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Har kvinnor humor?

Q varet på frågan är naturligtvis ja, men ibland måste man undra. Varför ändrade

\J sossekvinnorna sin tidnings vackra namn "Morgonbris" till "S-kvinnor"? Varför tyckte
kvinnliga forskare vid Göteborgs universitet att de måste ändra namnet på sin utmlirkta
tvärvetenskapliga tidskrift från "Tvärtanten" till "Feministiskt perspektiv"?

Trots ett och annat sådant klavertramp åir det klart att även kvinnor har humor. Men vi skrattar

åt andra saker än vad måin tycker åir roligt. De berättar vitsar, som vi aldrig kan återge eftersom

vi alltid glömmer poängen. Vi berättar hellre om oss sjiilva och hur vi har gjort bort oss. Men
medan vi, med vår strirre intellektuella kapacitet (!), skrattar hjZirtligt åt deras roliga historier
(som den diir om cirkuselefanten som sane sig på folkan), så förstår inte de stackars männen

kvinnlig humor.

I ett vredesutbrott mot radioprogrammetfreja, ondgiorde sig till exempel Villy Bergstnim över
komikerna Åsa och Gertrud, som återkommer ifrejavarje torsdag. Villy Bergstrom iir redaktör
för Dalademokraten och verkar annars vara en ganska vettig person, men detta gick över hans

förstånd. "De driver ju med det allra heligaste", röt han, "med mannen!". Ja, han sa det inte
fullt så krasst, men det kan inte tolkas på annat sätt, tycker jag, som älskar Gerrud och Åsas

råa utfall mot patriarkatet.

Kvinnor i grupp skrattar oftare och hjåirtligare än män. Det åir diirför många åikta makar åir så

skeptiska mot våra sammankomster, antingen det gåiller en syjunta eller ett SKV-möte. De hör

obehåirskade tjut av skratt inifrån kvinnorummet och blir misstlinksamma. "Vad i all viirlden

iir det som kan vara så roligt? Är det kanske mig de skrattar ät???" Men i de allra flesta fall rör
det sig om självironi. "Nu ska ni höra hur jag giorde bort mig igen..."

Men jag måste erkänna att ibland rör det sig om ren skadeglädje från vår sida. Det är en typisk
reaktion från grupper som befinner sig i underläge. Man förlöjligar förtryckaren. Diirtör åir Fay

Weldons böcker, som till exempel 'En hondjävuls liv och lustar', så omtyckta. "Där fick du!"
skrattar vi förtjust när hustrun på det grymmaste hämnas mannens otroskap - även om vår
egen man både åir snåill och trogen. Dåirtör blev jag lite snopen när Weldon i en tv-intervju sa

att boken inte handlade om hämnd, men om avundsjuka. Efter att den fula hemmafrun hade

briint ned huset, fått maken i fängelse, skaffat sig en egen karriiir och lämnat de odrägliga
ungarna hos älskarinnan, genomgick hon all våirldens kval fdr att skapa om sig till en kopia av

sin rival - för att vinna makens kåirlek. Det åir kanske typiskt kvinnligt att vara så beroende av

en odräglig man, men tanken på en rasande furie som lyckas tå kål på honom åir mycket

roligare.
"Systerskap ger styrka", sa vi på det optimistiska 70-talet. Allra starkast känner vi oss, tror jag,

niir vi kan skratta tillsammans.

Aase Bang

Bild: Gunna Grähs
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Svarrt[ar Mtarslken
Under 1920-talet var Svarta Masken en völkönd
och produktiv föffittare som utgav en lång rad
roliga böcker och dessutom var fast medarbetare
i skiimttidningen Kasper. Många trodde att Svarta
Masken var nutn,för det var ju en accepterad
sanning att kvinnor saknar humor.

T\.n gåtfulla Svarta Masken hette i verklighetenAnna
LtlMyrberg. Hon föddes 1878 och växte upp i
Viirmland, diir fadern var veterinär. Han dog når Anna

var i tioårs-åldern, och modern fick fönö{a sig och bamen

som finsömmerska. Men kundkretsen för brudutstyrslar

och broderade monogram var begränsad i Torsby, så hon

tvingades sälja hemmet på auktion och flytta till
Stockholm. Hon och Anna bodde tillsammans tills modem

dog, Anna var ö 34 fu.

Anna Myrberg hade lärt till kemigraf och arbetade bland

annat som klich6makare på Stockholms-Tidningen. Det

var också diir hon publicerade sina första roliga historier.

Den första boken, Svarta Maskens dårdikter, utkom 1919,

och dZirefter försörjde hon sig som skribent. I nåistan varje

nummer av Kasper var det ett eller flera bidrag av henne,

förutom att hon utgav sex böcker mellan 1919 och 1930

och skrev otaliga sångtexter.

Mest kåind blev hon väl för dårdikterna. De måste ha varit

våildigt populära, eftersom hon utgav tre samlingar med

sådana nonsensverser. Jag tycker att de ansluter sig till
en gammal skandinavisk tradition av "bakvända" visor.

I Norge kunde det låra såheir, i översättning: "Jag betsla'

min stövel, jag sadla' mitt svåird, och så band jag hästen

vid sidan. Sen drog jag ut på kattemordsfåird, skulle hejda

den farliga striden".

Nåir Svarta Masken lekte med språket, kunde det bli
som i de följande stroferna från Ur en dåres dagbok:

"Det skall bli fest till arla morgonväkten,
nu skall håir dansas på min kannibal.
Vi sväva fram i tunna andedråikten,
till dess att kaffegöken portugal.

Hett var mitt blod, och jag var nåiktergalen;

min båt flög hän mot skogens ögonbryn,
diir sam den stolta riksdagsmannavalen
och katafalken flaxade i skvn".

Att Anna Myrberg var en stor språklig begåvning, åir det

ingen tvekan om. Hon, våirmlänningen, skrev otaliga
kåserier och flera böcker på bredaste stockholmsslang.

Diir var södergrabben Wlle Andeson huvudperson. Han

var så populZir att han till och med blev stumfilmhjälte.

Ville Andesons öventyr hette filmen.

Så här lät Svarta Masken Ville berätta om Heliga Birgitta
i Svörjes historia i leårta drag:
"Heliga Birjittå va, förståni, en gammal kota, som hade

en föfåilig mZingd trasslia tarmari kålroten, för hon såg

spöken å änglfasonen å polade jåimt me andar å våisen å

snackade me rom, så hela Svåirjes befålkning vatt håin-

rykkt".
"När Birjitta vatt gammal darra hon iväg te Rejusalem å

Rom å fösökte ståilla sej in me Påven, fast han ä en rikti
juping, som vill att dom ska tjyssan på bladvåikstena, de

ha ja hört säjas. Men hon hadde nog kläm på görningen,

tör nåir hon sen kola tog Påven hand om na å kanonisera

na för all framtid".

Men Anna skrev också populiira sångtexter. Vem har inte
hört Avestaforsens brus, Livet i Finnskogarna eller
Lördagsvalsen (Kom följ mig nu Amanda lägg armen

om min hals). Hon skrev också revyvisoq bland annat

för Emst Rolf.

Anna var liten, späd och puckelryggig, hon gick alltid
starkt framåtböjd och slängde det ena benet efter sig, en-

ligt de som kände henne. Men hon sminkade sig och

tåirgade håret svart och framförde gåirna sina egna alster

för fullsatta salonger. Så här berättar en som ofta gick för
att hcira henne:

"Hon var enorrnt populåir, det var alltid fullsatt nåir hon

uppträdde. Jag minns henne väI, hon var liten och spröd

som en fågel, svårt handikappad och puckelryggig, alltid
klädd i svart. Hon gjorde ingenting såirskilt på scenen,

hon bara stod dåirrakt upp och ned och lliste sinadårdikter

och hon var alltid fullkomligt gravallvarlig fastlin publiken

vred sig av skratt. Hon brukade vara tvungen att ta en

paus mellan varje versrad och vänta tills alla skrattat

ftirdigt så att hon kunde göra sig hörd".

Anna Myrberg var "en av vårt lands få kvinnliga
yrkeshumorister. Som sådan förtjänar hon att kommas

iMg, både av lineraturhistoriker och kvinnoforskare.
Vad viktigare åir, hon var också en genuint rolig och

originell författare. Som sådan förtjänar hon att läsas, av

alla", skriver Lena Persson i den bok om Svarta Masken

som jag bygger min anikel på.

Aase Bang

K?illa: Svarta Maslcens Dårdikter
sarnt humoresker och slagdiingor i urval.

Förord: Lern Persson. En nyagåva fran Fnitterredaktiorrcn.

Stockholm, l9M.
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Magasinsinteriör våren I 9l 6

fu Uå0e öl och dricka redan slut?

Nå, ge mig då en mjölkskvätt håir i koppen! -
Då skulle frun ha kommit långt förut,
just nu jag sålde allra sista droppen.

Om det finns kaffe? Ja, det fanns i går,

fru Pettersson i tolvan tog det sista. -
Tror frun att jag av grynen sälja får,

nZir inga brcidkuponger frun vill mista.

En pilsner! Snåilla herrn, var skall jag ta'n,

nåir bryggarn inte lämna' mer än fyra?

Nej, inga åirter finns i hela stan. -
Va' sa' fru Blom - 

v4' äggena för dyra?

fu herrn från landet - eller hör jag rätt?

Potatis! - Inte en jag kan uppbringa.-
Om bruna böner kan bli kokta lätt?

Det Eor jag såikert, men jag har ju inga.

Ett kilo socker - 
lqär'n, snälla frun -

kupong för nästa månad icke giiller. 
-

Ja, sirap har jag haft, fast den var brun.

Går det ej an att köpa karameller?

Nej, froken, jag har ingen grädde kvar. -
Vad nu, står madam Andersson och hånar,

som frågar om jag makaroner har -
det har ej funnits hiir på flera måna'r.

Så stZingdes magasinet klockan sju.

I morgon får på nytt man börja kZilta. -
men kvar på gatan ännu står en fru

med kasse tom och fyra barn, som svälta.

Sommartankar

Jag liknar staden vid en stor kulturkvarn,

diir allt är ordnat, snyggt och trottoarrent,

och dåir polisen hånkar det naturbarn,

som vill om sommarn naket gå och barbent.

Visst har jag dårats dåir av kvinnligt kjolsus,

av frank parfym och trippande och skolink -
nu far jag ut till landet med dess solljus,

dess rena luft och sång av trast och bofink.

Jag vämjes vid min vånings dolda väggfukt,

som alstrat reumatism i varje ledgång.

Nu vill jag endast kiinna björk- och hägglukt

och glömma vinterns alla dumma snedsprång.

Vad Zir våil stadens fjåirilar på smygjakt

mot fjåiriln, vilken fladdrar kring min stugvägg.

och spritens fluga med sin hemska flygtåkt
mot sommarns fluga, fast hon liigger flugägg.

Hiir tittar ingen på min dress och skoglans -

jag ligger naken, till och med pincendlös.

och applåderar, närjag ser en kosvans,

med samma fröjd som åt en varietdtös.

lttt f.
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Herrn och frun på landet
(Olika önskningar)

Herrn sitter vid sin apparat

i sta'n - men han åir fög och lat.

På klockan ser han, full av hat.

Nåir hon slår fem, han far kavat

till landet ifrån bråk och prat.

Och nåir han kommer till sin stat,

står dZir en middag, delikat,

med skinka, drter och spenat

och kycklinga. på stora fat
samt sparris, gurka och sallat. -
Och utav denna goda mat

blir magen rund och ryggen flat.
Se'n lägger han sig ner i spa't;
han vet så vdl, hur han vill ha't.

Så här han tiinker ackurat:
"På landet hZirligt ar att njuta,
om sommaren aldrig ville sluta!"

Men frun får stå vid hemmets ratt
och länka på båd' ditt och datt,

fönätta husets sysslor glatt,

till hyra sp:ua och till skatt

samt st2ivja barnens fula spratt,

då mannen svär som en besatt.

Så får hon gå i gammal hatt

och möta gubben med ett slratt,
kring honom svansa som en katt,
fast benen våirka utav spatt.

Hon även tZinka ffu på Bratt,
ty mannen super som en tratt.
För henne finns ej planer att
få ta ett bad, förr'n det blir natt.

Ej blir hon rund, hon blir så platt.
Hon sjunker samman, trött och matt,
och tänker: "Vila jag behöver -om sommaren åindå vore över!"

Några dårdikter av Svarta Masken
Teckningar: Gunna Grähs

ur Svarta Masluns inledning tia vile Andesons "Svörjes historia":

"ville Andeson, min södergrabb, behöver jag ej presentera. Hela"svdrjes
befålkning" känner honom förut genom Kasper. Hans "förbätrade"upplaga

av Svenska såvåil som Allmänna historien vågarjag precis ej rekommendera

åt folkskolor eller högre läroverk, men jag anser att både barnen,
pedagogerna samt den stora allmänheter emellanåt bör ha en rolig stund
eller rast. Man åir våil intemer än männsika heller.
Alltså - pillra ut de tjocka, pessimistiskt slipade glasen ur edra gullbågar
och sätt er att läsa boken med den åikta stockholmsgrabbens oförfalskade
barnasjål!"
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Hur kuf ar bfondinskömten,
egentligen?

Som ung svensk tjej tillhör jag en relativt stor

skaln av befolkningen. Jag ör ndmhgen naturligt
blond med blå ögon, normalstora bröst och en

helt normal kroppshydda.

ed andra ord harjag de företräden som behövs för
att vara föremål för de s k blondinskåimten. Jag

menar de skåimt som hävdar att om man lyser med en

ficklampa i mitt öra, skulle mina ögon börja tindra, att

det första jag gör nåir jag vaknar på morgonen är att klä
på mig och gå hem etc.

Nu kan jag sjåilvklart inte svara för alla blondiner, men

jag har då svårt att identifiera mig med denna banala

generalisering. Kanske tåinker ni "men hallå, det åir ju

bara humor, hur ton får man vara egentligen" och kanske

ni har rätt. Det dr humor, om än banal sådan, och om

man får anses vara torr om man inte skrattar ihjiil sig niir

man för hundrafemtioelfte gången tvingas höra dessa

skämt, ja då åir jag väl torr. Visst, visst men jag har svårt

att skratta med.

Detta faktum att man roar sig genom att nedvåirdera och

dumförklara en stor del av skandinaviens kvinnliga
befolkning smakar lika illa i min mun som invandrar-

fientliga eller rent rasistiska skåimt. Det handlar tros allt

l8s*i,

Hur vet man att det är en lesbisk blondin som sitter framför datorn?

Svar: Läppstift på musen.

Källa: Daniel 13 år

Varför äter en blondin P-piller?
Svar: För att veta vilken dag det iir.

Kalla: P 43 år

om sexism. Skåimt om det kvinnliga könet åir vanligt
förekommande både inom den manliga och den kvinnliga
humorn, men med en markant skillnad. Manlig humor

består ofta av skiimt om lättklädda, dumma blondiner,

man skämtar om sin överlägsenhet och skrattar rått åt

slag under beiltet.

Kvinnlig hum or dliremot, handlar ofta om sj åilvironi. Man

driver ofta med könsrollerna och det som anses som

typiskt kvinnligt, t ex PMS. Att bry min hjåirna (om jag

som blondin nu har nån vill säga) med något så harmlöst

som sexistisk humor kan verka löjligt och pretantiöst,

alla vuxna måinniskor förstår väl att det inte åir på allvar,

eller?

Är det inte snarare så att det faktiskt åir på allvar? Jag

menar, åir det inte så att humorn speglar vårt sätt an se på

saker och ting. Man accepterar att blondiner är korkade

och att kvinnor åir gnåilliga under mensen. Sjåilv åir jag

varken korkad eller gnällig under mensen, utan smart

och jävligt aggressiv.

Men framförallt irr jag trött på alla manliga, och för all
del även kvinnliga, komiker som i brist på fantasi
fortsätter att göra sig roliga på min bekostnad. Nej, fram

för sk2imt om sånt som verkligen åir skrattretande, varför
inte män t ex?!

(r)f j ) (,)
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Vad ffu du om du stiiller upp ett gåing

blondiner i rad axel mot axel?

Svar: En vindtunnel...
Källa: S 36 år
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Hur vet man att det är en blondin som

Svar: Tippex på skåirmen.

Vet du varför en blondin har blåmärken kring naveln?

Svar: Blonda killar åir inte heller så smarta.

Källa: Kent 39 år (blond)

har jobbat på datom?

Källa : Daniel 13 år

Vad är det fönta en blondin görpå morgonen när hon vaknar?

Svar: Klåir på sig och gfu hem.

Källa: E 30 år

Vad får du om du viinder

upp och ner på en blondin?
Svar: En brunett

med dålig andedråikt.

Kalla: Elena 30 år

Vad är det fcir skillnad mellan en BMW och en blondin?

Svar: Man lånar inte ut sin BMW till kompisarna.

Kalla: E 30 år

Så påverkas vi av den sexistiska humorn
Mycket av den humor vi ser idag gfu ut på att skratta åt oss sj2ilva. Man förtydligar det typiska hos oss och driver med

våra fördomar, man kan säga att det är en reflexion över vårt samhåillsklimat. Att kunna se det komiska och absurda

i det som sker runr omkring oss år aldrig i sig skadligt på något sätt. Faran ligger i hur vi ser på det som ligger till
grund för skiimten.

Att roas av något betyder inte att man måste acceptera företeelsen som sådan, de sexistiska skåimten åir ett tydligt

exempel på just detta. Man skåimtar om kvinnan som objekt men ifrågasätter aldrig det förtryck som ligger bakom.

Den storbystade blondinen, bimbon, har blivit en symbol för korkade brudar. Enkelt kan man säga att blondinskiimten

accepteras som företeelse och dZirmed blivit ett begepp utanför själva vitsen. Att man påverkas av de begrepp som

används i samhället åir sjätvklart. Så oundvikligen spelar alltså den sexistiska humorn en ro11 i hur vi betraktar oss

sjåilva, men framförallt i hur andra l2ir sig berakta oss. Lina Stålberg
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{<{<**{< O i s h t u t s a {< {< * * {<

av Maria Carlsson

Tug gick igenom min systers tillhörigheter idag och hittade gamla fickalmanackor med korta dagboksanteckningar.

J Ått, vad jag önskar att hon hade låist igenom dom någon gång, och inte bara samlat dom på hög! Kanske kunde

allting varit annorlunda då, om hon kunnat se sin förvandling i svart på vitt? Men det kan också vara rent önske-
tlinkande från min sida.

På tio år förvandlades min syster Mimmi från en glad ung yrkesarbetande tjej till en förtorkad, uppassande hemmafru
med sädmani. Förr hade hon sådan ångest för att stiida att hon bara orkade med ett rum i taget. Sedan var hon

tvungen att låisa tio sidor i en bok innan hon fortsatte. Enda undantaget var faktiskt den gången hon försökte ta sig

igenom "En flykting korsar sitt spår". Den tyckte hon var så tråkig att hon till och med föredrog dammsugaren!

Det åir svårt att inse att det är samma person som ett decennium senare avlider genom ett fall från femte våningen,

sedan hon förgäves fönökt tå bort en inbillad fläck på fönstemrtan.

Jag tråiffade inte Mimmi mycket de senaste fuen. Hon hade blivit någon helt annan åin den åilskade lillasyster jag vuxit
upp tillsammans med. Dessutom kunde jag inte tåla Rolf, hennes man. Det åir trots allt honom jag klandrar mest.

Det finns ju så många fina, jåimsfiillda män. Jag hann aldrig ens berätta för Mimmi att jag skall gifta mig i mars.

Nåir jag nu har valt att publicera spridda delar ur hennes anteckningr r det inte i spekulationssyfte. Nej, men jag
kåinner bara att om en enda människa kåinner igen sig i hennes utveckling och kan ta låirdom innan det åir för sent, så

har hennes dcid inte varit helt förgäves.

Hoppas vi ses igen, kåira lillasyster!

1/8 -86 {< {< {<

L och jag flyttat ihop! Det blir
nog bra. Han skall stiida i vårt nya

hem!

4t8 -86 *t<*
Flyttstlidning gamla lägenheten.

Fick migrän. L fixade.

5/8 -86 {< * {<

L ryggskott. Var snäll. Håimtade

kuddar och saft.

30/8-86 * * *
L körde ut mig ett par timmar för
att SIiida. VILKEN MAN!

5lr -87 {<t<*
Lite dåligt samvete för att L gör

så mycket. Pratade med Sara. Hon

sa: "Män har förtryckt kvinnor i
alla tider, så om EN ENDA man

gör mer i hemmet än kvinnan zir

det väl ingen katastrof!" Sara är

en bitter manhaterska.

*t<*
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1219 -87 r< r< {<

Nåir vi delar ut den rena tvätten

mellan oss för ihopvikning ger L
mig alltid DISKTRASORNA!?
Ar de könsbundna?

9/1 -89 * * *
L har börjat klaga på

suidansvaret. Vill att vi delar.

Låtsas inte fatta.

13/5 -89 {< * {<

L tvingat mig PISKA MAITOR!
Var skall det sluta?

6/12 -89 t< {< x<

L gjort slut.

13/1 _90 rk {< {<

Allt gror igen. Saknar L.

2812 -9O {< {< *
Fått nytt husdjur. Sven. Finns det

koppel till dammråttor?

13/4 -90 {< x< *
Ångest ångest... Stiidat i 9 tim-
mar och läst ut 130 sidor i en bok.

SARA A.

1s/8 -90 {< {< {<

Satte nog inte tillräckligt våirde på

L. Vad smutsigt det blir bakom en

spis! Blundar.

23/8 -90 {< * *
All sand man dragit in i
sommar...

Dags att högtryckssanera igen.

Det gör ONT!

14110 -90 {< {< {<

Tråiffat en man med stil, R.

6/11 -90 * {< {<

R vill komma hem till mig. Måste

storstzida! Är det våirt det?

9/11 -90 {< {< *
R varit heir. Tittade lite konstigt
på mina ventiler.

23111 -90 {< {< r<

Middag hos R. Han åir PEDANT!

27111 -9O * {< *<

R har allt. Stil, pengar, förmåga

au uppvakta en kvinna. Men får

l0



akta mig. Undrar om han inte iir en riktig
manschauvinist?

16/9 -93 {< {< {<

R bortrest på konferens. Många sådana nu.

1/g -91 * * {< 5/3 -94 x< * *
R och jag flyttat ihop! Jättekeir! R gick rakt in på nybonat golv. Jag blev arg.

Han småillde igen dcirren och gick ut.

418 -91 * x< {<

Flyttstiidning gamla lägenheten.R ryggskott. Fick 6/3'94 * t< t<

göra allt själv. Är helt död. Sedan ville R ha middag. Var åir R?

Sådana fasoner måste tås ur honom!
713-94 * * *

14/10 -91 * * * R hemma. Sade att han sovit på hotell. Fcirsonats.

R åir ingen drömman. Är nett slut av allt fejande. Var

det så håir det skulle bli? JAG har ju också ett jobb! 16/10 -94 * * *
R har en alldeles för omanligt rakvatten. Luktar

26112 -91 * t< * nåistan Chanel no 5! Julklappstips?

R bett mig sluta jobba. Hans lön räcker ju gott och väl,

säger han. Han vill skZimma bort mig. 2711 '95 * {< *
Idag har jag storstiidat hela dagen. Underbart!

31/3 -92 X< {< *
Sista dan på jobbet. Gör jag verkligen rätt? Grzilat 30/4 ' 95 {< * {<

med Sara. Men vad vet hon om kiirlek, den mans- Varför tillverkas det inga bra disktrasor?

haterskan?

17111 - 95 {< * {<

1415 -92 t< {< {< Helt slut. Men lägenheten blänker!

R och Sara rök ihop över middagen. Sara kallade R

kvinnoförtryckare. R förbjudit henne att komma hit 31/5' 96 * {< {<

igen. Hon har ändå blivit så råkig, klagar bara på R klagar på mitt stiidande. Men det var ju HAN som

hur jag förändras. var pedant!

Det Zir NATURLIGT att vilja förändras!

6/6-96 * * *
31/6 -92 {< {< {< R undrade om inte jag skulle börja jobba igen. HUR

Tvättade R:s kläder och hittade ett läppstift i hans skulle jag hinna det? Nåir skulle JAG ha tid?

ficka. Transvestit?

1 12 -97 {< {< {<

1417-92 * * *
R klagat på stiidningen. Tycker inre jag har något 

Hur skall jag få rent spisen ordentligt?

annat att göra än att hålla ordning hemma.
Nåir blev jag en slav? 3117 '97 * * *

På st2idparty. Köpte mirakeltrasor. Sara ville inte följa
1517 -92 {< t< t< med. Påstod att hon hade vettigare saker att göra, sur-

R hem med ett tjog röda rosor. Älskar honom! puppan. Har inte sett henne på drygt ett år.

Storsädade som tack. Kåindes bra.

6112 -97 {< {< *
13/9 -92 * {< * R lZimnat mig! Säger att jag stlidat honom ur huset rätt

Något har håint. Det åir KUL att stiida! Sara ville i armarna på en ung, levande, vacker kvinna!

tråiffas. Hade inte tid. Hon kan sura för sig själv.

1/1 -98 >F * *
14110 -92 {< {< {< Nu har jag bestlimt mig. Jag skall få R tillbaka!

R berömt mig för att det åir så fint hemma. ÄVn-tCgN har jag insett att kåirleken Zir vikrigare åin

Säger att jag dr en riktig KVINNA! lite dammkom. Det håir kommer att bli ett bra år, det

kåinner jag! Fönesten skall jag på intervju om err jobb

1414 -93 * {< {< n2ista vecka. Det åir dags att jag tar itu med saker och

R tycker att jag ståidar för mycket. Tänka sig! ting igen. Jag måste bara få bort den förargliga

fläcken på fönstret först.

Vi Mänst<or Nr 3 1998 I I



-QNt-l

Jag har fdtt barn!

Evelina t

På halsen alltså.

Det hela började med att jag i våras hittade en rehjuling

i radgården. Efter en tid dök dess ägare upp, en kavat

sexåring vid namn Evelina. Vi pratade lite om katter och

livets andra väsentligheter och blev på så sätt bekanta.

Titt som tiitt ringde Evelina på och frågade hur det stod

till med Sofus, vår kisse.

En dag fick hon komma in och leka med min modellera.

Denna hade varit ordentlig och fin, medklara färger, ända

sedan jag fick den i 30-årspresent. Vad jag lyckats bevara

i decennier bröt Evelina ner på en halvtimma. Hon

lämnade efter sig en stor rund klump av obestiimd gråaktig

kulör.

Som belöning fick hon en tallrik glass. Detta var mitt

första stora misståg. För nu visade sig Evelinas rätta natur:

hon åir alltid gottesugen.

Tiden gick och vår vänskap utvecklades. Några gånger i

veckan ringde det på dörren och utanför stod Evelina,

alltid lika glad och språksam. Och gottesugen. Hon

lyckades för det mesta ta sig in efter några inledande

artighetsfraser. Hennes taktik, som vilken damm-

sugarförsåiljare som helst skulle avundas henne, förfinades

med tiden.

- Ar Sofus inne?

- Ja.

- Ffu jag klappa honom?

- Ia.

Snabbt in innan tanten ångrar sig, av med

skorna, klapp-klapp på katten, vips iväg till
lådan med modellera och slaget åir vunnet!

Ibland var det lite mer motstånd:

- Är Sofus inne?

- Ja.

- Får jag klappa honom?

- Nej, han måste vila nu. (Vilka katter måste vila?!)

- Men jag kan titta på honom bara.

- OK, en liten stund då.

Snabbt in, av med skorna osv.

Stundtals var striden mycket hård:

- Är Sofus inne?

- Nej.

- Men jag tyckte jag såg honom diir!

- Var, vu?? (Med oskyldig och förvånad min.)

- DZir.

t
>'

{\
q)
q)

\
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- Oj då, då måste han ha kommit in utan att jag måirkte

det.

- Får jag klappa honom?

- Ja, ja, men bara en liten, liten stund.

Variationerna var oåindliga men ndr Evelina väl fått

foten innanför dörren följde hon ett strikt program:

l.ek med modellera.

Glassätning, oftast efter en försynt trevare:

- Ojojoj vad varmt det ä idag!

- Då vill du kanske ha lite saft?

- Jag tror att glass skulle hjåilpa bätre.

Spel på piano med glasskladdiga fingrar.

Liten paus för saftdrickande:

- Valdigt vad man blir törstig av glass!

Provande av min halsbandskollektion

Toalettbesök.

- Våildigt vad man blir kissnödig av saft!

Ritande av teckning till mig föreställande hus och

blommor.

Påpekande om låimpligheten av att få sig något till livs.

Håir brukade mitt täamod med småbarn ta ett hastigt slut

och vänligt med bestiimt förpassades Evelina till utsidan

försedd med ett äpple och en banan som tack fcir besöket.

Tiden gick och det blev sommar. Altandönen stod öppen

för jämnan och därmed en ny mcijlighet för Evelina. Nu

behövdes inget snack. Plötsligt stod hon bara dåir. Jag

fattade ddrig riktigt hur det gick till, på något mystiskt

sätt bara materialiserades hon ur tomma intet.

Det blev lite för mycket av det goda. Såirskilt som hon

började ta med sig sin kompis Therese, även hon glad

och snattrig och godissugen. Så nu hade jag två munnir

att mätta.

Ritualen var densamma, men dubblerad. Fyrhändig

pianomusik med glasskladdiga fingrar åir inte att förakta.

I synnerhet inte om den beledsagas av atonal sång för

tvåsämmig barnkör.

Nåir senare barnaskaran uttikades med Evelinas storebror

(glad och hungrig) rönnade jag. Beslöt att klippa av

bekanskapen innan det var för sent.

Med den dödsdömdes intuition giorde Evelina i detta

trängda läge exakt rätt sak. Innan jag hunnit forma

läpparna till det första u:et i "lJuuuuuut!" kom hon fram

till mig, gav mig en puss, tittade mig djupt in i ögonen

och sa:

- Du åir den snåillaste jag vet...

Skamset torkade jag bort glassen från min nykyssta

kind och skrinlade mina elaka planer.

Och på den vägen Zir det.

Evy Malmberg

-#,'ffi

När du sacir att du ör hans
med blick som hungrigt suger
och han loaar liksom i trans
att ingen frnnnn duger
se då upp och håU distans

fö, någon aa er ljuger.

Dorothy Parker
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Y
Vi ör många som saknar salig Kvinnobullctinen,

som med sin tydliga politislu profil och sina

klara stöllningstaganden var ett salt i den

politiska debatten. Detförsta man kastade sig

över nör Kvinnobullen kom, var inte de serösa

analyserna utan Vaksamma Vendelas roliga

elnkheter.

T yckligtvis kan vi fortfarande glädjas åt dem, eftersom

I-lett representativt urval, Vendelas Vörsta, utgavs till
tidningens 15-års jubileum l994.Urvalet giordes av Fanny

Karefors, som också skrev ett roligt förord. Fanny

understryker att Vendela "framförallt är en sam-

håillskrönikör, som med såikert gehör fångar tidens tonfall

och speglar dess dårskap. Och - 
jag vet att det låter

patetiskt - hon står på rätt sida. Visst driver hon med

det mesta, men bakom hennes verbala krumsprång finns

en kiimpande måinniska".

Heirkommer ett litet urval att frojdas över av Vi Måinskors

låisare. (SjZilv skulle vi ju aldrig kunna vara så elaka! I

alla fall inte på prZint...)

Claudia

fiofun'dpfreÅ/
"Fredsrörel sen hotar sy sselsättnin gen ! " ropar Bofors och

får stora rubriker i alla tidningar.

Var det inte precis det som Vendelas rika onkel brukade

seiga på 3O-talet? "Ingenting går upp mot ett rejZilt krig
för att få fart på afftirerna." (6182).

Oa,nwåfr6rta1Å
NZir Vendela var liten brukade hennes mor säga att det man gör på årets första dag betyder mycket för resten av året.

Att börja den dagen med att ätå ett äpple var till exempel ett bra sätt att bevara hälsan under resten av året.

"Det skadar väl inte", tiinkte Vendela och inledde diirför 1988 med att sätta tänderna i ett garanterat obesprutat

äpple. Men det höll på atttaen ände med förskråickelse. För Vendela satte så nåir äpplet i halsen nåir hon i radion fick
höra fues första programändring. Ty vad meddelade radiorcisten?

"Programmet Ellen Key i fredens tjcinst" utgfu och ersätts med ett nyinsatt " El<onomielco Special."

Om det är sant att det man gör under årets första dag säger mycket om fortsättningen finns det all anledning att frukta

att 1988 blir lika ytligt och enfaldigt som 1987. (r-2188)

findka'PoJIcar
"Äntligen någon som år beredd att dra åt sin egen rymliga svångrem och inte bara andras", tåinkte Vendela nåir hon

låisterubriken "Koivisto kräver siinkt lön".
"Det kan man kalla solidariskt!", och började vid frukostbordet deklamera valda utdrag ur Fåinrik Ståls sägner, för

att hennes själs åilskade skulle förstå det storslagna i det finska folklynnet "Blanda du till håilften bark i brödeVty

förfrusen stfu din grannes åker."

Men ack, den prosaiska varelsen med vilken Vendela delar sitt liv nöjde sig inte med rubriken utan låiste själva

artikeln också. Då visade det sig att Koivisto inte alls krävde såinkt lön för egen del utan hävdade att "finländarna"

(dom andra) måste såinka sina löner. Samma toner diir som håir.

fu fanrit< Stä undenättad? (2193)
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Marrvvyr,ot-tfl ,eitmPfrdpw KM
JämO deltog i vfuas i en diskussion om varför Sverige

har så få kvinnliga chefer. Där sa hon enligt TCO-
tidningen så håir:

- "Man-mot-man-metoden" åirden effektivaste vägen mot

ett toppjobb. Även om en man har dokumenterad brist
på alla egenskaper utom en som krävs för ett chefsjobb
så drar han sig inte för att söka jobbet.

Så sant som det är sagt, konstaterade Vendela, och

beklagade att JåimO inte i klartext nåimnde vilken den

diir enda egenskapen (om man nu kan kalla den så) åir

som tycks meritera även den mest inkompetente man

för ett chefsjobb. Det är samma egenskap som gcir att
praktiskt taget bara män får de såirskilda lönerillägg
(lvLT) som inrättats för staten att tlivla med det privata

nZiringslivet om sZirskilt åtråvåirda personer.

Vad MLT betyder? "Marknadslönetilläg9", pfoft
arbetsgivarna. Men tjejerna i ST vet bättre: mans-
lemstillägg, så klart. (3/S9)

I en publikation som heter "Svenska Hustler", som
lyckligen undgått Vendelas falkögon, presenteras nakna

kvinnor som maträtter, t ex varmkorv och kalkon, skriver
Margareta Hennings, som anmält tidningen till JÄMO.

Kannibalismen drabbar dock inte bara kvinnor, svarar
JÄMO, med håinvisning rill ett prejudicerande fall hämtar
från tysk press. Vendela finner det hela smaklöst ocb vill
bara vidarebefodra korvhandlarna testamentariska
uppmaning till sin son: "Ät aldrig kory!" (34lS5)

ftygi/eni"kt
Vendelas vidlyftiga våinninna berättar om en replikväxling
med distriktsköterska. Våinninnans p-kudde hade fastnat
-vad göra för att få ut elåindet?

Sköterskan: "Fcirsök med en tesked."

VVV: "Då måste jag väl koka den först så den blir steril??"
Sköterskan: "Du kokar väl inte en penis!" (3191)

Mitt under julstZidningen råkade Vendela höra en repris
av "Reportaget". Det var giort av Vanna Beckman och
handlade om just stiidning. Dåir meddelades bl a att en

genomsnittskvinna stlidar 20 000 timmar i sitt liv, vilket
motsvzilar åtta och ett halvt arbetsår.

Mannen då? Jo, genomsnittsmannen städar enligt
samma kiilla i 22 dagar. Per liv. (1/89)

OmplÅatyaÅ/
Apropå detta så har det för femtielfte gången kommit löfte
om ett nytt p-medel för måin. Den håir gången gåiller det
ett syntetiskt hormon, som kan tillföras via injektioner
eller via ett plåster som gör att det tås upp genom huden.

Nyheten lanseras med rubriken ptÅSTfR NIYTI p-

MEDEL FÖR MÄN. Till sin förvåning fann Vendela atr

hennes mest allvarsamma och moraliskt och intellektuellt
högtstående våinninnor, med vilka hon i normala fall bara
vågar diskutera Viktiga Saker som miljöförstriring och
kåirnvapenkrig, också har fastnat för rubriken och liksom
Vendela hade förestiillt sig det hela på ett mycket direktare
sätt, med plåster över hela håirligheten. (3/89)

ts

F örklar ar löncskillrnder
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l'lixvUllnpolÅlca'
Allt oftare hör Vendela lyriska skildringar av hur mycket

lättare folks liv har blivit sen de fick sin lilla polska. Man

slipper de eviga gt2ilen om vem som ska stiida toaletten eller

diska fiskgrytan: det fixar den lilla polskan. For en billig
päng slår man två flugor i en smäll: slipper det trista

hushållsarbetet och känner samtidigt att man gör en god

giirning genom att sttidja ett av kommunismens offer. Kan

man t2inka sig ett mer praktiskt arrangemang?

Tydligen lockar de små polskarna även andra grupper

än utslitna dubbelarbetande par i karriåiren. Ett TV-program

följde en grupp svenska män som for till Polen för att hitta

lZimpligare fruar, följsammare Zin de svenska. Som en av

dem uttryckte det "Svenska kiirringar åir ju alla Grupp 8."

Var inte så säker, gubbe lilla. Innan du vet ordet av

tröttnar de små polskorna på att vara små polskor oeh går

in i Grupp 8. Välkomnal, (U9z)

T\.t är mest kvinnor som låiser böcker,

I-l g^r på teater; flest kvinnor åir lårare,

kvinnor sjunger och låiser sagor för barnen.

Kvinnorna bär upp kulturen och för
kulturarvet vidare.

Så niir treåringen passerar den ftirggranna

planschen pekar jag och säger: fåglar. Hon

tittar lite förstrött på mig innan hon tultar

iväg i egna tankar. Hon återvänder och

stannar upp inför planschen.

Ivrigt framhåller jag: Dåir sitter två fåglar

och ffu med både verb och råikneord. Hon

betraktar framställningen och säger:
papegoja. Jaha, visst, inte bara "fåglar",
artbestiimningen saknades.

Jag säger efter henne: papegoja och lyfter
upp henne i nivå med "fåglarna". Hon

lägger huvudet på sned, ser in i bilden,
pekar på den ena fågeln och upprepar:
papegoja. Hon ser på mig och ler. Vi är

överens. Hon tlinker ett litet tag innan hon

pekar på den andra fågeln och tilliigger, i
sin logik mammegoja.
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Åt atdrig mer ön ni kan lyfta.
Miss PiSSy

"Det här är en skvallerorm.

Den är liffarlig".
Elvira 3 är

"',.ruar. io{".- - o:,,.]i[

:,k

lil iili tl.itl,.,."å

Vi läser adventsverser:

När tredje ljuset brinner
vi juleklappar sy och

mamma har så bråttom

- och skyndar sig att spy!

Elvira 3 fu

l.:

När den yttre skönheten fcirsvinner 
,

måste man envetet hålla fast vid åsikten

att den försvinner inåt!
lEt''"

Katherine Hepburn

: Alla stora mön dör unga.

De.!,ör diirfor vi har så

mångg gamla små gubbar
^ro,,,,,:?i: 

Inger Stuenes

Det ör med ide€r som med smä born.
lÅon tycker bcist om sino egno.

Aioo AÄortirason
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"Om jag var barn till en stadsminister,

då skulle jag vara ett statsministerbarn.

Då skulle jag också bestämma mycket?'.

Elvira 4 är

Det ör med tunnpannkaka som med livet,
just nör det börjar gå riktigt bra tar smeten slut.

Margareta Ekström

Tank vilkoffromsteg vi gjort under vårf århundrade.

Birgitta Andersson

11'

Att intå yoro hos sino born nör don ör snll
ar sorrd'ätt be nägon ott gil pä bio ät sig.

Gunnel Linde

Den som förr vor en kugge i moskineriel ör nu en siff
dotorn. l, Berifh Lorenl

l

\i-&

Jag behöver inte irÅXedas i frestelse. Jag kan gå själv.

i.,
i.

:.
l' t
Sl

.

Jag älskar alla mina barn.

Men ett par av dem tycker jag inte om.

Lilian Carter

En sång om himlen återstår,

en sång om fntkters syra,

sen viU jag löggas på en bår
och slippa betaln hyra.

Agnes von Krusenstjerna

m man eller bli uppöten av en krokodil?
Elvira 5 år

- Mamma, vad skulle du gifta dig med en
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Att rösta eller

icke rösta - Ar det

frågan?

Med Sliidje minns jag valvakorna. Vi var ett

göng som alltid möttes hemma hos J. Vin och

rökor hörde till. Vi pratade i mun på varandra,

skrek nör "våra" sffior gick uppdt, ojade oss

niir det gick siimre. Kommenterade, debatterade.

AlIa hade inte röstott på samma parti, så blev

också våra debatter lifuIo, heta ibland. Politik
var viktigt. Men det ör framförallt gliidieniag
minns.

politikerna och vi våiljare hade utfört ett jobb, nu

I våintade vi på resultåtet. Och så minns jag mitt första

val. Jag hade blivit svensk medborgare, nu fick jag rdsta.

Äntligen var jag "vuxen", benodd.

Dåir gick jag helt sjåilvklart bland alla andra svenskar,

men inom mig jublade jag: Se på mig! Jag iir någon! Nu

åir jag med och best2immer håir i miu nya land! O ljuvliga

oskuld, o hiirliga tid.

Var det verkligen så folkhemsbra då?

På min resa i Sydafrika i vfuas blev jag påmind om just

denna oskuldsfulla jublande glädjen igen. De svarta

beskrev den för mig. Att vara betrodd, att vara någon

att råikna med. Det åir 75 fu sedan kvinnorna i Sverige

kåimpade sig fram till rösträtten, bara fyra år sedan den

rätten blev de svarlas i Sydafrika, efter avskaffande av

apartheid. Demokratin, det parlamentariska systemet åir

utrgt, det inger hopp. Det ankommer på folket med dess

nyvunna lika ränigheter att styra samhåillet in i en bättre

framtid. Så talar och hoppas de politiskt medvetna

sydafrikanerna idag.

Tiilbaka i Sverige med den minst sagt lama valdebatten

awndas jag sydafrikanerna deras unga entusiasm. Men

är det bara åldern som gör att det parlamentariska

systemet h2ir hemma kiinns så urvattnat, så grått, så utan

nerv? Som om det spelades ett spel diir i riksdagen i
Stockholm som vi var åskådare till, inte medagerande.

Som om det heller inte spelade någon roll om vi vart

fjåirde år la en lapp i en låda med en partinamn på. Det

åir en rutinmåissighet som tycks sakna förmåga att tlinka
nytt. Bara ibland glimmar det till nåir

Gudrun Schyman tillerkåinner "folket"
mera våirde än ekonomin. Rösträtt åir en

rätt, den åir ett redskap, javisst. Och så

låinge det inte finns något bättre system

ska vi till fullo utnyttja den rätten.

Om vi eir riktigt besvikna på sosse-

moderatnyliberalgrönkristenvåinster så

kan vi ju alltid rösta blankt. Den allvar-

liga frågan återstår:

Har parlamentarismen spelat ut sin roll?
Behöver vi ett annat system?

Nåir nu alla från höger till våinster talar i
nyliberala marknadstermer, nålr framtid-

svisionerna har krympt till att handla om

daghemstaxor, dldrevård, sjukvård och

rabblar detta som ett mantra, ö kåinner

man sig minst sagt frustrerad.

Det finns våil åindå fortfarande många

andra viktiga ämnen att torgföra som

berör allas vår framtid, t ex EU och den

Monetlira Unionen. Och de re friheterna

som blev illusoriska sedan kapitalet och

varorna fått sitt. För vem åir det som kan

"bo och arbeta var de vill"?
Arbeten finns inga och bosättning
utomlands förutsätter våil arbete där? Med

1|o öre.

g{ucrrföv
shols hoinnorna acinta?

, Föredra# op leq
kvinliga rösträtten

a

hlllat^l Stockholm dan 2S novomber 1905

FRIDA STEENHOFF
#@is',wr@r",M'*

{HAROLD OOTE}

STOCKHOL}I
B.töRcK .t BöRJtr$soN.
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Schengenavtalet har kontrollerna blivit fler och

obehagligare. Samtidigt åker andra, på vår bekostnad

dessutom, till Bryssel tur och retur i ett kcir och uppbåir

fantasibelopp för att göra det.

Kapitalet flyttas helt fritt, fastigheter kcips på spekulation,

en hån för den lille knegaren som våixt upp med den

"solidariska lönepolitiken" som måttstock.

Vad gäller jämstZilldheten mellan kvinnor och måin har

det ändå hänt mycket. Dåirför klinns det ålnnu sorgligare

att behöva åse hur klyftorna mellan rik och fattig ökar

med rekordfart. "Varannan damernas", som var ett

stridsrop förra gången det begav sig, har inte kunnat

hejda den utvecklingen. Vad hade jag våintat mig? Var

befinner sig kvinnorna i riksdagen?

I partifållorna?

Sedan Sovjetunionens kollaps tycks hela våirlden ha

drabbats av en insikt att kapitålismen har segrat, att

marknadskrafterna åir starkast och att den starke alltid
har rätt... Och det bästa 2ir att anpassa sig till den allena

rådande våirldsordningen.

I Sverige gör man deua båist genom att inordna sig i EU

och att stödja våra smarta afftirsmåin och investerare som

tägger ner fabriker håir för att öppna likadana i Estland

t ex. Ser det ut som en behjåirtansvåird sak? En hjiilp till

en behövande granne? De anstiillde diir har annat att

berätta. Bland annat att de fina förmåner som de såg an

svenska arbetare hade inte tillkommer dem. Det finns

inga pengar, får de alltid till svar nåir de frågar.

Tidigare kallade vi sådant för kolonialt beteende, och

grymma kolonialmakter sysslade med den sortens

utsugarpolitik.
Men sådan zir kapitalismen. Det sorgliga fi ju bara an

man tidigare från vissa håll bekåimpade den, kallade den

vid dess rätta namn, men att nu den totala anpassningen

råder.

Så, vad ska vi med den nuvarande anpassnings-

parlamentarismen till? Det blir ett spel för gallerierna

medan arbetet med alternativen försiggår någon

annanståns.

Demokrati betyder folkets makt, men det måste inte

niidvåindigtvis betyda flertalets makt och folkets makt

och förvisso inte att flertalet alltid har rätt.

Jag delar Gudrun Schymans dröm om rättvisa som

återges i valmanifestet. Men jag tvivlar mer och mer på

att riksdagen åir platsen diir den gfu att förverkliga.

Erni Friholt

OLI KA ?
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EN MCI KALT ANTJ DEKAN N ELJ EK

ALLTilNq FLTTEK

ELLEK

Moralen på Grcinland befrnner sig på en låg men angenäm

nivå, sa den danske forskaren Morten Porsild på Natur-

vetenskapliga Facktöreningens årsfest 1905 i Lund. Vilka

underbara associationer ger inte dessa ord!

En sammetsögd eskimå forsar fram mellan isflaken i sin

kajak. Plötsligt stannar han till som förstenad, han har

fått syn på en blek och skön våisterländsk kvinna (mig).

Förblindad av årå kastar han sig över henne (mig). Hon

fiag) suckar och låter sig villigt förtöras på en isbjömsftill.

Gång på gång.

För visst åir det sexualmoral man fånker på i första hand

nåir det talas om "låg moral". Ända sedan bamsben har

man fått välmenta råd som alla går ut på att knipa ihop

benen orn sin dyrbara skatt. Åtminstone tills Den Ende

tråir ringen på ens finger.

Konfirmationsläraren gi orde ett outplllnligt intryck med

sin liknelse: "Flickor! Ni har alla varsin enkrona. Växla

den inte i 1O-öringar." Dettå vu 1962.Idag hade väl en

hundralapp varit en mer lämplig valör. Pojkarna slapp

förmaningar - de fick gåirna korpa åt sig småmynt utan

att skämmas. Detta är en av alla dessa moraliska

ekvationer som inte går att lösa. Nej, allting flyter.

För mig åir pengar också intimt förknippade med moral.

Låg moral. Förmodligen en freudiansk koppling till sex

via de dåir ödesdigra l0-öringarna som alltför lätt rann

mellan fingrarna.

Att tura till sig pengar år omoraliskt. Om kassörskan ger

mig fel vlixel tillbaka, ler jag dåirfcir hult och rämår till
felet. Det vill säga om h2indelsen inte tilldrar sig på ICA,

detta Mammons tempel som konkurrerade ut vårt fina

och solidariska Konsum diirhemma. För dll stoppar jag

snabbt ner extraförtjåinsten i portmonnän, ser fullkomligt

oskyldig ut och avlägsnar mig snabbt från brottsplatsen.

Jodå, allting flyter.

Att spela på sin kvinnlighet iir också ett fult trick, knappast

moraliskt försvarbart. Men vad gör inte en tiimligen

bekväm moraltant för att få hjälp med tråkiga men

nödvändiga sysslor?

Som till exempel att hälla vatten i vindrutespolarna.

Prövar att bläddra hjlilplöst i handboken, suckar, fladdrar

med ögonlocken, trutar med munnen, sliter av sig... Nja,

man kanske inte ska gå till överdrift. Men var så såiker:

vips stfu dåir en karl som brinner av iver att visa sig duktig.

Hade han strax efteråt sett dig kliva upp i talarstolen för

an vittert kåsera över ämnet 'En bilkårists bravader", är

det inte siikert att han så villigt skulle tagit fram sin lilla
slang. Visst, allting flyter.

Att australiensarna gör kiingor av sina kåingurur och att

kineserna äter upp sina chow-chowar och att spanjorerna

slänger ut sina getter från kyrktorn, det åir sannerligen

något att förfasa sig över. Aldrig skulle väl en svensk

moraltant kröka ett hårsrå på de oskyldiga djurens

huvuden? Fast helt otåinkbart åir det förstås inte. Allting

beror på omstiindigheterna.

Nåir Sofus - min stiliga röda kasnerade hankatt - ömkligt
jamade med blodet droppande från ena örat efter ett

slagsmål vaknade vilddjuret i mig, Hade jag då fått tag i
grannens elaka kattracka hade mer blod flutit, det

garanterar jag. I tanken slog jag ihjåil honom med en stor

sten och körde sedan bilen fram och tillbaka över honom

ett par gånger tills han var alldeles platt.

I tanken var moralen på en låg och angenåim nivå.

Allting flyter. Allting flyter.

Evy Malmberg

.A
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Bingo for barg !!!
På den gamla goda ti.den, nör staten hade pengar

och ambitioner, nör de kulturpolitiska målen
handlade om att bekömpa kommersialismens
negativa verkningar och stödja svaga grupper i
samhöllet - den gången hade kuhurrådet en uttolad
vilja att stiirka kulturti^dskrifternas stiillning. Man
vörnade om mångfalden, nwn ordnade studicdagar

för bibliotekaricr om tidskrifternos betydeke, utgav
en ambitiös tidskriftskatalog och hjölpte till med

de n ge me n s amma marknad sJii rin g e n.

I\T" iir tiderna annorlunda. Man struntår i mångfalden

I \ och stryper de beskedliga anslag som tidigare gick
till många små tidskrifter. W Mcinskor fick t ex 40 000 kr
ifjol,0 kr i år. Isället går stora summor till några få.

Ord och Bild ltu ha fått 600 000 kr, och lika mycket gick
till den ungdomliga kvinnotidskriften bang. Resultatet

är att flera tidskrifter har tvingats på knä, bland andra

Ottar och Fenix. Kvinnobulletinen åir redan borta.

Det betyder en utarmning av kulturlivet. Vi andra, som

vägrar ge upp, tingas kämpa oss fram under nästan

omöjliga villkor.
bang är en uppkåiftig tidning som görs av ett gåing unga

akademiker. De har ofta lyckats få uppmåirksamhet i andra

media med sina intressanta temanummer. Dessutom hade

de den goda smaken att uppkalla sin tidning efter SKVs
ordförande - usch nej, skämt åsido.

Äras Barbro Alving som dras bör. Men detåir ingen wekan
om att bang, med sin ambitiösa intellektuella profil, har

varit en frisk flåikt i mediavåirlden.

ftf
ooo

Var har sä bang giort med alla sina nya pengar? Nyfiken
gick jag till stadsbiblioteket för att låisa det senaste numret
- det finns inte att köpa varken hos Pressbyrån eller i
bokhandeln. Sådant åir kulturtidskrifternas öde, men

biblioteket lever upp till sin kulturella uppgift.

bang nr 2198 handlar om sex. Det åir föga originellt, såvåil

Aftonbladet som Expressen och Amelia leverav attskildra
människors sexuella vanor. Sex såiljer.

Nu måste jag erkänna att jag lusläste inte bang, jag
skummade bara. Men det handlade mest om homo-
sexualitet. Dessutom var det en diskussion för och emot
porr (vissa "frigjorda" kvinnor ser inte några avigsidor
hos porren) och dessutom tre erotiska noveller.

Snygg layout, tvetydiga bilder med tydlig sexuell
anspelning, långa och ganska tunga, ambitiösa artiklar.
Jag tycker Ottar, som aldrig kunde anklagas för att vara

spekulativ, var bättre på området. Med detta numret lägger

sig bang mitt i strömfåran. Det åir trendigt med sex. Till
och med SSU kör med samlag på video för an locka unga

väljare.

Röd Press, Ung Vänsters tidning, har också sex som tema

för sitt senaste nummer. Men Röd Press tar stälning, vill
påverka, går starkt ut mot våldspornografi och mot våld
mot kvinnor, som ju åir två sidor av samma sak.

Det åir bra.

9 aoB
\'q#
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å ena sidan..,

Basen för enighet dr inte likhet utan olikhet

I nr 2l9g av Vi Mänskor skriver Erni Friholt en ledare om vikten av att kvinnor över jorden tråiffas. Jag

håller med henne: det åir viktigt att vi tråiffas, låir känna varandras villkor och bygger upp olika nätverk.

Men jag har helt andra skäl till varför jag tycker detta åir viktigt än dem Erni anger.

Erni skriver:
"Ju mer jag reser, ju fler kvinnor jag tråiffar från olika delar av våirlden, ju mer inser jag att vi åir lika i våra

tankar och drömmar, i våra relationer, ja i allt våisentligt som utgör livet och hur det kan levas."

Jag ror inte alls att vi kvinnor åir så lika i dessa avseenden, tvärlom. Kvinnor våirlden över lever under

mycket olika villkor, med olika tankar och drömmar, i olika relationer och olika uppfattningar om livet

och hur livet kan levas. Vi skiljer oss åt vad gåiller klass, etnisk bakgrund, utseende och sexuella preferenser.

Det var just diirför svarta och lesbiska kvinnor i USA reagerade våildigt tidigt på den beskrivning av

våirlden som en kvinnorörelse med vit medelklassbakgrund gav. De kände inte igen sig, deras relationer,

tankar och drömmar såg annorlunda ut. Och &irför kunde de inte kåinna sig delaktiga i den kvinnokampen.

Forst nåir de formulerade sina egna problem utifrån sina egna liv kunde de organisera sin egen rörelse.

Emi fortsätter:

"Men all politisk praktik går åinnu stick i stäv med denna insikt."

HZir tror jag precis tvärtom: All politisk praktik relaterad till kvinnor och kvinnors rättigheter har just gått

ut på att ta för givet att alla kvinnor är lika, inte olika. Detta har aldrig gynnat kvinnors frigörelse. Nåir

kvinnor i kvinnorörelsen gör samma sak så riskerar de att hamna i en s. k. ståndpunktsfeminism. Med

detta menas att man utgår ifrån en viss ståndpunkt, tar den som en sanning gåillande fti'r alla, i alla tider

och på alla platser. De som formulerat problemen tar för givet att det finns ett "rätt' perspektiv. Detta har

hindrat- inte gynnat- kvinnokampen.

Jag tror att hzir också finns en sammanblandning av likhet och lika våirde. Vi är olika, men dr- eller borde

vura- lika mycket vlirda. Jämlikhet och likhet åir inte samma sak. Vi u alla utsatta för ett förtryck grundat

på könstillhörighet, men hur det yttrar sig kan te sig mycket olika. Inte ens förtrycket åir likt. Olikhet tas

som int2ikt för att behandla och våirdera människor olika, det sämmer, men det åir just olikheterna vi måste

utgå ifrån. Vi måste inse att det finns olika sätt att leva och Uinka. I 'Jämlikhetens förlovade land" finns

ingen likhet. Inom den internationella kvinnorörelsen har likhet och mångfald diskuterats sedan länge

och idag betonas mångfalden, inte minst genom att tredje v2irldens kvinnor kommit mer till tals och

formulerat sina problem. Många konferenser har idag undemrbriker som "Unity through'diversity", enighet

genom olikhet. Jag anser art det åir viktigt att tråiffas just d2irför att vi åir så olika inte för att vi åir så lika.

Mina drömmar och tankar kommer antagligen aldrig att vara lika en lesbisk indisk feminists, en afrikansk

tiobamsmammas från Dar es Salaams förorter, en svart nigeriansk överklasskvinnas eller en fransk borgerlig

tvåbarnsmammas. Men jag vill gzirna trZiffa dem för att öka min förståelse för kvinnors skiftande villkor

och för att se vad vi kan ha kvinnopolitiskt gemensamt.

Erni skriver också att en manlig biståndsarbetare tyckt det var onödigt att resa till Sydafrika. "Hade det

inte varit bätre an skicka pengarna som er resa kostade tilt behövande kvinnor hiir i Sydafrika?" frågade

han. Och Erni fortsätter:

"Jag tillät mig svara att det kiindes som en föråldrad och mycket manlig fråga. Att vi kvinnor faktiskt

kommit låingre i vårt änkande vad gäller bistånd, utveckling, behov av möten och av ömsesidigt strid." Jag

undrar: längre Zin vilka? Har inte måin i alla tider tråiffats och byggt upp nätverk, stdtt varandra på alla de

sätt? Det nya åir ju atr det åir icke privilegierade grupper som tar sig dessa ränigheter. Jag tror dessutom

inte alls att denne biståndsarbetares uppfattning kan hänföras till kön; en kvinna skulle mycket våll kunna

undra samma sak. Det låter mer fördomsfullt och på gråinsen till sexistiskt i mina öron att slå fast detta

yttrande som "manligt". NZir det gäller "vårt kvinnonätverk" slutligen, som Erni skriver om, så for jag

inte att det finns er nätverk utan tusentats. Några har saker gemensamt, andra mycket litet. Så, låt oss

arbeta för ett rättvist, jåimlikt samhåille, dåir olikheterna iir sjåilvklara tillgångar!

Agneta Wir6n

Uirare på Kvinnofolkhögskolan

och suppleant i SKV:s styrelse
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Svar till AgnetaWirdn
Kära Agneta.
Jag ger dig delvis rätt. I strikt vetenskaplig mening åir vi alla förstås både psykologiskt och socialt olika.

Män och kvinnor är til och med olika i varenda cell i kroppen.

Men vi åir också onoligt lika, både biologiskt, psykologiskt och socialt i våra jiimförbara samhällsklasser.

Alla vet väl skillnaden mellan jåimlikhet och likhet. Men detta var inte åimnet för min ledare. Den var
(och åir) politisk - inte vetenskaplig.

Till skillnad från utredande artiklar har ju ledarartiklar rätt att förstora och framhiiva någon enskild sida

hos måinskligheten. Så görs ofta i samhåillsförändrande arbete, diir just enighet Zir viktigt. Och enighet

bygger ju på någon insikt eller känsla av likhet. Se till exempel på anstr2ingningarna att ena folket i
Sydafrika. Inte betonas diir idag olikheterna svart/vit utan istZillet de förenande likheterna, allt i syfte an
skapa den jåimlikhet du själv skriver om.

Du nämner de lesbiska grupperna. Tänk då på den nyligen hållna homosexuella manifestationen i
Stockholm. Inte var det olikheterna det giillde mesq utan det grundläggande gemensamma.

Agneta, läs min ledare en gång till, så förstår du såikert vad det ar iagvill säga. Min personliga mångåriga

erfarenhet av u-länders kvinnor ger mig strid tör vad jag skriver.

Våra arbetssätt har lite olika tonvikt: Du utreder mera. Jag agiterar oftare. Låt oss inte underklinna
varandras sfrategi och taktik för att nå ett resultat vi båda vill ha.

Hiilsning Erni Friholt

å andra sidan...

Stocken den 4 augusti t998

owvfu
l\Tåir jag var liten och såg på "Emil i Lönneberga"

f \ undrade jag om Emils pappa egentligen tyckte om

sin pojke. Han var ju alltid så arg på honom och som

barn tyckte jag att arga vuxna var obehagliga. Idag nåir

jag ser den skrattar jag ät Antons utbrott. Hans ilska har

blivit komik.
Små bam älskar att "låtsas-tappa" saker. Den vuxne ojar
sig och gestikulerar, grimaserar överdrivet. Man låtsas

vara upprörd, som om det vore en katastrof, fast båda vet

att det inte åir så. Man har en outtalad överenskommelse.

Finns inte den blir det komiska bara dumt och ibland

t o m elakt. Humor handlar mycket om att handskas med

våra rädslor. På det sättet kan vi identifiera oss med

varandra.

Jag njuter av svart humor. De riktiga höjdarna brukar
uppstå ur djup olycklig sinnesslämning. Den svarta
humorn ger proportion på eländet, den friskar upp och

man andas ut lite lättåre efter ett rejåilt skrauanfall. Men

en hopplöst skåimtande om allting i en desperat förscik

att lätta upp stämningen, uppskattar jag inte.
Överraskande rå humor som gränsar till det förbjudna lir
dliremot håirligt! An nästan hissna niir man kastar ur sig

poängen.

Men det åir inte alla man kan ta ut sviingarna med. Man

får helt enkelt anpassa sin humor lite. Alla gillar t ex inte

kiss och bajs-humor, min dotter gör det åin så liinge. Jag

har svårt för den sexistiska humor som är så allmåint

vedertagen, tycks det. Den åir bara ytterligare ett sätt att

inte ta kvinnor på allvar och skrat[ar man inte så har

man ingen humor och ingen distans till sig sjåilv. Men

iag at av den uppfattningen att kvinnor har gott om
sjåilvironi och verkligen behåirskar konsten att driva med

sig själva. Det som kan tolkas som plumpt och för-
tryckande från en person kan bli vansinnigt roligt nåir

någon annan säger det.

Som t ex när jag och en våininna var på en stor fest.

Bredvid oss satt ett gåing utlåindska killar. Plörsligt hör vi
en röst som säger: "Sitter ni här, era svartskallar!" Vi

ryckte till och såg upp och upptiickte att den flinande
killen som just sagt detta var en riktig "svartskalle" själv!
Humor åir livsntidvåindigt. Humor döljer skavanker bättre

åin alla läckcremer man forskat fram. Är du inte klassens

prinsessa kan du alltid bli klassens clown.

Laila Carlsson
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Apropå en kvinnokonferens i Havanna . . .

Den 13-16 april 1998 ögde en kvinnokonferens

rum i teater Karl Marx i Havanna. Denna

kvinn o k o nfe r e n s, s o m kallad e s " I nte rnatio n e lln

S o lidarite t s mö te t m e llan kv in no r ", o r g ani s e rade s

bl. a av Internationella Demokratiska Kvinno-

fö rb,un d e t o c h K ub an s ka Kv inn o r s Rik sfti rb un d.

T\.n kubanske patriarken, Fidel Castro, var med på

It-l avslutningsceremonien, för att låta sig själv och

regimen ta åt sig åiran för ett evenemang som egentligen

skulle handla om solidaritet mellan kvinnor, inte minst

med den hårt utsatta kubanska kvinnan. Evenemanget i

fräga hade alla ingredienser från tidigare stalinistiska

ritualer. För Castro var det viktigare att prata i fem timmar

umn manus eller paus, åin att diskutera orsakerna till
prostitutionen på Kuba.

Han diskuterade inte heller hur kvinnorepresentationen

ser ut i partiet och i fackföreningen på Kuba. Han tog

inte upp, den mest brännande frågan, den kubanska

kvinnans situation under enpartidiktaturen. Castro

pratade om de som svälter ihjåil i våirlden, men nämnde

inte hur många kubanska liv som gått forlorade i Floridas

sund, då kubaner försökt fly kommunismen. Han gick

inte heller in på vad Federacidn de Mujeres Cubanas

(F-MC, Kubanska kvinnors riksförbund) åir för något.

Sociologen Maida Donate, en kvinna "uppfostrad av

revolutionen" med bred erfarenhet som tjänsteman inom

centrala organ på ön, karakteriserar FMC på följande

sätfi "FMC grundades den 23 augusti 1960. De har lagt

beslag på all mångfald och kvinnligt deltagande i det

sociala livet. De kubanska kvinnorna kan inte våilja något

annat sätt att organisera sig på än genom FMC."...
"Internt tillåter denna organisation regeringen att

c entral isera in formati onen, att m anipulera den nationel la

nyhetspridningen och få monopol på kommunikationen

mellan de kubanskor som oroar sig över kvinnors

ekonomiska, politiska och sociala rättigheter.

Externt omöjliggör de etablerande av kontakter med andra

feministiska rörelser på våirldskartan".

"För närvarande fyller FMC en förebyggande funktion,

genom att förhindra att kvinnor organiserar sig i
organisationer olika Riksförbundet. FMC fyller också

symboliska funktioner. De flesta FMC-medlemmar ger

medlemsavgift, något som likstiills med "det massiva

kvinnliga deltagandet i revolutionen". Och varje 23:e

augusti, på order från högre ort, tilllagar man på

kvartersnivå någon maträtt för att fira grundandet.

De n kubanskn fe ministislu o ppo sitione n

Det mest fruktansvåirda Zir just tystnaden om de kubanskor

som stoiskt opponerar sig mot sakernas tillstånd i
hemlandet, och de pfuöljder de utsätts för. Deltagarna i
kvinnokonferensen fick kanske inte veta att det på Kuba

sitter många kvinnor fängslade p g a sina politiska

övertygelser. Allt tyder på att deltagarna inte visste om

det brev som organisationen Coordinadora Nacional de

Presos Politicos @olitiska fångars nationella samling)

offentliggjorde med anledning av kvinnokonferensen.

Dåir stod bl a följande: "Vi uppmanar alla kvinnliga

organisatörer, såväl nationella som internationella, att

göra sig till språkrör för och södja det rop den kubanska

kvinnan idag gör genom detta meddelande. Vi ber till
Kubas regering att i de benådningar som beviljats som

konsekvens av de våirdiga förhandlingarna med Påven

Johannes Paulus II, tas i beaktande friheten för de kvinnor

som idag befinner sig i Kubas f?ingelser pga politiska och

ideologiska skdl'?. I detta upprop följde en detaljerad lista

med 43 orättvist fängslade kubanskor. Ingen panel i
kvinnokonferensen diskuterade hur värdnationens

makttravare förtrycker sina egna kvinnor.

Martha tseavtzRoque åir kanske den mest kända kvinnan

från Kubas interna opposition. Om konferensdeltagarna

hade ägnat ett par timmar åt vad Amnesty International

har att säga om denna kvinna, skulle de inse i vilket
katasrofalt läge radikala, verkligt revolutionåra kvinnor,

befinner sig i vårt hemland. Martha Beatriz Roque

skapade för några år sedan Instituto de Economistas

Independientes (Oberoende ekonomers in stitut), med syfte

att beskriva och analysera den ekonomiska situationen i
landet, utan att utsätta sig för de regerandes censur, eller

deras ideologiska inflytande. För drygt ett fu sedan

undertecknade Martha, tillsammans med tre andra

ledande dissidenter, en kritik mot det kommunistiska

pafiiets dokument "La Patria es de Todos" @osterlandet

tillhör alla).

Den 16 juli 1997 arresterades alla dessa oppositionella.

Tills dags dato har inget åtal väckts mot dem och inte

heller har någon rättegång ägt rum. Martha lider av en

missbildning i bröstkörtlarna. Hennes håilsotillstånd har

med tiden blivit allt sämre utan att det väcker några

humana kåinslor hos patriarken.

Kvinnokonferensen fångade inte heller de förändringar

som skett på Kuba, vad gåiller kvinnomas besvikelse över

revo lutionen. Hundratal s regimkritska organi sationer,
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merparten tillhörande underj ordiska politiska partier och
gfupperingar, samt det gryende civila samhället som har

skapats de senaste åren. Kvinnorna Zir våilrepresenterade

i dessa verkligt oberoende örelser.
Bland de oberoende journalister, som kåimpar mot ståtens

monopol över information och massmedia, hittar vi t. ex.
Mercedes Morenos, Ana Luisa L6pez Baeza, Tania

Quintero, Monike Demoth, etc. Medlemmar i Oberoende

advokater "Corriente Agramontistå", en organisation vars

mål Zir att etablera en rättstat, åir följande kvinnor: Maybell
Padilla, Marien Pdrez, och Josefa Rodriguez. Colegio
Medico Independiente har bland sina medlemmarkvinnor

som Iraida de Irön Leon och Dianelys Garcia Gonzälez.
Kubanska kvinnor har också skapat sina egna feministiska
organisationer, något som hotar det partikontrollerade
Kubanska Kvinnors Riksförbunds monopol på kvinno-
frågor. Minst 15 sådana sammanslutningar verkar idag
på Kuba.

Några kvinnliga organisationer krävde resultatslöst sin
plats i den ovannämnda kvinnokongressen. Bl a hade

Movimiento Independiente Femenino, under ledning av
kubanskan Marta Parga, den 23 mars skickat ett brev till
Dora Carcaflo, ordförande i Kvinnors internationella
demokratiska riksförbund. Detta brev undertecknades av
32 kubanskor, som inte ens var rädda för att lämna ut
sina hemadresser.

Vad önskar sig alla dessa kvinnliga organisationer?

De vill bl a annat ha generell amnesti för Kubas politiska
fångar och samvetsfångar. De vill fråimja den nationella
försoningen. De fördömer förtrycket i de kubanska
fängelserna. De vill skapa frihet och våirdighet för det
kubanska folket.
Men sjåilvklart blev representånter för dessa organisationer

inte bjudna iill den teatraliska tillställning som den
"feministiska" konferensen i själva verket var. Det åir åindå

våirt att säga att regimkritiska kubanskor - de mest utsatta
fcir den kubanska totalitarismen - tålmodigt väntar på

kvinnors och våirldens solidaritet. Inte minst Sveriges...

Alexis Gainza Solenzai och

Carlos Manuel Estefania Aulet, Sverigekubaner

respektive samordnare av och chefredaktör för tidskriften
"Cuba Nuesra" (Vårt Kuba).

Förrycket iir gammal men friheten ung.

Verner von Heider*tarn

Jag tycker inte om fakta. De stor min argumentation.

Miclnel Foot

Hur mycket vore möjligt om ingen försökte det

omöjliga?

Arne Hirdman
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IyttsbarwC@tnriwr..
Enkel svamppatO
4 pers

% - I liter försk rensad svam7

I fint strimlad puriolök

300 g bredbar leverpastei

400 S köttförs

I lz tsk salt

lz dl vetemjöl

2 dl vispgrtidde

2 ögg

Smör till stekning

1. Skär svampen i små bitar. Frds svampen i lite av

smöret i en stekpanna tills all vätska har kokat in.

Tillsätt löken och mer smör efter behov, stek i
ytterligare några minuter.

2. Mosa leverpastejen och blanda svamp och öwiga

ingredienser i en bunke.

3. Häll smeten i en smord ungssåiker form, ca tV5l.

Grädda i 175-2W gtader ca ll5 tim.
4.Lätpatdn kallna i formen och mogna i kylskåp

över natten.

Skåir pat6n i skivor och servera med sallad och bröd.

Champinjoner
som falska sniglar

Ca 24 stora champinjoner

Vitlölcssmör:

30-40 g smör

4-6 vitlölcskffior
5 -6 ms k finhac knd p ersili a

salt, peppar och ströbröd

1. Sätt ugnen pä250 grader

2. Putsa champinjonerna och skölj dem.

3. Skala och pressa vitlöksklyftorna.

Rör smöret mjukt och blanda med vitlök,
hackad persilja, salt och peppar.

4. Fyll fördupningen i champinjonhattarna

med vitlökssmöret. Lägg dem i en ungssåiker

form och strci en nypa sröbröd på va{e.

5. Sätt in champinjonerna mitt i ugnen och

gratinera tills smöret småilt och

champinjonerna åir mjuka. (ca 10 min)

Passar som förrätt med vitt bröd till.

"Svamplimpa" i ugn

2 liter fömölld svamp

2 ösg

I % dl skorpmjöl

lcnffegrödde

salt och kryddpeppar

2 msk smör

1. N{al svampen.

z.Ut skorpmjölet svåilla en stund i lite av grädden.

3. Blanda svamp, kryddor , skorpmjölblandningen

och kaffegrädden till lagom konsistens.

4. Smörj ett ungss2ikert fat och lligg på färsen,

formad till en limpa. Klicka på lite smör och srö
en nypa skorpmjöl på limpan.

5. Stek i 175 grader.

Ös vid behov med lite kaffegrädde.

Söndags

Svampsoppa

Ca llz liter försk rensad svamp

2-3 msk smör

I liten purjolök

2 msk vetemjöl

3 dl l<affegrödde, vispgrödde eller cröme

fraiche
7 dl buljong, svnmp eller höns

lz tsk salt
svartpeppar
I krossad vitlölcskffia
2-3 msk sherry eller portvin (l<an uteslutas)

1. Skär svampen i mindre bitar eller grovhacka

den.

2. Småilt hiilften av smöret i en kastrull och lägg i
svampen. Låt vattnet som kommer ut svampen

koka bort. Rör om föniktigt dll och då, det tar en

stund.

3. Finstrimla purjolöken och lägg i kastrullen och

tillsätt resten av smciret. strö över mjölet och rör

om.

4. Späd med grädde och buljong, lite i taget och

låt soppan sjuda sakta runt 30 minuter.

5. Smaksän med salt och peppar, vitlöken och

sherryn.

Servera med ett gott bröd.
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Champinjoner
med ingefrira och chili
4 pers

I tsk hel spiskummin

3 msk olivolja
2 medelstora haclade gula lölcar

I rnsk hackadförsk ingefcira

I -2 finhackade vitlökskffior
2 gr ö na c hilifrukt er, finhac kade

I krm gurloneja

800 g charnpinjoner
t/z tsk salt eller efter smak

I tsk pressad citron

frirsk koriander till garnering

1. Hetta upp en stekpanna av giutj2irn och

rosta spiskumminfröna i ca 15-20 sekunder.

Krossa dem diirefter i mortel.

2. Värm oljan och fräs löken brun. Tillsätt

ingefåiran, vitlöken och chilin och fräs

ytterligare ett par minuter.

3. Sätt till gurkmejan, champinjonerna och

saltet och fräs i ca 15 minuter, tills svampen

låimnat ifrån sig sin fukt och blivit brynt.

4. Sänk värmen, blanda i spiskummin och

citronsaft. Låt putra i några minuter. SEci

över fåirsk koriander.

Serveras som tillbehör eller som ensamrätt

med ris eller bröd.

"KarUohanPytto'
4-6 port

2 liter KarUohan eller blandsvamp

(ej smörsopp)

I kg l<okt potatis

I röd lök

salt och peppar

persilja

smör till stekning

1. Stek grovhackad rödlök, (stek först några

ringar rödlök att garnera med). Tillsän den

rensade och i bitar skurna svampen och låt

puttra en stund med kryddorna och lite smör.

2. Nåir svzrmpen börjar se ftirdigstekt ut, tillsätt
potatisen skuren i tåirningar och stek några

minuter till så att potatisen blir v:um.

Garnera med lökringama och klippt persilja.

Servera med grönsallad och bröd.

NåqrwYanQffiPil

Svamp och aluminiumkårl gfu inte ihop, anvåind rostfritt eller emaljerat till svamp.

Skölj inte svamp i onödan. Många av smakämnena åir vattenlösliga.

Smör passar båist att steka svamp i. Margarin tar inte fram svampsmaken lika bra.

Plocka aldrig svamp nåira vägar eller besprutad mark. Svampar åir ena hejare på att suga i sig kemikalier.

Plocka inte svamp i plastpåsar. OK växer svamparna i din trädgård hinner du hem innan de förfars.

Tillaga inte mer svamp än som gär ät, spar och värm inte svamprätter om du inte har plåtmage.

Blanda inte kryddsvampar, som kantarell, champinjon, mandelriska m fl. Det blir sällan gott. Men några få

kryddsvampar i mild blandsvamp och vips smakar all svampen som kryddsvampen.

Var tvårsåker, garna 110Vo säker på svampen du plockar...

Ptocka inte svamp bara efter svampbok, det räcker inte som kunskapskiilla. Du måste låira dig se skillnad

mellan olika svamptyper och det gör man båist genom att undersöka riktiga svampar.

Lår dig giftsvamparna och de som är "förväxlingsvampar" till de vanligaste matsvamparna, det har du igen på.

Börja med att låira dig soppil, dlir finns få giftiga svampar och de ar tätta att llira sig. Soppar finns det ofta

gott om i markerna, speciellt efter sommarregn. Tyvåin tycker också larver om soppar, så du måste vara rask i
vändningarna.

R
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Vill du veta mer?

Kontakta: Sviird till Plogbillar
Blomstigen 1O,424 37 Angered

InterneL http:/iwww.plowshares. se
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"Krig löser inga problem och alltså fortsötter de."
Tiklranen

K?illa: Fred ör mer ön frånvaro av l<rig.

En broschyr från Svcird titl Plogbillar

Föreningen Svärd till Plogbillar
är en medlemsorganisation för ickevåldsarbete som syftar till att avskaffa krig och göra våirlden fredlig,

rättvis och fri från vapen. Fcireningen åir religiöst och politiskt obunden. Namnet kommer från Gamla

Testamentet. "... Då ska de smida sina svåird till plogbillar...", står det i Mika4:3 och Jevja24.

Plogbill åir den delen av en plog som plöjer upp jorden i jordbruket.

Föreningen iir dock inte kristen eller på annat sätt religiös. Den rymmer måinniskor med olika

livsåskådningar och trosuppfattningar. Det som förenar åir bl a att utveckla ickevåldsliga former för

konflikthantering och an kåimpa för konflikthantering och att kiimpa för en konstruktiv omvandling

av vapen- och militiirindustri till nyttig och livsbejakande produktion.

Samarbete år en viktig målsättning för Svåird till Plogbillar. Föreningen rymmer olika former av

aktivism och åir uppbyggd av en rad gfupper som sysslar med olika delar av ickevåldsarbetet. Det kan

vara forskning, media, internet, kurser m m. Genom niira kontakter och gemensamma aktiviteter med

andra fredsorganisationer kan vi arbeta effektivare och skapa ett starkare motstånd mot vapenexport

och krig.
I Plogbillsrörelsen har det inte gått att "bli medlem" på annat sätt åin att vara med i en aktionsgrupp,

vilket inte så många har velat av förklarliga skåil. I Svåird till Plogbillar kan du bli medlem och våilja

i vilken omfattning och i vilken del av ickevåldsarbetet du vill engagera dig.

För existerande plogbillsgrupper skapar föreningen ett bredare sammanhang och möjligheter till
samordning av olika slag ökar.

Som medlem ingår du i någon av föreningens grupper och väljer själv hur aktiv du ska vara, det finns

inga krav. Ditt medlemskap åir ett viktigt söd för hela föreningen. Det åir dock genom att vara aktiv

som du som medlem kan vara med och påverka.

Vi samverkar i en nätverksstruknrr. De relativt sjåilvstlindiga grupperna påverkar varandra direkt. I

stiillet för styrelse finns en koordineringsgrupp som har ett övergripande samordnande ansvar samt

har funktionen att medla vid konflikter. Grupperna fattar beslut som de oftast kan verkstäla omedelbart

om de inte strider mot stadgarna. Besluten rapporteras till de andra grupperna via Medlems-info,

fcireningens intema nyhetsblad.

Demokrati åir nåir miinniskor som berörs av ett beslut åir med och fattar det. Föreningens arbetssätt åir

konsekvent ickevåldsligt och bygger på offentlighet. Mål och medel måste stiimma överens. Om vi

vill ha etr samhälle dlir konflikter löses ickevåldsligt, dåir måinniskor inte förtrycks och dåir folk åir med

och beståimmer om det de berors av, då behöver vi börja realisera det hlir och nu.

Ickevåld åir inte bara frånvaro av våld. Det åir också karnp mot våld.

Civil olydnad innebeir att offentligt och utan våld bryta mot en lag, order, norrn eller bestlimmelse.

Civil olydnad utgör en del av vårt ickevåldsarbete. Nåir de lagliga metoderna inte räcker till är det vår

skyldighet att också göra civil olydnad, för att hindra att människor dödas och att måinskliga rättigheter

kränks.

Civil olydnad åir ett sätt att pröva lagen och målet ilr att komma överens. Att t ex öppet göra en

begränsad men åinö konkret avrustning, så ett budskap och en vädjan som stimulerar måinniskor att

ra stiillning ritl de frågestiillningar som aktionen lyfter fram. En konflikt blir tydlig, en demokratisk

process sätts igång och lagar och beslut kan åindras genom medborgarnas aktiva deltagande.

"Medlet lun liknas vid ett frö och målet vid ett trM; och det

råder precis sammo okrönkbara samband mellan medel och

mål som mellan frö och tröd."
M. K. Ghandhi
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regi: Stacy Title
i rollerna bl a: Cameron Diaz, Jason Alexander, Ron Perlman

Det håir åir en annorlunda komedi som finns att hyra på video. Iångt ifrån det bästa jag har sett, men med en intressant

frågestiillning. Låt säga att du kunde resa tillbaka i tiden till Österrike år 1909. Du sitrer på ett våirldshus och dricker

öl med Adolf Hitler. Med vetskapen om vad han ska bli, vad skulle du göra? Skulle du ta chansen att ha ihjåil honom

för att rädda miljoner måinniskors liv? Fem studenter turas om att varje söndag bjuda in en middagsgäst. Denne gäst

åir uwald för sina extrema åsikters skull. Motivet åir att under middagen försöka få gästen att åindra uppfauning, om

detta misslyckas serveras döden i form av förgiftat vin. För varje gäst kommer domen fortare. Inga avvikande åsikter

om vad det än må vara, Zir tillåtna. Allt gön i mänsklighetens namn, för en bättre våirld. Id6n åir strålande, men filmen

håller inte måttet hela vägen. Den åir änö tankeväckande. Vilken åsikt eller religion ska vara den gåillande? Vem

beslutar om det? Om vi inte har rätt till vfua åsikter, är vi inte alla hotade i så fall?

Laila Carlsson

Livetfråndenljusasidan r r r r r r r r r r r r r I r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
regi: James L Brooks

i rollerna bl a: Jack Nicholson, Helen Hunt

Problemet med bejublade och omskrivna filmer åir att förväntningama blir dåirefter. Alla som sett 'I-ivet från den

ljusa sidan" talar om hur fantastiskt rolig den åir. Visst åir den rolig. Jag skrattade mycket, men hade åindå förvåintat

mig mer. Jack Nicholson spelar en osympatisk man som lider av tvångsbeteenden. Han åir en ensam och våilbåirgad

romanförfattare. Ofrivilligt får han kontakt med sin granne, en homosexuell konstnlir och då denne hamnar på

sjukhus tvingas Nicholson bli hundvakt. Hunden blir för honom början till föråindring. På Nicholsons stamst2ille

föråilskar han sig i en servitris som spelas av Helen Hunt. Hon åir ensamstående mor till en sjuk son som hon stlindigt

oroar sig för. N förvandlas under filmens gång från en egocentrisk enstdring till en barmhiirtig samarit. Jack Nicholson,

Helen Hunt och i synnerhet den konstnåirlige grannen åir bra. Det trista med Jack Nicholson åir dock att han alltid är

just Jack Nicholson. Amerikansk film använder sina stora filmstjåirnor i film efter film och de blir tillsist bara en

imitation av sig sjåilva. "Livet från den ljusa sidan" dr bitvis mycket rolig med elaka repliker och en befriande svart

humor, som t ex Nicholsons totala brist på empati. Den faller tyvZin efter halva tiden in i det vanliga Hollywood-

mönstret till en trivial kåirlekshistoria och N visar sig ha ett hjåirtå av guld, våird au ållskas. Filmen åtr sev2ird och

underhållande, men håll nere förvåintningama så blir den kanske ännu bättre! Tillsist, varför får alla dessa flintskalliga,

äldre karlar alltid unga och vackra kvinnor på film?
I-aila Carlsson

Ålen r r r r r r r r rrrr rr rr rrr rrrr rrr rrrrttr rrt
regi: Shohei Imamura

medverkande: Koij Yakusho Misa Shimizu

Fujio Tsuneta m. fl.
distribution: Folkets Bio SF

Den japanska filmen Ålen, i original U NA GI, belönades med Guldpalmen

i Cannes rgg7.Ålen är en kåirlekshistoria mellan lite udda människor i utkanten

av det japanska samhället. Den kiinns mycket japansk utan att dåirför vara

svårtillg2inglig. Historien berättas lågmåilt, trots att handlingen åir tidvis både

våldsam och blodig, fotot åir okonstlat och bilderna stundtals andlöst vackra.

Guldpalmen känns för mig vältörtjänt och jag våintar på videotillgängligheten

för att få återse ålen, den tyste berakhren av allt.

r]lIItIIIIrIIIIIII

Viran Henriksson
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Bo Nyl6n

Svampar i skog och mark

Almqvist & Wiksell Förlag

AB 1979

Denna svampbok åir fordarande efter

många år och stort sällskap av

svampböcker en av de få som jag

har haft verklig god nytta av.

Fotografierna är bra, man känner

tydligt igen svamparna man tagit
med hem från skog och mark, när

man jämför med boken, vilket åir mer

än man kan säga om de flesta
svampbcicker tyvåirr. En bra bok an

grunda sina svampkunskaper med.

Har du tur hittar du den i något

antikvariat.

Ditte Johansson

Barbro Lindgren

Kungsholmens ros 1995

Rosa på bal. Betraktelser över

livet 1997

Alfabeta

Böcker om hundar il i allmåinhet
ganska tråkiga, tycker jag, men

historien om bullterriern Rosa och
hennes vänner, bland miinniskor och

djur är något helt enastående. På

vintern bor Rosa i Stockholm med

matte, på sommaren flyttar de till
smedens gamla torp på Öland, ett

paradis! Baöro Lindgren beräuar, på

sitt till synes enkla sätt, om allaRosas

kompisar. Den nästan hundrårige

mopsen Anders, labradoren Julia,
kat6n Maja och alla de andra. Men

vi lär också känna människorna i
Rosas omgivning, som kompost-
freaken Macke, vetenskapsfreaken

Yngve, poeten och brevvännen
Urban. Vi får också löpande
kommentarer till våirldshändelserna.

Barbro blandar smått och stort, och
jag som läserblir alldeles fascinerad.

Men så tillhör också Barbro Lindgren

mina absoluta favoriter.

Bland Rosas goda vänner finns
många konstnärer, som t ex

Madeleine Pyk, Helga Henschen och

Anna Höglund, och de har ritat
många kåirleksfulla porträtt av henne.

Ett extra plus, naturligtvis.

Eva Johansson, Annina Rabe

"Ingen liingtar efter mer

media"

1998

Kulturdepartementet har gett ut en

bok med detpassande namnet "Ingen

längtar efter mer media" och man

känner sig onekligen lite mätt på

media i vårt informationssamhåille.

Den innehåller intervjuer med 15

unga kvinnor och måin som arbetar

med media på olika sätt som t ex

skribenter, programledare eller
redaktörer. De flesta har ingen
journalistutbildning utan har bcirjat

sin yrkesbana genom att skriva om

något specialåimne, vanligen musik.

Boken tar upp frågor om bl a hur
journalistiken påverkas av ägar-
koncentrationen och sponsorer. Hur

stort inflytande får ägarna och
sponsorerna i den ftirdiga produkten?

Man tar också upp personfixeringen

inom media. Ett namn, en ansikte blir
viktigare åin det arbete man utför och

samma människor syns överallt.
Många av de intervjuade har arbetat

på samma arbetsplatser och ger

infyck av att alla kåinner alla.

Var finns politiken, ideologin i detta

medialandskap? Är man lika
engagerad som man påstods vara

under 7D-talet?

Ser det bara annorlunda ut, har

engagemanget tagit ett annat uttryck?

Skillnaden mellan finkultur och
populärkultur diskuteras. Ingen
tycker att ndje och popmusik skulle
vara en "andra klassens" kultur,
Boken ger en intressant bild av

dagens media, dess kvalitö och
kvantitdt.

Som Clara lVlannheimer säger: "Vi
har aldrig haft en så stor mångfald

som vi har idag, men vi kommer snart

till en punkt dlir konkurrensen kan

leda till en farlig likriktning".

Laila Carlsson

Boken kan bestiillas från
Kulturdepartementet

103 33 Stockholm
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Maj Persson

"små ben kön och sten"

Dikter
FörlagsAB Gondolin Stehag

1998

Maj Persson medverkar som littera-
turanmälare i Vi Mänskor och åir

således känd för tidningens läsare.

Under många år har hon skrivit om

böcker i Kvinnobulletinen.
En jåimförelse mellan hennes recen-

sioner och hennes dikter ger ett över-
raskande resultat. I recensionerna

möter jag en prudentlig och knappast

upprörande litteraturvetare.

Hennes dikter berör mig starkt och

ofta på ett skrämmande och otiickt
sätt. Maj Perssons dikter väcker
tankar på våirldens ondska, människ-

ors uselhet, kropparnas svaghet, hela

tillvarons sjuklighet.
Det åir bett och klor, stick och revor,

svek och död. De rör upp kiinslor
inom mig som ord slillan brukar göra.

De påminner mig om Charles
Baudelaire, Sylvia Plath, Edith Piaf
och Ulla Charlotta Sandell, om
soptunnor på bakgårdar, död och

föruttnelse. Det Zir något hemskt över

dem. I Majs tidigare samlingar finns

ändå hlir och diir lite hopp, lite ljus i
mörkret. Dåir finns kritik av samhåillet

och människors beteende, men också

protest och tno på något bättre.

Det finns något sunt, klarsynt och

observant på dikternas botten, något

av femtiotalets förhop'pning, innan vi
började kåinna hotet från den stora

katastrofen. Ibland får jag en kåinsla

av Maj Perssons dikter åir kvarlevor
av en genre - en äkta poesi - på

utdöende. Med det menar jag en

andlig poesi som väcker känslor till
liv, laliar till oss, fcirmedlar budskap

som berör oss, river upp något inom

oss, gör oss ledsna men ger hopp just
på grund av sin förmåga att berdra.

Majs senaste samling "små ben kött
och sten" förbryllar mig och jag ser

inte hopp och ljus i dem.

Har jag fel? Vad menar skaldinnan?

Denna diktsamling tillägnar Maj sin

åldriga mor. Är det barnets för-
hållande till modern som uttrycks?
Är det måinniskans förhållande till
jorden? Hon talar om de "söta små

benen", som bär det lilla barnets
kropp, småben i den nyfödrlas skalle,

ömtåliga nyckelben. Ben som pålar i
mjukt kött. Ben staplade på varandra

som ett bålverk. Benen som hon anar

under den "nötta sammetshuden".
Benen som mister sin måirg och blir
till tomma skal. Slaktdjurets krossade

ben. Vitnade ben. Barnets ben och

moderns ben.

Framför mig ser jag ett tempel jag

bescikte i Portugal. Det var gjort av

enbart måinniskoskallar; en förgång-

en adelsmans byggnads-och njut-
ningsverk.

Våraben båir upp vårtkött. Ben liknar
sten. Sten åir jordens ben. Nåir köttet
multnar finns benen kvar. När
städerna rämnar står sten på sten

kvar. Nåir kcittet stelnar blir det till
ben och sten.

Maj Penson iir en måirklig poet. Att

jag står frågande inför "små ben kön
och sten" ser jag som ett tecken på,

att måinniskosjåilens outgrundlighet

åir något att vara tacksam för.
Funnes inte den funnes heller ingen

kultur, ingen poesi och knappast
någon skönlitteratur våird namnet.

Hjördis L,evin

* * {< {< * * {< * * r< {< {. * {< * {<

Anna-Karin Elde

Om ingen nyper mig i rumpan

snart så gårjag hem

Wahlström & Widstran d 1997

Ibland brukar jag klonra snabba små

teckningar med tillhörande kom-
mentarer, oftastpå servetter eller dyl.
Kanske började Anna-Karin Elde
skapandet av sin bok på liknande sett.

Hela boken inneMller enkla, lustiga,
komiska illustrationer med korta
texter. Den Zir uppdelad i stycken som

handlar om: Vardagen, Livet,
Kroppen om våren, Kroppen en gång

i månaden, Relationer och Bråkdelar

av sjåilvinsikt.

Det åir definitivt en bok som riktar
sig till kvinnor. Den driver med våra

rädslor för kroppens förfall och
ensamhet, den driver med det vi
brukar kalla kvinnlighet och till en

del även med måinnen. Anna-Karin
Elde anvåinder sig av motsättrringar

mellan illustrationer och text och ger

oss dåirmed en ovåintad och absurd
helhetsbild. Hon lyckas rråiffa rärr

både i det stora och det lilla på ett
ömsint vis. Jag önskar bara att
ftirfattaren valt en annan titel.

Laila Carlsson

* * {< * rF * * * {< *c * * {c * * *

Miin beundrar gåirna duktiga
kvinnor - bara de inte åir i samma

bransch.
Sickan Karlsson
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"O Fåglastad

- ett andens badställe"

Det var kallt under plasttaket framför den stora tadan d2ir pjäsen om Kvinnliga

Medborgarskolan på Fogelstad (1925-54) spetades upp, men det fanns filtar

att tillgå, och man smittades snart av värmen i förestlillningen.

Visst måste Ada Nilsson ha varit just så ftirm och rekorderlig, Lisse Tamm så

förnämt tillbakadragen, Ebba Holgersson så entusiasmerande!

Honorine Hermelin så vacker och klok, Kerstin Hesselgten med så självklar

auktoritet, Elin Wägner så brinnande med sitt fredsbudskap. Några av våra

bästa skådespelerskor, bl a Lena-Pia Bernhardsson och Inga Langrö,

levandegjorde denna handfull kvinnor som skapade skolan, medan ett 40-tål

amatörer med liv och lust spelade arbetarkvinnor som hiir på Fogelstad fick

våixa och utveckla sig.

Många, många har vittnat om vad Fogelstad betydde för dem. Och så den

fina orkestern, som verkligen lyfte föreståillningen, och alla de duktiga barnen

som var med. Iddn tilt pjåisen var Marie Selanders, förestiillningens berättare

och sångerska. Vi som kåinner SKVs och Medborgarskolans historia, så nåira

sammanflätade, kan våil sakna vissa saker.

Pjåisen Zir naturligvis våildigt komprimerad, och många som i verkligheten

medverkade som låirare eller elever fick inte plats i förestiillningen (Siri

Derkert, Elsa Stenhammar, Andrea Andreen, Moa Martinsson, för att nåimna

några). Men Ingegerd Monthan som skrev manus har dock gjort ett jättebra

arbete. Vi hoppas att det blir tradition att spela "O Fåglaståd" i den gamla

ladan, och den som är intresserad av detta viktiga stycke svenskkvinnohistoria

kan bli medlem i Kulturtöreningen Fogelstad.

Kontakta Siv Larsson, 0150-27M8. Aase Bang

Rdunion
heter en till synes paradisisk ö i
Indiska oceanen. Men även i detta

paradis florerar våld mot kvinnor.

Inte mindre än 80 procent av de

kvinnor som kommer till sjukhuset

akutmottagning har utsatts för
misshandel inom familjen.

Fanigdom, social misåir och alkohol-

ism åir orsakerna till att våldet upp-

kommer, menar kvinnoförbundet På

ön, som driver aktioner för att med-

vetandegöra kvinnorna och hjälPa

offren för misshandeln.

En miljon kronor satsar

Göteborgs stad på ett kulturprojekt

för att sprida kunskaper om för-
intelsen till skolungdomar.

Levande historia heter satsningen

som varar hela hösten. Göteborgs

Universitet, Backa teater, Judiska

församlingen och Folkets Bio är

några av de som kommer atf delta i
projektet. Föreläsningar, teater och

film ska sprida kunskaper om

folkmord, med fcirintelsen i fokus.

Målgruppen för projektet åir skol-

ungdomar i klass fem till nio. Enligt

en undersökning föna året betvivlar

en stor del av ungdomarna att
förintelsen överhuvudtaget ägt rum.

Och efter den togs ett riksdagsbeslut

på att genomföra en landsomfattande

kampanj med information kring
förintelsen.

Kvinnornas v ärldsmarsch
år 2000- KDV åir medarangör.

Quebwcs kvinnoförbund har tagit

initiativet till en våirldsomspåinnande

kvinnomarsch år 2000.

De kanadensiska kvinnorna kräver

åtgärder mot feminiseringen av

fattigdomen och våldet mot kvinn-

orna. De käver jåimståilldhet mellan

kvinnor och män, att regeringar,

andra makthavare och vanliga med-

borgare ska genomföra förbätringar

för kvinnor över hela våirlden.

De vill markera att vi står vid början

av ett nytt millenium och visa att

kvinnorna kan föråindra våirlden, och

hoppas samtidigt att det ska växa

fram en stark solidaritetsrörelse
mellan kvinnor i alla l2inder, kvinnor

som vill kåimpa för sina rättigheter.

Hur de tiinker sig att marschen ska

genomföras får vi veta senare. Vi
återkommer till saken.

Vår svenska specialit6
surströmmingen hotades av EU:s

regler. Inga trätunnor dög, plast

skulle det vara. Marianne Eriksson

undrade då ifall tillverkningen av

whisky också skulle förbjudas öden
lagras i treikar!?

Kiilla.' Rbda EU-falda

Konstnären Ernst Billgren

uttalade sig i Aftonbladet om

"fredstanters" sätt att klä sig.

Han ville se dem i skinnkliider och

stilettklackar. På det viset skulle man

"atrahera hårda killar från kåirleks-

lösa förorter". Det hade inte varit vän

att kommentera om det inte varit
publicerat på Aftonbladet Kvinnas

sidor. Två sidor tilldelas specifika

kvinnofrågor och man våiljer då an

låta en man tycka till om hur vi borde

se ut. Inte mycket att uppröras över,

men något att skratta åt!
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Chiapas kvinnor
gör motstånd. Eliza Benaviles åir

språkrör för Chiapasindianerna i
Mexico. Hon berättar: "Kvinnornas

situation i regionen åir mycket svfu.

Militiirens närvaro har ökat och det

rör sig nu om en veritabel ockupation.

De paramiliteira anfallen har ökat.

Indiankvinnorna vägar inte gå ut
ensamma, eftersom det åir vanligt att

de blir överfallna.

Det finns en aktiv kvinnorörelse i
Chiapas, de kämpar inte bara för sig

själva men också för kvinnor i de

patriarkala gruvsamhällena inne i
landet. Den starka sammanhåll-
ningen bland indiankvinnorna har

hejdat militåirens våld.

I april angreps t ex en by av militilren,
som omringade och belägrade den.

Majoriteten av männen i byn, som dr

aktiva i motståndsrörelsen, var
frånvarande. Men 1500 indianska
kvinnor från grannbyarna sEcimmade

till och bildade redan följande dag en

kedja runt hela byn".

Besluta själv om din pension.

Från årskiftet införs ett helt nytt
pensionssystem i Sverige. Orsaken

sägs vara att ATP-systemet inte
låingre räcker till.
Det nya pensionssystemet innebåir att

du har möjlighet att sj2ilv påverka

storleken på din pension. Struntar du

i att göra ett aktivt val för premie-

reserven och avtalspensionen går

dina pengar till den statliga Premie-

sparfonden respektive AMF Pension,

diir de förvaltas på ett mer radition-
ellt sätt.

"Bygg på din pension med eget
pen sionssparande", uppmanas vi från

Banker och Försiikringsbolag. "Det

nya pensionssystemet kommer
generellt sätt att ge dig lägre
pension".

Men kan vi verkligen lita på Banker

och Försåikringsbolag, så snart efter

att de visat vilken ull de iir av?

Skäqpning!
Riksdagen har skiirpt reglerna om

sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Forut var detenbart sexuella fakasse-

rier från arbetsledare som råiknades.

Nu åir arbetsgivaren också skyldig an

utreda och vidta åtgärder vid
trakasserier från en annan arbets-

tagare. Annars kan arbetsgivaren
tvingas betala skadestånd.

Blodrött lyser omslaget
till Djur-kött-miljö, ett skolmaterial

från SlakteriförbundeVScan.

Annars lyser blodet med sin frånvaro.

Alla åir lyckliga och glada. Grisarna

strövar fritt omkring, kalvarna får
mammans mjölk.
Allt åir våilordnat och kontrollerat. Det

finns inga allvarliga djursjukdomar
i Sverige. De som föder upp djuren

ä djurvänner och skciter om dem på

båista sätt. De som transporterar djur-
en till slakten åir speciellt utbildade.
Korna åir snälla och snZillast av alla
iir slaktarna.

Varje år slaktas drygt 4,3 miljoner
djur på Scanföretagens slakterier.
Djurens Rätt ringde till slakteri-
förbundet och frågade om det verk-

ligen var sant som boken påsfod. -

Det som boken visar, åir vår strdvan,

blev svaret.

Men det framgår inte i boken, att det

handlar om en framtidsvision.
"-Ett skolmaterial för dig som vill
veta mera", kallar Slakteriförbundet

sin snygga och påkostade propaganda

till skolorna. I stiillet borde det heta

"...för dig som inte vill veta
sanningen".

Slaveri i Sverige
I maj förra året utvisades Irma
Morena Moro från Sverige. Hon kom
hit ett år tidigare med ett fyra års

arbetskontrakt på fickan, med löfte
om bil och tid för studier.

Hon hade lurats hit av ett svenskt/

colombianskt par och fick jobba från

sju på morgonen till tio på kvåillen

ftir 1200 kr i månaden. Hon låstes

dessutom in i en kiillare för att hon

inte skulle tråiffa andra måinniskor.

Till slut lyckades hon dock ta kontakt

med sin ambassad för att få veta sina

rättigheter och bubblan sprack.

Efter ett år har staten nu beslutat att

Irma inte ffu rättshjälp i Sverige,
eftersom hon inte hade arbets-
tillstånd. Hennes arbetsgivare kan

dåirför inte stälas inför rätta. Riks-

dagsledamöterna Ulla Hoffman, Eva
Tntterberg och Lena Klevås åir bland
de som engagerade sig i fallet.

Mer Zin 200 000 colombianska kvinn-
or arbetar i dag i Europa, hitlockade

med samma löften som lrma. Många
av dem hamnar i prostitution.

Kiilla: Flarnnan nr 29198
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Glöm inte Hiroshima
I Göteborg har vi årligen en minnesstund för Hiroshima. Det var den

6 augusti 1945 som atombomben fåilldes där. Vi har ett litet konstverk

i en park som kallas Fredslunden som minner oss om Hiroshima. Dåir

samlas vi med banderoller och lite tal och musik. Senare sätter vi små

ljus i en fonfän. Många människor vet ingenting om vad som hände,

så vi brukar dela ut en flygblad för att påminna.

De senaste fuen har Socialarbetare för fred hållit i förarbetet. Ingalill

Anderson, som åir ordförande i den föreningen påminde oss om vad

som håinde denna dag för 53 
^r 

sedan.

Nya kåirnvapenstater kapprustar, vfu samlade resurs åir viktigare Zin

någonsin, sa hon. Våra samlade protester måste nu riktas mot alla

kiirnvapenståter, ingen stat har rätt att hota våirlden.

Thomas Magnusson från Internationetla Fredsbyrån talade om den kraft som kvinnor nrnt om i våirlden har lagt ner

för att få stopp på atomvapenproven. Han sa att i slutet på 60-lalet fick kvinnorna i Sverige vår regering på andra

tankar nåir det gällde att skaffa egna atomvapen. Mötet avslutades på kvåillen med kloclcingning i Vasakyrkan.

En liten historik från tiden efter Hiroshimabomben
1945 samlades krigsrrötta kvinnor från nåistan hela våirlden i det fattiga och krigshfiade Paris. Där bildades KDV.

Kvinnornas Demokratiska Våirtdsförbund. SKV blev medlem. Kvinnorna diir var mycket oroliga för atombomben,

och ville forbjuda den. I seprember 1947 samlades KDV till möte i Stockholm. Stockholm stad gav mottagning i
Gyllene salen.

Ären tg41 -49 gjorde SKV en namninsamling med vädjan titl F N "att skyndsamt inleda överläggningar om minskning

av rustningarna under internationell konroll och att framför allt arbeta för en internationell överenskommelse om

förbud mot atomvapen och andra vapen för massförstdrelse". Som resultat av aktionen insåindes 55000 kvinnonamn

titl FN:s generalsekreterare. Följande år började SKV samla namn för Stockholmsappellen. Fredsfrågan var vid

denna tid åirlig och atlvarligt menad. Men också kommunistskräcken , som spred sig över vdrlden, med USA som

storebror.

Stockholmsappellen var ett upprop till alla intelleknrella. Många konstniirer och författare skrev på. På uppropet stod

bland annat "...ovillkortigt förbud mot atomvapnet, som åir ett vapen för terror och massufotning av månniskor".

Vi katlades landstönädare i Dagens Nyheter, de flesta borgliga tidningar skrev ingenting alls. Men Stockholmsappellen

blev en tribunal mot atomvapnen, men KDV och SKV blev ståimplat kommunistiskt. Alla radikala människor blev på

den tiden stiimplade som kommunister.

Och nu kan vi kanske läsa ur IB-rapporten om vfu farlighet.
Zud^
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Nu är det dags att söka stipendium
från Augusta Tonnings fond. Stipendiet kan sökas av

enskitda eller grupper av kvinnor, medlemskap i SKV

åir dock en förutsättning. Minst fem och högst tio

stipendier delas ut. Ansökan skall vara fondstyrelsen

tillhanda senast 31 december 1998. Den ska innehålla

redogörelse för ändamålet med det sökta stipendiet.

VarJe stipendiat ska senast ett år efter erhållet

stipendium avge skriftlig rapport till fondstyrelsen.

Ansökan skickas till Svenska Kvinnors

Våinsterförbund, Linndgatan 21B, 413 M Göteborg.

KDV på internet!
"Vi har gllidjen att meddela er att KDV nu kan nås via

internet och e-post. Detta kommer att underlätta,

kommunikationerna mellan oss och våra nätverk, sprida

kåinnedom om våra aktioner och kampanjer och öka det

erfarenhetsutbyte som drgrunden för vårtarbete", skriver

KDV i sitt senaste nyhetsbrev. Vi påminner om att KDV
på franska förkortas FDIF, på engelska WIDF flMomens
International Democratic Federation).

Web adre s s : http//TfWW. fdif. eu. org
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SKY-rtÅ,or

Gesunda
Vår egen påirla i hjåirtat av Dalarna, SKV-stugan

är lika attraktiv vinter som sommar.

Den ligger på höjden av Gesundaberget, med ett

håirligt fritidsområde runt om. Vintertid kan man

utnyttja skidbackarna och elljusspåren. På hösten

frodas båirmarkerna. För sommarens bad ligger

Siljan på cykelavstånd. Sollerön åir en sevåirdhet,

likaså Mora med Zorngfuden. Dåir finns också

ftibodar - både brukade och omgjorda till mysiga,

naturskönt belägna cafder och utsiktsplatser.

Stugan åir utmstad med fyra fastabäddar i två rum.

Två extrabäddar finns, som kan placeras i
storstugan. Dessutom finns en Lillstuga med 2

bäddar. Lättsköttkök med kyl och frys. Dusch och

toalett, kallt och varmt vatten. Det enda du behöver

ta med Zir sänglinne och handdukar. Hyran per

vecka ar 1.250 kronor för SKV-medlemmar. 1.500

kronor för öwiga. Ring SKV: s expedition, tel. 03 1 -

14 40 28.

Fredsseminarium i Lund
lordagen den 17 oktober kl 10.00 - 17.00

Tema: Konflikterna i Kosovo och Indien.

Hur reagerar och agerar omvåirlden?

Vad gör fredskrafterna?

Vad kan vi göra?

Förelåsare:

Toni Liversage - författare från Danmark

Balkankåinnare - kvinnors fredsarbete

Kerstin Schultz - studier och praktiskt
försoningsarbete i forna Jugoslavien

Sören Sommelius - författare - Balkankännare

Karl Reinhold Hellqvist - författare - Indienkiinnare

I-ars Eklund - redaktör för Svasien

Anmälan till:
Helena Svantesson 046 -123387

Erni Friholt o3m-5r2r5

Folkuniversitetet i Lund 046-197700

Arrangör: SKV
Medanangör: Folkuniversitetet i Lund
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Till Paris i höst?
Kvinnornas Demokratiska Våirldsförbund (KDV) inbjuder

oss till sin kongress, som äger rum 19-2l november i Bobigny,

en förstad till Paris. SKV har varit medlemmar i KDV sedan

1946 och vi har fcir nålrvarande en plats i KDVs råd
(exekutivkommitt6n).

Man riiknar med att det kommer omkring 500 kvinnor från

hela våirlden. Det Zir i sig en upplevelse att möta alla dessa

kloka, starka och vackra kvinnor från olika kulturer. Det

blir tolv seminarier (workshops) på olika teman (håilsa,

utbildning, feminisering av fanigdomen osv.

Erni Friholt sak hålla i ett om fredsfrågor).

Det blir vittnesmål från kvinnor som utsatts för politiskt

eller religiöst förtryck (krig, ockupation, tenorism), en

tribunal om våldet mot kvinnorna, ett möte om kvinnor och

idrott. Fredag kväll tråiffas man inom de olika regionerna-

vi möter alltså andra europeiska kvinnor. Kongressen

avslutas med en solidaritetssoard lördag kväll. Språken blir
i första hand franska och engelska, men man brukar också

översätta till och från spanska och arabiska.

Om det finns intresse, kan vi ordna gemensam resa. Vi kir
vara i Paris redan onsdagen den 18:e. Sjåilv skulle jag föredra

att resa med tåg (awesa med nattåg från Köpenhamn tisdag

kvåill från Paris lördag kvåilI).

Då ankommer man till Gare du Nord, inne i Paris och slipper

timslånga våintetider på olika flygplatser och långa resor till
och från Arlanda och Charles de Gaulle- flygplatsen. Pris

från zon 4, ink. dubbelrum på enkelt hotell i tre nätter och

sovplats tlt, blir ca 5000 kr.

Från Skåne och Göteborg blir det lite billigare. Kontakta

undertecknad senast I oktober om du zir intresserad.

Tet 054-189961

Aase Bang
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\ /åirldens srörsta datornät katlas för Internet. Kommunikation på Internet expedieras i datornätverket med hjåilp

V uu det skrivna ordet, av en måingd kommandon till datorn och systemet. Två eller flera personer kan t ex samtala

med varandra, man skriver på sitt tågentbord det man vill att de andra skall se. Nåir man skriver, dyker texten nästan

samtidigt upp på den andres datorskiirm. Vill man "Chatta" på detta vis gfu man till ett fiktivt rum. För att komma dit

behöver man en webadress: t ex http:llchat.passagen.se eller http://webchat.wbs Ett svenskt chatrum eller ett diir

människor från hela vZirlden finns samtidigt. Folk som sitter uppe på kvåillen eller mitt i natten och chattar med andra

som chattar innan de går tilt jobbet på morgonen eller åir inne och chattar en stund på lunchen kanske. Än så länge tar

det ryvåin lite tid att leta sig fram till chatrum med vuxen konversation. Det finns program, som t ex pow wow, som

tillsammans med ett headset (mikrofon och hörlurar i ett) gör att man kan tala direkt med folk på Nätet. En del

servers klarar detta bra, men över andra blir det en tåimligen hackig konversation, som det ibland kan bli med telefon

över satellit till t ex USA eller Australien, fördrdningen gör att man pratar i mun på varandra, men detta åir

barnsjukdomar, snart glömda. Det smarta med dator och Internet Zir också an det inte behöver sitta en måinniska i

andra åinden av linjen för att ta emot meddelanden eller vidarebefordra dem. Man kan skicka meddelanden till andras

datorer. Med rätt kommunikationsprogam kan man sända eller håimta dokument/information tilVi varandras databaser.

Eller skicka e-post (elekron-

isk post), i motsats då till
"snailmail", (snigelpost) som

den vanliga posten lite
vanvördigt kallas i Cy-
bervärlden) till varandras

server, där den lagras och

håimtas av mottagaren när det

passar denne.

Cyberworld Cyberspace osv

Cyber: första ledet av ordet

cybernetik.

Cybernetic: Studiet av

kommunikationsystem

i levande organismer och

maskiner. En matematisk analYs

av informatiorsflöden.

Webadress = URL (Untfurm Resource Locator)

T ex: http://www.hotrnail.com
Du skriver den dlir det står Location: på ditt

webprograms sida och trycker på Enter, och du får upp

sidan som har den adressen på din skåirm. Sedan kan

du klicka dig vidare till andra sidor = "Surfa på Nät'et".

De vanligaste webprogrammen åir: Netscape Navigator

och Internet ExPlorer.

Hypertext = På nätet åir det hypertextade understruket.

Klickar man på något understruket på en nätsida

låinkas man dit, man kan hoppa kring bland sidorna

och bara lZisa det som man dr intresserad av.

Linjär text = Låises från början till slutet.

Hypertextat kan m.an kanske kalla ett annonsblad, en

bok har normalt linjcir text.

För att komma ut på Nätet behöver du:

1. Dator.
2. Modem. Finns ofta i modema datorer. Men externa

modem åir fortfarande vanligast och åir att föredra

tycker jag, eftersom man då ser på ljussignalerna vad

som hdnder under uppkopplingen.

3.Internetabonnemang = änslutning till server över

telenätet. Det finns dyra och billiga abonnemang, t o m

gfatisabonnemang.

Ett exempel: Telias abonnemang kostar 150:-/mån.

Sedan kostar anvåindandet samma som lokalsamtal.

4. Webprogram: Netscape Navigator eller Internet

Explorer 
Ten och bild: Ditte Johansson

Det åir vanligt att man skriver

sina e-brev när man inte åir

uppkopplad och sedan skickar

iväg dem när man kopplar ut

sig på nätet. Man kan också

bifoga dokument med e-

posten, eller bilder. Man

skickar och håimtar sin post på

några sekunder genom att

klicka på "hämta post" eller
liknande, beroende på vilket
webprogram man har. Ingabil
och flygtransporter över
vdrlden, bra för miljön också.
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Bamiingsgatan 23

116 4I Stockholm

Tel: 08-640 92 05

(Iisdag och torsdag 13.00-15.00)

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRB UND

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 234

Linn6gatan 21 B

413 04 Göteborg

Tel: 031-14 40 28

(Måndag-fredag I 0.00- 1 5.00)

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på

miinniskors behov, ett samhälle fritt från alla former av förnryck.

F örbunde ts mål srittning dr :

* Att verka för jiimlikhet mellan kvinnor och miin och för kvinnors deltagande på alla områden av det ekonomiska, sociala och

politiska livet" samt att verka för ett socialt och ekonomiskt rättvist samhlille diir alla har ett meningsfullt arbete.

x Att verka för ett samhälle diir alla barn och ungdomar kan k?inna trygghet och har lika viirde, och diir de tillförsåikras fysisk

och psykisk hälsa, och ges saruna utbildningsmöjligheter.
* An verka för ett samhälle diir alla barn och ungdomar kan kåinna 0rygghet och har lika v?irde, och dlir de tillförs?ikras fysisk

och psykisk hälsa, och ges sarruna utbildningsmöjligheter.
* Att verka för fred" allt framtidsarbetes grundval - mot laig och imperialism - krigets friimsta orsak. Förbundet vill verka för

allmiin och total nedrustrring.
* Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar hiinsyn till
människors verkliga behov och sambanden i naturen.
* Att verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, for de förtrycktas befrielsekamp, for en viirld fri från

varje form av ekonomisk, politisk, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism.
* Att bekiimpa all kommersiell exploatering av såväl vuxna som barn.

{<*{<*{<

SKV hnr i korthet följande historia:
1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot laigspsykos, för demokrati och kvinnors likstiilldhet.

fu tqg 1 uwidgades förbundet så att ett samarbete blev möjligt mellan alla kvinnor som örskade en samhåillsuweckling i
vänsterrikftring. Då fick förbundet sitt nuvarande n.unn.

Är tg+O anslöts Svenska Kvinnors Viinsterförbund till Kvinnornas Demokratiska Viinsterfcirbund. (Womens Intemational

Democratic Federatioru WIDF).

KDV har konsultativ status hos FNs ekonomiska och sociala råd, samt hos UNESCO. Denna status innebiir rätt att yttra

sig vid sammanträden och att framläg Ea egna förslag.

Irr-rrr
JA - jag vill gärna prenumerera på Vi Mänskor - pg 90 24 - |

Helår 4 nr 150 kr
Gåvoprenumeration 150 kr
Stodprenumeration 200 kr
Jag vill veta mer om Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)

Jag vill bli medlem i Svenska Kvinnors Viinsterförbund (SKV)
Jag beställer boken Arbete, bröd, fred 40 kr

Riikning till: Gåva till:

Namn. Svenska Kvinnors Viinsterförbund

Viktoriahuset

Linn6gatan 218

413 M GÖTEBORG

Adress
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Postadress.....

Telefon.
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BEGRÄNSAD

EFTERSI\NDNING
Viddcfnitiv

cftcrsiin&ring återsiinds

ftirsiindclsen mcd nya

a&essen på baksidan

(ej adrcssidan)

I nästa nummer:
Kvinnor i dagens Sverige

Här hittar du Vi Miinskor:

Göteborg: Alternativ Handel, Aniara, Frcilunda Kulturhus, Haga bokcaf6, Pressbutiken, Tidskriftsbutiken.

Gävle: Alternativboden Lyktan. Jönköping: Bokcafeet. Kalmar: Bokcaf6 Arbetarkultur, Bokcafö Gjuteriet.

Karlstad: Karlstad Bokcat6. Lund: Tidskriftsbutiken. Stockholn: Tidskriftsbutiken. Södertålje: Mediett.

Uppsala: Röda Rummet, Uppsala Bokcaf6, Wahlbergs Tidningar och Tobak AB.

Vi Mänskor
Linndgatan 21B 4I3 04 Göteborg


