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En blå kjolfåll och en fotriktig sko med
klack blir kvar bråkdelen av en sekund,
resten av den brådskande kvinnokrop-
pen har redan rundat hörnet och för-
svunnit in i den mörka, smala korrido-
ren där bara en mycket liten, röd lampa
brinner. Där vilar en egendomlig doft,
lite instängd och gammal; det luktar
kvalmig, dammig krydda.

Snabba, lätta steg förenar sig med lju-
det av andra fotter, svaga viskanden
prasslar när blå beslöjade huvuden kom-
mer samman. Uppför trappan skrider
några, andra kämpar intill ledstången.
Däruppe ligger kyrkan med sitt medel-
tida, katolska kyrkorum. In i bänkrader-
na strömmar nunnorna i klostret i sta-
den Chelmno i norra Polen.

Det är morgonmässa och klockan
snart tjugo över sex. Två av husets tre
präster - de enda manliga innevånar-
na i detta hus bestående av hundra syst-
rar - leder mässan och delar ut det heli-
ga sakramentet. En ung syster följer en
av dem till de gamla systrarna som inte
orkat komma till kyrkan, med sig bär
prästen kalken under en vacker duk.

BRER MACKOR ÅT KARLARNA
Kvinnorna sitter tätt, likt duvor med
böjda blå nackar. Någras blickar möts
över bänkraderna, ansikten spricker upp
i hastiga leenden. Men syster Maria är
inte här. Hon står nere i klostrets bageri
och tar emot bröd från staden. När
andra mässan börjar klockan sju brer
hon mackor åt de anställda karlarna i
klostrets ladugård.

Syster Maria drar samman den blå,
stickade koftan med sin ena hand där
hon ilar fram i korridoren. Hon är 65 år,
liten och värkbruten men snabb som en
vessla. Hon finns överallt utan att egent-
ligen ha någon speciell befattning. Förr
bakade hon husets bröd, men mjölran-
soneringen har satt stopp för det.

- Det var en sådan glädje, säger hon,
och drar med handen över det tomma
bakbordet och de gapande degtrågen.
"Hos mig i bageriet", säger hon, ty det
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förblir hennes domäner trots att sysslor-
na är andra.

Hennes kinder är alltid blossande
röda under den blå slöjan, som alla
Barmhärtighetssystrar bär. Deras sam-
manslutning bildades på 1600-talet och
till huset i Chelmno kom de 1821. Då
hade här redan bott systrar från andra
ordnar sen 1200-talet. Under de medel-
tida valvbågarna sitter nu de gamla i
klostrets ålderdomshem i sina iåtöljer.
Syster Maria nickar åt en och annan där
hon pilar fram.

VITLE INTE BLI NUNNA
Klostret i Chelmno är provinshus, det
hyser över 400 personer. Bland dem
finns fler än 200 svårt handikappade
barn och äldre, som vårdas i klostrets
institution. För dem finns knappast
andra inrättningar i det polska samhäl-
let. När den tidiga mässan är slut hastar
de l7 sjuksystrarna ut ur kyrkan, ljusen
hinner knappt släckas förrän de är på
väg över gården till de sjuka. Klockan
sju börjar deras arbetsdag och inte för-
rän tio om kvällen går de därifrån.

Men när syster Maria släpper det hon
har för händer för att gå till bön uppe
på kyrkans läktare var dag när klockan
blir två, gör de detsamma - om de hin-
ner. Under en timma blir det då tyst i
klostret, omgivet av sin fruktträdgård
och potatisåker, sitt växthus, sin örta-
gård och ladugård. Då syns bara de feta
råkorna som ropar i tradgården.

Syster Maria spjärnade emot kloster-
livet, ville egentligen inte alls bli nunna.
Men ödet placerade henne en tid sonr
hjälp hos systrar nära hennes hem. Hon
fick en klassisk kallelse:

En gång, då hon bad sin rosenkrans
framför bilden av den Helige Vincent,
Barmhärtighetssystrarnas grundare, sa
han: kom till mig! Och så blev det. Nu
har hon varit syster i 4l år, men hennes
mor grät när hon gick in - hon visste
att de inte skulle ses igen. På den tiden
fick ingen syster besöka sin familj. Sys-

ter Maria fick inte ens lov att fara på sin
mors begravning.

- Ibland drömmer jag om henne. Då
är hon alltid frisk och glad - det är ju
så jag minns henne, säger syster Maria.

Men om livet kunde levas en gång till,
skulle hon välja klostret då?

- Absolut ! säger hon medan den lil-
la radion förmedlar nyheter i hennes
krypin och stickningen matas fram mel-
lan hennes fingrar, stickningen sonl
ibland faller ner på täcket om kvällarna
för att hon somnar innan hon hinner läg-
ga den ifrån sig. För ibland kan nog
dagarna bli långa och om morgonen
ringer alltid klockan. Tidigt. Vid fem
samlas hon och hennes systrar på läkta-
ren för bön.

Varje syster får sin uppgift, allt efter
läggning, kunskap, intresse och husets
egna behov. Ytterst är det syster Krys-
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Inne pd en skruttig gc)rd strax
bakotn klostertnuren stdr syster
Annas bil inne i ett garage. Jag
var försla nunnen bakotrt ratten
i Polen. bercittar hon rrrcd sin
spjuveraktiga blick.

Flera gånger vale dag ber syst-
ral'na i klostrct i Chelmno sin
rosenkrans. rned en liten kula
.för vale bön upptrcidd pc) en
Irink, allra lringsl ner Jinns kru-
cifrxet.
Rosenkransen Jinns dcir allticl i
dräktens ficka, rrilt sortt det cir
.finns den trrcllan kvinnornas
.fingrat som etl tidsJördriv dr)
den inte används i bön, sont ett
radband att pilla på för rastlösa
.fingrar
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Sl,sler Zofia (till höger) vill ut i t,tirlden, ut i rnissiort. Syster Klara (till vcinster) har sin plats i '
husets kontor där hon vakar över portett och alla derrt sotrt passerar.

tyna, som Iungerar som provlnsens
inspektör, som bestämmer vem som får
göra vad. Allt måste ju flngera i ett hem,
även de tråkiga sysslorna måste någon
göra.

Därför gräver syster Pelagia i dyng-
högen bakom grisstian ute på gården
medan syster Marta sår i värthuset och
syster Izabella skriver maskin på konto-
ret. Därför förbereder syster Leokadia
de döda inför begravningen och syster
Klara håller utkik över vem som går in
och ut genom klostrets port och svarar
i telefonen, medan syster Barbara är
husets föreståndarinna. Syster Anna har
körkort och blev därför chaufför, men
också husets fotosraf och kantor.

I klostrets kök springer syster Zofia
f'ram och åter mellan diskhoarna och
kylrummet, hon tömmer en jättegryta
rned spaghetti i ett durkslag över golvets
brunn. Hon är 24 år, men gick i kloster
redan som tonåring i en annan orden i
Gdansk.

- Jag reser till en väninna, sa hon till
föräldrarna, men hon for till nunnorna.
Hennes mamma och pappa tyckte att
hon var vansinnig då, i dag är de stolta
över henne. Nu har hon varit nunna i
fyra år.

KLIPPTE SITT IÅNGA HÅR
Om ett år har syster Zofia avlagt sina tre
löften; lydnad, fattigdom och kyskhet.
Bakom sig har hon den allra första tiden,
som postulant. Precis som de åtta unga
flickorna, som ibland kommer i en tät
grupp över gården, har hon varit på
språng mellan studierummet och kyr-
kan, som de har hon förberetts på klos-
terlivets villkor.

Också syster Zofia har efter sin betän-
ketid hemma hos familjen valt att klip-
pa sitt långa hår, tecknet på att hon vill
stå fast vid sitt val och bli novis. Nu är
hennes hår kort och den vita slöjan som
hon bar under sina år som novis ersatt
av den blå. Men ingen får se henne utan

- i sitt rum har hon draperier kring sin
säng liksom de två andra systrarna hon
delar rummet med.

Syster Zofia vill så mycket; hon vill ut
i världen, ut i mission, till Brasilien, Tur-
kiet ! Men blir det någonsin av? Hort
måste ju ta sin studentexamen först, få
ett yrke som behövs där, dit hon kom-
mer. Problemet är att hon känner olust.

vill hellre ha något i händerna än sitta
med sin näsa i en bok. Hon är I'ull av
energi, orden trillar bestämt ur hennes
mun men skrattet bor i ansiktet. Blicken
är fast och händerna starka.

Vem hade hon varit här, hos oss?
Säkert en sportig tjej, en basketspelarc
i ett A-lag någonstans. Men detta air'

Polen och hon är en av 3 000 Barmhär-
tighetssystrar i landet, en av 37 000 i

världen. Kanske är det svårt för oss att
forstå hur en tro kan vara så stark att
rnan viger hela sitt liv åt Gud.

F R ISTAD
Att glömma den starka övertl,gelscn Lrr

lätt - man frågar sig: det rnåstc r,äl l'in-
nas något mer?

Det gör det säkert också, hos många.
Kanske finns här en fristad för kvin-

nor som inte kan ställa upp på den trii-
ditionella roll som väntar dem utc i sanr-
hället. Kanske är deras frihet störrc i

denna varma kvinnogernenskap, där alla
någonstans i sitt inre är unga, fnittriga
flickor och där de gamlas ansikten för-
blir släta och klara, som Transparant
Blancheäpplen om sensommaren.

De delar allt som i en stor familj rnen
markerar också att med alla går de inte
lika bra ihop. Och somliga har sina hcni-
ligheter i detta miniatyrsamhälle, sonr
också har sin hierarki.

- Livet i klostret är inte alltid lätt,
säger en av systrarna, men är det det ute
i världen? Är det lätt för den kvinna som
ensam får fostra sina barn, eller vars
man super och kanske misshandlar hen-
ne? Är det ett friare, ett enklare och lyck-
ligare liv?

De blå systrarna Maria och Zofia
smyger in på vårt rum efter kvällsandak-
ten. Tv:n lockar dem inte, men syster
Izabella kan låsa upp den om där f inns
nyheter att se, eller kanske någon fin
film. Det stiger ett fniss upp mot taket,
det sjuder av berättarlust.

Men klockan halv tio far de upp, tar
sina etuier med bönerna och tassar bort.
Och det blir mycket tyst i korridoren. | ,



V ,a inte låto nåson
hun(d)so oss, inte gå i kop-
pel eller ledbond och lito
blint till någon husse eller
motte.

Som EG.
Så kommer vi nu har,

efterlöngtode ov utsvultno
löstörstonde lösore. Nö, vod
biuder vi på så har i som-
morens liuso nötter?

Jo, vi sko ut pö öventyr i

vår förönderligo och förun-
derligo vörld. Vi vill viso dei
vögen till blåbesloiode nun-
nor i Polen och till de storo
bornoskororno och deros
kömponde mödror på Kop
Verde.

Och döremellon stonnor vi
upp ett bro tog i vört eget
lond och försöker få en bild
ov hur EG påverkor våro liv
och vår politik. För påverko-
de ör vi och blir önnu mer.
Pö gott eller ont?

Från redoktionen kon vi
meddelo ott Ingelo Lundholm
nu lömnor sin plots som
onsvorig tidningsmokersko.
Vem som kommer istöllet ör
inte klort.

Så önskor vi er ollo en
lustf ylld lösning !

Vl MÄNSKOR utges ov Svensko Kvinnors Vönsterförbund. Nr 3 1988. POSTADRESS: Bornöngs-
goton 23, l16 4l Stockholm lel: 08-40 90 65. ANSVARIG UTGIVARE: Lotto Schullerqvist. REDAK-
TÖR: Ingelo Lundholm. PRENUMERATION: l0O kr. Srödprenumerotion 150 kr. Gåvoprenumero-
tion 85 kr. POSTGIRO: 90 24-1. Vl MÄNSKOR utkommer med 6 nr/är. REDAK-
TIONSKOMMITTE: Susonne Biörkenheim, Evo Ekelöf, Gunillo Homne, Mekki Korlsson, Hiördis
Levin, Emmo Moldonodo, Lotto Schullerqvist, Helene Thornblod. Redoktionen onsvoror endost för
besröllt moteriol IRYCK: Tryckeri AB Federotiv, Stockholm l9BB. SÄTTNING: Ordgruppen, Stock-
holm. OMSLAGSBILD: Tommy Olofsson,/MlRA. BAKSIDA: Ingelo Lundholm.

BILD: ULRIKA ALING



Vo' e' de'?????
a? Sa du EG? Vadå EG? Vem bryr sig om EG?
Och du förresten, vad är det egentligen, det där
EG?

EG, den Europeiska Gemenskapen, ska bliett Europas
förenta stater är det tänkt i huvudena på EG-strategerna,
där de sitter i sitt högkvarter i Bryssel. Men det handlar
bara om VÄSt-europa.

Mellan medlemsländerna försöker man riva ner så myc-
ket som möjligt av handelshinder som tullar och subven-
tioner; rörlighet är honnörsordet. Rörligheten av pengar
och arbetskraft (dvs vi människor) från land till land gyn-
nar den ekonomiska utvecklingen, hävdar man. Sverige har
ett frihandelsavtal med EG sedan 1972 (dä hette det EEC).

Regeringen vill gärna ha ett nära samarbete. Men inte
medlemsskap. . . Det är inte förenligt med svensk neutra-
litet, säger utrikesminister Sten Andersson.

"Även om inte Sverige går med i EG, så ska våra före-
tag göra det !" resonerar man å andra sidan inom export-
industrin. Och ASEA köper Brown Boveri och. . .

Frågan är om det i slutändan innebär någon skillnad att
gå med eller inte, om Sverige fortsätter i samma kurs och
anpassar sig alltmer efter EG:s riktlinjer. Visst skulle
erportindustrin må alldeles förträffligt av ett medlemsskap
i EC. IVIen mår de inte väldigt bra redan nu?

Däremot: hur blir det med fackets inflytande, vårt jord-
bruk, arbetarskyddet, miljölagstiftningen och regionalpo-
litiken? Kan vi hävda våra ståndpunkter i EG?

Läs vidare och beerunda. Li



Det formella inträdet i EG behövs inte
menar hon. Vi sitter redan intrasslade i
EG:s nät. Närmandet, harmoniseringen,
har skett i tysthet, utan debatt eller mot-
stånd. För alltför många är EG bara ett
abstrakt begrepp.

Det är inte vpk-riksdagledamoten
Viola Claesson jag söker upp, utan EC-
debattören och kvinnan Viola Claesson.
Hon aktiv redan på 60 och 70 talen när
EG-frågan var varmare och Norge och
Danmark hade folkomröstningar.

- Om vi ändå kunde få igång en
debatt om EG! Vi måste få folk att ifrå-
gasätta exportindustrins krav på när-
mande till EG.VIOLA

"Vi möste reogero
innon EG regeror''
Ändo sedon slutet ov 60-tolet hor
EEC och sedon EG vorit oktuello
frögor. Men någonstons på holvo
vögen tynode debotten bort. Dör-
emot inte nörmondet. Steg for
steg hor EG sloppts in genom
Sveriges glöntode dörr.

Violo Cloesson försöker töndo
debotten igen. För hon ör försök-
rod om ott EG betyder urholkning
och utormning.

Men i riksdogen möts hon ov
tystnod. I miliörörelsen dör-
emot.

Viola Claesson talar gärna om EC;
hon är engagerad och stundvis förtviv-
lad säger hon. Förtvivlad över att så tå
tycks bry sig om vart det barkar hän:
"Det spelar ingen roll vad jag än skri-
ver eller säger. I riksdagen blir det ingen
debatt om vad undfallenheten inför EG
betyder för vår miljö, regionalpoliti-
kgn. . "

Viola Claesson sitter med i riksdagens
trafikutskott. Därför är transportfrågor
ett "måste" och ett intresse för henne.
Och transporter spelar en stor roil i EG-
diskussionerna: det handlar inte bara om
ett flöde av arbetskraft och kapital mel-
lan medlemsländerna utan också om
varor och produkter som ska rulla på
lastbilar, långtradare, extra tunga och
breda.

EG-strategernas vision är att man ska
slippa lagerhålla varorna; istället ska de
direkt från löpande bandet in i långtra-
daren och ut till kunden.

BESTALTD MOTORVAG
Bilindustrin är en av nycklarna till ett
fulländat EG. Och regeringen med kom-
munikationsminister Sven Hulterström
låter bilindustrins önskemål bli lag,
menar Viola Claesson. Ett exempel är
hur PG Gyllenhammar kunde "bestäl-
la" en motorväg genom det svårt skogs-
dödsdrabbade Bohuslän, säger hon.

- Där breder nu en första bit av
Scandinavian Link ut sig. Kommunika-
tionsministern har anammat bilindust-
rins argument att en ökad bilism är nöd-
vändig för att säkra välfärden.

Viola Claesson kritiserar hårt regerin-
gens hållning i EG-frågan, som säger att

Viola Claesson
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Nör buddistmunkorna i Soigon brrinde sig sirilva till drids
i det fiärran sexli-tqlet, sa dom qtt det var i protest
mot himlens eld-napalm.
Och vi kunde förstå det, sa vi - om rin icke med kroppen
så dock som skril
Ncir valarna vältrar upp pd land anar vi våndan:
hellre dö fort på det torra
rin sskta kvrivas i ett smutsigt hav.
När massgrben inte leingre blir brunstig

förstår vi ocksd det i skqmsna ilningar:
ollonsvinet kunde finna sig i att t(imios till hwdiur
men att behandlas som stapelvara
frdn födsel till avlivning
dd strejkar ur-skuggan inom det ofödda
det o-livet vill hon inte föra vidure
Vrigra föda! går budkavetn genom grisens arvsmassa?
Men skogsrnu? Dom ör rindå vilken gröda som helsl?
Dom kan öndå inte bediaT inte simma? inte vara kdto?
Vi behandlar dom med round-up och kväve
Vi befriar dom från ogrcis och fagelspillning

frdn gnagare, kryp och lavar
W foryngrar dom och skördar dom
och bereder msrken åt dom - vi gör atlt för dom
ullt!
och så står dom drir som bortskcimda srytor
gripna av anorexia
slokar med grenorna, toppar fiiry och doft
står drir och dör oss rakt i qnsiktet
vi hsde ju raknal-u, ii* ;ti;;;; barret
Vitken hemtighet rör sig i det vitdq
som hdnar oss på detta sritt.

Med Iöv och luv från
SARA LIDMAN

harmoniseringen med EG är ett måste
om svenskt näringsliv ska överleva.

- Svenskt näringliv, vad är det? Ja,
inte är det bara Volvo. Asea och Elect-
rolux. Men det är de som gynnas av ett
EG-inträde. Men alla små och medelsto-
ra företag då, som inte kommer att kun-
na hävda sig i EG?

- I EG gäller de starkas makt över
de svaga. De redan stora företagen gyn-
nas medan andra slås ut.

S MÄRKNINGEN BLIR FRIVILLIG
Talet om ett enat Europa inom EG
menar Viola Claesson är en myt. Det
handlar bara om att Vristeuropa ska säk-
ra kontrollen över sina och andras till-
gångar. Tredje världen och Östeuropa
göre sig icke besvär.

Flera gånger under vårt samtal åter-
kommer Viola Claesson till det faktum
att Sverige håller på och redan har gjort
eftergifter gentemot EG. Till exempel i
lagstiftningen. Justeringar och ändring-
ar i lagtexten som betyder en stegvis
anpassning tillEG:s normer, menar hon.
Som att man kommer att tillåta tyngre
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fordon på svenska vägar och låta privat-
kapital gå in och finansiera bro- och väg-
byggen (Öresundsbron är på förslag).

Hon pekar också på att kommerskol-
legium anklagar arbetarskyddsstyrelsen
för att sabotera utrikeshandeln: skydds-
föreskrifter betraktas som "tekniska
handelshinder".

Och S-märkningen av elektriska varor
ska bli frivillig och inte som förut obli-
gatorisk. Också det ett led i uppluckrin-
gen av lagarna för EG:s skull, hävdar
Viola Claesson och hänvisar till EG:s så
kallade vitbok där det i 320 punkter står
vad som ska vara genomfört inom orga-
nisationens länder tlll1992. Där står att
läsa om att "fiskala och tekniska han-
delshinder" ska slopas, dvs vissa skat-
ter, arbetsmiljölagstiftning till exempel.

Viola Claesson tycker sig se parallel-
ler mellan dagens lågmälda EG diskus-
sioner och den debatt som hettade till i
början av 70-talet: "argumenten hål-
ler". Och samma ovilja i det politiska
etablissmanget att diskutera vad EG
inträde betyder för vår miljö och socia-
la välfärd.

- Men då på 7O-talet fanns många
fler debattörer, det var ett annat
debattklimat. De som dominerade på
högerkanten blev bemötta även av soci-
aldemokrater.

- Det var ett mer organiserat EEC
(nuvarande EG)-motstånd. Det gavs ut
skrifter och man ordnade möten. Och
givetvis spelade det stor roll att samma
diskussion fordes i Norge och Danmark.
Deras folkomröstningar gav skjuts på
diskussionerna här i Sverige.

De starka krafter som då verkade för
att Sverige skulle gå med i EG har hela
tiden sedan dess pressat på regeringen
och lyckats få oss allt närmare EG,
menar Viola Claesson. Det är exportin-
dustrin som tillåts visa vägen.

- Det är en fråga om makt. Och
makt, det har våra stora exportbolag,
med PG Gyllenhammar och SAF i spet-
sen. Ingen vågar plocka ner dessa poten-
tater från deras piedestaler.

FCLKCMRÖSTN ING?
Viola Claesson förundras över att inte
fler inom vänstern engagerar sig och sät-
ter sig in i EG-frågan: "Det behövs en
nytändning". Det är ju trots allt vårt
oberoende det handlar om, menar hon.
Att övernationella organ inte ska få ta
över vårt lands politik. Därför borde
även de som kallar sig liberaler stå emot
ett inträde i EG, för EG är raka motsat-
sen till frihandel. kommenterar hon.

- Idag säger regeringen och indust-
riidkarna samstämmigt: "Vi är så
exportberoende så vi måste anpassa oss
till vissa regler inom EG".

- Om fem år kommer det att låta:
"Nu är vårt regelsystem så anpassat till
EG så nu måste vi gå med." Så ser Vio-
Ia Claesson på utvecklingen. Hon tycker
det är olyckligt och har svårt att se någ-
ra fördelar med harmoniseringen med
EG.

Kanske är en folkomröstning det enda
som skulle kunna sätta fart på debatten,
är hennes fundering. Då skulle parter-
na tvingas slipa sina argument. Men
samtidigt minns hon folkomröstningen
om kärnkraften och socialdemokrater-
nas "tjuvtricks" med linje två. Ett lik-
nande drag med EG-frågan skulle vara
möjligt.

- Men jag är trots allt mer optimis-
tisk idag än på 70-talet. Jag tror att det
finns en möjlighet att vända trenden.
För även om arbetarrörelsen är försof-
fad så har miljörörelsen trätt fram istäl-
let. De är en ny kraft, och en stark
sådan. De är nog så kritiska till EG och
vad ett närmande betyder för vår redan
hårt sargade miljö.

- Så det finns hopp faktiskt, men det
är en kapplöpning med tiden. Säger Vio-
la Claesson. l

GUNILLA HAMNE



Storbonden slör rekord
och vi förloror

IV MARIT PAULSEN
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åt mig slå fast min åsikt en gång till: Mat är mer
än näringslära. Självklart gäller barndomens ord-
stäv än idag: Äta bor man, annars dör man. Men

maten är icke enbart något vi behöver för fysisk överlev-
nad utan maten är också: Kultur och tradition, kärleks-
och närhetssymbol, maten kan också vara ett psykofar-
maka (: tröstäta, anorexia). Jag tror att mycken miljö-
ångest, och vår personliga hjälplöshet inför döende sko-
gar och atombombsskuggan, materialiserar sig som vår
ångest för "den giftiga maten".

Okey, för att vår rädsla för "den giftiga maten" på ett
sätt är symbolisk - att den egentligen inte har med maten
att göra, men samtidigt är sambandet mellan mat och mil-
jö mycket spikrakt. Kort är det så: Släng dina giftiga bat-
terier i soporna idag - och dina barn får äta upp giftet
i sitt bröd i morgon.

Så vill vi ha ren mat - hjälper det icke ett spår att enbart
köpa "alternatir,'t odlat" imorgon. Vill vi ha ren mat, måste
jorden, luften och vattnet vara rena. Alldeles självklart eller
hur????

Sambanden blir så här: De förhållandevis måttliga mäng-
derna bekämpningsmedel som de svenska bönderna spri-
der på åkrarna, är sannolikt inte särskilt farliga för den
mat som just idag odlas. Men bekämpningsmedlen rinner
ut i åar som ofta är vattentäkter, med vattnet rinner kemi-
kalierna ut i havet (och vad sen?) Medlen rinner ända ner
i grundvattnet - och vem vet vad som händer när grund-
vattnet blivit tillräckligt mättat med olika kemiska ämnen??
(Och inte bara från jordbruket, utan också från industri-
er, slamhögar och sopberg).

Personligt tror jag mig kunna tillräckligt om samban-
den i naturen till att våga säga 'förbannade bluff' om så
kallad "hälsokost" odlat i till exempel Västtyskland. Och
vad så med den vanliga svenska maten av idag?

I fiirhållande till alla andra länder i rikevårlden, är den
svenska maten ren, men inte så ren som den var för säg
50 år sedan. Fast våra farförälder åt förmodligen betyd-
ligt mera av till exempel mögelgifter än vi gör - ty de hade
inte obrutna kylkedjor och fryslagring. Farforäldrarna fick
förmodligen mycken ledvärk och dylikt på grund av allt
salt de åt. Något bör ju också blivit bättre, eller hur??

Den svenska maten odlas med måttliga giftmängder, på
ännu så länge måttligt giftiga jordar och ganska rent vat-
ten - och till och med något renare luft än till exempel
centraleuropa.

vensk mat smakar däremot i regel noll och intet.
Kanske för att vi så litet brytt oss om maten? Det
vill säga dålig matkultur jämfört med till exempel

Danmark och Frankrike?
Det tycks ju ha varit det politiska huvudkravet i årtion-

den att få fram tillräckligt med billig mat. Sen spelar det
ingen roll om vi får hugga varsin bit av den rikskorv som
ålar sig genom landet från Ystad till Haparanda.

För all del - det händer saker i vårt tröga land. Vi har
vaknat - allt fler frågar efter ren mat, god mat, frisk livs-
miljö och vår speciella svenska debatt: Vi vill ha fläsk från
en glad gris. Och i dagarna kommer en ny djurskyddslag

- om den kommer att tillämpas i praxis, så är det djäfligt
fint. Vi har fått en kemikalieinspektion som ännu så länge
tycks vara lite tuffare än gamla Produktkontrollnämndetl
på Naturvårdsverket. Och - dagens bönder inser (de all-
ra flesta) att om svenskt jordbruk skall överleva, så måste
bönderna anpassa sig till konsumentens krav på god miljö
och välskötta djur.

Vad händer om vi går med i EG? Kan vi då fortsätta
det praktiska samtal som idag faktiskt pågår mellan jord-
bruk och konsumenter?

1.4

du makt - nyttja den. il

Ett enda belysande exempel: Jag jobbar i en grupp som
försöker få fram en "anständig kyckling", vi har kommit
dithän att all antibiotika kan slopas från första april i år
(kycklingen har haft dispens från det totala förbud som
råder mot antibiotika i djurfoder sen ett par år). Då dim-
per ner ett telex från EG: Inom EG är det förbjudet att
förbjuda antibiotika i djurfoder!

Därför att foderantibiotika är ofarligt för djuren, ofar-
ligt för konsumenten, och ett förbud skulle bara ge omo-
raliska (SIC!) konkurrensfordelar! Den "anständiga kyck-
lingen" skulle alltså vara förbjuden i lag - om vi vore EG-
medlem. Tror du att vi skulle få billigare mat om vi vore
med i EG??

Glöm det - att den svenska maten till konsumenten är
något dyrare än i EG, beror på bl.a. den höga matmom-
sen - icke alls på att bönderna i vårt land får högre priser
än EGs bönder. EG-bönderna får en hel tioöre mera per
kilo vete än våra bönder. Våra bönder får något mera för
mjölken - i övrigt ligger producentpriserna lika.

m vi går med i EG som fullt medlem - så kom-
mer det svenska jordbruket att klara sig mycket
bra - i varje fall de större slättjordbruken. I

debatten framstår det ofta som om svenskt jordbruk vore
ineffektivt vilket är fullständigt fel - det svenska jord-
bruket tillhör det allra effektivaste i hela världen (det är
ju överskottet som är problemet - inte ineffektiviteten!).

Och om nu de svenska bönderna skulle få bruka jorden
med samma metoder som inom EG - så skulle de slå alla
rekord. Inom EG får de vräka på hur mycket gödsel och
gift som helst - där är bara det riktigt akut giftiga för-
bjudet - "miljöfrågorna var inte uppfunna när EG lade
sin jordbrukspolitik", som lederskribent skrev härom
dagen.

Om vi däremot får någon sorts frihandelsavtal med EG

- där EGs starkt subventionerade mat får fritt tilltrade
till vårt land, medan de svenska bönderna tvingas produ-
cera enligt våra lagar och krav - som den nya, fina djur-
skyddslagen - då går hela jordbruket åt fanders.

Men oavsett jordbrukets roll och framtid - hur kom-
mer en anslutning till EG att påverka de krav vi som kon-
sumenter ställer på vår mat?

Vi vill, säger alla undersökningar, först och främst ha
frcish mat. Vi vill ha obesprutat mat. Vi villha öppna land-
skap. Vi vill att korna skall få beta grönt gräs, och att gri-
sen skall få böka. Att våra hönor skall få bada i sand och
picka på marken (golvet).

GLÖM ALLT DET DÄR.
Den läckra franska gåslevern blir kanske billigare - men

de låser fast gåsstackarn, vevar ner käk i den tills den näs-
tan dör av sin fettlever. Välbekomme till din läckra måltid.

Jag drömmer ännu om natten, om de uslaste varelser
jag någonsin mött: De danska burgrisbabiesarna. Sådana
ögon har jag bara sett på bilder från Warszawas ghetto.
Och hos danska grisungar i burar.

Alltså - det finns fel och brister, avarter, rent för djäv-
liga företeelser i vårt land. Men glöm aldrig att här styrs
faktiskt mer än nittio procent av matproduktionen i koo-
perativa former. Vi kan skälla, köpstrejka, rösta, lagstif-
ta - precis som vi gjort de senare åren, och tilltvinga oss
den mat vi vill ha. Kooperationer går att påverka, vem kan
påverka multisar som Nestle och Unilever? För inom EG
råder giganterna.

Skydda våra djur, våra åkrar, vårt vatten, vår mat och
våra barns framtid från Thatcher och hennes gelikar.

Var en aktiv konsument. snälla du. Som konsument har
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Over donskorno
hörskor EG

- om vi i Donmork godkonner en log om hårdore ovgosrening, så
dros vi inför EG-domstol for "brott mot den frio konkurrensen".

Det berottor Else Hommerich, EG-motståndoren som for tvö år
sedon bestomde sig for ott oldrig ge upp. Det vor dö nör nöston
holften ov det donsko folket röstode NEJ till ett fortsott donskt
EG-medlemsskop.

Och helo EG skokodes.

Eller?
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Idag har Else Hammerich två kontor.
Det ena är Folkebevegelsen mot EF
(: EG på danska) i KöPenhamn. Det
andra är i Strassburg. Som EG-
motståndare är hon invald i EG-
parlamentet. Som en spik i dess fläsk.

Else Hammerich tog sina fÖrsta steg
i Danmarks demokratiska kvinnoför-
bund. Flera svenska kvinnor minns hen-
ne när hon talade i Paris under den för-
sta kvinnomarschen 1981. Nu retar hon
sina politiska motståndare genom att
avslöja vad medlemsskapet i EG bety-
der för det danska folket.

I Danmark har EG förhindrat en bätt-
re sociallagstiftning som särskilt krävs
i ett land med l0 procent arbetslÖsa. En
stor del av dem är kvinnor.

- Nu vill EG tvinga fram en försäm-
ring av pensionen. Den ska vara bero-
ende av hur många år man har jobbat.
Men alla vet ju att en arbetarkvinna van-
ligen är hemma mellan fem och tio år.
Det finns ju ingen barnomsorg för alla,
trots otaliga löften. Många kvinnor slås
ut genom nedskärningar, permitteringar
och försäljningar av danska företag till
EG, berättar Else och menar att när pen-
sionen blir beroende av arbetsmarkna-
den så är det diskriminering!

Medlemsskapet i EG påverkar också
mammaledigheten. Nyblivna danska
mammor får vara lediga i 26 veckor. Det
är hälften av den svenska mammaledig-
heten. Men det är vad EG anser att
mamman och barnet behöver och Dan-
mark kan inte besluta något annat.

Else är speciellt engagerad i miljöfrå-
gor och sitter i EG-parlamentets miljö-
utskott.

Efter Tjernobyl sänkte EG gränsvär-
dena för "tillåten radioaktivitet" i livs-
medel. På så sätt stoppade man impor-
ten av grönsaker från bland annat Bul-
garien. Men å andra sidan har EG god-
känt en mycket omtvistad metod att
konservera livsmedel med radioaktiv
strålning.

GIFTIGA MUSSLOR
Else berättar om ett fall som gjorde
många danskar upprörda.

En fabrikör hade 32 ton musslor som
angripits av kolibakterier. En vanlig
människa skulle kasta dem direkt. Men
de har ett värde på 7 miljoner om han
säljer dem. Han ringde till Holland och
saken var biff.

Musslorna kördes till Gammaster,
Europas största bestrålningsinstitut för

t6

livsmedel, i Holland. Där behandlades
de med röntgen- eller radioaktiv strål-
ning (människan kan varken smaka eller
lukta om maten är bestrålad). Musslor-
na kom tillbaka och såg helt fräscha ut,
fastän det gått ett år sedan de lyftes upp
ur havet. Radioaktivt behandlade livs-
medel håller sig fem månader i rumstem-
peratur, dessa musslor var dessutom på
is. Men bestrålad mat är inte färsk; vita-
minerna är förstörda, i den finns syror
och kemiska förändringar som kan ge
upphov tillcancer. Bakterierna dör, men
det gift de hunnit alstra finns kvar.

- I EG är utmärkningen av radioak-
tivt bestrålad mat mycket bristande, så
människorna vet inte vad de köPer.

CSCTIDARISKT
Else och de tre andra i EG-parlamentet
från folkrörelsen mot EG förlorade nyli-
gen kampen för strängare avgasrening
för bilarna i EG. De föreslog en rening
motsvarande den i USA på 90 Procent
men EG-monopolen slog bakut direkt.

- Visserligen har EG en inre garan-
ti, som innebär att om ett land vill ha
bättre lagstiftning så är det fritt fram.
Vi kan kräva en 100 procents avgasre-
ning, men vi får inte förhindra att bilar
som inte har det säljs och kör i Dan-
mark, det är ett brott mot den fria kon-
kurrensen. Ordföranden för de danska
bilhandlarna hotar att dra sitt eget lands
regering inför EGdomstolen, eftersom
en del bilmärken som han importerat för
försäljning inte går åt: de har inte kata-
lytisk avgasrening.

- Så EG:s miljögarantier är inte ens
värda en papperslapp, de är ett stort håI.
Och Else konstaterar att detsamma gäl-
ler märkningen av farliga ämnen som
målarfärg, insektsgifter, en del kosmc-
tika, farliga lösningsmedel på arbetsplat-
serna, tvättmedel, gödslingsmedel, etr

del kemikalier, rengöringsmedel och
mediciner. Danmark beslutar inte läng-
re själv vilka medel sorn till erempel kan
ge cancer och därför ska märkas ut spe-
ciellt.

- Vi ville märka 140 nya farli-ea
ämnen, men EG tillät att 30 endast fick
en specialmärkning. Texten " lnnehåller
cancerframkallande medel" eller "För-
varas utom räckhåll för barn" har slo-
pats från många produkter därför att
EG godkänner deras försäljning fritt.

EG har beslutat att de inte är cancer-
framkallande och vi är osolidariska om
vi kräver en skärpning och exakta upp-
gifter om vad det finns i burkar och
flaskor.

- I danska hem registreras varje år
över I 500 olycksfall med förödande
följder. Ett litet barn åt en sked med ma-
skindiskmedel, hon trodde välatt det var
socker.

Från just det pulvret har dödskalle-
märkningen slopats. Diir står inte att dct

Else Hartttttericlt.

PETE R RU /MIRA



I Danflork har nyblivna nlqlntnor ledigt i 26 veckor. Det rticker anser EG. Syenska nootJnor har ftitt till dubblet sti nlcket ledigt.

är farligt för barn. Märkningen är det
farliga, inte giftet, därför att den kan
förhindra mamman att köpa just det
diskmedlet.

Att märka giftämnen är alltså osoli-
dariskt menar EG.

- Det förgrymmar till och med den
borgerliga regeringen. I september 1987
beslöt regeringen att34 medelsom inne-
håller cancerframkallande ämnen ska
specialmärkas, men fastän Danmark i
EG kunde presentera uttalanden från
över 300 läkare så visade EG tummen
ned.

Vi har i EG-parlamentet frågat med
vilken rätt EG kör över vår egen lagstift-
ning. Bland de ämnen som EG godkän-
ner, och som man alltså inte längre får
varna för i Danmark, är styren. Det har
orsakat kroniska hjärnskador hos mån-
ga varvsarbetare. Är det rimligt att EG
gör sig skyldig till att danska arbetare får
hjärnskador? frågar sig Else och förkla-
rar att Danmark inte ens med vetorätt

kan stoppa dåliga lagar.
EG:s tolv medlemsländer har i EG:s

högsta organ tillsammans 76 röster som
fördelas enligt ländernas befolkningsan-
tal. Av alla dessa röster har Danmark
och Island tillsammans tre stycken.

BIÅCGT
- Det är blåögt att tro att ett nordiskt
land med vetorätt kan stoppa något i
EG. Där bestämmer monopolen.

EG är storkapitalets medel att neut-
ralisera arbetarklassen. EG ruinerar
arbetarklassens politiska krav och soci-
ala rättigheter och "harmoniserar"
arbetarnas och tjänstemännens löner,
nedåt.

- Därför köper svenska storföretag
in sig i EG. Den första öppningen för att
sätta arbetarklassen i ett multinationellt
ledband är redan gjord.

Jag tror inte att svenska arbetare
genom alla fusioner och företagsköp,
som Asea-Brown Bovery, kan påverka

förhållandet för arbetarna inom samma
bolag i ett annat land, i alla fall inte i
bättre riktning. I EG:s integration finns
inte plats för en självständig arbetar-
k lass.

- Det är därför vi i folkrörelsen mot
EG i Danmark ser med oro på de nordi-
ska länderna som nu en och en försöker
närma sig EG. Vi har alltid sett det nor-
diska samarbetet som viktigare än EG,
men nu hotas det nordiska samarbetet
att splittras.

Norden är en zon av avspänning och
folken kämpar för en kärnvapenfrizon.
Det är det vi ska stärka, menar Else och
hoppas att arbetande kvinnor i Sverige,
unga och gamla, ser faran med EG och
i tid avslöjar kapitalets särt atr dribbla
oss närmare EG.

- Det är en kamp för kvinnans rätt
och hela framtiden. Ett väsval där ock-
så vi ska verka! fl

SUSANNE BJORKENHEIM
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å IKEA kan vi köpa billiga lakan. De är vävda och
fållade av kvinnor i Bangladesh. Fabrikerna de
arbetar i ägs oftast av rika japaner. Det är dessa

som säljer lakanen till Sverige. Att de kan vara så billiga
beror naturligtvis på att kvinnorna som gör jobbet är skam-
ligt utnyttjade och underbetalda. Här säger man att vi
importerar från "lågprisländerna". Vilken omskrivning
av ordet förtryck!

EG är Japans (och USAs) hårdaste konkurrent. Om de
lyckas att pressa japanerna i Bangladesh kan vi kanske få
ännu billigare lakan till våra sköna sängar. Och ännu billi-
gare blir det om vi själva är med i EG. För där ska ju inte
finnas några som helst hinder, inga tullar och inga grän-
ser. En enda stor öppen förbrödring ska det vara. Det vill
säga mellan dem som tjänar på den.

Och till dem kan vi komma att höra, om vi tillåter att
billiga lakan med mera ska vara rättesnöret för vårt politi-
ska liv och kulturella framtid. Men detta leder oss vidare
in i barbariet.

De utsugande exportindustrierna i u-länderna etableras
i samförstånd mellan i-landskapitalet och u-landsregering-
ar. De ledande skikten i flertalet u-länder bibehåller sin
standard genom att förvalta de institutioner som Europas
och Japans kolonialmakter en gång byggde upp. Det utsu-
gande internationella samarbetet har djupa historiska
rötter.

Ännu ett exempel belyser detta.
Förebilden för den ekonomiska politiken i Bangladesh

är Sydkorea. På 1970-talet utbildades där sjuksköterskor,
inte för den bristfälliga sjukvården i landet utan för export
till rikare länder som Saudiarabien och andra oljestater.
Sjuksköterskorna sände hem sina löner i dollars för att för-
sörja sina anförvanter. Sålunda inflöt cirka tio miljoner
dollar per år, samtidigt som fattiga bönder dog i brist på
sjukvård ihemlandet. "Hälsan är viktig, men just nu behö-
ver vidollars", sa det styrande skiktet, som själva fritt kun-
de åtnjuta den sjukvård som ändå fanns i Sydkorea.

Sedan början av 1980-talet har Bangladesh tagit efter
denna "manpower-export". Och värre saker är under
utredning: Från u-länder exporteras foster och spädbarn
som dödas och f år leverera sina organ till sjuka överklas-
sare i i-länder.

nte oväntat är ekonomin den nya religionen för leda-
re i både i- och u-land. Dess gudar är kapitalismen,
marknaden och den heliea frihandeln. Och när alla

tre gudomligheterna ryms inom en gemenskap (EG) blir
det bingo, alltså himmelriket.

För EG gäller det att dra största möjliga nytta av för-
hållandena i länder som Sydkorea och Bangladesh. Billig
import och etablering av företag där ger vinster i alla led
inom produktion och handel. Och man går förstås i fäd-
rens spår vad gäller import av råvaror som vegetabiliskt
fett och metaller. Det grepp som togs under kolonialtiden
över u-länders råvaruutvinning och export har man behål-
lit. Och möjligheten för dessa länder att spara sig fram och
komma upp till noll och ett gryende självbestämmande för-
hindras effektivt av de gigantiska så kallade utvecklings-
lånen och den räntebörda som följer. Råvarubörserna i
London och New York sätter priserna. Där hörs inte de
fattigas jämmer och de utnyttjades ångest.

Den kamp som kvinnor har goda förutsättningar att föra
bland annat på grund av vår nedärvda kontakt med den
moraliska och människorinriktade delen av vårt ekonomi-
ska liv, den kampen blir mycket svårare inom det materi-
ella "himmelriket" EG. Kanske tar vi vår historiska epoks
sista chans till en mänsklig utveckling när vi säger ett rung-

ande nej till EG. Vi ska inte stå i beroende av att utnyttja
kvinnor i tredje världen och deras förtryck utan samarbe-
ta solidariskt för våra gemensamma rättigheter gentemot
den kultur som nu förtrycker oss där som här.

I u-länder finns många grupper som arbetar för en för-
ändring, även i Bangladesh och Sydkorea. Om vi vill stöd-
ja dem i deras strävan och rättmätiga kamp kan vi inte sam-
tidigt profitera på deras underbetalda arbete som ger oss
billiga kläder och lakan.

Men hur ska vi bära oss åt utöver att vi säger nej till EG?
Även ett Sverige utanför EG har ju idag samma avsikter
med sin utrikeshandel: köpa billigt och sälja dyrt. Det är
bara det att tillsammans med andra i-länder i EG får vi
en mycket större styrka gentemot u-länderna. Att EG inte
är intresserat av någon "utveckling" för fattiga människor
itredje världen säger sig självt. Europa måste för sin indust-
ri importera de flesta råvaror. I samma situation befinner
sig Japan. Sammanslutningen EG eftersträvar förstås styr-
ka i den mördande konkurrensen med USA och Japan.

Men det är inte heller självklart att alla människor inom
EG gynnas av detta. Kulturella och ekonomiska minorite-
ter, kvinnor med flera, kommer att möta ännu mindre för-
ståelse för sina strävanden.

Röjningsmaskinen EG mejar ner allt i sin väg fram till
profiten. Småindustri, småjordbruk, glesbygd och lokal
kultur, kvinnokultur, kommer att återfinnas bara som
museala turistattraktioner.

Det får vi ju bara inte låta ske!

et får inte vara för sent att vädja till de flesta van-
liga nordbors vision av det goda samhället där
självförvaltning och ömsesidig omsorg är hörn-

stenen.
"l våra landskapslagar från tidig medeltid finns princi-

pen om alla människors behov inskriven som en naturrätt.
Det är för att detta tankegods finns i vår nordiska kul-

tur som ideer om "folkhemmet" och den goda, starka sta-
ten kunnat lanseras här, men inte på kontinenten. Och det
är därför det är så naturligt för nordiska storkollektiv att
experimentera iden lilla skalan med samlevnadsformer som
förenar människors behov av handlingsfrihet, självtillit och
identitet med de lika viktiga behoven av samvaro, trygg-
het och solidaritet." (Knud P. Pedersen. Arkitektskolan
iÄrhus).

Man skulle kunna föreställa sig att de nordiska länder-
na utifrån sin tradition och historia bildade en annan typ
av ekonomisk gemenskap och styrka som garanterar även
de svagas existens och rättigheter. Den skulle bygga på
lokalt självstyre, hög grad av självförsörjning och ömse-
sidig hjälp. Och våra utrikes- och handelsrelationer skulle
vi bygga på direkthandel med likasinnade grupper och län-
der i tredje världen.

I Norden såväl som i tredje världen har ännu ganska obe-
märkta folkrörelser sedan länge argumenterat för och till-
lämpat dessa ideer. Det naturligaste är att vi kvinnor nu
breddar den processen. I augusti skall vi i tusentals från
hela Norden träffas i Oslo på Nordiskt Forum. Vi ska gå
vidare på id6utbytets och samarbetets vägar, inslagna på
de föregående mötena i Mexiko City, Köpenhamn och Nai-
robi. Nu gäller det Norden, våra problem, våra angrepp-
spunkter, våra lösningsförslag.

Den kan bli en verklig folkrörelse, inte minst via den
kamp mot EG-anslutning som nu stundar. Och den kan
bli de nordiska ländernas alternativa svar till EG. Möjliga
sympatisörer kan vi finna i flera politiska partier både i
mitten och till vänster, men framförallt hos den växande
alternativrörelsen. som till stora delar befolkas av

Tkvinnor.
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TEXT: INGELA SJÖRCK BILD: GCSTA FLEMMING

Kvinnor, kvinnor - mon ser dem överollt pö Kop Verde.
På morknoderno dar de sölier grönsoker, frukt, tyger, klö-

der, skor och hushållsredskop. I iordbruket, eller ute pö
vogorno, böronde storo fång med ved eller vottentunnor på
huvudet.

Nör mångo mön vorie år emigreror från Kop Verde för ott
söko iobb utomlonds ör det kvinnorno som får dro det
tyngsto losset hemmo för ott försörio fomilien.
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Alice rned barn, barnbarn och grsnnbarn.
På Kap Verde cir det inle ovanligl tned
ensamstående mödrar som har sex-sju
barn tned olika nrcin.

På ön Santiago, den största ön i ögrup-
pen Kap Verde, bor Alice. Hon är 55 år
och mor till tio barn, varav sju är i livet.
Hon odlar majs, maniok och bönor på
en liten arrenderad åkerlapp, och hen-
nes vuxna barn bidrar ibland med lite
pengar.

Luisa är 20 år och har två barn. Hon
bor i ett slumområde i staden Mindelo,
i ett hus hopsatt av utbankade oljefat.
Hon har tur: hennes nuvarande sambo

- som inte är far till barnen - är en av
de få kapverdier som har fast jobb och
en säker. om än liten. inkomst.

Visst finns det också kvinnor på Kap
Verde som har det bättre ställt. stads-
kvinnor som är välvårdade, välklädda
och kanske också välutbildade. Men tre
fjärdedelar av alla kapverdiska kvinnor
över 30 år är analfabeter och de flesta
är fattiga, eftersom Kap Verde är ett fat-
tigt land. Därför är Alice och Luisa mer
typiska för den kapverdiska kvinnan än
det lilla fåtalet medel- och överklass-
kvinnor.

Kap Verde, den lilla ögruppen i havet
50 mil utanför Senegals kust, upptäck-
tes av portugiserna på 1400-talet. De
portugisiska sjöfararna mellanlandade
där, och senare blev öarna också omlast-
ningsplats för slavhandeln. På Kap Ver-
de gick slavskeppen in med sin last, sla-
varna sorterades och skeppen bunkrade
vatten och förnödenheter.

MULATTBARN
För att förse skeppen med proviant
behövdes ett jordbruk. Portugiserna lät
därför en del slavar stanna för att odla
upp de dalar som blev bördiga under
regntiden. Själva tog de sig slavkvinnor
och alstrade mulattbarn. Det goda med
denna historiska bakgrund är att det
därför inte finns någon rasism på Kap
Verde - det anses visserligen lite finare
att vara ljus i skinnet, men det finns
ingen diskriminering av de mindre ljus-
skinnade.

Den historiska bakgrundens dåliga
sida är familjens och kvinnans svaga
ställning. Förbindelserna mellan portu-
giser och slavkvinnor var förstås helt på
männens villkor, och den traditionen
håller i sig.

Till detta kommer den stora emigra-
tionen, som också påverkar familjebil-
den. Den började redan när de ameri-
kanska valfångstfartygen mellanlanda-
de på öarna under 1800-talet. Då mönst-
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rade unga kapverdier på, och hamnade
sedan ofta som arbetare i den framväx-
ande industrin iUSA. Fortfarande bor
de flesta emigrerade kapverdier i USA,
men många har också sökt sig till det
övriga Afrika och till Europa - det
finns t ex 5-600 kapverdier i Sverige.

Nuförtiden händer det också att kvin-
nor reser ut för att arbeta som hembit-
räden eller inom serviceyrkena, men
merparten emigranter är ändå män. I
bästa fall skickar de hem pengar till
familjen på Kap Verde, i värsta fall hörs
de aldrig av igen. Alice i Sao Domingo
till exempel var gravid med sitt femte
barn när hennes man emigrerade, och
sedan dess har hon aldrie hört av
honom.

LÖSA FÖRBINDELSER
"Machismo"-traditionen och emigrati-
onen gör att en kärnfamilj som håller
ihop ett helt liv igenom är något mycket
sällsynt på Kap Verde. Det är i stället
" parallell-förbindelser " eller " serie-
förbindelser" som är vanliga. En man
kan till exempel ha flera hushåll paral-
lellt. kanske till och med i samma bo-
stadsområde. Han har barn med varje
kvinna och bor än här, än där. Har han
jobb kan han bidra med en slant till varje
hushåll, har han inte det kanske han gör
lite praktiskt arbete.

Serie-förbindelserna fungerar som
våra sambo-förhållanden: man flyttar
ihop, skils, flyttar ihop med en annan
etc. Skillnaden är att varje ny förbindel-
se på Kap Verde brukar ge upphov till
ett eller flera barn. Mannen är stolt över
att ha många barn, och kvinnan ser bar-
nen som ett sätt att hålla kvar mannen.
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Om forhållandet ändå spricker försöker
hon på nytt med nästa. Det är därför inte
ovanligt med ensamstående kvinnor som
har 6-7 barn med olika män.

- Jag har hört berättas om en man
som hade tre hustrur och sammanlaeL24
barn, säger sjuksköterskan Lotta ihy-
r6n som arbetar som biståndsarbetare
för Afrikagrupperna.

- Jag har också hört talas om en som
hade 40 barn. . . fast det kanske ändå
var en skrytlögn.

- Det är status för män på Kap Ver-
de att ha många barn. En man som är
trogen, och bara har barn med sin fru,
kan till och med bli retad för det av sina
manliga kompisar.

Ar 1975 blev Kap Verde fritt från Por-
tugal. Regeringen har sedan dess startat
ett mödra- och barnavårdsprogram,
börjat bygga daghem och infört ny
familjelagstiftning.

- De nya lagarna jämställer långva-
riga samboförhållanden med legala
äktenskap, vilket kan vara viktigt onr
mannen dör och det finns något att ärva,
säger socialarbetaren Conceicao Fortes.
Lagen ger numera också mannen en
plikt att betala underhållsbidrag för sina
barn, oavsett om han bor ihop med
modern eller inte. Fast det hjälper ju inte
mycket, om mannen inte tjänar några
pengar. .

Kap Verde är internationellt erkänt
för sin förmåga att använda det bistånd
man får på ett effektivt sätt. Det finns
bland annat nödhjälpsarbeten, där
arbetslösa engageras i till exempel väg-
byggen eller jordbruksterrassering, och
får betalt med biståndspengar. Ofta är
det just ensamma mödrar som får såda-
na arbeten. Det finns också socialhjälp
i form av matransoner som delas ut till
behövande familjer.

FAKTA
Kop Verde bestör ov tolv smö otlontisko vulkonöar med en
yto på 4 000 kvadrotkilometer * lite mindre ön Nörke.
Nörmoste gronne pö fostlondet ör Senegol, 50 mil bort.

Kop Verde blev siölvstondigt år 197 5 efter över 500 ör ov
portugisiskt styre. Regeringsportiet PAICV ör nörmost ott iöm-
föro med socioldemokrotin. Omkring 300 000 invånore bor
på öorno, men minst liko möngo kopverdier orbetor utom-
londs. De pengor emigronlerno skickor hem ör tillsommons
med bistöndet ovgöronde for londets ekonomi, eftersom
iordbruket på grund ov bristen po votten inte kon göro lon-
det sjölvforsörionde, och det inte finns någro noturresurser
ov slörre betydelse.

Det officiello språket ör portugisisko, men folkspråket ör
kreol, en blondning ov portugisisko och oliko ofrikonsko
stomspråk.



De flesta fattiga bor på landet. Skjul-
städer, sådana man möter i de flesta u-
länder, finns på Kap Verde bara i den
näst största staden Mindelo. I ett sådant
skjul, byggt av utbankade oljefat, bor
Luisa.

- Vi är l8 personer som bor i det här
huset, varav l0 barn, berättar hon. Av
oss vuxna är det bara tre som har fast
arbete.

- Hur vi försörjer oss? Ja, min mam-
ma säljer varor på gatorna mot provisi-
on - cigaretter, godis, småsaker. Hon
tjänar ett par kronor om dagen på det.
Själv brukar jag göra små kakor och
sälja.

- Barnens far ger ibland lite pengar.
Han kan sticka åt mig något att köpa
kläder åt dem för, men det är inget jag
kan räkna med. . .

Svenska Afrikagrupperna har ett
pågående projekt islummen i Mindelo,
slumsanering genom självbyggeri.
Familjerna får ritningar, praktiska tips
och hjälp med lån till byggmaterialet.
Efter en trevande start är projektet nu
bra igång, och halvfärdiga hus reser sig
vart man ser. Genom ett gruppbygges-
system ska starkare hushåll hjälpa de
svagare.

ATTACKER

- Jag har mött många starka, fina
kvinnor här, säger Sylvia Hermansson.
Hon är socionom från Göteborg och en
av biståndsarbetarna i Mindelo.

- Det finns en enorm kvinnogemen-
skap i de här områdena. Mannen betrak-
tas ofta som en sorts bifigur, som man
inte räknar så mycket med. Däremot

räknar man med sina kvinnliga vänner,
att de ska ställa upp.

- Som svensk kvinna får man ett per-
spektiv på sina egna problem när man
ser hur kvinnorna här har det - vilket
jättejobb de måste lägga ner varje dag
bara på att få mat till familjen.

Ibland kommer också en reaktion, då
kvinnor som pressats hårt av allt ansvar
inte orkar mer. I Sverige skulle motsva-
rande reaktion kanske uttrycka sig i en
depression, eller flykt till sprit och lug-
nande taletter. På Kap Verde tar reakti-
onen oftast formen av "ataques" - det
kulturellt accepterade sättet att lätta på
trycket.

- Kvinnorna kommer till sjukhuset
stöttade av l0-15 anhöriga, vänner och
grannar. De verkar nästan avsvimmade,
men kan få väldiga kramper och spän-
na sig så att de nästan ramlar ur sängen,
säger Lotta Thyren.

- En kvinna som har en "attack" får
förstås mycket uppmärksamhet. Folk
håller om henne och pysslar om henne,
och så får hon vila ett par dagar och slip-
pa allt ansvar. Det är väl det hon behö-
ver. Attacken är inte spelad - kramper-
na är verkliga - men det hela har helt
klart en psykisk bakgrund.

- Från sjukhusets sida är det inte
mycket vi kan göra, annat än att ge vali-
um för att häva kramperna. Sen skriver
vi ut henne efter ett tag, men eftersom
hon återvänder till samma situation hän-
der det ju att vi har henne här igen efter
en tid med en ny attack. . .

Lotta och hennes kollega Ann-Britt
Hjelm arbetar på Brava, en av Kap Ver-
des minsta och svårtillgängligaste öar,
som man bara når med båt en gång i vec-
kan. När de inte arbetar på sjukhuset
åker de ut till byarna med PMI, mödra-
och barnavårdsprogrammet. De under-
söker gravida kvinnor och småbarn, ger
vaccinationer och goda råd. De lär ock-
så kvinnorna att laga' 'papa mixta", en
näringsriktig gröt där basmaten ris och
majs utökats med fiskmjö1, torkade grö-
na blad, malda bönor eller mjölkpulver
för att få upp proteinhalten.

Lotta, AnnBritt, annan sjukvårdsper-
sonal och den kapverdiska kvinnoorga-
nisationen OMCV försöker också göra
propaganda för familjeplanering, men
framgången är måttlig. Ett skäl är att
katolska kyrkan talar emot preventivme-
del, speciellt när det gäller unga flickor
som ännu inte flyttat ihop med någon
man: de förväntas inte ha något sexual-
liv. När flickan sen fått ett eller ett par

barn har det argumentet försvunnit, men
då är det i stället männen som säger nej
till preventivmedel.

- Vi propagerar för att man åtmins-
tone ska ha ett par år mellan barnen,
säger Lotta. Men det ger ofta bråk i
familjen. Det händer att kvinnan kom-
mer och säger att mannen tagit p-
pillerkartan och stuckit.

- Mannen vill väl ha den hållhaken
på kvinnan, att han kan göra henne med
barn. De flesta kvinnor frågar också sin
man om lov, och finner sig i vad han
bestämmer. Ett undantag har jag mött

- en kvinna som bad oss om en extra
spiral, för att hon skulle kunna visa den
och påstå för sin man att hon låtit dra
ur spiralen. Men hon är den enda jag vet
som vågat lura sin man på det viset.

BARNLÖSHET - EN KATASTRCF
Även om många kvinnor på Kap Verde
skulle vilja ha mindre tätt mellan bar-
nen, så är det ingen som vill vara utan
barn. För en kapverdisk kvinna är ett
"oäkta barn" inget större bekymmer,
medan däremot barnlöshet kan vara en
katastrof. Nästan en tredjedel av de
gynekologiska fallen vid sjukhuset i den
lilla staden Assomada gäller barnlöshet,
och det kan komma l8-åriga flickor och
klaga över att de inte lyckats bli med
barn. . .

Stora barnkullar. män som kommer
och går, tungt arbete och försörjnings-
bekymmer - det är hårt att vara kvin-
na på Kap Verde. Men ändå har kvin-
norna på sitt sätt ett rikare liv. Männen
har en mer ytlig gemenskap som kretsar
kring sport, rnusik och sprit, medan
kvinnorna har både närheten till barnen
och en mer djupgående gemenskap sin-
semellan.

Kvinnorna vet också ofta mer om
släktens historia och landets angelägen-
heter än männen. I förhållande till sirt
man kan kvinnan vara förtryckt, men
flera kvinnor tillsammans utgör en glad
och stark grupp som slänger käft och
driver med alla auktoriteter.

Alice, Luisa och de andra kan också
se fram mot att belönas för allt sitt slit
när de blivit gamla ålderdomen
respekteras högt på Kap Verde, och
mormor och farmor kan fortfarande
göra viktiga insatser genom att till exem-
pel se till barnbarnen. Hon kan också
tryggt räkna med att bli omhändertagen
och försörjd på gamla dar av de barn
hon själv en gång tagit hand om. !
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MARGIT
En olydig pensionör
uton döligt somvete

Margit Ekelund är född år 1905. Hon
finns på allas läppar häruppe i Ljung-
skiletrakten.

Här har bildats ett band av männi-
skor, de kallar sig trädkramare, som
kämpar för att stoppa motorvägen mel-
lan Stenungsund och Uddevalla, den väg
som Margit kallar "första benet i Skam-
mens länk". Det är första biten av en
annan berömd västkustares, P G Gyllen-
hammars, plan på supermotorvägen
Scan Link.

Margit är på allas läppar också där-
för att hon med en pennkniv klippte av
polisernas avspärrning.

respekt för mina rynkor. "Vad är du ute
efter, bara reklam", sa poliserna. "Klart
det", sa jag. "Då kan ännu fler reagera
mot motorvägsvansinnet och Scan
Link". "Ak hem till ålderdomshem-
met", rann sinnet på dem. "Nej, jag
stannar", sa jag och så vaktade jag dem
i flere timmar.

- Jag vet inte om de hade order upp-
ifrån att inte arrestera gumman, men de
visste nog vilket skridet skulle bli om de
bar bort en 82-årig tant.

Vid tvåtiden lämnade Margit platsen,
då hettade det till ordentligt och polisen
släppte hundarna.

PRINCIPFAST

- De gjorde många illa, flere demonst-
ranter fick hundbett och greps av
polisen.

Ett par dagar senare klättrade flere av
de yngre trädkramarna upp i träd och
satt där i elva timmar. En 2l-årig jänta
åtalas nu för "våldsamt motstånd" för
att hon försökte förhindra tre poliser
från att dra ner henne från trädet hon
satt i, flere meter ovan marken. Poliser-
na menade att hon gjort deras arbete
' 'livsfarligt " !

Margit skrattar, när rättegången mot
tösen börjar i Ödsmåla ska hon vara
bisittare. Med rätt att uttala sig. Vilken
rätt förvägrar en 82-åring att säga sitt !

Margit Ekelund är en av de många
starka och principfasta kvinnorna i kam-
pen för miljön, kampen för freden och
för en bättre värld för våra barn. I den
kampen finns ingen klyfta mellan olika
generationers kvinnor. Tvärtom, säger
hon, och menar att folkaktionerna har
lyckats stoppa dåraktigheter förut. Ett
svenskt atomvapen var svindlande nära,
men stoppades. Fredskampen har gjort
oerhört mycket. Kampen för barnbid-
rag, ATP och annan socialtrygghet kun-
de inte segra utan kvinnorna!

- Så även om vi kanske inte lyckas
stoppa motorvägsbygget är det viktigt
att kampen går vidare. Det är viktigt att
reagera mot politiker som fattar så fel
beslut.

- Jag har sett att miljömänniskorna
inte bara agerar med känslan, utan
många har en mycket djup kunskap onr
vad miljöförstöring verkligen innebär,
därför kämpar jag med. Men många
politiker har varken känsla för eller kun-
skap om vad som sker, deras beslut går
över huvudet på de människorna som de
anser saknar förstånd att "se landets
bästa", som en lokalpolitiker sa tillmig.

- Men det är farligt när politikerna
bryter sina löften och t ex ställer jobben
och miljön mot varandra. Vi lever både
med och av miljön, finns inte naturen
finns inte vi heller. Man kan inte tänka
så krasst, då leder det till ett sorgligt för-

Morgit Ekelund, 82, ör trödkromo-
re. Vår "moskot" kollor de henne
löngs vostkusten, de som kömpor
för ottstoppo Skommens Lonk.

- Jog minns hur iorden sög ut
hör, iog ör fortvivlod över hur
mycket som skövlots. Sö iog
ömnor voro med och protestero
mot vonsinnet och göro nytto som
mönnisko så lönge iog förmår.

Det var när trädkramarna demonst-
rerade i skogarna kring Ödsmål mot
motorvägsbygget och möttes av ett sex-
tiotal poliser med hundpatruller.

- Det var en ganska kall morgon, vi
var där redan halv sex, innan jobbarna
började fälla träd och röja mark för
vägen. Där var fullt av poliser när vi
kom, berättar Margit.

Det var inte den forsta trädkramarak-
tionen för henne, men tidigare hade hon
hållit sig i bakgrunden och sett männi-
skor bäras bort och arresteras. Bland
dem hennes två söner och den författa-
rinna hon så uppskattar, Sara Lidman.
Nu hade Sara igen rest ner från Missen-
träsk för att delta i trädkramarprotesten.
Så den morgonen bestämde sig Margit
att nu var det hennes tur.

- Ska de andra gripas så ska minsann
också jag! Jag var beredd på att skaka
galler med Sara Lidman. Men poliser-
na ville inte gripa mig.

Stodd på en käpp tog sig Margit fram
mot polisspärren.

- De hade spänt ett rött band. Hit
men inte längre får ni komma, sa de. Vi
försökte tala förstånd med dem. Jag frå-
gade: - Fryser ni inte? De svarade
artigt: - Vi har långkalsonger!

- Jag hade en liten pennkniv i fickan,
så när poliserna tittade åt annat håll
sträckte jag mig fram och klippte av
bandet.
Poliserna överraskades, drog sig litet
bakåt och Margit tog flere kliv in på
"deras" område. Men hennes försök att
helt ta sig forbi misslyckades.

- Poliserna stod i vägen som en järn-
ridå. " Jagär inne på avspärrat område,
varför tar ni mig inte? Jag begår ju lag-
brott!", försökte jag, men de hade väl

Margit Ekelund.
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därv, utvecklingen och försurningen går
fram samtidigt. Det är som en snabb bil,
man måste alltid veta hur lång broms-
sträckan är.

Margit har kanske litet svårt att röra
sig smidigt ute i skogen, men hon har
andra kampformer. Hon har t.ex. kon-
taktat miljöminister Birgitta Dahl, de
brevväxlar.

- Ja, jag började. I september fick
jag ett svarsbrev där hon skrev att "det
socialdemokratiska partiet svävar inte
på målet. Den regering som vill värtra
om miljön satsar inte på Scan link". Vad
glad jag blev!. . men l4 dagar senare
visade regeringen grönt ljus för motor-
vägsbygget.

- Min ärliga uppfattning är att
Birgitta Dahlvill väI, men inte riktigt har
klart för sig vilka starka krafter hon har
emot sig när hon vill stoppa Scan link.
Vet hon inte hur Gyllenhammar och
kompaniagerar. Vill hon verkligen säga
nej till Scan Link måste hon ta strid till-
sammans med oss.

GAMMAL TANT?

- I det senaste brev jag fick från henne
citerar hon en dikt av Karin Boye, med
raden att "Vägen är inte viktig utan
målet". Tänkte hon på motorvägen? Är
hon plötsligt en gammal tant som tar åt
sig av poesin? Jag tror inte att Karin
Boye hade tänkt sin versrad så! Målet är
en ren miljö, men denna väg är det värs-

Trcid kratnarprotest i Odstrtå1.

ta hotet mot målet. Det ska jag skriva
till Birgitta Dahl nu. Och jag tänker frå-
ga henne, att när hon reser utomlands
och ser saker som är hemska i miljö-
hänseende, vad tänker hon då? Sån tur
att vi har det rent och fint härhemma?
Eller vad kan vi göra för att inte själva
fortsätta att förstöra vår fina miljö?

Många människor kanske ger upp när
de ser att motorvägen ändå byggs. Hur
orkar du alltid gå vidare?

Margit ler. Utanför de stora fönstren
i Villa Solbacken lyser vintersolen så klar
att drivorna gnistrar som blå diamanter.
Längre ner ser man en vik av havet.

- Även om jag är äldst bland träd-
kramarna är jag frisk nog i kropp och
själ för att ställa upp. Kanske kan jag
ge ungdomarna något, med min erfaren-
het. De kallar mig sin maskot. Så jag är
inte orolig om det tillfälligt blir tyst om-
kring oss, det är så många som inte vill
ha Scan link och folk kommer hela tiden
över till oss. Är vi sen obehagliga för
politikerna, så desto bättre! Politikerna
ska lära sig att tänka litet djupare innan
de fattar sådana beslut. Jag hade haft
dåligt samvete om jag inte protesterat
och inte försökt fostra politikerna att
tänka om. Det måste vi, man trampar
inte på gräsrötterna.

- Det jag egentligen vill säga är: Håll
tanken levande. Krama vidare! Så länee
det finns träd! ti

\ tor\09r0
För viirme fcilldes
det första trriclet.
Till bo och bygge brukades
clet andra.
Det tredje kirnnade
sin plats for sådden.
Och omkring skörden
samlades vi tnånga.

De tröden gcy oss
vad vi behövde
av skydd rrtot krafter
.som kunde skuda.
Det fjärde trridet

- symbol för livet -cir brutet, sksdat,
tnen lever tin.

Kring trtidet krimpor
nu skilds krafter.
Mon lyfter yxan
och måttar slag;
" Borl, fram .för vrilfcird
och vida vyer.
Teknik eir rciddningen
för vår vrirld!"

Men tnånga andra
slår ring runt trödet.
Vdr kropp och sjöl
satsor vi i karnp
at( vårda, skydda
det liv som spirar.
Ån finns det liv!
Och rlå finns det kopp!

A4ARGIT EKELUND

SUSANNE BJÖRKENHEIM



ar ni hört om Round Table of European Indu-
strialists? Det är 23 riktigt stora herrar i riktigt
stora bolag, som alla är västeuropeiska och expor-

tinriktade.
Denna exklusiva herrklubb tränger nu in i svenska fol-

kets liv. Den bildades år 1983 i Bryssel, med Pehr G Gyl-
lenhammar som ordförande. Ett år senare kom den med
sitt förslag om "felande länkar". Den viktigaste länken
som fattades var en tunnel under engelska kanalen, men
den grejas nu.

För Nordens del skissade herrarna upp Scan Link, en
supermotorväg från Oslo till kontinenten. Ner genom väst-
kusten med en bro över öresund från Malmö till Köpen-
hamn, ner som en kil genom lilla Danmark, till Västtysk-
land och EG-området. Motorvägen Stenungsund-
Uddevalla är första biten.

Varför Scan Link? Herrarna vill ha snabbsnabba tran-
sporter över gränserna utan hinder. Deras paroll är föl-
jande: "Europas industri får inte hindras att söka uppnå
stordriftsekonomisk och optimal marknadsföring och till-
verkningsstrategi" (första Scan Link-informationen).

Trafikhinder som smala vägar, färjor, småstäder och
chaufförernas arbetstid fordröjer transporterna. Det anser
herrarna försvagar möjligheten att konkurrera på världs-
marknaden. Scan Link ska förena det svenska storkapita-
let med ett "starkt Europa" (: EG) mot USA och
Japan/Sydostasien. Det socialistiska Europa nämner her-
rarna inte.

Grundtanken i deras "nya Europa" är atiallt ska nås
på tio timmar. Det som faller utanför tiotimmarsgränsen
räknas inte, det är inte lönsamt. Det har gett herrarna "just
in time"-principen, det vill säga att företagen inte längre
ska ha lager utan långtradare ska rulla som löpande band
mellan underleverantör och fabrik.

Det kräver snabba, breda vägar, som inte stoppas av
lokaltrafik. Nationella gränser och lagarbryts ner av deras
" lO-timmars"-lag.

et första Scan Link-förslaget presenterades av
Volvo-chefen själv på luciadagen 1984. En mot-
orväg från Oslo runt Göteborg och ner längs väst-

kusten till Skåne med vägtullar som på 1800-talet.
Sex veckor senare kom Uddevalla paketet, där (s)-

regeringen"gav" Gyllenhammar både en bilfabrik och
motorvägen Stenungsund-Uddevalla, det har Kjell-Olof
Feldt själv senare bekräftat. Varvet lades ned. Regeringen
valde att satsa på en utvecklingsmodell som stryper den
resurssnålare och miljövänligare sjöfarten och satsar på
bilar. Så för första gången i Sverige byggs nu en motorväg
innan det överhuvudtaget finns underlag för den.

I december 1985 presenterade Volvochefen plötsligt en
ny skepnad for Scan Link-planen. "Arbetsgruppen för
utvidgat ekonomiskt samarbete i Norden". Flera direktö-
rer och några av arbetarrörelsens representanter i Norden
knöts till gruppen. Scan Link var huvudfrågan och arbets-
gruppen presenterades som "statlig" - sn statlig volvo-
link! - tills Olof Palme meddelade att arbetsgruppen inte
fått något uppdrag av de nordiska regeringarna. Svenska
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i arbetsgruppen var förutom Gyllenhammar Curt Nicolin,
Asea-Brown Bovery-chefen Percy Barnevik och Göteborgs
socialdemokratiska kommunalråd Sören Mannheimer.

Några kalkyler på att Sverige verkligen skulle ha nytta
av Scan Link har gruppen inte presenterat.

I februari 1986 lades nästa bricka på bordet. Koqkums
varv fick dödsstöten av regeringen och i det sk. Malmö-
paketet fick Saab sin fabrik, på Kockumsområdet, och
storkapitalet samt Scan Link-ivrarna regeringslöfte on1 en
bro över Öresund. Det kändes som en seger för
Gyllenhammar-gruppen: Öresundsbron är nyckeln till Scan
Link! Och tvärtom - Scan Link står och faller med bron.

Men då hade människorna börjat vakna. Miljöförbun-
det protesterade och på västkusten och i Skåne bildades
Motlänken, av människor som inte vill ha den miljöför-
störelse som en ytterligare satsning på bilismen med super-
motorvägar innebär. De stora herrarna alarmerades och
slog till taktisk reträtt. De lovade att vid sidan av motor-
vägen bygga en järnväg. Scan Link blev ett konsortiunt
(: gemensamt bolag för många företag med endast en upp-
gift), med kontor i Köpenhamn och Curt Nicolin som ord-
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f'örande. Uppgiften var att skönmåla Scan Link i allmän-
hetens ögon, så att vanliga människor inte skulle vinna opi-
nionskampen mot linken och bron.

De satte sprätt på l3 miljoner i en PR-kampanj. Vackra
broschyrer berättade om ett ofarligt Scan Link, ingen ökad
trafik på grund av motorvägen och ingen ökad miljöbe-
lastning. Kejsarens nya kläder, alltså, för Scan Link.

Det varvades med uttalanden från lägre volvochefer om
att man måste "välja mellan träd och människor". .

Skulle volvocheferna hellre köra på en människa än att
demolera bilen mor ett träd!! Det uttalandet rättfärdiga-
de motorvägsbygget i Stenungsund och kriminaliserade
dem som protesterade mot det. Detta samtidigt som trä-
den dör av samma luft som vi människor andas! Där vill
Volvo att vi ska välja!

Det gör människor! - väljer människan! N{edan poli-
sen röjer undan människor för att plöja ny mark för
"Skammens väg" : Scan Link.

Vad säger regeringen?
Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl har sagt nej tlll Scan

Link. Men de har sagt ja trll motorvägen Stenungssund-

aa

Det rir hiir i Bohuskin som de stora her-
rarna har trinkt sig den första biten av
Scan Link.

Scan Link ska dras från Oslo och
sedan ner genom hela'den svenska vrist-
kusten innan den från Malmö fortsr)tter
över till Danmark.

Uddevalla, som är den första biten i Scan Link, och antytt
ett ja till Öresundsbron, som är den sista delen i Linken
på svensk mark. Hur går det ihop?

Trafiken på våra vägar har ökat md 5-6 procent varje
år de senaste åren, medan Vägverket räknade med en
ökning på högst en procent. Kväveutsläppet från bilarna
är alltså större än beräknat. Byggs Scan Link kan vi aldrig
uppfylla regeringens mål att minska bilavgaserna, för Scan
Link betyder mer tung trafik och ökad miljöförsröring
genom alla gifter som då spys ut i luften. Det kostar sam-
hället mycket i form av sämre miljö och skogsförsurning
och detta i ett område, där vart tredje träd redan nu är
sjukt! Vi ska vara medvetna om den effekten när vidisku-
terar Volvos superväg. Vill vi ha vägen får vi ta följderna!

can Link visar hur långt de politiska krafternas vilja
att ta ansvar för vår framtida miljö sträcker sig.
Scan Link är kapitalets väg. Samtidigt är der deras

politiska målsättning. Det är en fråga om vilken utveck-
lingsmodell Sverige ska satsa på för framtiden.

Round Table-gruppen är en "skuggregering" för mono-
polen. och en del av storkapitalets och den politiska
högerns mål - att föra Sverige närmare EG. Scan Link
är vägen till EC.

Glöm allt snack om en superväg och bro! Med Scan Link
strävar näringslivet till att riva ner alla politiska handels-
hinder och baxa Sverige in i EG. Vanliga arbetande ntän-
niskor iSverige har ingenting att vinna på det. För dem
är det nya flyttlass av produktion och människor till det
område som kan nås från EG-högkvarteret på l0 timmar.
Allt annat, allt norr om Stockholm och öster om Vänern,
blir subregioner, som ingen satsar på.

Frågan är: Är regeringen redan uppbunden till clennir
modell? Det är ju Scan Link-regionerna som får de verk-
ligt stora stödpaketen. Resten får smulor.

Skrämmande är att Gyllenhammars förslag, tas på fullt
allvar av så många politiker. Privatkapitalets projekt blir
genast som en lag i den politiska planeringen. Vilken
demokrati är det!

Men vi kan inte ha både kapitalets väg och regeringens
"tredje väg". Väljer man storföretagens modell med Scarr
Link och EG - blir det inte utrymme för reformer, det
gåller både människan och miljön. Den diskussion om EG
och Scan Link som förs i många organisationer och de
växande protesterna visar att folk börjar dra åt ett annat
håll. Väljer den utveckling som cir bcist för vanliga sven-
ska kvinnor och män och våra barn.

Ett färdigt Scan Link ökar integreringen med kapitalets
Västeuropa. Det gör det svårare att få igenom beslut som
går emot storkapitalets intressen. Vilka möjligheter har vi
att hävda vårt nationella oberoende och egna demokratis-
ka beslut om vi smygkörs in i EG? Det är "gemenskap"
för Gyllenhammar, men inte folket.

Och det innebär "gemenskap" med de krafter som gör
allt för att torpedera vårt krav på att utropa Norden till
en kärnvapenfri zon. Välj själv! tl

MART AREHAG (Motlönken )genom SUSANNE BJöRKENHEtM
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Fyro
kvinnoliv

Kvinnorörelsens uppsving på 60-
och 70-talet har gett oss en gläd-
jande efterdyning av skönlittera-
tur av kvinnor om kvinnor. Av
nyutkomna har jag läst två som
handlade om verkliga kvinno-
öden och två om diktade. Här
följer o.' "r:: ordning.

"Anna Branting" av Lena
Svanberg: Anna föddes 1855,
dotter till en poliskommissarie,
som ägde ett hyreshus i Stock-
holm. Modern var hans andra
hustru. En förtryckt och hunsad
sju-barnsmor.

Den första hustrun hade varit
tolv år äldre än mannen, men
hon hade pengar. Så kunde man-
nen genom giftermål lägga grun-
den till en förmögenhet eftersom
han var hustruns förmyndare
och förfogade enväldigt över
både henne och egendomen.
Därmed var kvinnoförtrycket
lagstadgat och sågs som helt
naturligt.

Anna uppfostrades som en
borgardotter. Yrkesutbildning
eller studier var endast för söner-
na. Hon hade turen att uppvak-
tas av en adlig löjtnant, gifte sig
som 22-åring och födde i rask
takt tre barn. Mannen visade sig
vara hustru- och barnmisshand-
lare, Anna flydde och äktenska-
pet upplöstes.

Den nye mannen, Hjalmar
Branting, var en sällsynt god
make som dagligen bedyrade sin
kärlek och beundran. Dessa två
äktenskap, kan man säga, var
motsatta ytterligheter på skalan
av äktamakebeteende. Men på
det sexuella området betedde de
sig på samma sätt. Båda roade
sig med prostituerade. Trohet var
enbart för kvinnor.

Annas liv som hustru till en
ledande politiker skildras med
utgångspunkt från sådant hon
själv har skrivit, ofullbordat ma-
nuskript, romaner och brev.
Boken är en läsvärd tidsskildring
kring en intelligent överklass-
kvinna utan politiska intressen.
Sådan var Anna Branting, trots
att hon levde och skrev under
kvinno- och arbetarrörelsens
första, stormiga period.

AMANDA - EN HAXROMAN
AV IRMTRAUD MORGNER

ARBETARKULTUR

besöker henne för att övertala
henne att flytta innan grävsko-
porna kommer. Hans liv be-
skrivs parallellt med Lizas åter-
blickar. Vad är författarinnans
mening med detta grepp?

Han är osäker och otillfreds-
ställd med arbetet att betala ut
understöd och försöka sysselsät-
ta de arbetslösa ungdomsgäng
som är rester av arbetarklassen
i området. Har socialarbetarna,
mest kvinnor, övertagit något av
arbetarkvinnorns roll?

En intressant fråga. Pat Bar-
ker kunde ha något att berätta
om arbetarkvinnornas nutid.

"Amanda. En häxroman" av
Irmtraud Morgner:
Boken är andra delen i en trilo-
gi. Första delen är omtalad och
uppskattad av feministerna i
Väst, men finns inte översatt till
svenska.

Amanda har fått ett littera-
turpris. Huvudpersonen Laura
Salman kör pendeltåg i östBer-
lin, nattskift for att få mera tid
med sonen i förskoleåldern.
Häxroman är inte en innehålls-
deklaration som lockar mig, men
efter den första tröga starten var
jag forhaxad. Med humor och
ironi får grekiska myter ett femi-
nistiskt innehåll.

Jordgudinnan Caia finns i
bakgrunden och en sirdn lever
undangömd i Berlins Zoo. My-
terna vävs sarrrman med realistis-
ka skildringar av Lauras och
vänninnan Vilmas vardagspro-
blem och livet i ÖstBerlin. För-
fattarinnan ger träffsäkra port-
rätt av männen både som typer
och individer. Även om ideolo-
gin är olika i Öst och Väst blir
praktiken märkvärdigt lika.
Bland håixorna finns olika åsikts-
riktningar, som i verkligheten.

Morgner är väl insatt i pro-
blematiken. I slutet av boken
drar det ihop sig till en avgöran-
de strid för jordens framtid. Jag
väntar med spänning på tredje
delen av trilogin.

RUTH BOHMAN

"En kvinna" av Anne Delbee:
Camille Claudell, född 1864,
blev bildhuggare i Paris. Att fctr-
sörja sig i det yrket var svårt för
en man och omöjligt för en
kvinna.

Skildringen bygger på korta
artiklar och notiser i böcker av
hennes yngre bror Paul, känd
författare, och brev från sinnes-
sjukhus, där hon var inspärrad
från l9l3 till sin död 1943. Det
är en mycket mörk, tragisk his-
toria om ensam kamp, hårt arbe-
te och svält. Liksom i Annas liv
finns ingen kvinnogemenskap
som kan ge stöd och trygghet.

Målet för Camille var att fin-
na en plats i männens värld.
Bortstötningen var grym och
konsekvent, skråtänkandet be-
fäst sedan århundraden.

"Seklets dotter" av Pat Barker:
Pat Barker berättar om hur livet
blev för en flicka, Liza, född vid
sekelskiftet. Hon ger en tanke-
väckande inblick i levnadsvillko-
ren för engelsk arbetarklass och
hur de förändrats i takt med
förändrade produktionsför-
hållanden.

Världskrig, depressionsperio-
der och "strukturomvandling-
ar" allt har satt sina spår i Lizas
hårda liv. Klassgränserna var
tydliga. I arbetarkvarteren levde
familjerna tätt tillsammans.
Hjälp och samarbete mellan
kvinnorna var nödvändigt.

På 1980-talet är allt förändrat.
Männens arbetsplats, järnbru-
ket, är nedlagt, arbetarkvarteret
utrymt. Liza är ensam i ett riv-
ningshus. En ung socialarbetare
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HUSET MED DEN BLINDA
GLASVERANDAN

AV HERBJARG WASSMO
NORSTEDTS

Fint
portrött

Den fÖrsta svenska uPPlagan av
denna boken kom redan 198,5,
rnen det är så bra med böcker -de drabbas inte av modeväxlin-
gar. Herbjorg Wassmos böcker
om Tora kommer att leva länge.

Toras pappa var tysk soldat.
Det glömdes inte så lätt i det lil-
la kustsamhället. Då freden
kom, klipptes håret av Toras
mamma, helt ned till hårbotten.
Så gjorde man med "tyskerslam-
!lor". Hon fick vara tacksam att
någon alls ville ha henne, även
om det bara var den alkoholise-
rade f d sjömannen Henrik,
invalidiserad efter ett torpedan-
fall under kriset.

Det är Ingrid, Toras mamma,
som får försörja familjen. Hon
arbetar nattskift på fiskfabriken.
Och när mamma är borta, blir
Tora ett värnlöst offer för Hen-
riks övergrepp.

Tora bor iTusenhemmet, där
byns utslagna existenser håller
till, och där det råder en stark
solidaritet. Men Tora har
andningshål utanför den fattigs-
liga miljon. Hon har sin moster,
som är stark och självständig,
och som tycker mycket'om Tora.
Hon har den vackra och snälla
lärarinnan, som visar henne
vägen tillböckerna. Och en dag
blir hon vän med en nyinflyttad
dövstum pojke, vars familj äger
böcker och radiogrammofon,
rlen som framför allt öppet visar
att de håller av varandra.

Tora berättar inte för någon
om sin rädsla för Henrik, för
farligheten. Kanske för att hon
vill skydda sin mamma. Tora
gör allt för att hjälpa och skyd-
da henne, och får allt för tidigt
ta på sig ett stort ansvar.

***
Boken är spännande, det är svårt
att lägga den ifrån sig innan man
har läst färdigt. Trots att den
handlar om fattigdom och grym
incest, är det märkligt nog ingen
dyster bok. Porträttet av Tora är
väldigt fint, men vi lär også kän-
na de andra människorna i t'iske-
läget, och inte minst den stor-
slagna naturen. Språket är mäs-
terligt, även i översättning (Stat-
fan Söderblom har gjort ett bra
jobb).

Man längtar strax till nästa
bok i serien, för att få veta hur
det går med Tora. Efter "Huset
med den blinda slasverandan"

kotnmer "Det sturnma rummet"
och "Hudlos himmel". För den
sista fick Herbjorg Wassmo
Nordiska Rådets litteraturpris
I 987.

Jag skriver om en såpass
"inaktuell" bok därför att den
nu finns i pocketupplaga iör
drygt 30 kr. Dessutom vill jag
gärna att så många som möjligt
ska unna sig att läsa böckerna
om Tora. De är bland det allra
bästa som har skrivits i Norden
på senare år.

AASE BANG

SKALLIGA DAMEN
AV MARIA-PIA BOETHIUS

BONNIERS

des kuren. "Kroppen är bara en
vidrig börda, illamående, trött
bortom döden, verkande, icke-
l'ungerande, blödande men
uttorkad, orkeslös. Denna
kropp måste jag släpa igenom
dessa sju dagar". Hon tappade
också håret - en vedervärdig
upplevelse, men dock ett av de
mindre problemen med kuren.

Efteråt är hon ändå tacksam
lör att hon har genomgått
behandlingen. Dels har sanno-
likheten för nya tumörer mins-
kat (men hon kan inte vara helt
säker för efter fem år ), dels har
hon återfått en stark livsglädje
efter att ha vistats i dödens
väntrum.

NIaria-Pia har hela tiden ett
starkt stöd av man och tonärs-
dotter, släkt och vänner. Hon
understryker hur viktiga alla
r'änskapsbevis och allt mänskligt
stöd är under en svår siukdom-
speriod.

*rk*

Boken innehåller dels da-eboks-
anteckningar, dels information
om vad cellgifter egentligen är.
Även en minneslista med frågor
man bör ställa som cellgifts-
patient finns med. Flera kapitel
handlar också om lycka och
livskvalitet.

Detta är trots irnnet en opti-
rnistisk bok, som vill visa på
ntänniskors förmåga att växa
genom lidanden. Den är flyhänt
skriven av en erfaren journalist.
Det blir en del upprepningar,
och ibland är boken lite ytlig.
Men den är lättläst och har myc-

Stort TACK till ollo er som stöllt upp
med en slont till Vi Monskors stödfond

(ps. e02 4-1).
Boro de sisto månoderno förro året

fylldes kosson med ytterligore nörmore
tretusen kronor. Vi Monskor behover er

ollo. TACK igen!

Positivt
o m co n cer lil,iilf,'å?ffJll,1"iixTJ.lil
En kort tid innan hon fyllde fyr-
tio opererades Maria-Pia Boöt-
hius för en tumör, stor som en
handboll, på ena äggstocken.
Det var en så kallad malign tera-
tom, och det blev nödvändigt
med en efterbehandling med
cellgifter. När Maria-Pia försök-
te ta reda på vad behandlingen
skulle innebära, visade det sig att
nästan inget var skrivet om cell-
gifter, och läkarna lämnade
ogärna information. De ville
"skona" patienten.

Behandlingen blev fasansfull :

"en outhärdlighet som måste
uthärdas". Tre gånger upprepa-

och den som söker uppgifter om
cellgiftsbehandling för sig själv
eiler någon anhörig.

Låt mig sluta med några rader
ur boken: "Döden och möjlig-
het till död är mig mycket nära
och just därl'ör uppenbarar sig
livet för mig i all sin härlighet.

Det är en gammal och sliten
sanning men inte desto mindre
sanningen. Jag har blivit till för
att en dag gå bort, och i det per-
spektivet förvandlas min vistel-
se här på jorden till ett mirakel.
Jag är inte rädd för döden, rnen
jag vill oändligt gärna leva."
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SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFORBUND

Vi måsft sd på oss!
SKVs al i Göteborg på d* internationella kvinrndagen

Hej kamrater, hej kvinnor!

Ja, nu står vi här igen den 8 mars - vår
alldeles egen dag, framkämpad av kvin-
nor fore oss.
Vi står här med våra nygamla krav om
6 timmars arbetsdag,lika lön, daghem
till alla barn, osv. Och om vi ska dra

något sorts facit av de gångna åren så blir det inte många
plus, utan snarare minus på många kanter.

De så kallade kvinnoyrkena är lika lågavlönade, inom
LO till elgmpel är var tredje kvinna extiemt lågavlönad,
köerna till daghemmen är fortfarande långa och-regering-
ens löften rtt Syggr bort dem har redan ,rdor.rrt, ri ko*-
munerna, den gemensamma sektorn krymper mer och
mer, ja, lisran f,an göras lång.

Men, vi har också fått en jämstdlldhetslag, vi har en iämo
som är kvinna, vi har en mängd löften. Uppvärderingen
av kvinnorna har pågått länge öch fortsätterätt pågå, täck
vare vår envisa kamp. Sjuksköterskorna forsökeisdita hårt
mot hårt, kvinnorna på Eisers strumpfabrik vann en halv
seger, städerskorna srrejkade och fick igenom vissa krav,
osv_. Me n, till slut måste vi ändå frägaosi, varför vårt sam-
hälle fonfarande i så hög grad är ett manssamhälle?
, JtS flag till Stockholm häromdagen, en fredag morgon.
Planet var fullsatt av män med portföljer, men också en
hel del kvinnor. Tidningsp.mr.l till kaffet. Vad var det
man läste? Jo, Dagens Industri och börsnoteringarna.
Kvinnor såväl som män. Jag rannsakade min obehagikäns-
la inför den upptäcktenl Är jag kanske bara auuridsjuk?
Ar det inte bra att kvinnorna erövrar männens domäner?
Ska vi inte visa atr "vi kan"?

Me n det kändes plötsligt så futtigt. Vår kvinnokamp så
degraderad. Är dei for dät, far deä so- jag sprungii på
demonstrationer, skrivit petitioner, ropat Jämlikhetl

I Aftonbladet föreslog en riksdagskvinna att kvinnliga
politiker skulle göra som männen: gå på krogen och [a
sammantr;iden, i stället för som hittills ha möten kring
en sopptallrik hemma hos varandra. I)et enda tacket dä
hade fått för denna sparsamher var arr de inte togs på all-
var, kände hon. Hon kallade sirt förslag för "eriny stra-
tegi".

Och åter inställer sig samma olustkänsla. Är det detta
vår kvinnokamp går ut på? Och apropå "att bli tagen på
allvar": Av vem uill u; bli trgn^ på ailvar? Av md"nnen?
Av dem som makten haver?

Säkert har denna riksdagskvinna upptäckt dersamma
som många med henne: att det nog går arr ra sig in i män-
nens värld med list och urhållighet, men väl därinne är
det väldigt svårt att påverka den. Hennes strategiförslag
Kanns rent av desPerat.

Ibland fär jagden förlamande känslan att kvinnorörel-
sen hamnat i samrna smet som fackföreningsrörelsen: ett
bollande med lönekrav respektive jämställdhetskrav, två
steg fram, ett tillbaka, kompromisser, löne- respektive
fämoförhandlingar - och sedan? Ett ängsligt bevakande
av tillkämpade rättigheter. Ja, ett försvarande och beva-
kande av det vunna. Som poliser måste vivara, som vakt-
hundar.

Då blir det liksom svårt att lyfta blicken mot visioner-
na - ty snart får vi veta att rikets finanser inte har råd
med mera lön, med mera jämställdhet, inga nya "utsväv-
ningar", nu måste vialla ta vårt ansvar, nu måste vianpassa
oss till det nya läget, osv. Och männen, och även några
kvinnor numerå, som alla läst ekonomi på samma Han-
delshögskola, förmedlar den bistra "sanningen" med
många tabeller och främmande ord. Och våra massmedia
refererar snällt och lydigt.

Vad har vi att sätta emot detl Att ekonomin inte ensam
får styra Livet? Vi forleds så lätr, alltför lätt, ac förmin-
ska våra krav, tili små hanterbara punktinsatser. Ställ upp-
fyllbara krav, vädjar även våra riksdagskvinnor, redan helt
uppslukade av mansvärldens värderingar.

Värderingar ja, vi vet att det inte går art kommendera
fram fcirändringar, varken på ett individuellt eller err sam-
hälleligt plan. Det är klart att vi också måste använda oss
av strategier. Men låt det då blien straregisom alltid utgår
från mänskliga värden.

Viser, idag tydligare än någonsin, att vår västerländska
manskultur är en dödsbringande kultur. Den var länge
och är till stor del fortfarande en erövringarnas, uppfin-
ningarnas och framstegens kultur som vilade och vilir på
oinskränkt och hänsynslöst herravälde över naturen och
dess rikedomar. Deita kommer tydligast till uttryck i
hundratals krig fram till kärnvapnen och Hiroshima, och
160 till sedan dess. Vi uppmanas att visa sans och måtta
inför en sanslös våldsutveckling. Se bara på Israel och Väst-
banken idag!

Och så miljömorden. . . Vi ser hur träden meias ned och
dör, när kommer turen till oss?

Nei, måttans tid är förbi! Nu måste vi kräva allt!
Hur gör vi det? Det finns andra folk på vårt klot - mino-

ritetsfolk oftast, som har en egen värdeskala som grund
för tillvaron och för sitt handlande.

Jag minns de indiska trädkramarna från Himalaya som
i december tillsammans med oss gick i demonstrationen
från Stenungsund till OdsmåI. Där berättade de om sin
egen kamp för att bevara naturen. De talade om träden
som våra syskon, om jorden som vår moder. De talade
om vördnad for naturen och vår förbundenhet med den.

il
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Och allt de sa kändes helt riktigt och naturligt. Ja, de tala-
de vårt språk, vårt kvinnospråk, som vikanske boriat lägga
av iräds-lan att inte bli tagna på allvar. Ddr har vi det igen:
Bara språk utan känsla, utan moduleringoch utan själ.gäl-
ler i maktens korridorer: Syntetspråk, dataspråk, digi-
talspråk.

Men vi måste stå på oss: Vi måste använda våra egna
ord - vi ska inte tillåta att man byter ut vår själ! Vad är
det för ett förnuft eller sans som talar lugnt när mänskor
slås ihfel och misshandlas? Vad är det för en absurd vär-
deskala som säger att det är ändå bättre att israeler bryter
armar och ben på palestinier än om de sköt ihiäi demi
Ingendera kan uarä godtagbart för ett friskt sinne.

Vi ska fortsätta att använda ord som: gemensamhet, del-
tagande,lika värde, omsorg, samarbete, stöd; ja viska inte

bara använda dessa ord, vi ska också leva dem. Och genom
att vi lever dem fAljer vivår historia, kvinnornas liv genom
tiderna. Det är dessa värden viska göra synliga och ge dem
deras rättmätiga plats i det levande livet, ipolitiken, ieko-
nomin och annars i samhället. De måste ersätta det viallt-
för länge har bojt oss frir och som drivit oss till avgrun-
dens rand: individualismen, rangordningen, den nakna
styrkan och smartheten, åskådarmentaliteten och över-
lägsenhetskänslan gentemot andra folk och kulturer.

Vi ska önska, drömma, tala om det, ha en vision och
förmedla den genom vårt handlande:

Kamrater, kvinnor: Vad väntar vi på?

Erni Friholt

Rapport från
Göteborg
Hrir i Göteborg har året b<irjat
med rnycket arbete, och clet är
vi gltrda tör. Våra Palestinamci
ten, som vi har var 14 dag, har
virrit välbesökta. De skall avslu-
tas. först med en Palestinsk-
Judisk kulturrrfton, sen med en
resa till Isracl.

En kväll berättade Erni Fri-
holt tich Karin Sandgren onr
Ijistula-sjukhuset i Etiopien.
f)ett;r unik;r sjukhus, som ope-
rerar svårt fcirlossningsskadade
kvinnor, behöver allt vårt stöd.
En utmärkt film visades.

8 Mars firades traditionellt
med demonstration och tal på
Götaplatsen av ErniFriholt och
niång,r i nvandrarkvinnor...

Vi har också delmgit i "Oppet
Hus mot våldet i världen". Det
var mycket välbesökt. Talare var
bland annat Sara Lidman och
Arnanda Peralta. Vi har bjudit in
kvinnor från Sovjets general-
konsulat - till "en försenad 8-
nrarsfest". Det blev en verkligt
trevlig kväll.

Glöm inte irtt fylla ialla listor-
nil i kampanjen "bort mcd
moms på maten". Sist nren inte
minst tänker vi på Oslo-träffen.

Med hälsningar från Götet,
Zaida.

Bojkotta Israel
öppet brev till utrikesmi-
nister Sten Andersson
Vi har de ohyggligä scenerna
från TVs Rapport och Aktuellt
rinnu på näthinnan: De israeliska
soldaterna som med berått mod
bryter armar och ben av obeväp-
nade palestinska pojkar. Detta
sker med statsledningens goc{a
minne, ja rent av på deras
uttryckliga uppmaning. Varken
vädjanden eller fördömanden
tycks kunna hejda dem i deras
framfart, som mer och mer lik-
nar en terroristorganisations.

Nu får det vara nog!
Sveriges regering och vi alla

måste reagera!
Vi kräver att Sverige bryter de

diplomatiska förbindelserna

med staten Israel. Samtidigt ska
vi på alla sätt stödja och stärka
de goda krafter och rörelser sonl
också finns inne i Israel och son't
vänder sig emot sin egen rege-
rings terrorhandlingar,

Vi kräver också en tot,rl
svensk handelsbojkott. När inte
ord kan övertyga politikerna,
generalerna och deras lydiga sol-
dater, måste vi ta till andra
medel.

SKV uppmanar svenska regc-
ringen och hela svenska folket:

Köp inga isrealiska varor, åk
inte till Israel på semester! De
vanligaste varorn:r är frukt och
grönsaker av märkenaJaffa, Car-
mel, Sharon, Southern Pridc
(från Sydafrika vi,r Israel). Tittir
på burkarna, fråga och uppma-
na affdrerna!

Gör en personlig insats för att
visa din avsky!

Svenska Kvinnors Vänster-
{iirbund, samlat till ftir-
bundsstyrelsemöte den 27 -28
februari 1988.

Bojkotta Spies
Den som reser tillMallorca med
Spies, kan för en billig penning
besöka öns bordeller. Kvinnor
på Mallorca har bett om hiälp att
stoppa denna trafiken * son"l
inte är något för "barn och käns-
liga själar", enligt reklamen.

SKV Göteborg har tryckt upp
klatschiga vykort som vi skickar
till Spies, där vi nreddelar att vi
bojkottar alla Spies-resor så längc
koppleriutflykterna fortsätter.
Beställas på tel. 031-14 40 28 -
så får du samtidig en trevlig
pratstund nred Zaida!

,$TOPPA TENNORN!
Jrq prot€troiot mot dslånevÄrig!
tr*å$etieDå mot rEsrhrernå
eh dån s6tu6re ndets brutda
b6bldbg a! dem 6oF gor mor'
dnd mi lfiåelB ol.clga ekups'
rkn €b broc Döt folhårten,
Jag komfrer år htkoR. åua
$rshl. qtror (6t@1. J.na,
tuon an) eh lurBresq d
upproM adråart gorr d6iaamru,
åndå til3 rerroh uppbdt $sldigl
Lw€. låg ått sr6F alr re.relislå
d pålsi$k trå&kålEr

Porb

TilI

Israels Ambassad
Box 14006
10440 STOCKIIOLM

l:ykortur "Boikotta Spies!" orlt
"llojhotta Is*tel!" g"ir att bestålla på
SKV:s kansli i Götclnrg på tcl.
0-1t.14 il 28 Boikotta

ISRAEI.!

Boitrotta
SPIES!
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Zaida Hagman är tidigare under-
sköterska, iGöteborg, fem barns
mor med 13 barnbarn. Hon h:rr
släpat hem tunga och dyra mat-
kassar långt nrer än halva sitt liv.
Då har tanken växt fram om hur
orättvist det är att beskatta just
maten.

- Fattiga människor betal;rr
mer än andra for sin mat. De
tvingas köpa upp hela sin lön,
det som blir kvar efter hyran.
Alla människor måste äta, men
redan i matbutiken skapas ojänr-
likhet just genom priserna.

Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund (SKV) ir en av de organi-
sationer s0n1 nu på allvar käm-
par för att få bort denna orätt-
visa. SKV-kvinnor går i vår ut
med listor nred kravet "Bort
med moms på maten".
När kampanjen avslutats

sänds de undertecknade listorna
till finansdeparremenrer och
Kjell-Olof Feldt. Därför syns
Zaidaoch andra kvinnor iblanc'l
utanför snabbköpen med sinir
Ilstor.

- Jrg tror aft detta ger resultar,
i alla fall ska Feldt få en massa lis-
tor på sitt bord. Det är många sonr
förstår kravet och menar atr det
är rätt.

Det är ett enkelt flygblad som
konkret presenterar några faktir
om momsen:

t på varie tusenlapp du hand-
lar går 190 kronor till monis.

o en familjsom köper rvå lirer
mjölk varje dag betalar 2 x 4:90 x
^ r - | lo a -{- IJb) dag/ ar : J.5/ / Kronor per .tr
for miölk.I det gör 679:60 i moms per år
bara för miölk!

o Dessa pengar hade behövts
till annat. Kanske litet mer
miölk. Och vi har räknat med
det gamla mjölkpriset, inte der
när mjölken nu sriger till över
fem kronor för ett paket, sägcr
Zaida.* Därför är det många som
skriver sitt namn på listan, de
tycker samma som vi. Maten är
för dyr! Momsen ska väck!

Orättvis skatt
Momsen är en orättvis skatt, den
drabbar människor orättvist.
Den som har mest i plånboken
känner minst av nomsen.
Vi frågar på Riksskatteverket
om momsens historia. Sune'
Persson, informationsansv;rrig
där, ger några fakta.* Momsen rir idag 23,46 pro-
cent. I juni 1968 togs ett riksdags-
beslut 0m rloms. som införde.s
den 1 januari 1969- Då var mom-
sen 11,11 procent. Innan dess
hade man från slutet av 4O-t:rlet
en allmän omsättningsskatt sonr
upphörde en bit in på 50-talet.

- Sedan år 1960 gick r.rr,rn

Zaida Hagrtatt i rrtittctt tillurttrttans utcd barn och barnbam.

SKV.mormor
kämpar

mot matmomsen
Det finns en sak som mer än annat retar Zaida Hagrnan.

- Matpriserna! Och speciellt momsen på matl Den ska bort
därftir att den så orättvist drabbar vanliga människor, menar
hon.
över till ett annat sysrem) en all-
män varuskatt i konsumenrle-
der. Den var tillen början 4 pro-
cent, men steg till 10 procent niir
den slopades för nromsen.

Orsaken till att svenska folket
1969 fick en ny indirekt skatt,
matskatten eller nromsen, var
trycket från de stora företagen.

- Att fränija exportföretagen
var en orsak till att man gick
över till monlsen.

När momsen infördes var den
alltså 11 procent. Den har sedan
etappvis hiijts, ibland sänkts,
men aldrig varit så hög som nu.
En fjärdedelav priset på en mat-
vara är skatt!

- J*g minns hela snacket när
momsen först infördes, den skul-
le vara tillfallig, minns Zaida. -En tillfällig skatt, lovade Gunn:rr
Sträng. Då hade vi på SO+alet fått
barnbidraget, kanske tänkte
högern att folket kan gott beta-
la mer. Bara kommunisterna
röstade emot momsen och sen
har den r;rsat uppåt.

- Fattigt folk har alltid haft
det fattigt, men är det verkligen
vi som ska betalir alla skatterna.

- Det som retar mig mest är
iltt ensamstående kvinnor mecl
srlåbarn som har de lägst,r
inkomsterna, drabbas mest. Det
iir de. som varken kan spara,

investera, spekulera, nolltaxerir
eller spendera sin lön, bara köpa
mat. De betalar sin skatt snällt
och prydligt och sen straffar
regeringen dem dubbelt upp
igen i rnataffdren. Och nu klagar
Feldt att familierna inte sprrar.
- Det är överklassmoral att

;rrbetarna inte ska ha mer än barir
det nödvändigaste!

Vinst på mat
Varför tror du det är så svårt art
få bort matmomsen?* Det finns niånga som tjänar
på att vi äter. Dc som tillverk,rr
maten på fabrikerna tjänar
minst, distributionsledet och
speciellt de som äger livsmedels-
företagen tjänar mest. Och sta-
ten drar in stora pengar på monr-
sen. Storföretagen använc{er
maten till att hamstra åt sig enor-
ma vinster.

Den största livsmedelsjätten i
Sverige är faktiskt en bilfabri-
kant, Volvo! Felix, Abba, flera
slakterier. . . har Volvo som
ägare.

Sverige går mot strömmen när
det gäller livsmedelspriserna,
den svenska maten är den dyras-
te i Europa, tillsammans mecl
dcn finska. 1987 steg matpriscr-
nrr mecl fem procent och de har
frirdubblats på tio år, enligt stir-

tistiska centralbyrån. Men
mrlren kan bli billigare, diirför
har Zaida och SKV sin kampanj.

- Ta bort momsen på livsme-
del och på till exempel barnklä-
der och blöjor så kan vanliga
människor äntligen få en skatte-
lättnad.

Zaida kopplar kravet att slo-
pa moms på maten tilltvå andrr
livsvikriga krav: - Att höja re;rl-
lönerna ordentligt och att få ett
bindande prisstopp. Hon himlar
också över alla annonser om mar
i dagspressen. Varför måste man
göra reklam för mat?

Hur månge vet att reklanr-
kostnaderna slås in direkt på
nratpriserna. Det är du och jag
som köper vanlig falukorv som
betalar för reklamen. En helsi-
des annons i dagspressen kostar
flere tiotusen, den som äter beta-
Itrr. Ska det bli reklam i svensk
TV blir matpriserna ännu dyra-
re. Då betalar vi när Lill-Babs
bakar sockerkaka r,.-h Skara-Bert
Karlsson stekr'r f.rlukorv i rut,rn.

SKV kräver bort med moms
på maten. Många fcirenar clet
n'red kravet på ett helt nytt skat-
tesystem, att övergå till pronrs,
det är att beskatta produktionen,
inte konsumtionen. I klartext:
beskatta roboten, inte falu-
korven!* Det ligger självklart i kapi-
talets intressen att privatperso-
ners inkomst och konsunrrion
beskattas, säger Zaida. - Det iir
därför vi har så hög rnoms.

Köper mindre mat
Och nu slår Livsmedelsverkct
larm! Deras statistik visar art
familjerna köper mindre nlirt än
någonsin. De beräknar atr en
familj kan använda 19 procent
av lönen till att köpa mat jäm-

fört med 25 procent för några år
sedan. Så visst dr,rbbar momsen
orättvist. Ta bort den och siink
matpriserna!

- Det är en kvinnofråga. Mat-
moms, barnomsorg och bostacls-
brist rör både kvinnor och män,
men det som är snett slår hårdast
mot kvinnorna. Det hjälper inte
att springa och jaga röda lappar
när maten går upp stup i ett.

Dessutom vet Zaida lienonl
sina egna barns familier, att de
drabbas ytterligare när skolorna
tvingas spåra. Skolmaten blir
sämre och barnen måste få mertr
mat hemma. Det kostar!* Vi i SKV har alltid värnat
om barnfamiljernas och kvin-
nans rätt. Kvinnorna och barnen
är det vi kämpar för. Därfc;r går
vi ut med kravet "Bort mec{
moms på maten". Det är ett rätt-
visekrav.

Susanne Björkenheim
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Insamling till
Nicaragua
Länge såg det ut som om SKV:s
insamling till "daghem i Nicara-
gua" (Pg 475 37 19 - 6) skulle
finansiera tillkomsten av ett dag-
hem för barnen till de anställda
på det enda kvinnosfukhuset i
Nicaragua, "Bertha Calderon"
i Managua.

Men på grund av orsaker sorn
vi inte har helt klara för oss, har
AMNLAE (Nicaraguas kvinno-
forbund) beslutitt att lägga det
daghemsprojektet på is. För-
modligen mest beroende på ltt
AMNLAE har organisatoriska
svårigheter och brister i sin kapa-
citet. Problem som nog helt får
skrivas på krigets konto.

Genom vår kontaktperson i
Nicaragua, Berit Hernandez har
vi emellertid fått oss ett annat
önskemål om daghern förelagt.
Det gäller ett daghem för 150
barn i staden Bluefields på Nica-
raguas södra Atlantkust. Trots
att Atlantkusten är den region
som har Nicaraguas största
naturtillgångar är regionen myc-
ket eftersatt sedan århundraden,
något som regeringen sedan en
tid försöker ändra på.

Här i Bluefields bor 26 000
människor och de lever ihuvud-
sak av fiskenäringen. Eftersom
många män;ir inkallade så är de
flesta arberarna i fiskeindustrin
kvinnor. Och då det bara finns
et enda daghem i staden betyder
det att många barn lämnas utan
tillsyn under mammornas långl
arbetsdagar.

Byrån för hum;rnitärt stöd till
och utveckling av Atlantkusten
(OPHDCA)har nu genom Berit
Hernandez vänt sig till SKV och
vädjat om vårt stöd tillännu ett
daghem i Bluefields, vilket för-
bundsstyrelsen också sagt ia till,
Äterstår nu SIDA:s ställningst:r-
gande.

Bidrug rili inr,rnrlinecn lli/i$7-.16/i-N8:

Gun Höglund. \'r Friilund.r
"Frin Ånton Nilssons 99-irsd.rg"

Gun Höglund. \':,r Frölundr

Hilleti0sr*berg Unrti
Gunnclo Hillc [kn'rll, Upps.rl,r

Till Lill\' Strömbtrp minnt,

ir SKV Ftrklörtrn i Srockholm

34

iCC kr
l$C kr
1CC kr
ICC kr
lv\.i If

60C lir

Internationellt

Gun Höglund, 1':r Frölund.t

Änonvm gn'rre

Gunnel Rudrn, \'ingiku
Gun Höglund, \'r Frölundr

Till Lillr Srönrberss minnt,

SKY Flrkiör'ern

Gun Fioglund, \':,r Frölundr

Ränta il/11 l9$7

Gun Höglund, \':,r Frölund,r

Ånonvm gir';rt
Cunncl Rudin. \'ing,iktr
Cun Höglund, \':,r Frölund,r

Totah: 1613-88: 46.118:61 kr

SKVs Vietnaminsamling
PG 51323-4r
8/5 Anitr Bcrgrr Stockholnr

lii5 SKV Pitcå-I{unksund
l{15 Kirstcn Pcrsson Hisingstrlck.r
1515 Gun Höilund \rFriilundr

"ii6 Sara Bengtsson Lund
1716 Gun Hr;ilund V Friilundr
l5// Kinen Ptrsson Hisinpbackir
l/S HilltriOsnrbcryUnrrd
+/8 Gunncl-HillcEkr'.rll
lll8 Gun Höilund V Friiluntla
1618 Grcta Åndcrsson B.rndh,rgcn

1618 Tyr:i Vrstsrlund f;rnt,l
l7l8 l\Lr' Ståhl Nonbor"c
l8l8 Karin Nordlmdcr Johanneshot
J/9 Mair Bolling Sigruna
719 M VhllJoh,rnneshol
slg Birgit Andcnson Johanneshor'
lll9 Anonvnr Bmdhqcn
l7l9 Gun Höilund V Frölundr
l1l9 Sonir Bory Göt$org
lit/9 M;rl hiion Stockholnr

l'+l lc l'irskn Pcrsson Hisinpb.rck,r
16/lCGun Höilund V Frölundr
l/ll Anonlnr
iC/ I I H En{ntitns liitlelscd,rg Biurslänr

sKY
llll Gun Hitilund I Friilund;r
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Mellanöstern i
focus
Medlemmar ur Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund, Internati-
onella Kvinnoforbundet för fred
och frihet och Kvinnor för frec{
har sedan hösten 1986 arbetat
för att sprida kunskap om situa-
tionen i Mellanöstern och fred-
sarbetet där.

I svenska massmedia har vi
under de senaste åren fått en väl-
digt onyanserad bild av situati-
onen i Mellanöstern. Människor
terroriserar varann och ingen
lösning tycks finnas på proble-
men. Därför valde vi att försö-
ka sprida kunskap om de fredsst-
rävanden som faktiskt finns och
växer sig allt starkare för var dag.

Vi startade vår verksamhet
med att anordna ett seminariunr
,Jen21-22 mars 1987 där två lära-
re från statsvetenskapliga insti-
tutionen vid Göteborgs univer-
sitet föreläste över ämnet "Kon-
flikten i Mellanöstern". 30 per-
soner deltog och rninst hälften
itv dessa hade egn:r erfarenheter
;rv att leva i ländcrna vid östrn
Medelhavet.

Till nästa seminarium den 3-4
oktober 1987 fick vi utländska
gäster: Anissa Najar, fredsarbe-
tare sedan 40 år i Beirut. Han-

nan Au'wad, iournalist i östri1
Jerusalem och Ilana Sugbeckcr,
lärirre vid Fredsskolan i Neve
Shalom.

Under de första månrrdern,r
1988 har vi ordnat en rad stucli-
ckvällar där företrdclare för oli-
ka organisationer och enskilda
personer med erf,rrenhet från
Mellanöstern givit sin syn på
konflikten.
Dc inbjudna har varit:
Modechay Lcti från Isr;rels
;rmbassad i Stockholm,
Dr Ewgene Makhlouf fränPLO:s
informationskontor i Stock-
holm,
J a ck ie J a kubowski, chefredakt ör
för tidskriften " |udisk krönikrr",
S i gbcrt A xe I sson, religionsvet,ire
vid Uppsala universitet berättr-
tle om sin film "Jerusalem" och
onr sina många resor till Isr;rel
och
Nino aan Reisen,lärare vid arrr-
biska institutionen vid Göte-
borgs Universitet lärde oss myc-
ket intressant om Jordanien.

En resa till Mellanöstern gior-
des i april av några av medlenr-
marna i arbetsgruppen. Diir
knöt vi kontakter med olika
fredsorganisationer.
Arbetsgruppen ftir studier
kring "Fredsarbete i Mella-
nöstern" i Göteborg

S.O.S. _ FREDI
Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund!

Jag skriver till cr med anlecl-
ning av den internationella soci-
alistiska kvinnodagen den 8
mars. Med önskan oni att Ni i
detta sammanhang ska vädja för
omedelbart krigsstopp och fred
i kriget Iran och lrak, där kvin-
nor och barn och andra oskyl-
diga offras för bångstyriga rege-
ringars skuld, och kriget rapp;rs
upp varje dag.

Iran kräver att Irak tar på skul-
den och erkänner art de började
kriget. Irak vägrar och har utt,'r-
lat att de kon-rmer att fortsätta
avfyra sina missiler - som för
övrigt sker ut*n förvarning och
på civila mål * ända till dess att
Iran skriver under ett fredsavtal.
Detta har och kommer inte
Irans ledning ha intresse av.

Folket på båda sidor är sed,rn
länge krigströtta. Och de flestr
dessutom utan tillskymmelse till
skyddsrum av den kaliber som
krävs mot dessa vapnen. Rege-

ringarna å sin sida lär sitt.r i

bombsäkra hus.
Kvinnor cr.-h barn dör sonr

råttor. Oskyldiga offr;rs hclt i

onödan. Barn som är i närheten
av en nedfallande missil blir i
stort antal döva, för att inte t,,Tla

om de psykiska men dessa barn
kommer att få i franrtiden, om
de nu lyckas överleva.

Människor offrar sina sista
slanter för att försöka undkonr-
ma detta vansinne och för att få
ett enkelt skydd i stugor i bergen
utan tillskymmelse till bekvänr-
lighet, där de fryser och trängs,
om de överhuvuduget når fram.
Internationella flygplatsen är
stängd på Irans sida!

Ett krig som konrmer att blå-
sa ur hela befolkningar, med
redan fler offer än andra världs-
kriget och med stor vinst för
våpentillverkare. Vapenembar-
go diskuteral

Låt inte detta ske. Kräv slut p;l
kriget. Kräv handling. Svenskr
kvinnor 1ör fred!

Karin Östlin-Pooshim
Västerås



Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg. 23, 116 4l Stockholm

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4
Tel: 08/ 40 92 As

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt sam-
hälle med en ekonomisom inte bygger påprofit utan på människors
behov, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets målsättnins är att verka for ramlikhet mellan kvinnor

och män och för kvinnornas deltagande på alla områden av det eko-
nomiska, sociala och politiska livet, samt att verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle dar alla har ett meningsfullt arbete.

O Att verka för ett samhälle där alla barn och ungdomar 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 impcrialism, krigens främsta orsak. Irörbundet vill verka
för allmän och total nedrustning.

O Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till
människors verkliga behov och sambandcn i naturen.

O Att verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för en värld fri
från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatcring av sår'äl vuxna som barn.

SKV har i korthet foljande historia. 191a bildades Föreningen Fri-
sinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati och
kvinnors likställighet. Är 1931 utvidgades forbundet så att ett samar-
bete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveck-
ling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

A,r 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till Kvinnor-

nas Demokratiska Världsförbund, KDV, (lWomen's International
Democratic Federation, VIDF).

KDV har 138 anslutna organisatio ner i 124länder med flera hundra
milloner medlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ status hos
FN:s ekononriska och sociaia råcl s,rmt hos UNF.SCO. De nna strltLrs
innebär arr yrtra sig vid samntanträden och att framlägg;1cgna fiirslas
rnuntligen eller skriftlige n.

SKV-avdelningar
Arvika
Brita -l'ener

Htigrisviige'n 4
671 00 Arvika

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box ,114

680 52 Ambjiirbv
Tel 056.1/802 l2

Deje-Forshaga
Monica Ranung
Geijersgatan 26 D
667 00 Forshaga
'lel A54/77523

Finspång
Ann:r-Lisa Giirensson
Grvtiilsvägen 2.1

612 00 I:inspång

Göteborgsdistriktet
Zaida Hagnran
Regnvägdersgatan .1

417 32 Göteborg
'l'cl.031/54 19 94

Biurslätt
H:rripr Fnunrrn
Långstriinsg. 50 A
412 25 Göreborg
Tel 011i516696

Centrala avd i Göteborg
Evv Andren
B.rrvtongat;rn'1
,121 38 Girreborg
'l cl. 0l 1/47 40 02

Mölndal
Gunhild Johansson
Srorgatan 26
411 ll Mölndal
Q31/277 n4

Gävle
Inger Johansson
Hanriltongatan -12
802 20 Gävle

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Hagstensgatan 5 A
561 J4 Huskvarna
'l'el 016/ 1 37455

Karlshamn
Sonia Karlsson
PI 1049
290 72 Asarum
'[cl. a454/291 6ö

Karlstad
Siv Dahlgren
Mellqvistvägen I
663 OO Skoghall'lcl. C54,u2.19 15

Katrineholm
Gunnel Rudin
PL 8454 Byle
6,13 00 Vrngåker

Kramfors
fvlarie Sölvebring
Sv.rnii 1764
ll70'10 Lunde

Linköping
Sonia Wahlstcin
Havregat. 9B
582 53 Linköping
Tel.011,/11 08 48

Ljungby
Elsmarie L,dström
Olofsgatan 26 B
341 OO Ljungby

Luleå
Agnes Wennberg
Vinkelgränd 1

951 41 Luleå
'I'el. a920/ 195 34

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel.046/14 9.1 04

Malmö
Anna Landberg
Bildesgatan 1

211 5/ Malmö
Tel.04a/8 40 76

Örebro
Marie Vikner
9iA\by\ JB<n ,/

703 75 Orebro

Olofström
(iarin'r Gillberg
Snöbärsvägen 12
293 00 Olofstrtinr
'f eI. A454/ 4aA 77

Piteå-Munksund
Siri Aldrin
Str;rndvägen 5
941 00 Piteå
'ftl.091l/372 76

Södertälfe
Ulla Ringström
Högåsavägen -19

151 31 Södertälie
lel 0755/64962

Skellefteå
Barbro Viklund
Fäbogatan 5
931 56 Skellefteå
Tel. 0910/885 ,+/

Skövde
Karin Sanclelin
Mariestadsvägen Z5

5,11 O0 Skövde

Stockholms södra ftirorter
Eva Danielsson
Maricstadsvägcn ll
121 50 Johanneshov
tel. 08/49 57 00

Stockholms innerstad och
norra fiirorter
Gerd'l-harrbert
Äsögatan 170:l
I l6 12 Stockholrn
'1e.08/41 a6 51

Spånga
Kerstin Junebcrg
Ccrvins v;ig lTll pl 5.
153 5tt Spånga
Tcl. a8/760 ll 72

Uppsala
Gunilla Ohman
Flogstaväg.154
752 63 Uppsala
I'el. 018,/46 06 84

Förbundsordföranden:
Aase Bang
Hprr.i.,l.":r.. 1)_ _' b_'--b_'_ '_
652 24 Karlstad
Tel A54/ 189961

Fivy Andrön
Barytongatan ,4

421 38 Göteborg
'fel a31/ 474AA2

Erni Friholt
Stocken 2 122
440 tlO Ellös
Tel 0304,251215

Förbundsexpeditionen i Stockholm har jour tisdagar och
I t t - - ^atorsdasar kl. 13.00- 15.00

SKV Göteborg har hand om medlemskontaker och ekonomr.
SKV:s lokal i Viktoriaskolan är öppen tisdagar kl. 1100-1400
och torsdagar kl. 1600-1800
Linndgatan ?1,413 04 Göteborg, Tel 031'/144028




