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Ledaren

-Ni är ju bäst i världen på jämställdhet, sa den unga tunisiska kvinnan. Har ni

något kvar att kämpa för?

-Jo, svarade jag, vi har ju kvar problemet med de låga \vinnolönerna. I princip

har vi lika lön för lika arbete, men eftersom den svenska arbetsmarknaden är så

segregerad... En tekniker har ju inte samma arbetsuppgifter som en sjuksköterska,

och då är det tyvärr så att maskiner är mer värda än människor.

-Så har vi den ökande arbetslösheten bland kvinnorna. De svenska kvinnorna

jobbar inom den offentliga sektorn, och med alla nedskärningar som staten tvingas

göra nu som vi har gått med i EU, så drabbas ju kvinnorna väldigt hårt...

-En av de stora kampfrågorna for oss är sex timmars arbetsdag. Det har vi käm-

pat för i mer än femtio år, men...

Leila såg mer och mer oförstående ut, och då jag började berätta om våldet mot

de svenska kvinnorna skakade hon på huvudet. -Men varför?? Varför slår svenska

män?

|ag förklarade att kvinnomisshandel är ett universellt problem, och de flesta

svenskar slår inte sina fruar.
Sen kom jag ihåg Göran Perssons hot om brännmärkning. Satt jag här och bakta-

lade Sverige? Så jag drog till med Varannan Damernas och 50 procent kvinnor i
regeringen, men Leila såg fortfarande skeptisk ut. -Om ni har så många kvinnliga

politiker; varför gör de inget för att ändra på detta?

Jag träffade Leila när jag var gäst vid det tunisiska kvinnoforbundets kongress i
augusti. Det var intressant och givande att träffa så många starka, siälvständiga

och välutbildade kvinnor. Till skillnad från andra arabländer hotas inte Tunisien av

religiösa fundamentalister. Inte en gång hon som undervisade om Koranen täckte

huvudet i mosk6en. -Det där med slöja är männens påfund, sa hon. Det står inget

om det i Koranen.
Den tunisiska tagstiftningen skyddar kvinnans rättigheter. Det var Habib Bourgi-

ba som, efter att landet blev fntt1957, påbörjade jämställdhetsarbetet. Många trod-

de att när Ben Ali sen blev president skulle allt återgå till det gamla, med rätt för

männen att ha flera hustrur osv men Ben Ali gick tvärtom vidare och forbättrade

lagarna till kvinnans fördel. Om man ska döma efter applåderna när han öppnade

kongressen är han mycket populär bland kvinnorna.
Men det är lättare att ändra lagar än attityder. Fortfarande är det omöjligt for en

tunisisk kvinna att sätta sig på ett caf6, och Ben Alis egen fru gick tio meter bakom

presidenten och hans säkerhetsvakter.

QrrrwB^K
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Kvl nnor som reserver
Kvinnor som reservet på arbetsmarknaden - ett välkänt begrepp i Sverige sedan an-
dra världskriget - men kvinnor som reserver på fotbollsmarknaden?

Att k'uit'tnor ska tvingas till alltmer ideellt arbete går genom historien i vågor med konjunkturen. Men
gäller det fotbollsspelande också?

Att männen spelar på den stora arenan är tydligt. Försöker kvinnorna ta sig in så förpassas de mer eller
rnindre diskret ut till en sidoplan, ta t ex det här med jämställdheten. Har inte mannen, på ett märkligt
sätt, plötsligt kommit i centrum för debatten istället för de förfördelade kvinnorna. Man talar t ex om att
lönerna inom barnomsorgen måste höjas för att locka männen att arbeta där - inte för att kvinnorna som
redan arbetar där behöver en lön att leva på. Men vad har det med fotboll att göra?

|o, i England hade damfotboll sina glansdagar under första världskriget. På samma sätt sonr de var
reservarbetskraft inom industrin blev de reservfotbollsspelare. På arbetsplatser, oftast inom krigsindu-
strin, bildade kvinnorna fotbollslag. Intäkterna från matcherna gick till välgorande änclamål som hade
anknytning till kriget.

I slutet av första världskriget fanns det fotbollslag med bara kvinnor över hela England. Dessa drog
stor publik. Annandag jul 1920 fanns 53 000 åskådare på plats när Preston mötte St Helen's Ladies.

Denna popularitet ör damfotboll, även efter kriget, var svår att acceptera för de mäktiga männen i
Englands fotbollsforbund, sa 792l beslutade de att kvinnor inte längre fick spela på klubbarnas fotbolls-
planer. De motiverade beslutet att intäkterna från matcherna inte längre gick till välgörande ändamåI,
och då hade de inget berättigande. De mäktiga männen ansåg också att det var olämpligt for kvinnor att
spela fotboll och att de därför inte skulle uppmuntras till detta.

Så damfotbollen tvingades till en tynande tillvaro i England ända till 70-talet när kvinnorna började
komma igen.

Av fotbollshistorien lär vi alltså att det gäller att hålla sig ifrån den stora arenan och inte göra några
övertramp och bara vara på pass ndr reserverna behövs. Jag vet inte, men jag undrar om inte kvinno-
rösterna inför forra årets val låg på gränsen till ett övertramp och att vi nu håller på att ledas tillbaka "där
vi hör hemma" på något märkligt "osynligt" sätt allt under förevänd^irg framställd i ekonomiska termer.
Det gäller att vara vaksam så kvinnorösterna inte tynar bort i 50 år innan de höjs igen.

Gunnel Atlestsm
Kölla: Every Womnn
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JämO behövs för
att bryta

lönediskriminering

JämO har i ett pilotfall stämt Örebro läns landsting för lönediskriminering. Det gäller barn-
morskan Kia Wetterberg vars yrke iåimförts rned två rnedicinteknikers. I det aktuella fallet har
det vid arbetsvärdering framkommit att barnmorskan har ett minst lika kvalificerat yrke och

att det inte borde finnas någon löneskillnad.

Reaktionerna har inte låtit vänta på
sig. Till synes lyckligt omedvetna om
att många s k kvinnoyrkens lönesätt-

ning är institutionellt betingade (av

tradition är kvinnors arbete lågt vär-
derat) i högre grad än männens, åbe-
ropar en del av landets ledarskriben-
ter och samhällsanalytiker markna-
den som den enda rätta modellen for
lönebildning. Och detta trots att den
sistnämnda som regel gynnar män-
nen, tack vare att deras könsroll fung-
erar som norm för arbetsmarknaden.
Av en del skribenter har fämO fram-
ställts som jämställdhetsfundamenta-
list, och att hennes ideal är den forna
öststatsmodellens.

Krav på reellt innehåll
Men jämO:s arbete blir alltmer bety-
delsefullt när många medborgare krä-
ver att vår demokratimodell ska fyl-
las med ett reellt innehåll, och jämO
lär finna likartade fall framöver när
flera systematiska analyser genom-
förts. Antalet anmälda ärenden till
TämO har också drastiskt ökat det se-

naste året. Under flera år höll sig an-
talet stadigt runt 60 och ökade till
drygt 100 år 1994. För innevarande år
närmar sig antalet anmärkningar 400

trots att bara halva året har förflutit.
En märkbar förskiutning har också
skett när det gäller anmälningarnas
karaktär. Tidigare dominerade klago-
mål angående tjänstetillsättningarna,
men numera gäller det lönediskrimi-
neringsärenden.

Det är framför allt kvinnor som är
statligt, kommunalt eller landstings-
anställda som gör anmälningar. Det-
ta beror förmodligen på att en stor
andel av kvinnorna är anställda inom
den offentliga sektorn. Men det bety-
der inte att arbetsgivarna inom den
offentliga sektorn sköter sig sämre än
vad man gör inom den privata. Vård-
personalen är den grupp som lämnat
in de flesta anmälningar, t ex 250 från
anställda inom Stockholms läns
landsting. För den gruppen pågår för
närvarande utformningen av ett an-
passat arbetsvärderingssystem hos

JämO.

Väntar inte längre
Och man kan fråga sig varför likalöns-
frågan verkar siå angelägen? En anled-
ning är att kvinnorna inte stillatigan-
de kan vänta hur länge som helst. Det
är nu snart 70 är sedan principen om
lika lön skrevs in i Versaillesfördra-
get efter första världskriget. Det är
snart 50 år sedan staten tillsatte lika-
lönsutredningen. Det är 33 år sedan
den svenska regeringen ratificerade
ILO:s konvention om likalön. Och det
är 16 år sedan principen införlivades
i den svenska lagstiftningen. Lagen
reviderades för övrigt efter tio år och
skärptes på en del punkter; t ex blev
förbudet mot könsdiskriminering på
arbetsmarknaden tvingande och om-
fattar såväl direkt diskriminering, (att

arbetsgivaren inte får betala olika lön
för arbeten som är "lika" eller "lik-
värdiga" ) som indirekt könsdi skrimi-
nering, (att meritkraven i ett arbete är
sådana som endast det ena könet kan
uppfylla.

Den senaste revideringen av jäm-
ställdhetslagen är 7994 innebär också
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Nilt kommer koi nors löner ifatl miinle s? Aflniil ixgarna till liimo har ökat drastiskt - hointornq har tröttflat ?å könsberoendc

löneskillnader. Bild: Matie Hedbers.

att arbetsgivaren är skyldig att kart-
lägga löneskillnaderna och att åtgär-
da dem. Detta i sin tur kräver någon
form av systematisk arbetsvärdering.

Debatt om likalön L945
I Sverige påbörjades debatten om li-
kalön på allvar i riksdagen år 1945.

De kvinnliga riksdagsmännen samar-
betade då över partigränserna och
lade motioner i både första och an-
dra kammaren med förslag att riks-
dagen skulle besluta om att genom-
föra likalönen. Och det var ILO (In-

ternational Labour Organization) -
som tidigare varit ett underorgan till
Nationernas Förbund (NF) - som för-
de upp frågan på dagordningen när
den nya världsorganisationen Fören-
ta Nationerna (FN) bildades 1945.

ILO uppmanade nu medlemslän-

derna att sätta fart på arbetet med li-
kalönsfrågan och statsmakten men
också de fackliga huvudorganisa-
tionerna LO och TCO fick förklara hur
de praktiskt tänkte genomföra refor-
men. Men det stora problemet var att
man vid denna tid inte lyckades enas

om en gemensam definition. Motione-
rna i riksdagen fick dock som resul-
tat att likalönsutredningar tillsattes på
statlig, kommunal och facklig nivå.

Den statliga likalönsutredningen
tillsattes 1946 och i denna uppvärde-
rades kvinnliga arbetsuppgrfter. Ut-
redarna fastslog att kvinnors och
mäns yrken skulle värderas enligt
samma grunder och att ingångslönen
skulle vara lika. Först när man ge-
nomfört dessa åtgärder och justerat
lönerna, så skulle likalönen betraktas
som genomförd. Det bör nämnas att

det var fackligt erfarna kvinnor som
dominerade utredningen. Liknande
resultat framgick i TCOs likalönsut-
redning - som tillsattes 1,947 - där
kvinnorna dominerade med åtta le-
damöter mot männens fyra. Även i
denna framgick att lika villkor och
lika möjligheter borde gälla för båda
könen "över hela linjen".

En tredje intressant utredning i vil-
ken man försökte omvärdera kvinn-
ligt arbete varden s k "Uppsalautred-
ningen", som pågick under perioden
1947-1949. I denna arbetsgrupp ingick
fem kvinnor och två män. Och resul-
tatet blev revolutionerande, t ex fick
en kvinna som arbetade inom vården
296 poäng, medan en biträdande in-
genjör vid stadsbyggnadskontoret
endast fick 205. Motiveringen till den-
na skillnad var framför allt att vård
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av människor betraktades som en så

viktig uppgift att den jämfört med
arbete med materiella ting krävde
mycket kvalificerad personal.

Resultat beroende av kön
Att dessa utredningar blev så glmn-
samma ur ett kvinnoperspektiv kan
sannolikt förklaras med att kvinnor
dominerade utredningarna. Detta
styrks av att LO:s utredning, i vilken
bara en kvinna ingick i arbetsgruppen,
definierade likalönsprincipen annor-
lunda än vad man gjort i de övriga
utredningarna. Inom LO ansåg man
att kvinnors större frånvaro på arbets-
marknaden fick som konsekvens att
deras löner skulle vara något lägre.
Det verkar också som att kvinnor och
män med sina olika erfarenheter i
samhället värderar faktorerna i arbe-
tet olika. Ingen av de tre förstnämn-
da utredningarna antogs formellt och
principerna blev därmed bildligt ta-
lat hängande i luften, och där befin-
ner de sig fortfarande.

I riksdagen var det i huvudsak folk-
partiets kvinnor som med intensitet
drev frågan om likalön. År efter år
återkom de med sina motioner fram
till7962 när riksdagen beslutade om
att ratificera ILO:s konvention om li-
kalön. Och dessa pionjärkvinnor skul-
le sannolikt bli förtvivlade om de fått
ta del av ledamoten i Kommunför-
bundets förhandlingsdelegation, He-
lena Bargholtz (fp) negativa uttalan-
de om JämO:s arbete att med dom-
stolsutslag "sätta sig över kommunalt
beslut" och att "både arbetsgivare och
fack tappar sitt engagemang och an-
svar för dessa frägor". (Kommunak-
tuellt nr 39 /94 oclr. 2/95.)

Men arbetsgivarna och facket har
haft årtionden på sig att genomföra
likalönen, och ännu har inte frågan
lösts. Från landstingsförbundets sida
har man i årets förhandlingar fram-
hållit att lönestrukturen speglar resul-

tatet av vad man tillsammans med
facket forhandlat fram, och därför kan
dessa på inget sätt betraktas som
könsdiskriminerande. Detta innebär
inte att löneskillnader som beror på
kön har suddats ut. Mot detta talar
statistiska fakta.

Fackets ointresse svårsmält
Att arbetsgivarens intresse for att ge-

nomföra reformen om likalön är svagt
är inte svårt att förstå, men fackets
ointresse är mera svårsmält. I en re-
lativt ny LO-utredning med titeln
"Delad makt - delat ansvar" styrks
att facket fortfarande är "gubbarnas
arena" och för kvinnor är det fackli-
ga arbetet "segt och trö6". Det ndr-
maste kvinnor tycks komma i jäm-
ställdhet är i medlemsstatistiken. I
övrigt dominerar män på alla besluts-
nivåer, och andelen kvinnor har t o m
minskat de senaste åren.

En förklaring till att likalönen inte
genomförts trots att både arbetsgiva-
ren och facken fick detta uppdrag re-

dan 1945 är sannolikt att kvinnors
sociala roll i samhället är annorlunda
än männens, deras status på arbets-
marknaden lägre och deras inflytan-
de i de fackliga organen svagt. De för-
mår ännu inte att hävda sig varken i
arbetsmarknadsparternas förhand-
lingar eller när lönerna såtts på mark-
naden. Det gäller således för kvinnor
att inse att när lönen sätts i förhand-
lingarna, så är inte principprogram
som stöd tillräckliga. Kvinnor måste
också ha minst lika många represen-
tanter vid förhandlingsborden. Och
om kvinnor ska få mera makt, så mås-
te männen avstå från motsvarande.

Om man anlägger ett historiskt
perspektiv, så framgår det att varken
arbetsgivare eller fackföreningar i sina
förhandlingar hittills lyckats genom-
föra likalönen på arbetsmarknaden i
enlighet med ILO:s direktiv. En för-
klaring till att anmälningarna till

JämO drastiskt har ökat det senaste

året kan bero på att kvinnorna har
tröttnat på diskrimineringen och inte
anser sig kunna vänta hur länge som
helst innan könsberoende löneskillna-
der elimineras. Åte. en annan förkla-
ring till det ökade intresset for frågan
som speglar sig i anmälningarna är
att Sveriges medlemsskap i EU har
öppnat nya möjligheter. Inom EU har
typiska kvinnoyrken fått positiva ut-
slag i flera domstolsfall.

Irma Irlinger,
filosofie doktor i ekonomisk historia.
Hon har bl a forskat om likalönsprin-
cipen och arbetsvärdering, och pre-
senterat resultaten i avhandlingen
TCO ochlctsinnornn. Studie aa TCO:s och

SlF:s arb etsmarknadspolitik och behand-

Iing ars pincipen likn Iön för lilu arbete.

Tidsperioden 1944-1974 respektive
UVpsalautr edningen. F ör sök till uppa iir -

dering aa aårdyrlcen, En analys aa ett ar-

b etsaär deingssystems tillkomst. P erio-
den 1947-1949 (Den sistnämnda är
ännu inte publicerad.)

lrma lrlinger

#-W
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Kvi ndellgt Arbejder-
forbund i Danmark
Ett fackförbund enbart för
kvinnor? Det låter som ett
sentida påfund, någonting i
linie med Kvinnor Kan. Men
faktum är att förbundet bil-
dades redan L835. Kvindeligt
Arbeiderforbund i Danmark
(KAD) är den enda fackfören-
ingen i världen enbart för
kvinnor.
Orsaken till att ett förbund enbart för
kvinnor bildades var att man från den
mansdominerade arbetarrörelsens
sida såg med skepsis på kvinnor. De

var svaga veliga varelser som inte
skulle palla för trycket, när det blås-
tes till strid. Man ansåg att kvinnor
inte var att lita på. De skulle, menade
man, agera strejkbrytare och vara all-
mänt osolidariska. Man ville därför
inte ha kvinnor som medlemmar i
fackföreningar.

Förbundet har i dag 95.000 medlem-
mar jämt fördelade mellan industri-
och servicesektorerna. Inom industri-
sektorn arbetar de flesta direkt i pro-
duktionen, hälften inom metall. En

fjärdedel arbetar inom livsmedelsin-
dustrin. Resten arbetar inom varie-
rande industrigrenar. Inom den indu-
striella sektorn arbetar nästan alla
medlemmar heltid.

Inom sevicesektorn arbetar de fles-
ta med traditionellt kvinnliga arbeten,
städ, vård, etc. En tredjedel är deltid-
sanställda. Två av tre arbetar inom
den offentliga sektorn.

Löner och arbetsförhållanden
orsak till kamp
KAD har 64 branschkontor över hela

landet. På varje branschkontor finns
minst 3 heltidsanställda. Branschkon-

toren har hand om frågor som rör lö-
ner och arbetsförhällanden. Man har
att hantera det faktum att kvinnor till-
hör en låglönegrupp och att förslit-
ningsskador och dålig arbetsmiljö ut-

gör ett problem för många medlem-
mar.

På senare år har KAD arbetat hårt
för vidareutbildning. Man har också

satsat på utbildning av arbetsplatsom-
bud. Insatser görs också för att hjäl-
pa arbetslösa tillbaka till arbetsmark-
naden.

KAD fungerar som vilket fackför-
bund som helst och är anslutet till

danska LO. Skillnaden är att det är
ett forbund för enbart kvinnor och
därför är arbetet för medlernmarnas
rättigheter också ett arbete för kvin-
nans rätt.

KAD har satt upp som ett av sina
viktigaste mål att kämpa för jä*-
ställdhet för kvinnor, när det gäller
arbete, löner, utbildning och sociala
rättigheter.

Görqn Möller

Vi Miinskor Nr 3 1995



Kvi nnornas fackförbund i

Sverige
År 1902 bildade s l(ainnornas
f ackförbund, en tuärfacklig
organisation i Sverige. Men
den upplöstes redan 1,909

efter storstrejken och därmed
försvårades kvinnornas möi-
lighet att framföra synpunk-
ter igen.

Inom fackföreningsrörelsen var män-
nens motstånd på arbetsmarknaden
resignerat - "vi kunde inte motsätta
oss deras intrång". Men även om
kvinnorna med nöd och näppe blev
accepterade på arbetsmarknaden av
facken så erkände de inte "kvinnofrå-
gorna".

År 1906 infördes t ex nattarbetsför-
bud, trots motstånd mot både borger-
ligt och socialistiskt håll inom kvin-
norörelsen. Förbudet infördes med
argument som att man ville beskyd-
da kvinnorna. Egentligen handlade
det om makt. Förbudet gällde enbart
de välbetalda yrkena som kvinnorna
börjat "konkurrera" i, t ex typogra-
fyrket, men inte inom lågavlönade yr-
ken som de inom sjukvård och bage-
rinäringen.

Mansdominans
Inom fackföreningarna finns nu, näs-
tan hundra år senare, ännu inte nå-
got egentligt erkännande för "kvinno-
frågorna", vilket antagligen har sin
huvudförklaring i att mansdominan-
sen vad gäller förtroendeuppdrag
inom fackföreningarna är förödande
stor till och med inom de fackfören-
ingar som har en övervägande del
kvinnliga medlemmar.

Men är 7994, inför riksdagsvalet,
bildades det tvärfackliga nätverket
Kainnors riitt tiil arbete i Sverige. Må-
let är halva makten hela lönen. Initia-
tivet kom från ett tiotal kvinnodomi-
nerade fackföreningar; men också an-
dra förbund. Nätverket har sitt ur-

sprung i Stockholm men har spridit
sig över landet. I Göteborg anordna-
de man t ex under hösten och i våras
en mycket uppskattad och välbesökt
seminarieserie för att ge kunskap om
kvinnans rätt till arbete, hot, möjlig-
heter och idder till hur man kan age-
ra. I höst kommer seminarieserien att
fortsätta och då rikta sig till både
kvinnor och män. Man kommer ock-
så att anordna kurser och seminarier
för enbart kvinnor i löneförhandling,
något som verkligen behövs nu när
allt mer av löneförhandlandet läggs
ut lokalt.

rF&t",

Kunskap är nämligen viktig for de-
mokrati och makt och nu gäller det
att accelerera kampen for iämställd-
het så att vi inte om ytterligare hund-
ra är, år 2100, är en liten nordlig pro-
vins av Europas Förenta Stater där
kvinnorna återigen blivit sina mäns
slavar, utan istället är det fullständigt
jämlika samhället.

Gunnel Atlestam

Bilden tiII oänster t'rån Stockholms
stadsmuseum: Kainnliga söttare.
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arbetslöshetens spår

Semester. Besök hos svännor
på den engelska landsbyg-
den. En liten engelsk "häla"
som delats mitt itu. Att ta sig
till den lokala puben är för
de flesta invånare i byn för-
enat med livsfara - den ham-
nade på fel sida av den nya
hårt trafikerade vägen.

Många pubar lever förresten i en osä-

ker tillvaro, inte bara på grund av
vägar utan i högre grad på grund av
att Margreth Thatcher genomdrev att
alla pubar måste erbjuda konkurre-
rande ölsorter. Och detta var inte spe-

ciellt lyckligt för landsbygdens pubar.
Förr var det ofta bryggerier som var
ägarna och då "subventionerade" de
pubar som inte gick så bra, bara för
att synas med sin ölsort. Men i och
med tvånget på konkurrens sålde
bryggerierna pubarna till enskilda
ägare och många av dessa har svårt
att få ekonomin att gå ihop. Att det
är stor arbetslöshet i Storbritannien

gör inte saken lättare, folk har allt
mindre råd att gå ut och ta en "pint"
på kvällarna.

Färde.r till svärmor innebar bl a en
tunnelbaneresa på knappt en timmes
färd från flygplatsen in till Kings
Cross i London. Resan var händelse-
rik.

Vid varje station steg någon ny "un-
derhållare" på medan den gamla gick
av. Oftast var det två som arbetade
ihop; en spelade gitarq, sjöng, trolla-
de, bollade treboll eller något dylikt,
den andra gick runt i vagnen med
mössan i handen for att samla in
pengar. I arbetslöshetens spår finns
alla mer eller mindre desperata för-
sök att överleva. Någon hade tröttnat
och meddelade högljutt att han tänk-
te hoppa ut mellan vagnarna. Hur det
gick vet jag inte.

Mitt besok i England inträffade un-
der den veckan som det bara fanns
en enda nvhet i Storbritannien - valet

inom det konservativa partiet. Skulle
Major behålla ledningen eller skulle
Redwood ta över.

Inte trodde jag någonsin att jag med
hjärtklappning skulle sitta och hålla
tummarna för att ha kvar Major vid
makten, men det skräckscenario som
Redwood ville iscensråtta fick mig att
se både Major och Carl Bildt som
mycket radikala och samvetsömma.
Storbritanniens ledare är ju faktiskt
också min ledare nu när Sverige gått
med i EU.

Men Maior har problem med folket,
de vill inte vara med i EU längre nu
när det börjar bli allval dvs gemen-
sam valuta. Att pundet med drott-
ningen på skulle försvinna är en
omöjlighet, krav på folkomröstning
om den gemensamma valutaunionen
hördes tydligt. Men jag har en känsla
av att det är högerfalangen inom det
konservativa partiet som ligger bak-
om kravet på folkomrostning, folket
verkar egentligen inte bry sig så

mycket.

-Alskar ni byråkrati i Sverige, eller
varför röstade ni ja till EU, undrade
en storbonde jag hälsade på hos.

Där svärmor bor finns fält efter fält
med grönsaksodlingar. Till min förvå-
ning plöjde de dock ner stora delar
av skörden ingen - stora härliga blom-
kålshuvuden. Huvudena var for sto-
ra för att säljas i affärerna, ett EU-di-
rektiv om jag förstod rätt.

Storbondens son hade blivit hem-
skickad från skolan. Han hade som
brukligt är inom övre medelklassen
eller överklassen blivit sänd till pri-
vatskola. Men eftersom det visade sig
att han var ordblind fick han inte gå
kvar längre utan tvingades gå i en
kommunal skola. Men frågan är vil-
ken hjälp han får där.

Min radikala, feministiska sväger-
ska hade i sommal för de utslagna
barnens skull, anmält sig till en kurs
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för frivilligarbetare i skolan. Uppgif-
ten skulle bli att hjälpa och stödja de
barn som har problem med inlärning-
en. Några skattepengar till anställd
personal finns inte längre.

Apropå skolan så har de konservati-
va hittat på något annat tvivelaktigt.
Alla skolmåltider; som i Storbritan-
nien är avgiftsbelagda, måste skötas
av privata firmo4 inte skolorna själ-
va som tidigare. De privata firmorna
åtar sig dock att servera en närings-
riktig måltid.

När min son i två veckor gick i en
skola i Wales åt han hamburgare och
pommes frites varje dag, precis som
de engelska barnen. Den näringsrik-
tiga måltiden stod pliktskyldigast och
puttrade i ett hörn, men det var inte
den man tjänade pengar på.

Varken svärmor
eller en vän jag
träffade har läng-
re råd att betala
amorteringarna
på sina hus, utan
de betalar bara
räntan till ban-
ken. Bankerna
tycks bli allt stör-
re fastighetsäga-

Vännen arbetade tidigare på en fa-
brik som tillagar chips. Men han slu-
tade. Nästan all personal sades upp.
Nu anställs de igen när fabriken be-
höver dem - alltid redo, men utan
kontinuerlig lön. När de "fäf'arbeta
är det bara siå kort tid så att inga soci-
ala försäkringar ska behöva gälla. De
få arbetare som fick vara kvar är stol-
ta över det och splittring och klasskill-
nad mellan arbetarna har uppstått.

- Fackföreningarna finns inte kvar
längre, åtminstone har de ingen makt,
säger min vän uppgivet.

Min vän har startat eget som så

"Inte trodde jag någonsin att iag
med hjiirtklappning skulle sitta och

håIk tummarnn för att ha lqtar Major
aid makten, men det skriickscenario
som Redwood aille iscensiitta fick mig
att se både Major och Carl Bildt som

mycket radiknln och samaetsömma.

Storbritanniers ledare lir ju faktiskt
oclcså min ledare nu när Soeige gått
med i EU."

många andra. Hustrun är arbetslös
sedan många år tillbaka, men nu glad-
de sig familjen i alla fall åt sonens lär-
lingsplats hos en bekant. I Storbritan-
nien lärde jag mig att det är livsvik-
tigt att ha bekanta om man över hu-
vudtaget ska ha chans att få ett arbe-
te, åtminstone om man inte gått i pri-
vatskola. jag lärde mig också att man
måste ha kraft att strida annars kun-
de lätt ett heltidsarbete plötsligt bli
deltid t ex.

Mest spännande under hela veckan
hos svärmor var nog lördagskvällen.
Vi satt alla klistrade framför TV:n.
Skulle vi bli mångmiljonärer? Från
och med detta året har man i Storbri-
tannien ett statligt lotto, precis som
vi haft här länge. Hela nationen spe-
lar.

I radio och TV
debatterar man.
Är detta ett opi
um för folket?
Skulle det inte
vara justare av
staten att ta in
pengarna direkt
genom skatt is-
tället, och inte
"lura" folket att
hänge sig åt spel
och dobbel som

en hopplös lösning på stora problem?

Vad som hänt i Storbritannien håller
på att hända här också. Det gäller att
inte använda opium utan hålla sig
vaken så man kan kämpa emot. Kam-
pen gäller att få behålla det vi redan
uppnått vad gäller jämlikhet, social
trygghet och solidaritet och utveckla
detta ännu mer med ett absolut jäm-
likt och rättvist samhälle som slutmåI.

Text och bild: Linn Blakz
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Thlande siffror
Har världen verkligen inte råd att ge
alla barn tillräckligt med mat, medi-
ciner, rent vatten och utbildning?

Varie år behöas ytterligare:
13 miljarder dollar för barns hälsa

och föda. 6 miljarder dollar för un-
dervisning. 9 miljarder dollar för rent
vatten. 6 miljarder dollar för familje-
planering. Sammanlagt blir detta 34
miljarder dollar.

Varje år använder världen 800 mil-
jariler ilollar för upprustning.

Kölla: UNICEF

***

Hiroshima 5 augusti 1945
"Sedan denna dag är vårt tänkande
och handlande radioaktivt nedsmit-
tat. Sedan denna dag är mänsklighe-
ten kapabel att förinta sig sjäIv".

Giinther Grass

"lag hiiodar att det utförs alldeles för
mycket arbete hiir i aiirlden, att omötlig
sknda åstadkoms aa tron på att arbetet är
en dygd."

Bertrand Russell



EU hänvisar kvi nnor ti ll
"atypiska" arbeten

Att kvinnor och män ska kunna förvärvsarbeta och ha familj
på samma villkor har varit utgångspunkten i svensk politik
under många år, skriver Gudrun Sch5nnan.
Att kvinnors rätt till arbete och egen försörjning är en av de
viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna uppnå jä*-
ställdhet är det få politiker och makthavare som officiellt
vågar ifrågasätta i d"g. Men hur mycket är de vackra orden om
iämställdhet värda i verkligheten.

"Under ca trettio ar har maioriteten
av svenska kvinnor kunnat försöria
sig siälva och leva ett självståindigt
liv Betraktar politiker och maktha-
vare detta bara som en parantes i
historien"? Den berättigade frågan
ställs i den färska LO-rapporten
"Klass och kön 7995".

Man kan aldrig nog framhålla de
två viktiga ingredienser i svensk ef-
terkrigspolitik som varit avgörande
för svenska kvinnors unika ställning.
Det ena är en politik för full syssel-

sättning, som varit grunden for kvin-
nors höga förvärvsfrekvens och kvin-
nors rätt till arbete och ekonomiskt
oberoende, det andra är en utbyggd
offentlig sektor.

Ekonomiskt oberoende
Den officiella sektorn är kvinnors
främsta arbetsmarknad. Dess utbygg-
nad är förklaringen till att kvinnor i
Sverige förvärvsarbetar i lika stor ut-
sträckning som män och att lågutbil-
dade kvinnor; liksom småbarnsmam-
mor förvärvsarbetar. Därmed har
också arbetarklassens kvinnor, och
kvinnor med småbarn fått större..röj-
lighet till ekonomiskt oberoende. Det
är mycket ovanligt i länder utanför
Norden.

Under en lång rad av år har det i

Sverige bedrivits en ideologisk offen-
siv mot den offentliga sektorn. En
majoritet av ekonomer och politiker
har fått många att tro att orsaken till
den ekonomiska krisen och budget-
underskottet är våra offentliga utgif-
ter.

Men det går inte att hitta några be-
lägg for att vår välfärdsmodell inne-
höll några grundläggande systemfel
eller att Sverige som nation levt över
sina tillgångar.

Priset för avreglering
Naturligtvis måste den svenska eko-
nomin saneras. Det är priset vi får
betala för den ofinansierade skatte-
reformen och avregleringarna, för pri-
oriteringen av infl ationsbekämpning-
en och knytningen av kronan till
ECU:n och den förtida anpassningen
till den ekonomiska och monetära
union som är en av grundpelarna i det
företag som vi anslöt oss till när vi
blev medlemmar i EU. Men den eko-
nomiska politik som nu förs kommer
inte att förbättra ekonomin utan byg-
ger på sedvanlig nyliberal ekonomisk
politik och dess förenklade och felak-
tiga syn på offentliga utgifter.

I det konvergensprogram som re-
geringen nu presenterat och som ska
anpassa oss till EU:s ekonomiska och

monetära union sägs i klarspråk att
den offentliga sektorn måste bli min-
dre.

I praktiken innebärdetta en anpass-
ning i riktning mot de lägre nivåer på
offentlig service, kvinnlig förvärvs-
frekvens och sociala trygghetssystem
som finns i andra EU-länder.

Arbetslösheten förödande dyr
Arbetslösheten är förödande dyr för
samhället i form av skattebortfall,
ökad sjuklighet, kriminalitet med
mera.

Arbetslösheten har ökat dramatiskt
och är den främsta orsaken till att sta-
tens ekonomi har forsämrats. Vi kom-
mer aldrig kunna sanera statsfinan-
serna om vi inte gör något åt arbets-
lösheten. Det är den som är den stora
kostnaden i statens underskott. I det
perspektivet är nedskärningarna i den
offentliga sektorn som kommer att
innebära att 100.000 jobb (till största
delen kvinnojobb) riskerar att försvin-
na inom kommuner och landsting
fram till år 2000 en mycket oklok och
destruktiv politik.

Mona Sahlin sa i valrörelsen att
kvinnor miåste inse att framtidsjobben
finns i den privata sektorn. Visst mås-
te det skapas jobb i den privata sek-
torn. Men det är inte realistiskt att tro
att den privata tiänstesektorn och in-
dustrin med dagens tekniska utveck-
ling och rationaliseringar är organi-
serad så att den kan suga upp den
arbetskraft som friställs i kommuner
och landsting.

Brist på insikt
Men vad sådana uttalanden framfö-
rallt visar är en häpnadsväckande
brist på insikt om vad den offentliga
servicen betyder för kvinnors möjlig-
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het att förvärvsarbeta överhuvudta-
get. Oavsett om kvinnor arbetar som
byggnadsarbetare eller tekniker inom
den privata sektorn måste det finnas
en väl fungerande barn- och äldreom-
sorg. Annars kan inte kvinnor arbeta.
Så enkelt är det. Barn och gamla kan
inte tänkas bort. Ska kvinnorna åter-
igen utföra samhällets omsorgsarbe-
te gratis i hemmet?

I EU-länderna drabbar fattigdomen
framförallt kvinnorna. Kvinnorna
hänvisas till de så kallade atypiska
jobben, som enligt EU-parlamentets
definition är alla former av deltidsar-
beten. Men det är framforallt de tids-
begränsade anställningarna, ibland
utan kontrakt, som ökar kraftigt. Sä-

songsarbeten och hemarbeten, myck-
et lågt betalda med mycket osäkra ar-
betsvillkor utan sociala rättigheter
som sjukersättning, pension, föräld-
raförsäkring och så vidare.

Europaparlamentet har hemställt
att atypiska arbeten jämställs med
andra när det gäller säkerhet, förmå-
ner osv. I själva verket går sådana for-
slag stick i stäv mot de avregleringar
som ingår i EU:s gemensamma eko-
nomiska politik.

Också i Sverige är kvinnorna EU-
medlemskapets stora förlorare. Och
värre blir det med konvergenspro-
grammet och medverkan i den eko-
nomiska och monetära unionen.

Grunden rasar
I valrörelsen sa socialdemokraterna
att den viktigaste frågan var att få ner
arbetslösheten. Man sa att man skul-
le värna om välfärdsstatens kärna,
skola, omsorg och vård. Kvinnorna
skulle få hela lönen och halva mak-
ten.

Men den nedskärningspolitik som

bedrivs raserar grunden for jämställd-
heten mellan könen. Nedskärningar-
na inom den offentliga sektorn gör
kvinnor arbetslösa. Även om vi ännu
har en bit kvar till den situationen
med de atypiska jobben som utveck-
las i EU-länderna, så har andelen till-
fälligt anställda ökat också i Sverige,
mest bland privatanställda kvinnor.
Men till fölid av att kommunerna drar
ner på den fast anställda personalen
for att pressa sina kostnader har ock-
så mellan var fjärde och sjätte kom-
munalanställd tidsbegränsade arbe-
ten. Påtvingat deltidsarbete på grund
av privatiseringar och omstrukture-
ringar börjar också bli ett problem. Vi
ser redan att det finns klara tenden-
ser till att särskilt de lågavlönade
kvinnorna med små barn drivs bort
från arbetsmarknaden. Forra året var
arbetslösheten bland småbarnsmöd-
rar under 24 är 57 procent. För små-
barnspappor var motsvarande siffra
15 procent. Det kommer att leda till
en växande informell sektor med

kvinnor som arbetar oavlönat i hem-
met.

Risken är också stor för att en svart
tjänstesektor utvecklas, såsom skett i
många EU-länder, nu senast i Dan-
mark. Fattigdomsfällan håller på att
slå igen om många kvinnor i Sverige
precis som den gjort tidigare i EU-län-
derna.

Den politik som regeringen nu för
måste ses mot bakgrund av den på-
gående processen att leda in Sverige i
den ekonomiska och monetära unio-
nen vilket innebär en gemensam eko-
nomisk politik och på sikt en gemen-
sam valuta.

Denna utveckling måste stoppas. I
den närmaste framtiden ligger arbe-
tet med att motverka EU:s unionsut-
veckling och därmed att hela projek-
tet med den ekonomiska och mone-
tära unionen överges. Då ökar förut-
sättningarna för att bedriva en poli-
tik för rättvisa, full sysselsättning och
social trygghet.

Gudrun Schyman
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Därfö r ar jag kommunalanställd
I krisernas och systemskift-
enas dagar är det allt svårare
att bevara arbetsglädje och
yrkesstolthet för oss offent-
ligt anställda som med krym-
pande resurser ska försöka
leva upp till alla löften och
målsättningar,
Allt ifrågasätts och pris-
märks, inget anses längre
heligt. Men inga diskussio-
ner är någonsin förutsätt-
ningslösa, därför är det vik-
tigt att göra klart för sig var
man själv står, hur man ser på
sitt eget arbete och det sam-
manhang det ingår i.

ffi
=EM

$.'P

Synen på arbetets mening har föränd-
rats genom historien. I det gamla
Grekland, som var ett slavsamhälle,
även om vi oftare omnämner det som
den västerländska demokratins vag-
ga, ansåg filosofen Platon och hans

efterföljare Aristoteles att arbete var
något för somliga nödvändigt ont.
Arbetets mening var den egna försörj-
ningen och skapandet av de nyttig-
heter som behövdes i samhället.

Självförverkligande och lycka däre-
mot uppnås enligt Platon inte genom
arbete utan bara i det fria filosofiska
tänkandet. Följaktligen var i hans
värld det manuella arbetet ännu min-
dre värt än det intellektuella.

Visst präglar dessa antika värde-
ringar fortfarande vår syn på arbetet.
Men i ännu högre grad lever vi med
Luther vid vår sida. Enligt Martin
Luther är arbetets mening att fortsät-
ta guds skapelseverk, att fullgöra bu-
det om kärlek till nästan, att rena från
onda begär och förhindra orätta hand-
lingar. Arbetet är alltså för Luther ett
medel till självförverkligande i me-

ningen att tjäna sin nästa. Arbetet blir
då viktigare än fritiden och det är ing-
en värdeskillnad mellan intellektuell
verksamhet och kroppsarbete.

Marxismens syn
Ovanpå detta har vi sedan tagit till
oss delar av marxismens syn på ar-
betet som samhälleligt nödvändigt
och en förutsättning för människans
självförverkligande. Men enligt Marx
kan denna harmoni mellan människa
och arbete inte uppnås inom det ka-
pitalistiska systemet utan den frihet

ffiffi
och lycka som arbete kan ge finns
först i det klasslösa samhället. Arbe-
tet är då självklart viktigare än friti-
den.

Som ett bakslag, en återgång till Pla-
ton, ja ännu värre, kom vid sekelskif-
tet amerikanen F.W. Taylors teorier
om "vetenskaplig företagsledning". I
hans foretagsvärld var idealet en
strikt hierarki och en långt driven ar-
betsdelning grundat på minutiösa
tidsstudier. Taylor är mannen bakom
den omdiskuterade MTM-metoden
som satt djupa spår i det svenska ar-
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betslivet, ända in i biblioteksvärlden.
Enligt Täylor är för individen arbetets
enda mening förtjänsten. Människan
arbetar bara for lönens skull, for att
sedan på fritiden ha ekonomiska möi-
ligheter att tillfredställa sina behov.

Ännu nyare teorier om arbetets
mening betonar arbetets betydelse för
att tillgodose människans behov av
gemenskap och möjlighet att utveck-
la sina egna intressen och förmåga.

Cemensamt för samtliga teorier är
att man anser att arbetets syfte är att
producera varor och tjänster som till-
godoser människornas behov. Om se-
dan behovet är atombomber och bi-
lar eller vård och utbildning det är en
annan diskussion.

Var finns det meningsfulla ar-
betet?
Till vardags vet vi ju alla att arbetets
mening och värde beror på om det vi
gör är till nytta för andra, att vi gör
det i en arbetsgemenskap där vi trivs
tillsammans, stöder och uppmuntrar
varandra, där vi får möjlighet att ut-
veckla vår egen kreativitet och förmå-
ga till ansvarstagande, och får en lön
som vi uppfattar som rättvis.

Utifrån dessa värderingar som de
flesta av oss har men kanske inte all-
tid gjort klart för oss, skulle den del
av den offentliga sektorn som har an-
svar för vård, omsorg, utbildning,
kunskapsförmedling och kultur kun-
na erbjuda de mest meningsfulla, ut-
vecklande, kreativa och därmed mest
eftertraktade jobben. Om det nu inte
var så att vi ständigt får höra att vi
kostar för mycket, gör för lite, är in-
effektiva, helt enkelt slösar bort skat-
tepengar i största allmänhet. När vi
samtidigt ser att löneskillnaderna
ökar; och att det inte är det nära arbe-
tet med andra människor som upp-
skattas, så äter sig det nu forhärskan-
de sättet att värdera människor efter
mätbara produktionsresultat även in

i den mest humanistiska sjä[. Männis-
kovärdet blir liktydigt med lönen.

Tyvärr verkar det som om det blir
Platon och Taylor som behärskar al-
las sinnen, när svångremmen dras åt.
Med lite mer Luther och Marx istäl-
let hade vi inte haft den absurda situ-
ationen att vi har en stadsdirektör
som har mer än fem gånger så myck-
et betalt som ett vårdbiträde. I vilken
bemärkelse kan man påstå att han är
fem gånger så viktig eller värdefull?

På så sätt blir den enes morot orsak
till många andras vrede och förlustav
arbetsglädje.

Visst har vi råd att fråga varför
Ieppe super?
Självklart kan man inte rationalisera
på samma sätt inom vård, omsorg,
utbildning och kultur som inom till-
verkningsindustrin, därför blir den-
na del av den offentliga sektorn jä^-
forelsevis dyrare. Barn växer inte for-
tare eller lär sig snabbare, folk blir inte
friskare bara för att produktiviteten
höjs på andra delar av arbetsmarkna-
den... det kanske rent av är tvärtom.
Människan har vare sig blivit klokare
eller mer kvicktänkt bara för att hon
lyckats konstruera maskiner som
spottar ut prylar i allt snabbare takt.

Det tar i princip lika lång tid att sät-
ta upp en teaterpjäs nu som på Sha-
kespeares tid eller att skriva en bok
som på Strindbergs. Samtal, med-
mänskligt engagemang,omsorg och
forståelse är lika tidskrävande nu som
tidigare i historien. Det nya är att vi
till stor del omvandlat tidigare kvinn-
ligt oavlönat reproduktionsarbete
(d.v.s. den vård, omsorg m.m. som
behövs for att förse produktionen
med arbetskraft) till lågavlönat kvin-
noarbete, även om det finns röster
som tycker att det återigen ska bli ide-
ellt - oavlönat arbete.

Men det är självklart att vi som ar-
betar i dessa i grunden inte rationali-

serbara verksamheter (i överbyggna-
den går det förmodligen att förenkla)
ska ha samma del av välståndet i
form av lön och andra förmåner som
anställda inom mer "produktiva"
områden.

Idealist, iavisst!
Ideellt arbete ställs ibland i motsats
till professionellt. Visst har det arbe-
tats mycket ideellt i den offentliga sek-
torn i meningen oavlönat eller lågav-
lönat arbete, men det arbetet har va-
rit minst lika professionellt utfort som
det man betalt en rimlig lön för; det
handlar snarare om manligt och
kvinnligt .

Hur professionella vi än är måste
vi även vara idealister i den mening
att vi tror på det vi gör, att vi före-
drar kollektiva av allmäna medel fi-
nansierade lösningar inom vård, om-
sorg, utbildning och kultur framför
privata där den enskildes betalnings-
formåga avgör omfattning och kvali-
tet.

Varför jobbar vi annars med detta
inom den offentliga sektorn?

Crundid6n för den del av den of-
fentliga sektorn vi arbetar inom är
solidaritet och jämlikhet.

Den onyanserade negativa inställ-
ningen till den offentliga sektorn och
de ideliga sparbetingen som påstås tilt
stor del bero på våra ohemula löne-
ökningar gör det allt svårare att hålla
i minnet att det arbete vi utför är nöd-
vändigt och viktigt, ja, till stor del själ-
va grunden för det demokratiska väl-
färdssamhället och dess framtid.

Välfärdssamhället har liksom Mid-
gårdsormen börjat bita sig själv i
svansen, frågan är hur långt det kan
knapra innan...

Text och bild: Ingrid Atlestam,
bibliotekarie o c h frilan sskribent
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Det goda arbetet
Klockan är tre. På morgonen.
Mina ögon går i kors. Men än
är arbetsdagen inte slut. En
smet till att vispa och bakas
till tårta för morgondagens
caf6gäster Mot tyra gryr den
nya dagen.

Det är alldeles stilla nu/ spegelblankt
ligger havet, luften känns frisk och
stark. Synd att gå och lägga sig. Snart
kommer |an med fiskebåten, på väg
till makrillfisket. Vi vinkar till varan-
dra. Min dag sluta4, hans har just bör-
jat. Vi är nog båda nöjda med våra
arbeten, fastän det ena är slitsamt som
det andra.

Hur kan jag vara så nöjd och glad,
fast jag är dödstrött? Vad är det som
ger mitt nattliga arbete ett sådant vär-
de? Det kan knappast vara timför-
tjänsten som måste betecknas som
minimal. Är det för att jag själv kan
bestämma både arbetstakten, tiden
och intensiteten? Vid närmare betrak-
tande stämmer inte ens det. Har jag

inga bullar i morgon, får jag inga gäs-
ter alltså tvingas jag ändå att baka och
vaka och trotta ut mig. Det är någon-
ting annat som gör att jag arbetar gär-
na och dessutom drar in hela famil-
jen, vänner och bekanta i vårt värv.

Jo, nu vet jag! Det är synligheten, och
uppskattningen. Aldrig i mitt liv har
jag gjort något som gett så mycket
nöjda och glada miner, så mycket ah
och oh och mm och "gott". Det gör
mig glad. Och är man glad kan man
orka nästan hur mycket som helst.
Alltså: min enkla filosofi: arbetet man
utför behöver synas och uppskattas
av andra! Så är det. Visst är det en-
kelt med just goda kakot, tårto4, glass

och så vidare som dessutom erbjuds
semesterfirare på sitt bästa humör.
Men filosofin bör kunna användas på
det mesta vi utför här i livet, om det
är betalt eller obetalt arbete.

Nja? En viss skillnad är det förstås
om man säljer solidariskt kaffe och
bakar brödet av obesprutad säd som
odlas av bönder här på orten. Med
andra ord om man kan känna att ord

och handling går något så när hand i
hand. Det låter präktigt, men kräver
också en viss ansträngning som dock
leder till att arbetet känns än mer
meningsfullt.

Ska jag siå ta den värsta motsatsen
så tänker jag på Boforsarbetaren som
med yttersta precision mäter och fi-
lar och borrar for att få det perfekta
forintelsevapnet till stånd. Han eller
hon får kanske ocksii massor av upp-
skattning av chefen, dessutom en bra
lön när exportsiffrorna stiger... Hur
ska vi forhålla oss till det? För mig
som inte bor i Karlskoga är svaret
enkelt: bort med krigsindustrin, gör
något annat i stället! Jag menal, det
goda arbetet, får inte vara till någon
annans fördärv.

Om vi ska ha någon definition på
arbete så skall det vara såhär: En upp-
offring och ansträngning for det ge-
mensamma bästa som inte upphör
vid nations- eller unionsgränsen.

IUST SÅ!

Erni Friholt,
sommarcafötigare

Det var länge sedan jag satt
förväntansfull med pennan i
högsta h.rgg och plitade ner
mina önskningar till tomten.
Irrs( nu he(tnrrc( iag. miq r en

-
f irknande srtuatton.
I
I

I Då rörde det sig om lek innan livets

I allvar börjat - en nalle till tröst eller

I kanske en docka - nu handlar det om

J s!älva LIVET och "tomten" heter Sta-
(cr.:'

Onsknin gen gäIler arbetsm arkna-
den, hur vill just jag att den skall se

ut?

Jag arbetar heltid, är ensamstående,
inga barn - har alltså bara mig själv
att ta hand om och jAC tycker att 8
timmars arbetsdag är för mycket! Vet

Liv före 40?
inte hur ofta jag skänker forvärvsar-
lretande {\erbarns{öråldrar en tanke

och undrar hur DOM hrnner med???

När får dom sina viktiga, livgivande
minutrar av avkoppling som för mig
består i att ta på hörlurarna och sjun-
ka in i musiken? Inte konstigt att
många kvinnor säger att "livet börjar

*'1--€ftcf iv . t*tJf rii r-iisici ;TiOtiiIAf cir- iU
dä den tid över, när familjen kräver
varje sekund av ens tid och man kan
börja se till sina egna intressen.

Det är i dessa banor mina tankar går
när jag nu skall gora min önskelista.
Skulle det vara omöjligt att det fanns
"ett liv före 40" även för den som valt

att arbeta och skaffa familj? "Livet"
oåeår iu {aktrskt he\a trden. Och är det

verk)igen meningen att en del skall

slita ut sig på ett arbete i den mest

aktiva åldern, samtidigt som andra

går arbetslösa?
Möjligheten att ta igen allt man inte

hunnit kanske inte infinner sig när

rTiciii ot t ;t ;:4..Jirs;ona'i ,\ei, pd mtn öns-

kelista stär en vettigfördelnin g av alla
arbeten mellan alla människor med
målsättningen att forkorta arbetsti-
den. fag önskar att det vore praktiskt
genomförbart att fördela nödvändiga,
tråkiga arbeten likaväl som mer sti-
mulerande arbeten.
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En av mina hörnstenar är också att
införa samhällstjänst på sjukhus för
ALLA t.ex. efter avslutad skolgång.
Detta tror jag skulle kunna förebygga
våld och främlingskap. Min förhopp-
ning är att en människa som sett och
arbetat med sjuka blir ödmjuk och får
större förståelse för sina medmänni-
skor.

Sedan är det, det här med "rätten
till arbete" . Jag är övertygad om att
ett arbete stärker självkänslan, men
jag blir rent förskräckt när jag tänker
på hur indoktrinerade vi är att betrak-
ta arbetet som meningen med livet.
En som inte gör ett "riktigt" arbete ser
man lätt ner på. Detta underlättar ju

inte precis för arbetslösa att finna an-
dra värden.

Apropå arbetslöshet så kan jug
omöjligt förstå att vi inte har råd med
t.ex. vårdpersonal, samtidigt som
massor av människor går arbetslösa
och får bidrag. Olika plånböcker för-
ståss, men när skall de som har hand
om plånböckerna se till helheten? ja
kanske är det som hamnar högst på
önskelistan - vanligt sunt "bondför-
nuft" hos våra arbetsmarknadspoliti-
ker och ekonomer med formåga att
se till helheten och siälvklart minst
grundkurs i vanlig, enkel hushållse-
konomi.

Marianne Lindström, geolog

Tänkar om arbete

Eil kon-
struerat
problem

Arbetsmarknad - det låter
konstruerat och är konstru-
erat. Människor vill ju göra
det som behöver göras, och
vill samarbeta med varandra
för att utföra det som behövs
för att ett samhälle skall
fungera.

Att det inte ser ut som det vore så

beror bl.a. på de föreställningar vi
matas med, att vissa måste tjäna på
andras arbete. Men det är ju felaktig-
heter som måste spridas för att ett
kapitalistiskt samhälle skall kunna
genomforas. Arbetsmarknad är ett
konstruerat problem för att företags-
potentater med hjälp av politiker gjort
det till ett problem. Arbete som be-
höver utföras saknas inte. Människor
som kan och vill utföra arbete saknas
inte. Det arbetet som behöver göras
kan fördelas på alla, då behöver ing-
en ägna den största delen av sin tid
till arbete och ingen behöver känna sig
överflödig. Och alla får omväxling.
Arbetsuppgifter kan nämligen också
rotera. (Vi kan ju träna oss till detta
precis som vi tränar oss till något an-
nat.) Alla får också mycket tid tilt fri-
luftsliv, iäsning, trädgårdsarbete,
konstutövning, hantverk, författar-
skap eller vad man vill. Med god or-
ganisering kan det göras. Det är fak-
tiskt inte så som någon fått oss att tro
att vi skall slita och sträva i vårt anle-
tes svett å ena sidan, eller å andra si-
dan inte få vara med och gora något
alls.

Birgitta Nilsson,

fritidspedagog
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Vem har nytta av läckande
avloppsledning ar?
Tävloq böcker, siukhus med
avancerad utrustning
avloppssystem, bussaq, järn-
vägsstatione4, daghem, skolor
- allt är betalt och finns där,
Fast det behövs mer
investeringspengar till kom-
pletteringar och underhåll för
att vi ska kunna utnyttja de
redan gjorda investeringarna
effektivt. För vem har nytta

itav avloppsledningar som
läcker?
Investeringarna är betalda av skatte-
pengar så vi kan fungera som solida-
riska kostnadsutjämnare för varan-
dra. Vi delar på de stora kostnaderna
för att alla ska ha råd att gå i skola,
åka tå9, få sjukvård,läsa böcker m.m.
Vår offentliga eller gemensamma sek-

tor är också grunden för den jämlik-
het vi uppnått. Även om vi i prakti-
ken har långt kvar var vi det mest
jämlika landet i världen när FN un-
dersökte det sist. Men systemet hål-
ler på att rasa.

Investeringarna utnyttjas inte effek-
tivt längre. Personalen sägs upp. Det
finns inte tillräckligt med pengar till
den så kallade driften. Museekassan,
sjukhuskassan, utbildningskassan,
o.s.v. har fått allt minskad tilldelning.
Personalen tvingas istället sitta hem-
ma och längta efter att göra något
nyttigt och få betalt från andra kas-
sor; a-kassan, bostadsbidragskassan,
socalbidragskassan eller i bästa fall
blir de bara "övertaliga" d.v.s. de får
vara kvar på sin arbetsplats men inte
göra vad de är utbildade föl utan is-
tället ofta gå på en dyr kurs - men
detta redovisas under ett annat kost-
nadsställe och då har arbetsgivaren
ändå klarat sitt sparbeting.

Men arbetstagaren, en överväldi-
gande majoritet kvinnoq, och "bruka-

ren", t.ex. skolbarn som får gå i allt
större klasser, är förlorarna. Varför
blir det på detta sättet? Jo det sägs att
vi inte längre vill fungera som solida-
riska kostnadsutjämnare för varandra

- fast det är inte sant. Vem är det då
som siiger det? Är det de lågavlöna-
de kvinnorna, de stora forlorarna?
Nej, det är det inte. Är det våra folk-
valda? Nja.

"Marknaden" har alltid varit stark,
men vi andra var starkare förr. Men
när vår folkvalda regering under slu-
tet av 8O-talet började liera sig mer
och mer med maktens män och låta
"marknaden" ta över den reella mak-
ten alltmer, då började det gå utför
för kvinnor och barn, allt värre har
det blivit sedan dess. Därfor måste vi
i högre grad uppmärksamma och ana-
lysera vem eller vad som egentligen
styr vårt land och vart. Nu finns det
trots allt ett socialt trygghetsnät kvar.
Det finns a-kassa, bostadsbidrag och
socialbidrag att tillgå, men hur länge
till och i vilken omfattning? När har
makten tagits över helt av en makt-
struktur där det inte finns utrymme
for solidaritet och jämlikhet.

Varfcir höjer de offentliganställda
själva inte sina röster ännu mera? En
av orsakerna ligger säkert i att man
under parollen decentralisering och
ökad självständighet flyttat ner beslu-
ten om man ska dra in gungorna eller
karusellerna till det egna daghemmet
och i att ansvaret for vem som kan
besluta om man ska ha både gungor
och karuseller men inte äventyrsbad
har blivit otydlig. Denna form av
"självständighet" utan tydligt över-
gripande ansvar har lett till ett oer-
hört revirtänkande och påtvingat
snålande. De små enheterna har inte
längre råd att ta in en vikarie eller ha
någon anställd som inte har "full"
arbetskapacitet etc.

Revirtänkandet finns på alla nivåer
inom offentlig forvaltning. Det mås-
te brytas. Den uppsplittrade budge-
ten får inte vara styrande över män-
niskors bästa. Vi behöver en regering
och kommunfullmäktige som ser
samhället som en helhet och har en
långsiktig planering. Vi behöver nå-
gon som tar ett samhällsekonomiskt
ansvar. Persson & Compani talar om
ansvar och besparinga4, budgetunder-
skott. Visst, men vi har råd med JAS,
men inte akutsjukvård. Vi har råd att
betala människor så de har mat for
dagen, men vi har inte råd att låta
dem arbeta så barn och gamla får den
vård och omsorg de behöver; även om
det inte kostar mer.

Det är ungefär lika dyrt för sam-
hället att ha en undersköterska arbets-
lös som i arbete. Men undersköter-
skan vill i de flesta fall arbeta; upple-
va att hon uträttar något nyttigt och
få ersättning for detta, träffa arbets-
kamrateD få betalt frir något man ut-
rättat. Och undersköterskan behövs
inom sjukvården.

Det är inte samhällsekonomiskt
lönsamt att låta personal på bibliotek
och mus6er bli övertaliga när böcker-
na och tavlorna och lokalerna finns
dät och det samtidigt finns ett stort
behov från allmänheten att få nyttja
dessa våra gemensamma resurser. Är
det inte mer lönsamt att ha dygnet
runt öppna bibliotek i alla stadsdelar
på sikt och rent samhällsekonomiskt?
Att ha en bildad befolkning är en
grundstomme för en demokrati. Där-
för kan man inte heller skära ner re-
surserna i skolorna. Alla barn har rätt
till undervisning utifrån dennes for-
utsättningar. Det är lönsamt på lång
sikt att hjälpa de barn som inte följer
den "normala" fållan. Det vet vi, men
ändå dras det in på stödresurser till
skolo4 daghem m.m.
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Thnkar om arbete

-Tango om
sextimmarsdagen

vi vill. Plocka svamp, måla,läsa, skri-
va eller lära oss något vi länge önskat
veta. Leka och vara allmänt sociala.

Och så blev det 80-tal
På 80-talet var det dags igen. En ny
studiecirkel, med nya förhoppnings-
fulla medlemmar. En man var med
denna gång!

Återigen gick vi igenom allting,
skrev till facken och regeringen. Nu
fick vi svar från ett flertal fack som sa

att iust nu var det inte aktuellt, så

småningom kanske. Men under tiden
hade många kvinnor redan skaffat sig
sex timmars arbetsdag på egen be-
kostnad.

Detta innebär sämre pensioner och
sjukkassa, men kvinnorna hade valt.

Och så blev det 90-tal
Nu är det mer aktuellt än någonsin.
Alla fack har i princip gått med på 6-
timmarsdagen och många forsök,
med goda resultat, har visats upp.
Varfor är det då ändå så trögt? Är det
en kvinnofråga? Är det en maktfrå-
ga? Tror de styrande männen att allt
ramlar ihop om de inte jobbar tio tim-
ma4 om de inte är med när allt be-
stäms?

Något lurt är det, men de män och
kvinnor som inte forståt att det är li-
vet som gäller ndr man lever, att om-
sorg om barn, gamla, natur och miliö
är livsviktigt, de skall inte sitta som
bromsklossar i styrande ställningar.

|ag väntar nu på den nya revolu-
tionen som snart inträffa4 den som ser
till människans välbefinnande och
inte till bankfackens eller var de gom-
mer sina rikedomar. Kampen om sex-
timmarsdagen är som att dansa tan-
go, ett steg fram, två steg tillbaka, men
för det mesta går det runt.

Taida Hagman
Bild : Cecilia H ög gström

Skulle jobben kunna räcka till alla?
Visst, om vi sätter oss ner och skriver
en lista över vad som behöver göras
är jaghelt övertygad om att det räck-
er mer än väl till 6 timmars arbete åt
alla fem dagar i veckan, och ur ett
samhällsekonomiskt helhetsperspek-
tiv blir det inte dyrare än att ha 13Vo

av befolkningen arbetslös. Dessutom
skulle inte Sveriges topplacering när
det gäller jämställdhet behöva rasa.

Vi måste se oss som en helhet, ett na-
tion som bygger på solidaritet och
rättvisa, en nation som har bärkraft
även efter år 2000.

Gunnel Atlestam,
journalist och tidigare mångårig

erfarenhe t från utredning sarbe te inom

offentlig sektor

Redan pä7}-talet var iag med
i min första studiecirkel om
kortare arbetstid. Vi diskute-
rade alla fördelar och nackde-
la4, hur det var när
åttatimmarsdagen infördes,
och allt möjligt däremellan.
Vi skrev till fackföreningarna
och regeringen.
Det blev några minuter kortare ar-
betstid varje år, men inte så som vi
hade tänkt oss. Vi hade tänkt att det
tvungna arbetet, som måste utfciras,
det som alla är beroende av skulle
utföras på så kort arbetstid som möj-
ligt. Det skulle vara bra betalt, så vi
kan leva gott och under så goda för-
hållanden som möjligt. Därefter kom-
mer fritiden, där vi kan göra det som

J
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Slaveri eller välsignelse?
Arbeit macht frei ("Arbete
gör dig fri") stod det öaer
ingången till Auschwitz - den
aärsta cynismen i mänsklighe-
tens historia.
Arbete kan vara en källa till
tillfredsställelse och siälv-
känsla. Vi är alla stolta över
ett gott utfört iobb, antingen
det är ett nyskurat golv eller
en välskriven artikel. På-
tvungen sysslolöshet är ned-
brytande. Idag leder det unga
arbetslösa till drogmissbruk
och rasism. [Jnder förra seklet
drevs borgerskapets sysslo-
lösa kvinnor in i nerv-
siukdomar och hysteri.

De flesta av oss måste arbeta för att
överleva. Så har det alltid varit, men
i gamla tider innebar det ofta ett
omänskligt slit. Då kunde arbetet kän-
nas som ett straff - "i ditt anletes svett
skall du äta ditt bröd!" - medan Pa-

radiset var platsen där träden bar så

rikligt med frukt att man inte behöv-
de slita för födan. Medeltidens bon-
debefolkning drömde om ett Schlaraf-
fenland, där stekta grisar kom flygan-
de genom luften medan man lättiefuilt
kunde sträcka ut sig i gräset.

Med industrialismen infördes an-
dra arbetsformer. Efterhand som tek-
niken förbättrades blev inte längre det
fysiska arbetet så betungande, men i
gengäld var det ofta så tråkigt och
enahanda att det blev själsdödande.
Arbetet blev för många ett nödvän-
digt ont för att kunna få ledigt sen.

Man levde bara för fritiden.

En socialistisk framtidsvision
Många mer eller mindre stora tänka-
re har genom tiderna försökt förestäl-
la sig hur det idealiska samhället skul-
le se ut, och då har alltid fördelning-

en av arbetsuppgifterna spelat en stor
roll, alltifrån Platons auktorifåra stat,
där slavar skulle utgöra den arbetan-
de klassen, medan filosoferna skulle
regera.

Mycket närmare vår egen tid levde
en amerikan som hette Edward Bel-
lamy. Han såg hur hårt livet var för
kvinnliga fabriksarbetare i Philadel-
phia, och därför ville han befria alla
kvinnor från allt arbete. Hans socia-
listiska framtidsvision Looking Back-

ward utkom 1888, och väckte stor upp-
märksamhet. Redan året efter över-
sattes boken till svenska. Bellamy fö-
reslog att allt arbete som i hans ögon
var tråkigt och enahanda, som städ-
ning och matlagning, skulle ufföras av
en värnpliktsarm6, där alla (underfrir-
stått alla män) skulle tjänstgöra un-
der tre ungdomsår. Därefter skulle
männen, efter noggranna tester av
deras intelligens och arbetsförmåga,
placeras i en industriell hierarki med
strikt arbetsplikt. Fängelse med vat-
ten och bröd för alla som vägrade job-
ba! Unga flickor skulle ägna sig åt
gymnastik och friluftsliv, bli sunda
och vackra for att kunna föda sunda
barn. I övrigt kunde Bellamy inte
komma på någon annan sysselsätt-
ning for kvinnorna än att köpa klä-
der.

Människornas liv skulle regleras
hårt och reglerna följas till punkt och
pricka. Ett paradis för byråkratel där
människan kontrollerades från vag-
gen till graven av maskiner och ex-
perter.

Småskaligt samhälle
I London satt en socialist med helt
andra visioner. William Morris, han
med de vackra tapeterna, älskade att
arbeta. Han var en mycket kunnig
hantverkare inom många olika områ-
den, och han visste vilken tillfiedsstäl-
lelse arbetet kan ge. I polemik med
Bellamy skrev han sin utopiska roman

News from Nowhere. Morris drömde
om ett småskaligt samhälle med ren
luft och rent vatten - till skillnad från
sekelskiftets smutsiga och bullriga
London. I Morris' värld var alla män-
niskor sysselsatta med meningsfulla
uppgifter - inte minst kvinnorna,
även om det rör sig om traditionella
kvinnliga sysslor.

Arbetsrotation var viktigt. Den som
hade suttit vid vävstolen några må-
nader (det var männen som var vä-
vare) lämnade över jobbet till någon
annan och drog ut på landet för att
arbeta med slåttern. Sen kunde han
kanske lära sig silversmide om han
hade lust, eller gå till en byggarbets-
plats.

Barnen behövde inte gå i skolan.
Moris, som hade den engelska över-
klassens hemska minnen från en auk-
toritär internatskola, var övertygad
om att barn lär sig det de behöver
genom att följa de vuxna i arbetet.

Socialisten Morris svärmade för
medeltiden och hans utopi är en dröm
om det forflutna. Sekelskiftets indu-
strialiserade England var fult och
smutsigt, och exploateringen av män-
niskorna var hård och omänsklig.
Morris ville leva i en vacker värld, och
han beskriver lustfyllt de vackra hu-
sen med deras mänskliga proportio-
ne4 de vackra kläderna, silversmyck-
ena - och de vackra, sunda, lyckliga
människorna. De är lyckliga genom
att var och en utför ett meningsfullt
arbete. Happiness without happy daily
work is impossible, menade Morris.

Skräckvisioner
Under vårt sekel har vi förlorat tron
på ett lyckligare samhälle genom stän-
dig tillväxt, och framtidsromanerna
är inte längre hoppfulla utopier. De
blir istället till skräckvisione[, dysto-
pieq, som tex Huxleys Du aackra, nya
aiirld, Orwells 1984 och Bradburys
Fahrenheit 491. En som skrev en
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skräckvision utan att mena det var
B.F. Skinner. Med sin bok Walden Two

ville han visa hur ett effektivt sam-
hälle kunde konstrueras. Det är otro-
ligt att en psykolog (Skinner var be-
haviourismens fader) visste så lite om
människors känslor och drömmar. I
Walden TWo, som var samhällets
namn (Henry David Thoreau hade på
1800-talet beskrivit en idyll i boken
Skogslia i Walden) var allt rationellt
uttänkt. Alla hade fyra timmars ar-
betsplikt, men Skinner ger få och vaga
beskrivningar av vad arbetet gick ut
på. Förutom jordbruk och boskaps-
skötsel sysslade man tydligen med
tekniskt avancerad småindustri.

Kvinnorna skulle föda barn mellan
16 och 23 ärs ålder, för att resten av
livet ägna sig åt annat. Barnen sköt-

tes kollektivt och rationellt - det för-
sta året i ljudisolerade och termostat-
reglerade glasburar, där de låg nakna

på plastmadrasser som snabbt kun-
de spolas rena.

Skinners idealsamhälle var antide-
mokratiskt ("vanligt folk är för dum-
ma för att förstå politik") - en männi-
sko- och beteendefabrik utan utrym-
me för svaga, avvikande eller kreati-
va varelser.

Vardagsliv
Att även kvinnor har visioner - jord-
nära visione4 relevanta för vår tid -
kommer till uttryck i boken Det nya

aardagsliaef, som har skrivits av en
grupp nordiska arkitekter och forska-
re. Här ska jag bara citera ett par av
uppsatserna.

Inga-Lisa Sangregorio skriver om
"Arbete idag och i framtiden". Hon
påpekar att kvinnornas arbetsbörda
har ökat. De flesta har såväl avlönat
arbete som ansvar för hushållsarbete
och social förnyelse (reproduktion),
och många tvingas till individuella
lösningar för att klara vardagen. Hur
ska vi kunna ändra på detta?

Vi måste kortsiktigt försvara kvin-
nornas lönearbete och ekonomiska
självständighet, som hotas av ny tek-
nik och nedskärningar inom den of-
fentliga sektorn. Samtidigt måste vi
långsiktigt kräva en förändring av
hela organiseringen av arbetet och
fördelningen av arbetet och arbetets
frukter.

Förändringen måste innebära ett
ökat lokalt arbete och självbestäm-
mande och ett minskat beroende både
av'marknaden' och'samhället'. Lön-
earbetet begränsas (men avskaffas
inte!) till förmån för självstyrt arbete
utanför marknaden. Det behövs en
mellannivå mellan det privata och
det offentliga, mellan'storsamhället'
och den lilla kärnfamiljen. "Denna
mellannivå måste vara knuten till bo-
endet och bygga på arbetsgemenskap
och självbestämmande för grupper av
människor som bor nära varandra",
säger Sangregorio.

Den danska forskaren Hedvig Ves-

tergaard skriver om den informella
ekonomin, dvs aktiviteter inom hus-
hållen, inom föreningar, vid ömsesi-
diga tjänster osv. Den osynliga eko-
nomin är arbetet i det enskilda hus-
hållet: matlagning, städning, disk,
tvätt, inköp, barnuppfostran... Det
innebär ett fast dagligt mönster och
märks bara när det inte blir gjort. I
ett solidariskt samhälle deltar man i
vardagslivets funktioner i grannska-
pet, där man ger efter förmåga och
tar emot efter behov. Tillsammans blir
vi kapabla till mer än vad det enskil-
da hushållet förmår!

Norska Sigrun Kaul skriver om
"Närmiljö som utopi". Hon påpekar
att vi måste utgå från barnen. Hur
barnen behandlas i ett samhälle är ett
tecken på hur det mänskliga hante-
ras.

Boken innehåller en lång rad tänk-
värda uppsatser. Eftersom den är skri-
ven på norska, danska och svenska

blir det också en läsövning i nordiska
språk!

För alla er som fortfarande dröm-
mer om sextimmarsdagen, rekom-
menderar iag en bok av den norske
rabulisten Christian Vennergärd: Ar-
beta mindre,Ian mer.Livet kan vara rikt
även utan ett avlönat arbete!

Aase Bang
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Thnkar om arbete

-Lyft mig och jag flyger!
"På aäg från skolan till dagis tar jag "omoiigen" genom lek-
gården. Ytterligare en löneförmån roffa, iog åt mig i förbifarten.
lag möts aa glada välkomnande hiilsningsrop. Alla saåra dagar
räddas aa dessa aanma famnar och glada igenkännanden. Hör
tankar jag kraft och ser meningen med mitt arbete.
För några stenar köper jag nybakade kakor och kaffe ao sand på
Cafdet som har öppnat aid trädgårdsmöblertta, tittar på en
pojke som tankar sin trehjuling aid en nästan riktig bensin-
pump.Det cyklas runt, runt i en aild skramlande jakt.
Dagisfröknarna äter sandkakor och konaerserar. En fröken
puttar på aid gungorna och skratten stiger som jublande
aårfågeldrillar mot skyn. lag fyUs aa aörme, en sinnlig glädje
öaer att få befinna mig mitt i liaet, mitt i framtiden. Det är liaet
sjölat sorn jag har förmånen att få arbeta i. Vilken nåd."

Det är Linnea Bergström som skriver om sitt arbete med barn.
Linnea är fritidspedagog och har arbetat som det tidigare. Nu
har hon en tiänst som rektor och platschef för barnomsorgen i
Västerlanda i Västergötland. Hon har själv skrivit ner sina
tankar om sitt arbete med barn och dessutom samtalat med
personalen om hur de ser på sin egen och barnens situation,
speciellt mot bakgrund av de omorganisationer som varit,
inklusive nedskärningar. Vi Mänskor har gjort klipp från vad
personalen sagt och skrivit.

Om aad barn och ungdomar behöaer för
att inte utslagningen skall fortsiitta i den

takt som skzr: "Yi kan tidigt se vilka
barn som det kommer att gå illa for.
Det är frustrerande att insatserna
kommer för sent och för ensidigt. Det
räcker inte att placera barnen på da-
gis som en social insats. Föräldrarna
behöver också stöd i hemmet. Stöd i
form av ökade krav så att föräldrar-
na får tillbaka ansvaret för sina barn.
Inte bara hjälp där barnomsorg och
sociala myndigheter tar över ansva-
ret från föräldrarna istället för att rus-
ta dem till självständiga vuxna som
klarar sin föräldrarroll."
Om förrindingen i skolan: "När sonen
gick i mellanstadiet var det många
positiva förändringar. Lärarna arbe-
tade i arbetslag och det fanns en klass-
lärare som hade ansvar för sin klass.
Det fanns elever som hade problem i

Lisbeth Carlbom
som förskollärare

har arbetat
i drygt L5 år

skolan och inte kunde följa med i un-
dervisningen. Men de gick ändå till
skolan for att inte göra sin lärare be-
sviken. Det innebar att det trots allt
fanns en social tillhörighet i skolan.

Idag går dessa elever i högstadiet
och nu skolkar de från skolan. Det
finns ingen lärare som bryn sig. Jag är
mycket besviken på högstadiet. Hon
tycker att här har ingen som helst ut-
veckling skett."

Laila Onsdal, lågstadie- och
speciallärare

"Lyft mig - och jag flyger! Låt mig få
lita på vuxna så jag själv kan bli en
man kan lita på!

Under de dryga 25 är som jag har
varit verksam som kamrat "hemlis-
mottagare", tröstare och ibland låg-
stadielärare har jag tänkt på vilka for-
måner jag fått:Att få vara tillsammans
med alla 'goa ungar' som oftast är
som svampar - vill suga in."

"Skulle jag välja yrke idag blev det
detsamma igen. Men visst har myck-
et förändrats under årens lopp.Myck-
et splittrar koncentrationen idag.
Skoldagen inklusi ve eventuell fritids-
tid eller dagmamma gör att dagarna
blir långa - trötta barn och trötta
föräldrar.Då är det extra värdefullt att
få vara barnens vän och försöka få
dem att våga lyfta så de flygerl"
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Irend Landgren,
vårdare

dagbarn-

"Mitt arbete är mycket stimulerande.
Små barn har inga förutfattade me-
ningar. Men det är mycket krävande
och slitsamt arbete med hög ljudvo-
lym och tunga lyft. Det kan vara psy-
kiskt påfrestande med allt kiv och alla
konflikter. Mycket beror på hur bar-
nen har det och hur de mår."

"fag kan aldrig ersätta föräldrarna
och det är ju inte meningen.

Föräldrarna har så mycket om sig,
de flyger och flänger än till det ena

än till det andra. De har kurser på
kvällarna och barnen har många ak-

tiviteter som de ska skjutsas till. Det
är hårdare krav från deras arbetsgi-
vare också, de lämnar halvsjuka barn
för de har inte tid att vara hemma tills
barnen är riktigt friska. Det blir inte
så mycket tid för dem tillsammans
med barnen.

|ag tycker att alla som vill vara hem-
ma med sina barn när de är små ska
få möjlighet till det. Nu kanske de
måste lämna ifrån sig barnen till barn-
omsorgen redan när barnet är ett år
gammalt och långa, långa dagar. Det

är synd om både barn och föräldrar.
Föräldrarna har inget att välja på.Alla
behöver så mycket prylar och allting
kostar så mycket."

Inga-Lill Boström, barnsköta-
re anställd vid fritidshemmet

"Barnen idag har många idöer och bra
tanka4 det skall vi ta vara på. Som
vuxna skall vi lyssna till det som barn
säger och föröka förverkliga det."

"Vi vuxna som arbetar på fritids mås-
te ta vara på de små stunder som blir
och prata med barnen om saker och
ting. Det är för lite tid för samtal.
Många föräldrar har inte tid och ork
till detta."

"Regler och normer tycker jag är vik-
tigt. Det gör barnen trygga, de vet
vilka krav och förväntningar vi har
på dem och vad de kan kräva av var-
andra. De kan känna sig säkra på att
personalen inte låter någon fara illa.
Har barnen inte några regler hemma
är det svårt att förstå meningen och
nyttan av dem på fritids."

"En sak tycker jag är viktig! Dra inte
ner på personalen och gör inte barn-
grupperna för stora inombarnomsor-
gen. Barnen är vår framtid!"

Marie Hagman, förskollärare

"Hela mitt liv har kretsat kring barn.
Redan som flicka drog jag runt trak-
tens småbarn i vagn och njöt i fulla
drag."

"Det har idag gått 18 år sedan jag fick
min första plats som förskollärare och
jag känner ännu större tillfredsställel-
se med mitt arbete för varje år som
gär."

"Det finns ett antal barn som iag mött
i mitt yrkesliv som har betytt väldigt
mycket för mej och som alltid kom-
mer att finnas kvar inom mej. Det har
varit de missanpassade och tyvärr
oälskade barnen som fått växa upp
under orynnsamma och otrygga för-
hållanden.

De har ofta varit aggressiva, okon-
centrerade, otrygga och fungerat då-
ligt socialt.

Det tar tid och det krävs mycket
arbete att komma dessa små själar in
på livet. De är antingen misstänksam-
ma mot vuxna eller så tar de bara för
sig av alla utan att binda sig känslo-
mässigt vid någon.

Dessa barn har upplevt oss vuxna
som stora svikare. Vad de behöver är
full tilltro d.v.s. 'jag finns till för dig
och du kan lita på mig', 'du är viktig
for att du är den du är'. Tiots all god
vilja for att hjälpa dessa barn räcker
inte insatserna alltid så långt. Livet far
fram alldeles for hårt med dem. fag
ger dem det jag förmår med denna
korta tid vi har tillsammans och vet
att det kommer att finnas med dem
som en liten hjälp i livet.

Vi som arbetar bland barn får ald-
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rig backa för hindren utan målmed-
vetet ta oss förbi dem mot framtiden.
Barnen är vår framtid och ingen kan
gå framåt utan att ta med sig sin barn-
dom."

Linnea igen

"Förändringens vindar sveper över
Europa och Sverige.

Med orkanstyrka har den dragit
frar4 genom min kommun. Skapat
kaos och på sin väg raserat det mesta
av vår självklara och invanda trygg-
het. Det är svårt att överblicka kon-
sekvenserna av förödelsen där jag

befinner mig mitt i orkanens centrum.
Situationen verkar bedrägligt lugn
och under kontroll, men ju längre ut
från centrum jag ställer mig desto tyd-
ligare ser jag katastrofen. I brist på
kompetens kan jag inte förutsäga kon-
sekvenserna av orkanen. Jag befarar
det värsta. Vi har ingen i kommun-
ledningen som upptäckt att en kata-
strof har ägt rum.

Det gäller att hålla fast i det som är
stadigt förankrat om man inte skall
dras med i fördärvet. Vinden har be-

darrat. Fortfarande blåser det en kon-
stant hård kuling och den drar med
oförminskad styrka genom samtliga
kommunala verksamheter.

|ag sveptes inte med i orkanen, min
förankring var hållfast. Tilltufsad och
väderbiten kränger jag fortfarande
krampaktigt fast vid idealen om soli-
daritet etc.

Att alln miinniskors lika aiirde och riitt
tiII respekt aldig iir förhandlingsbart *
oavsett politiska strömningar eller
kronans förhållande till D-Marken."

"Hur goda är vi i en hotfull och insta-
bil värld? Lever vi som vi lär? Är vi
de förebilder våra barn och ungdomar
behöver i sitt sökande av egen identi-
tet? Är vi solidariska i vardagen? Det

är inte svårt att värna om människors
rättigheter långt borta i främmande
land. Svårare att acceptera ekonomis-
ka och sociala förändringar som gyn-
nar andra men missgynnar mina egna

särintressen."

Vår tids hfältar

"Kvinnorna har ett oformulerat sam-
hällskrav att de borde tänka mer på
sina barn, mindre på sig själva. Stan-
na hemma och ta hand om dina
barn!!!

Hos barnens mammor är det inte
kvinnors högsta dröm att ta dessa
underbetalda lågstatusarbeten. De
har inget val, de behöver lönen och
det är inte på bekostnad aa omsorgen aa

barnen.

Mödrar som arbetar i lågstatusyr-
ken med kortare eller längre utbild-
ning är vår tids hiältar. De strävar och
sliter tappert i sina arbeten med män-
niskor som är beroende, ofta hjälplö-
sa och ibland utsatta. Ovanpå detta
tillgodoser de familjens behov och
omsorg först sedan kommer de egna
behoven."

Thnkar om arbete

-

"Det är svåra krävande tider för per-
sonal som arbetar inom skola och
barnomsorg och för föräldrar. Perso-
nalen som har ett krävande arbete bär
också tunga osynliga bördor: När
kommer nästa nedskärning? Är min
arbetsinsats obehövlig? Har jag inte
gjort ett nödvändigt arbete? Är jag
inte lönsam? Föräldrarna bär ofta på
samma börda."

"Det är inga goda vindar som sveper
över oss. Ändå är det vi som arbetar
med barn som måste slåss f<ir deras
rättigheter att få sina behov tillgodo-
sedda, ställa krav på varandra och på
politiker för barnens väI.
Vi måste bli konstruktiva, tydligare
med våra krav på en skälig ekonomi
i barnverksamheterna. Vi som arbe-
tar med barn ska med föräldrars hjälp
höja våra roster och kräva det sam-
hälle vi vill ha. Politikerna och de
höga tjänstemännen är till för med-
borgarna, inte tvärtom. Vi måste ta
vårt ansvar och inte överlåta allt på
politiker och tyst hoppas på det bäs-
ta. Barnen måste vara politikernas
högsta prioritet."
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Fö ränd ringens
"Iag reser från Qui Nhon med känslan att det inte bara är
pengarna som varit viktiga utan kontakten med någon utanför
deras egna gränser som bty. sig om dem och deras proiekt",
skriver Eva Atterlöf som varit på besök i Binh Dinh där
Svenska Kvinnors Vänsterförbund hjälpt till att bilda en
bank för kvinnorna.

Huvudstad i Binh Dinh-distriktet är
staden Qui Nhon som också är cen-

trum för Vietnam Women's Union i
området. Vietnam Women's Union är
en av landets massorganisationer
med elva millioner medlemmar. Av
tradition har den varit nära förknip-
pad med den politiska sfären men när
kommunistpartiet nu får en ny roll
har organisationen blivit mer själv-
ständig.

Ekonomiska reformer
Vietnam genomsyras nu av ekonomis-
ka reformer. Resultaten ser man tyd-
ligt på gatorna som kantas av små
familjeföretag i olika storlekar, från en
liten disk med bröd till en stor butik
med radioapparater.

-I Binh Dinh glömmer vi inte att ni
i Sverige stöttat vårt projekt med gri-
sar, som nu växer upp hos olika fa-
miljer, säger Ms Luong Thi Bich Ngoc

som är ordförande for organisationen
i distriktet.

Hon tar emot mig på kontoret som
är inryrmt i ett gammalt charmigt hus
med drag av kolonialstil.

-En av våra uppgifter är att hjälpa
kvinnorna att hitta arbete, vilket inte
är lätt i vår provins.

Risk för prostitution
Om de unga kvinnorna inte hittar ar-
bete finns det risk att de prostituerar
sig för att skaffa pengar.

Men Vietnam Women's Union arbe-
tar också med de kvinnor som redan
är prostituerade. Det är speciellt in-
formation om aids som är viktigt att
nå fram med.

-Dessutom försöker vi öka kunska-
pen till alla om mödravård, barnhäl-
sovård och om sexualitet. Människor
kan också få hjälp med råd om famil-
jerelationer.

Sömmerskeutbildning
Som ett led i att försoka hjälpa till att
hitta ett arbete finns en sömmerske-

I
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utbildning. Eleverna sitter vid tradi-
tionella trampmaskiner i samma hus
som kontoret finns inrymt i.

Målet är att de skall kunna söka ar-
bete som sömmerskor efter kursen.
Forhoppningar finns att bygga en fa-
brik för att tillverka kläder men be-
skedet om pengar från regeringen
dröjer.

Trots att vårt besök blir kort i Qui
Nhon får jug ett intryck av att
Women's Union i Binh Dinh har en
stabil grund att stä på.

Det är inga tomma ord då de tack-
ar för det stöd som SKV givit under
många år. Jag reser från Qui Nhon
med känslan av att det inte bara är
pengarna som varit viktiga, utan ock-
så kontakten med någon utanför de-
ras egna gränser sombryr sig om dem
och deras projekt.

Text och bilder:
Eva Atterlöf

Svenska Kvinnors Vänster-
förbund (SKV) har genom mö-
ten i Kvinnornas Demokra-
tiska Världsförbund (KDV)
mycket goda kontakter med
kvinnorna i Vietnam. Det bör-
jade med de Nordvietname-
siska kvinnorna som berättade
hur de blev attackerade av de
franska kolonisatörerna i Syd-
vietnam. För att hiälpa dem
startade SKV då en insamling
som resulterade i ett enkelt BB
i Hanoi.

Men kriget trappades upp och på
7O-talet bombades "värt" sjukhus av
amerikanarna. SKV fortsatte då in-
samlingen, förutom pengar som över-
lämnades när kvinnorna möttes på
KDV:s möten, så fick vi ihop till tio
stycken "barfotaläkarekl ini ker".

Hela tiden efter krigets slut har vi
haft goda kontakter. De sista insam-
lingarna gällde bildandet av en bank
där kvinnorna kunde låna till inköp
av mullbärsträd, som det odlades sil-
kesmaskar i och som det vävdes fint
silkestyg av eller till inköp av en gris
som kunde ge kultingar och fläsk till
försäljning. Denna bank har gått väl-
digt bra. Kvinnorna har kunnat låna
och betala.

När vi hör att någon skall resa till
Vietnam, så skickar SKV med häls-
ningar och en slant till kvinnoförbun-
det, för vi har fortfarande några kro-
nor sparade för Vietnams räkning.

Sålunda skickade vi med EvaAtter-
löf 100 dollar och en hälsning från oss
i SKV när hon skulle resa till Vietnam
på studiebesök.

kida Hagman
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ResursCentra för kvinnor

Jag känner mig lite tveksam till namnet först - ResursCentra.
Men efter att ha funderat på det en stund och slagit upp dess

synonymer i en bok blir jag mer förtjust. Resuts kan vid be-
hov bytas ut mot förmåga, duglighet, skicklighet, färdighet'
duktighet, kompetens, kapacitet, intelligens, begåvnit&
anlag, själsgåvor... Det är allt detta som fokuseras på Södra
Hamngatan 19. Kvinnomas eget ResursCentra finns där sedan
den 8 mars i år. Ett reservat där kvinnors arbete och utveckling
i Göteborgs och Bohus län står i centrum.

Det riksdagen, efter noggrann förstu-
die, har bestämt är att det skall fin-
nas regionala ResursCentra. En av de

viktigaste uppgifterna är "att mobili-
sera aktörernas samlade resurser och

att samordna de olika instanserna för
kvinnorna i länet så att insatserna blir
effektiva".
ResursCentra skall inte ta över andras

arbete utan att genom samverkan och

nätverkande utnyttja befintliga resur-

ser i länet på ett effektivt sätt.

Oka kvinnors inflytande
Det övergripande målet är att skapa

nya varaktiga jobb genom att utveck-
la kvinnors produkt och tjänsteidder,

att öka kvinnors inflytande i arbets-

liv och samhälle på jämställda villkor
och att bilda opinion, sprida erfaren-
heter samt utveckla kunskap.

Så här långt låter det stelt och byrå-
kratiskt. Men det är bara tills jag träf-
far Britt Schönbeck som är ansvarig
för verksamheten. Vilken styrka gläd-
je och beslutsamhet hon utstrålar när
hon hälsar välkommen till en Presen-
tation!

Hon berättar att verksamheten hit-
tills fått en väldigt fin respons. Kvin-
nor vittnar om att de saknar en mö-
tesplats enbart för kvinnor där man
blir sedd och får komma till tals.

-De uppskattar också att vi inte är
en myndighet utan en neutral mötes-

plats. Här blir ingen "omhänderta-

gen" utan får hjälp till självhjälp. En
liten puff att bättre ta tillvara de re-

surser som dagens samhälle av olika
orsaker inte utnyttjar till fullo.

-Här behöver ingen vända ut och
in på sin ekonomi, for här ansöker
man inte om bidrag eller lån.

-Våra resurser ligger i vår över-
blick. Vi skall vara en sambands-, for-
medlings- och dokumentationscen-
tral. Här kommer på sikt att byggas
upp en verklig kunskapsbank.

-Vi vill att alla kvinnor skall känna
sig välkomna hit. Vi vill möta var och
en med respekt. Vår förhoppning är
att man skall ha med sig någonting
när man går härifrån, glädje, ny in-
sikt, ett tips eller en kontaktperson...

Definierat sin målgrupp
Varje svensk företeelse med självakt-
ning skall också ha definierat sin mål-
grupp. Det gäller även ResursCentra
som pekat ut fem målgrupper:

* kvinnliga företagare, både nyföre-
tagare och befintliga

* kvinnor på landsbygden
* kvinnor som är eller skall bli leda-

relbeslutsfattare
* kvinnor i utsatta jobb
* arbetslösa kvinnor med idöer,

bland annat sådana som kan utveck-
las till ett eget företag (inkl avknopp-
ning från offentlig sektor).

Åter låter det mer levande och kon-
kret när ResursCentra presenterar

några av "sina" kvinnor. De är t.ex.
Kristina som säljer ekologiska pro-
dukter och som vill utvidga sin rörel-
se för att få bättre lönsamhet. Pia som
är arbetslös f.d. vårdbiträde som be-
höver råd om fortbildning. Britta och
Maria som tagit steget från arbetslös-
het och startat eget nätverk för f.d.
kontorsanställda. Anna jobbar som
vårdbiträde på heltid, men vill satsa

helhjärtat på sin hobby som är kera-
mik. Lena är nyfiken på distansarbe-
te. De är kvinnor som fått tips och
förslag om hur de skall gå vidare på
ResursCentra.

Sugna på förändring
-De kvinnor vi mött hittills är huvud-
sakligen mellan 35 och 50 år. De är
nyfikna, sugna på förändring och har
bra egna resurser. En del är arbetslö-
sa, andra har bra jobb, berättar Britt
Schönbeck.

-Det kan vara kvinnor som tagit ste-

get och startat eget. Efter en tid be-
hövs en uppföljning av affärsid6n.
Under uppbyggnadstiden har dessa
kvinnor ibland "nästan jobbat häck-
en av sig" och de känner hur kraften
och motivationen rinner iväg. De be-
höver fylla på sina depåer. Kanske
behöver affärsid6n förändras eller
definieras snävare. Mycket kan ju
hända under resans gång.

-Andra kvinnor har mer vaga id6-
er om vad de vill göra. Hos oss är
strukturen inte så fastlagd att den
hämmar id6el utan här kan var och
en få utveckla sina tankar och få lite
handfast vägledning.

Vilket lyft det kan bli
-Hit kan kvinnor komma ensamma
eller i g*pp. Du kanske känner att
du kört fast i din nuvarande situation.
Vilket lyft det kan bli att bara resone-
ra lite fram och tillbaka om varför allt
känns fastlåst!
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-Vi hoppas självfallet också att kvin-
nor med en egen bra yrkesidentitet
ska vända sig hit för att dela med sig
av sina erfarenheter. Genom att vara
mentor för en annan kvinna växer du
själv.

"Vi lyssnar och ger dig råd utifrån
dina egna forutsättninga4, lovar Re-
sursCentra i sin presentationsfolder.
Vi fungerar som ditt bollplank och en
station på vägen. Genom oss kan du
öka ditt inflytande i arbets- och sam-
hällsliv med vår hjälp."

"Berätta om dina id6er, tankar och
planer. Vi lyssnar och ger tips och för-
slag. Du får tillgång till vårt nätverk

av kvinnliga utbildare, ekonomer,
marknadsförare, friskvårdare, politi-
ker, fackföreningsfolk m.fl. Du får
hjälp att hitta en framkomlig väg for
att exempelvis påböria en utbildning,
få ett nytt jobb eller för att starta eget
foretag".

-Cör ett besök hos oss. Det kanske
blir början på ett bygg" av en ny platt-
form för din försörjning. Vi hjälper dig
att hitta rätt i de snåriga regler, blan-
ketter och finansiella stödformer som
finns idag, lovar Britt Schönbeck.

Karin Holmgren

"När yrke, klass och utbildning sam-
verkar med kön blir utslagningen av
kvinnor särskilt allvarlig."

Bi Puranen

"En feminist är en person - man eller
kvinna - som erkänner att kvinnor är
diskriminerade på en lång rad områ-
den, endast därför att de är kvinnor,
och som är beredda att arbeta for att
dessa orättvisor forsvinner."

Eva Frisk

"Vaffir har inte JAG fått nån information!?"
A

A".vara utan information är att vara utestängd från beslutsprocesser. Information är en förutsättning för en
l- Ilevande demokrati.

Utan information blir man ständigt överkörd och är ett lätt byte i debatrer och diskussioner.
Att se till att somliga inte får information dr ett gammalt beprövat och effekivt maktrnedel.
Men an bli utan information kan många gånger också vara självförvållat. Man ids inte särta sig in i saker och

ting. Låter andra stå för tyckanden och beslut. Sen, då allt gån på tok, är det enkelt art komm. ,rrär1 sirt anwar.
"tr/arfur har inte jagfån nån infonnation!?",blir en bekväm klyscha.

Kanske darfor att du inte prenumererar, warar vi.

r
'-l

Tel: 0B / 20 44 10.

trHalvår 190:-

Frankeras

Adress:
infdt{flilätion

IIBEBOEIIOE Sl|GruSIFK ]{YHETSIIDIIIIIG

Wallingatan 37
111 24 Stockholm

Postadress:
L J

J a, jag vitt prenumerera på
Nf l-lnformation.

tr Helår 295.

Namn:
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FARMORSSVIT
En barndom är alltid full med tjat.

Kom hit och gå inte dit
gör inte si och var inte siå!

Välsignade unge, att du inte kan göra som iag säger!

Disken är diskad och disktrasan luktar surt.
Ungen ska ut och leka!

Nej, flickan ska prata med mig.
Kaffe med grädde åt farmor.
Grädde med kaffe åt mig.
Och en fast och mörkblå blick
med lite gammelgrums i linsen
tvärsöver bordet. Och fonstret var öppet.
Nu visslar en stare!

Jag dinglar med benen och kliar på myggbetten.
Och sä solsken och trägolv och zinkvask
och doft av gamla mänskors kiss.

Jaså min tös detta är du.
Och detta ska du vara.

|a farmor.

Ja farmor, jag strävar fortfarande.

+++

Klänningen var blå och förklädet blommigt
med hängslen som gick att knäppa
bak i linningen för den som inte har reumatiska axlar.

Man kan alltid knyta istället.
Vad gör väl det?
En lite sned knut över en sned nacke.

Men hårknuten var kolsvart
och blev till en lång tunn fläta när man släppte ner den
framför spegeln över kommoden,
där det förr måste ha bott en potta.
För det var vaxduk fasthamrad i botten på farfars noggranna vis

och barnet kunde räkna trettifyra häftstiftshuvuden.
Men världen är konstigare än ni tror!
Kommoden är full med barnböcker!
Skinnstrumpa och Huckleberry Finn
och läseboken med tuppen på baksidan
som värper tvåkronor
precis såna som dom farfar samlade i chiffonj6n.

ttJ-

En gång dog jag nästan -
nej, tre eller fyra gånger sen jag blev vuxen -
och varje gång kom samma dröm på natten.
Det är sommarlovets första dag.
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o fröjd och humlesurr och löjtnantshjärta!
Och jag står igen vid farmors grind
och farfar har hissat flaggan
och krattat gruset i nya underbara mönster.
snart ska han visa mig rosor och sömntutor
och låna mig alla sina verktyg.
Svalor flyger kring knuten
och farmor sitter på trappan
och skär rabarber och säger:
Är du kommen kära barn!
Nu har vi mera tid än i all världen.
Nu kan vi äntligen få prata färdigt
medan äppelträden blommar
och solen gär upp och ner i syrenernas doft.

Men sen fick jag vända vid grinden. ffi

**r
Men hon fick dö for snart fyrtio år sen
och det var en nyårsafton.
Och hon visste precis vilka hon skulle möta:
Frälsaren och de döda barnen,
Karl-Erik som fick scharlakansfeber när han var två
och den lille som bara blev ett missfall i rågäkern.
Till mig sa hon det redan på hösten
när vi for upp for att hämta äpplena
som ska lindas i tidningspapper och läggas fint ett och ett
utan att stötas och slarvas med.
Man får inte kasta mat och inte ta två sorts sovel!

Värken var vi tre som fick ärva,
en faster och kusin Eva och jag,
och jag fick psalmboken och kyrkschaletten.
Fast vi gick ju inte i kyrkan och pappa var ganska forargad
men det var väl för att visa att han inte grät.

En del ramsor lämnade hon också efter sig.

Jag har tappat de flesta på vägen.
Men när det regnar välling
dä har den fattige ingen sked -
det har jag lärt mig noga intill sista barnstövel på rea.

+++
Hon kommer inte så ofta nu för tiden
men ibland när jag rustar till fest
och särskilt om jag är lessen samtidigt
och skulle behöva ha nån hos mig
jag hör henne hasa lite när hon gär
och hålla sig i väggen

med utsidan av en krokig hand.
Hon stannar strax utom räckhåll
och ansiktet är strängt
och håret kammat stramt från mittbenan.

Dammet dansar i solstrimman
och jag vet precis vad hon menar.
Man kan gråta över pyntlädan innan barnen kommer
hem
men man tar pä sig en grann kjol och häller jul.
Man dukar till skolavslutning alldeles ensam
for att ungarna ska synas
fast väggarna bågnar av tomhet när de somnat.
Man gör det man ska fast det kostar pä.

fa farmor.

Ja farmor, jag strävar.

Lena Malmgren

Lund

BiId: Ingrid Atlcstam

I

+++
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Kvi n nokraft och fru nti m mersgöra

"Under ca trettio år har maioriteten av svenska kvinnor kun-
nat försöria sig själva och leva ett anständigt liv Betraktar
politiker och makthavare detta bara som en Parentes i histo-
rien? Det är i alla fall inte LO-kvinnorna beredda att göra!
Sverige har varit ett föregångsland ifråga om jämställdhet. Nu
har den utvecklingen avstannat. Hur mycket var alla vackra
ord och löften om iämställdhet egentligen vård,a?"

Citatet är hämtat från LO:s rapport Klass och Kön som presen'
terades på konferensen Kainnokraft och fruntimmersgöra i
Västerås i början av augusti. Arrangörer var olika organisatio-
ner med anknytning till arbetarrörelsen såsom KE ABF och

HSB. Föreläsningarna var många och intressanta. Zaida Hag-
man, Ketty Holmberg och Lisbet Ernbrink var där och lyss-
nade.
Mona Sahlin som för dagen inte bara Mona menade att vi runt oss, inom
var vice statsminister och jämställd- näringsliv, kyrka, fackförening, för-
hetsminister; utan också semestervi- svar och inte minst universitet, har ett

karie för försvarsministern och utri- glastak som behöver synliggöras. Vi
kesministern, öppnade konferensen. måste sprutmåla omkring oss så att
Hon var bra, hon manade till fortsatt vi ser taket. Mona är övertygad om
kamp för jämställdhet för vi har lång att även männen vill vara med oss i
väg kvar och så räknade hon upp, för denna kamp. "Älska män, men hata

de flesta, redan kända siffror som ta- manssamhället", sa hon.

lar sitt tydliga språk om hur det stär Anita Harriman berättade att Ar-
till i verkligheten med kvinnors jobb betslivsfonden för några är sedan fick
och löner. i uppdrag att dela 25 rniljoner inom 5

" Alska miin, man hnta m.anssamluillet" , sa Mona Sahlin. BiId: Saen Hagman.

år till arbetsplatser för projekt som
förändrar och förbättrar arbetssitua-
tionen för de anställda.

När två år hade gått blev de varse
att pengarna visserligen gick åt men
det var bara mansdominerade arbets-
platser som fick del av dem. Då satte
rrnn på Arbetslivsfonden in all kraft
på att hjälpa kvinnor på deras arbets-
platser och lyckades mycket bra.

Till slut visade det sig att det var
flest kvinnor som hjälptes, men de
fick mindre än hälften av pengarna.
Men detta hade det goda med sig att
forskare fick svart på vitt hur illa det
står till med arbetsvärderingen inom
arbetslivet. Kvinnors arbete är allde-
les för lågt värderat och Anita höll ett
riktigt brandtal for oss.

Hon menade att vi måste kämpa på
för att förändra detta och gå in i fack-
föreningar och politiska partier och
påverka dem, gå tillsammans på ar-
betsplatserna, stötta de kvinnor som
arbetar för jämlikhet och till sist för-
söka påverka alla på arbetsplatsen att
bli feminister - alltså verka för att
kvinnor får lika värde som män.

Bland annat som en fölid av vad
som framkom vid detta projekt har
man nu, på uppdrag av regeringen,
startat ett utvecklingsprogram om
jämställdhet med rubriken Lönebild-

ning och arb etsaiir dering.
kida Hagman

Seminari et Workout i kommunikation
hölls av operasångerskarr Elisabeth
Andberger. Hon hade ett skratt och
ett leende som spred sig som ringar
på vattnet.

Elisabeth menade att vi är kropp,
själ och ande: kroppen är formen för
vårt liv, själen vära samlade erfaren-
heter, ande som börjar med samma
bokstäver som andning är grunden
för vår röst, som faktiskt är vår iden-
titet.

Sättet på vilket man andas kan ge
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upphov till både stress och spänning-
ar. Är vi nervösa andas vi häftigare
och spänning uppstår i solarplexus -
känslocentrat.

För att undvika detta fick vi många
goda råd.

-Se kärleksfullt på din kropp och
släpp ut alla dina behag, sa hon och
putade ut med hela sin mage.

Om det uppstår en spänning i dia-
fragman, som ligger som en hinna
frän solarplexus, hela vägen runt, går
denna spänning ner till ryggen och
man får ryggskott.

Andra enkla råd var att, innan man
ska tala inför en grupp, torka händer-
na och andas djupt tre gånger och as-
sociera (tank i bilder) det du talar om.
Att harkla sig är farligt då blir man
bara ännu mer rasslig i halsen, men
man kan bita sig i tungan, då kom-
mer det saliv och torrheten försvin-
ner.

-Skratta ofta, le ofta men le aldrig
när du talar det stänger lufttillförseln
och stämbanden går ihop.

Lungor

rygreko&
ro{rcgrnan'

Wå\

Sä KVINNOR: Andas ut och känn
er vackra och fria!!!

Text och bild: Ketty Holmberg

Ann-Britt Grönewald, chefen for Ös-
teråkeranstalten, berättade att hon re-
gelbundet varje år brukar fråga hos
olika forskningsinstanser om det be-
drivs någon forskning om varför
kvinnor inte begår brott. Svaret har
hittills alltid blivit nej.

977o av landets professorer är män

- lika stor andel som de intagna på
landets fängelser. En fascirrerande
observation.

Hur man blir brottsling? Könet är
den första utslagsgivande faktorn.
Åldern är också viktig, de flesta brott
begäs i åldrarna mellan 14-17 äL se-

dan minskar det med åldern och ef-
ter 50 är det mycket ovanli$ att man
begär brott. Barndomen är som vi vet
också viktig. Många dömda har i sin
barndom saknat känslomässiga rela-
tioner till vuxna män. Ingen har hel-
ler hjälpt dem att sätta gränser.

Det finns nu även personer som
pästår att brottsbenägenheten även
beror på genetiska anlag som t.ex. be-
roendet av droger. Andra betydelse-
fulla faktorer är bostadsort, förekom-
sten av droger och vapen, upptäckts-
risken och ungdomsgänget.

Ann-Britt ser positivt på de när-po-
lisråd som nu håller på att bildas, där
den lokale polisen blir en bekant per-
son för ungdomarna i området. Även
pappagrupper ser hon som något
mycket positivt, män blir bättre när
de verkligen får tillgäng till sina käns-
lor.

Spännande var också Ann-Britts upp-
gifter från en amerikansk forskare
som har visat att det är helt ödesdi-
gert med enkönade beslutsgrupper på
hög politisk nivå.

Forskaren menade att sådana stora
händelser som Pearl Habour; Gris-
bukten, Vietnamkriget inte hade be-
hövt inträffa om beslutsgruppen va-
rit annorlunda. I dessa enkönade
grupper uppstår alldeles speciella
mekanismer; där råder en stark loja-
litet, en upplevelse av osårbarhet och
en immunitet mot kritik, en känsla av
moralisk överlägsenhet och en upp-
fattning om att andra människor bara
består av stereotypa kategorier, att av-
vikare i gruppen är illoiala.

Detta forskningsresultat tycker jag
verkligen är ett bra argument for jä*-
stiilldhet. Ann-Britt rekommenderar
att man tänker på detta när det gäller
grupper som sysslar med budgetun-
derskott, finanskri sen, Fermenta m.m.

Hon kryddade sitt föredrag med
några historier: "Alla vet att vi kvin-
nor är bäst på allt, men jag erkänner
att jag är dålig på att vara en manlig
forebild för mina söner."

Lisbet Ernbrink

l
I

I
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Lilleui Hulttnans Raggskridsko ingick i utstäIlningen "Kejsarens nya kbiiler" 1992-93.
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Kon s tn cir sp or tr cit t et

f)a skullen i en loge i Småland, bredvid ett upphängt fisknät, står en förvånande, undanställd
I "maskinpark". Den består uteslutande av sparkstöttingar. Ombyggda forvandlade och fritt ny-
byggda sparkar.

En tantspark, en målarspark, en kollektiv familjespark, en höghjulad spark och en spark rned diskho
för den ständigt aktiva husmodern. Här finns medresenärer och gräsodlade sitsar. En liten bråkspark
har ursprungligen varit oroligt motoriserad. En sårad stötting är inlindad i vit gasbinda, nu rätt med-
faren. En spark har plats för en hel stapel vikta tagelmadrasser. Dessa sparkstöttingar ger plats åt
allehanda livsresenäreq, medmänniskors utfärder och medfarenheter.

På sommarbesök hos Lillevi Hultman i småländska Björkmossa får iag se detta. Det är rester av
"Resfeber" ett projekt av Lillevi Hultman och Stina Opitz, som ingick i utställningen "ArtMachine"
gjord med barn i åtanke. Själva resfebern kunde avläsas på en spark med termometer med en liten
barrvagn i följe.

Lillevi Hultmans och Stina Opitz skilda konstnärsskap har många gånger flätats ihop i spännande
samprojekt. Därom kan mycket berättas, men just här ska det främst handla om gräsodlingar, ett
inslag i Lillevis bildvärld som jag berörts av.

Hennes konstnärsskap sträcker sig annars över rikt associativa objekt och forbi fritt utvecklade halm-
kronor till sällsamma broderier. Hon tvärsar idyller och korsar folkkonsten. Gör kullerbyttor mellan
det regelbundna och det frilöpande, mellan korsstygn och fri-liniig maskinsöm, mellan kaffefläckar
och mönsterpassning, mellan det dolda och det nakna.

Det var till vandringsutställningen "Kejsarens nya kläder"(l992-9, Lillevi först fick fart på gräsväx-
ten. Hon experimenterade sig fram till en rullande raggskridsko. Precis nästan-vanlig i egen och ny
ordlöshet helt intill barndom och raggsockar, men på egen färd, grästufsig, trotsig och erfaren.

-Iag har gärna velat sätta hjul på allt. Det kommer ur min erfarenhet att vad som än hände skulle det
rulla vidare, som om inget hade hänt.

I bilder och objekt dyker gräsodlingar upp, oftast torkade. Lillevi talar om dem som glömsknns tiick-
en, som blivit synliga.

-Det har med min livshistoria att göra.

-Det har handlat mycket om överväxande i mitt liv. Täcket både gömmer och bevarar. Att beså är att
så över något som varit innan. Samtidigt som det både spirar och gror.

På ateli6väggen, hemma i Linköping, har jag sett ett litet förkläde med långa knytband. Helt beväxt
med sprött, gulnat gräs. Ett ömtålighetens faktum som fick mig att hålla andan, en kort stund. Ett
"pinoförkläde" fick jag veta. Förlagan finns på museum, användes av människor som tilldömdes spö-
straff. Det gräsbevuxna förklädet förnekar inte plågan, men säger emot den, är en sorts läkekonst.

Att odla gräs i bilder, hur blir det till? Något särskilt vill forstås bli sagt, just så.
Den praktiska upprinnelsen, berättar Lillevi, kom ur att hon ett år inte kunnat slänga en påskgräsod-

ling, utan sparat det på ateljdväggen efter att ha tagit bort kycklingar och annat. Ett år senare blev hon
varse den gulnade gräsväxten, fann den vacker.

-Iag såg att det var livskraftigt i sin döda form, fast det var så sprött.
Så insåg hon att "iag är inte beroende av påsken och kycklingarna" for att odla sådant gräs.
Gräsytorna hade då bl a foregåtts av hennes arbete med symaskinens bildproduktiva möjligheter,

med svårbeskrivbara trådstrukturer, ibland som färgrika trådmattor.
-fa, gräset är som den yttersta konsekvensen av mina tussiga ytor.
Hon har också länge använt sig av barr som material, enstaka, påsydda, arga barr, barrtårtor, barr-

vantar och barrsamlingar i små dragkärror.
-Gräset bottnar i barren, i det sättet att använda material.
-De har en besläktad innebörd i min symbolvärld, de är också glömskans täcken.

Lisbet Ahnoff

J
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Gröna korset försvarar miljön

Nu är det dags att bygga om
stridsvagpar till vindkraft-
verk, för den verkliga fien-
den smyger sig in med luften
vi andas, vattnet vi dricker
och maten vi ätet, skriver
Tonia Moya i sin artikel om
Gröna Korset - en internatio-
nell organisation som vill
verka för ett globalt ekolo-
giskt medvetande och arbeta
aktivt för att förhindra och
lindra miliökatastrofer

Kalla kriget är slut och snart är det
ett nytt årtusende. Man kan hålla fast

vid de gamla tiderna och kämpa emot
det som kommer. Men man kan ock-
så öppna sig mot verklighetens hori-
sonter och dess möjligheter. Struktu-
rer som är anpassade till det förflut-
na faller alltid samman. Tiden rinner
iväg och nationer kan inte längre
skydda sig mot globala kriser.

Mot ekologiska katastrofer finns
inga nationella gränser. Lösningar
kräver internationellt samarbete.
Mänsklighetens stora steg vore om
beslutfattare och makthavare bestäm-
de sig för ett nytt tänkande och för
attändra lagstiftningen i riktning mot
framtidslösningar.

Vid FN:s konferens om miljö och
utveckling i Rio de Janeiro 1992 bil-
dades internationella Cröna Korset
som vill verka för ett globalt ekolo-
giskt medvetande. Organisationen
konstituerades i Kyoto, japan 20 april
7993. Initiativtagare och ordförande
är Michail Corbatjov.

Redan 7990 på Clobal Forum i

Moskva presenterade Michail Gorbat-
jot - medan han ännu var president

- iddn till en internationell organisa-
tion i likhet med Röda Korset. Tän-

ken var att finna lösningar på ekolo-
giska problem som sträcker sig över
nationsgränserna med en internatio-
nell beredskap av gröna hjälmar un-
der FN, som skulle hjälpa stater som
drabbas av miljökatastrofer.

Växande verksamhet
Gröna Korset är partipolitiskt och re-
ligröst obundet. Syftet är att verka för
ekologisk lagstiftning med internatio-
nell giltighet, förändra värderingar
hos stater och enskilda människor;
förhindra och lindra miljökatastrofe4
reparera skador och öka det ekologis-
ka medvetandet. Meningen är att för-
stärka det miljöarbete som redan
finns.

Inom dessa ramar anpassas verk-
samheten i de olika länderna till lo-
kala förhållanden. I början av 1995

fanns nationella sektioner i 17 länder:
Estland, Frankrike, japan, Korea, Ne-
derländerna, Ryssland, Schweiz, Stor-
britannien, USA och Sverige. I ytter-
ligare ett 40-tal länder håller verksam-
heten på att växa fram.

Som exempel på internationella
projekt kan nämnas: Earth Charter -
ICK i samverkan med Earth Council
arbetar för att lansera en UN Earth
Charter som innehåller de grundlä-
gande principerna för internationell
miljölagstiftning; Legacy /Military
Toxics - miljöanpassad avrustning av
"arvet efter kalla kriget"; samt Save
the Volga (samarbete mellan Cröna
Korset i Ryssland och i Japan) som är
ett internationellt projekt.

Gröna Baskrar i Sverige
Cröna Korset i Sverige (CKS) bilda-
des 25 oktober 1,994 och arbetar för
att söka alternativa användningsom-
råden av militära resurser i strävan

att skydda och återställa miljön. Ord-
förande är Maj-Britt Theorin. Redan
1991 ledde Maj-Britt Theorin studier
om s.k. "Cröna Baskrar". Hon utar-
betade en detaljerad plan om hur en
beredskapsstyrka skulle kunna stå till
FN:s förfogande och snabbt sättas in
vid miljökatastrofer.

-De förslag som vi arbetade fram i
FN-studien börjar nu vinna avklang
på många håll, inte minst bland mili-
tärer som gläds åt att få använda sin
kunskap på ett vettigt sätt. Det är
framför allt på den teknologiska sidan
som stora resurser finns och kan an-
vändas for miljön.

CKS arbetar också för ett militärt
miljövärn. Värnpliktiga skall genom
detta kunna erbjudas alternativ till
vanlig värnplikt i form av miljövårds-
arbete samt utbildning till "miljösol-
dater".

Tillsammans med en grupp i Kris-
tianstad där kommunens tre ledande
kommunalråd ingår, arbetade GKS
intensivt på att skapa ettmiljövärn på
det nedlagda pansarregementet P6.

Än så länge står byggnaderna tomma
och väntar. Försvarsminister Thage G
Pettersson har ställt sig positivt intres-
serad till en 3-årig försoksverksamhet
efter sitt besök i Kristianstad. Mot
id6n står dock en pliktlag från 1 juli
-95, som säger att värnpliktiga bara
får användas för militärt och civilt for-
SVAT.

Frågan om omfördelning av försva-
rets resurser är aktuell just nu. För-
svarsministern har i Svenska Dagbla-
det den 7 augusti uttalat att det civila
hotet är mer aktuellt än det militära.
Han föreslår därför att 10 000 civil-
eller miljösoldater skall utbildas.

En mycket viktig fråga är vad vi
idag skall försvara oss mot - och till
vilket pris. "Den verkliga fienden
smyger sig in med luften vi andas,
vattnet vi dricker och maten vi äter.

Den ekologiska säkerheten är nästen
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överallt mer hotad än den militära",
säger Jan Danielson, vice ordforande
i CKS tillika miljöjournalist välkänd
från TV:s "Mitt,i Naturen". Ofattbara
summor har slösats bort på militära
rustningar medan livsmiljön på vårt
jordklot glidit allt närmare ett totalt
sammanbrott, anser fan Danielson.

Bild: Marie Hedberg

Omställningen av försvarsindustrin
till civil produktion präglad av miljö-
tekniskt tänkande är också en hand-

- lingspunkt för CKS. Nu är det dags
att bygga om stridsvagnarna till vind-
kraftverk!
Tonia Moya, ledamot i nationella styrel-
sen och interimsstyrelsen i Göteborg.

Du som är intresserad att veta mer
om Gröna Korset kan kontakta: Grö-
na Korset Sverige, Box 1,43, 1,96 23

Kungsängen. Sedan maj i år finns en
interimsstyrelse för Gröna Korset
Göteborg (GKG), Såggatan 67,474 67
Cöteborg.

f

Vi Mönskor Nr 3 1995 37



Först kom de keltiska gaelerna, ca 300 f Kr, sedan mis-

sionärer och vikingal men 1172 hade engelsmännen

fått så mycket fotfäste på ön att Henrik II erkändes
som länsherre.
Från och med 7495 fick det irländska parlamentet inte
sammankallas längre utan godkännande av den eng-

elske kungen.
Den engelska statskyrkan var protestantisk, den ir-

lä nd ska katol sk. Religionsmotsättningarna ledde till ett

uppror mot engelsmännen som dock krossades efter
nio års strider 1603. På 1650-talet utsattes irländarna
av religionsförfoljelser. Avrättade och deporterade ir-
ländares egendomar övertogs av engelsmännen. På så

sätt fick nuvarande Nordirland en majoritet av pro-
testantisk befolkning.

Frihetskampen på Irland/ som pågått ständigt mer
eller mindre intensivt,ledde till att man är 191'9 bilda-
de det irländska parlamentet. Uppbyggnaden av Irish
Republican Army (IRA) till skydd för den nya staten

började.

Hela tiden har regeringsmakten i Nordirland inne-
hafts av det konservativa unionistpartiet. Men det har
alltid funnits en stark opposition i samhället främst
bland irländska nationalister och katolska grupper.
1,967 bildades medborgarrättsrörelsen NICRA som ett
försök att forbättra ställningen for den diskriminera-
de katolska befolkningen. Trots att NICRA stod för en

icke-våldsfilosofi utsattes dess kampanjer för provoka-
tioner från militanta unionister och polis.

Ar 1969 stod Nordirland på randen av ett inbördes-
krig sedan protestantiska extremister angripit fredliga
demonstrationer och attackerat katolska bostadsom-
råden i Londonde.ry och Belfast. Den brittiska reger-
ingen sände då trupper till Nordirland i syfte att upp-
rätthålla ordningen och skydda den katolska befolk-
ningen.

De brittiska soldaternas hårda metoder fick dock
befolkningen att misstro dem som beskyddare. IRA
som länge levt en tynande tillvaro ökade sin verksam-
het genom våldshandlingar. (Under depressionsåren

på 3O-talet hade man även i Irländska fristaten forbju-
dit IRA att verka ) 1,972 upplöste den brittiska reger-
ingen Nordirlands parlament och inforde direktstyre
från London. 1976 fick Maired Corrigan-Maguire och
Betty Williams Nobels fredspris för sin kamp för fred
på Nordirland. Maired kom från ett katolskt hem. Bet-

tys mor var katolik medan fadern var protestant. Till-
sanunans startade fredsrörelsen Peace People. De ar-
rangerade bl.a. en fredsmarsch iAnderstown som sam-
lade över 10 000 kvinnor.

Storbritannien och Irland, som blivit republik 1937,

slöt 1985 ett avtal som gav den irländska regeringen
ett visst inflytande i norr samtidigt fastslogs att Nord-
irland skulle förbli brittiskt så länge en majoritet i pro-
vinsen forordade det. Mot bakgrund av detta fortsatte
attentaten från IRA och protestantiska terrorgrupper.
Sedan 1969 har konflikten krävt 3.000 dödsoffer. Men
nu finns ett hopp om fredlig lösning pä konflikten. Se-

dan ett år tillbaka råder officiellt vapenvila och freds-
förhandlingar pågår.

Gunnel Atlestam
Köllor: I huvudsak Nationalencyklopedin och Bra Böck-

ers lexikon. (Dör finns dock inte de kvinnliga nobelpris-

tagarna nömnda eller fredsrörelsen Peace People.)

Nordirl and
Historisk bakgrund

I december 1920 gick det brittiska parlamentet med
på att Irland skulle delas i två siälvstyrande områden;
6 grevskap i norq, 26 i söder.

1921 bildades Irländska fristaten efter förhandlingar
med regeringen i London. Det innebar att landet fick
en ställning som dominion inom det Brittiska impe-
riet. I gengäld tvingades det irländska parlamentet att
avlägga trohetsed till brittiska kronan och överlämna
flottbaser till Storbritannien. Uppgörelsen ledde till ett
inbördeskrig i Irland, då radikala grupper inom IRA
och det ledande partiet Sinn Fdin ville bryta med Stor-
britannien helt och införa republik. Efter elva måna-

der hade regeringstrupperna slagit ner oppositionen.
Avtalet med Storbritannien om Irländska fristaten

omfattade hela Irland, men den norra delen som do-
minerades av protestanter (66,5Vo vid valet 1921,) ville
inte gå med på att ingå i den Irländska fristaten. Nord-
irland var industrialiserat med skeppsvarv och textil-
industri, medan sydirland i huvudsak var iordbruks-
bygd. Under det Sydirländska inbördeskriget passade

protestanterna på att stärka sin makt i Nordirland ge-

nom att avskaffa det proportionella valsystemet, bilda
en i huvudsak protestantisk poliskår, och stifta speci-

allagar mot IRA.
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En ny generation i Belfast
-Det här är inte mitt krig,
säger Lisa och skakar på
huvudet. Iag hatar det här
landet, jag hatar Belfast och

iag önskar att jag hade fått
växa upp någon annanstans.
Lisa bor i Tirrf Lodge i Västra
Belfast och har levt alla sina
20 fu i ett krig hon aldrig
velat ta del av. Hennes föräld-
rars konflikt, som hon fortfa-
rande inte
förstår sig på.

-Det är bara idio-
tiskt alltihopa,
suckar hon.

En av hennes
bästa vänner, en
arbetskamrat, är
protestant och det
räcker som skäl för
att hindra katolsk-
födda Lisa frän att
ens kunna hälsa på
honom på jobbet.
Fel område, fel
kyrka, och fastän
ingen av dem är
särskilt troende så

har det avgörande
betydelse, och Lisa
hatar staden hon
växt upp i. Lisa är
inte ensam.

Den nya generationen i västra Bel-
fast, de som hört bomber och ambu-
lanssirener sedan de läg i vaggan, och
som aldrig sett ett Belfast utan väp-
nad konflikt, längtar efter annat.

Robert
Robert bor på andra sidan muren, inte
särskilt långt från Lisas Turf Lodge, i
det protestantiska bostadsområdet
Glenciarn. Här ligger husen tätt tryck-
ta mot varandra, och omgivningen
består till största delen av asfalt och

fullklottrade murar.
Robert passerar slagorden varje

dag, hyllningar till de lojalistiska pa-
ramilitära grupperna UVF och UDA,
och bittra ord om bäde IRA och de
brittiska militärerna. Han har läst
dem tusentals gånger och vet vid det
här laget att de inte har något att ge
honom. Robert tror inte på WF läng-
re, han tror inte på arm6n och han har
definitivt tappat tron på politik. Han
stänger in sig med sina kompisaq, lyss-

Historin eller t'ramti"d? Den nya generationen h"ar uppleat och sett fidant som alla
barn borde t'örskonas it'rån. Hur påverkar det dem? Vilken t'ramtid t'inns t'ör
kommande generationer?

nar på Ace of Base och ignorerar kon- barn Kissey och Nathan.
flikten så gott han kan.

På helgerna går Robert till pubar Låg ambitionsnivå
nere i stadens centrum, pubar och dis- På Clencairn Primary School, där
con där ingen frågar var han bor, el- Kissey om ett par år kommer att bör-
ler i vilken tro han är uppfostrad. ja som elev, jobbar miss Gibson.

-Dit kan du komma, säger han. Hon är en medelälders lågstadielä-
Kom dit och träffa oss "icke-politis- rarinna, som sett årskullar komma
ka" ungdomar. Vi som bara är ute ef- och gå under nästan hela konflikten,
ter att ha lite kul och överleva. och hon är bekymrad för sina elevers

framtid.
Längtan bort -De flesta eleverna här klarar ald-
Helst av allt vill Robert lämna Belfast. rig den examen de behöver för att

Liksom Lisa, och många andra av
hans jämnåriga säger han sighata sta-

den, med murarna, taggtråden och
det oförsonliga hatet.

-Så fort jag vunnit på lotteriet stick-
er jag, skrattar Robert, (han syftar pä
det riksomfattande "lottot" som fått
samma betydelse för Belfastborna
som Bingo Lotto har för svenskarna)
men rosten är uppgiven. Få av Clen-
cairns ungdomar tar sig någonsin
därifrån, det är han medveten om.

Majoriteten av
barnen i omrä-
det lämnar sko-
lan vid 16 års äl-
der. Några få har
tur och får ett
jobb, de andra
överlever pä

statligt stöd, och
fordriver dagar-
na med ideellt
arbete. De flesta
skaffar familj sä

fort som möjligt.
Robert är 19 år

och har ännu
ingen flickvän,
men grannens
jämnåriga son
Colin bor i ett
hus i närheten,
tillsammans
med Elisabeth
och deras tvä
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:v

"4

råi

J

Vi Mänskor Nr 31995 39



kunna söka vidare till universitetet,
suckar hon. Det beror inte på att de

är dumma, utan på att högre utbild-
ning inte anses ha något som helst
värde av människorna här i områ-
det. Barnens foräldrar har aldrig känt
att teoretiska kunskaper hjälpt dem
till ett bättre liv och bryt sig därför
inte om att försöka motivera de yng-
re att studera vidare.

Olika förutsättningar
På Shankill Women's Center, ett par
kilometer från Clencairn, arbetar Nor-
ma.

Hon berättar att hon i sitt samarbe-
te med olika kvinnogrupper i den ka-
tolska arbetarklassen, upptäckt att
attityden till utbildning där är en helt
annan än protestantiska Shankill.

-Jag tror, säger hon övertygat, att
det beror på att de (katolikerna) all-
tid fätt räkna med diskriminering
från arbetsgivarna, och därför alltid
behövt vara dubbelt så bra som oss

för att få en chans.
Hon menar att den andra gruppen

nu ligger långt före pä flera områden,
just pä grund av den diskriminering
som endast katoliker behövt kämpa

mot.

-Vi har väldigt mycket att lära av
dem, förklarar hon. Vi måste börja
från början, och jobba for att våra barn
ska få växa upp till ett bättre samhäl-
le än det vi har idag.

IRA sviker?
25 är av krig har satt olika spår i olika
människor. Många är desillusionera-
de, som Robert och Lisa, som helst
bara vill glömma allt, en del har som
Norma en otrolig energi och vilja att
förändra och forbättra.

De allra flesta har dock gemensamt
att de är väldigt less på våld i alla for-
me4, och vill prova på ett annat sätt

att leva. Undantagen, som naturligt-
vis måste finnas, känns skrämmande
att stöta på i en tid då hela Belfast
tycks genomsyrat av genuin freds-
längtan.

En ung man uttrycker, på ett möte
vid Queen's University, sin åsikt om
den pågående fredsprocessen.

-Det IRA håller på med nu är ett
svek! De sviker sina ideal och mål, och
värst av allt, de sviker alla de som
genom århundraden gett sina liv för
ett enat Irland.

Den unge mannen är svart i ögonen
och utstrålar så mycket bitterhet att
forsamlingen drar efter andan. Ingen
vill egentligen veta av att sådana tan-
kegångar fortfarande finns kvar.

Fredlig framtid?
Att idag försöka sig på att förutspä
vilken av dessa uppfattningar som
kommer att prägla Belfasts och Nord-
irlands framtid låter sig inte göras.
Kanske är dagens förhandlingar bör-
jan till slutet på ett blodigt krig mel-
lan landsmän, men de kan lika gärna
bara vara ett uppehåll, en paus innan
bomberna börjar smälla igen.

Säkert är i alla fall att majoriteten
av Belfasts unga vill se annat än våld
på framtidens gator, och att de inte
tar hänsyn till några politiska och geo-
grafiska aspekter när de söker sig nya
vänner.

Text och bild: Sofia Johansson

elev vid freds- och konfliktkursen på
Skinnskattebergs F olkhö gskola under

Iösåret 94195 med inriktning på
N o rdirlandko nflikt e n.

Skrivarläger pa Vrångsholmen
Bakom kedjor Iås och regel
Inlåst i ett hus aa tegel
En aanartig gosse iir
Och ingen kaällsmat han
förtär

Detta är första versen av
Helena Vrammings dikt
Kedjor Lås och Regel, inspire-
rad av \,?ångsholmen - nume-
ra ett konstnärskollektiV
tidigare ett hem för vanartiga
pojkar.

Helena vistades på Vrångsholmen
under en vecka i sommar. Hon del-
tog tillsammans med andra ungdo-
mar mellan 13 och 16 år i ett skrivar-
läger anordnat av tvä av stadsdelsför-
valtningarna i Cöteborgs kommun.

Eller närmare bestämt barnbiblioteka-
rierna på Gamlestans bibliotek och
Majornas bibliotek, Berit Hedberg och
Gunilla Eriksson.

Med på lägret var förutom de två
bibliotekarierna en dramapedagog
och en poet. Dagarna fylldes med
skrivande, uppläsning av egna alster
och dramatisering av dem. I höst
kommer de också att framfora vad de
skrivit på programkvällar på Camle-
stadens bibliotek.

-Vårt mål med lägret, som i år an-
ordnades för tredje gången, är att
ungdomarna ska få tillfälle att skriva
och träffa likasinnade, säger Berit.

Och likasinnade är i de allra flesta
fall tjejer. Av 18 deltagare var 16 flick-
or.

De båda bibliotekarierna har också
medverkat vid ett nordiskt kultur-
läger i Kalmar i sommar initierat av
bl.a. Nordiska ministerrådet och Sta-
tens Kulturråd. Där kunde de 500
ungdomarna välja mellan inriktninga-
rna: skönlitteratur, journalistik, bok-
illustration, drama och graffitti. Flick-
orna valde skrivandet medan graffit-
tigruppen dominerades helt av poj-
kar.

-Båda lägren var hellyckade. Det
behövs läger av den här typen som
komplement till idrottsläger för skol-
lediga ungdomar, inte minst för flick-
ornas skull.

Gunnel Atlestam
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VARDAGAR
av Anna Pettersson

Det är en solig vårdag i april. Fåglarna är som tokiga och flyger härs och tvärs
genom luften och drillar sina vårsånger. Barnen gör expeditioner i skogen och
tittar på vårnya växter, som spirar. Himlen är ljusblå med enstaka tussar av
bomullslika moln. Träden står lugnt och vajar i den ljumma vinden.

Mitt i all denna vår sitter Einar. Han är en 78-årig gubbe med käpp och
filtkeps. Cubbkeps kallas det visst. Nu sitter han här på en bänk i allt det
gröna och tänker.

Hon är borta nu.
Einar rättar till den gråa jackans krage. Visserligen är det många år sedan

Tilda gick bort, men nu känns det mera påtagligt, våren var ju deras årstid.
Då brukade de åka till stugan på Styrso och röja upp inför den kommande
sommaren. De brukade sitta på den lilla glasverandan, som Einar var sä stolt
över, och äta stekt strömming och höra koltrasten sjunga i grannens TV-an-
tenn. Sen gick de in och spelade kort och såg på Rapport.

Nog var våren deras årstid alltid.
I år var det åtta år sen han var pä Styrsö med Tilda for sista gängen. Hon

hade lite svårt att gå, men både Einar och Tilda trodde det var ålderskrämpor.
Sänt fick man stå ut med. Einar byggde en ramp med räcke, så att Tilda slapp
gå de sju trappstegen upp till ytterdörren. Men annars var allt som vanligt
den våren. Det gick långsamt, men vad gjorde det? De hade ju all tid i värl-
den.

Den 23 augusti tog Tilda farväl av världen och gick in i evigheten. Det hade
varit något med benen, men Einar förstod inte alla svära ord som doktorerna
rabblade upp' Bara att det varit något med benen' 

Forts. nästa sida

ffi;:ffi:Tvarrägrerpä

STEN
Tyngden av en slät sten i handen
känns betryggande
Stenen står for evighet
den åldras aldrig
får inga rynkor
blir bara slätare med åren
Den är svår att förstöra nästan
omöjlig
Men ibland blir även stenar förkros-
sade

Sara Hallström

TELESKOP
Komplett mörker över himlavalvet
Här och där en sol som lyser upp i
allt
det svarta
en vit liten prick...
bara en liten prick i allt det oändliga
en prick här och en prick där
tillsammans bildar de en unik
stjärnhimmel
att betrakta under molnfria kvällar
En svindlande känsla
med allt det svarta som en jättelik
skyddande kupol över oss
att betrakta i stjärnklara nätter

Tove Andersson
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F orts.

Den kvällen satt Einar vid Tildas sida länge. Han tyckte hon rörde på ögon-
locken, när han pratade med henne. Som om hon velat visa att hon hade det

bra nu.
En tunn molnstrimma åkte över solen och Einar sträckte på sig. Vårarna nu

för tiden var aldrig lika explosiva som förr. De saknade det där lilla extra som

alltid fanns när Tilda levde.
En ringduva började sin underliga sång någonstans i träden bakom honom.

Precis så hade det låtit den kvällen vid dansbanan, då Tilda kommit fram till
honom. Det var 1,9AA och Einar var 23 är och Tilda 20. Hon var ung och mörka
lockar kantade det trinda ansiktet. Antagligen var det kärlek vid första ögon-
kastet. Hela kvällen dansade de och hela kvällen sjöng ringduvorna och kol-
trastarna. Två månader senare gifte de sig.

Vilken lycka över de 43 kvadratmetrarna boyta, som blev deras första bo-

stad! De hade nästan inga möblet, men allteftersom tiden gick fylldes lägen-

heten med både möbler och barn. Två barn fick de. Karl och Marianne.
Karl bodde i Tyskland nu och hade eget företag. Ett vykort om året kom

pliktskyldigt nerdimpande i Einars brevlåda; Cod Jul önskar familjen Törens-

son,/Buschen. Marianne visste Einar inget om. Sista gången han hörde något
från henne var 1972 då hon var 27 år. Hon bodde då på något kollektiv i
Småland. Hon hade alltid varit så upprorisk mot allt och alla, så när Einar bad
henne komma hem ett slag var det slut på kontakten. Alla hans brev kom
tillbaka med ett meddelande om att hon flyttat. Han visste inte vart. Han
hade inte ens kunnat meddela henne om hennes egen mors bortgång. Det
hade gjort ont att se Karl där på begravningen, men inte Marianne.

Den lilla stugan på Styrsö hade Einar inte orkat med. Dels for att hans leder
och muskler inte var vad de brukat vara, dels för att han inte ville sitta på
glasverandan och äta strömming utan Tilda. Han hade sålt stugan och fått en

liten summa pengar. Den hade han använt för att köpa ett syrenträd till Tildas
grav och resten hade han satt in på ett bankkonto.

Tilda hade alltid älskat syrener/ det var inte mer än rätt att hon fick ett sy-
renträd, tyckte Einar. Men det tyckte inte dom som hade hand om gravarna.
"Tänk på de omkringliggande gravarna, herr Törensson." Men skam den som

ger sig. Ett halvår senare stod ett syrenträd i full blom vid Tildas grav.

Einar reste sig sakta och stödde sig på käppen. Så var det dags för en liten
pratstund med Tilda. Varje onsdag gick han till hennes grav och lade ner blom-
mor och pratade lite. När han kom fram till det område där Tilda lå9, såg han
på långt håIl att det stod någon vid syrenträdet. Någon som antagligen bröt
kvistar av syrenen, det hade han varit med om förr. Men nu kunde han ta
honom eller henne på bar gärning.

Han stapplade fram så fort han kunde och förbannade att han hade så dåli-
ga leder. När han kom fram till graven såg han att hon, för det var en hon, inte
bröt kvistar, utan lade ner en bukett med blå scillor. Hon vände sig emot ho-
nom med det mörka, lockiga håret ner över axlarna.

Tilda? Nei...
Marianne!

Sheila Lewenhak,
Kvinnoverk.
Om skaparkraft och slitgöra
från stenålder till data.
översätbring Harriet Clay-
hills
Wahlström & Widstrand, 1982

Haniet Clayhills, Ir6ne Lind'
holm, Lotta Melanton"
Kvinnfolksgöra.
Den mlirkliga historien om
kvinnors arbete i Norden
under tiotusen år,
Bokförlaget Prisma, 1980.

Det var inget hastverksarbete som
den brittiska ekonomen Sheila Lewen-
hak lämnade ifrån sig med sin histo-
riska översikt över kvinnoarbete från
stenåldern till idag. Bara noterna upp-
går till 30 tätskrivna sidor. Vartenda
påstående hon gor är noggrant doku-
menterat.

Det måste nödvändigtvis bli en hel
del generaliseringar närhon vill täcka
alla kulturer i alla tider; men hennes
kunskaper är imponerande och boken
är lättläst och spännande som en ro-
man. Hon utgår från att även läsarna
har vissa kunskaper - hon förklarar
t.ex. inte vem Bachofen eller Morgan
är, men det finns ju uppslagsverk, och
såvitt jag kan bedöma kan boken lä-
sas med behållning av alla intresse-
rade.

Boken är ett äreminne över alla våra
arbetsamma fcirmödrar. Utveckling-
en efter 1980 kunde Lewenhak natur-
ligtvis inte veta något om, och vi som
sitter inne med facit kan tycka att hon
är lite godtrogen vad gäller kvinnor-
nas situation i Sovjet och Kina. Men
det var många av oss på 7O-talet!

Harriet Clayhills översättning är
utmärkt. Hon har dessutom skrivit en
kommenterad litteraturlista och har
försett den svenska utgåvan med il-
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lustrationer av arbetande kvinnor
från hela världen - bara det har varit
ett jättejobb.

Samtidigt med övers:åttningsarbetet
måste Harriet ha arbetat med sin egen
bok om kvinnorna i Norden. Den är
bara genom sin begränsning mycket
mer lättläst, och avsevärt tunnare. De
vackra och instruktiva illustrationer-
na av Lotta Melanton och Irdne Lind-
holm är ett extra plus.

Biblioteket har böckerna, som jag
varmt rekommenderar.

Aase Bang

Toni Liversage,
Rsde Rosa.
En bog om Rosa Luxemburg
Vindrose forlag,1994.

Det är otroligt att Toni Liversage på
bara drygt 150 sidor lyckas ge oss en

hel bild av Rosa Luxemburg - barn-
domen i Polen, de passionerade kär-
lekshistorierna, de trofasta vänner-
na, fängelsevistelserna, intresset for
litteratur och musik - samtidigt som
hon förmedlar hennes politiska ställ-
ningstaganden, hennes antimilita-
rism, hennes kloka analyser och hen-
nes framsynthet (redan 1918 varnade
hon for utvecklingen i Sovjetunionen).
Hon gör det främst genom Rosa Lux-
emburgs egna ord, i brev, tidningsar-
tiklar och böcker.

Dessutom får vi kortfattade men
utmärkta historiska översikter över
den tyska socialdemokratins fram-
växt, tillkomsten av den kommunis-
ti ska Spartakus-gruppen, bakgrunden
till den ryska revolutionen och var-
för revolutionen i Tyskland krossades.

Vi skakas av det brutala mordet på
Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht

- enligt mördaren skedde det på di-
rekt uppmaning av den socialdemo-

kratiska politikern Noske - och följer
efterspelet, fram till våra dagar. När
jag lägger ifrån migboken har jagbli-
vit mycket kunnigare.

Boken är lättläst och spännande. Jag
rekommenderar den varmt till alla
som är intresserade av socialismens
historia och av en av dess största per-
sonligheter. Men boken är på danska

- ett oöverstigligt hinder för svenska
läsare?

Aase Bang

Laurel Thatcher Ulrich,
En jordennoders berättelse.
Barnmorskan Martha Bal-
lards liv genom hennes dag-
bok 1785 - 18T2.
Tiden, 1992.

Under några helger har jag, ovanligt
nog, haft tid att ägna mig åt en lyxig
sysselsättning - att läsa en tjock bok
på a00 sidor. I min egen takt och med
eftertanke. Det var något så sällsynt
som en kommenterad dagbok från
slutet av 1700-talet och början av
1800-talet: Martha Ballards dagbok
om sin nästan 30-åriga gärning som

iordemoder men också livet omkring.
Att läsa denna bok innebär att be-

finna sig i gott sällskap av en trygg
och kunnig kvinna -eller snarare två.
Det gäller också hennes uttolkare,
Laurel Thatcher Ulrich. Hon har följt
Marthas notiser, spårat, forskat och
förklarat bakgrund och for oss osyn-
liga skeenden. Det var inte så vanli$
att kvinnor forde dagbok pä 1700-ta-
let - och att någon dagbok har beva-
rats. Martha Ballard hade flera syften
med sin. Framför allt för bokföring
men också som minnesanteckningar.
Hon skrev kortfattat om arbetet som
barnmorska i en nybyggarstad i Mai-

ne. Hon antecknade både det husliga
arbetet och vad som hände i det soci-
ala livet: giftermåI, familjedramer,
domstolsbesök, dissektioner, träd-
gårdsarbete, vävning. Stort och smått
blandas.

Som yrkesmänniska var Martha
tystlåten och grannlaga. Mycket säl-
lan röjer hon sina tankar; t.ex. när hon
förlöser en ogift mor. Någon gång
kommer en besk kommentar. Om en
ung och arrogant läkare skriver hon:
"Må Gud bevara oss..." Denna hen-
nes tystlåtenhet hänger väl ihop med
äldre generationers syn på yrket. Kan-
ske en och annan associerade till häx-
eri och förtrollning.

Martha Ballard var inte bara barn-
morska utan också sjuksköterska, ört-
doktor, begravningsentreprenö!, apo-
tekare, arbetsledare. Förutom maka
och mor till nio barn... Allt detta un-
der en period i USA:s historia när ny-
byggarandan fortfarande levde kvar.
Familjen bodde i ett timrat, dragigt
hus med få bekvämligheter. Det var
ett liv, fyllt av arbete och oförutsedda
händelser. Ännu vid77 års ålder kun-
de Martha få rida iväg till behövande
medsystrar mitt i natten. Eller också
ta sig över älven som ibland var fru-
sen, ibland upprörd. Det var ocksiå ett
liv med stark social gemenskap,
främst i arbetet.

Täck vare Ulrich har Martha Bal-
lards dagbok fått en ny belysning.
Hennes metod har varit att välja ut
oavkortade avsnitt från olika år med
ett speciellt tema. T.ex. förlossningar
och läkemedel. Sedan analyserar Ul-
rich anteckningarna, redovisar sin
forskning, låter pusselbitarna falla på
plats.

Fram växer en tavla av livet, fram-
förallt kvinnornas liv i en ny-
byggartrakt omkring sekelskiftet
1800. Ulrich sätter också in tiden i ett
historiskt sammanhang, redogör for
de förändringar som sker: religiös

f
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liga och kvinnors beteende blir det
avvikande.

Boken är lättläst. För de kvinnor
som engagerat sig i kvinnofrågor kan-
ske den inte ger några direkta nyhe-
ter, men den utgor en efterlyst sam-
manfattning av olika kvinnopsykolo-
giska teorier och utgör en inspireran-
de utgångspunkt till fördjupning och
diskussion. De flesta kvinnor känner
säkert igen sig och konstigt vore det
väl annars eftersom vi lever mitt i
manssamhället.

Marianne Lindström

Feministisk bruksanvisning.
Red: Claudia Lind6n och
Ulrika Milles.
Norstedts förla g, 1995.

Feministisk bruksanvisning är en an-
tologi som tar upp de senaste årens
feminism i olika debatter inom litte-
raturvetenskap, konstvetenskap, teo-
logi och filosofi. Redaktörerna vill
genom sitt urval av tio författarbidrag
framhålla feminismens styrka som
kritiskt perspektiv genom att visa
dess stora bredd och spridning.

Boken inleds med ett förord där en
utmärkt historik över feminismen ges.

Här försöker redaktörerna också reda
ut de viktigaste distinktionerna mel-
lan olika feministiska riktningar.

jag tyckerbokenbitvis kräver en hel
del av sin läsare och kanske inte all-
tid lever upp till syftet "bruksanvis-
ning". Som allmänt intresserad av
kvinnofrågor känner jag mig lite främ-
mande inför den akademiska prägeln
på några av texterna med för mig
okända facktermer. Detta gäller i syn-
nerhet de litteraturvetenskapliga tex-
terna.

Men kära läsare - ge inte upp. Man
blir rikt belönad. Boken som helhet
har mycket att ge med väl genomar-
betade beskrivningar och infallsvink-
lar inför framtiden, goda råd m.m.
Det märks att de utvalda forfattarna
är väl förtrogna med sina ämnen och
delar med sig av sin kunskap.

De texter jag personligen hade
störst behållning av behandlade
"Kvinnan som demokratiskt pro-
blem" och "Kvinnoprästmotståndet
inom Svenska kyrkan" - två mycket
intressanta artiklar som iag inte vill
ha olästa. Kvinnoprästmotståndarna
må kämpa förgäves...

Marianne Lindström

splittring, sociala omvälvninga4, ny-
heter inom medicin och obstretik.

Martha Ballard framstår som en
varmhjärtad och generös person.
Kunnig, omtyckt, högt respekterad.
Självständig och beredd att ta risker i
svåra situationer. Hon såg sitt arbete
inte bara som en försörjningskälla
utan också som ett kall. Hon behöv-
de sina patienter lika mycket som de
behövde henne.

Det vimlar av namn i dagboken,
folk kornmer och går i Marthas trånga
stuga. Man får bortse från alla namn
och, som sagt, helst ge sig god tid att
läsa boken. Då får man en spännande
inblick i en svunnen kvinnovärld.

Kerstin Sandgren

Gunilla Fredelius, Patricia
Klein Frithiof, Ingrid Ursing
Kvinnoidentitet.
Natur och Kultur 1994.

De tre författarinnorna ger en utför-
lig beskrivning av vad som under en
livscykel formar vår identitet som
kvinna, allt från fodsel till åldrande.
Som en röd tråd genom boken löper
osynliggörandet av kvinnorna paral-
lellt med det manliga tolkningsföre-
trädet.

Boken inleds med myten om den
stora Modern som existerade för mer
än 5000 år sedan. Denna bild av Mo-
dergudinnan har i Bibeln ersatts med
den manlige guden.

De följande kapitlen tar upp hur
könet påverkar det sätt på vilket vi
blir bemötta, och hur detta i sin tur
blir avgörande för vårt sätt att agera
och reagera. Manssamhället upprätt-
hålls genom att män bekräftar varan-
dras upplevelser. Männens vetskap
om världen blir därigenom den verk-
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Filmen fyller hundra ar i ar sägs
det. Det lir alltid svårt att säga nåir

uppfinningar egentligen föddes,
men den 28 december 1895 hölls
världens första filmförevisning för
allmänheten på duk. Det var i
biliardsalongen på Grand Caf€ i
Paris.
Förevisningen var möjlig genom brö-
derna Auguste och Louis Lumidres
konstruktion av en kombinerad filrn-
kamera och projektol Le Cinemato-
graphe. Den byggde till stor del på
Tomas Edisons tidigare konstruktion
av Kinetoscope, där en person i taget
kunde se på rörliga bilder. Edison
hade tagit patent på denna - men bara
i USA.

Under flera årtionden arbetades det
på att utveckla färgfilm. Till att börja
med färgsatte man ruta för ruta för
hand. Men med Borta med vinden,
som producerades 1939, fick färgfil-
men sitt egentliga genombrott.

+

Jag har alltid förknippat ljudfilmens
genombrott med benig fisk. Den för-
sta ljudfilmen som nådde någon stör-
re publik producerades av Warner
Brothers 7926 men det var lågt sena-
re som ljudfilmen helt tog över och
stumfilmspiani sterna blev arbetslösa.

Men när jag var liten i början av 50-
talet hade stadens stumfilmspianist
tvingats skola om sig. Han startade
eget, satsade på en fiskbil, körde runt
och stannade utanför varje hus pre-
cis som glassbilarna gör idag. Skils-
mässa och förlorad kontakt med so-
nen tillhörde också den fd stumfilms-
pianistens öde. Mamma ageraCe ku-
ratol, lyssnade och köpte massor av
fisk.

När sedan sjukdom gjorde att fisk-

handlaren forlorade körkortet fortsat-
te han tappert att köra runt och sälja
färsk fisk från en flakmoped. Och vi
åt och åt och blev intelligentare och
intelligentare.

Men sedan kom dödsstöten for den
omskolade stumfi lmspianisten - frys-
boxen och med den den rektangulära
benfria fisken, då gav han upp och till-
bringade stora delar av sina sista da-
garna i stadsparken nära systembo-
laget.

Så egentligen gillar jag inte filmens
utveckling för jag tänker på alla fisk-
ben och den ensamma mannen i par-
ken.

Maria

Omfi lm

Ny soensk film, ett knippe filmer
med. barn i centrum. En lockande
rubrik som fick mig att köpa biljett
till föreställningen på Göteborgs
Filmfestival
(Vår tidskrift är för liten för att vi ska
få ackreditera oss och se filmer gratis
for att kunna recensera dem). Fem fil-
mer visades. Efter den tredje viskade
jag till min salongsgranne:

-Har även den här filmen en pojke
i 7-års åldern i huvudrollen så reser
jag mig och går!

Men jag satt kvar och såg även de
andra barnen (pojkarna) i centrum.
Alla filmerna handlade om unga poj-

Med Borta med ainden, som producerades 1939, fick fArgfilmen sitt egentliga genombrott.

J
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kars känslo4 snälla, ensamma pojkar

- inte pojkar som kommer att starta
krig, våldta och förstöra. Bra tankaq,

men var fanns flickorna? Hälften av
alla barn är flickor.

GA

Iag iit väldigt förtiust i film från
Storbritannien. De pratar så vack-
ert och så handlar filmerna sällan
om medelklassen som svensk och
amerikansk film alltid gör i mina
kategoriska ögon.
Nej, i Storbritannien handlar det an-

tingen om adeln med enorma gods
och ägor eller människor från fattig
arbetarklass, ofta arbetslösa, boende
i slumområden. Antingen eller. Under
rubriken England hittade jag filmen
Family i Filmfestivalens katalog. Ma-
nus är skrivet av irländaren Roddy
Doyle, regissör är engelsmannen Mi-
chael Winterbottom.

Family är ursprungligen en flera
timmar lång TV-serie som här klippts
till en spelfilm. Det är en av de i sär-

klass bästa filmer jag har sett. Den
handlar om en fattig irländsk familj,
vardagen belyses i fyra olika perspek-
tiv - olika familjemedlemmars ögon,

vilket om inte annat ger en fantastisk
lektion i kommunikation.

I programbladet står: "Det är en
mycket irländsk film utan skygglap-
pa4 lika socialt kritisk som underhål-
lande och med ett inte helt igenom
tragiskt slutackord. Det är en film
med stort hjärta och irländsk själ." Jag
önskar verkligen att TV kunde köpa
in den som serie och att spelfilmen går
upp på biograferna landet över. Det
är en film som man bara måååste se.

GA

I filmen Tracking Down Maggie fär
vi fölia regissörens Nicke Bloomfi-
elds idoga försök att få en intervju
med Margreth Thatchetr, ibland
något amatörmässiga.
Vad som stannat i minnet från filmen
är de fakta som framkom om Mar-
greth Thatchers sons vapenhandel
och moderns sätt att hjälpa honom,
och hur Margreth Thatcher nu lever
gott på att åka världen över och hålla
föredrag om sina fantastiska insatser
i Falklandskriget.

GA

Tre filmer av Ken Loach
När jag gick for att se Riff Rnff , hade
jag ingen aning om vad filmen hand-
lade om, men jag hade hört att Ken
Loach var en bra regissör med socialt
patos.

Riff Raff är berättelsen om en bygg-
arbetsplats i Thatchers England. En
handfull outbildade arbetare, många
av dem med falska papper, utan soci-
ala rättigheter, arbetar på ett byggu
där alla säkerhetsregler är åsidosat-
ta. En ung man på rymmen kommer
hit och hittar gemenskap och värme.
Ett forsok till strejk leder till att den
medvetne socialisten bland dem får
sparken. En upprörande och tragisk
arbetsolycka äger rum.

Samhället är korrupt och profitöre-
rna offrar gärna några människoliv
för att tjäna pengar. Inte särskilt spän-
nande, kan man tycka, men Riff Raff
innehåller också värme, kärlek och
humor. Sällan har en film drabbat mig
så starkt. fag levde med den i veckor
efteråt.

Raining Stones handlar om en arbets-
lös man som kommer i händerna på
en ockrare när han vill ge sin dotter
en fin konfirmationsklänning. Det är
arbetarens självrespekt det gäller -

han är fattig men stolt. Filmens titel
är en del av ett engelskt ordspråk om
att det regnar stenar på de fattiga. Och
den som är fattig och arbetslös i da-
gens England har ingen chans. Vad
han än gör för att få ett arbete, stång-
ar han huvudet mot väggen. Trage-
din är nära, men tack vare en mänsk-
lig präst får filmen ett lyckligt slut.
Raining Stones är full av dråplig hu-
mor, men skrattet fastnar i halsen ib-
land.

I-adybird,I^adybird är en berättelse om
vanmakt och översitteri. En kvinna
utsattes som barn för pappans sexu-
ella övergrepp. Som vuxen hamnar
hon gång på gång i forhållanden med
män som misshandlar henne, och de
fyra barnen har olika fäder. En tragisk
olycka gor att socialen ingriper i hen-
nes liv, och med obönhörlig logik
omhändertas barnen. En gång klassad
som dålig mamma, alltid dålig mam-
ma. Det hjälper inte att hon mot alla
odds till sist träffer en god man som
verkligen älskar henne - socialarbe-
tarna tror inte att hon är lämpad som
marTuna.

Klyftan är så otroligt stor mellan
dessa välutbildade, välartikulerade
socialarbetare och kvinnan ur arbetar-
klassen. Hon saknar ett språk som de
kan förstå. De fattar inte att hennes
svordomar är uttryck för förtvivlan.
De fattar kanske inte heller att
moderskärleken är lika varrn i ett kyf-
fe i slummen som i deras egna ombo-
nade miljöer.

I Sverige har vi inte sådana klasskill-
nader som i England, men fel begås
även här i bästa välmening.Iag ty.k-
er att Ladybird, Ladybird ska tas som
ett skrämmande varningstecken för
alla som arbetar med människor, och
hoppas att filmen är obligatorisk för
alla som studerar vid socialhögsko-
lorna.

Aase Bang
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Tävling

x Kammarjungfru
2 Amma

8. Inger Alfvdns Dotter till en dotter
(1977) handlar om Eva-Maries pro-

för yrke?
1 Hembiträden
x Kontorister
2 Kallskänkor

1 Mjölkerska
x Väverska
2 Lärare

3. I Aino Trosells roman Hjiirtstocken
(1970 arbetar huvudpersonen Mona
på en typiskt manlig arbetsplats. Vil-
ket yrke har hon?
1 Sjöman
x Svetsare
2 Ställningsbyggare

' 4. Claire Etcherellis bok Elise eller det

iktiga liaet (oigSnaluppla ga 7967 , pä
svenska 7975) är en lysande kärleks-
roman och arbetslivsskildring. Var
arbetar huvudpersonen?
1 Vid löpande bandet på en bilfabrik
x Vid biljettförsäljningen i Paris tun-
nelbana
2 Som pråmdragare vid Seine

5. Den tyska författarinnarr Doris
Gercke har skrivit flera uppmärksam-
made kriminalromaner med detekti-
ven Bella Block som huvudperson.

x Bibliotekarie
2 Socialsekreterare

Tövlingen rir sammanställd av
Ingrid Atlestam.

Grattis till Ingrid Johansson på Lidingö som vann en prenu-
meration på Vi Mänskor Så här skulle korsordet se ut:
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Fön var romanfigurer oftast försöri- Vilket arbete hade Bella innan hon 1 Guvernant

Kvinnor och arbetsliv
da. Numera måste även de försörja blev detektiv?
sig själva. Vad har de för arbeten? 1 Läkare
Om du tycker frågorna är för svåta, x Journalist
kom då ihåg att du behöver inte ha 2 Polis

allt i eget huvud så låinge det finns
bibliotek.

6.Det iir mycl(lt med ilet jordiska (1987) blem i äktenskapet med protest*ånga-

1. En av de första romaner som skild- rh Fjdrroiirme (1991) är två rorulner ren Andro. Vilket yrke har Eva-Ma-
rar kvinnligt yrkesarbete är Elin Wäg- av Gerda Antti med samma huvud- ria?

rcrs Norrtullsligan (1908). Vad har person, Ulla. Vad har Ulla för yrke? 1 Förskolelärare

huvudpersonen och hennes vänner 1 Läkarsekreterare x Flygvärdinna
2 Kurator

7. I Charlotte Brontös klassiker /aze Skicka tipsraden till Vi Miinskor,
2. Anne på Grönkulla växer upp och Eyre (originalupplaga 1847, på svene Linn6gatan 2t, 4Lg 04 Göteborg,
skaffar sig iobb, vilket skildras i en av ka 1850) är det genom sitt arbete som senaså november. Du kan vinna en
de senare böckerna om[nne; Annepå Jane "möter sitt öde." Vilket yrke har prenurreration på Vi Mänskor!
egen hand (originalupplaga 1936, p^ hon?
svenska 1954) Vilket wke har hon?
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Recept
Semestern är över, skolorna har bör-
jat och allt har återgått till det nor-
mala. Då kan det vara trevligt att
samla vännerna en kväll omkring
god mat och levande lius i höstmörk-
ret, och med prat om våra somm.rr-
upplevelser.

Här far du tips på en god höstme-
ny. Det mesta går att förbereda i god
tid.

Entr6: Ansiovisröra
Huvudräte Älggryta med doft av

skog, potatis, någon ättiksinlägg-
ning, gel6.

Dessert: Fransk äpplekaka med
glass, grädde eller vanilisås.

(Älggrytan blir bara godare, om den
får någon dag på sig att "mogna".
Men tänk då på att vara noga med
avsvalning av grytan. Ställ grytan -
utan lock - i rikligt med kallt vatten,
som byts ofta och rör om i grytan då
och då. Och in i kylen, då den är kall.)
Ansjovisröra,4 port.
1 gul eller röd lök - finhackas
3-a ägg- hårdkokas och hackas

1 burk (1009) ansjovisfil6er; 10-12 st -
får rinna av och hackas

dill ca Y2 dl - finklippt
Detta kan du förbereda och forva-

ra, var för sig. Strax innan servering-
en blandar du hacket försiktigt med
några matskedar gräddfil. Servera
röran på en tunn skiva mörk kavring
och toppa gärna med lite storkornig
kaviar och en dillkvist. Ett knaprigt,
fräscht salladsblad passar också till.

Älggryta med doft av skog, ca 6-8

port. (Har man inte lyckats skjuta äl-
g€n, går det bra med mört benfritt
nötkött.)
1-1 1 /akg benfritt älgkött
smör eller margarin till stekning
salt, vitpeppal svartpeppar
1 msk enbär (eller lite mer!)
2 dl rödvin
3-4 dl vatten eller svampspad
2-3 hg smålök
3 hg färska champinjoner eller 1 stor
burk hela champinjoner
1 msk arrowrotmjöl + lite vatten
1 dl klippt persilja

Gör så håir: Skär köttet i jämna tär-
ningar. Hetta upp lite fett i stekgryta
eller -panna och bryn köttet i omgång-
ar tills det får fin färg. Lägg INTE i
för mycket åt gången! Salta och pepp-
ra. Tillsätt enbären. Koka ur stekpan-
nan med en del av vattnet eller
svampspadet, häll detta och vinet i
grlztan med köttet. OBS! Använd inte
aluminiumgryta, rätten blir då blåak-
tig av vinet. Låt grytan småputtra ca

30 min.
Skala under tiden löken och ansa

svampen. Bry. de hela lökarna runt-
om i lite fett och lägg dem i grytan,
då den kokat ca 30 min. Fortsätt ef-
terstekningen tills löken känns ge-

nomstekt och köttet mört, ca 20 min.
Späd med mer vatten eller mer vin.
Bry^ svampen och lägg dem i grytan,
då den är klar. Så här långt kan du
förbereda grytan, offi du inte skall

servera den genast. När du sedan
skall servera den, värmer du den och
reder av den med arrowrot utrört i
lite vatten. Låt få ett uppkok. Klipp
persilia över vid serveringen.

Servera med god kokt potatis till,
kan ev bytas ut mot kokt ris, men är
det en svensk höstmeny, tycker jag att
det skall vara vår goda potatis till.
Gel6 och någon ättiksinläggning är
också gott till.

Äppleefterrätter hör hösten till.
Tänk på att fråga efter och köpa våra
goda svenska äpplen.
Fransk äpplekaka, 4-5 port.
1-11h. del sötmandel + ev 2 bitter-
mandlar - males
100 g rumsvarmt smör eller marga-
rin - röres poröst
11/4 dl socker
2 ägg - skilj på gulor och vitor och
blanda i gulorna + mandeln i smeten

Vispa vitorna till hårt skum och
vänd försiktigt ner dessa i smeten.

Skala äpplena - 6 medelstora, ca3/
4 kg - dela i 4 klyfto4 kärna ur och
skär klyftorna i mycket tunna skivor
direkt ner på smort ugnsäkert fat el-
ler form. Bred smeten öve{, grädda i
175 grader mitt i ugnen, ca 30 min.
Äpplena skall vara mjuka och sme-
ten fått fin färg. Serveras ljummen
med vispad grädde, halvtinad vanilj-
glass eller vanilisås.

I f estlig sensommar-höstkväll öns-
kas ni en smaklig måltid!

Gunnel Wide

Ft6Nf \E{ANP UNDRAE CAFtrI.,l
trr KAh\sK€ Ära
\ IvÄRf,of"i ,.' ?'
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Svenska Kvinnors Vänsterfcirbund

Tlll Eva Palmers minne
har det kommit in 3000:-.
Gåvan går till SKV:s insamlingskonto, som även täcker vårt kvinno-
hus i Honduras.

Pengarna har kommit från:
Greta Andersson,
Ruth Adolfsson,
Birgit Andersson,
Eva Danielsson,
Aase Bang,
Eva Eriksson,
Elly Francke,
Zaida Hagman,
Ruth Ettlinger,
Inga-Maj Kallenberg,
Maria Loa,

Frideborg Lötberg,
Elsa Håkansson,
Britta Lorentsson,
Karin Nordlandeq,
Aina Olsson,
Margareta Sand,
Cerd Thambert,
Siv Wass,
Siv Waldor;
Nelly Winlöf,
Ally Wikholm,
anonym.

Leyla
Zana -

tängslad
för sina
åsikter

En liten bok har utgivits av
Kvinnor för fred och Svenska

Kvinnors Vänsterförbund.
Tcxt av Agneta Norberg. Där
kan du läsa hela händelseför-
loppet innan, under och efter
domen på 15 års fängelse för
Leyla Zana. Beställ den hos

Kvinnor för Fred, Box 10098,

100 55 Stockholm.
Pris:15:-.

Till minne av
Birgit Johansson
Så har SKV lidit ännu en svår
förlust. Vackra och kloka Birgit
Johansson har gått bort. Birgit
arbetade i flera år på SKV:s expedi-
tion, och hon var länge med i
förbundsstyrelsen. Vi kommer att
sakna henne mycket!

Aase Banp

J
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SVENSKA KVINNORS VÄNSTBRFÖNNUNT)
Postgiro: 50 50 95-0 Insamlingskonto: 5 13 23-4

Barnängsgatan 23

L16 4l Stockholm
Tel: 08-640 92 As
Tisdag och torsdag 13.00-15.00

Linndgatan 2!
413 04 Göteborg

Tel: 031-14 N 28

Måndag till fredag 10.00-15.00

SKV iir partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratisk samhiille med en ekonomi som inte bygger

på profit utan på miinniskors behov, en samhiille fritt från alla former av fiirryck'

Förbundets målsättning är:

- Att verka för jårnlikhet mellan kvinnor och män och f(tr kvinnors deltagande på alla områden av det ekonomiska, sociala

och politiska livet, samt aft verka för ett socialt och ekonomiskt räEvist smhålle d& alls har ett meningsfullt aöete.

- Att verka för ett samhale dar alla bam och ungdomar kan klirma trygghet och har lika värde, och där de tillförsäkras fysisk

och psykisk halsa, och ges samma utbildningsmöjligheter.

- Att verka för fred, allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism - krigets fiiimsta orsak. F&bundet vill verka

för almån och total nedrusming.

- Att verka fttr skydd av vår egen och framtida generationers miUö, för ett resursbevarande samhlille sorn tar hiinsyn tiU

meinniskors verkliga behov och sambanden i naturen.

- Ätt verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de föfiyclfas befrielsekamp, för en vårld fri
från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och lul$re t ffitryck, mot fascism och rasism.

- Att bekiimpa all kommeniell exploatering av såväl vuxna som bam-

SKV har i korthet följande historia:
1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under pamllen: Mot krigspsykos, för demolrati och kvinnors likstäldheL

l93l utvidgades förbundet så att ett sama6et€ blev möjligf mellan alla kvinnc som önskade en sanhällsutveckling i
vänst€rrikming. Dä fick förbundet siE nuvarande namn.

tr r 1946 anslörs Sr,enska Kvinnors Vänsterförbund till KDV (Kvinnomas Demokratiska Vårldsförbund), WIDF, (Wom€n's

InEmational Democratic Federation).
KDV har konsultåtiv sants hos FNs ekonomiska och sociala råd, samt hos IINESCO. Denna sams inneblh räs ata ytra sig

vid sarnmantraiden och att framuigga egna förslag.

Arvika
Brita Tener

Högåwägen 4

671 m Arvika

Boden
Marianne Soutukorva

Rädisvägen 6

961 48 Boden

Tel:02r{723 77

Forshaga-Kil
krgela Wessmark

hiistbol Pl 7003

665 00 Kil
Tel: 05541153 07

Centralaavd i
Göteborg
Barbro Andersson

Vävarevägen 2 D
433 75 Partille

Tel: 031D5 76 05

Göteborgsdistriktet
Zaida Hagman
Säckgiind 3

415 03 Göteborg

TeL 03125 31 65

Göteborg Bjurslått
Harriet Engman

Molnvädersgatan 32

418 35 Göteborg
Tel: 031/53 6696

Gävle
Elsa Kontnrri
Ruddammsgatan 38

803 11 Gävle
Tel 026119 19 57

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049

290 72 Asanrm
Tel: M54[291 60

Karlstad
Siv Dahlgren
Fogdegatan l0
654 62 Karlstad

Tel: 054/10 09 52

Katrineholm
Gunnel Rudin
Repslagarvägen 96
643 32 Vingåker
Tel: 0151/122 00

Kramfors
Elisabeth Östlund

Fiskja 5221

872 00 Kramfon

Linköping
Sonja Wahlstein
Kagagatan 8
582 37 Linköping
Tel 013/13 08 48

Luleå
Agnes Wennberg
Vinkelgtind I
951 4l Luleå
TeL 0920/195 34

Lund
Astrida Svensson

Mellanbacken 8

240 rc Daby
Tel:046-20 08222

Malmö
Kentin Sandgren

Bokhållaregatan 35F

2ll 56 Matmö
Tel:040123 3675

Mölndal
Gunhild Johansson

Storgatan 26

431 3I Mölndal
Tel:03U27 7104

Olofström
Carina Gillberg-Bjö*
Snöbänvägen 12

2% m Olofström
TeI: M541400 77

Orust
Emi Friholt, vice ordf.
Stocken 2127

440 80 EIIös
TeL 0304i512 15

Pitea-Munksund
Anna-Lisa Nilsson
Mossvägen 45

941 00 Piteå

Tel: 0911R78 35

Skellefteå
Pia Risan

Frostgriind 23

931 5l Skellefteå

TeL 0910697 80

Skövde

Karin Sandelin

Mariestadsvägen 75

541 00 Skövde

Stockholmsinnerstad
och norra fiirorter
Gerd Thambert

Åsögatan 170:1

116 32 Stockholm
TeL 08i641 46 5l

Stockholmssödra
förorter
Eva Danielsson

Pelargatan 16

l2l 47 Johanneshov

TeL 08/ 649 57 00

Umeå
Katarina Sandström

Klaverstråket 32

902 57 Umeå

TeL 090/12 17 38

Uppsala
Anneli Granholm

Studentstaden 4
752 33 Uppsala

Tel: 018/54 26 07

Österzund
Li Öm
Divisionsgränd 4
831 38 Östenund
Tel: 063/10 30 64

Förbundsordförande:
Aase Bang

Hengårdsgatan 12

652 24 Karlstad
TeL 054/18 99 61



Prenumerera pa Vi Mänskor,
eller ge bort en prenumeration i

present!
Då får du ett presentkort, målat av Karina Gustavsson, att ge till din vän.

Du kan också beställa gamla nummer av Vi Mänskor mot 10 kronor i frimiirken.

Vi Mänskor finns också som taltidning!
Du kan prenumerera för samma pris som pappersutgåvan - L40 kronor

för fyra nummer om året.
Anmäl ditt intresse till redaktionen tel 03L- 42 28 94, eller tillZaida Hagmary

tel 03L -1l 40 28.

Skicka elektronisk post till Vi Mänskor!

I massmedia har man det senaste året kunnat läsa artikel efter artikel
om elektroniska motorvägar och internet. Via sin dator och med hjälp
av ett modem som är kopplat till telenätet kan man få tillgång till mäng-
der av information från hela världen alltsä"sttrta" mellan olika infor-
mationslådor i ett internationellt "anarkistiskf' elektroniskt nätverk.
Man kan också ha en egen brevlåda i det här nätverket. Det är ett
väldigt snabbt och praktiskt sätt att kommunicera.

Vi Mänskor testade Carl Bildts elektroniska brevlåda redan i nr 2/94
och Mona Sahlins i nr 1/95 och nu har redaktören för Vi Mänskor
skaffat sig en alldeles egen brevlåda för att inte gå miste om några
intressanta tips, id6er och synpunkter. Skicka gärna uppslag till artik-
lar du vill se i tidningen eller anmäl dig som prenumerant även på
detta sätt, men vanlig post, fax och telefon går lika bra.

Vår e-mail adress är gunnel@tripnet.se

Vi Mänskor söker
kontakt med

ideella skribenter
landet över,

Intresserad? Hör
av dig till redak-

tionen,
tel 03L- 4228 94.

r-

i:
io
io;o

JA - jag vill gärna prenumerera på Vi Mänskor - pg 90 24 - 1

Helår 4 nr 140 kr
Gåvoprenumeration 140 kr
Stödprenumeration 200 kr
|ag vill veta mer om Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)

Jag vill bli medlem i Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)

Räkning till:

Namn....

Adress...

Postadress............

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset
Linn6gatan 21

413 04 GÖTEBORG

J

Telefon..

Cåva till:



POSTTIDNING

l- -r;^-*; -l

J

EFTE RSANDN ING
Vid definitiv

eftersändnin g ätersänds
försändelsen med nya
adressen pä baksidan

L.",T.Y'-

Nästa nummer är ett samarbete med den
norska tidskriften Kvinner i tiden. Vi gran-

skar EU ur norsk och svensk synvinkel.

Här hittar du Vi Mänskon
Göteborg: Alternativ Handel, Aniara, Frölunda Kulturhus, Haga Bokcaf6, Pressbutiken,
Pusterviksteatern, Röda rummet, Svalorna. Gävle: Alternativboden Lyktan. ]önköping:
Bokcaf6et i Jönköping. Kalmar: Bokcaf6 Arbetarkultur. Karlstad: Karlstad Bokcaf6. Lund:
Tidskriftsbutiken. Stockholm: Bokpalatset, Kvinnobokhandeln Medusa, Ströms Tobaks-
handel. Södertälje: Mediett. Uppsala: Röda Rummet, Uppsala Bokcaf6, Wahlbergs Tid-
ningar och Tobaks AB.

UMähkor
Linn6gatan 2l 413 04 Göteborg


