby SKV-avdelning arrangerar sommar-
Iäger andra året i följd. II-LZ augusti träffas
intresserade för att diskutera kvinnofrågor.
Deltagaravgift : 50 kronor.

Intresserade kan ta kontakt med Anna-Gre-
ta Svensson, Brogård, 340 12 Annerstad.
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TILL VER,A NILSSONS MINNE
Vid målarinnan Vera Nilssons bortgång har
hennes konstnärliga gärning med rätta fram-
hållits och prisats, men hennes starka freds-
engagemang och tro på kvinnornas uppgift att
åstädkomma en bättre värld får inte heller
glömmas bort.

I alla sammanhang vädjade Vera Nilsson till
kvinnorna att gå samman mot krig och rust-
ningar och hon arbetade Iänge med tanken att
*"d en bild uttrycka vad hon kände inför de

ökande rustningarna som det största hotet mot
världsfreden. Tanken tog form och resultatet
blev vykortet med kvinnorna som Vera önska-
de skulle spridas runt världen och därför Iät
trycka i både svensk, engelsk och fransk ver-
sion.

Detta blev Vera Nilssons sista konstnärliga
arbete, och det var förbluffande att bevittna
med vilken energi och ungdomlig iver hon
arbetade med kortet. Kanske blev det för myc-
ket för hennes ålder och sviktande krafter'
"Det är bråttom, sade Vera, det är mycket
bråttom". Och det var det, men kortet blev fär-
digt och vi hennes bästa vänner inom kvinno-
och fredsrörelsen hedrar bäst minnet av vän-
nen Vera Nilsson genom att sprida kortet både
här hemma och tiII vänner och bekanta i and-
ra Iänder.

Kortet kan beställas från SKV. Enstaka kort
kostar 1 kr, avdelningar och enskilda kan säl-
ja korten. Vid beställning av minst 10 debite-
ias 50 öre per styck. Fredskortet kräver brev-
porto.

Elisabeth Ståhle Solweig Kempe



AKTIV AVDELNING
I SKELLEFTEÄ
Lokalavdelningen i Skellefteå har funnits se-
dan våren 78. Deras första aktion var en de-
monstration mot porrklubben i stan som nu är
försvunnen ! Delvis avdelningens förtjänst.
Eftersom några i klubben väntade barn i hös-
tas började man diskutera mödravårdens ut-
formning på Skellefteå lasarett. Urusla per-
sonalresurser och nästan obefintlig smärt-
lindring är några exempel på bristerna. Där-
till fördomsfullt och oförskämt bemötande
från chefsläkarens sida.

Kvinnorna diskuterade och kom med för-
slag till förbättringar. Förslag som noggrant
diskuterades både inom gruppen och med
andra kvinnor. Resultatet blev ett öppet brev
till landstinget i Västerbottens Iän.

Frågorna som stäIldes till landstinget gäll-
de om den kurs i psykoprofylax som planerats
för barnmorskor även kommer att leda till kur-
ser för föräldrar,
om verkliga resurser för smärtlindring kom-
mer att finnas inom snar framtid,
när personalbristen på främst förlossningen
och BB kommer att avhjälpas,
när reglerna för besök på BB kommer att änd-
ras och när man kan garantera rooming-in
även för omföderskor.

Debatten i lokalpressens insändarsidor blev
bitvis hätsk. Bitr. överläkare kallade de väl
grundade erfarenheterna för "kafferepsskval-
Ier" och menade att skrivelsen präglades av
distans från vardagens verklighet.

Vad göra? Jo, de politiska kvinnoförbunden
inbjöds till ett möte. Brev och agerande dis-
kuterades och fick stöd.

Nu har avdelningen i Skellefteå kommit så
långt att de fått en kallelse till sjukhusdirek-
tionens arbetsutskotts sammanträde. Innan
dess hoppas man hinna träffa barnmorskorna
så att dessa känner att man kämpar tillsam-
mans och inte kritiserar deras arbetsinsatser.

Dessutom har landstinget svarat avdelningen
på ett bra sätt i brev.

PILÄNGSPROJEKTET
LAGGS NER,
Pilängsprojektet, som vi skrev om i Vi män-
skor 4/78, ska läggas ner 30 juni, enligt ett be-
slut av Kommunstyrelsen i Landskrona 25
april. Detta trots att man inte har några för-
slag på hur man i fortsättningen ska tackla de
problem som finns i området - med 37 % Ln-
vandrare ,50 Vo omflyttning, ökande arbetslös-
het ... Beslutet fattades dock inte utan protes-
ter. Lnvånarna i området har gjort en namnin-
samling, Sociala Centralnämnden, tjänstemän i
kommunen, Socialstyrelsen, Svenska Kommu-
naltjänstemannaförbundet avd 3 i Landskro-
na, professorn vid Sociologiska institutionen
i Lund Harald Swedner m fl har uttalat sitt
stöd för fortsatt socialt förebyggande arbete i
Pilängen.

De aktiva i Pilängsprojektet upplever att
nedläggningen delvis framkallats av att sam-
hällsarbetet gjort människor engagerade och
fått dem att kämpa tillsammans - något som
uppfattats som ett hot av vissa politiker och
av vissa toppstyrda folkrörelser.

Socialdemokraterna, som haft den politiska
makten i Landskrona i årtionden, är splittra-
de när det gäller Pilängsprojektet. Ett resultat
av stridigheterna är att Pilängsborna idag vet
mycket om hur kommunalpolitik fungerar.

Men Pilängsborna kämpar vidare. De har
bildat en gårdsförening och en miljögrupp.
De vill fortsätta att bygga upp en social ge-
menskap, bl a genom att slåss för att behålla de
aktivitetslägenheter som man tilt sist fått.

Vill du veta mer om Pilängsprojektet kan du
beställa den bok som samhällsarbetarna gjort
om projektet t ex från:
Gårdsföreningen Silverblomman, Lil Winborg,
Silvergården 11 B, 26143 Landskrona

o

" ... SYSTRA& I(AMRATER..."
heter en utställning om och kring Anna Sterky
som f n visas på Arbetarrörelsens arkiv i
Stockholm. Anna Sterky är en av de två kvin-
nor som någonsin varit ledamot av LO:s styrel-
se - ändå finns hon inte nämnd i Landsorga-
nisationens historik. Anna var hela
sitt liv fackligt och politiskt aktiv, bl a med att
organisera de socialdemokratiska kvinnorna.
Hon var ordförande för kvinnornas fackför-
bund och Morgonbris' första redaktör.

Utställningen om henne, som arbetats fram

av Eva Karlsson på Arbetarrörelsens arkiv,
är dock ingen personutställning. I fotografier,
citat och koncentrerade texter ges en bild av
arbetarrörelsens framväxt och hur svårt kvin-
nor haft att hävda sig och bli erkända i det poli-
tiska och fackliga arbetet. Det är en dokumen-
tation som säkert kan ge upphov till viktiga
och nyttiga debatter just i sådana frågor.

Den är gjord som en lättplacerad vandrings-
utställning på 19 skärmar (format 90x180 cm).
Upplysningar och bokningar hos
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124,
111 81 Stockholm.



KULTUR ÄT BARNEN: INTE
STORT MER ÄN EN TUMME.

Förra sommaren kom "Barnen och kulturen",
en rapport från barnkulturgruppen.

Gruppen hade arbetat i fyra år men slutrap-
porten fick sammanställas i stor hast, eftersom
regeringen plötsligt insåg vikten av att lägga
fram en proposition om barnkultur under FN:s
barnår. Så blev rapporten som den blev. SKV
skrev ett långt och ganska kritiskt remissvar.
Vi framhöIl bland annat att den angelägnaste
uppgiften är att häva de stora skillnaderna i
kulturhänseende mellan olika grupper av barn.
Vi skrev att en bibliotekslag måste komma
till stånd, och att den så småningom bör ut-
vidgas till en kulturlag - likaväI som kommu-
ner är skyldiga att tilthandahålla skolor ska
de vara skyldiga att tillhandahåIla kultur. Vi
menade att det är viktigt att kommuner och
landsting har huvudansvaret för de kulturella
satsningarna, och att grupper utanför de tra-
ditionella folkrörelserna inte får komma i ef-
terhand när det gäller ekonomiska bidrag.

Vi fann det allvarliet att man helt tappat bort
att barn hela tiden växer in i vuxenkulturen.
Liksom arbetsgruppen krävde vi en utredning
om kommersialismens negativa verkningar.

I mars i år kom regeringens proposition.
Bland riktlinjerna i inledningen nämns att

"de eftersatta grupperna bland barnen måste
uppmärksammas särskilt". Men när man Iä-
ser de konkreta förslagen hittar man knappast
något som är riktat just till de eftersatta grup-
perna - det skulle i så fall vara 60 000 kr till
en taltidning för synskadade barn.

En annan rikttinje för regeringen var att "ge
barn tiltgång till all kultur, inte bara till en sär-
skild barnkultur". Det är bra. Men man vill
inte tillsätta någon utredning om kommersia-
Iismen.

Den vuxenkultur barn mest kommer i kon-
takt med är dock dessvärre den massproduce-
rade skräpkulturen.

Barnkulturgruppen föreslog reformer för ca

20 miljoner.
Regeringen stannade vid 7,5 miljoner. I mo-

tioner med anledning av propositionen kom
så en rad ändringsförslag. Alla (utom mode-
raterna) ville öka på anslagen till barnkultu-
ren. Centern ville satsa nästan 10 miljoner, vpk
27 miljoner och socialdemokraterna nära 40

miljoner. Den stora posten för socialdemokra-
terna gällde dock 30 miljoner till "allmän fri-
tidsverksamhet".

Socialdemokraterna ville stryka anslag till
ett antal museer samt till Operan och Drama-
ten. Centern ville också stryka flera föreslagna
bidrag men ge 1 miljon till amatörverksamhet
och en kvarts miljon till videogram för döva
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och hörselskadade barn. Vpk ville inte stryka
något men dessutom ge 2 miljoner till httera-
tur på invandrar- och minoritetsspråken, 3

miljoner till produktion av barnfilm, 2 miljo-
ner till bra tecknade serier och 10 miljoner till
olika verksamheter i kommunerna.

ElV sak var centern, socialdemokraterna och
vpk eniga om, nämligen att man inte längre
ska skjuta upp en försöksverksamhet med "En
bok för alla" för barn. Till det kommer där-
för att gä 2,5 miljoner.

Men annars var det inte många motionskrav
som någon majoritet kunde enas om. De två
miljonerna till folkbiblioteken räddades tack
vare att såväl vpk som de borgerliga stödde
förslaget, och det blir 250 000 kr till serier och
lika mycket tiII de döva barnen. I övrigt blev
det flera strykningar - summan som riksda-
gen kom fram till blev bara 8,4 miljoner. I
dem ingår, utöver det som nämnts bland an-
nat bidrag till kulturrådet, riksteatern, riks-
konserter, riksutställningar, konstfrämjandet
och folkparkernas centralorganisation för
"utvecklingsarbete". Något stöd som vpk
krävde till invandrarbarnens litteratur blev
det inte, och inte till kommunerna.

Det tillsätts heller inte någon utredning om
kommersialismens negativa verkningar. Och
vpk är ensamt om att kräva att det införs en
bibliotekslag, så som man har sedan länge och
med sådan god effekt i Danmark.

Nu gäller det att bevaka den utredning om
fotkbiblioteken som ska tillsättas. För om vi in-
te får en bibliotekslag kommer skillnaderna
mellan kommunernas biblioteksstandard bara
fortsätta att öka - liksom alla andra kulturel-
la skillnader. De som får sitta emellan värst
är som vanligt barnen.

Mirre Hofsten

BARNKULTURPROJEKT
I TIERP
Efter de framgångsrika kvinnokulturdagarna i
Tierp -78, har Statens Kulturråd satsat över
100 000 kr på ett barnkulturprojekt i Tierps
kommun. Pengarna ska fördelas på olika före-
ningar och organisationer för verksamhet för
och om barn och ungdom. Även kommunens
egna organ deltar i verksamheten som bl a

innehåIIer:
En uppsökande kulturbuss som i ABF:s

regi under juni åker runt i bostadsområdena
och tillsammans med barn och ungdomar star-
tar aktiviteter - lekar, musik, teater m m.

En lång rad föreningar planerar verksamhet
för barn på otika håll i kommunen - läger, ut-
flykter, matlagning från olika länder, diskus-
sionskvällar. Sista veckan i september plane-
rar man att ordna en barnkulturvecka med de-
batter, film, musikkaf6, teater, barnkalas -

I
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verksamheter som dels riktar sig till barn,
dels till vuxna.

I projektet ingår utbildning för vuxna som
har med barn att göra - avsikten är att pro-
jektet ska ge effekter också i framtiden. Skol-
folket ska ha studiedagar kring barn och kul-
tur, barnstugepersonal har fått lära sig lite om
hur man arbetar med barn och musik, bygger
enkla instrument o.s.v. Sjukvårdspersonal, fri-
tidsledare, bibliotekspersonal, dagbarnvårda-
re och föräldrar ska också dras in i utbild-
ningen på olika sätt.

Dessutom vill man med projektet nå politi-
kerna i kommunen för att åstadkomma en
samordning av kommunens resurser tiII alla
barns bästa.

Tierp-projektet är en av de stora satsningarna
inför barnåret. Annars är det svårt att få en
uppfattning om vad som händer ute i landet el-
Ier om större samordnade aktiviteter. Bered-
ningsgruppen för barnåret har ingen informa-
tion utöver den katalog som utkom i slutet på
förra året. Rädda Barnen kunde bara redovisa
sina egna planer till vilka hör: invandrarelev-
konferenser i ett tiotal kommuner i Mellan-
sverige under hösten O ett filmprojekt där en
grupp turkiska tonåringar producerar en film
om sin vardag och som kan beställas för vis-
ning oett försök att utbilda tvåspråkiga fritids-
ledare som ska arbeta med invandrarungdo-
mar. En rapport om försöksverksamheten ska
produceras för att få igång liknande kurser på
t ex folkhögskolor.

Dessutom kan man beställa material från
Rädda Barnen, t ex "B arn och uåld - påuer-
kan a'u massmedia" (gratis) och diaserien
'Bqrnen i uiirlden" som tillsammans med kas-
settband kan lånas. Adressen tiII Rädda Bar-
nen är Fack, 102 40 Stockholm. Tel 08/23 38 70.

Simone Ek på Rädda Barnen kan lämna in-
formation om Beredningsgruppens arbete.

SIDA har också en hel del gratismaterial.
Man kan beställa häftet "Informationsinsat-
ser inför och under B arnå,ret 7979" från SIDA,
Informationsbyrån, 10525 Stockholm. Där
finns alla upplysningar, också om de bidrags-
möjligheter som SIDA har under barnåret.

Författarcentrum som finns i olika delar av
Sverige, kan förmedla författarbesök till t ex
skolor, bibliotek, möten. Adressen till Förfat-
tarcentrum i Stockholm är Kungsgatan SS,
lll22 Stockholm. Där kan man också få upp-
lysningar om FC i övriga landet.

Det görs en rad utstäIlningar om och kring
barn. I Stockholm är 'Bilden au barnet" (på
Nationalmuseum till 9 september) och "Lekar
för Liuet" (Kulturhuset till 19 augusti) aktuella
i sommar.

KVINNOKULTURDAGAR
I UMEÅ
Bortåt 2 000 besökare kom till de två kvinno-
kulturdagar som föreningen "Kvinnor och ar-
bete i Västerbotten" arrangerade i östra gym-
nasiet i Umeå 26 och 27 maj.

Så här skrev man i programförklaringen i
föreningens tidning "Maskrosen": "Med sång
och spel, ord och bild vill vi visa sambandet
mellan kvinnokulturen, kvinnokampen och
den politiska kampen. Kvinnor måste kämpa
för rätten att ha ett arbete här i Västerbotten.
Vi kvinnor måste gå samman för att bli starka
och glada. Vi är ingen reservstyrka - vi är en
styrka"

Målsättningen var att lyfta fram kvinnornas
osynliga historia och arbete i Västerbotten.
Man hade utställningar om bl a kvinnan i
sågverkssamhäIlet, om kvinnan och kyrkan
och tavlor av kvinnliga Västerbottenkonst-
närer. De två dagarna var fyllda av ett digert
program.

Man hade satt upp en egen föreställning av
"Jösses flickor", tjej-sånggrupper uppträdde,
Lena Ekman sjöng och röstbefriade, Sara Lid-
man talade om skövlingen av skogen, Rut
Berggren berättade om Kata Dalström, kvinn-
liga författare läste ur egna verk, kvinnliga
präster talade om kyrkan och religionen, Mo-
nica Simu från Algots medverkade - bland
mycket annat. I teckningssalen fick man lära
sig bandvävning, tovning, batik m m. I klass-
rummen var det plats för barnaktiviteter och
olika aktionsgrupper. Det serverades giftfri
mat i matsalen som var fylld med information
om livsmedelssituationen i Sverige och värl-
den. Och så naturligtvis bokbord, tidningsför-
säljning, kontaktknytande m m. Inte nog med
att det blev en succ6, det blev dessutom en eko-
nomisk framgång som gav en ordentlig grund-
plåt för en fortsättning.



MATERIAL OM VIETNAM

Min önskan är att rida På
stormen

tämja vågorna,
döda hajarna.
Jag vill driva ut fienden och

befria vårt folk
Jag tänker inte dela kvinnornas

vanliga lott
att böja mitt huvud och bli

konkubin

Så sa Trieu Thi Trinh, en kvinnlig vietname-
sisk upprorsledare på 200-talet e Kr. Och "Rida
på stormen" är namnet på ett häfte om den
ii"ttr"*"siska kvinnans historia' som getts ut i
samarbete mellan SKV och Vietnam & Laos-
förbundet.

Skildringen börjar i matriarkala samhällen
för 5 000 åi sedan, och följer kvinnornas för-
ändrade ställning genom sekler av feodalt för-
tryck och kolonialstyre fram till dagens fria
Vietnam. Vi får möta kvinnliga motstånds-
hjältar, kvinnliga poeter och mandariner, för-
giundsgestalterna i den kvinnorörelse som
ia*t främ under 1900-talet. En modern novell
skildrar de konflikter som kan uppstå i en fa-
mitj i dagens Vietnam, där kvinnan blivit vald
till ett förtroendeuPPdrag.

"Rida på stormen" är intressant läsning bå-
de för den som är intresserad av kvinnofrågor
i allmänhet och den som vill fördjupa sina
kunskaper om Vietnam.

Häftet kan användas som underlag för stu-
diecirklar (godkänt av ABF). Det innehåller
en studieplan och bredvidläsningstipg' kostar
10 kronoi och kan beställas från SKV'

Solidarisk Handel bedriver, förutom sin för-
säljningsverksamhet, också ett omfattande in-
formationsarbete om Vietnam. Bl a ger man ut
broschyrer kring olika specialteman'

I Bitäkonst i Vietnam presenterar man den
nya medvetna konsten i Vietnam' Det är en fin
liien skrift med många fina bilder, också i fyr-
färg.

nä fret del av träsnitten i boken finns också
till försäljning hos Solidarisk handel'

I Sången föäer seger skriver man om musi-
ken. De1 är en informativ översikt av Viet-
nams historia, musikhistoria och nuvarande
musikliv med många illustrationer' Dessutom
finns det en hel avdelning med text och musik
till olika sånger.

Bägge kan beställas från Solidarisk Handel'
Kunåstensgatan 27, 1L357 Stockholm, tel' 08/

31 86 42 torsd. och fred. 14-18.

VI

TILL DAGIS I CHILE
heter en insamling som startats till minne av
Daiman, en chilensk pojke på 6 år, som dog på

nyårsafton. När han var 2 år kom han till Sve-
rige med sina föräldrar som flykting undan
juntan i Chile.

Daiman hade en stark solidaritet med bar-
nen i Chile. Han hade bestämt sig för att när
han en gång återvände skulle han ta med sig
sina lekiaker och dela ut dem till barn som
inte hade några.

Barnens siiuation i Chile är svår. En junta-
vänlig läkare har konstaterat att 15 Vo av alla
barn -tottt fötts sedan militärkuppen 1973 har
fått hjärnskador av proteinbrist. 15% - det är
120000 barn!

Ett daghem kunde innebära mat åt barn som
svälter, omvårdnad för dem som har sjukdo-
mar, kanske tom leksaker.

Arbetsgruppen bakom insamlingen har kon-
takt med människor i Chile som startat en

verkstad. För pengar de fått från Sverige har
de kunnat köpä verktyg och material' Med eko-
nomiskt stöd skulle de kunna starta ett dag-
hem i Santiago.

Kontaktpersoner för insamlingen är:
Siv-Ann Leander, tel. 08/752 98 62

Göran och Christina Collste, 08/35 79 34

Mariano och Ximena Cort6s' 08/96 30 29

Insamlingens Postgironummer är
Pg 83 1149-0

SKV STODER BONDEKVINNOR
I BOLIVIA
Bolivia är ett av världens fattigaste länder'
Majoriteten av befolkningen' 60-70 procent, le-
veipå landsbygden. Större delen av dessa bön-
der 

^bor på tanäets karga högplatå' Utkomst-
rttOjUgft"ierna är ytterst små. Kvinnorna ska-
par egna organisationer och försöker på ett
tolektivt sät1 att både lösa sina egna problem
och att utbilda sig själva. Bondekvinnornas
organisation heter ADEMCO. Förra året ge-

noäfotde den sin första kongress under stora
rnåtigh"ter. Restiden kan för många innebära
två dvgn på ett lastbilsflak. Det kostar att vara
borta från hemmet och jorden som skall bru-
kas. Men den kongressen var bra' Kvinnorna
enades om vilka krav de skulle arbeta för'

ADEMCO har vänt sig till SKV och bett om
hjälp. På förbundsstvrelsem-ö-tet 28-29 april
bäsl^ilts att vi skulle anslå 500 kronor ur vår
Internationella solidaritetsinsamling' Den in-
samlingen ger oss möjlighet att snabbt ge so-

lidarisk hjälp. Vi är säkra på att det kommer
att behönåt ltia många tiltfäIlen och därvid är

"at nya insamling ett utomordentligt bra
hjäIpinstrument.



För Indokinas kvinnor och barn pg 5 llZS-4
Insamiingen till Vietnam fortsätter. Resultatet är strålande även denna
-g_4"g. 

I ett_brev skrivet i samband med den kinesiska aggressionen mot
Vietnam (6 mars i år) läser vi fötjande: "I går såg ja€JJtudenterna de
första (partimedlemmar) ge sig iväe. Gladä, förv:äätänsfulla 

"o- o*
det v-ar {låg"tt om en skolresa, men så reagerar de, tårarna trillar men
leendet finns där. Barn och gamla i Hanoi dr redo för evakuering södei-ut.. . Hanoi-borna har inte ett riskorn på sina ransoneringar,-det ta-
las krig men livet fortsätter exakt som förut. Lngen vet vad-roh xo--
mer att hända - vietnameserna vinner och belalar vilket pris som
helst för sin frihet.

Ja-g talar med mina vänner som jag dagligen träffar. - De är så
starka, allt är så självklart. Barnen skäll eva[ueras - vi måste säkra
oss om kommande generation - om vi dör, vad eör det? Vi kanske
måste - för saken - barnen ja, alltid tar någon hand om dem men...
det är klart att visst kommer vi att längta ifter dom. Så försvinner
de bort i minnen från amerikanarnas B sz-period i norra vietnam.
Dessa flickor, nlin?.systrar,,är så vanliga, ingå omnämnda hjältar men
så modiga - min kärlek till dem är stor.

gång
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Kamrater och vänner i Sverige, slit för Vietnams sak - än en
går de ut i ett krig för en riktig sak - rätten till sitt land."

Några rader ur ett brev från Britta Johansson-öström. bosatt
noi. Rader som manar till handling !

Transport: 488606:93 Monika Eriksson,
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Västerhaninge ....
Anna-Greta Sanastrom.

Södertälje .................
Agneta Sandberg, Skillinge .....
E. Jeansson, Malmö
Anna Pettersson, Huddinge .....
Sanna Ingelstam
Edith Wennsten, Uddevalla ......
Lilly Andersson, Alafors
Anna Pettersson, Avesta
Eva Rehnström, Stockholm .....
"TilI Gunuor Agneta Widfors

rninne !' släktingarna, Kullen.
Hyssna ................:

Allan Hult6n, Göteborg
Wilma och Solveig
Karin, Ragnar, Edit .................
Anna Malmberg .........
Berit o Sten .........
Mary o Sven, Solveig o

Gunnar
Norra sekt. av HCF.........
Ake och Lars Berggren med

familjer 100:-
410:-

Summa: 475125:83

Internationell solidaritet pg 5 13 234
SKV har startat en ny insamling som vi kort och gott kallar Interna-
tionell solidaritet och som kommer att ersätta våra mindre insamling-
ar vid olika tillfällen. Vi hoppas genom denna att snabbare kunna ge
ett bidrag när behovet är brännande. Som ni ser har det lagts 
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grundsten genom bidrag som redan kommit in:
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Ann-Marie Claesson.
Jönköping

Gerd Thamberg, Stockholm .....
Brita Johansson. Halmstad ......
Anta Hautschke .........
A. Bernhard, Vikboiandet ........
Lisa Normelli .............
Olga Barrios-Bengtsson ...........
Bodil österlund .-......
H. Emilsson, Landsbro

Summa: 2 355:-

Göteborg

Länsmansgärdens
Tobak

Daggdroppegatan2 -Tel,54 45 72
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Svenska Kvinnors
Vänsterförbund
Box 3120 103 62 Stockholm Tel: 08/1149 61

Månd-fred 9-14, onsd till 20.00

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto:5t323-4
SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett de-
mokratiskt samhälle med en ekonomi som inte byg-
ger på profit utan på människors behov, ett samhäl-
le fritt från alla former av förtryck.

Förbundets målsättning är att verka för jämlikhet
mellan kvinnor och män och för kvinnornas delta-
gande på alla områden av det ekonomiska, sociala
äctr potitiska livet, samt att verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har ett me-
ningsfyllt arbete.

o Att verka för ett samhälle där alla barn och ung-
domar kan känna trygghet och har lika värde, och
där de tillförsäkras fysisk och psykisk hälsa och ges

samma utbildningsmöjligheter.

O Att verka för fred, allt framtidsarbetes grundval

- mot krig och imperialism, krigens främsta orsak'
Förbundet vill verka för allmän och total nedrust-
ning.

o Att verka för skydd av vår egen och framtida ge-
nerationers miljö, lör ett resursbevarande samhälle
som tar hänsyn till människors verkliga behov och
sambanden i naturen.

o Att verka för solidaritet mellan folken, för fol-
kens nationella oberoende, för de förtrycktas befriel-
sekamp, för en värld fri från varje form av ekono-
miskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot
fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväl vuxna som barn.

*
SKV har i korthet följande historia. 1914 bildades
Föreningen Frisinnade Kvinnor under parol]en:-Mot
krigspsykos, för demokrati och kvinnors likställig-
hetlÅr 1g3t utvidgades förbundet så att ett samarbe-
te blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en

samhäIlsutveckling i vänsterriktning. Då fick för-
bundet sitt nuvarande namn.

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund
(Swedish Women's Left Federation) till Kvinnor-
nas Demokratiska Världsförbund, KDV, (Women's

International Democratic Federation, WIDF)'
KDV har 129 anslutna organisationer i 114 länder

med flera hundra miljoner medlemmar' KDV har
tillerkänts konsultativ status hos FN:s ekonomiska
och sociala råd samt hos UNESCO. Denna status in-
nebär rätt att yttra sig vid sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen eller skriftligen'
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avdelningar

Katrineholm
Inger Andersson
Diulöeatan 35-37 C
64i 00-Katrineholm

l,jungby
Båtskärsnät ånna" Greta Svensson

Lilly Johansson brogaro
Box 203 34012 Annerstad
ffiöiiäatrr.ärsnäs Ter 0372/220 6e

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

Gotland
Anette Vikström
Tetarve. Garda
620 16 Ljugarn

Giiteborgsdistriktet :

Evy Andr6n
Barytongatan 4
42138 V:a Frölunda
Tel 031/47 40 02

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5

561 00 Huskvarna
Tel 036/13 74 55

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
290 72 Asarum
Tel 0454/291 60

VIII

Luleå
Disa Wennberg
Smedkroken 7

951 39 Luleå
Tel0920/29437

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel 046/14 94 04

Malmberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13

97100 Malmberget
Tet 0970/218 26

Malmö
Nilla Bolding
Strandgatan 11

232 00 Arlöv

Motala
Helena HiIIar-Rosenqvist
Fållingegatan 8

596 00 Skänninge

Piteå-Munksund
Siri Aldrin
Strandvägen 5

941 00 Piteå
Tel 0911/372 76

Skellefteå
Lena Jonsson
Cirkelstigen 9

931 00 Skellefteå
Tel 0910/550 46

Skövde
Jane Nordlund
Pl 4163 L. Bjurum
533 00 Götene

Stockholmsdistriktet
Margot Mårdh
Valhallavägen 57
114 22 Stockholm
Tel 08/31 58 76

Uppsala
Lotta Schiillerqvist
Tune Backar 18
753 36 Uppsala

Växjö
Karin Hartvig
öjabyvägen 93
352 50 Växjö

örebro
Lillemor Lundgren
Varbergavägen 106
?03 51 Orebro
TeI 019/12 83 21

KVINNOLOKALER

Kvinnohuset
Gamlestadstorget
415 02 Giiteborg

Bokhandeln Bröd och Rosor
Haga Nygata 13

413 01 Giiteborg

Kvinnocentrum
Skomakaregatan 6 B
221 01 Lund
Tel 046/1127 26

Bokhandeln Kvinnfolk
Heleneborgsgatan 46

117 32 Stockholm
Tel 08/69 79 70

Stockholms kvinnocentrum
Birger Jarlsgatan 22

11434 Stockholm
Tel 08/10 52 90

Bokhandeln Halva Himlen
Engelbrektsgatan 11

?01 12 örebro

Kvinnohuset i Oslo
Rådhusgata 2

Oslo 1

TeI 41 28 64

Kvinde-huset i KöPenhavn
Gothersgade 37

1123 Köpenhamn
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Länge trodde iag att Crr

människan i fuerika
- om indianflickor i Minneapolis

text och bild: Marie KorPe

När jag nyligen reste runt i usA för att träffa barn ur
;ii113i äinäriTetsgrupper mötte iag indianflickorna Val
;;h Ftilnie i Utiäneäirolis, i staten Minnesota. Bara inom
;å;ä Äi",rt"r med Uit etier "v\gl 

kan-ma{r pa-sse-ra o.ch

;;;t;";a"" amerikanska, skandinaviska, den indianska
och den spanska kulturen.

val ts octr Frannie 14 år är uppvuxna i relativt påv.ra
miljöer ett par stenkast från Mississippiflode!: Jag ttiif-
f"aä ao- i ä".us gamla, nedslitna skola som ligggr- i i-.-
diankvarteren i ätudett som är noggrant uppdelad i
vita-svarta, fattiga-rika och indianområdet'

P å, den hcir skoLan dtir 30 7o au
eleuerna iir indianer har man
sen nå.gra år tiLlbaka h'aft siir-
skild underuisning i ojibwe,
som iir ett indiansPråk och i
indiansk kultur och' historia.
Val ochFra.nnie iir de endatuå
flickorna i klassen.

Val: När jag var Yngre gick jag
i en helvit skoia och alla mina
vänner var vita och jag tänkte
inte mycket på det indianska
arvet. Inte förrän jag började
på den här skolan kom jag in
i det. Jag kom underfund med
att vårt ojibweursPrung höll
på att dö ut och vi som är dom
unga förväntas bli dom nYa
ledarna som ska göra vårt arv
starkt - inte bara låta det dö
ut. Därför att vi också är ett
fo1k, lika mYcket som alla
andra.

Frannie: Jag kommer
ihåe i fjärde klass när jag
fick lära mig att Colum-
bus var den som tog
de första mänskliga
stegen i Amerika

och jag trodde
på det! Ända tills
jag gick i sjätte
klass! Då fick
jag veta att det
funnits indianer
här långt, långt

tidigare.



()lumbus var den första
Trots att bå.da kommer frd.n
indianf amiljer h.a.r deras
språk och traditioner Lång-
samt kuiiuts au det amerikan-
ska samhtillet. Wounded Knee
bleu, trots sitt nederlag, bör-
jan tiil ett ökat sjciluförtroen-
de scirskilt blund de unga in-
dianerna. I dag ktimpar
må"nga för att å,tereröura den
förlorade kulturen och språ-
ket - ojibue - som också cir
namnet på. deras ucirldsska-
pare och helige ande.
Val: Jag är själv en ojibwe.
Jag vill lära mig min historia
och hur det blev så här. För
idag händer det så mycket
hemskt. Tidigare tror jag att
indianerna var mer stolta.
Frannie: På Ojibwen får vi lä-
ra oss att räkna månader, da-
gar, år, hur man säger dollar-
sedel, hej och hejdå och sånt.
På kulturlektionerna får vi lä-
sa om dom gamla traditioner-
na, trä pärlor, göra örringar,
läsa indianberättelser om hur
man ska respektera dom äld-
re och om hur jorden kom
till...

B åde V al och F rannie kom-
mer från stora familjer.Fran-
nie har fUra bröder och en sys-
ter och V al" tre bröder och fyra
sgstrar. F amiljerna hdller tcitt
scLmman och försöker att håLIa
kuar uid några indianska tra-
ditioner t er nd"r de Lagar mat.
Frannie: Mamma Iär mig laga
mat. stekt bröd och fisk och ris
t ex - så jag kan allt det. När
vi ber efter maten tackar vi
den store anden för maten -inte Gud.
Val: Vi har ibland ceremonier
med naturen. Familjen åker
upp till reservaten där män-
nen spelar trummor. Trum-
spelaren representerar vår
nations hjärtslag och trum-
pinnarna alla träden i skogen.
Frannie: Och varje gång vi tar
nånting från naturen ett
träd eller så - ger vi alltid
naturen lite tobak först. För

om man tar nånting från na-
turen måste man iämna något
igen. Det är indiansk sed.

Trummorna spelar en uiktig
roLL i indiankul.turen. Men
den f å"r bara md"nnen eLler poj-
karna spel.a på^ Trumman tir
något man har respekt för.

Frannie: Nej, som kvinna kan
man inte ens sitta vid trum-
man. Kvinnorna står bakom
och sjunger och ger männen
styrka.

Men händer det aldrig att ni
vill trumma ?

Val: Även om jag skulle vilja
trumma ibland så vill jag inte
förändra traditionerna. Jag
vill att traditionen ska vara
stark. Och vi är stolta över
att männen är de enda som får
röra trummorna.

I det tidigare indiansam-
hället hjälpte ju också män-
nen till med matlagningen ef-
ter jakten t ex. Hur är det
idag?
Frannie: Nu idag tar dom ba-
ra bort soporna och sitter
framför TV:n. Dom är inte vad
dom brukade vara.

Vad tycker ni om dom cow-
boy- och indianfilmer som
Hollywood gör?
Frannie: Dom är inte sanna
men idag gör dom inte såna
filmer längre. I dom gamla fil-
merna var indianerna dom då-
liga, dom ville ha det så.

Varför gjorde dom så?
Val: Jag tror att dom inte gil-
lade indianerna. Men nu håI-
ler dom på att göra en film om
en indianpojke här i stan. Det
ska filmas här och resten i
Hollywood. Det är bra att in-
dianer blir lite mer kända.
Dom har aldrig varit på film . .

Frannie: Det var bara några
år sen dom svaita kom in i
reklam och film och allt det
där. Det tycker jag verkligen
är bra. Förr var det dom vita i

filmen men nu kanske det blir
indianer . ..

Bristen på. identifikations-
möjligheter i det amerikanska
samhiillet medför att de u'nga
ucirer upp utan sjiiluförtroen-
de eller förlorar sin sjiilures-
pekt. Många ger upp inna.n
dom ens ausl.utat skolan. 70 Vn

au de indianbarn som f ortsiit-
ter tiLL highschool hoppar
au inom en kort tid.Många 0L)

auhopparna d.r beroende au
sprit eller narkotika.
Frannie: Ja, kriminaliteten
bland unga tonåringar är hög

tjuveri, rån och snatteri.
Och dom flesta här gillar inte .,

indianer. Dom tror att det en-
da indianer gör är att supa sig
fuila, och att dom inte vill ar-
beta och kommer och stjäl
från de vita .. .

Hur kan ni få folk att tro nå-
got annat?
Båda: Vi ska inte hänga runt
på barer och verkligen se tili
att vi inte hamnar i fängelse.
Vi får försöka hjälpa dom som
ska i fängelse.
Frannie: En del indianer dric-
ker som om det skulle föränd-
ra. Då bevisar dom ju att dom
är vad folk tror att dom är"

V arken F r annie eller V aL uiLI
hamna diir.BådatuåuiII skaf -
fa sig utbildningar, Frannie
som liikare ochVaL som kura-
tor för indianstudenter. Men
uerkligheten uisar dystra fak-
ta. Det finns knappast några
indianer som "gör kclrriiir".
Liikarna påIndiancentret t er
cir uita, det finns niistan inga
indianer inom massmedia eL-
Ler i politiska stiil"l.ningar.
De fl.esta minoritetsgrup-

perna i USA håLler idag ttitt
sqmman. V aL och Frannie um-
gås uteslutande med andra in-
dianer.
Frannie: Vi har bara indian-
ska vänner. De vita, de svar-
ta och indianerna har aIIa sina
egna grupper. Indianer hänger
inte ihop med vita eller svar-
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ta men vita kan hänga ihoP
med aIIa.

Varför är det så?
Frannie: Jag tror att det är
dom svarta som tycker att de-
ras kultur är bäst. .. en gång
när jag hängde ihop med svar-
ta i skolan sa dom andra "du
hänger bara ihop med svarta
för att du tycker du är tuff och
så".

Tror ni att ni kommer att
gifta er med indiankillar?
Båda: Absolut !

Varför?
Val: Jag tycker det verkar som
om dom flesta vita Pojkar här-
omkring inte gillar indianflic-
kor... jag vet inte . ..
Frannie: Dom talar med oss
och så men tänker nog På att
vi är indianer och att dom in-
te kan gilla oss .. . att dom
måste gilla vita flickor .. .

Men med en indiansk kille kan
barnen växa upp med vår egen
kultur.

lir indianpojkar annorlun-
da än vita killar?
Frannie: Jag tror att dom näs-
tan är lika ... idag har vi chi-
canos. indianer och svarta
och dom börjar mer och mer
komma in i samma Problem.
Det vore fint med nån som in-
te använder alkohol eller nar-
kotika och bara var en bra
kille . . . mer intressant än alla
dom som dricker och sånt.

Men hur kan ni förändra si-
tuationen för indianer och för
andra minoritetsgruPPer -svarta, chicanos - det är ju
dom vita som stYr?
Val: Vi behöver fler indianer
i politiken och svarta och chi-
canos. De vita tror de vet allt
om oss, vår kultur och vad som
är bäst utan att fråga oss. Om
dom tar våra fiske- och jakt-
rätter så frågar dom inte om vi
tycker det är bäst.

Du säger våra fiskerätter,
känner du att USA är ert land?
Val: Landet På reservaten är
vårt och dom tog landet ifrån
oss. Vi har små reservat nu
men vad vi har är vi mYcket
stolta över och så försöker
dom ta ifrån oss det lilla vi

20 miljoner
sönderskurna
kvinnor
- om kvinnlig
omskärelse

av Eva Alexandersson

Bruket att omskära kvinnor
kan spåras ett Par tusen år
tillbaka i tiden. Det förekom-
mer i ett bälte tvärsöver Afri-
ka bort till Mellanöstern samt
på platser i Latinamerika och
Australien. Det senaste året
har protester höjts mot kvi{rn-
lig omskärelse. Ett exempel är
dön internationella kommit-
te för kvinnors rättigheter
som bildades i Paris i aPril
där bl a Simone de Beauvoir,
Alva Myrdal och Anna-Greta
Leijon ingår. Vid en WHO-
konferens i Khartoum i febru-
ari segrade en kvinnodomine-
rad lihje för totalförbud mot
kvinnlig omskärelse över en
manligt dominerad linje so-m
ville ått omskärelsen skulle
finnas kvar om den gjordes På
sjukhus. På de följande sidol-
na belyser vi kvinnlig omskä-
relse ur två olika PersPektiv:
Eva Alexanderssontar
upp problemet i stort och de
lidänden omskärelsen innebär
för kvinnorna medan Wil-
helm östberg och Ann
Lilli e qui st skildrar om-
skärelsen i ett sPeciellt sam-
hälle. Marakwet i KenYa.

Alltsen FN:s tillkomst har
det kämpats för mänskliga
rättigheter - i varje fall talats
om dem. Ett siag av tortYr har
det dock talats rätt lite om
tills på sistone, den s k om-
skärelsen på kvinnor. För tju-
go år sen (när bl a Sverige
drog upp saken i FN) för-
klarade världshälsoorgani-
sationen att detta inte låg un-
der dess kompetens och en lä-
kare i WHO sa med ett litet
leende att skulle man börja gå
mot konstiga seder och bruk
världen över, så skulle det
aldrig ta någon ände. Det hade
han säkert rätt i, men det
verkiiga skälet bakom oviljan
att ingripa var utan tvekan att
det är känsligt område och
risken finns att stöta sig med
inflytelserika stater. Därför
är vi glada åt att Sverige för
fram saken i FN igen, att UD
tillsatt en arbetsgrupp och att
det börjat skrivas i svensk
press om denna ohygglighet.

För ohygglig är den, denna

har. T



sed som är spridd i ett bälte
tvärsöver Afrika bort till Mel-
Ianöstern. Den har också på-
träffats på några andra plat-
ser, i Peru, östra Mexico och i
Australien.

Riktigare än omskärelse vo-
re det att införa termen "ut-
skärelse". eftersom det här
gäIler ett helt annat ingrepp
än omskärelsen på pojkar, det
är en regelrätt stympning. Se-
den är uråldrig och har kon-
staterats redan på egyptiska
mumier. (En typ av operation
kallas också faraonisk om-
skärelse. )

Seden är inte bunden till nå-
gon viss religion utan prakti-
seras av muslimer och animis-
ter Iikaväl som av kristna
(Etiopien). Den lindrigaste
formen, sLLnna,,liknar mest en
manlig omskärelse: endast
förhuden vid clitoris avlägs-
nas, i regel utan menliga fötj-
der. (En operation som görs
också i västerlandet av medi-
cinska skäI, bI a om överväx-

ning av förhuden försvårar
orgasm.) Sunna påbjuds inte
i koranen, som det har upp-
getts, men rekommenderas
dock som "försköning". Vid
de två andra typerna av ope-
ration tas hela clitoris bort
liksom större eller mindre bi-
tar av båda paren blygdläp-
par. Ingreppet sker vid olika
ålder i olika trakter, alltifrån
spädbarnsåldern upp till 15

år; i Etiopien mellan åttonde
och fyrtionde levnadsdagen.
Ju ä1dre flickan är, desto
plågsammare är operationen
och dess följder. På en del håll
anordnar byn eller familjen
fest för att göra det hela mera
tilltalande för offret. Hon får
presenter och fina kläder, blir
centrum. Näst bröllopet är
denna ceremoni den största
högtiden i kvinnans liv. Om
det kan kompensera lidan-
dena är väl mera ovisst ! Men
utan operation är man ingen
riktig kvinna och riskerar att
inte bli gift, det får flickorna

Iära sig. På vissa hålI blir en
sådan flicka tom arvlös.

Operationen är brutal. Flic-
kan håIIs fast av flera kvinnor
(ibland även män) som sätter
sig på henne för att bryta
eventuellt motstånd. Smärtan
är fasansfull och tjuten hörs
långa vägar - om hon nu törs
skrika. De mest primitiva red-
skap används: slöa kökskni-
var, flisor av sten eller glas
Ctr 2 Mos. 4:25D. De avskurna
slamsorna grävs ner eller
slängs åt hundarna. (I Austra-
lien har stammens allå män
omedelbart efter operationen
samlag med flickan.) Såret
"behandlas" sen ibland med
glödgat järn (för att under-
Iätta läkningen), "baddas"
med peppar och/eller exkre-
menter, varpå sårkanterna
sys igen med tagel eller tråd
eller häktas ihop med taggar
av akacia. Ett litet hålför urin
och mensblod lämnas och
håIIs öppet med en sticka.

Barnets ben binds sam-
man och hon får ligga så ett
par veckor tills såret läkts.
Förhoppningsvis, för ofta ti[-
stöter infektion liksom stel-
kramp. Inte sällan dör flickor-
na. Vid läkningen bildas stora
cystor klumpvis i det hål som
är det enda som återstår av
könsorganet: hålet som är tiII
för mannens ingång och bar-
nets utgång. Ofta skadas änd-
tarmen med fistlar som föIjd
så att avföringen inte kan hål-
las. När två veckor gått lossas
bandagen och den lilla
krymplingen börjar stappla
omkring, medan pojkarna
skockas kring henne för att
retas. På bröIlopsnatten slit-
sar brudgummen eller en
gammal kvinna upp hopsy-
ningen så att samlag kan ske.
Det händer att kvinnan sys
igen efter barnsbörd. För att
skäras upp på nytt. ..

Vad ligger bakom den fa-
sansfulla seden? Ursprung-
ligen, påstås det i vissa trak-
ter, var detta ett sätt att skyd-
da vallflickorna mot överfall
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när de gick ute med dju-
ren. Men varför skulle inte
en våIdtäktsman kunna skära
upp flickan? Skälen tycks va-
ra många och oklart inflätade
i varandra. Det vanliga svaret
är: så har vi alltid gjort. Mest
sannolikt är att här fanns en
garanti för kyskhet; mannen
vet att han gifter sig med en
oskuld och är sen också lugn
för troheten. eftersom den
sexuella lusten är bortope-
rerad med hela organet. Det
är ju inte säkert att en "out-
skuren" flicka har dygden i
behåll. Hon ses tom snart
som en dålig flicka, förutbe-
stämd att bli prostituerad. Så
t ex vägrar föräIdrar att ta
hem en "outskuren" flicka
som en tid vistats på barnhem,
uppges det från Etiopien. Hon
åir redan stämplad.

Påpekas bör att männen of-
ta inte är roade av att ligga
med dessa dygdiga "utskur-
na". Det är besvärligt, de får
ingen sexuell respons och går
hellre till prostituerade. En
förklaring kanske tiII att det
är så gott om prostituerade i
dessa länder. Men det finns
också män som känner det
särskilt manligt att forcera
den trånga öppningen med
enbart penis. Medan kvinnan
som uthärdar plågan anses
modig.

Det finns andra. rituella
motiv. Ett slags invigning, det
är bra för fruktsamheten. En-
ligt en gammal afrikansk fö-
reställning är barnet herma-
frodit och genom att avlägsna
könsdelar som liknar man-
nens gör man kvinnan till
kvinna vid puberteten. Det
hänger ihop med en magisk
förestäIlning om kvinnan
som dödsbringande eller åt-
minstone farlig. Clitoris i
erektion påminner om en dolk
som kan såra. Någon har en
gång blivit rädd för "dolken".
(I vissa trakter piskas clitoris
före operationen med bränn-
nässlor för att den ska sväIla
kraftigt.) Inte mannen utan

kvinnan blir "kastrerad" och
därmed har mannen samlat
makten i det patriarkaliska
samhället. Den fysiskt sva-
gare kvinnan har bara att un-
derkasta sig.

Vad har gjorts för att få titl
en förändring? Inte mycket
förrän på allra senaste åren.
På 1880-talet försökte den ka-
tolska missionen i EtioPien
ingripa men det ledde till re-
volt och påven måste skicka
delegater för att undersöka
och släta över. I västra Afri-
ka är seden mer eller mindre
försvunnen, men den håller
sig segt kvar i öster, värst i
Etiopien, Somalia och Eritrea.
En rapportör från Etiopien
säger: Regeringen gör ingen-
ting fast den nu har en chans
som revolutionär, men i re-
geringen sitter bara män.
Den etiopiska kvinnan har
inget att säga, hennes under-
kastelse är total och hon står
utanför revolutionen. Mot-
ståndet kommer främst från
de gamla kvinnorna, ofta av
föga vackra motiv. Dels vill de
ha revansch: Du ska minsann
få lida vad jag har lidit. Dels
är de "utskurna" skyldiga att
arbeta gratis åt "utskä-
rerskorna". Det är också svårt
att bryta traditionen som inte
böjer sig för lagparagrafer.
Följden av lagstiftning blir
att operationerna sker utan
någon som helst kontroll,
även om denna inte var sär-
skilt märkbar förut heller.
Och det är svårt att skydda
småflickor på väg till skolan
när gummorna lurar i buskar-
na för att kasta sig över dem,
släpa dem ut i bushen och ut-
föra sitt hemska hantverk
utan att någon hör. Bättre har
man lyckats med upplys-
ningskampanjer, särskilt i
Sudan. Men ändå finns det
högutbildade kvinnor, ända
ner i trettioårsåldern, som
fast de vet att det är fel låter
göra ingreppet på sina dött-
rar. Sterilt och modernt På
sjukhus, med bedövning för-

stås. De vill inte svika tradi-
tionen och åberopar också es-
tetiska motiv ! Men en föränd-
ring är på väg. Allteftersom
flickorna blir mer upplysta,
blir de sjä1va djärvare och vå-
gar opponera sig.

Allt detta har WHO och FN
vetat om i åratal utan att gö-
ra något åt saken. Att det nu
finns cirka 20 miljoner sön-
derskurna kvinnor har fått
vara en tyst skandal. Det är
alltför ömtåligt för utom-
stående "vita" att lägga sig i.
Det skulle ses som förmynde-
ri. Traditioner och gamla
bruk hör också ihop med f d
kolonialfolks behov av att
hävda sin autenticitet. Men
skulle WHO ha blundat och
tigit om det varit "gammal
tradition" att slita ut ögonen
eller skära av näsa och öron?

Men brott mot mänskliga
rättigheter är något som an-
går oss, angår oss alla. Det
hjälper inte med fördöman-
den och förbud. Det måste ske
med upplysning och åter upp-
lysning. Det kommer att ta
lång tid. Försöka förstå och
få människor att förstå. Och
det kommer an på vederbö-
rande folk själva. Men på
oss, utomstående, kommer
det an att ge skandalen röst,
att väcka en storm av opinion
till stöd för dem som arbetar
för dessa kvinnor och barn.
Här gäller det brott mot mil-
joner barn som inte har någon
rätt, något val, något medve-
tande, barn som behandlas
som föremåI. totalt utlämnade
i ett uråldrigt patriarkaliskt
samhälle. 1979 är "barnets år".
Vi måste låta det bli dessa
miljoner plågade små flickors
ar. T
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I serien "Kvinna i u-land",
producerad av SIDA och
Nordiska af rikainstitutet,
har nu utkommit:
Berit Härd, Tjänarinnan.
Kvinna i Sudan. 105 s. Upp-
sala 1979. Pris: ca 20:50.

Tidigare har utkommit:
Anita Jacobson-Widding, Försör-
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Cecilia Molander, Kvinna i Viet-
nam.
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Fakta om omskärelse
Kvinnlig omskärelse eller kli-
tordektomi är en mycket
spridd sedvänja. Den lindrigas-
te formen kailas sunnaoch in-
nebär att spetsen av klitoris
skärs bort. Vaniigast är att
man avlägsnar hela klitoris
och det förekommer i mer ån25
afrikanska länder. Ofta kom-
bineras operationen med att
man tar bort de inre blygdläp-
parna. Det är denna typ av
kvinnlig omskärelse Marak-
wetfolket använder.

I nfib ulation innebär att efter
omskärelsen sys insidorna av
yttre blygdläpparna ihop. Det
sker på unga flickor, och vid
giftermålet vidgar mannen
med en kniv den öppning som
lämnats kvar för urin och
mensblod. så att man och
hustru kan ha samlag med var-
andra. Det förekommer på si-
na håll att kvinnor på nytt
sys ihop efter barnsbörd. Det
finns registrerade exempel på
att detta drabbat kvinnor ända
upp tili tio gånger under deras
Iivstid. Infibulation är begrän-
sad till Afrikas horn och mind-
re delar av Sudan, Etiopien
och Kenya.

Manlig ornskcirelse innebär
att förhuden skärs bort och det
kan göras mer eller mindre
omfattande. Hos Marakwetfoi-
ket (ett folk i Kenya som du
kan läsa om på de följande
sex sidorna) är det en opera-
tion som tar ungefär tio minu-
ter att genomföra och som in-
nebär att förhuden skalas av
en bra bit upp. I Marakwet
anser man att klitoridektomi
inte på något sätt hindrar en
kvinna från att njuta av sina
samlag. Att kvinnor har sexu-
aldrift är lika självklart som
att män har det.

Man har i Marakwet flera
olika förklaringar till varför
man omskär barnen. En är de-
ras uppfattning om vad som är
estetiskt. Fiera yngre personer
berättade att det skulle vara
dem rent motbjudande att iig-
ga med någon som inte var
omskuren. Men också traditio-
nen och känslan av det egna
folkets identitet och gemen-
skap spelar roll. "Våra gamla
har lärt oss att vi ska göra så
här. Därför gör vi det. De lärde
sig det i sin tur av sina gamla.
Vi har alltid gjort så här."
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I Marakwet förblir man barn

- om initiering i en by i Kenya
text och bild: Ann Lilliequist och Wilhelm Ostberg

Om hur barn blir vuxna hos Marakwet - ett åker-
brukande folk i nordvästra Kenya - berättar här Ann
Lilljequist och Wilhelm Ostberg, forskare vid Socialan-
tropologiska institutionen, Stockholms universitet, re-
spektive Etnografiska museet i Stockholm. De har under
2,5 är bedrivit fältstudier i Marakwet och här försöker de
skildra initieringen så som den framstår för Marakwet
själva. Det väsentliga med omskärelse och initiering är
att bli vuxen, att kunna bilda familj och att godtas som
fullvärdig medlem av byn.

Vid initieringen har ungdomarna stirskilda skinnkl"tider. De
få.r dem au nå.gon niira ucin tiLL f örtildrarna, och dessa kommer
sedan att bli en slags f osterf örtildrar. Flickorna har pannsmac-
ken och. en ktipp i handen.
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- Hur var det för er? Blev ni
omskurna på sjukhus eller
hemma i familjen?

Ofta när vi blev närmare
bekanta med människor i Ma-
rakwet kom den frågan uPP.
Vi brukade svara rätt und-
vikande, något om att vi i
vårt land inte alls har sam-
ma sedvänjor som de. Detta
tolkades som att sjäiva det
praktiska utförandet och ri-
tualerna kring det hela måste
vara annorlunda hos oss, men
att vi ändå gått igenom själ-
va operationen. Att vi inte
skulle gjort det - den tanken
föll de flesta inte in.

Våra Marakwetmedarbeta-
re. som dels kom oss nära un-
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':'n om man inte är omskuren
der ett par års fäItarbete, dels
hade gått i västerländskt ori-
enterad skola, visste förstås
hur det låg till. Men de be-
höll det för sig själva. Antag-
ligen hade det återverkat ne-
gativt på dem om det blivit
spritt att de arbetade för någ-
ra som var "barn".

Det är nämiigen detta initie-
ringen står för: att markera
övergången från barn till
vuxen. Själva operationen är
bara inledningen på en pro-
cess av undervisning och prov
av olika slag som de unga
initianderna genomgår för att
kunna accepteras som vuxna.

Under initieringen som på-
går i fyra veckor ges de unga
all den kunskap och insikt
som är nödvändig för att kla-
ra sig i ett bysamhäIle. De
1är sig Marakwets historia,
får förklaring på olika sed-
vänjor, blir förtrogna med hur
man skall vara för att bli en
bra man eller hustru. föräIder
och granne. De Iär sig hur man

klarar sig under torrår, lika-
väl som de får den första kon-
takten med vuxenlivets ritua-
Ier och gemenskap.

Initieringen är det traditio-
nella samhäIlets skola, och
var tidigare den enda formel-
la utbildning Marakwetbar-
nen genomgick. Men nu finns
också den vanliga skolan, och
Marakwet är inte längre bara
ett folk utan också ett di-
strikt i staten Kenya. Numåste
Marakwetbarnen skaffa sig
kunskaper både om bysam-
hället och om livet i det stör-
re samhället. Initieringen är
emellertid fortfarande en ge-
nomgripande upplevelse i
ungdomarnas liv och har stor
betydelse i människors med-
vetande.

Kraven på omskärelse
kommer från barnen
Det är barnen själva som
pressar på för att det skall bli
initiering. Det sker vid julti-
den då man skördat.

linnu har inte arbetet med
att förbereda fälten för nästa
års sådd kommit igång riktigt
på allvar. Det finns ganska
gott om mat, och man tar igen
sig efter det gångna odlings-
året.

Barnen är trötta på att kom-
menderas, skickas hit och dit
med ärenden. ta hand om
småbarnen, inte få vara med
när det är ö1. eller när det är
bystämma.

De viII bli vuxna. Därför
samlar de nu stora lager ved
inför den månad de ska till-
bringa i skogen, och för alla
ceremonier som skall utföras.
De brygger öl åt de äIdre män-
nen och föreslår att dessa
sitter ner tillsammans och dis-
kuterar vad gamla män brukar
diskutera.. .

Det skall fastställas om
stjärnorna står rätt för en så
viktig ceremoni, om det är
rätt tidpunkt jämfört med ini-
tiering i andra delar av Mara-
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kwet, om det finns honung för
ölbryggningen och mat nog.

När man väl bestämt att tid-
punkten är den rätta sPrids
budskapet, och släktingar
från hela Marakwetområdet
kommer för att delta. Nu har
man tid för att festa.

Flickornas initiering
Klockan är väl omkring fYra
på morgonen när Jepchum-
ba, dottern i vår grannfamilj
och initierad förra året, ban-
kar på min dörr det är
dags att gå ! Huttrande, med
varsin kofta över axlarna
börjar vi gå. Det är torrperiod,
tiden för festande och för ce-
remonier, och dammet Yr trPP
i mitt ansikte, när jag försöker
hålla jämna steg med JeP-
chumba. lintligen syns ett
eldsken mellan träden. Där är
människor församlade, sång
hörs svagt, och vi saktar våra
steg. Jag känner hur jag ska-
kar, av kylan, men också av
nervositet. Vi tas emot utan
några större ovationer, ba-
ra lågmäIda, snabba hand-
tryckningar. Jag får en mugg
upphettat majsöI i handen.
Det värmer. En bit från elden
står fiickorna som ska initie-
ras. De har vaga begrePP om
vad exakt det är som ska ske.
Man har sagt dem att de kom-
mer att känna lite smärta, och
att de sedan kommer att vara
vuxna kvinnor.

Nu står de i en ring tätt
tryckta mot varandra, med
armarna om varandras
axlar. De visar ingen UPP-
hetsning, ingen rädsla. De rör
sig runt, runt i en långsam,
nästan sömngångaraktig
dans. Man kan få för sig att de
är oberörda, likgiltiga, så
tomma är deras ansikten På
uttryck. Men jag vet ju att de
vakat hela natten, sjungit och
dansat. De har suttit inför de
gamla kvinnornas forskande
blickar och rannsakat sig sjä1-
va. Erotiska förbindelser,
småstölder, diverse ofog, allt
måste nu fram. Hat och
avundsjuka som de känt. Det
är viktigt att gå till initiering-
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en "ren", att lämna det gamia
bakom sig för att det nya vux-
enlivet ska börja. Flickorna
befinner sig i själva verket i
ett slags extatiskt tillstånd; de
är helt inne i det som nu hän-
der.

Så med ens blir det liv och
rörelse, fler har strömmat till,
pratar och skrattar. Det är tid
att gå, det är tid att gå ! Och
så börjar skaran röra sig ner
mot floden. Först går initian-
derna på rad, fotbjällrorna de
har runt vristerna skramlar.
Vi andra kommer efter, och
nu är vi bara kvinnor. Männen
har stannat kvar uppe bland
husen. Det är inte bara kvin-
nor från byn, utan också från
de kringliggande byarna. Ing-
en säger just något, men vi
byter blickar och ler. Vid flo-
den stannar alla upp och står
tysta. Initianderna skiljer ut
sig lite från den övriga floc-
ken. Ett dämpat skratt hörs.
En äldre kvinna lyfter sin
hand och ser befallande ut
över skaran. Nu får ingen ta-
la. När vi står där börjar
mörkret övergå i grått och so-
len ska snart gå upp. Stäm-
ningen är förtätad, alla an-
sikten uttrycker allvar och
intensiv uppmärksamhet, al-
Ias blickar är riktade mot
flickorna, som redan är av-
klädda och halvvägs ner i
vattnet. Den gamla kvinnan
går med i, tar flicka efter flic-
ka och tvättar henne noga
över hela kroppen, tar en näve
nässelblad och gnider henne
med i skrevet. Det gör att
smärtan blir mindre, förkla-
rar någon för mig senare.
Strax har flickorna kommit
upp igen, klätt sig och torkat
sig, vi är med långsamma, hög-
tidliga steg på väg upPför bac-
ken igen. Fortfarande får ing-
en säga något.

Just som solstrålarna brY-
ter fram är vi uppe på krönet.
Där står männen samlade
med lövruskor i händerna. De
tiliåts vara närvarande under
operationen, men de ser bara
flickans rygg, medan vi andra
ställer oss så att vi kan se det

hela framifrån.
Men först ska någon visa de

unga flickorna hur de ska sit-
ta ! En äldre kvinna går fram
och sätter sig på stenen mitt
på krönet, hon håIler armarna
rakt upp, benen ut åt sidorna,
med vidöppna ögon stirrar
hon stelt upp i luften. Två
unga män rusar fram, Iyfter
upp kvinnan och ska bära bort
henne gemensamt, men det
bär sig inte bättre än att de
tappar henne, hon är för tung,
och alla tre rullar runt i grä-
set. Stort jubei, den intensiva
stämningen släpper för en
stund, men inte länge, för nu
är det allvar och den första
flickan sitter redan på stenen
och framför henne står om-
skärerskan med sin kniv.
Operationen tar ungefär en
minut. hela tiden stirrar flic-
kan upp i luften med uppsPär-
rade ögon, hon visar inte
smärtan med en blinkning, in-
te en ansiktsryckning. Så 1Yf-
ter omskärerskan sin kniv och
de båda unga männen skYn-
dar till och bär bort flickan.
En efter en stiger fram, det
hela går raskt undan, och
snart sitter hela raden av flic-
kor lite avsides i en glänta.
Var och en sitter på en hög
löv som redan är röda av blod,
det är läkande örter. Kring
stenen borta på krönet har
dansen börjat, en rYtmisk
sång hörs och männen och de
flesta kvinnorna har börjat
dansa.

Skinnkläder och
Pepsi Cola

Men så står omskärerskan
där igen, för operationen är
inte över som flickorna (och
även jag) trott. De har gått
igenom den officiella delen av
den. den som är till för att vi-
sas upp, och de har varit mo-
diga och klarat den bra, men
ännu är det inte färdigt. Om-
skärerskan går från flicka tiII
flicka och fortsätter sitt arbe-
te under några minuter På var
och en. Nu är det tillåtet att
visa smärta. Flickorna biter
sig i läpparna, kvider.



Men nu är mödrar, äldre
systrar och kvinnliga släk-
tingar där, de håller hårt om
sina barn. kramar deras hän-
der, Iovar dem presenter.
Runt flickorna och omskärer-
skan står muren tät av kvin-
nor. De dansande längre bort
har ingen möjlighet att se vad
som försiggår.

lintligen lyfter omskärer-
skan sin kniv. Nu blir det en
väIdig aktivitet kring flickor-
na, de kläs av sina bomulls-
klänningar och får kläder av
skinn istäl1et. Varje flicka
får skinnplagg, som sytts av
en vän till hennes mor. detta
innebär att man knyter band
för livet. Det blir en gudmor/
guddotter-relation. De får en
Pepsi Cola att dricka, de sät-
ter sig upp, makar åt sig på
högen av löv, grimaserar åt
smärtan, drar ner skinnkjolen
över skötet för nu närmar sig
ett par äIdre män.

Med flaskan i handen lyss-
nar de till de välsignelser de
gamla männen och kvinnorna
uttalar över dem. Strax kom-
mer man att bära över dem till
kapkore, flickornas initie-
ringshus, där de ska stanna en
tid, läka sina sår, undervisas
av kvinnorna, vila sig, fläta
halsband m m. Det är en in-
tensiv period, med mycket
mat, presenter, när de står i
centrum för hela traktens
uppmärksamhet. Byns alla
kvinnor tillbringar större de-
len av sin tid i kapkore och
medan barnen är i initierings-
huset får inga samlag före-
komma i byn.

Pojkarnas initiering
En glänta är röjd i skogen,
fyra stenar placerade i det
öppna gräset ca en halv meter
från varandra. På stenarna
finns torkad kodynga. Några
män kommer rusande ut ur
skogen med lövruskor i hän-
der och motar bryskt ut alla
från ängen. Så med ens står
omskäraren där, ktädd i ett
stort skinn, man kan inte se
vem det är. Den äIdste av ini-

tianderna springer fram na-
ken mot omskäraren. sätter
sig på en av stenarna, håIler
armarna stelt upp i luften, be-
nen särade, kroppen spänd,
stirrar rakt upp i luften. Nu
får han inte röra sig, inte en
muskel får rycka till. Omskä-
raren drar fram hans för-
hud med vänster hand, skär,
iägger med en sirlig gest ner
skinnbiten på marken. Bakom
honom står en man med ett
kort, svart spjut, som han stö-
ter mot pojkens bröst, två
unga män rusar fram, lyfter
upp honom från stenen och
bär honom in i skogen. Poj-
ken håIler fortfarande krop-
pen spänd i samma ställning,
under den knappa minut som
förflutit har han varit helt
orörlig. Så är det nästa pojkes
tur. och nästa och nästa.

Pojkarna bärs sedan iväg
till kaptarus, initieringshu-
set i skogen. Omskäraren
följer dem dit för den andra,
mer omfattande delen av ope-
rationen.

Vid giäntan har under tiden
folk börjat slåss rituellt med
Lövruskor i händerna. Polari-
seringen i manligt och kvinn-
ligt markeras, män och kvin-
nor daskar till varandra och
dansar på ett retsamt sätt,
gör utmanande gester, räcker
ut tungan, knyter näven åt
varandra. Några kvinnor har
varit i skogen och hämtar sto-
ra buntar av den välsignelse-
bringande växten sinendet,
kvinnorna trär den över hu-
vudet som kransar och män-
nen gör armlänkar. Efterhand
försvinner männen en efter en
iväg från festplatsen och in i
huset där pojkarna finns.

Initieringshuset
Några timmar efter själva
operationen har de fiesta av
byns män samlats vid kap-
tarus. Man står och småpratar
på den röjda platsen fram-
för ingången, prövar skämt-
samt de rituella slagsmåIen
med lövruskor, några går in

och sätter sig. Pojkarna sitter
bakom huset hukande över si-
na blödande sår. Ibland låter
någon av dem en droppe saliv
faila ner på såret. Några män
hämtar ved och gör upp eld.

Det finns en förtätning och
en intensitet i luften som inte
förekommer i det vardagliga
Iivet. Replikerna är snärti-
gare, man uttalar sig dubbel-
tydigt och med en rituell
klangfärg i språket. Nu an-
vänds de hemliga orden och
beteckningarna som bara ini-
tierade män känner till och
som bara uttalas i kaptarus.

Fram på eftermiddagen vill
jag gå hem ett tag. AIIa sitter
nu runt eiden och samtalar.
och mitt uppbrott blir anled-
ning till att man växlar någ-
ra ord om vad jag bevittnat,
och vad som ska följa under
den närmaste månaden. En
man berättar för mej om de
regler, som gäller i kaptarus,
om hur jag ska närma mig
huset, när jag kommer till-
baka, om vilka rituella gester
man väIkomnar alia besökare
med. Så tillägger han att det
är i sin ordning att jag deltar
i byns initieringsceremonier,
men att jag ska "vara aktsam
om detta, som är nära männi-
skors hjärtan".

Efter ett par veckor har
pojkarnas sår läkt så mycket
att de kan börja gå som van-
ligt igen och röra sig runt i
skogen kring initieringshuset.
De kiär sig nu för en tid i
kvinnokläder. Den intensivt
pressade stämningen från
omskärelsedagen är borta
och kommer bara fram i sam-
band med vissa prov som poj-
karna ska gå igenom innan
de kan upptas i det normala
bylivet igen. Mest förflyter
dagarna i en stilla lunk, där
man äter, dricker öI, täljer på
yxskaft och pilar, hugger ur-
holkade trädstammar till bi-
kupor. Så sysslar man förstås
med det som är hela initie-
ringens syfte och innehåli: att
förbereda ungdomarna för
livet som mogna, ansvars-
kännande bybor. De har långa
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diskussioner med männen om
hur man bör förhålla sig i
olika lägen. Hur man ska hind-
ra att ens hustru föder barn
oftare än vad som är bra för
familjen. Man uppehåller sig
vid det manliga och det kvinn-
liga, familjebildning och frukt-
samhet. Man gestaltar rituellt
det som unga nyblivna män
nu står inför, man kontraste-
rar, men man går också in i
motpolen, det kvinnliga. (Och
i kapkore, flickornas initie-
ringshus, förekommer det sce-
ner, där kvinnorna kör fram
vilt spretande hackskaft mel-
lan benen och med liv och
lust lever ut det manliga.) I
stiliserad, ritualiserad form
genomlever man allt det som
väntar, när man ska komma
tillbaka till byn som vuxen.

Efterhand som dagarna går
förs man tillbaka till var-
dagen igen och med korta av-
brott för olika ceremonier och
mandomsprov, rör man sig nu
bort från det rituellt känsliga
tillstånd man befunnit sig i
sedan omskärelsen.

Att bli vuxen
Vid kibunu, den ceremoni-
ella återkomsten tiII bYn, inte-
greras på nytt flickorna och
pojkarna, som varit skilda
från husen, fälten, djuren,
men nu i sin nya kapacitet som
vuxna. Aldrig mer tar de på
sig de kläder de burit som
"barn". I skogen har man slu-
tit ingången till initieringshu-
sen, "orden blir kvar därinne",
och ingen kommer någonsin
mer att gå in i dem. När man
nästa gång ska omskära barn
byggs nya hus.

En del av ungdomarna kan
inte på allvar axla sin nya po-
sition i byn. De som bara är
kanske tio år gamla kommer
att återvända till skolan och
tillbringa åtskilliga år ännu
som maktlösa elever. Men åt-
minstone en del av de äIdre är
snart gifta och därmed defini-
tivt vuxna.

I själva verket har de unga
ganska länge deltagit i vuxen-
livet. I ett samhälle med sjäIv-

hushållningsekonomi som Ma-
rakwet är barnvärlden inte
skild från vuxenvärlden,
utan så snart barnen lärt sig
gå deltar de i de vuxnas dag-
Iiga sysslor. De har tidigt god
inblick i hur den dagliga över-
levnaden och försörjningen
fungerar, mycket mer än vad
barn har i ett högindustriali-
serat samhälle som vårt. Grö-
dor och djur, marknadsplat-
sen, hushållssysslor och oli-
ka hantverk, detta har de
gradvis blivit allt mer för-
trogna med efterhand som de
blivit äldre. Men vid initie-
ringen får vardagslivet en ny
dimension. Arbetet, och livet
med de andra i byn sätts in i
ett sammanhang, ges sin le-
gitimitet 

*

Men nunlera iir initieringen
inte det enda som gör Ma-
rakusetungdomarna tiLL uur-
na, kompetenta miinniskor. D e
går också i skola, oclt må"nga
har ambitionen att få aulöna-
de jobb ell,er att gå uidare tiII
högre utbildning. Marknads-
ekonomin bryter in i Ma-
r aktn et o ch klas smotstittning -
ar börjar göra sig giillande.
Många far il.La uid konfronta-
tionen med det större sa'mlliil'-
Let och siirskilt utsatta uerkqr
unga flickor uara. Ett Par kor-
ta erempel belgser det.

En av döttrarna i en grann-
familj till oss gick ut andra
årskursen i gymnasiet med
halvdana betyg. Hon sökte
jobb som småskolelärare,
utan att lyckas. Hon tog sig då
för att personligen besöka alla
tjänstemän i den lokala för-
valtningen, som kunde tänkas
påverka Iärartillsättningar.
Hon ville till varje pris få ett
jobb. Hennes familj hade an-
vänt alla sina tillgångar På
hennes utbildning, och nu
ville hon i sin tur betala de
yngre syskonens skolgång.
Dessutom hade hon under
gymnasietiden kommit i kon-
takt med en mera urban livs-
stil och västerländska värde-

ringar, och såg ingen framtid i
att "slita på fäIten".

Hon fick faktiskt erbju-
dande att börja i en av sko-
lorna nästa termin. Medan
hon gick hemma och väntade
på att det nya jobbet skulle
börja upptäckte hon, att hon
var med barn: ett annat resul-
tat av besöket hos distriktad-
ministrationen. Därmed var
det omöjligt för henne att bör-
ja tjänsten.

Nu kom en besvärlig period,
när hon försökte få barnafa-
dern att ta sitt ansvar, vilket
han vägrade.

Vad skulle hon nu använda
sin utbildning till? Vad skulle
det bli av henne?

Gå i skola eller föda barn
Plomena, hennes kusin, drab-
bades av en liknande kata-
strof. Hennes pappa är en
tämligen framgångsrik små-
brukare och har verkligen in-
te sparat någon möda för att
kunna ge sina barn utbild-
ning till skillnad från många
andra i Marakwet. Vid ett ti[-
fälle hörde vi barnens farfar
diskutera detta med familjen
och han var i stor undran över
det idoga intresse Plomena
och hennes syster visade för
skolan:

Farfar: Mitt barnbarn,
hur l"iinge slra du egentligen
gå" i skolan? Du d.r initierad,
uarför gifter du dig inte och
få,r barn?

Plnmena: - Det d.r också
bra att Ltira sig sådana saker
som inte iiT "an) huset" (aILt
traditionellt).

Hennes far: Om hon 9å'r til'I
en man nu och. inte har gått i
skola, och inte h.ar ett arbete,
kommer hennes barn då' att f å
det bra? Du uet att aLIt iir
mg cket dyrt nuförtiden.

Farfar: Ngaleuok, ngale-
wok bo kenyisiechu (dina ord,
dina ord, de d,r au dessa tider).

Sedan till.ade farfar uönd
omtillPl.omena: -Du går aLL-

tid ti\ fl.oden och tutittar dig
och tuiittar dig. Är det dina
barn du tud.ttar bort?

Samma år gick Plomena ut



andra klassen i Iäroverket,
men hade inte bra betyg nog
för att fortsätta till högsta-
diet. Liksom sin kusin försök-
te hon få arbete utan resultat.

Mamman som är aktiv i den
lokala kyrkan, talade med den
katolske prästen i området,
och Plomena antogs som skö-
terskeelev vid ett missions-
sjukhus. Hon hade inte varit
vid sjukhuset mer än en må-
nad när hon dog, efter att ha
försökt framkalla abort med
hjälp av en överdos malaria-
tabletter och andra tabletter
som skulle vara "bra för ma-
gen".

Den nya eliten
Det visade sig vara en lärare
vid en av skolorna i Marakwet
som var far till barnet.

Det är ingen tillfätlighet att
Plomena och hennes kusin
blev med barn med just lärare
och administratörer. De står
utanför den sociala kontrol-
len. Vanligen reder man ut fall
av utomäktenskapliga barn
vid bystämman, men dessa
personer tycker inte att de
behöver gå dit, och byborna
har inga medel att tvinga dem
dit. De utgör en elit, som fak-
tiskt kan fara fram som det
behagar dem i byarna. Många
skolflickor drabbas.

Marakwet-ungdomarna be-
finner sig i en besvärlig mel-
Ianställning mellan bysam-
häIlet och villkoren i det mo-
derna kenyanska samhället.
En del klarar sig inte, som lä-
rarkandidaten som aldrig fick
börja sitt jobb, och Plomena
som dog vid ett misslyckat
abortförsök. De som trots aIIt
kommer in på skolor och som
får jobba är i första hand den
nya elitens barn. En klass-
skiktning uppstår i Marakwet.
Och den är ett våld mot bar-
nen, som är mycket allvarli-
gare än det våld som vi utan-
förstående iakttagare kanske
Iättast fäster blicken på i unga
Marakwetbors liv: omskärel-

LÄSTIPS

Böcker för barn från förskoleåLdern och uppd"t:
Ambjörnsson, R: TOMS NYA KLÄDER. Gidlunds
BaKsi, M: IHSANS BARN, INVANDRARBARN I SVERIGE.
V erdandi/R&S
Baksi/Claesson: ZOZAN - EN KURDISK FLICKA. Ver-
dandi/R&S
Berg, L & L: BARN PÄ BALI. Gidlunds
Berg/Karlsson: VARFöR JOBBAR CHAND? Gid"Lund.s
Ek, B/Hultberg, U: MANUELA. INDIANFLICKA FRÄN
BERGEN. SR
Ek, B/Hultberg, U: PEDRO. SKOPUTSARPOJKE FRAN
QUITO. SR
Flink/Giiransson/olsson: HEJ, sA YANG MEI. verdandi/
R&S
Jacobsson, G: TACK- HÄLL KÄFTEN. AB
Jalava, A: JAG HAR INTE BETT ATT FA KOMMA. AB
Knutsson/Andersson : JOSEFINE, 5, ZIMBABWE. AFRIKA.
V erdandi/R&S
Lagerström, T: FLYKTEN FRAN KERBORAN. Opal
Lundgren, G: HUR SKA DET GA FöR ARMAS? A&W
Lundgren, G/Jacobsson, Lz SALME, EN INVANDRAR-
FLICKA FRÄN FINLAND. A&W
Lööf-Eriksson, M: MANUEL LUNDSTRöM FRÄN SyD-
AMERIKA. Verdandi/R&S
Lundgren, G m fl: MARITZA - EN ZIGENARFLICKA.
A&W
Olofsson, R: JAG HETER GOIKO. Om en invandrarpojke
från Jugoslavien. R&S
Peterson, A-M & H: RADOVAN OCH RITVA. Två invand-
rarbarn från Jugoslavien och Finland. A&W
Walkare, G: MARIAMU FRÄN KIJIJI. R&S

SIDA ger ut en serie om BARN I U-LAND, som man kan få"gratis (i den mån titlarna finns kuar). Besttills frå.n 1IDA,
rnformationsbgrån, 705 25 Stockhol.m. Hiir tir ett urual titlar
ur den serien:
Fröbers, P: MARIA FLYTTAR TILL LIMA
Geijerstam/Levander/Kvarnström: FILIP BLIR UT-
LÄNNING
Håkansson, M: NAR POLISEN KOM. . . Spanska barn be-
rättar
Jordan, K: NIGAPWA - FLICKA I ETIOPIEN
Lov6n/Fagerström: CARLOS I COLOMBIA
MEDAN BOMBERNA FöLL. Om barn i Vietnam.
Petersen, P: VI BOR I ZAMBIA
Thorwall, K: SERGIO I CHILE (från Allende-tiden)
Wik-Thorsell, A-L: USHA - FLICKA I INDISK By

Böcker för uurna om barns möten med olika kulturer:
Goodman, M E: BARNKULTUREN. Samhälle och kultur
sedda med barns ögon. W&W
WaIIin, K: ATT VARA INVANDRARBARN I SVERIGE. Så
är det - så borde det vara. Om kulturkollisioner och upp-
fostringsmönster, om barns utveckling och språkets betydel-
se. W&W
Lindström (red) /Berefelt/Thorsell: LIVET TRÄD. Världen
genom barnets ögon. R&S
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St g Holmqvist,Aud 

-lalle

Aud Talle och
StiS Holmqvist:
Barheidas tre hustrur
Liber
Aud Taile är socialantropolog
och Stig Holmqvist frilansjour-
nalist. I omgångar har de under en
längre tid bott hos Barabaigerna
och då närmast antingen hos, el-
ler granne med, patriarken Bar-
heida. De har valt att skildra ba-
rabaigfolket med utgångspunkt
från kvinnorna, eftersom det är
de som står för den dagliga pro-
duktionen, det dagliga överlevan-
det.

Barabaigerna är ett minoritets-
folk i norra Tanzania, vars lev-
nadssätt det inte finns plats för i
dagens Tanzania. De var tradi-
tionellt boskapsnomader, flytta-
de mellan torrtids- och regntids-
betesmarker. Vandringssyste-
met bröt samman när jordbrukar-
grupper slog sig ned på de od-
lingsbara delarna av deras områ-
de. Den oförståeise de möter för
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sina problem, det förakt de möts
av utanför sina egna kulturom-
råden. är en rest av det koloniala
arvet. Engelsmän och tyskar led
försmädliga nederlag mot ba-
rabaiger och massaier, vilket
bortförklarades med att de var
otroligt grymma och blodtörstiga
folk. Eftersom de inte var samar-
betsvilliga brändes deras bYar
och i konflikter mellan jordbru-
kare och boskapsfolk stöttade ad-
ministrationen av princiP alltid
jordbrukarna.

Förutom att ge en historisk
bakgrund, beskriva den politiska
uppbyggnaden, det juridiska sy-
stemet och ägandeformerna hos
barabaigerna belyser boken för-
hållanden inom familjen och mel-
lan olika människor. samt olika
människors ställning i samhäl-
iet. De saker som tas upp är bI a:

- Kvinnans respektive mannens
ställning och troliga anled-
ningar till att samhället är pat-
riarkaliskt.

- Familjen som självständig
produktionsenhet, socialt och
biologiskt f aderskap, den
barnlösa kvinnans situation.

- Arbetsfördelningen. Familje-
strukturen är patriarkalisk.
Men männens traditionella
uppgifter har försvunnit och
de har inte tagit på sig några
nya. Produktionen står kvin-
norna för. Om nu männi-
skors stäIlning i samhället be-
ror på den ställning de intar i
produktionen, vad kommer då
att hända i framtiden? Kom-
mer patriarkatet att försvin-
na? Kommer männen att ta
över några av de traditionella
kvinnosysslorna ?

- Omskärelse kvinnlig och
manlig. (Aud har skrivit en ut-
förligare berättelse om kvinn-
lig omskärelse bland massaier-
na i Rapport 8/78)

- Kvinnornas rådsmöte beskrivs
mustigt och utförligt. Det hålls
med anledning av att en man
förbrutit sig mot två av
grundreglerna för hur en man
får bestraffa sina hustrur.
Mötet skali besluta vilket
straff som skail utmätas. Un-
der mötets gång stiger stäm-
ningen och munvigheten och
frispråkigheten blir stor.
Kvinnorna gör sig lustiga över
hur värdelösa de äkta män-
nen är som älskare. Ett sätt att
ge maktlösheten utlopp. För
till skillnad från männens

rådsmöten, där beslut fattas i
stora övergripande frågor, kan
ett kvinnomöte bara döma i
frågor som direkt berör rela-
tionerna mellan könen.

Trots att boken tar upp alla
dessa frågor, och ytterligare
ännu många fler, är den lätt-
läst och bitvis dessutom rolig
(gäller specieilt kvinnornas
rådsmöte). Den visar att pro-
blemen är mycket mer kompli-
cerade än man kanske först
tror. Själv fortsatte jag att
fundera länge efter det att jag
läst boken' Britt wettin

Cecilia Molander:
Kvinnor i Vietnam
SIDA och. Nordiska
Af rikainstitutet
Vietnam hotas av nya militära
anfaii. Livsmedeissituationen ef-
ter fem år är mycket svår. Dess-
utom hjälper man efter förmåga
Kampucheas folk. En vietname-
sisk poet, Che Lan Vien, som ny-
ligen besökte Stockholm, berät-
tade t ex att tilldelningen av tyg
nu är 4 m/person och år men av
dem avstår man 1,5 m till männi-
skorna i Kampuchea.

Cecilia Molanders bok "Kvin-
nor i Vietnam" är i dagens läge
nödvändigare än någonsin. Tili-
sammans med Vietnam & Laos-
förbundets och SKV:s häfte "Ri-
da på stormen" är den ett utmärkt
material för studiecirklar eller för
var och en som är intresserad av
Vietnams kvinnor och den stora
roll de spelat i befrielsekrigen och
spelar i samhällslivet idag.

Matriarkat kan spåras i Viet-
nams avlägsnaste historia tre tu-
sen år tilibaks i tiden. Sedan har
följt århundraden av förtryck.
Under ca 1000 år fram tili 900-
talet e Kr var Vietnam ockupe-
rat av Kina och Konfucius'kvin-
nofientliga filosofi härskade och
satte djupa spår intiil våra dagar.

Huvudsakligen handlar dock
boken om dagens kvinnor och
inte minst om den viktiga roll
kvinnoförbundet spelar. Själv-
klart finns det många och svåra
problem, när urgamla sedvänjor
och moraliska föreställningar
skall förändras. Men Vietnams
kvinnor har trätt ut i samhäIls-
livet, inte tillfälligt utan för att
stanna.
Boken rekommenderas varmt.

E.P.



Närfårmanöräl

Du kan få ftiräldrapenning om du
måste stanna hemma från arbetet när
ditt barn är sjukt eller om den som
brukar ta hand om ditt barn är sjuk.

örtillftillig våd av

Vill du en dag om året
hemmet kan du också
penning.

Du kan också få f'oräldrapenning om
du behöver folja med barnet till bar-
navårdscentralen eller folktand-
vården.

När mamma ligger på BB kan pappa
få foräldrapenning om han stannar
hemma från arbetet och tar hand om
andra barn i familjen. Han kan också
vara hemma när första barnet är f-ott.

besöka dag-
få foräldra-

Det här gäller barn under 10 år, Antalet dagar
per år man får ta ut med fträldrapenning lor
tillftillig vård av barn varierar. Det beror på hur
många barn man har

Läs broschyren
som finns hos
ftrsäkringskassan.
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ånsÄKRlNoslossåN
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tiga, svarta USA, samtidigt som
Jacob Holdt intensivt förklarar
sin kärlek till hela det amerikan-
ska folket - för dess spontanitet,
värme och öppenhet. Det är det
omänskliga samhällssystemet
han vill åt, ett kapitalistiskt, pro-
fithungrigt system som han anser
forma såväl bödel som offer. Un-
der tiden jag läste boken greps jag
alltmer av Jacob Holdts egen per-
sonlighet, varm, känslig, inten-
sivt engagerad - nästan som en
modern Messias - och hans för-
måga till djupt känsloengage-
mang i de människoöden han
möter liksom hans avslöjande,
faktagrundade klarsyn av det
amerikanska samhällets sociala

och ekonomiska konflikter. Som
fotointresserad fascinerades jag
också - vilket kanske kan tyckas
ovidkommande i detta samman-
hang - av hans fantastiska bitd-
seende, känsla för motivet, doku-
menterat i de fotografier som ut-
gör mer än halva boken. Den fo-
tografiska dokumentationen blir
inte här ett konstnärligt självän-
damåi, varje biid fylier en funk-
tion, berättar något om livet - är
insatt i ett socialt, politiskt och
ekonomiskt sammanhang.

Måtte den inspirera alla som lä-
ser den att aldrig ge upp kampen
för människovärdet. här hemma
och ute i världen!

Gunilla Hogling

Jacob Holdt:
Amerikanska bilder
Liber
Jag har just - gripen och van-
mäktig, upprörd över min egen
passivitet och samtidigt stimule-
rad, Iagt ifrån mig den bok, som
jag tror kommer att förbli min
största läsupplevelse på länge.
Boken heter Amerikanska bilder
och är skriven av en ung dansk,
Jacob Holdt, som luffade runt i
USA under fem år 1970-75, enbart
försedd med sin stora tillit till det
bästa hos människan och sin
misstro till det värsta, samt en
enkel kamera. Med denna tog han
över 15 000 bilder, som på det mest
inträngande och gripande sätt
skildrar afroamerikanernas liv -
deras sorg, apati, aggressivitet
och livsglädje. Jacob Holdt lycka-
des - som få resenärer - få en
inbiick i deras mest intima liv
genom att under sina år dela allt
med dessa människor, kärlek,
kamp och till och med kriminali-
teten.

Han arbetade med bomullsploc-
karna i Södern, nästlade sig in
hos överklassen i Alabama med
hjälp av en korthårig peruk, slogs
tillsammans med indianerna vid
Wounded Knee, biev överfallen i
de stora städernas ghetton, enga-
gerade sig i de mexikanska in-
vandrade druvplockarnas kamp
för en egen fackförening, kort
sagt knöt kontakter tvärs ige-
nom alla samhällslager. Miljonä-
rer. senatorer, narkomaner, pro-
stituerade, homosexuella, Attica-
fångar... Boken är en enda stor
solidaritetsförklaring till det fat-
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Andre Brink:
Ut ur mörkret
Forum
En annan bok som också speg-
lar apartheid-problemet - men i
romanform är sydafrikanen And-
16 Brinks bok Ut ur mörkret (eng
org:s titel Looking on darkness).
Aven denna grep mig djupt. Bo-
ken kan läsas på två plan. Den är
en intensiv skildring av kärleken
mellan en svart man och en vit
kvinna, den lust och glädje men
också rädsla och ångest de kän-
ner i sitt förhållande. Den utgör
också en skrämmande beskriv-
ning av det sydafrikanska sam-
häIlets förtryck av de svarta. de
förödmjukelser de svarta måste

utstå på grund av sin hudfärg.
Steve Bikos öde står i eldskrift
för en, när man läser om Josephs,
huvudpersonens, behandling i
fängeiset. När boken börjar, sitter
nämligen Joseph fängslad, häk-
tad för mord på den kvinna han
älskade. Han klarade inte att leva
med sin desperation inför om-
världens tryck. Här i fängelset i
väntan på dödsdomen går han
igenom sitt liv, bit för bit, sin upp-
växt prägiad av generationers
kamp mot de vita, sin personliga
utveckling under studieåren. re-
lationerna till kvinnor och män
han känt, teatern i hans Iiv -han blev skådespelare. Om och
om igen kommer minnesbilder
från hans starkaste kärleksrela-

tion för honom, bildar relief till
hans nuvarande situation i fäng-
elset, där han systematiskt be-
rövas varje spår av identitet och
människovärdighet. Romanen är
ett starkt dokument över en svart
människas tankar, känslor och
upplevelse av sin situation i ett
våldspräglat vitt samhälle, där
hudfärgen fortfarande avgör
vem som har rätt till en fullvärdig
människotillvaro. Som vit skäms
man. Att författaren dock är vit
fyller en med glädje - denna för-
måga till inlevelse i de svartas si-
tuation även bland liberala vita i
Sydafrika måste ju på något sätt,
någon gång bidra till en föränd-
ring av situationen. Eller. . .

Gunilla Hogling

Michele Wallace:
Black macho
& the Myth of the
Superwomen
DiaL press

Den svarta folkrörelsen Black
movement i USA på 60-talet var
ingenting annat än den svarte
mannens kamp för att ta tillbaka
sin förlorade manlighet.

Det skedde genom att han un-
dertryckte den svarta kvinnan
och erövrade den vita. Den vita
kvinnan var en del av den vite
mannens egendom. Det gick snab-
bare att erövra henne än att skaf-
fa sig kontroll över produktions-
medlen.

Det var därför den svarta rörel-
sen misslyckades. De svarta le_
darna nöjde sej med att definiera
svart makt, black power, i sexuel-
la termer i stället för i politiska
och ekonomiska.
Dessa kontroversiella åsikter
står Michele Wallace för i boken
"Black Macho & the Myth of the
Superwoman (Th.e Dial press,
New York, $ Z.g5). Boken har
nyligen kommit ut i USA och be-
tecknas av många ledande femi-
nister som början till en svart
kvinnorörelse.

Michele Wallace, 27 är och upp-
vuxen i ett välbärgat medelklass-
hem i Harlem i N;'välÄ;; +

BARN I DDR
I vårt socialistiska land har nästan alla barn - om föräld-
rarna så önskar - plats på daghem.

Filmer om BARN PA DAGIS - BARN TSKOLAN - BARN
PÄ FRITIDEN - IDROTT FÖR BARN KAN IåNAS fråN OSS.

Även litteratur på tyska - om och för barn - kan tånas
från vårt bibliotek.

DDR KUTTURCEilTRUTT
Uppfandsgatan 32. Box 668, 1ol 29 stockholm tet. 08/34 Tg12-19

INTOURIS
inbjuder Er
att göra en resa
till Sovjetunionen
Det mest intressanta för varje sä-
song är resor till huvudstäderna i

våra 15 unionsrepubliker, till
konstfestivaler, samt vilo- och
rekreationsresor till kurorterna
vid svartahavskusten. Intourist
ordnar specialresor också för oli-
ka yrkeskategorier och intressen.

SOVJETUNIONENS
TURISTBYRÄ INTOURIST
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flera år skrivit artiklar för olika
tidningar om förhållandet mel-
lan svarta män och kvinnor.

Styrkan i Michele Wallace bok
ligger nämligen i att hon analyse-
rar den svarta befolkningens his-
toria i USA ur könsrollssynpunkt.
Hon gör det i egenskap av feminist
och genom att göra upp med de
svarta manliga historieskrivar-
na och den svarta rörelsens ledare.
Hon citerar och kommenterar de-
ras skrifter och får dem att fram-
stå som enkelspåriga tänkare.

Michele Wallace menar att det
inte funnits någon svart kvinno-
rörelse i USA hittills därför att
svarta kvinnor inte velat föro-
Iämpa sina män. Svarta kvinnor
har hittills också i första hand
identifierat förtryck med rasför-
tryck. De har därför ägnat sina
mesta krafter åt medborgarrätts-
kampen.

Men besvikelsen över resultatet
är stor. Civil Rights movement,
Black movement och Black power
var i första hand männens rörei-
ser och kvinnorna har i dag upp-
täckt att de inte fått de rättigheter
de räknade med.

Av den svarta rörelsens visioner
om en svart kultur i Amerika blev
det heller ingenting. De svarta
har accepterat de vitas samhäIls-
system och ordnat in sej i sam-
hälisklasser.

Männen var tacksamma för
kvinnornas insats men de släpp-
te aldrig fram dem till de främre
leden.

Men Wallace är också bitter
över att ha blivit övergiven för
den vita kvinnan. Under kamp-
åren på 60-talet började de svarta
männen öppet visa sitt förakt för
de svarta kvinnorna. Under täck-
mantel av medborgarrättsrörel-
sens slagord "lika rättigheter för
alla" började de gå ut med vita
kvinnor.

De föredrog det amerikanska
skönhetsidealet - den vita kvin-
nan. Därmed gjorde de klart för
den svarta kvinnan att hon inte
hade något värde. Genom att
erövra den vita kvinnan kunde de
också sätta sej på den vite man-
nen.

Så återfick den svarte mannen
sin förlorade manlighet och där
stannade revolutionen, hävdar
Michele WaIIace.

Männen trodde På sin egen vi-
rilitet som ett medel för frigö-
relse. De gjorde sina könsorgan
till en politisk maktfaktor.

Michele Wallace skriver också
om det djupa förakt som alltid
funnits mellan svarta män och
kvinnor i USA. Det skapades un-
der slaveriet.

På plantagerna kunde mannen
inte uppfylla sin traditionella roll

som man - vara familjens över-
huvud, beskyddare och ensam
försörjare eftersom han var
slav.

Kvinnan framstod därför som
ledaren i familjen. Förutom att
sköta de traditionella kvinnosyss-
lorna jobbade hon tillsammans
med sin man ute på fältet.

Men hon var också den vite
mannens egendom. Han kunde när
som helst ta en svart kvinna
utan att hennes man kunde in-
gripa.

Det är just det sista som skapat
den svarte mannens bitterhet
gentemot den svarta kvinnan, me-
nar Michele Wallace. Hon var den
uite rnannens slav och inte hans.

Wallace ger de vita en stor del
av skulden för dessa förhållanden.
De har alltid haft intresse av att
upprätthåIla osämjan mellan
svarta män och kvinnor. Men hon
kritiserar också sina egna systrar
och bröder som totalt ignorerat
att studera sina egna könsroller
genom tiderna.

Michele Wallace bok Iär oss att
ingen kamp kan lyckas utan kvin-
nornas medverkan. Men eftersom
kvinnorna alltid varit förtryckta
och åsidosatta måste de göra uPP
med sitt förflutna för att kunna
kämpa sida vid sida med männen.

Annika Danielson

NAR JAG BLIR STOR
21 barn berättar om framtiden
för Lisa Berg och Annika Holm

"Om man lär känna växterna
och blommorna, då trampar man inte pä dom"

"Alla skall känna att dom behövs"

"Det kan inte bara finnas vi"
Efterord Johan Galtung

Gidlwtds
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ICA-handfarens

Bra priser, bra kvalitet, nära till
trevliga butiker.
Men det racker inte. Det skall vara
trivsamt att handla också. Råd och
tips, vänlighet, service .

Butiken vill vi göra så att den passar
dig och alla andra kunder. Darför
lyssnar vi gärna på dina synpunkter.
Vi ar vana att jobba i lag. Där var
och en får sitt ord med. Butiksarbete
är ju ett lagarbete där alla hjälps åt.

butikslag jobbar för dig

Varje ICA-handlare är sin egen.
Varje ICA-butik är en arbetsplats f ör
sig. Dar samarbete mellan alla är
naturligt och enkelt.
Handlarna samverkar inom ICA-
rörelsen, tex när det gäller inköp,
utbildning, f inansiering och gemen-
sam försaljning.
Ungefär en tredjedel av livsmedels-
försäljningen i Sverige går geno'm
ICA- butikerna.

Mer för pengarna hos din IcA-handlareta
I

ft---
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Sna ttär det deras ttlr...- araftirdinabarniHSB.^EtosP,
Idag är det ont om bra bostäder.

Vem vet hur det ser ut påbostadsmarknaden dend_agen dgm vill flytta hemifrån...
Borja nu. Kom iill narmaste HSB-kontor. Eller skicka in kupongen.

HSBs Riksfiirbund, lnfcrrmationsavclelningen, Fack, I 04 Z0 Stockholm.

Skicka mig infcrrmarion om bostadsrätt i HSB och hur det går tillatt bospara.

Namn Adress

HSB skaparbotrivsel.


