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l{ vinnorörelsen och den därmed sa,mmanhängande
IN kvinliga rösträttsrörelsen ha sorn alla andra före-
%, teelser, en begynnande orsak. De ha härflutit

från en hos alla folk gemensam sjuk punkt, ett
gemensamt sår: att de svagare exploateras eller ut-
nyttjas af de starkare.

Man brukar räkna rörelsens början från den stora
franska revolutionen 1789. Då uppsattes af revolutions-
männen samma program för kvinnornas frigörelse, som
ännu står kvar. F örverkligadt har programmet icke
blifvit, trots ett århundrade och mer. Man tycker att
hundra år borde förslå att reformera bra mycket på,
men de räcka inte långt, när det gäller något nytt.
Hur många generationer tä inte i allmänhet dö för
att en ny idö skall få lefva och omsättas i handling.

Och hur få icke i allmänhet de svagare vänta, att
deras tur skall komma. Våga de giha sig påminta,
riskera de att misshaga. Göra de sig icke påminta,
riskera de atL bli glömda.

I(vinnan har sålunda varit så godt som politiskt
bortglömd allt sedan revolutionen. På senare tid ha
ernellertid dykt upp motioner om kvinlig rösträtt,
hvilka vunnit afsevärd anslutning, broschyrer och ar-
tiklar i pressen ha sett dagen, föreningar ha bildate
och möten ha håIlits, där man offentligt diskuterat
om kvinnans rösträtt och uttalat sin önskan, att de,
som makten hafva, icke allt fortfarande bara skola
glömma och glömma.
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Det räcker inte med rösträtt
Nåir jag berättade att jag t2inkte skriva

om kvotering, suckade min man och sade:
"Nu igen?".

Han har rätt. Det är minsann inte första
gången jag som ordförande i Svenska
Kvinnors Vänsterförbund tår upp frågan.
SKV har drivit den i mer än femtio år, så
det kan kanske verka tjatigt att återkom-
ma nu igen.

Men frågan aktualiseras inför varje
val. Ska kvinnorna äntligen bryta igenom
könsvallen och få sina rättmätiga platser i
riksdagen?

Sett i ett längre tidsperspektiv har vi
nått förhållandevis långt på jämst2illd-
hetsfronten håir i Sverige. Rösträtten led-
de inte automatiskt till att kvinnorna fick
mer att säga till om, men steg för steg har
vi kämpat oss fram till den position vi har
idag.

Men det räcker inte. I ett samhälle som
kallar sig demokratiskt ska kvinnoma finnas
på lika fot med männen i alla beslutande
församlingar. Om vi ska nå dit inom rim-
lig tid - ska vi säga inom hundra fu - då
blir det nödvändigt med kvotering.

För om vi har lärt oss en sak sedan vi
fick rösträtt för 70 

^r 
sedan, så åir det att

gubbarna inte frivilligt ger makten ifrån
sig.

I partiernas handlingsprogram står det
ofta vackra ord om att partiet eftersträvar
en jämn könsfördelning, men verklighe-
ten visar att en manlig politiker alltid kan
klamra sig fast- uppbackad som han blir
av det lojala manliga nätverket. "Det är
klart att vi vill ha in fler kvinnor i riksda-
gen - men denna gången åir det vikti-
gare att. satsa på någon med tyngd, med er-
farenhet...

Det Zir inte bara i riksdagen vi finner
en tydlig manlig dominans. Jag hörde i ra-
dion - var det i Radio Ellen? - att LO-
kvinnorna var besvikna över att det bara
var en procent kvinnliga delegater på de-
ras kongress. Nu skulle de jobba aktivt för
att få med tre procentkvinnor nästa gång.
Tre av hundra - det dr en blygsam mål-
sättning.

Neir reportern frågade om man inte

kunde länka sig kvotering för att få ett
snabbare resultat, slog den utfrågade ifrån
sig. Hon arbetade med jämståilldhetsfrå-
gor inom sitt förbund och visserligen, sa
hon, är det stenhård kvotering vad gäller
olika regioner och åldersfördelning, och
så vidare - men könsfördelning? Nej, det
skulle "ta hus i helsicke".

De.t åir onekligen ett problem att så
många kvinnor vägrar att stiilla upp på
politiska uppdrag, eller att de hoppar av
redan efter en period. Det politiska livet zir
nu engång inte anpassat efter småbarns-
föråildrar eller andra grupper med stort an-
svar för hem och familj. (Det ska vi ändra
på nZir vi blir tillräckligt många kvinnor
som besuimmer!)

Folkparties kvinnoförbund frågade sina
avhoppare varför de har lämnat politiken.
Det visade sig att det inte i första hand åir
praktiska frågor som gör att kvinnliga
politiker slutar. Men i längden orkar de
inte med motståndet från sina manliga
kolleger. Det åir många som har upplevt att
män blir röksugna, börjar bläddra i sina
papper, giispar och ser på klockan nåir det
blirkvinnans turatttaordet. Sjåilv blev jag
osynlig på en manligt dominerad freds-
konferens i Pr?g. Det var en sällsam upp-
levelse. Berit Äs har definierat fenomenet
som "manlig hiirskarteknik".

Kanske oroar jag mig i onödan - vad
gäller kvinnorepresentation i riksdagen,
vill säga. I år blir det såikert ingen större
förbättring (men stryk gubbarna, tjejer -stryk!) Men det åir ett välkänt fenomen att
när en institution förlorar sin maktposi-
tion, då släpps kvinnorna in. Om Sverige
går in i EG, kommer som bekant alla
viktiga beslut att fattås i Bryssel. Den
svenska riksdagen blir så marginell att
statsråden Hellström & Engström ifråga-
sätter om den över huvud taget behövs.
Den dagen riksdagen blir maktlös, får vi
sdkert se en tillströmning av kvinnliga
ledamöter.

Så får fruntimren något att sysselsätta
sig med medan de stora grabbarna flyttar
till Bryssel.

Aase Bang
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Kvlnnornas
rösträttsrörelse

av Hjördis Levin

Frågarl om kuinna,ns
politiska röstrcitt behand-
lades forsta gången i
Sueriges riksdag år 1884.
RedaktAr F.T.Borgs motion
au slogs, acleompanjerad au
allehanda kuicleheter i den
manliga ftrsamlingen.
Denna riksdag har kallats
ftr 1S))-talets sista
kuinrt oriksdag.
Beteckningen har fog ftr
sig.
Efter att en lång rad
reformer i kuinno-
e mancip atorisk riktning
genomftrts från 1 840-talet
uar det sedan plötsligt
stopp. Först 1902 å,terkom
frågan om huinnors röst-
rcitt i riksdagen. Dcirefter
tog det ntistan tjugo år
inrt art målet nåddes.
Urtder dertna tid utfordes
ett heroisht arbete au en
kuinnorörelse utan
motstycke i Sueriges
historia. Denna strciuan
o,user jag att nå,got belysa.

Elin Wdgner i Röstrdttsft)reningens lokal Lristmakargatan 6, Stockholm,
cirka 1910
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Argument och motargument
Borgs motion 1884 avstyrktes med argumentet att
kvinnorna själva aldrig yrkat på rösträtt. Detta lir
riktigt. 18O0-talets kvinnorörelse med Sophie
Adlersparre var, med Richard Evans terminologi,
en "moderat feminism" som verkade genom män i
parlamentet. De flesta reformerna kom dock inte
till på kvinnornas begliran utan av helt andra skåil.
De fick ändå en viss kvinnofrigörande effekt.
Fredrika- B remer-Förbundet bildades fcirst 1 8 84 nåir
antifeministiska attacker sattes in mot en kvin-
noemancipation som ansågs ha "gått för långt".
Förbundet ville i första hand värna om det som
vunnits.

Vid denna tid hade ogifta kvinnor blivit nästan
j2imst2illda med män, medan giftakvinnor var omyn-
di ga. Debattfrågor var gift kvinnas ägan derätt, man-
nens målsmanskap över hustrun, prostitutionens re-
glementering och ogifta mödrars problem. Kvinno-
frågornas beroende av riksdagsmännens godtycke
uppenbarades.

Kvinnorörelsen över hela västv2irlden radikali-
serades genom kampen mot prostitution och superi.
Medvetenhet om behovet av makt att påverkalag-
stiftningen började sprida sig, specielltbland utbil-
dade kvinnor. Det blir ingen fart på lagstiftningen
för kvinnor och barn, förrän kvinnorna kommer
med i politiken, var huvudargumentet, faslän det
givetvis förekom en mängd andra skäloch motskäl
i propaganda och debatt.

Rörelsens bildande, aktivitet och
finansiering

I början anslöt sig de kvinnor som ville ha rösträtt
till liberalernas kampanj för allmän rösträtt. I sam-
band med 1890-talets folkriksdagar insamlades
62.0n kvinnonamn, men den "allmänna rösträtten"
visade sig gälla endast rösträtt för miin! Kvinnorna
måste föra sin egen kamp.

fu tggg anhöll Fredrika-Bremer-Förbundet att
Kungl.Majt. skulle överväga politisk rösträtt för
kvinnan "... dårest hon i övrig uppfyller de för dylik
rösträtt stadgade villkor". Den egentliga signalen
till kampen blev dock Carl Lindhagens motion 1902.

Det sägs ibland att rösträttsrörelsen var en kon-
serv ativ överklassrörel se. Detta påstående sfäm mer
inte mer än delvis. Den första Föreningen för kvin-
nans politiska rösträtt (FKPR) bildades den 4 juni
1902 pä initiativ av såväl borgerliga som socialde-
mokratiska kvinnor. Den mer konservativa gruppen
bestod av kvinnor i Fredrika-Bremer-Förbundet. De
krävde rösträtt på samma villkor som for mdn, det
vill säga med streck, vilket bland annat innebar att
man måste komma upp till en viss inkomst för att få
rösta. I den radikala gruppen ingick dels borgerligt
liberala (frisinnade) kvinnor, dels socialdemokrati-
ska.

Rösträttsrörelsen var hela tiden mer liberal än
konservativ och mer frisinnad än socialdemokra-
tisk.

Efter mycket diskuterande fastslogs att kvinnan
borde "erhålla politisk rösträtt på samma grunder

{an staten hyggas upp På
sii{garegrund ön ett stöndigt
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fritro Stöenffi

som mannen" och att föreningen skulle verka "för
att den allmänna rösträtten, då den tilldelas mannen,
även må tilldelas kvinnan". Föreningen ville stödja
arbetet för avskaffandet av den åikta mannens måls-
manskap över hustrun, etf viktigt hinder for gifta
kvinnors politiska sjåilvståindighet.

De borgerliga kvinnorna stod mer fria att agera
självstiindigt i rösträttsfrågan än de socialdemokra-
tiska som hade partipiskan över sig. Den svängde
fram och tillbaka under den tid som rösträttskampen
pågick. Än det ena, än det andra beskedet gavs om



hur arbetarkvinnorna skulle förhålla sig till "över-
klasskvinnornas rösträttsfr äga" .

En av de mer orädda var Anna Johansson (Vis-
borg), som ledde bry ggeriarbeterskorn as fackföre -
ning. Dåir diskuterades också rösträtt. Anna och
hennes medsystrar måste gå försiktigt fram. Många
manliga motståndare fanns inom partiet och bland
arbeterskornas egna män. "Suffragetter" och 'kvin-
nosakskvinnor" blev skällsord i månsens mun.

Hemlig förening
S å impopulär var propagandan för kvinnans rösträtt,
att nzir tre kvinnor bildade en liten rösträttsförening
fick det ske i hemlighet. Gruppen kallade sig
mullvadskommittdn och höll till i en källare på
Tunnelgatan i Stockholm. Kvinnorna var Anna
Lindhagen, Anna Pettersson och Anna Johansson
(Visborg). Senare anslöt sig Hilda Sachs.

Så småningenom vågade de sig på att ordna
möten i rösträttsfrågan och dela ut en broschyr som
de på egen bekostnad låtit trycka upp i 5.000 exemp-
lar.

Anna tog starka intryck av de borgeliga radikala
(frisinnade) kvinnorna, särskilt av författarinnan
Frida Stdenhoff och dennas syster Ellen Hagen.
Genom Fridas rösträttsbroschyr "Varför skola kvin-
norna vänta" stzirktes Anna i sin övertygelse. På så
sätt blev "mullvadskommittön" en påtrycknings-
grupp inom det socialdemokratiska partiet och en
förbindelselåink till den borgerliga kvinnorörelsen.

Redan 1903 kunde en riksorganisation, Lands-
föreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
bildas. LKPRs ordförandeskap sköttes av Anna
Whitlock (1903-09 och 1912-14), Lydia Wahl-
srröm (1909-ll), Signe Bergman (1914-17) samt
Karolina Widerström ( l9 1 8-2 I ). Lokalföreningar-
nas antal steg till drygt 230 och medlemsantalet var
som högst omkring 17.000.

Fler än femtio av dessa föreningar bildades av
Ann Margret Holmgren under de mest primitiva
rese- och inkvarteringsförhållanden. Denna me-de-
lålders professorsåinka och niobarnsmor hade en
enastående förmåga att väcka förtroende och entu-
siasm bland kvinnor i alla sociala skikt och åldrar
under sina resor över hela Sverige.

Rösträttsforeningarna blev h2irdar för upplys-
ning och kultur, oaser för vederkvickelse och gläd-
je. I Ann Margret Holmgrens spår följde Lydia
Wahlström, Sigrid Kruse, Gerda Hellberg, Augusta
Tonning, Ruth Gustavsson, Ella Billing, Frigga
Carlberg, Anna Lindhagen, Anna Bugge Wicksell,
Gulli Petrini, Ellen Hagen, Frida Stdenhoff med
flera.

Rös trättskvi nnornas enastående förmåga att fcir-
ena annuus mycket olika element erkändes till och
med av motståndarna. De olika meningarna inom
rörelsen gällde varken mål eller medel utan mojli-
gen tempot. Några ville gå fort, andra skynda lång-
samt. Snart fogades hela kolonnens steg in i en
raktfast marsch framåt i deras tempo som önskade
den hastigare farten. För uppnåendet av detta mål

Lgssna, ocfr. ni sfra frbra fiur det
ropar efter moder[ig ömfut öaers[t

i [et afftniinrw fioet. t{ur många sprida
spirande p[antor frysa inte 6ort 6aro ea 6rist
på [en aörmz ocfi. fritufa, som fuinnnn sfu[fe

tiffföra det ffint[iga [iuet, om fionfinge medan-
saaigfut. l{on \eftbas ai[ aa{at au representonter)
ocfi röttrtisan fordrar att ocfuå fron får fuI[ me[6or-

garrött. En oifuig froga finns i nrtruarandr stund in-
te för oss fuinrnr - frpppsst futkr för samfuifiet.

Ann Morgret 9{ofmberg

undertrycktes sannolikt många åsikter och alla röster
fick väl inte höras som de önskade.

Rösträttsrörelsens karaktiir av snarare mellanskikt
och lägre medelklass än överklass kom också fram i
finansieringen av den långvariga verksamheten. Be-
teckningen "överklasskvinna" skimmer på en del av de
ledande kvinnorna, men inte alls på de tusentals kvinnor
som ut&jorde basen för rörelsen och var organiserade i
lokalavdelningarna. Dessa stod helt för LKPR-sekreta-
riatets - även efter våra förhållanden - mycket stora
utgifter. Flygblad och broschyrer utgavs i 100.000-
upplagor och tidningen 'Rösträtt för Kvinnor" utkom i
sex år med två nummer i månaden.

Den internationella konferensen i Stockholm 191 1,
anordnad av LKPR kostade 26.000 kronor, en summa
hopbragd huvudsakligen genom små bidrag från hela
landet. På sedvanligt kvinnosätt ordnade rösftättskvin-
norna basarer, lotterier, utståillningar och penningin-
samlingar från redan hfut ansträngda medlemmar. De
rika kvinnorna lyste med sin frånvaro.

Ideelt nattarbete
Efter drygt dagsarbete i skolor och butiker, på kontor
och fabriker gav kvinnor utan några egentliga medel av
sin lediga tid och ibland många timmars nattarbete.

Ett starkt stöd och nya impulser fick LKPR genom
sina kontakter med utlandet. Redan 1904 bildades i
Berlin den Internationella Rösträttsalliansen (Interna-
tional Woman Suffrage Alliance) under ledning av den
80-åriga amerikanskapionjiiren Susan B. Anthony. Hon
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för röttfrirdigfutens s fuil[

frWgo Car[6erg

överlät ledarskapet till Carrie Chapman Catt. Sve-
rige var btand de första länder som anslöt sig till
denna allians.

Vfuen 1909 reste Frigga Carlberg, Elin Wägner
och Ellen Hagen till en rösträttskongress i London,
av vilken de tog starka inryck. Elin såinde entusias-
tiska resebrev till tidskriften Idun om de engelska
"suffragetternas" militanta kamp fÖr rösträtt och
försökte väcka något av samma entusiasm och
kampvilja i Sverige. Många av Elin Wägners böck-
er har rösträttskampen som motiv. Romanen "Penn-
skaftet" var direkt inspirerad av kongressen i Lon-
don. Elins och Frigga Carlbergs sympati för suffra-
getterna delades inte av LKPR som föredrog hov-
sammare metoder för att inte stöta sig mer än nöd-
vändigt med motståndarna.

I juni 1911 ägde Rösträttsalliansens våirldskon-
gress rum i Stockholm på inbjudan av LKPR. Kon-
gressen blev rörelsens höjdpunkt, samlade 1.200
deltagare och omtalades i 211 svenska och 264 ut-
ländska tidningar. Den framstod som ett under av
god organisationsförmåga. Som en direkt följd diir-
av bildades den svenska avdelningen av viirldsorga-
nisationen "Men's League for Women's Suffrage".
De män som anslöt sig utsattes för pressens löje och
sarkasm.

Steg för steg mot målet
Utrymmet tillåter inte en uttömmande redogörelse
för alla rösränsfrågans turer i de många riksdagarna
under nästan tjugo år. En sådan skulle dessutom bli
ganska tjatig att läsa för den som inte åir spe-
cialintresserad. Jag nöjer mig med några nedslag i
kronologin.

Lindhagen fortsatte efter sitt första avslag oför-
trutet att motionera om kvinnans rösträtt. Är l9M
undertecknades hans motion av trettio liberaler,
men socialdemokraterna deltog inte av taktiska
skäI. En av deras tidningar hävdade att Lindhagens
motion var "skriven under kjolen eller åtminstone i
köket".

Följande år ( I 905) stödde socialdemokraterna på
Brantings uppmaning en motion av Lindhagen. De
kvinnliga partikamraternas krav på rösträtt hade
nämligen mött ett positivt gensvar på den nyligen
hållna socialdemokratiska kongressen, där också en
markant splittring i denna fråga även gjort sig gä1-
lande. Riksdagen avstyrkte motionen.

Nåir de socialdemokratiska kvinnorna år 1906
bad sin riksdagsgrupp stödja en motion om kvinnans
rösträtt blev svaret nej. Branting hade nu anslutit sig
till Karl Staaffs, statsminister i den första liberala
regeringen av 1905, beslut att männens rösträttsfrå-
ga som "den mera mogna" måste lösas före kvinnor-
nas i akt och mening att inte "försvåra och fördröja"
männens rösträttsreform. Männen hade nåimligen
till skillnad från kvinnorna verkligen visat att de
villa ha rösträtt, sade Branting vid ett tillftille.

Samma kalldusch till svar hade också LKPRs
delegation fått nåir de på luciadagen 1905 i optimis-
tisk stiimning uppvaktat den nya statsministern. Hur
var det möjligt att dessa radikala herrar kunde svara
så? Helt enkelt diirfor att de stod kvar på 189O-talets
ståndpunktoch med allmåin rösträtt menade "allmän
rösträtt för män vid myndig ålder (21 är) och utan
skattestreck".

De kunde således stödja en motion om kvinno-
rösträtt om detta inte kom i konflikt med deras hu-
vudrösträttsfråga. Risk för en sådan konflikt såg
man i Lindhagens motion 1906 om ett samtidigt ge-
nomforande av allmän och lika rösträtt för män och
kvinnor.

"Att nu ta upp frågan om kvinnlig rösftätt skulle
upppskjuta hela reformens lösning på obest2imbar
tid", hävdade också Karl Staaff i motiveringen till
regeringspropositionen.

Öppen strid
Socialdemokraternas och liberalernas hållning i
rösträttsfrågan förde dem i konflikt med kvinnorna
inom de egnapanierna. Kvinnornas krav stod i stårk
intressemotsättning till männens och kvinnorna
revolterade mot det politiska systemet. Situationen
1905-1906 var emellertid unik i att alla partier stod
obundna i kvinnorösträttskravet. Nåir de båda
riktningarna tog upp detta krav som sitt, social-
demokraterna senare på fuet 1906 och liberalerna
l90l ,infogades det i de partipolitiska programmen.

I början av år 1907 inlåimnade LKPR sin första
namninsamling. LKPR hade inte svarat med den
"tåliga väntan" de uppmanats från liberalt hål1efter
Staaffs svek utan hade omedelbart stfftat en namn-
in sam I ing. De soc ialdemokratiska kvinnorna hj älp-
te till. Den masspetition som inlämnades till riksda-
gen i början av år 7907 var således riktad mot den
liberala regeringens vägran att tå med kvinnornas
fråga i propositionen 1906. Nu var den konservative
Arvid Lindman statsminister. Nitton tjocka folio-
band innehållande 142.128 namn framlades till re-
missdebatten den 6 februari 1907.

fu tgOZ motionerade den socialdemokratiska
guppen om att kvinnornas rösträtt borde beviljas



samtidigt med månnens. Partiet hade nu frågan på
sitt program.

Samma år hade de socialdemokratiska kvinnor-
na sin första konfcrens. Ett förslag om samarbete
med LKPR avslogs av konferensen, men den beslu-
tade att inget hinder skulle finnas för socialdemo-
kratiska kvinnors individuella anslutning till LKPR.
Detta beslut fortsatte att gälla även efter 1910. En
internationell socialdcmokratisk kvinnokongress i
Köpenhamn uttalade dä, att rösträttskampen för
kvinnornas del endast skulle utgöra ett led i kampen
för den allmänna rösträtten. Något direkt förbund
med de borgerliga kvinnorna borde inte ingås. En
del socialdemokratiska kvinnor var med i LKPR,
men efter storstrejken 1909 minskade samarbetet
drastiskt. Det blev Lindmans högerregering som
vid 1907 års riksdag genomdrev den rösträttsreform
som slutgiltigt antogs 1909.

Inför 1908 års riksdag fanns således ett vilande
förslag om männens rösträtt. Branting förordade att
man skulle komplettera detta med en motion om
rösträtt och valbarhet för kvinnor till andra kamma-

I(ainnornn aifja aara mzd om
fags tiftniwan, som gri[fer deras frr,m

ocfi 6arn. De aiSa Atitpo de saago ocfi
arimhsa ocfr.görafosterfondet titt a["os fum.

Qutti Qetini
ren, borttagande av skatte- och värnpliktsstreck
samt sänkning av åldersstrecket från 25 trll2l är.

Högerregeringens proposition antogs av riksda-
gen, men inga rättigheter åt kvinnorna beviljades.
Nog fanns det fog för de socialdemokratiska kvin-
nornas oro, att männen skulle glömma bort deras
rösträtt, sedan de erhållit sin egen.

1909 vanns så allmzin rösträtt för män med ett
åldersstreck vid 25 är. Detta var de yngre männen
inom partiet missbelåtna med och fick sitt tal om
"subbvälde" bekräftat.

Lydio Wafrktröm

År 1909 blev kvinnor valbara till kommunala
uppdrag fast inte till landsting. Några av de fcirsta
kvinnor som kom in i fullmåiktigeforsamlingar var
socialdem okraterna Gertrud Månsson i S tockholm,
Maria Qvist Månsson i Gävle, Anna Stenberg i
Malmö och liberalen Elisabeth Tamm på Fogel-
stad. Detta fus riksdagsbeslut om nattarbetsforbud
för kvinnor i industrin gav ännu ett exempel på
kvinnors politiska maktlöshet. Det fanns nåimligen
ett stort motstånd mot dettå beslut bland såväl bor-
gerliga som socialistiska kvinnor.

Socialdemokraterna blev med tiden alltmer po-
sitiva till kvinnornas rösträtt. Högerpartiet gick i
motsatt riktning. Tidigare hade enskilda högermän
kunnat ansluta sig till tanken på denna fråga, men
med tiden blev det en helig sak att ta avstånd
diirifrån och diirmed markera en gräns mot de andra
pafiierna.

Ar tgtZ innebar en ideologisk skiljetinje i LKPRs
historia. Högerpartiets och fcirsta kammarens en-
vetna motstånd tvingade Landsföreningen att upp-
ge den partipolitiska neutralitet som den satte en åra
i au vidmakthålla. I juni 1912 beslutade LKPR att i
höstens valarbete endast stödja de partier, i prakti-
ken våinsterpartierna, som hade kvinnorösträtten på
sitt program. Detta innebar ett dilemma då det
också fanns högerkvinnor i organisationen. Beslu-
tet väckte opposition inom LKPR. En del höger-
kvinnor vek sig för sakens skull. Andra liimnade
LKPR och bildade en egen rösträttsförening. Sty-
relsen stod fast vid beslutet, men fick betala det med
sjunkande medlemssiffror. Efter några år steg med-
lemsantalet igen.

Efter valet kom Staaff åter till makten och lade
nu fram en proposition om rösträtt för kvinnor på
samma villkor som for män inför riksdagen. Propo-
sitionen föll på motståndet i första kammaren, ddr
högern hade majoritet.

fu 1913 ägde LKPRs andra stora namninsam-
ling rum. Samtidigt som de över 350.000 namnen,
inbundna i 30 digra folioband, framlades i riksdags-
huset, uppvaktades ministliren Hammarskjöld av



I juni l9l I , dgde
Röströttsalliansens
vrirldskongress rum i
Stockholm.
Kongressen samlade
1 200 deltagare.
1904 bildades i
Berlin den
Internationella
Röströttsalliansen
vars baner flankeras
av svenska kvinnor.

Samtliga bilder dr från
Kvinnohistoriska sam-
lingarna, universitetsbi-
blioteket, Göteborg
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en LKPR-deputation påett femtiotal kvinnor. Stats-
ministern svarade att frågan om kvinnors rösträtt
och valbarhet var av enorm betydelse och borde
föras fram av en enig och helst för saken entusia-
stisk regering. Som det nu var, (regeringen Staaff
hade avgått efter borggårdskonflikten) kunde han
dock icke utlova regeringens stöd för en motion i
frågan.

Riksdagsdebatten den22 augusti 1914 ledde till
att förstakammarens avslag gavs ännu besfämdare,
med ännu större röstetal emot, än tidigare. En tydlig
nyans av föraktkunde skönjas genom att man skick-
ade upp en salvelsefull pekoralist i talarstolen.
Denne späckade sitt- troligen humoristiskt mena-
de tal - med skämt om damernas svaghet. för stora
hattar.

Att den konservative justitieministern Hasselrot
i direkt strid med sitt partis beslut vädjade till Första
kammaren att ge de svenska kvinnorna den rätt alla
deras nordiska medsystrar redan fått, påverkade
inte motståndarna det minsta. Inte en enda höger-
röst avgavs. "Sådan lir nämligen första kammaren",
avslutade en tidning sitt referat.

Det blev i krigets skugga, som portarna äntligen
öppnades för de utestiingdakvinnorna. Hjåirtana var
trots detta fyllda med glädje över att ett långt,
mödosamt arbete krönts med framgång. Frukten
som "då stormen gick fram över vtirlden, slutligen
föll liksom av sig själv i våra händer... hade dock
under många och långa år varit den förbjudna fruk-
ten" sktev Ellen Hagen.

Eliet Löfgren, justitieminister i Eddns liberala
minisfår, fick genomföra den grundlagsändring av
år 1918 som gav Sveriges kvinna medborgarskap i
sitt fädernesland. Förslaget antogs i båda kamrarna
utån votering. Det stadftistes år 1919 och trädde i
kraft vid valet 1921.

Eliel Löfgren fick båirga flera skördar av de bak-
omliggande årens kvinnokamp. Han genomförde
också den nya iiktenskapslagen och avskaffade pro-
stitutionens reglementering.

Den vunna segern firades nu över hela landet,
inte minst av sakens värsta motståndare.

Var det egentligen något att fira?

En av de främsta i kampen, Ellen Hagen, skrev
att Ellen Keys telegram "Må den första segern
följas av många större, djupare, högre" i segerns
allmänna yra syntes "kyligt och reserverat" men
blev i en mening sannskådande. Den "nyckel" kvin-
norna fått i sin hand och som de trodde skulle öppna
alla stiingda dörrar, den gav dock inte på länge
tillträde till det viktigaste området, till de rådslag
dZir verkligt stora frågor, dåir krig och fred avgöras".

Det räckte således inte med att erhålla rösträtt.
Den måste också kunna användas.

Rösträttsrörelsen dog, har del sagt, for att den
var inriktad på en enda fråga. Niir den var löst hade
rörelsens uppgift slutförts.

En annan kvinna, stårkt medveten om behovet
av en kvinnornas politiska vidareutbildning, var
Elisabeth Tamm på Fogelstad. Hon deltog inte i
själva rösträttskampen. Hon hade nog av sitt lant-
bruk, "mit[ eget kZira badkar" skrev hon en gång till
LydiaWahlström, men hon blev en av de fem första
kvinnorna i Sveriges riksdag. Redan efter några
månader i riksdagen, våten 1922, tog hon initiativ
till en kurs i medborgarkunskap. Den utvecklades
till Kvinnliga medborgskolan på Fogelstad, vil-
ken levde och verkade från 1925 tlll 19 54. Elisabeth
Tamm tog också initiativ till tidningen Tidevarvet
och till omorganisationen av Frisinnade Kvinnors
förening (bildad av Ada Nilsson och Julia Kinberg)
till ett Frisinnade kvinnors riksförbund (år 1931
Svenska Kvinnors VZinsterförbund).

I detta förbund samlades en stor del av rösträtts-
rörelsens allra mest aktiva och framstående kvin-
nor. Detta var i linje med Elisabeths och Kerstin
Hesselgrens idd att skapa en feministisk plattform
för rikspolitiken. Främst på programmet stod kvin-
nofrågan, jordfrågan och fredsfrågan. Tanken på
bildandet av ett kvinnoparti föresvävade Elisabeth
Tamm, men kom aldrig längre än till en kvinnolista
i valet 1928.

Vid studiet av kvinnornas rösträttsrörelse zir det
svårt att våirja sig för frågan, om det vore möjligt att
idag återupprepa ens en tillstymmelse av den kraft-
fulla verksamhet som denna rörelse var måiktig. Jag
tror att svaret blir nej. Det finns alltför mycket som
konkurrerar, som splitrar.

Trots att många elakheter skrevs om "suffraget-
terna" så observerades mycket av det de gjorde i
pressen. Skulle vi idag kunna drömma om att mer
än tvåhundra tidningar skulle skriva om en konfe-
rens i en kvinnofräga? Kanske skulle det dock vara
lönt att pröva en arbetsforrn som rösträttskvinnorna
flitigt använde: Interpellationsmetoden. De gick
runt och frågade rikspolitiker och lokalpolitiker,
inte bara en utan många, hur dessa tiinkte agera i
frågan om kvinnornas rösftätt. Sedan basunerade de
ut svaren. Hur skulle det vara om vi i höstens val
exempelvis gick runt och frågade politikerna hur de
tiinker agera an gående den ökande löneklLy ftan m el-
lan kvinnor och män, eller den försämrade kvinno-
hälsan i arbetarklassen?

Vi har ju något som kvinnorna den gången sak-
nade. Varför inte använda rösträuen som sank-
tionsmedel mot dem som vägrar befatta sig med de
frågor vi tycker åir viktiga, och göra det så det syns
och hörs.

Ii
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I Hjördis l,evins artikel här intill, ställer

hon ett par konkreta förslag hur vi kan
använda vår rösträtt idag som
påtryckningsmedel för att rösta över-
huvudtaget. Hon säger:

"Kanske skulle det dock vara lönt att
pröva en arbetsform som röströttskvinnor-
na fliti g t anv cinde : I nt e rp e llatio nsmeto de n.
De gick runt ochfrågade rikspolitiker och
lokalpolitiker, inte bara en utanmånga, hur
dessa tönkte agera i frågan om kvinnornas
röstrött. Sedan basunerade de ut svaren.
Hur skulle det vara om vi i höstens val
exempelvis gick runt ochfrågade politiker-
na hur de tänker agera angdende den ökan-
de lönekffian mellan kvinnor och mön,
eller den försrimrade kvinnohcilsan i arbe-
tarklassen" ?

Redaktionen tog förslaget på allvar och
frågade samtliga riksdagspartiers kvinnout-
skott de föreslagna frågoma:

1. Hur tånker ert parti agera angående
den ökande löneklvftan mellan kvinnor
och män?

2. Hur tånker ert parti agera angående
den försåmrade kvinnohälsan i ar-
betarklassen?

Folkpartiets kvinnffirbund svarar så hcir:
Svar påförstafrågan:

Lika lön för lika eller likvädigt arbete är en sjävklarhet
för folkpartiet liberalerna.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har under
en töljd av år minskat. Under 8O-talet har dock en tendens
till ökade löneskillnader mellan kvinnor och män kunnat
skönjas, och en undersökning som SCB publicerat nu i
sommar, visar att vid heltidsarbete ligger kvinnornas
löner på 80 procent av männens.

Förskollåirare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, låirare
och andra måste få rätt att startå eget. Det måste bli stopp
för det kvinnliga nåiringsförbud som hindrar att idder om
en bättre barnomsorg, omvårdnad eller utbildning for-
verkligas.

Genom att bryta upp de offentliga monopolen och
tillåta enskilda initiativ skulle hundratusentals kvinnor
kunna få fler arbetsgivare att våilja mellan, vilket skulle ge
dem en starkare position, inte minst niir det gäller att få
infl ytande och förbättra arbetsvillkoren.

Varför skall man få utveckla idder om och tjåinapengar
på att göra skruvar, pistoler och bilreparationer, men inte
på de områden dåir kvinnor traditionellt har sin kompetens
och erfarenhet?

Svar på andra frågan:
Folkpartiet liberalerna vill förebygga ohåilsa varhelst den
förekommer.

Många arbetsmiljöer har förbättrats under 80-talet.
Samtidigt ser vi idag tecken som inger oro. Antalet inrap-
porterade arbetsskador har ökat kraftigt. Belastningsska-
dor i rygg, nacke och axlar svarar för en stor del av
ökningen. I hög utsträckning åir det kvinnor som drabbas
av skadorna. Många av skadorna uppstår inom den offent-
liga sektorn. Forskning visar att skadorna inte bara kan
förklaras med faktorer som tunga lyft, olåimpliga arbets-
stiillningar etc. En viktig bakgrund åir också den psykiska
och sociala arbetsmiljön. Följaktligen måste en del av
lösningarna sökas i arbetsorganisationen, hur arbetet all-
mänt åir upplagt.

Den tonvikt vi vill ge arbetsmiljön i den offentliga
sektorn innebiir också en tonvikt vid kvinnors arbetsmiljö,
eftersom många kvinnor åir offentliganstlillda. Kvinnor
måste också få möjlighet till befattningsutveckling fcir att
öka arbetstillfred sstiil lel sen och m in ska arbets skadorna.

Med vänlig hälsning
För Folkpartiets kv innoförbund

Florence L aag Bran de ll, tf Förbunds sekreterare
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M ode rata kvinnffirbundet
sv arar på de n första frågan :

MKF som ett kvinnotörbund arbetar naturligwis pådrivande
i dessa frågor. Vi - och partiet- ser det som ett hinder för
lika lön för likvärdigt arbete att fler än varannan
förvärvsarbetande kvinna sedan länge zir fastlåst inom den
offentliga sektorn, som har en faktisk monopolstiillning
nzir det gäller vård, barn- och äldreomsorg och skola.

Vad finns det till exempel för rimlighet i att en vfudan-
sälld med mångårig yrkespraktik ska ha mindre i lön än en
ung man i databranschen, som kanske har lägre utbildning
och ingen yrkeserfarenhet?

I och med att det aldrig varit någon egentlig konkurrens
från någon annan arbetsgivare har offentliga sektorn kun-
nat hålla nere lönerna för de stora personalgrupperna,
oftast kvinnor.

Att bryta monopolen och bredda kvinnors arbets-
marknad ser MKF som en av de viktigaste jämstiilldhets-
frågorna idag, inte minst vad geiller lönerna.

Kvinnor ska också ha rätt att driva eget och de ska ha
samma mojlighet som männen att välja arbetsgivare.

Att säga ja till Europa, att Sverige blir medlem av EG
ser vi i MKF också som något positivt för kvinnor. Vi i
MKF har liinge krävt en skiirpt jämställdhetslagstiftning. I
juni 1991 beslöt Sverige zintligen skZirpa jämsälldheslag-
stiftningen så att den kommer upp till EG-nivå på denna
punkt. Svenska kvinnor har tidigare haft ett sämre lagligt
skydd i fråga om lika lön för likvåirdigt arbete. Vi ser fram
mot en bättre arbetsvzirdering av kvinnors arbete.

Den andra frågan:I stort har trots allt hälsan förbättrats i Sverige. Medel-
livslängden ar 74,8 år för män och 80,4 är för kvinnor. Vi
kvinnor lever alltså betydligt längre än männen. Samtidigt
har vissa undersökningar visat att hälsan åir sämre för
människor med så kallade arbetaryr:ken, i vissa fall sämst
bland kvinnor, som oftare iir sjukskrivna enligt statistiken.

Det är självklart att folkhälsofrågorna måste tas på
allvar. Det handlar bland annat om arbetsmiljön - och
diir tror jag att den nyligen beslutade så kallade sjuklöne-
perioden är en positiv åtgåird. Det kommer att ligga i ar-
betsgivarens intresse i högre grad att åstadkomma arbets-
miljöer som inte medför arbetsskador. Det åir bättre att

förebygga än att bota. Ensidiga arbeten inom industnn
torde i viss utsträckning kunna elimineras genom förbätt-
rad teknik. Dåir har också stora insatser giorts. Den
offentliga sektorn sysselsätter ju de flesta kvinnorna och
denna sektor har sannerligen inte gått före med något gott
exempel, till exempel nåir det gäller lyftar och arbetsred-
skap i vården. Håir återstår mycket att göra!

Fortsatt aktiv information gällande alkohol, tobak
och andra gifter åir nödvändig. Mycket av kvinnornas för-
sämrade hälsa torde bero på att vi tagit efter männens
vanor på dessa områden.

Viktiga iir förebyggande hälsoundersökningar. Har
man benägenhet för astma bör man till exempel knappast
välja ett arbete i bageri (vilket förekommer när arbets-
tillfåillena åir för få). Företagshälsovården kan i tid upp-
uicka begynnande skador och ordinera hjåilpmedel, och
så vidare.

Vi måste klargöra på ett bätre sätt vad som egentligen
orsakar sjukdomar och arbetsskador. Miinniskors livssi-
tuation i stort spelar stor ro11 för hälsan. Många kvinnor
har en alldeles for pressande arbetssituation med tidiga
morgnar, barnen på "dagis", jäkt hem från jobbet, mal.-
lagning, städning, liten fritid och så vidare.

En ökad valfrihet för kvinnorna när det gåller
arbete i eller utanför hemmet iir nödviindig. Över
hälften av kvinnorna skulle vilja värda egna barn i det
egna hemmet under förskoleåldern om de gavs ekono-
misk möjlighetdärtill genom till exempel en vårdnadser-
sättning och en rimlig skattepolitik. För många kvinnor
skulle detta innebzira en mindre stressande livssituation
och verka förebyggande mot sjukdomar.

Den så kallade rehabiliteringssjukpenningen, som
riksdagen nyligen beslutat om, var också ett steg i rätt
riktning. Det kommer nu att sällas ökade krav på rehabi-
litering av människor istZillet för passiv sjukskrivning.

För den som redan blivit sjuk åir det mycket viktigt att
få vård i tid utan att behöva bli långtidssjukskriven. Från
moderat håll föreslog vi redan för fem år sedan en så
kallad vårdgaranti, det vill säga man skulle få vård i annat
landsting eller privat om det egna landstinget inte kunde
ge vård i rimlig tid. Först i år har detta beslutats - i viss
utsträckning - av Landstingsförbundet.

Men vi måste gå vidare för att genomföra en allmän
obligatorisk sjukvårdsförslikring, som ger alla rätt att
välja den vfud de själva finner bäst, och rätt att få vård
utan att stå i kö.

Till sist: De flesta av de åtgiirder som behövs för en
förbättrad kvinnohälsa kräver ekonom iska resurser.

Dåirtill behövs tillväxt i ekonomin, vilket Sverige för
närvarande inte har. En ny politik med sänkt skattetryck,
en minskad offentlig sektor och satsning på ökad enskild
företagsamhet åir förutsättningen för denna tillviixt.

Karlstad i juli 1991
Gullan Lindblad

riksdagsledamot (m)
ordförande Moderata Kvinnoförbundet
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V iin ste rpartie t s kv i nno ut s ko t t
sv arar på förs ta frågan :

Ska man kunna förändra de orättvisa lönerna så krävs det
att kvinnors arbetsinsatser uppvärderas. Även kollektiv
lönediskriminering måste vara förbjuden. Lönestatistik
måste redovisas könsuppdelat.

JÄMO, som borde ha en friare, opinionsbildande roll,
skulle ha rätt att bötesförelägga en arbetsgivare som inte
räLtzir sig efter en uppmaning att vidta åtgiirder mot löne-
diskriminering.

Ett system för befattningsutveckling över hela arbets-
marknaden måste införas. Man måste infora ett arbetsvdr-
deringssystem som innebzir att man kan jämlöra olika
arbeten för att komma fram till om de iir likvåirdiga eller
inte.

Så skulle man kunnajämföra en kontorist med en verk-
stådsarbetare och så vidare.

Arbetsgivare måste åläggas skyldighet att verka for att
det inte finns löneskillnader mellan män och kvinnor som
utför arbete som är lika eller av lika vzirde.

Den andra frågan:
Problemet måste angripas på flera fronter. Det ena ar attta
krafttag mot de dåliga arbetsmiljöer som kvinnor har idag.

Kvinnor i vfuden har de tyngsta jobben, både nåir det
gäller fysisk och psykisk belastning. Och medan de tradi-
tionellt manliga och tunga jobben, inom till exempel indu-
sffin, har rationaliserats och underlättats med ny teknolo-
gi, så eir kvinnors tunga jobb fortfarande manuella. Att
förbättra arbetsmiljön eir ytterst en fråga om makten över
arbetet.

De ansteilldas inflytande måste ökas så att de får makt
och möjlighet att förlindra arbetsorganisationen, arbets-
takten, löneformer och så vidare. Kvinnor har ju en
oerhörd kompetens som måste uppviirderas.

Det behövs också fortsatt forskning nZir det gåiller
specifikt kvinnliga arbetsmiljöproblem. Varför tar det så
lång tid att införa rationella arbetsmetoder och tekniska
förbättringar inom kvinnodominerade områden av arbets-
livet?

En annan viktig hälsofråga är kvinnors dubbelarbete.
Kvinnors ökade förvårvsfrekvens har inte motsvarats av
att männen ökat sin del av ansvaret för hem och barn i

samma utsträckning. Kvinnor sliter hårt i dag. Och diir
kommer också fördelningen av omsorgsansvaret mellan
män och kvinnor in. Och d.iir spelar en daglig arbetstids-
förkortning en viktig roll. Aven ur hälsosynpunkt zir den
dagliga arbetstidsförkortningen en av våra viktigaste poli-
tiska frågor.

Vänliga hälsningar
Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott

genom
Irja Lindroth Kvinnopol. sekreterare

Så hcir svarar Centerkvinnorna
på denförsta frågan:

Kvinnor och män skall ha lika villkor inom arbetslivet.
Idag finns en markant orättvisa ifräga om kvinnors och
mäns arbetsvillkor och löner. Det iir ett av de största
hindren mot ett jämstiillt samhälle.

Det råder betydande skillnader också mellan kvinnors
och måins yrkesval. Arbetsmarknaden åir könsuppdelad
och löneskillnaderna stora, till och med växande.

Yrkesområden, diir kvinnor utgör huvuddelen av de
anställda, har haft en mycket svagare löneutveckling än
områden diir män utgör det dominerande antalet anstiillda.

Vi har tidigare krävt att en parlamentarisk kommittd
tillkallas med direktiv att genomföra en arbetsvåirdering
av olika yrkessektorer för att kartlägga skillnader och
analysera bakgrunden till att kvinnodominerade yrken
oftast vdrderas lägre än yrken dzir män dorninerar.

Uredningen bör, enligt vår uppfattning, även lägga
förslag om hur rådande missförhållanden skall åtgåirdas
utån att man från samhällets sida inkriiktar på det ansvar
parterna på arbetsmarknaden har.

Ett system med arbetsviirdering finns idag inom EG.
Vi förväntar oss att regeringen nu i den aviserade jäm-
stiilldhetspropositionen lämnar förslag i denna fråga.

Regeringen aviserar nu att en szirskild utredare skall
tillkallas, bland annat för att göra en analys av mojlighe-
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terna att använda arbetsvärdering som ett instrument för
jämförelser av arbeten.

Vi anser att tiden är mogen att genomföra arbets-
värdering. Den utredning som avses tillsättas bör diirför få
direktiv att genomföra detta i enlighet med vad som ovan
anförls. Detta innebiir en harmonisering till de regler som
gäller inom EG.

De praktiska förveirvshinder som idag finns måste un-
danröjas. Attityder och veirderingar iir också av stor bety-
delse nrir det gäller kvinnors och mäns lika möjligheter till
arbete och utbildning. Ansvaret för att förändra attityder
på arbetsplatsen, och arbeta bort fördomar,ligger såvzil hos
den enskilde som hos arbetsgivaren och de fackliga orga-
nisationerna.

Grundläggande för jämstiilldhet på arbetsmarknaden zir
också att både kvinnor och män kan kombinera förvdrvs-
arbete med det praktiska arbetet i hemmet och föräldraans-
var. Hemmet och familjen zir kvinnors och mäns gemen-
samma ansvar.

Trygghetssystemet
Arbetsmarknaden tir könsuppdelad och kvinnorna har

ett betydligt smalare verksamhetsområde än männen.
Kvinnor arbetar fråimst inom vård, service och kontorsyr-
ken och har oftast lägre löner än män. Detta leder till
ytterligare orättvisor genom att vårt sociala trygghetssy-
stem är kopplat till lönearbetet på arbetsmarknaden.

Kvinnor arbetar oftare kortare tid. Detta medför lägre
arbetslöshetsersättning, lägre sjukpenning och lägre pen-
sion. Det iir enligt vår mening inte acceptåbelt att i det
sociala trygghetssystemet bygga in orättvisor som beror av
arbetsmarknadens utseende och sociala förhållanden som
i mångt och mycket zir ett arv från ett samhälle med andra
attityder och vzirderingar till kvinnors arbete.

Möjligheterna att uppnå likviirdiga sociala trygghets-
villkor mellan kvinnor och män, förutsätter att de sociala
trygghetssystemen i större utsträckning utgår från grund-
trygghetsprincipen, med möjligheter till individuell på-
byggnad i det sociala skyddet.

Centern har ett flertal tillfällen föreslagit en allmän ar-
bets lö shets försåikrin g/trygghets försZikring för alla. En sådan
försZikring skulle ge såväl kvinnor som män en grundtrygg-
het lika för alla. Systemet skulle innebiira att de högst
avlönade som nu gynnas, i de flesta fall män, får avstå till
dem som missgynnas mest, i de flesta fall kvinnor.

Vårt förslag innebåir även att de som med nuvarande
regler står helt utanför möjligheter till arbetslöshetsersätt-
ning skulle få en rimlig grundtrygghet. Detta bör ges
regeringen tillkänna.

Centern anser att aktiva insatser bör göras för att
påskynda arbetet för att nå målet om lika lön för lika
arbete. Ett sätt Uir att ålägga arbetsmarkadens parter att
fuligen redovisa vilka åtgzirder som vidtagits för att nå
målet. Redovisningen bör ske till JAMO.

Det eir viktigt att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar
för att målsättningen om lika lön för lika eller likvtudigt

arbete ska kunna uppnås. S tatsmakterna kan med hjälp av
ovan föreslagna redovisningsskyldighet påskynda arbe-
tet.

Centerkvinnorna har sällt något starkare krav ang-
ående lika lön för kvinnor och män som utför samma
arbete, då vi anser att arbetsmarknadens parter varje fu
ska redovisa löneläget för JÄMO.

Svar på den andrafrågan:
Inom vissa yrkesområden åir arbetsmiljön såirskilt tung,
både fysiskt och psykiskt. Det gäller till exempel för
vårdbiträden - en personalgrupp dår arbetsskadorna dr
många och personalomsättningen stor. Det åir bland annat
nödvändigt att tekniska hjälpmedel tas fram som minskar
de rent fysiskt tunga momenten inom vård och omsorg.

Det Zir också nödvändigt att monotoni i arbetet mot-
verkas. Ensidiga arbetsmoment kan till exempel innebä-
ra betydande risker för belastningsskador, förslitning
med mera.

Arbetsmiljökommisionens redovisning av de mest ut-
satta arbetarna visar att det oftast iir kvinnor som utför
dessa arbeten. Bland dessa finns lokalvårdare, industriar-
betare och olika arbeten inom sjukvården.

Dessa belastningskador leder ofta till långvariga sjuk-
skrivningar och stort lidande for de drabbade. Bland
många av dessa riskyrken åir andelen invandrarkvinnor
stor. Beroende på språksvfuigheter och en annan kultur
kan dessa kvinnor ha siirskilda problem med att komma
till rätta med sin arbetsmiljö.

Andra problem eir arbete vid bildskdrm, där det åinnu
råder oklarhet om hur omfattande skador bildskåirmsar-
bete kan ge upphov till. Kvinnor drabbas ofta av diffusa
symptom som år svåra att håirleda till en viss sjukdom.
Det finns tecken som tyder på at dessa problem kan ha
samband med kvicksilverförgiftning från till exempel
amalgam. Dessa samband bör undersökas i en brett
upplagd studie.

Centern har medverkat till att Arbetslivsfonden inrät-
tats. Den skall anvåindas för att förbättra arbetsmiljöer
och rehabilitering av ansfållda. Enligt vår uppfattning
kan arbetslivsfondens medel vara till stor nytta för att
förbätta kvinnliga arbetsplatser. Dzir finns idag stora
problem.

Centerkvinnorna har i ett uttalande ståillt krav på att
stora delar av arbetslivfondens pengar måste gå till att
förbättra de sämst st2illdas - vilket oftast är kvinnor -arbetsmiljöer. Vi har även arbetat lokalt med tematkvin-
nors hälsa.

Med vänlig hälsning
Centerns kvinnoutskott

Marie Wil6n
Politisk sekreterare
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Socialdemokraterna

S o cialde mo krati s ka kv innofii rbunde t
svarar på de n fö rsta frågan.
Huvudansvaret för förhandlingar och avtal om löner

ligger och ska även i framtiden ligga på arbetsmarknadens
parter. Vad samhället kan göra är att markera vad som år
tillåtet och inte, och att bidra till ökad kunskap.

Nuvarande jämställdheslag forbjuder könsdiskrimi-
nering neir det gäller löner och anställningsvillkor. Den
nya jämställdhetslag som träder i kraft vid årskiftet ökar
möjligheterna atl. pröva fall om lönediskriminering.

Mer kunskap behövs om löneskillnaderna. En siirskild
utredare har därför tillsatts som ska belysa utvecklingen
av kvinnors och mäns löner och orsakerna till löneskillna-
dcr. Behovet av lönestatistik och forskning ska redovisas.
Det ska också undersökas om arbetsvärdering kan använ-
das som en metod för attjämföra arbeten som åir olika men
som kan betraktas som likvärdiga.

Att uppviirdera kvinnors arbete är en viktig rättvise-
och jämställdhetsfråga. Löncskillnader mellan kvinnor
och rnän som utför lika eller likviirdigt arbete kan givetvis
inte accepteras. Vi kommer dzirför attta alla tillfällen till
att väcka debatt om kvinnors löner, för att påverka kvin-
nors villkor till det bättre. Ökat inflytande för kvinnor i
arbetslivet, facket och politiken är också viktigt, eftersom
vi vet att bristen på jämställdhet både nåir det gäller löner
och andra villkor är en fråga om makt. Inte minst viktigt
är aLtkvinnor får stöne inflytande över löneförhandlingar
och de viirderingar som styr lönerna.

Svar på andrafrågan
Det zir svårt att säkert fastställa om kvinnorna i arbetar-

klassen har en sämre hälsa idag än tidigare.
Det finns tecken som tyder på det - sjukskrivningsut-

veckling, antalet arbetsskadefall och så vidare.
Men detta kan också bero på att kvinnor yrkesarbetff i

större omfattning och då också i större utsträckning an-
mäler till försiikringskassan när de är sjuka. Det kan vidare
bero exempelvis pä att praxis ändrats niir det gåiller be-
dömninsar av arbetsskador.

Oavsett detta åir det givetvis oacceptabelt att klass och
kön avgör människors hålsa.

I folkhälsopropositionen föreslog den socialdemokra-
tiska regeringen att ett siirskilt folkhälsoinstitut ska inrät-
tas. Hzir underströks också att kvinnors samt barns och
ungdomars hälsa siirskilt ska uppmdrksammas. Utsatta
kvinnor ska vara ett såirskilt programområde i institutets
verksamhet.

Men kvinnors hälsa styrs inte bara av hälsoinsatser i
snäv bemiirkelse. Familjepolitiken som helhet år avgöran-
de för hur kvinnor mår. DZirför vill socialdemokraterna
fortsätta satsa på en familjepolitik som bygger på tre
viktiga insatser:

En fortsatt utbyggd barnomsorg,
en fortsatt utbyggd föräldraförsåikring när landets

ekonomi medger det
och ytterligare höjning av barnbidraget från årsskiftet.

Med vänlig hälsning
Gunilla Sjögren och Merike Palm

S ocialdemokratiska kvinnoförbundet

Vi har fått svar från samtliga riksdagspartier utom
KristDemokratiska Samhällspartiet. Vi får hoppas att det
beror på att det dr, eller var semestertid niir vår förfrågan
skickades iväg.

Av svaren att döma är orättvisan vad gäller kvinnor och
mäns löner uppmåirksammad.

En siirskild utredare har tillsatts för att utröna varför
kvinnor oftast har lägre löner än män.

Det har också sagts att nuvarande jämsälldhetslag
förbjuder kön sdiskri m in erin g vad gäller löner och anstzill -
ningsvillkor.

Man kan fråga sig varför den skyldige arbetspartern
inte stiills till ansvar.

Och åir inte det regeringens sak att se till att det blir
gjort?

Riksdagsparti ernas kv innoförbund efterl yser större del -
tagande i politiken av Sveriges kvinnor. Ettbra tillftille åir
att efter valet ringa upp samtliga partiers kvinnoutskott,
och fråga hur det gick med deras intentioner och löften.
Hur det gick med utredningen om lönerna, hur kvinnors,
barns och ungdomars hälsa är, och vad som görs åt den.

Kvinnor, politikerna Zir till för er!

Redaktionen

15



tr\.

:.,,,::.

."' t, :.1

li rrl



1,

ALNTLOTS röstrött

Rösträtt för kvinnor -,

en internati onell utblick
l-lrI rågan om'kvinnornas ränigheter" växte
fram hos de utopiska socialisterna i Eng-
land i början av 1800-talet. Det gällde då
i första hand gifta kvinnors ekonomiska
rättigheter. De första som krävde även
politisk jämlikhet var kvinnliga chartis-
ter, som dock inte lyckades få in frågan
om kvinnlig rösträtt r det People' s Char-
rcr, som gav rörelsen dess namn.

Men 1840 besökte amcrikanskan Eli-
sabeth Cady Stantonlondon, och hon tog
med sig chartisternas häpnadsväckande
nya-idder till USA.

Äret 1848, det år då revolutionerna
svepte över Europa, ordnade hon ett möte
i Seneca Falls i staten New York, där ett av
kraven var rösträtt för kvinnor.

De hårdaste kraven på rösträtt kom
från Frankrike, dåir en liten grupp socialis-
tiska kvinnor protesterade mot att bara
män tilldelades allmein rösträtt av den
provisoriska revolutionfua regeringen 1 848.
Det enda som protesterna ledde till var att
två av kvinnorna fick fåingelsestraff.

Trots att manliga socialister bekände
sig till ideologier som förespråkade jäm-
likhet och demokrati, var de minst sagt
tvcksamma ellcr direkt motståndare till
kvinnornas kamp för politisk jämlikhet.
Men detta gjorde intc kvinnorörelsen mer
populåir hos de konservativa, som tvärt om
likst2illde kvinnlig rösträtt och socialism
och bekämpade båda.

I reaktionen efter 1848 blev kvinnorna
en måltavla för politiskt fortryck, och
deras aktiviteter förbjöds. Således fick
kvinnorna i de nordliga tyska staterna inte
vara medlemmar i politiska föreningar
under åren 1 850- 1908. I Frankrike varade
förbudet mot kvinnors politiska aktivite-
ter fram till 1871.

Detta att kvinnornas politiska aktivitc-
ter sågs som ett hot mot den borgerliga
sociala ordningen åir i sig ett vittnesmål
om det radikala i kravet om rösträtt for
kvinnor.

Clara Zetkin var den ledande kvtnnan
bland de tyska socialisterna. Under 1890-
talet utarbetade hon ett socialistiskt kvin-
noprogram som blev prototypen för kvin-
nor i socialistpartier runt om i våirlden.

Från 1907 till 1915 var det vuirldsom-
spännande nätverket av socialistiska kvin-
nor så starkt att man kunde genomföra
årliga konferenser.

Kvinnodagen den 8 mars är en direkt
avläggare till den Internationella Prole-
trirkvinnornas Dag som man beslöt om på
en internationell socialistisk kvinnokon-
ferens i Kristiania (Oslo) 1910.

Zetkrn motsatte sig allt samarbete med
den borgerliga kvinnorörelsen, men sam-
tidigt bekåimpade hon sexismen och de
manliga socialisterna. På Erfurt-konferen-
sen 1891 fick hon igenom att partiet skulle
kräva allmän rösträtt för alla, "utan köns-
skillnader", men i många andra lZinder
prioriterade socialisterna rösträtt för män.

Att de tyska kvinnorna med Zetkin i
spetsen blev en så stark maktfaktorberod-
de på att kvinnorna var tvungna att bygga
upp en separat. organisation. (Rena kvin-
noföreningar räknades inte som politis-
ka). I de länder dZir kvinnorna ingick som
medlemmar i socialistpartierna hade de
mycket svårare att driva frågan.

I
T

I S mrbritannien växte det fram en själv-
suindig, militant rösträttsrörelse, suffia-
getterna, med rötter i arbetarklassen. Ef-
tersom fackföreningarna hiir som i många
andra länder var fientligt instiillda till
kvinnliga arbetare, bildade dessa sina egna
organisationer.

Niir textilarbeterskorna i Lancashire
krävde rösrätt under 1890-talet, fick de
stöd av några medelklasskvinnor med so-
cialistsympatier. Enligt facklig tradition
använde de sig av demonstrationer och
möten vid fabriksportarna och i gathörn.

Avsikten var att öva påtryckningar på

der nybildade Labour Party för att få det
att stödja kraven på kvinnlig rösträtt.

Kvinnorna i familjen Pankhurst, som
kom att spela en så viktig roll i suffra-
gettrörelsen, engagerade sig till en bör-
jan i att organisera arbetarkvinnorna
och samarbetade med vänsterflygeln
inom Labour.

1903 bildade de Women's Social
and Political Union (WSPU), som de
första åren organiserade massdemon-
srationer, men sen övergick till civil
olydnad och mer militanta metoder. De
störde parlamentet med högljudda
demonstrationer, kastade sten och ked-
jade fast sig. Nåir de fiingslades, hung-
erstrejkade de.

l-lessa nya taktiker skrämde bort ar-
betarkvinnorna, som föredrog att kräva
rösträtt med hjiilp av jättedemonstra-
tioner, hellre än teatraliska arrestering-
ar och tvångsmatande. Men det var
WSPU som inspirerade kvinnor i andra
länder till militant kamp för rösträtten.

Nåir parlamentet åintligen 1918 gav
viss rösträtt till kvinnor, var det bara
kvinnliga familjeoverhuvuden och makar
till manliga familjeöverhuvuden över
30 år som fick rösta.

Detta var en medveten politik föratt
undvika att få en majoritet av kvinnliga
väljare. De som inte fick rösta var en-
samstående kvinnor och alla kvinnor
under 30 år, med andra ord de som var
självförsörjande.

Inte fcirrän 1928 infcirdes allmän
rösträtt för kvinnor i Storbritannien.

Aase Bang

Källa: Ellen Carol DuBois,
"Woman Suffrage and the Left"
r New Left Review 18611991
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Dags att gavidare?
Text: Anna-Carin Jansson

Bild: Annette Ingemansson

Sedan slaget om kvinnlig röstrritt vanns 19I9 har mycket förcindrats.
För många unga mcinniskor - tjejer som killar - ör tilltron till den
p ar I ame nt ar i s ka makt e n r ubb ad.
Ochvad spelar det dåför roll orn det finns en allmän och lika röstrcitt ifull
men har en krinsla av att de verkliga besluten ändåfattas på annat håll?

hssa 20, Cecilia 23, och Annika 19 är, tillhör
den yngsta generationen röstberattigade kvinnor i
årets val. En fantastisk demokratisk möjlighet som
kommit dem till del genom gamla kämparinnors
envisa kamp och slutliga seger.

Men något har hänt. Delar av verkligheten har
sprungit förbi målet. Efter mycket kval och grubb-
lerier har Sassa bestzimt sig för attläta bli att rösta
partipolitiskt.

- Makten ligger inte dår, säger hon. Vissa
beslutkanske fattas av riksdagen, men även om det
låter som en gammal klyscha så åirdetkapitalet som
styr.

Som exempel nämner hon EG. Hur mycket har
folket i den frågan fått vara med och beslämma
genom den representativa demokratin?

Sassa åir politiskt intresserad, hon kallar sig
feminist, har ockuperat hus och deltagit i olika
politiska manifestationer. Men att rösta - det åir
svårt när man på riktigt saknar förtroende för det
parlamentariska system som byggts upp.

Annika, också förstagångsväljare, åir lite inne på
samma spår.

- Det åir svårt för mig att rösta i ett val, eftersom
jag tror på decentralisering och tycker att det åir fel
att rösta på något för att folk ska sitta över mig.
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nnika eir vad hon kallar grön anarkist skall inte jag göra det utan nu är

i1,f1?T,'"'*?':f3,äå,"ä:11*äi, :"9,ä'ä1.,1,ål'f1tt,e11. f*typiskapartret-hägrarenstörrctilltrotilldåirhonarbetadeetttag.Nåir

Den enda av de tre som

gora detl år igen, säger hon. huvudet mot en mur av defensi- fri;it'tut'tt:tt:i,,"'i'i '

Men så såirskilt intresserad av politik anser va krafter '

hon sig inl.e vara. - Att prala om så kallad i':,tti"ii:::i,:,.,..:i.i'i:ii"li"';,:,:'':i,w

-ja, det vill säga jag läser väl lite av det feminism tog de som - vaddå, :::: : ::,.:::::

som skickas hem octt nytt.t r och så, men jag ffu inte jag u-a tnygg och smal, Cecilia
ringer ju inte efter information. måste jagvara ful och feminist.

Alla tre åir i början av vuxenliv och arbetsliv Det åir inte bara för unga tje-

- ingen har barn. jer som ordet feminist verkar
fiåinan.

Annika jag tycker nog att det fortfarande iir lättare för killar att välja sin

vaga barndomsminnen :f$[t ^t#:Hi::ä iå?:li:f#er 
barn och som rår ta

Det var så länge sedan de fcministiska -Jagkännerintemigsjälviunderläge.Jagtyckerattjagharrödstrumpornas roster hördes i samhället - de lika stort våirde som en man. Det iir mer: vill man så kan man,
koms mest ihåg som vaga barndomsminnen. säger Cecilia.
Fortfarande zir det ändå dessa kvinnor som Ingen av dem har haft något långvarigtjobb. Sassajobbar då
Sassa, Cecilia och Annika i första hand kopplar och då som konstnärsmodell parallellt med sina studier, Cecilia
samman med feminism. Rösträttskampen år har jobbat ett och ett halvt fu på sjukhem, men skall studera till
något man läste om på historielektionerna i hösten. Annika har precis gått ur gymnasiet. Men fänker de

stötan. Men visst, de kvinnor som kämpade sig efter, tvekar ingen av dem över att det fortfarande år så att de
till kvinnlig rösträtt har verkligen uträttat något, flesta cheferna på arbetsplatserna år män. Även inom till exem-
det åir man överens om. pel vården, diir det finns påfallande många manliga överläkare

- De var beundransvårda, menar Annika. i relation till hur många kvinnliga biräden det finns.
Det zir lätt som ung tjej idag att tala om - Jag år medveten om att det finns ett glapp mellan min

feminism i dåtid. Kanske ioi att man sätter lik- insikt om att kvinnoförtrycket finns kvar och min ovilja i att
hetstecken mellan feminism och sjuttiotal, kan- rösta bort det, säger Sassa.

ffi1ffi\ dzir, säger Annika.,,1{4);.|.:{ :.11 Men vad händer Om man
",.r,'l.r''+11;;1uri.1ira:,';;itiia bOftSgf ffån begfeppet fgmi-

" ."N" *., *,,M* l,**",,,wW lil; fiT;r o:a-"ri-r-ri.*:1, u;:.1,

W' ., 
u*" -' * rlr "o#-***' ff"l{,,;:" :""':: :,, W rrwM

{ P, 'utl'ru, 
åir väl mer ensaserad av iiäi.ur"r. Fasr det åir klarr,

ske för att förutsättningarna för tjej-kampen har
forrindrats så mycket. - För det räcker ju bara med att titta på vilken skit som

skrivs på löpsedlarna, hur man exploateras... Eller gå ensam

- Jag tror att man tar rösträtten for given hem en kväll och få minst fem jobbiga förslag av killar. Men
idag, sägär Cecilia. Det eir inget man lånker på. som sagt, utan att veta vad man skall göra ist2illet, så nor jag inte

ben ill.a mest åtråvzirda drömmen har blivit att det går att rösta bort torskarna. Kanske kan man försöka prata
en självklarhet. Och paradoxalt nog har kanske med folk...
de redan vunna kvinnosegr2rna givit de yngre Men, om trots atlt det parlamentariska systemet fortsät'
tjejerna sjZilvförtroende nbg att ga eff steg vi- ter ett tag till, hur skulle samhället föråndras om fler kvin-
dare, [a vissa rättigheter för givna och ifrågasät- nor fick makt?
La, även dåir äldre kvinnor accepterar. - Iagtror att kvinnor till exempel skulle vara mer kiinnande

Cecilia skulle till exempel inte utan att verk- med barn i tredje våirlden och sådana frågor, säger Annika.
ligen klargiort begreppet kalla sig feminist, - Jas tror helt och hållet att det Zir åsikterna- inte könet-
samtidigt som det iir helt naturligt för henne att som spelar någon ro11, säger Cecilia.
hushållsarbetet delas lika mellan henne och
hennes pojkviin. - Man vill nog gzirna tro attdet skulle bli idylliskt. Men man

skall nog akta sig, säger Sassa.

- Jag tiinker väl inte direkt att det iir femi- Kvivinnor åir ju ingen homogen grupp. Ett kvinnodomine-_ JAg UlnKer val rlltg ullgKt aLL uct ill luilll- 
- 

l\Ylrlrrrl 6u Ju rrrövrr rr\rrrrv6vrr 6^u[/y. LLrr\rrrrrrvuvr

nism,rJnorjagredanhargjortnågothemma rat samhälle diir alla Zir som Margaret Thatcher åir knappast
och vi behöver vika tvätt länker jag: Nu jävlar något man vill ha...
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Bild; Anira Östtund

Det
personllg a
ar polltik.rr

Hon ör ganska liten, och ganska tunn.
Hennes hår börjar skifta lite i grått, och man

anar att hon nrirmar sig den skara kvinnor som
snart kan kalla sig för den mest erfarna nu
levande generationen.

I övrigt ör hon ålderslös.
Birgitta Rang ör politiker. H on rir också lörare

på Kvinnofolkhö gskolan i Göteborg .

Det är dör, i en sommartom skola, dtir stolarna
står uppstrillda på borden, golven blcinker
ny p o I e r ade o c h ti dni n g sb untar na li g g er p ry dli gt
staplade i hyllorna, som vi sitter och pratar.

Vi skulle tala om kvinnlig röstrritt, och det gör
vi också. Det rir bara det att det blir om så mycket
mer ön röstrrittenvi talar. Om kvinnors nätverk,
kunskap, offi helhetssyn och kraft.

Också om motståndet som finns hos mönnen,
och deras rädsla för att lyssna till oss kvinnor.

Det politiska och det personliga vtivs ihop.
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- lllsn, säger Birgitta, kvinnorörelsen har all-
tid hävdat att det personliga åir politiskt.

I årets val står Birgitta med på Vänsterparties
riksdagslista. Det var inte helt lätt för henne att
bestämma sig om hon skulle vara med eller inte.

- Vi lever med ettparlamentariskt system, och
det har styrts alldeles för länge med for få kvinnor.
Diirför har jag beslämt mig fdr att stZilla upp.
Kvinnor behövs överallt och på alla nivåer. Jag
skulle önska att vi var många fler.

För det Zir ftögt att vända denna atlantångare
som männen styr, säger hon. Hon känner också ett
ansvar att fortsätta kampen som kvinnorna i vårt
land påbörjade med rösträtten. Allt det som de
uträttade kan vi bara inte strunta i.

Vaknade upp i Kenya
Som det oftast zir niir det gäller kvinnors politiska
engagemang, vzr det den orättvisa resursfördelnin-
gen som fick Birgitta att bli politiskt aktiv. Men det
var inte här i Sverige som hon såg orättvisorna
tydligast. 1968 reste hon till Kenya och jobbade
som kemilärare på en liirarhögskola. Hon stannade
i fyra år.

- Västvåirldens koloniala inflytande var fort-
farande så ndrvarande - på alla nivåer. Och vi var
själva så indokrinerade av det. Jag minns når en
grupp svenska universitetsstudenter kom ner. De
stiillde ganska snart frågan varför vi inte umgicks
mer med den svarta befolkningen. Tanken hade
aldrig föresvävat dem att den svarta befolkningen
kanske inte ville umgås med oss. Jag som vit, och
dessutom kvinna, kåinde mycket tydligt hur vissa
manliga elever- oftast de duktigaste - kämpade
för att stå ut med att undervisas av mig. Jag förstod
dem, men det var jobbigt.

Birgitta började läsa allt som skrevs av de
afrikanska ledarna. En av dem, President Nyerere,
blev tillfrågad av våilvilliga europder om vad de
kunde göra för Tanzania.

Äk hem och kämpa for socialismen i era egna
länder, svarade han.

Det var så Birgittas aktivapolitiska liv började.
Med President Nyereres ord i minnet åkte hon
hem.

- För det åir ju så; så länge industriländerna har
tredje vzirlden i sitt grepp, så har kapitalet möjlig-
het att expandera. Kapitalet är som en amöba,
stryper man dess mcijligheter på ett sfälle, väller
det ut någon annanstans.

Detta visste kvinnorna redan i början av 1900-

talet, då de i alla europas länder stred för rösträtten.
Ett lika viktigt krav de slällde, var ekonomisk demo-
krati. Det glöms ofta bort, och fortfarande har vi inte
nått dit.

Våil hemma igen - på sjuttiotalet- läste Birgit-
ta Marx, och Engels och de andra socialisternas
verk. På åttiotalet läste hon de kvinnliga: Alexandra
Kollontay, Clara Z,etktn, Emma Goldman, Rosa Lu-
xemburg.

Hos de kvinnliga socialisterna hittade hon de
djupare analyserna, där helheten kom med, diir det
personliga blev politik, och diir verkligheten blev
förståelig och påverkbar. Det svåra har hela tiden
varit att bryta männens mönster, och monopol på
makten.

- Det har varit svårt att föra fram kvinnors tan-
kegångar, vad gäller helheten, ekologin, att försöka
förändra detpolitiska innehållet, men det åir ändå det
vi måste göra.

Frågan åir också i vilken form arbetet ska bedri-
vas. Birgitta tror inte att det parlamentariska syste-
metåir tillräckligt. Innan hon gick med i Vänsterpar-
tiet hade hon jobbat inom både miljörörelsen och
kvinnorörelsen.

Hon tycker fortfarande att det kvinnliga nätver-
ket åir det viktigaste. Men som riksdagskvinna skulle
hon på heltid kunna ägna sig åt de frågor som hon
tycker ä viktiga.

-Jag skulle också ha större chans att möta fler
kvinnor i landet, komma över information som annars
ä svår att få tag i, och träffa människor som år
viktiga för mig.

Nästan bara män
I nästan nio fu har Birgitta varit kommunalpolitiker
i Göteborg. 1983 till 1990 satt hon i byggnadsnämn-
den.

- Dzir har nästan alltid bara suttit män. Och det
mzirks. Hela vfu niirmiljö, dzir vi lever och vistas, är
som giord enbart till vuxna män. Ingen har tiinkt på
hur vi kvinnor ä tvungna att förflytta oss, och det på
vår så kallade fritid. Det iir vi som hämtar ungarna på
dagis, handlar i affiirerna, besöker slåiktingar på
sjukhus, åker och tar hand om våra gamla föräldrar.

- Nåir jag började kräva ettkvinnoperspektiv på
det politiska innehållet i vår planering i byggnads-
nämnden, var det ingen av männen som förstod vad
jag talade om.

- Och niir jag kom med ett förslag, blev det
oftast tyst. Ingen tog upp tråden, ingen diskussion
kom igång. Jag kunde ju inte driva en diskussion
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röstrött

med mig själv. Tvårtom mötte jag misstiinksamhet
från männen, en ovilja att ens lyssna till mig.

Ibland när hon möttes av det totala oförståen-
det, var hon tvungen att ringa till sina kvinnliga
vänner. Birgitta måste höra om de förstod vad hon
menade, och fråga dem om det var hon som var
tokig, eller vad det var frågan om.

- Hade jag inte haft dem, så skulle jag aldrig
orkat.

Nåir hon berättar lyser en ilska omkring henne,
samtidiqt som det blänker till av humor och distans

Kampen för lotinnornas rösträtt
strtickte sig över hundra år och pågick
i de flesta länder i världen. Den har
varit en av de starkaste demolaatiskn
krafterna i historien. Medan rösträtt för
män, eller för färgade grupper, har
uppkommit sporadiskt och i stort sett
varit begrönsade till det egna landet,
så var frågan om kvinnornas rösträtt en
sjrilvmedveten, gränslös, bred politisk
rörelse, som närmast kan jömföras med
de n inter nationella so cialismen.

Ellen Carol DuBois

till miinnens agerande. Hon åir tillräckligtklok, och
inte alls svag.

NZir jag berättar om de tillftillen då jag känner
mig stark och vill hävda min rätt, men märker hur
jag oftast inte orkar, säger hon att hon får sin styrka
genom att ttäffaandra kvinnor. På Kvinnofolkhög-
skolan möter hon kvinnor från många länder.

- Och att lyssna till andra kvinnor som vi möter
i de olika nätverken, få kunskap och ge tillbaks, få
stöd av varandra, för det behöver vi verkligen.

Jag har hört Birgittatzlai olika sammanhang. Ar
det något hon kan så åir det att entusiasmera, att få
en att tro på sig sjåilv, och att vilja göra något.

Vi kommer tillbaks till rösträttsfrågan.

- Jag undrar ibland över skillnaderna i de olika
europeiska liinderna nåir det gäller kvinnors utveck-
ling. Frankrike fick inte kvinnlig rösträtt fönän
1944, niir vi i Sverige har haft den sedan 1919. Vi
har kommit förhållandevis långt, och det måste
bero på våra kämpande kvinnor. Att vi inte har
kommit låingre åin vi har, beror nog på att vi åir så få
som jobbar politiskt.

Vi har liknande erfarenheter
Sedan kan man undra över om det åir trycket från
kvinnorna i samhället, som drivit på riksdags-

kvinnorna, eller tvdrtom. Men vi lever ju i samma
samhälle, har liknande erfarenheter, och de flesta
av oss under samma orätrvisa fördelning av ekonomin
och resurserna.

Ändå jobbar lika många kvinnor som män i
Sverige. Vi lägger ungeftir lika mycket pengar i
statskassan.

Tar man idrotten som ett exempel på vad kvin-
nor får för egen del, så lir det cirka 35 procent ur
potten som går till idrott. Det finns många fler
liknande exempel.

- Vi måste visa detta, men till det måste vi
höras.

Det åir också flest kvinnor som röstar, och fler
kvinnor än män som röstar till vänster. Det iir
kvinnorna som vämar om omfordelningen, de klinner
orättvisorna från sin egen erfarenhet.

Det har redan sagts många gånger att om kvin-
norna får det bättre, så får barnen det bättre. Det har
också sagts att utbildar man kvinnorna, så utbildar
man samtidigt nationen.

- Det viktigaste för framåtskridandet åir att
männen börjar ta oss på allvar. Så länge de inte gör
det, år de en bromskloss för utvecklingen.

- Om vi kvinnor inte fanns inom politiken - i
parlamentet - så Zir jag såiker på att vi skulle föra
vår kamp någon annanstans. Den förs ju redan på
många olika sätt. Men det partipolitiska arbetet åir
mycket viktigt, tycker jag. Jag förstår ändå dem
som inte orkar. Det åir synd, för ju fler kvinnor på
fler platser, dessto mer kan vi uträtta.

Kravet om rösträtt för lcvinnor inspi-
rerades av de som l<impade för allmän
röstrdtt för mån, men den klassisl<n indi-
vidualismen som låg bakom demokrati-
traditionen stod i motsättning till att
innesluta kvinnorna i demokratin.

Det var faktiskt så, som modernafe-
ministiska forskare har visat, att begrep-
pe r självst2indig, dygdig medborgare ver
helt och hållet manligt. Kvinnornas
arbete, liksom tjänarnas, var osynligt,
men nödvöndigt för att mrinnen skulle
kunna ståfram som sjölvständiga
individer.

Efter som individualism o c h oav hön g-
ighet var nödvändiga krav för att någon
skulle ges rösträtt, var lotinnorna-
sjrilva kvintessensen av avhöngighet -inte värda den tillit (eller belöning) som
rö strätten innebar. Männen representera-
de sina hushåll lika vril som sig själva.
Inom familjen uttryckte sig lcvinnorna
politiskt indirekt, genom sina äkta män,
sinafrider eller sina bröder.

Ellen Carol DuBois
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Ur Ulla Isakssons och
Erik Hjalmar Linders bok:
Elin Wrigner
1BB2-1922
Amason med två bröst

Elin Wägners första år i Stockholm
innebar ju inte bara mötet med ett kamp-
fyllt samhälle utan också med en jäsande
kvinnovzirld.

Hon hade både erfarit och vittnat om
hur den självförsörjande kvinnan utnyttja-
des och förtrycktes. Spänningen mellan
gifta och ogifta kvinnor, välstiillda och
fattig, yrkesarbetande och hemmafruar
kände hon på eget skinn - likaså de två
inbördes fiiktande idealbilderna lika-duk-
tig-som-karlar och sann-och-äkta-kvinn-
lighet. Borde hon då inte stiga in i den
aktiv kiimpande "kvinnorörelsen ? "

Hon måste ofta ha känt sig stå vid detta
vägskäI.

Rörelsens mest ansedda del var det väl
etablerade Fredrika Bremerförbundet med
tidningen Dagny och en magnifik ordfö-
rande, Agda Montelius, professorska och
socialpionjZir. Hos LKPR, "rösrdffen", såg
hon i begynnelsen idel emanciperad man-
kvinnor i stlirkkrage och kavaj, även om
hon i Vårt Land 1904 hade betygat sin
respekt för till exempel den manhaftiga
Lydia Wahlströms klarsynta realism. Och
för ett politiskt ståillningstagande, sådant
som till exempel socialdemokraternas kvin-
noförbund och dess tidning Morgonbris
krävde, var hon ännu inte mogen. Frågan
hölls alltså vilande.

Hennes tvekan kan sägas återspegla
kvinnorörelsens eviga idddilemma: var
kvinnan mannen helt lik och skulle hon
diirför begära samma rättigheter som han?
Eller var hon mannen olik och skulle hon
diirför kräva dem?

Oförmögen att lösa denna grundläg-
gande fråga använde kvinnorörelsen
friskt båda argumenten, allt efter behov.
Båda kunde ge stöd åt de praktiska kra-
ven...

Den som mer än någon annan lyckades
aktualisera dilemmat var Ellen Key, pre-
dikaren av samhällsmoderlighet, hataren
av "maninnor". förkunnaren av kåirleken
som kvinnornas sanna genialitet.

Ellen och Elin
"En limme med Ellen Key" fick Elin

Wägner som intervjuare i januari 1908.
Det var det första mötet. Varför inte kalla
det historiskt? Staffetten skulle ju faktiskt
komma att gå från Ellen till Elin. För den
unga reportern bör det rimligtvis ha varit
en snabbrepetition i kvinnosakens histo-
ria.

Keys angrepp på kvinnorörelsen låg
tolv år tillbaka i tiden men inte var det

har vi plockat ut ett litet srycke som handlar om ElinWrig-
ners första tid som reporter i Stockholm. Hrir möter hon
personer vars åsikter stöller kvinnofrågan på sin spets. Ur
detta kaos av motstridiga könslor formos hennes kommande
stcillning stagande oc h kamp .

Elin Wägner skrev många av
sina rösträttsartiklar i tidning-
en ldun.

I lduns ståtliga kongressnum-
mer citerade Elin Wägner den
berömda kämpen Susan B. Ant-
honys ord:

Failure is imposröle. Modlö-
sa kvinnor borde nu lyssna till
"de tusen stegen, där världens
kvinnor gå fram...

Elin Wägner redigerade lduns
kongressnummer.

glömr Rätt nyligen, mellan 1903 och 1906,
hade hon dragit upp sina stora "Lifslin-
jer", i vilkas första del hon med yttersta
tydlighet predikade både sin "samhälls-
moderlighet", sin "fria kärlek" och sin tro
på kvinnans erotiskt-moraliska såirstiill-
ning. I dessa brännheta frågor skulle Elin
Wägner snart stå på samma barrikad.

Vid entimmes-mötet mellan Ellen och
Elin var fciljaktligen vissa historiska skug-
gor närvarande: både Love Almqvist med
Det går an, Keys stiindigt åberopade låiro-
fader i kåirleksfrågor och Fredrika Bre-
mer, den stora läromodern i "sann kvinn-
lighet". Men även andra gestalter kan ha

skymtat för intervjuarens syn:
Sophie Adlersparre, utbildnings-
kämpen med sin Tidning for
hemmet. Vidare hela svärmen
av indignerade broschyrförfat-
tarinnor med den kloka Anna
Sandström i spetsen, som 1896
hade uppfattat den keyska skrif-
ten som ett hugg i ryggen på allt
vad kvinnoemancipation hette.

Elin Wägner och Ellen Key
hade faktisk denna januaridag
stämt möte mitt i kvinnosakens
dilemma, det som skulle följa
Elin genom hela hennes liv,
förnekas, bearbetas - och om-
gestaltas...

Och så rösträtten!
Ellen Key forklarar sig vara

bestiimd anhängare. Samhiillet
är "enhänt"... så låinge blott hal-
va antalet medborgare har något
inflytande".

Men hon iir socialt vaksam
och har dåirfor ett tillägg att göra: "en
seger kan undvika att föra reaktionen
med sig endast om arbetarkvinnorna
till dess hunnit rycka upp med i ledet".

Aven denna viktiga låirdom skulle
intervjuaren ta till sig.

Några få månader efter mötet med
Ellen Key sögs Elin Wägner in i kvin-
norörelsens strömvirvlar och blev snart
en hängiven kämpe. Alla hennes hit-
tills vunna erfarenheter och åsikter drogs
med i svepet, bekräftades och blev i re-
viderad form användbara.

Men hon mötte ochså det av Ellen
Key insedda och i intervjun påpekade
klassdilemmat. Rörelsen var ju visser-
ligen i princip klassövergripande och
gällde alla kvinnors rätt.

Men överklassens damer var oum-
båirliga för framgången och medelklas-
sens befann sig just i den situation som
rörelsen från början velat bearbeta: Kam-
pen för de sämst stlillda kunde kvinno-
rörelsen alltså i detta läge inte ägna sig
såirskilt åt.

Elin Wägner ville såikert det ena
gora och det andra icke underlåta. Dåirav
en del av hennes tvekan. Det blev inte
heller i Fredrika Bremerförbundet hon
kom att giuta sitt rödaste hjåirteblod
utan i rösträttsrörelsen, den brusande
och brinnande, med sitt lättfattliga, all-
mängiltiga måI...
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Y[ökr lc[L
Jag sitter och blciddrar i nå underbara böcker. Jag blir så upprymd att iag genast
vill kasta mig ut i naturen eller ivtig till apoteket och htimta eller inhandla mtingder
med saker.
Inte sedan jag var liten har den där starka lusten att " göra siälv" , infunnit sig -så oemotståndligt.
Samma krinsla fick jag på en sandstrand i slutet av iuli. Några hundra meter bort
Iekte ungarna med drakar . Från deras hrinder löpte linan högt, högt upp till draken
som cirklade majestcitiskt i den blå himlen. Jag ville också-iag vet hur det krinns
att hålla i linan!

av Marie-Louise Carlberg

Men nu gäller det örter för hälsan och för skön-
heten. Två böcker skrivna av Li Hillker och bilder
tagna av Marie Hedberg. Underbara bilder från
naturens rika sortiment som finns runt omkring oss,
tiirdiga för oss att använda.

Det åir inte svårt att göra sina egna skönhetskrä-
mer, och inte dyrt heller. Och vilken känsla att göra
sitt eget munvatten, att själv avhjälpa sin röga
mage, trötthet och huvudvzirk.

Så här inleder Li Hillker skönhetsboken:
"Dina skönhetsmedel tillverkar du lätt hemma i

köket. En elvisp åir nödvåindig, likaså en liten ugns-
eldfast skål som rymmer minst två deciliter".

Så råiknar hon upp lite fler nödvändiga redskap.
Inga av dem iir dyra eller svåra attfätag på. Jag tror
de flesta kvinnor har sånt håir hemma.

Hon talar om 13 regler som man ska följa, till
exempel att alla redskap ska vara väl rengiorda, att
alltid använda obesprutade produkter, att man ska
fortsätta vispa tills krämen d,r sval - då är man
säker på att den håller sin konsistens, och så vidare.

Så berättar hon om doftoljor, som tar bort vax-
lukten för dem som inte giller den, och att förtjock-
ningsoljor framstiills av rödalger.

Det blir mer och mer spännande ju mer jag läser.
Det Zir som att hamna i jätteskafferiet, dåir bara de
multinationella bolagen gett sig rätten att vistas,
och sedan har det varit för oss att köpa över disken,
kanske lurade, och till höga priser.

Innan man använder sina egenhändigt tillverka-
de krämer ska man rengöra huden med ett ångbad.
Li Hillker berättar hur man gör.

\
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'; körufret
Håir följer några recept ur skönhetsboken. Ni

förstfu säkert min entusiasm.

funanfe citronmasfr
3 msk citronsafi
2 msk mandelolia
2 dl havremjöl
destillerat vatten

Citronmasken renar samt drar ihop porerna.
Havremjölet gör att det dessutom blir en lätt sli-
pande behandling, bra för den som både plågas av
fet hy och acne.

Blanda alla ingredienserna och tillsätt vatten
tills du har en jämn pasa. Havremjölet gör du
genom att antingen mala havregryn i mixer eller
helt enkelt gnida grynen mellan händerna en stund.

Läggpå ansiktsmasken och låt den sitta ungefåir
15 minuter.

Skölj med ljummet vatten.

n. /' .,
CLtronK!am
30 g vitt vax
I dl mandelolja
112 dl l<okosolja
2 msk glycerol
1 114 dl citronråsaft
3 msk destillerat vatten
I tsk Borax
I knivsudd natriumbensoat om så önskas

Detta ären renande lätt sammandragande kräm
i försra hand för den som har fet hy.

Smiilt vaxet i oljorna i ett vattenbad, rör lite
med en ballongvisp tills blandningen är klar och
vaxet helt löst.

Blanda citronråsaft och destillerat vatten i en
kastrull, ta i borax och hetta upp vätskan till ungef?ir
samma temperatur som oljeblandningen. Om kon-
serveringsmedel önskas ska det också lösas i vät-
skan, inte i oljeblandningen. Häll i glycerolen i ol-
jeblandningen och ta sedan skålen ur vattenbadet.
Tillsätt citronvätskan mycket sakta medan du vis-
par ordentligt med elvisp. Fortsätt vispningen med
elvisp tills du ser att krämen stabiliserats ( tills den
håller ihop och inte vill "glida isär" mer).

DZirefter kan du byta elvispen mot en liten bal-
longvisp och vispa tåirdigt med denna. Krämen ska
vara helt sval. Skeda upp på väl rengjord burk och
förvara svalt.

/1L)gonuatten
rnot påsUfret

I msk torkade nypon

I dl destillerat vatten

Koka upp vattnet och häll
det över nyponen, låt detta
sedan dra minst en timme. Sila
och använd ögonvattnet att
badda svullna ögonlock med.
Det åir också ettbra medel mot
påsar under ögonen.

Bäst resultåt får du om du
dränker in en liten kudde av
gasbinda och lägger den som
en kompress.

r., rJJoppsaLoa
2,5 g bivax
2 msk kal<nofett
I 12 tsk lal<osolja
1 droppe doftolja
(knn utelämnas)

En utmårkt läppsalva for
torra och spruckna läppar, att
använda året om.

Småilt vaxet i vattenbad.
Tillsätt kakaofett och rör dlls
du har en slät blandning. Till-
sätt då kokosoljan och even-
tuell doftolja.

Ta skålen av vattenbadet
och vispa hårt med en liten ballongvisp tills salvan
åir helt avsvalnad.

Skeda upp i väl rengjord burk och förvara svalt.
Nu kommer ett par recept som åir gjorda på

blommor.
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Före receptet på en speciell sorts blomma har Li
Hillkcr skrivit om dess egenskaper. Man blir lite av
en naturvetare när man läser. Om blomman Kamo-
mill till exempel:

Kamomillblommnn, som egentligen dr ett ogrds, ör mycl<et anvttndbar
som hudvårdande medel. Blomman är strirknnde och renande samt
lugnande för nervös och irriterad hud. Kamomill är vanlig i så gott
som hela landet och det är i första hand blommorna som anvrinds.
Nrir du plocknr kamomill så vdli vdxtplats med omsorg. Försök att
komma bort ifrån vägdamm och bly från bilavgaser.

Aru ikt t nas (me I Lomo mdt
2 msk kamomill
3 msk mandelmjöl (finmalda sötmandlar)
3 msk vatten
2 mskyoghurt
I msk honung

Kamomillmasken passar alla hudtyper, den år
renande och lugnande samt har en lätt slipeffekt på
grund av mandelmjölet.

Blanda alla ingredienserna noga, finns det en
mixer iir den ypperlig att använda nu. Lägg ansikts-
masken och låt den sitta minst en halvtimme. Skölj
sedan med ljummet vatten.

I hälsoboken inleder Li Hillker så håir:
"Hur ofta har du inte stått på en sommaräng och

känt dofterna från vajande blomster, andats in och
njutit? Men har du tiinkt på att du stått mitt i ett
blommande hav av låikekonst"?

Hon avslutar:
"Slutligen hoppas jag att Naturens Egen Håilso-

bok kommer läsaren till nytta på många sätt. Det

kan vara stimulerande och inspirationsgivande att
enbart titta på de vackra bilderna, det kan vara ve-
tenskapligt låirorikt att studera växternas verksam-
ma substanser och det kan kännas spännande att
ldra en del om naturmedicinernas historia".

Jag tar några exempel:

Sdrn4ondc omsfng

2 dl daggkåpa
I I vatten

Låtde torkade bladen kokai tio minuteri vatten.
Sila och vät en kompress med lösningen.

Lägg kompressen på sårområdet, låt den sitta i
tio minuter. Ett riktigt svårt sår kräver upprepad
behandlins.

I/ithfuofia mot öronoor(
I hackad vitlöksklyfta
I msk olivolja
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Blanda vitlöksklyftan med olivoljan och
låt det dra några timmar. Fyll oljeblandningen
i en liten pipettflaska (finns på apotek). Våirm
sedan oljeblandningen i vattenbad och droppa
i örat vid behov.

Så här skriver Li Hillker om Humle:
"Humle iir väl mesl bekant som ett mycket

gammalt och väl beprövat sömnmedet. Ötat-
skare tänker naturligtvis på humlc som en av
de viktigaste ingredienserna i ö1. Vad som
kanske inte Zir allom bekant ar att humle inne-
håller väldigt mycket av det kvinnliga hormo-
net östrogen. Den höga hormonhalten har bland
annat orsakat att humleplockerskor får sina
menstruationer ofhre än normalt. Men den
huvudsakliga användningen vad gziller humle
iir ändå som lugnande och sömngivande me-
del".

Använd växdel: Kottar.
Skörda: Honheingen;kottarna samlas in på

hösten. Humlemjölet, lupulinet, skakas av.
Torka: I ugn,40-50 grader.
Lupulinet utvinns genom att de vzil torkade

kottarna skakas kraftigt i till exempel en plast-
påse.

Förvara: Torrt och mörkt (lupulinet år ex-
tremt ljuskänsligt). Förnya forrådet av humle
en gång om året, eftersom långvarig lagring
förtar effekten.

Sömngiaonde ftumfete

2 I 12 tsk torkade kottar
I 14 I vatten

Hiill det kokande vattnet över kottarna. Låt
stå i 15 minuter. Sila och drick en kopp före
såinggåendet. Eventuellt kan honung tillsättas
som smakförbättrare.

f{o [, A, fon I e j o frnnnes ör t o E o

2 dl frirska johannesörtblommor
5 dl olja (oliv, sesam eller linfrö)

Krossa blommor och knoppar. Häll över
oljan. Häll upp på mörka glasflaskor och låt
oljan stå i solen cirka en vecka. Var noga med
att blommorna är helt tiickta av olja.

Efter en vecka sätts korken i oljeflaskan.
Låt oljan stå ytterliguue en månad. Sila och
använd på eksem, blöjutslag och acne.

Låt mig ge er ett gott råd: Köp böckerna!
Kanske att det ännu finns tid att hämta örter
och blommor i naturen innan frosten tar dem.
Annars - som sagt- har apoteken det mesta.

Ensprit för ingni[ning
2 dl torknde enbär
3 dt alkohol,45-60 procent

Krossa enbåren lätt och lägg
dem i spriten. Låt stå ett par
dagar. Sila och gnid in våirk-
brutna leder med spriten.
Lägg en varm handduk på det
berörda hudpartiet efter be-
handlingen.
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Jag har bLiuttJarmor -Jörforsta gang-
en i" mttt ltu.

Jag Cv tnte scirskilt ung,menhelter tnte
särskilt gaffanaL, tnte sägammal somjag
tgckte mtnJarmor uar, rtär jag uar ttten.

Man kan tnte rtkttgtJatta detta.
Ibland harjag sudrt attJörsta att mina

barn ar sä stora, sä att de kctn bli pappor.
Ibland har jag tiLL och med suärt attJatta
arjag öv sästor attjag kanuaramamtra.

Jag har sett mttt LitLa barnbarn tre
gdnger, han ar ätta dagar idag.

Jag har redan sett attt hos honom.
Första gangen hnn fiftade fr. W, Isnde

j ag knap pas t urs k tli a honom b akom mtna
tarar. Och jag uisste tnte alls uad iag
skulle saga ttLL honom.

Han ttttade Innge fr mig utan att blinkq
hrrn ttttade fuLlstandigt sjaluklart, och
som om han atlttd hade Junnrts.

Nar en aD mlnc- söner uar ungeJar tre
Ar, berCtttade hans Jarmors sgster Jör
honom om den Jörsta gängen hon säg
honom.

"Drt Lag t sangen, och jag Lutade mig
öuer dtg och sa: Hej Daniel". Dantel Log
ochsuarade: "Je,, det giorde du, ochjag sa
- Ncimen hej Kerstin".

Jag har uarttttte orotig tnnanmtttfor-
sta barnbarn skulle Jödas, att jag tnte
alls skulLe kctnnc-så som aLLa andra mor -
mödrar ochJarmödrar twr berattat. Tank
omjag inte kande nagotalls, tankt omjag
bltutt demolerad au denna ttlLuaro.

Jag underskattade karleken, jag un-
derskattade ttuet och undret.

Jag lande Jakhslct irgenting sagaforst.
Det uar preci-s som dä det mgcket utkttga-
re stalter stg Jrarryför ens intenttoner, tar
hand om sifuattonen, och mctn Lamnar
uitligt öuer dt detstora ochbarafinns div
omgCvdad au en stor Lgcka och tacksaln-
het.

Att man sjalu bltuttfodd, att ens barn
bltuit Jödda. att detta LtLLa barn btiutt Jött,
och tigger dar och tittar på. en.

Eutgheten slär sina goda, rnjukautng-
slag ontkrtng en. Detta ar andL det uiktt-
gaste, det renaste och Lgckltgaste.

Octt att han uöxer, samtidtgt somjag
äLdras, att hans uarld oidgas, dÖ. min blir
trangre. hans erJarenheter Jormar nAa
stalhingstaganden och astkter, nar mtna
röster börjar talatystare. Hans ttLlkomst
har gett större ömhet ät mitt eget äLdran-
de, han llatper mtg att uaraJarmor.
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Rapport från en resa i Polen under våren 1991

Vad angar oss Polens affärer?
Text och bild: Lilian Hultin

'fÅ|

Bussen skumparfram kings envcig iWroclaws utkant. Det örfull vår,
frukttrciden blommar ochvi cir på jakt efter Milka. Milka skall ta oss
med på studiebesök och berrittafö, oss om den polska verkligheten.

ligen koreograf och har arbetat ett tiotal år
med en grotowski- inspirerad teatergrupp i
Wroclaw. Niir gruppen 1986 ville sätta
upp Hamlet blev censuren oroad. Inte
kunde man ha kvar öppningsscenen med
de två viiktarna som talar om en "fara som
hotar landet"... Censuren krävde att sce-
nen ströks.

Teatergruppen vägrade. Shakespeare
kan man inte censurera, menade gruppen.

Vid Milkas hållplats går vi av. Den
dammiga vägen slingar sig fram genom
en spökligt förfallen by.

Några pojkar får syn på oss och hojtar.
En ensam hund skziller.Ingen svararnzirvi
knackar på Milkas dön. Efter en stund
öppnar en man i 60-årsåldern (zir det Mil-
kas pappa?) och visar oss runt i Milkas
lägenhet. Eftersom han bara förstfu pol-
ska blir vi inte klokare. Var åir Milka? Ska
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vi vänta tills hon kommer? Vad betyder
det han säger? Vi ler och hummar och av-
lägsnar oss under artiga bugningar. Sen
ringer vi Milkas andranummer och har tur.
Hon svarar.

Det blir en intensiv dag. Vi riiffar Milka
på det fantastiska hotell Monopol - ett
full s tiin di gt bevarat j ugend- h otel I i centra-
la Wroclaw - och får vetå att hon arbetat
med Solidaritet sedan 1986. Hon eir egent-



Jo, censuren hadc dcn makten. Dct hcla
slutade med att gruppen splittrades och
Milka började arbeta underjordiskt med
S olidaritet. Hon organiserade demon st"ra-
tioner och arbetade med gatuteater. Hon
satt upprepade gånger i fängelse.

- Man liirdc sig att alltid ha extra ci-
garetter och trosor i väskan, säger hon och
fnissar.

- Jag satt i samma cell som Rosa Lu-
xemburg, säger hon också.

Vi lyssnade tystå och rysande till hen-
nes historier om detta motstånd, som så
småningom ledde till den polska revolu-
tionen och till Walesas seger.

Värst är prästmakten
Nu iir hon upprörd överWalesas svek. Det
zir inte bara Polens ekonomi, arbetslöshet
och IMF (Våirldsbanken och Intemationella
valutafonden) som oroar henne. Viirre åir
den nya prästmakten.

Polen har tagits över av en allians
mellan Walesa, katolska kyrkan och det
imperialistiska kapitalet. Prästerna, liera-
de med och delvis finansierade av den
amcrikanska Rätten till Liv-rörelsen, har
börjat sin häxjakt på kvinnorna. Aborträt-
ten skall ras ifrån dem, de skall förbjudas
preventivmedel och de skall så småning-
om bli precis så underkuvade och under-
dåniga som "riktiga kvinnor" skall vara.

Efter tre genomförda aborter skall de
bannlysas. Prästerna har kommit över
sjukhusjournaler och läser i kyrkan upp
namnen på de kvinnor som genomgått
mer än tre aborter. B annlysningen innebZir
att dessa troende kvinnor inte längre kan
få gifta sig i kyrkan...

Prästerna har också fått konroll i många
skolor. Deir visar de propagandefilmer för
6 - I års barn. Rätten till liv, har produ-
cerat filmer med styckade foster och blo-
diga abortcr.

Katolska kyrkan har l2irt sig mctoderna
under sin långa kamp mot kommunismen,
och försöker nu tvinga sin ideologi på ett
motvilligt folk. Möjligen har prästerna
glömt att räkna med kvinnorna.

- Detta finner vi oss aldrig i, sa Lud-
milla, en av de kvinnor vi träffade.

- Vi kämpade inte underjordiskt i tio
år för att störta en diktatur, bara för att
genast sc oss som offcr för ett nytt för-
tryck. Jag slogs inte för vår frihet för att
sedan uppleva att min dotter riskerar att
hamna i tängelse.

Ludmilla berättar att ett förslag nu
ligger i det polska parlamentet om att
kriminalisera aborter. Straffet kan bli två
års fiingelse. Äuen läkare som utför abor-
ter kan fänsslas.

Vår sageskvinna som arbetade poli-
tiskt och fackligt inom Solidaritet i Wroc-
law, blcv så upprörd över katolska kyr-
kans kampanj rnot kvinnorna och den "om-
röstning" som kyrkan genomförde i abort-
frågan, att hon beslöt försöka få till stånd
en liknande landsomfattande omröstning

- gjord av kvinnorna själva.
Tillsammans med kvinnor inom Soli-

daritet, fristående kvinnor och med fack-
föreningarna i Wroclaw, genomfördes en

försoksomröstning vid sex fabriker i Wroc-
law. Arbetarna fick säga vad de tyckte om
rätten till abort.

Vid omröstningen som genomfördes i
oktober 1990, visade detsig att 95 procent
av arbehrna, män och kvinnor, ville ha
kvar aborträtten.

På Pilmet, en plast- och monteringsin-
dustri med 5000 ansfällda, träffade vi Lud-
milla Vi togs emot av en delegation från
det lokala Solidaritets-facket, företagets
direktör (som också tillhörde Solidaritet)
och några kvinnor som arbetade på fabri-
ken. Under vårt samtal fick vi höra mer
om den ekonomiska och politiska verklig-
heten i landet.

Groteska hyreshöjnin gar
En genomsnittlig kvinnolön var i april
1991 cirka 800 000 zloty. Männens löner
låg på 1 500 000 zloty. Lönerna hade
förlorat 50 procent av sin köpkraft på
mindre än ett år. Groteska hyreshöjningar
(en vanlig hyra ligger på cirka 300 000
zloLy t månaden), matprixikningar, indrag-
na barnbespisningar i skolorna och en
allmän bankrutt på sjukhusen. Detta rir
bara några exempel på hur de flesta
människor drabbas av den ekonomiska
katastrof som nu hotar Polen.

Vi fick höra hur internationellt kapital
(ABB med Percy Barnevik till exempel)
köper upp polsk industri. Delar av den

tunga el-industrin har nyligen sålts till
ABB - billigt.

Konsekvenserna för arbetarna dr mass-
avskedanden, hemliga, individuella löner
och avskaffad arbetslagstiftning.

En rovdrift har börjat. Att lönerna slä-
par efter vid den snabba inflationen beror
delvis på att staten infört en 500-procentig
straffskattpå företag som bryter lönestop-
pct. Våirst iir ändå att kvinnornas löner
liggcr på så låg nivå. De kan inte låingre

överlevapå sin lön.
Männens lön ar
nästan dubbelt så
hög.

Det håir åir ett
känsligt ämne -kvinnorna ar be-
svikna på sina
manliga kamrater
som inte Zir bered-
da att dela med sig.

Men det som år
vårst åir ändå kyr-
kans kamp mot
kvinnorna. Man
skulle kunna säga
kris.

Fabriken i Wroclaw "Pilmet"
För att vi skulle få höra fler kvinnors

åsikter om den hotade aborträtten och för
att vi skulle kunna få egna intryck av
fabrikens miljö togs vi med på en flera
timmar lång vandring i fabriken.

Vi intervjuade kvinnorna. Det bullrade
och det osade och det var mycket varmt.
Vi gick från maskin till maskin och såg

I nitiativtagerskan till abortomröstningen i Wroclaw
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hur kvinnorna tillverkade plastfl askor, hur
de tog form, knipsades av, putsades och
staplades. Vi stiillde frågor så fort det var
mojligt att göra oss hörda.

Alla svarade detsamma: Waleska har
förrått oss... vi ger aldrig upp rätten till att
själva bestämma över våra kroppar... vi
vill ha kvar rätten till abort.

Stiimningen var påfallande öppen, alla
skämtade och pratade. Vår lilla delega-
tion kryssade långsamt mellan maskiner-
na.

De män som arbetade i fabriken gick
omkring i blårocker. De övervakade arbe-
tet och lagade maskiner som gått sönder.
Samma arbetsfördelning överallt i denna
typ av industri. Kvinnorna fastlåsta vid
upprepningsarbeten, männen friare och
överordnade.

Milka, vår guide, var en utmZirkt tolk.
Vi måirkte att alla vid fabriken hade stort
förtroende för henne. Alla, från den första
mannen vi träffade då vi letat efter henne,
(som inte var hennes pappa), till farbriks-
arbeterskorna och hennes kamrater inom
"Socialpolitiskt Cenrssl" - som den lilla
vänstergruppen kallar sig - var beredda
att hjälpa och stödja henne på alla sätt då
hon arbetade med abortfrågan.

Kritik mot Solidaritet
Vi förstod att kvinnorna på fabriken var
beredda att kämpa för att behålla aborträt-
ten. De var också beredda att kämpa for
sina jobb och för bäure löner. De kritiserade
Solidaritet och Walesa. De var vana vid
facklig och politisk kamp, och de hade en
klar politisk ståndpunkt.

Vi hade sett hur de radikala männen av
olika skäl stödde kvinnorna i kampen för
aborträtten. Men vi hade också sett hur
samma radikala män struntade i att kvin-
norna inte längre kunde leva på en "kvin-
nolön". Vi hade lzirt oss hur de konserva-
tiva männen gladeligen strök barnomsor-
gen, barnbespisningarna och kvinnosjuk-
vården från den kommunala budgeten.

Hur skulle männen agera i framtiden?
Skulle arbetslösheten, den forsåimrade lev-
nadsnivån, alla indragningar och nedlägg-
ningar göra dem radikalare? Eller skulle
de ge sitt stöd till den konservativa allian-
sen mellan Walesa och kykan? Hur mycket
betydde kvinnornas rätt till arbete? Kvin-
nornas krav på välfåirdsåtgZirder?

Vad angår oss Polens affdrer?
Vi vet att västtyska kvinnor som rest till
Holland utsätts för gynekologkontroll vid
gränsen. Vi vet att östtyska kvinnor fått ett
nådeår innan aborträtten tas ifrån dem. Vi
vet att USAs högsta domstol nu slagit fast
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att federala medel inte får användas till
abortupplysning.

Rorelsen R:itten till liv smyger sig också
in i den svenska sjukvårdsapparaten och
arbetar med sin fördomsfulla, kvinnohcnt-
liga propaganda. Centerns och borgerlig-
hetens "vårdbidrag" lanseras på fullt all-
var som ett alternativ till generell dag-
hemsomsorg.

Kvinnornas medborgeliga rätt kan inte
begränsas till att gälla enbart rösträtten.
Lika viktigt Zir det att kvinnorna har räLtaLt
besluta över den egna kroppen, rätt till ett
arbete och en lön som går att leva på.
Dessa rättigheter hot"as överallt. Och ho-
ten mot dessa rättigheter finns hiir i Sveri-
ge likaväl som i Polen.

Dåirför ansår oss Polens affiirer!

PS
Niir frågan om aborträtten så småning-

om kom upp i det polska parlamentet i
mitten av maj 1991 hade de förskräckta
männen enats om en kompromiss. Detblev
inte ett totalförbud för allaaborter. Bara de
aborter som utförs av privatpraktiserande
låikare skall kriminaliseras. Både kvinnan
och läkaren kan få ftingelsestraff.

Problemet zir att sjukhusen inte har re-
surser tillräckligt (en abort på ett sjukhus
kostar lika mycket som en genomsnittligt
avlönad kvinna tjänar på två månaders
fulltidsarbete), att låikarna kan vägra, och
att prästerna fortfarande har full insyn i
sjukhusjournalerna.

Frågan åir inte avgjord, men kompro-
missen som nu gick igenom innebiir att det
blir svårare att. organisera ett slarkt mot-
stånd. Kanske kan kravet på en landsom-
fattande folkomröstning ändå vinna majo-
ritet i parlamentet. I så fall blir det möjligt
att få en politisk debatt och en kampanj
kring en viktig kvinnopolitisk fråga i Po-
len. I den striden kommer vårt stöd att
behövas.

Faktaruta
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg har genom
ett prqektanslag fran UDs fredsfond kunnat
genomföra en serie kurser, konferenser,
och nu senast en studieresa till olika länder
i centrala och östra Europa.

kojektet kallas "Kvinnors nätverk för
freden" och syftet dr att undersöka kvin-
nors villkor i Europa, deras syn på framti-
den och deras vilja och möjligheter att vara
med och påverka samhällets uweckling
och på så sätt bidra till en fredlig vdrld

Vi hoppas på fortsatt anslag så att vi kan
bjuda in några av de kvinnor vi mött på var
rundresa, till en konferens på Kvinnofolk-
högskolan i Göteborg. Konferensen, som
vi hoppas kunna genomföra urder hösten
199I, kommer att ha till syfte att kartlägga
kvinnors verklighet i de gamla östländer-
na, att diskutera EGs kvinnopolitik och
lagga grunden till ett "Kvinnornas nätverk
för freden".

Fabriken

Hotell Monopol i Wroclaw



Ett bokomslag från Ungern

Ung a
kvinnor
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*ffi en
Text och bild: Kicki Johansson

Vi var tretton svenska
kvinnor som reste till öst
för att bygga nrinerk.
Resan var planerad i
mer rin ett halvt år. Idön
föddes genom en
kortkurs om kvinnorna i
östeuropo på
Kvinnofolkhögskolan i
Göteborg.

fredsresa
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Kata

T
TI idig i vfuas reste vi. Under min tid i Ungern och

Tjeckoslovakien, mötte jag fyra unga kulturella
kvinnor.

Först bar det av till Ungern. Efter tre dager
deladc vi upp oss så att två grupper åkte vidare till
Polen och Tjeckoslovakien. Några stannade i Ung-
ern.

Tre dagar tillbringade jag bland blommande
körsbzirsträd i Budapest. Många av oss hade be-
stämt mötcn i Budapest redan i förväg, men jag
ville möta dem som kom i min väg, utan planering.

Att medvetet resa med ögonen riktade mot
kvinnovårlden, zir givande. Bakom den vägg av
kulturella olikheter som först visar sig, finns en
annan kultur- den som år kvinnornas. Diir går det
lättare att mötas. Vi känncr igen varandra, även om
vi kommer från olika länder.

Att börja sc varandra, är första steget mot en
föriindring, tycker jag, och dZirför kiindes den hZir
rcsan viktig.

Bara det att koncentrera sig enbart på kvinnor,
är nästan en revolutionerande handling i vår tid.
Övcrallt finns män i förgrunden som pockar på
uppmeirksamhet. Niir jag trots det vände mig till
kvinnorna, hände det att till och med en del av dem
blev stötta å männens vägnar.

Under en rundvandring på konstakademin i
Budapest mötcr jag Kata, 24 

^r. 
Hon går andra året

på den grafiska linjen, och tiinker sig en framtid
som fri konstnär, precis som sin mor, som är
grafiker.

Kata frågar mig direkt om jag år feminist. För
henne betyder det- i ordets mest negativa form -alt inte vilja vara en riktig kvinna och att hata
karlar. En riktig kvinna vill ha familj och barn. Som
förebild för en sådan kvinna finns Katas mor. som
yrkesarbelar, men också har familj.

- I dagens Ungern går det bra att kombinera
kvinnlighet och konstnärskap, säger hon.

Helt utan komplikationer fungerar det ändå inte.
Hennes mor tvingas ofta tjata på sin man om till
exempel disken.

- Att behöva gnälla om sånt tycker jag lir onö-
digt, konståterar Kata.

I undervisningen på skolan ingår bland annat
konsthistoria och i den dominerar männen. Kata
förklarar:

- Fön var kvinnorna hemma med barnen. Det iir
konsthistorien ett bevis på. Först nu har kvinnorna
chansen att arbetå som konstnärer.

Det finns mycket i relationen mellan könen som
Kata reagerat på. Hon berättar om en manlig låirare
som sagt att han inte åir intresserad av hennes bilder,
utan av hennes kropp. Efter det vägrar hon att
undervisas av honom.

tt det zir svårt för kvinnor att få jobb efter sin
utbildning konstaterar hon också.

- Många arbetsgivare vägrar att anstäla kvin-
nor med motiveringen attde kommeratt skaffabarn.
Att män blir fäder räknas inte på samma vis.

Samma sak får jag höra
många gånger under resan.
Många ungerska kvinnor
som tröttnat på dubbelar-
bete och den gamla regi-
mens tomma prat om jäm-
likhet, kräver nu rätten att
få vara hemma med sina
barn. Detta använder arbets-
givama för att fortsåitta med
sin diskriminering. Istiillet
för en debatt om arbetsför-
delningen mellan könen,
ståills kvinnor mot varan-
dra.

Studenterna har det svårt
i Ungern. Studielån existe-
rar inte, men det åir möjligt
att fä stipen dier om studier-
na går bra, eller om man
har de rätta kontakterna. De
flesta studenter tvingas bo
kvar hemma.

Csilla, 22 
^r, 

gfu i sam-
ma klass som Kata. Hon
bor hemma.

På kvällarna jobbar hon
extra som tecknare på en reklamfirma. Det åir också
inom reklamen hon vill jobba i framtiden.

- Det zir dåir pengarna finns. Som fristående
konstnär blir det svårt att försörja mig. Jag vet vad
det innebär att ha ont om pengar - det åir inget roligt
liv.

Nåir jag ser hennes teckningar, så känsligt gjorda,
beklagar jag att hennes talang ska köpas upp av
kapitalet. Csilla iir ingen överdådig människa som
vill leva lyxliv. Hon ser det som sin enda möjlighet
att slippa vara fattig.
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ed dagens inflation kan hyran för en etta vara
högre än cn genomsnittlig månadslön. Ungrarna
tränger ihop sig, och tvingas klara uppehället under
orimliga villkor. Det drabbar framfor allt ensam-
stående mammor. Och hur många kvinnor tvingas
stanna kvar i dåliga äktenskap för att det zir omojligt
att få någonstans att bo? Nåir dessutom arbetslöshe-
ten ökar drastiskt blir det ännu vårre.

Trots de bistra fakta som alla dr medvetna om,
har både Kata och Csilla en stark tro på framtiden.
De verkarkänna sig delaktiga i vad som händer, och
utstrålar både styrka och optrmism.

Inne på en bakgård i centrala Prag, möter jag
Eva, l7 år. Hon och några kompisar hzr ordnat en
utsuillning med egna konstverk. Eva går i gymna-
siet och vill bli konstndr. Hon berät[ar om hur
utst:illningen kom till.

- För två år sedan var vi uppgivna och passiva.
Nu vill vi synas och ha rätten att vara med. Dåirför
ordnade vi den håir utståillningen mitt inne i stan.

Av tio utstiillare åir två kvinnor, men Eva säger
attalla har sammarättattvara med.

- Hiir i Prag zir det mer modernt och ingen
tycker att jag dr sämre för att jag ar tjej. Ute på
landet iir det mer uppdelat vad män och kvinnor ska
göra.

Många av tavlorna är groteska, det. hör till det
tjeckiska kulturarvet. En del iir finståimda. NIir jag
går in i galleriet möter mig en hel vägg med foton.
Det åir svartvita bilder på nakna kvinnor, bundna,
med svarta huvor, med seirade ben och blottade
strupar. De kunde varit bilder ur porrtidningar.

Porren och prostitutionen ökar både i Ungern
och Tjeckoslovakicn. I Prag kan en prostituerad
tjäna lika mycket på ctt samlag med en turist, ca 100
DM, som om hon arbetat heltid en månad på ett
vanligt lågbetalt kvinnoyrke.

utikerna åir välfyllda, men ingen har råd att
handla detde behöver. I Tjeckoslovakien år dessu-
tom de inhemska grönsakerna så giftiga att barn inte
bör äta dem. Mammorna tvingas köpa den dyrare
importerade maten. Nyligen startade '?rags möd-
rar" protester mot kemikalieanvändningen.

En kväll slåmmer jag träff med Katerina. Hon eir
journalist på en stor tidning i Prag. Katerina 'är 25 är,
iir ogift och bor för sig sjåilv. Sedan drygt ett år
arbetar hon på tidningen som förut var underjor-
disk. Egentligen dr hon inte utbildad journalist, utan
ekonom. Journalist fick hon inte bli eftersom hen-
nes pappa vägrade ansluta sig till partiet.

Katerina berättar öppet och mycket kritiskt om
det gamla systemet. Hon seglar i medvind nu och
har inget emot det.

- Det gamla systemet gynnade betjänter och
tjuvar. Fön spelade det ingen roll om man arbetade
eller inte, man hade sitt jobb i alla fall. På så vis blev
människor lata och passiva, säger hon upprörd.

Hon ser faran i ett samhälle som styr individerna
så hårt att kreativiteten sinar.

- Det iir viktigt att låta folk ta ansvar för sitt
eset liv. Och att få betalt utifrån det arbete man sör.

Csilla
I henne ser jag den ilska som säkert finns hos

många unga, som inte fick plats att växa fritt i det
gamla systemet. De hatar det gamla så mycket att
allt som har med det att göra ska kasseras.

Katerina tror på kapitalet. Hon tror på pensions-
försåikringar.. och bättre löner i företag som kan
konkurrera. Aldreomsorgen kan med kapitalets hjiilp
bli bättre, som i Schweiz, säger hon. Ändå åir hon
medveten om hur svårt det kan vara för äldre att
vara konkurrenskraftiga. Någon ftirdig ide har hon
inte, men hon Uinker mycket.

Vi kommer in på kvinnofrågor. Kvinnorörelsen
sysslar med frågan om abort och rätten att vara
hemmafru, säger hon.

- Förr deklarerade staten att kvinnan år eman-
ciperad, eftersom hon kan utföra samma arbete som
en man. Då var kvinnan frigjord niir hon blev
lastbilschaufför. Nu pekar det mera åt att hon ska bli
hemmafru, skrattar Katerina.

Diskussionen om jämlikhet har ingen genom-
slagskraft i dagens läge.

- Om två år kanske vi kan starta den debatten.
Just nu har folk fullt upp med att överleva.
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aterina har ändå börjat länka i nya banor. Hen-
nes före detta pojkvåin ville att de skulle flytta från
jobb, vänner och lägenhet, för att bosättå sig i den
lilla by deir hans mamma bor.

- Han kunde inte tåla att iag har högre lön än
honom och att jag kan resa i jobbet, förklarar hon.
Att flytta dit hade ju varit rena självmordet.

Hon stannade kvar i Prag och relationen brast.
Hon känner sig gammal som är 25 fu och ogift. Men
hennes självkänsla förbjuder henne att offra det
som är viktigt: sitt jobb och sina vänner. Dessutom
vill hon inte lämna Prag, eftersom det åir svårare
som kvinnaattfäett kvalificerat jobb ute på lands-
bygden.

Diir åir könsrollerna fast rotade.

Kvinnorna som jag mötte under resan i Ungern
och i Tjeckoslovakien, hade alla en självklar tro på
sin egen förmåga. Speciellt verkade de unga ha en
star$ tro på framtiden.

Aven om det inte finns nåson könsrollsdebatt i
det "gamla" Östeuropa just f6r nåirvarande, så går
den säkert inte att hejda nåir tiden är mogen. Kvin-
norna iir kraftfulla individer.

Våra nätverk för freden spinner vidare. Nu
håller vi på att skriva en broschyr, och vi ska också
göra en utstZillning om vår resa.

Nästa steg blir att ansöka om pengar för att
kunna bjuda hit våra nya vänner. Då ses vi förhopp-
ningsvis igen - och fortsätter att synliggöra var-
andra.

Katerina
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IVotiser
Ljungskile Folkhögskola ordnar en 19-

veckorskurs vårterminen -92 om samband
och strukturer i våirlden. Teman blir bland
annat makt, miljö, mat, befolkning, kultur
och ekonomi. En studieresa till Indien insår
i kursen.

Information: Tel: 0522-291 95

"En internationell regim för kontroll och
och begränsning av vapenhandel bör upprät-
tas inom FNs ram", sa ambassadör Maj Britt
Theorin inför ned.rustningskonferensen i
Gendve den 6 juni.

"Vapentillverkande och vapenexporteran-
de länder bör införa effektiv nationell lag-
stiftning för att kunna kontrollera sin egen
tilverkning och export av vapen".

Flera års fängelsestraff väntar ameri-
kanska soldater som i samband med kriget
om Kuweit har vapenvägrat. Det politiska
läget iir mycket ogynnsamt gentemot olik-
tlinkande just nu. Amerikanska vapenvägrare
som år stationerade i Tyskland harredan fått
fl eråri ga fåin gelsestraff .

Information: Military Counceling Net-
work, c/o Andre Stoner, Dorfsr. 21, DIW-
5448 Krastel. Tyskland.

I måirkvåirdigheternas år
i den feberaktiga
utvecklingens tid,
i högteknologins
obön hörliga fram skapande
också av dödliga orimligheter
och livsfientliga örmätenheter,
måste det finnas många
som vaktar
och som skyddar
det oförstörda"

ursprungliga och heliga livet,
så skört,
så ömtåligt.

Ur Anna-Greta och Herman Backnnns
nyutkomna diktsamling "Som en trasvåvtt.
Artemis Förlag. 70:-.

Kan bestiillas genom Herman Backman,
pg: 121225-0136

Att uteslutas
eller inte -
det är frågan

Det år tydligen ett större brott att skriva ut falska
läkarintyg än att stycka en kvinnokropp.
Försäkringskassen, socialstyrelsen och
Läkarförbundet är djupt upprörda över de 6
fuskande läkarna som avslöjats av Kanal I i TV.

Liikarna riskerar ätal, att förlora sina legitimationer och att bli
uteslutna ur Låikarförbundet. De sex låikarna namnges i ett kassamed-
delande som skickats ut till försåikringskassorna , riksförsäkringsver-
ket, socialstyrelsen och Låikarförbundet.

vad gäller de 2låikarna i styckmordsrättegångarna, har deras namn
skyddats, de har fått ersättning för sveda och värk. De har till och med
fått nya identiteter eftersom några tidningar, bland annat ACCA, pre-
senterade fotografier, namn och personnummer.

Men vad tar det egentligen åt Låikarförbundet? Menar förbundet
verkligen att det är mer moraliskt och etisk att stycka en kvinnokropp
än att skriva falska låikarintyg? Någon annan slutsats går ju inte att
dra av förbundets hårdnackade vägran att utesluta de båda åtalade och
för styckningen dömda läkarna och den reaktion som utlösts av de
fuskande låikarna.

Den 31 maj kom kammerrättens utslag i målet mellan Socialstyrel-
sen och de två lZikarna. Obducenten och allmänlåikaren forlorade sina
liikarlegitimationer. Först diirefter beslöt Låikarfcirbundet att utesluta
dem ur förbundet. Jag undrar vad patienterna tycker om Låikarförbun-
dets agerande.

Ulla Hoffmann

För att lite svalka av vår ilska från texten ovan och göra
något trevligt, rekommenderar redaktionen detta recept.

Rödbetscherry

I kg rödbetor
Koka rödbetorna delade i bitar
(så att färgen dras ut) i 4 liter vatten, tills de rir mjuka.
Ta spadet och mät upp 4 liter spad.
Har det kokat bort en del, så spdd med vatten.

4 liter spad
2 kg strösocker
2 stora paket russin
1 rågbrödsskiva bestryks med 50 gram jtist
Vrind skivan så att jästen kammer ned i vritskan.
k)gg alltsammans i en hink med gladpack över,
sedan en lökshanduk på.
IÅt stå en månad.
Hritl upp på flaskor.
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Dihtd'
&a Karin Lentz

t'Ian tager en ljrtrn natt
en väIhängd gul .måne
ett knippZ "tSatnot '"1
en hit utvald strand rrr.

ett par matskedar svag bris
Lägg alJ-t i vät uppvämd sand
och- blanda f.arsi}i{igt i:,,:::

Gör en dressing av
en del önma ord
tilTsätt en del h,jästa
en deJ. JrärIek T : ' , ''

Spetsa med sraårta
strö över paltnsus
Serveras vamt
TiTlagas för två persorrer
Ron efter behag

Äter,igen den vita väggen.
Här har vi en gäng knackat våra frägoz
och gett varandra svarefi.I kväII , återig€rr,
nykaamad, nytvättad, med huden utjämnad,väntar jag,

Tyssnar jag.
frin närvaro, din afide,
vägtris, vänand,e,

svalkande.
Dina ord gtömde jag på resar?,
så far jag i höstJig natt,
där snön hänger väntande i luften,
Vårens var;na vindar står strax bakam

den vita väggen.
Du känner mig i kvä77,

du lyssnar oeh
vänd,er dig aroJ-igit, i scjranen.

I margan .kJ,år jeg eig
i den_ vlta klän-ningen
son du broderadefuII aw blommor.
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Utflykten tiII de st,ora fria ytotna, ,stenlagdä tned
gLänsande plattor, med mörka kulTerstenar, solbelysta,
vaEma, d€ väTkLippta häckarna i f,antasifuJ-T fom,.
Vid. varje hörn mötte något nytt: nytt ljus, ny f.är:g oc,hfonn. De höga prassJ'ande popplarna
upp mot himlen försvann de.
De intensirr1', gröna, täta buskarna sLöt om sitt innehåIl.Vattnet porlade, sipprade Lätt fram, än sköt det upp i
kaskader, som fångade färger, Ijust bJ.ått, mörkt,Tuftigt gult, tungt, röt,t. :

Hon vändrade Längä där, medveten om att koloniträd.gården
väntade med den omalad.e soffan och potatisJandet.

IIan kom vid oregelbundna tider varje dag" Våssa dagar kam
han i biJ. Han kom inte tidigare för det . tlan s.kulJe trottatt biL medförde tidsvinst. Men de hade han väI Längre tur
de dagarna. .:

Vissa dagar kom han på cykel. I regn ocå blåst.Ibland var det en kvinna soe kom. Det var onöjligrt att
räkna ut ven sora kom, elLer när de kom. För henne, den
väntande, bJ-ev det outhärdligt .

Hon blev fixerad. Hon försökte uppehåLla sig vid fönstretför att inte missa ankomsten. Så att hon kunde störta ut
genast.
H:"' ;:,o:"13å, !2" oä"iZ r'Lml Enilååe t o cxet oppe r när åon
hämtat tidningen. Men stomiga dagar sTog vinden igenlocket. Då hade hon inrättat ett snör- ocå led,ningrssystenn
så att varje kontakt .nned lådan s*ulJe ge återljud in-omhus.
Hon riggade up;r en .ki.kare . Och en kamerå.
Hon 7äg på Lur. Var je dag Tika nervös . ,7u Längze det J.ed
uppåt dan ju mer rastJös blev hon.
-.Så 

gi_qF.månad efter månad- Hon blev hatisk. TilL julen hade
hon fått nog.
Hon brukad.e lägga ut en julklapp tiIT breubäraren . En liten
ehokladkaka; inget stort paket.
Han, för det vaE den manliga brevbäEaren denna julafton,
stöp direkt sen han ätit av der?, förgiftade chokladen. Och
Lämnade äntligen ifrån sig sina hrev.
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"Som jag ser EG..
- Många i Sverige talar sig varma för EG.
Ibland låter det som om vi vore på väg in i

paradiset. Niirjag frägr människorvad dekänner till
om EG så åir det nästan ingenting.

Jag skall håir berätta lite av det jag vet och varför
jag ar kritisk mot EG-anslutning.

Visste ni att Ministerrådet, som åir EGs formella
högsta beslutande organ, består av ländernas uftikes-
ministrar samt fackministrar, som kallas in beroende
på vilka ärenden som ska behandlas?

Ministerrådets möten, liksom pro-
tokollen, iir hemliga. Inte ens EG-
parlamentet, med de folkvalda från
de olika länderna, som har till uppgift :, , ,

att granska EG-verksamheten, har
insyn i Ministerrådet!

Den verkliga maktfaktorn inom
EG åir EG-kommissionen med drygt
1l 000 tjänstemän till sittförfogande.
Kommissionen består av 17 medlem-
mar, som utses av EGs medlemslän-
der. De stora länderna utser vardera
två ledamöter och de mindre en leda-
mot. De fem största länderna kan,
alltså ifall de önskar, helt enkelt röstå
ner de mindre liindema. Reglerna säger
att ledamöterna i kommissionen inte
får ta emot instruktioner från de län-
der de utsetts av. De skall vara "euro-
krater".

Europaparlamentet består av 581
ledamöter - men parlamentet är en-
dast rådgivande. I EG-parlamentet är
endast 16 procent av ledamöterna
kvinnor.

En annan synnerligen viktig in-
stans åir EG-domstolen som i prakti-

ken har större makt än Europaparlamentet.
Är det någon som på allvar tror att Sverige skulle

kunna besfämma politiken i EG?
Socialdemokraterna har ju i stora annonser hävdat

att svensk politik zir den som EG med glädje kommer
att föra.

Det eir självklar i en demokrati att det kommer
fram olika åsikter. Men det åir fel att ansluta miinni-
skor i EG och få dem positiva till detta genom att slå
"blå dunster" i ögonen på dem.

Intressant iir att jag aldrig har träffat någon "van-
lig" människa som har kåint ett behov av att ingå i EG.

EGs fyra friheter: 'Triheten att frittt flytta kapital,
varor, tjänster och arbetskraft" åir typiska.

F ör mig dr frihet att kunna vara med och påverka
den verklighet jag lever i.

Jag vill ha ett arbete och jag vill ha tid för mig
sjåilv och min familj.

Intresset för Europa har ökat, inte minst från
den unga generationen, och detta åir positivt. Allt tir
inte dåligt. Till exempel så år en förenklad tullhan-
tering säkert klok. Gemensam standard kan vara
bra om det till exempel handlar om hårda regler till
skydd for miljön. Hittills har dock "gemensam
standard" betytt att göra det billigre för företagen.
Men Europa r inte detsamma som EG. Europa
består av 36 nationer, alltså betydligt fler än de 12
nationer som ingår i EG.

Det åir fantastiskt att en tanke från 1957 om en
västeuropeisk stormarknad - EG - anses som ett
"nyuinkande".

Jag vill istiillet se ett ökat samarbete mellan
Europas folk- inte bara mellan nliringslivet i Eu-
ropas länder.

De viktigaste frågorna idag i Sveriga ar attha en
bra sjukvfud som alla vid behov har råd att anlita,
pengar så att vi klarar de dagliga behoven och att
ibland sätta guldkant på tillvaron, arbete och tid for
familjen - och en frisk miljö.

Allt detta kan vi och bör vi genomföra i Sverige.
Tro inte att EG kommer att hjälpa oss med detta. I
den allmänna inslällningen vad gäller rätten till
arbete, till kvinnors rättigheter och till ekonomiskt
oberoende, rätt till omsorg for barnen och så vida-
re, ligger EG-länderna långt efter Sverige.

Lena Ohlsson,
Våin sterpartiet - Våirmland.
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Motordan istället för fagelsang?

Text: Helena Fernandez Bild: Anna Gullmark

Vägverketplanerar att bygga Sveriges näst läng-
sta bro, tvåa efter Olandsbron, i Sunningesund,
strax ulanför Uddevalla.

Diir sluttar röda granitklippor ner mot Byfjor-
dens grönskimrande vatten. Bland annat på grund
av de geologiska förhållandena med intressanta is-
randsbildningar, har detta naturområde klassats som
riksintressant.

Precis här, tvärs genom detta känsliga stycke av
dct bohuslänska landskapet vill vägverket bygga
motorvägcn vidare norrut. Idag åir den i det närmas-
te klar vid Ljungskiles södra infart ungefzir två mil
söder om Byfjorden.

Uddevalla kommun har redan godkänt vägver-
kcts arbetsplan. Bullerdemonstrationen vid Sun-
ningesund stötte driremot på en del kommunalt
motstånd.

- Vi begZirde kommunens tillstånd för aktionen
i god tid, säger Petcr Sylvön, Byfjordens intressefö-
rening. Men Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ud-
devalla motsatte sig. Trots att kommunen alltså
godkänt en motorväg som kommer att bullra och
fororena dygnet runt i 365 dagar per år.

Att vi under två dagar skulle spela upp ett band
med autentiskt motorvägsljud i realistiska ljudni-
våer, det ansåg man från Miljö- och hälsoskydds-
nämndens sida vara en sanitår olägenhet!

Autentisk demonstration
En het sommardag genomförde föreningen i alla
fall bullerdemonstrationen föratt illustrera vad som
kommer att hända i framtiden om Vägverkets planer
fullföljs.

Ur en mobil högtalaranläggning strömmade ett
intensivt och obehagligt oväsen som överröstade
allt. Inget annat än dånande trafikbuller hördes. Det
vibrerande dånet fördc genast tankarna till asfalt,
avgaser och forgiftning. Kontrasten till det glittran-
de havet, gulmåran och kaprifolen vid stranden och
doften från solvarma granar och taller var hjåirtskä-
rande. Trafikbuller var just det man minst av allt
kunde tänka sig håir!

Karin Thörn och hennes familj flyttade till Sun-
ningen för sju år sedan.

- Vi hittade ett gammalt hus med utsikt över
viken. Dåir kan vi slå upp fcinstren och inle höra
något annat än strandskatorna. Det var just för att
det iir så tyst hä som vi sökte oss hit.

Innan vi definitivt beslämde oss för att flytta hit
ringde jag upp kommunen och frågade om det fanns
någon risk att de gamla motorvägsplanerna skulle
genomforas. Jag fick bestZimt besked om att de pla-
nerna helt avfiirdats. Hiir skulle aldrig byggas nå-
gon motorväg. Det iir alltså sju år sedan och nu säger
man att bron kanske kan vara klar redan nästa år!

Trodde inte det var sant
Karin Thörn berättar om de olika faser hon och
hennes familj genomlevt sedan broplanerna började
diskuteras.

- Först fodde vi inte att det var sant. Sedan blev
vi arga och kämpade emot med all kraft. Nu under
våren har vi haft en hemsk period nzir vi inte orkat
vara arga längre. Bara trötta och ledsna. Vi kom till
en punkt då vi tog kontakt med en mäklare för att
sälja huset och vi såg ut ett annat att flyttå till.

Men i sista stund drog vi oss ur. Det kåindes fel.
Vi insåg att vi skulle vara lika drabbade av att

denna bro och motorvdg byggs, vart vi än flyttade.
Vi kan inte komma undan. Nu har vi besämt oss. Vi
ska stanna hzir och kämpa emot broplanerna så
mycket vi orkar.

- Men det finns de som säger att det inte går att
göra något. Att man måste foga sig.

Karin Thörn pekar på sitt hus. Ett klassiskt gam-
malt vitt skåirgårdshus med fönster mot viken. En
lummig fruktträdgård omger huset dåir det ligger i en
södersluttning.

- Om vägen byggs hamnar vårt hus bara några
hundra meter från vägen. Allt blir förändrat. Karin
sitter tyst och tiinker en stund innan hon säger:

- Jag tror inte att det finns något som gör mig så
arg som när man säger: Det går inte att stoppa
utvecklingen.
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RECENSIONER
Pennskaftet
Elin Wdgner

Bonniers. 1910

Med Pennskaftet gjorde Elin Wägner sitt
inlägg i rösträttsdebatten.

Huvudpersonen Barbro, eller
Pennskaftet som hon alltid kallas, dr en
ung kvinnlig journalist som envist och
outtröttligt kämpar för kvinnors rösträtt.
Hon kZimpar också mot det patriarkaliska
samheillets alla skilje-murar.

Pennskaftet zir både snabbtänkt och
rapptungad, och hennes ofta dräpande svar
på illa genomtänkta frågor gör dialogen
både spänstig och underhållande.

Runt omkring Pennskaftet finns också
en mängd andra intressanta personlighe-
ter. En av dem drEster Henning, en kvinn-
lig liikare som med uthållighet och glöd
strider för kvinnans rätt.

"Jag tror också att vi hade något som
liknade de första kristrras entusiasm", säger
hon till exempel då hon försöker tala för
"Saken" med den sorgmodiga, världsfrån-
vända Cecilia.

Henning vill att Cecilia ska delta i den
aktiva kampen för rösträtten, då hon tror
att både rörelsen och Cecilia själv skulle
ha nytta av det. Bakom sig har Cecilia
nämligen ett "fritt fdrhållande", som med
sin förmenta skamlighet tynger och skuld-
belägger henne. Och inte fönåin hon slut-
ligen kommer in i rösträttsarbetet på all-
var, ljusnar livet.

Arbetet i föreningen ger henne hand-
lingskraften och livsviljan åter. Hon blir
också god vän med Pennskaftet, som stöt-
tar och uppmuntrar henne.

Motståndare av båda könen skildras
också, och deras motargument dr ofta
klumpiga, och framför allt männens räd-
sla för kvinnan i politiken, blir tydlig.

Med Pennskaftet fick Elin Wägner sitt
genombrott som författare. Håir skildras
inte bara aktivisternas kamp för rösträt-
ten, uLan även en ny syn på erotiken, saml
en hel del angrepp på självgoda borgare.

Mycket handlar om kampen för rättvi-
san. Som till exempel nåir en man frågar
Pennskaftet om vad hon helst vill ha -rösträtt eller en ny hatt.

"Jag vill inte ha någondera delen",
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svarar hon. Istiillet vill hon förtjäna till
både rösträtt och hatt själv - inte få dem
i present.

Ett annat exempel åir då Cecilia blir
tillfrågad att stzilla upp som kandidat i för-
samlingens styrelseval. En åildre kvinna i
styrelsen opponerar sig genast mot detta.
Hon anser att rösträttsrörelsen enbart ska
ledas av "oförvitliga" kvinnor.

Hiir stiills frågan: Vem är oförvitlig?
Vem har rätL att döma en annan männi-
ska?

'' ' ,,,,' ' ,,,:",,,,. , ...,,::.:',,i,:.:, .,,.:.:.

Det hiir år en bok som tydligt tar av-
stånd från allt vad hyckleri och dubbelmo-
ral heter. Den engagerar och griper tag,
förbannar och uppmuntrar. Håir ryms både
sorg, upprorsanda och glädje.

Med denna kvicka, ömsinta och roliga
berättelse har Elin Wägner inte bara ska-
pat ett utmZirkt tidsdokument, utan också
en ovårderlig källaattän idag hämrakrafr,
mod och inspiration 

"'Grrtho sundberg



Om det viktiga i att
kvinnor vaoar 1al a och
skriv aom öet kvinnlig a

För alla er som är intresserade av Elin
Wägners liv, hennes böcker, hennes poli-
tiska och sociala engagemang, finns det
sedan januari 1990 ett Elin Wägner-säIl-
skap. Redan har siillskapet 250 medlem-
mar, vilket de iir mycket glada över.

Vi Mänskor har i dagarna ansökt om
medlemsskap.

Elin Wägner-sällskapet ger också ut
ett litet medlemsblad som heter Bergs-
luft. Så mycket spännande och viktigt
tycker jag står i det så jag citerar en del ur
det senaste numret:

Elin Wägner-dagen l99l
fick på grund av det nyckfulla vädret

hållas i Bergs bygdegård, där trots kon-
kurrensen från 1O0-årsfirandet av Påir La-
gerkvist ett70-tal personer hade samlats
för att hålla föreningens första årsmöte
samt lyssna till Elisabet Hermodsson.

Grundkänning
hade Elisabet Hermodsson kallat sitt

program dä hon med hjälp av uppläsning
av egna dikter och essätexter lät oss följa
med på en hisnande historisk resa för att
söka efter den kvinnliga identiteten.

Själv hade hon fått spår på Elin Wäg-
ners id6er om ett förhistoriskt matriarka-
liskt samhälle genom att läsa den av henne

- inför skrivandet av Väckarklocka -förstreckade och kommentera Bachofen-
upplagan.

Denna bok, som kommit att betyda så
mycket för Elisabet Hermodsson hade
tillhört Emilia Fogelklou som låtit den gå
i arv till Karin Westman-Berg.

Våckarklocka tegs ihjäI, och in i vår
tid har kritiken mot Bachofens teorier om
det moderrättsliga samhället kritiserats av
många forskare och fcirfattare.

Elisabet Hermodsson visade på den
föraktfulla tonen hos kritikerna och me-
nade att föraktet för det kvinnliga inte
bara drabbar kvinnorna i form av kvinno-
förtryck, utan det trycker också ned det
kvinnliga hos männen, så att deras manli-
ga, mer aggressiva sidor får fritt spelrum.

Dåirfdr behöver vi en stiindig "grund-
känning" med de modiga författare, Elin
och andra, som vågat ta upp till diskussion
nya tankar och teorier som utmanar tnans-

samhZillet genom atttade kvinnliga sidor-
na hos männen på allvar.

Vi som lyssnade på Elisabet Hermods-
son kände hur även vi fick kontakt med
grunden for Elins tanke- och iddvZirld.
Och niir Elisabet Hermodsson i slutet av
sitt tal apostroferade Flory Gate och bety-
gade hur mycket hennes styrka och tro-
fasthet motElins idderbetytt, insåg vi alla
hur allt hänger ihop och hur viktiga vi alla
Zir för att arbetet för en bättre, "kvinnliga-
re" värld en dag ska båira frukt.

Elin 110 år den 16 maj 1992
Nåistå år infaller Elins fodelsedag

lämpligt på en lördag och naturligtvis ska
vi förlägga fusmötet till just denna dag.

Vi förbereder redan ett intressant pro-
gram och ska försöka göra 1992-års Elin
Wägner-dag riktigt minnesvårld. Sätt ett
kryss i almanackan redan nu!

Höstseminarium
Inbjudan till höstens Elin Wägner-

seminarium den 21-22 september på St
Sigfrids folkhögskola kommer att skickas
ut i mittan av augusti. Temat blir Väck-
arklocka och vi kan redan nu utlova flera
intressan ta föredragshållare som ska bely-
sa olika aspekter av Elin Wägners id6-
våirld och hjälpa oss att förstå denna rika,
högaktuella bok. Anvåind sommaren till
något riktigt intressant: Läs Väckerklocka
och anmäl dig sedan till höstseminariet!

Elin och kamratsamhället
I det förra numret av Bergsluft skrev

vi om att Margareta Lindholm doktore-
ratpå en avhandling om Elin Wägners och
Alva Myrdals feministiska tiinkande. Ännu
en avhandling har kommit under våren
dåir Elin förekommer, om än inte som
huvudfigur. Lena Eskilsson, id6histori-
ker i Lund, disputerade i april på avhand-
ligen "Drömmen om kamratsamhället.
Kvinnliga medborgarskolan på Fogel-
stad 1925-35" (Carlssons, 1991) och det
zir klart att d2ir spelade Elin Wägner en stor
roll, liksom hon gjorde i Tidevarvet, den
tidskrift som personellt och iddmässigt
stod medborgarskolan nära.

Fogelstadkvinnorna, det vill säga Eli-
sabeth Tamm, Kerstin Hesselgren, Ada
Nilsson, Honorine Hermelin och Elin

Wägner presenteras håir med sina olika
specialiteter och kunskapsområden. Om
Elin skriver Lena Eskilsson att hon "var
en id6måinniska. Till skillnad från deövri-
ga uttryckte hon emellertid sina ideer i
skrift, vilket gör henne våirdefull i sam-
manhang med en grupp kvinnor med i
öwigt tiimligen implicita våirderingar. Elin
Wägner var visserligen primåirt en själv-
sändig författare som värnade om sin fri-
het och integritet. Men hon var ändå den
som oftast formulerade gruppens idder-
i artiklar, programskrifter och upprop -nåir detta var nödvändigt eller önskviirt.

Romanen Dialog fortsätter frän 1932
betraktas som hennes Tidevarvsroman.
Den behandlar dagsläge och kvinnosak på
samma sätt som Tidevarvet gjorde vid
samma tid, tecknar kvinnor som kunde
vara framstigna ur Fogelstadskretsen och
i romanen förs samma freds- och befolk-
ningsdebatt som engagerade Fogelstad-
kvinnorna.

Fogelstadgruppens alternativa samhåills-
program med frågorna om fred och miljö,
småskalighet och decentralisering högt
prioriterade, betydde naturligtvis mycket
för Elin Wägners utveckling med Väck-
arklocka som logiskt resultat. Lena Eskils-
son släller detta samhällsprogram emot
den mera framgångsrika "svenska model-
len" med sina storskaliga, rationella, kol-
lektiva lösningar på efterkrigstidens sam-
hällsproblem.

Tyvåirr kunde inte Fogelstadgruppen
samla tillräckligt många intresserade for
att bli den stora förändrande kraften i
samhåillet. Men nog vzu det ett modig och
intressant försök!

Lena Eskilssons avhandling kan med
fördel läsas jåimsides med Hjördis Levins
bok "Elisabeth Tamm på Fogelstad. En
rakikal herrgårdsfröken" (Symposium
1989). Där får ideerna liv och människor-
na bakom "drömmen om kamratsamhäl-
let" framträder med både fel och fortjän-
ster".

Adress och telefon till den som iir in-
tresserad av att bli medlem:

ElinWägner-såillskapet,S vanaholm, Skir
355 90 Växjö
Tel: M70-75 557,75 515
Postgiro för Medlemsskap: 22 21 27 -3
75 kronor om året.
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MargareLa Warenius iir död.
Efter en relativt kort tids sjukdom

gick hon bort just niir vårblommorna
började slå ut.

I över 50 år var Margareta med-
lem i vårt förbund. Först i Stockholm
och sedan i Göteborg, diir hennes
make Peter Warenius fick förord-
nandc som överlzikare.

Margareta var ingen högljudd män-
niska, mcn hon var klok och modig
nog att hävda sin mening som ofta
var genomtiinkt och välmotiverad.
Vi lyssnade till och respekterade
henne.

Ända till några få månader före
sin bortgång var hon självklar delta-
gare på våra medlemsmöten och
övriga aktiviteter. Många vackra
bandero ller och emb lem, förfärdi ga-
de av Margareta, kommer att länge
båiras och synas i våra led.

Vi var många som samlades till
minnesstunden vid hennes bfu, och
helt i hennes egen anda gick vi
gemensamt från de olika kvinnoför-
bunden för att framföra vårt tack till
henne.

Evy Andrdn avsluLadc sina ord
vid hennes bår med att citera en liten
kort dikt ur Margit Ekelunds sam-
ling "Runt s[ammen":

Att tro iir inte att hoppas på en
evig sällhet - dåir.

Att tro år att orka kämpa för frihet
och rättvisa hår.

Tack MargareLa för Din tro och
Din kamp.

Evy Andren

Rapport från Paris
D en 26 oktober kommer kvinnor i hela

Europa att demonstrera för nedrustning.
Nåistan alla menade att våld mot kvin-

nor ålr ett slort problem i deras länder,
liksom hotet mot, rätten till abort.

D.et var enighet om att stridja kvinnor-
na i Osteuropa, och att arbeu för interna-
tionell solidaritet. Vad händer till exem-
pel med kvinnorna i Mellanöstern efter
Gulfkriget?

Mötesdeltagarna var missnöjda med
att Sheffield-kongressen hade valt Portu-
gal och USA som Europas representanter
i KDVs exekutivkommittö (styrelse), och
krävde aft även Frankrike ska få en plats
dåir.

Det varetl mycket givande möte, som
lovade gott inför framtiden,

Aase Bang
Ett av de viktigaste besluten vid Kvin-

nornas Demokratiska Världsförbunds
(KDV) kongress i våras varen omorgani-
sering och decentralisering av förbundet.
(Se Vi Mänskor 2l9I).

Arbetet ska i framtiden fråimst bedd-
vas inom olika regioner, som i stort sett
följer våirldsdelarna. Medlemsorganisatio-
nerna i Sydamerika har länge arbetat en-
ligt denna modell, som har visat sig fram-
gångsrik.

Det franska kvinnoförbundet ([IFF) frck
i uppdrag att sammankalla de europeiska
organisationerna, och det första mötet äg-
de rum i Paris den 15 juni.

Nåirvarande var representanter från
England, Holland, Belgien, Frankrike,
Tyskland (öst och väst), Schweitz, Italien,
Spanien, Portugal, Cypern, Sovjetoch USA
{som rliknas till den europeiskaregionen).
Själv representerade jag Norge och Sve-
nge.

Mötst kom fram rill friljande beslut:
-Frankrike åtar sig att, samordna arbe-

fel inom den europeiska regionen. Man
råiknar med två möten varje fu, eventuellt
roterande mellan länderna,

- Frankrike redigerar en nyhetsbulletin
som ska utkomma varje kvartal,

- verksamhefen finansieras genom bi&ag
från m edlem sorgani sationerna.

Många önskade ett närmare samarbete
inom snävare regioner, till exempel Me-
delhavslåindema eller Norden, men vi kom
fram till att ett sådant samarbete fick bli
ländernas egel. ansvar. Vi i Norden samar-
betar ju redan på många områden.

Följande områden bör prioriteras un-
der de triljande två-tre åren:

- rätten till abort, kvinnomisshandel,
sex uella trakasserigr,

- sociala rättigheter, rätt till arbete,
bosäder, utbildning etc,

- fred, nedrustning, internationell soli-
daritet.

Karin Lentz
ledamoti SKVs frirbundsstyrelse, har som
första kvinna valts till ordförande i
Forfattarcentrum Syd.

Vi gratulerar!

Gränslöst möte
Våilkomna att träffa kvinnor från Mellan-
och Östeuropa och från våra nordiska
grannlåinder.

Tillsammans ska vi diskutera hur vi
vill ha ett framtida Europa, och vilken roll
kvinnorna kan komma att spela.

Inledare:
Tar;a Cronqvist och Berit Ås
Tid:27 - 29 september 1991
Plats: Skeppsholmens folkhögskola,

Stockholm
Pris: 300 kr, inklusive kost och logi.
Anmiilan senast 15 septembertill SKV

Göteborg, tel: 03l-1,4 4A 28
Arr: SKV i samarbete med Norsk

Kvinneforbund.

Socialism med
kvinnligt ansikte
Inledare: Renee Frangeur, Kararina

Katz, Aase Bang
Tid: 23 - 24 november 1991
Plats: Syninge kursgfud i Roslagen
Upptysningår och anmälan (senast I

november):
SKV Göteborg, tel: 031-1 4 4028 eller

Siv Waldor, teh 08-647 87 4[,Gerd Tham-
bert, tel: 08-641 46 5l

Arr: SKV och Bona folkhögskola
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15 Holland Street
Brighton
East Sussex BN2 zWB
l juli 1991

Köra SKV
Elsie Watson i National Assembly of
Women har varit så vänlig att ge mig en
namn eftersom hon tror att ni kan hjälpa
mig med ett arbete jag håller på med, om
kvinnornas rättigheter i Europa.

Undersökningen iir för en uppslags-
bok, och då jag naturligtvis kommer att
använda mig av officiella källor och do-
kument åir jag också intresseräd av att få
kontakt med så många kvinnor i Sverige
som möjligr

Det är klart att officiella dokument
berättar kvinnornas legala stiillning, hur
lång ftiräldraledighet de har, hur hög
genomsnitts-lönen åir, vilka rättigheter de
har nåir de gifter eller skiljer sig.

Men detta berättar inte nödvändigtvis
hur det egentligen åir att vara kvinna i
Sverige.

Dåirför ber jag kvinnor från hela Euro-
pa berätta ganska kordattat något om hur
de lever, så att jag kan ta med det i boken.

Den infomationen kan hjälpa kvin-
norna som använder boken att bättre för-
stå hur det faktiskt Uir att leva i de olika
länderna.

Jag ber er inte skriva något väldigt
personligt. Vad jag ar ute efter åir mera
kvinnors allmänna tankar om vad som åir
bra eller dåligt niir m*n åir kvinna i Sveri-
ge. Detta kan vara självklara saker för
kvinnorna i Sverige men inte för andra
kvinnor i Europa.

Det betyder att jag iir intresserad av
sådana ämnen som berör kvinnorna, och
hur de arbetar och bor i Sverige.

Håir hos oss skulle till exempel många
kvinnor i min ålder {36) tycka att det
stlirsta hindret for att uppnå jåimsEilldhet
vara avsaknaden av barnomsorg.

Men eftersom jag sjåilv inte har barn,
skulle jag kanske hellre berätta om hur
indragningar drabbar kvinnornas hälso-
vård, eller helt enkelt om mäns hållningar
gentemot kvinnor, som får dem att känna
sig mindervåirdiga i arbetslivet eller på
andra områden.

Jag bifogar en informationsfolder om
boken +) som kan ge er en idd om vad vi
försciker tiicka och hur dessa områden
berör kvinnornas liv.

Om ni vill skriva till mig och berätta
om några aspekter som foldern tar upp, åir
jag mycket tacksam.

Det iir svårtatt sammanfatta ett så stort
projekt i ett kort brev, men om ni vill ha
mer information eller har andra frågor ska
jag göra mitt bästa att besvara dem.

Tack fcir att ni läste brevet. Jag hoppas
att höra från er snart.

Med vänlig hälsning,
Paala Snyder

+) Foldern kan du få om du ringer till
Zaida,Tel: 031-14 40 28

F oldern inne hålter fö tj ande rubriker :
Bosäder
Rikedom, fattigdom och priser
Födelsetal och familjesruktur
Äkrcnskap och skilsmåissa
Invandrarkvinnor
Kvinnors hälsa
Föräldraledighet och förmåner
Barnomsorg
Offentliga förmåner
Kvinnor i arbetslivet
Kvinnor i politiken
Kvinnor i utbildningen
Andra områden som berör kvinnorna

Skriv helst på engelska, men om du
skriver på svenska, kan du skicka det till:

SKV Göteborg,
Linndgatan 21,
413 04 Göteborgo

så översätter vi ditt bidrag.

För alla Er kvinnor som vill föra de svenska röstrcittskvinnornas kamp
vidare, kdmpa för sjdlvstdndighet, jämstölldhet, mod och nya
framgångar, är en prenumeration på Vi Mdnskor ett bra
vapen i den kampen. Om ni sjdlva har tidningen,
sprid den till vrinner och bekanta, kigg den
i vrintrum, lögg den i bussen och på
spårvagnen, sdlj den på era möten.
Utan Er hjdlp kommer vi
inte så långt, varken
med tidningen
eller kampen.
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lnsamlingar
konto: 5 13 23-4

Vi har nu två projekt på gång i Nicara-
gua.

Ett gäller facklig utbildning för kvin-
nor. Projektet kommer att kosta cirka 1 16
500 kronor. SIDA bidrar med 96 000
kronor.

Det andra projektet gäller AMNLAIs
kvinnohus i Ledn. Vi har skrivitom kvin-
nohuset i Vi Mänskor nr 4DA.

De har bett om 46 500 kronor, och
SIDA bisttu med 38 000 kronor.

Vi har i dagarna fått ytterligare ett
bidrag från SIDA. De pengarna ska Så till
en barnklinik.

Vi åir tacksamma för SIDAs bidrag,
men som ni ser så behövs det en hel del
pengar till, för att projekten ska komma
igång.

Så diirför, trägna medlemmar, iir vi
glada om ni åir lika givmilda som tidigare.

Vi har en medlem ibland oss, som vi
tycker vi måste berätta om. Hon heter
Frideborg Lötberg och bor i Stockholm.
Hon iir pensionåir och har dåirför dagarna
fria att göra vad hon vill. Och hon ägnar
stor del av sin tid att samla in pengar till
Vietnam.

Hon har arbetat fram en mycket fram-
gångsrik strategi. Fcirst tar hon reda på var
det finns många människor samlade. Så
gfu hon dit med bössan, och namnlistor.

Jag ska ta några exempel från i vår och
sommar:

Den 8 april demonstrerade pensionä-
rema i Stockholm. Fridebors vår dåir.
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ABF hade möte den 24 april, I maj
samlades folk i Kungsträdgfuden, lite se-
nare var det Drakfest . Den 1 I maj varFri-
deborg på Mariatorget, och den 13 maj var
det möte på Sergels torg. Den 16 juni hölls
Manifestivalen på Gåirdet, och under tre
dagar, den 4 till 7 juli, hölls en jazz- och
bluesfest på Skeppsholmen. Naturligtvis
var Frideborg dåir alla dagarna.

Och hon jobbade verkligen.
Det kan hända att jag glömt några yt-

terligare stiillen hon varit på, men Fride-
borg har i vilket fall som helst samlat in 7
469,40 kronor under denna tid. Bravo!

PS.
Hon :ir noga med att påpeka att pengar-

na gfu till Vietnams barn.

Vietnam

Christina Thunwall
M Lund
Gun Hdjlund
Siv Waldor
Gunilla Palmstjerna Weiss
Mlirta Hermansson
Birgitta Andersson

Solidaritetsarbete
i Latinamerika

Vill du verka för en social
förrindring?
Vill du arbeta för förtryckta
människor?

Utbildning ftir Biståndsverksamhet {uBV),
söker folk med olika erfarenheter och
yrken för solidaritetsarbete i Nicaragua,
Chile, Brasilien, Penr, Ecuador och Bolivia.

Grundkontraktet åir två år, med möjlighet
till förlåingning.

UBVs volontdrer arbetar i inhemska en-
skilda organisationer och folkliga massorga-
nisationer. Volontåirerna deltar aktivt i UBV-
arbetet med informationsverksamhet och ar-
betsundersökning. Landgrupperna består av 5 -
12 volontiirer och koordinatör. kinen iir 4-
5000 kronor beroende på kostnadsläget i lan-
det.

Utresan föregås av en 4 månader lang
förberedelseutbildning i språk, latinamerika-
kunskap, volontåirkunskap och internationell
ekonomi.

Utbildningen bekostas delvis av UBV.
Krav: Du ska ha nordiskt medborgarskap

och ett par års erfarenhet av ditt yrke. Det dr
meriterande att ha erfarenher av förenings-
och org ans iations arbete.

Sista ansökningsdag: l0 september 1991.
För information och ansökningshandling-

ar ring:
rekryteraren tel: 08-714 09 85
UBV, Barnåingsg atan 23,
116 41 Stockholm

200:-
300:-
350:-
200:-
254:-
200:-

50:-
Till minne av Birgit Vinnå
från Fyrklövern, Stockholm 1000:-
Eva Palmaer 50:-
Elsa Håkansson 200:-
Ewa Nyström 100:-
Anna-Lisa Olsson 100:-
May Lejon 25:-
Kirsten Persson 150:-
Elise Mellgren 50:-
Anita Berger 200:-

Internationell Solidaritet

Gun Höjlund
Karin Nordlander
Solweig Kempe
Anonym
May Lejon
Lilian Andersson

350:-
500:-
100:-
300:-

25:-
100:-

Till Margareta Warenius
minne från SKV Göteborg 350:-

Till Fistulasjukhuset i
Addis Abeba
har vi skickat 2000:-
Vi har också skänkt
Madam Thi Binh från Vietnam
vid hennes besök i Stockholm 5000:-

KDVs kvinnofond
Lene Rosenkvist

UBV, är en panipolitisk och religiösr obunden
ideel förening. IJB V bedri ver volontärverksamhet
i Latinamerika och informationsverksamhet i Sve-
rige
UBV ger ut tidskrifienNyheter från Latinamerika

100:-



SvENSKA KVrNr\oRs vÅxsrEnrönBUND
Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4

SKV är partipolitiskt obundet och verkar for ett demokratiskt samhiille med en ekonomi som inte
bygger på profit utan på människors behov, ett samhiille fritt från alla former av förtryck.

Förbundets målsåttning år:

- Att verka förjämlikhet mellan kvinnor och miin och för kvinnors deltagande på alla områden av det ekonomiska,
sociala och politiska livet, såmt att verka för ett socialt och ekonomiski rättvist samhiille dlir alla har ett meningsfullt
arbete.

- Att verka för ett samhälle diir alla bam och ungdomar kan kiinna trygghet och har lika v?irde, och d& de tillförsiikras
fysisk och psykisk hälsa, och ges samma uöildningsmöjligheter.

- Att verka för fred, allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism - krigens främsta orsak. Förbundet
vill verka för allmiin och totål nedrustning.

- Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miuö, för ett resunbevarande samhälle som tar hänsyn till
människors verkliga behov och sambanden i naturen.

- Att verka för solidarilet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för en
viirld fri från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism.

- Att bekämpa all kommersiell exploatering av såväl vuxna som bam.

Barnängsgatan 23
116 4l Stockholm
Tel: 08-640 92 05
(Tisdag och torsdag 13.00 -15.00)

SKV har i korthet töljande historia:
1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under

parollen: Mot krigspsykos, fcir demokrati och kvinnors
likstiillishet.

År töf l utvidgades förbundet så att ert samarbere
blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en sam-
hällsutveckling i vänsterriktning. Då fick fcirbundet sitt
nuvarande namn.

SKV-avdelningar

Linn6gatan 2l
413 04 Göteborg
Tel: 031-14 40 28
(Måndag-fredag 10.00 - 15.00)

Är ]-9qS anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till
Kvinnornas Demokratiska Våirldsförbund,
(Womens In ternational Democratic Federation, WIDF).

KDV har 138 anslutna organisationer i 124länder.
KDV har konsultativ ståtus hos FNs ekonomiska och
sociala råd, samt hos UNESCO. Denna status innebåir rätt
att yttra sig vid sammanträden och att framlägga egna for-
slag.

{.****

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
Tel:0563180232

Arvika
Brita Tener
Högåsvägen 4
671 00 Arvika

Boden
Marianne Soutukorva
Rädisvägen 6
961 48 Boden
Tel:0921fl2317

Finspång
Anna-Lisa Göransson
Grytölsvägen 24
612 00 Finspång

Forshaga-Kil
Ingela Ahlberg
kästbol Pl 7003
665 m Kil
Tel 05541153 07

Centrala avd i Göteborg
Evy Andrdn
Baryongatan 4
42I 38 Västra Frölunda
Tel: 031/47 4O 02

Göteborgsdistriktet
ZaidaHagman
Säckgränd 3
415 03 Göteborg
Tel:031/25 31 65

Göteborg Bjurslätt
Harrier Engman
Långströmsgatan 50 A
411 25 Göteborg
Tel: 031/53 66 96

Gävle
Elsa Kontturi
Kapellvägen 5
804 26 Gävle
Tel: O26/19 19 57

Karlshamn
Sonia Karlsson
PI1049
29072 Asarum
Tel: M54f29l 60

Karlstad
Siv Dahlgren
Mellqvistvägen 1

663 00 Skoghall
Tel:054/51 39 15

Katrineholm
Gunnei Rudin
Storgatan 46 A
643 00 Vi.ngåker
Tel: 0151/122 00

Kramfors
Marie Sölvebring
Svanö 1764
870 40 Lunde

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

Luleå
Agnes Wennberg
Vinkelgränd 1

951 41 Luleå
Tel 09201195 34

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 O5Lund
't-el: 046/20 O8 22

Malmö
Anna Landberg
Bildesgatan 1

21157 Malmö
Tel: 046123 4076

Mölndal
Gunhild Johansson
Storgatan 26
431 3i Mötndal
0312771 U

Olofström
Carina Gii.lberg -B jödr
Snöbärsvägen 12
293 0O Olofström
Tel: 0454140011

Orust
Emi Frihoit, vice ordf.
Stocken 2127
440 80 Ellös
Tel:0304/512 15

Piteå-Munksund
Sid Aldrin
Strandvägen 5
941 00 Piteå
Tel:0911R7216

Skellefteå
Barbro Viklund
Fäbogatan 5
93156 Skellefteå
Tel: 0910/88547

Spånga
Elice Mellgren
Hinderstolpsvägen 33
163 72 Spånga
Tel:08-761 16 37

Skövde
Karin Sandelin
Mariesudsvägen 75
541 00 Skövde

Stockholms innerstad
och norra förorter
Gerd Thambert
Åsögatan 170:1
1 16 32 Stockholm
Tel: 08/4i 46 51

Stockholms södra förorter
Eva Danielsson
Mariestadsvägen 8
121 50Johanneshov
Tel:08149 57 00

Umeå
Katarina Sandström
Klaverståket 32
90257 Umeå
Tel: 090/12 17 38

Uppsala
Anneli Granholm
Stenhagen 73 A
752 60 Uppsala
Tel:018/46 97 00

Förbundsordförande:
Aase Bang
Herrgårdsgatan 12
65224Karlstad
Tel: 054/18 99 61



POSTTIDNING
BEGRÄNSAD

EFTERSANDNING
Vid dcfinitiv cftcrsirndning

åtcrsändcs försirndcl sen mcd
nya adrcsscn på baksidan

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

Prenumeration på Vi mänskor 120 krlär
Stödprenumeration: 200 kronor

Namn
Adress
Postnummer/ort

vi mänskor
prenumeration
Barnängsgatan 23
L1.6 4I STOCKHOLM

L-- ---J

u MÄI\SKOR behövs
PRENUMEREM!

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

tr Jag är intresserad och vill veta mer orn SKV
! Jag vill bli medlem i SKV

Namn

Gatuadress

Telefon

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset
Linndgatan2T
413 04 GÖTEBORG


