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En revohrtion
räcker inte

"Kainnornas befrielse har aldrig till fullo förverkligats, ocb reaolutionen
inom revolutionen är alhjämt ett olöst problem."

Sheila Rowbotham i "Kainnor, motstånd ocb revolwtion"

kämpar mot dubbelt och tredubbelt förtryck. Deras kamp är lika
viktig för oss som vår för dem - vi har inte råd med några nederlag.

n revolution räcker inte för att befria kvinnorna. Det tvdli-
fl i gaste exemplet på detta är Algeriet, som för tjugo år sedan

U kastade ut de franska förtryckarna efter en blodig frihetskamp
där tusentals kvinnor deltog vid männens sida. Till en början såg det
ljust ut: kvinnorna skulle aldrig kunna ätergä till sitt gamla för-
tryckta liv, utan det nya samhället skulle ge dem en ny roll. Men
löftena från ledarna vissnade bort, för ledarna var män, och de ville
eller kunde inte ge kvinnorna friheten. Idag lever Algeriets kvinnor
f.ortf.arande under ett massivt förtryck. utan människovärde. De
behöver en revolution till. I de kapitaiistiska länderna lever kvinnor-
na inte under en kolonialmakts Iörtryck. men väl under klassför-
tryck och könsförtryck. Kvinnokamf äch klasskamp står i motsätt-
ning till varandra, och på många håll har kvinnorna valt att priori-
tera kvinnokampen. I Sverige t ex ser det ut som om kvinnokampen
har gett resultat: vi har en mängd lagar som ger oss samma rättighe-
ter som männen, och det politiska etablissemanget har giort jä--
ställdheten till en hjärtefrägaz man inrattar ombudsmän och kom-
mitt6er för jämställdhet.

'lt E rn fortf arande är det kvinnor som drabbas först och hår-
Ittl dast av arbetslöshet. Rätten till arbete är inte självklar för

AU^kvinnor, utan med tvång och manipulationer (modersmyt,
vårdnadsbidrag etc) visas de ut från arbetsmarknaden. Fortfarande
återstår den ekonomiska kampen, som vi har försummat. Grunden
för frihet och självständighet är att kunna försörja sig. Det gäller
både i de länder som expi"oateras av kolonisatörer och äe som"lever
under kapitalistisk utsugning. Kampen för arbete och försörjning är
densamma för kvinnor i alla samhällssystem.

et år viktigt att vi inte fastn ar i vära egna misslyckanden. Vi
har mycken inspiration och kunskap att hämta från de kvin-
nor som befinner sig på ett annat stadium i kampen, som

Lotta Schöllerqvist



^FStN;s gerillasoldater vdr mycbet
av kamp leallade ciailbefolkningen
för los mwchachos, poik.arna.

unga. Under åren
dem rätt och slätt

Los muchacfros
AmandaPexez, Bg
äldst på j ordbrukskollektivet

Cesar Sandino
sitter under mangoträd.et
i sin gungstol av ohSnrlade bräder
berättar gång på gång
med samma
tandlösa
leende
om d.en gången
somozasoldaterna
nationalgardist'erna
kom till lantarbetarbacken
slog henne med $evärskolvar
i magen
frågade
var hon gömt
los muchachos

Vaddå för pojkar, skrekiag."Iag trar
inte sett några pojkar. "Iag vet inte
vad. ni pratar om. Måste ni sIå en

gammal
människa. Jag har inte sett nå$ra
pojkar.
Det var vad ja$ sa
Jag hade gömt dom i
förrådsskjulet
där borta.

av Monica Zak

Monica Zah är jowrnalist ocb författtre. "Los mwchac-
hos" är bämtad ur bennes ännu inte pwblicerade dikt-
samling från N icaragua.
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o Tina Modottis fotografier år bilder från
kampen, framför allt i Mexiko pä 20- och 30-
talen. Hon föddes i Italien 7896, emigrerade
som 17-åring med sin familj till USA och sök-
te sig 1922 till Mexiko. Där arbetade hon som
fotograf och blev samtidigt alltmer engage-
rad i den revolutionära kampen.

1930 utvisades hon från Mexiko efter att
ha anklagats för att ha planerat att mörda

1'*'1'." Modotti

Mexikos president. Hon flyttade till Moskva
där hon lade undan kameran för att pä heltid
arbeta politiskt.

1938 var hon tillbaka i Mexiko och bakom
kameran igen. 1942 avled Tina Modotti i en
hjärtattack.

Mellan 19 november och 30 januari 1983
visas hennes bilder på Kulturhuset i Stock-
holm.



"De tar $ttten min!"
et var aldrig någon tvekan om att tyskar-
na var fiender öch att nazister var lands-

LJ förrädare. Det fanns nazister i bygden,
men i skolan var alla, både lärare och elever,

komÅa till Norge också, och den 9 aprlI störta-
de grannfrun iri medan vi satt vid frukostbor-
detl"Barnen ska inte gå i skolan idag, för tys-
karna har tagit Oslo och det är krig!" .

De närmiste dasarna blev dramatiska. I en
sammandrabbning "utanför vårt hus dödades en
norsk soldat, ochltt bro sprängdes i luften någ-
ra kilometer norrut i dalen. Tyskarna, som kom
i en oändlig lastbilskolonn, hejdades en kort
stund. De lätade bryskt igenom varie hus efter
soldater och vapen, och ville ta smedens 17-
årige son som gisslan. Jag glömmer aldrig sme-
deås förtvivlad-e rop: "De tar gutten min!",
men mamma klaradi med sin knaggliga tyska

goda norrmän.- Det passiva motståndet var en självklarhet,
även blånd barnen. Det var en del av vär vardag.
Vi bar den förbjudna röda toppluvan, och ett
gem i rockslaget betydde "vi håller samman".
Ätt sätta sig vld sidan av en tysk soldat på bu-s-
sen var otänkbart, då stod vi hellre. Overallt
ritade vi V-tecknet med kung Haakons initialer
inuti. Vi kunde många illegala sånger, och lärde
oss motståndsdikter utantill.

"Vi barn er også Norges vakt
i nsdens dager hjemme.
Vår stille kamp mot overmakt
skal ingen voksen glemme'
De kjemper, sier de, for oss,
men sammen er det vi skal slåss,
for vi har ikke mindre tross
enn mange som er eldre".

Sammanhållningen gjorde att vi -kände oss star-
ka och segerrriöa' öch en dag kunde vi också
ganska rik"tigt sjunga "Seier'n er vår!" på Karl
Johan.

n mörk vinterkväIl i februari 1940 fårga-
des himlen blodröd över åsarna. Mormor

L:lsa att det var återskenet av kriget ute i
Europa. De vuxna trodde att krige_t sna.rt skulle

att få honom fri.
Tyskarna intog skolhuset _ 

efter häftig be-
skjutning, och la-en stor hakkorsflagga på vä-
sen. DJ uuxna väntade att engelska flygare
ikrrll. komma till undsättning och bomba flag-
gan, så vi gav oss tillsammans med grannarn
iväg till .tt iotp långt in i skogen'

Vi slapp lindrigi undan. Några mil .längre
rnot ,tori tkot tyttarna alla vuxna män i en av
byarna. Men smedens son var en av. pojkarna
som kom "från skogen" med gevär och röd-vit-
blå armbindel i maidagarna 1945.



Ttygg i Sverige?
! Trygg i Sverige? Ett trögt
lugn och ro av tradition, grund-
lagar som försäkrar oss om alla
rättigheter, demokratin år ga-
ranterad.. .?

En kvinna från Uruguay
varnade:

- Vi kände oss lika säkra som
ni då när Uruguay var en mo-
dern demokrati. I dag använder
de nya makthavarna gamla foto-
grafier från demokratins demon-
strationer för att jaga motstån-
dare.

Den som ingående studerar
den svenska regeringsformen
(RF) som togs av två riksdagar
med val emellan, 7973-1974, stö-
ter på såväl begränsningar i fri-
och rättigheterna - som diskute-
rades i börian av 7}-talet - som
rena luckor i denna grundlag.
Och det har diskuterats först på
senare år.

I regeringsformens 2:a kapitel
står att varje medborgare är ga-
ranterad yttrandefrihet, infor-
mationsfrihet, mötesfrihet, de-
monstrationsfrihet, föreningsfri-
het och religionsfrihet. Dess a fri-

heter år ju nödvändiga ingre-
dienser i en demokrati.

Den som ihärdigt fortsätter att
läsa hamnar pä SS 12 och 13. Där
kommer begränsningarna: de
fri- och rättigheter som står i $ 1

får i vissa fall begränsas genom
lag eller annan författning. En
lag kan alltså gälla för mer än en
grundlag. Under vissa förutsätt-
ningar.

T ex $ 13: "Yttrandefriheten
och informationsfriheten får be-
gränsas med hänsyn till rikets sä-
kerhet, folkförsörjningen, allmän
ordning och säkerhet, enskilds
anseende, privatlivets helgd eller
förebyggande av brott."

Vem avgör då när dessa be-
gränsningar ska göras? Det gör
riksdagen.

Vi håller detta i minnet och
går vidare till kapitel 13, som
handlar om krig och krigsfara.
Något sådant kapitel fanns inte i
den gamla regeringsformen.
Luckan i det här kapitlet är att
inget hindrar att Sverige fär tvä
regeringar om landet är ockupe-
rat - en i landet och en i exil och

båda gör anspråk pä att vara Ie-
gala. En konsekvens av den nya
regeringsformen år att t ex en
ockupationsmakt kan skaffa en
fölisam riksdag genom att plocka
in villiga ersättare i stället för de
riksdagsmän som flytt eller gått
under iorden. Det räcker med
262 personer (t/o av riksdagen)
från listorna till senaste riksdags-
valet, ca 5 000 namn. Den riksda-
gen kan sedan utse en regering,
samtidigt som en annan regering
kan befinna sig i exil. Den "föli-
samma" riksdagen kan natur-
ligtvis också begränsa fri- och
rättigheterna som nämndes tidi-
g re.

En ockupationsmakt kan vän-
tas tillgripa härda påtryckning-
ar. De som är "följsamrna" letar
efter alla kryphål och luckor för
att hävda att de har lagliga befo-
genheter. Detta är inte osanno-
likt och därför allvarligt.

Bo Levin
Birgitta Ö-Mörner

f bland var motståndet av allvarligare slag.
I En av mina bröder hjälpte till att distribue-

Ära illegala tidningar när han var tolv år. Och
en gång hittade mina bröder en vapengömma på
eft hölofr.

Alla skolbarn hade ledigt en vecka varie höst
för att ta upp potatis. Mina syskon och jag bad
alltid afi fä komma tiil Persbråten. Dår pä gär-
den fick vi alltid tillräckligt att äta, och vi hetsa-
des aldrig under arbetet på åkern. En middags-
rast, när jag antagligen satt och läste som van-
ligt, hoppade pojkarna i höet, och hittade plöts-
ligt en massa vapen. De sprang till bonden och
berättade att det låg gevär i höet. Han förklara-
de lugnt att det var engelska vapen som hade;
släppts ned med fallskärm. "Det är inte vårt att
ni berättar det för någon". De sa heller aldrig
ett knyst till någon människa, inte ens tili mam-
ma. Hon fick inte veta något förrän Persbråten

berättade det efter kriget. Han hade inte brytt
sjS.9m att flytta vapnen. 'Jag visste att jag kun-
de lita på Bang-ungarna".

l.-p for alt hva du har kjrrt, do om så
det gjelder" sjöng vi med övertygelse i
skolan. Vi visste att orden hade en reell

innebörd. Alla hade vi någon som hade flytt till
Sverige elier kämpade med de allierade, alla
kände vi någon som hade fängslats och skickats
till koncentrationsläger. Vi tyckte att vi var en
del av motståndsrörelsen, och längtade kanske
efter den dag då vi skulle kunna göra en insats
på riktigt. Men då hade freden redan brutit ut,
med norska flaggor mot knailblå himmel och
nyutsprungna björkar, och det skulle aldrig mer
blikrig...

Aase Bang



Möte med
kvinnlisa
frontsoldater
tr "Något förvirrad stirrade iag på dessa märk-
liga fig;rer med sina stora Afro-frisyrer, svetti-
gä p"ätor och trasiga uniformer." Så beskriver
öt i"tt Assbring, frilansfotograf, sitt möte med
kvinnliga frontioldater i Eritrea. Under tio års
tid haf han under flera långa reportageresor
levt med gerillan i Eritrea.

- Det år svårt för oss här att förstå vilka
enorma steg dessa kvinnor har tagit. Bort från
det feodalaJörtrycket där kvinnan är en han-
delsvara fram tili ett liv som aktivt kämpande
frontsoldat. 30 procent av atm6n består av kvin-
nor och kampen skulle inte kunna fortsätta ut-
an derat -.ärrerkan, beråttar Göran efter sin
senaste resa i Eritrea våren 1'982.

Ghinet är 25 år garnmal och ar-
betar som narkossköterska på
ett av EPLF:s sjukhus. När jag
tråffade henne, hade hon arbe-
tat hela natten med att operera
en soldat som träffats av en ku-
la i huvudet. Hans chanser att
överleva var 50-50. Senare när
j^g följde Ghinet på hennes
morgonrond på det underior-
diska sjukhuset, visade hon
mig sin patient. I ett hörn låg
en ung man med ett. stort ban-
dage om huvudet. Ogonen var
vidöppna men han var helt i
komä. Var tionde minut fick
han ett epileptiskt anfall. När
hon tog hans puls upptäckte
jag att han bar en T-shirt med
en hyllning till kvinnokampen
och den 8 mars.

På kvällen när vi satt och
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drack te framför elden och jag
påpekade vad jag sett, skrattade
hon åt mig.

- Vad är det för märkvärdigt
med det. Det är ju bara som det
ska. Här är vi alla kamrater,
män och kvinnor kämpar sida
vid sida. Så varför skulle han
inte bära en T-shirt med kvin-
nokamp på bröstet.

Ghinet var sedan ett år till-
baka gift med en av soldaterna.
De hade träffats när de arbeta-
de tillsammans vid fronten och
blivit kära. Sedan nägra år till-
baka, i samband med att allt
fler kvinnor anslutit sig till
kampen bland bergen, har ett
välkänt fenomen uppstått. Ett
fenomen som varit långt ifrän
konfliktfritt.

Kärlek och kamp
I det traditionella Eritre^ Yar
(och ä.) äktenskapet framför
allt en ekonomisk angelägenhet
mellan män. Männen knyter
ekonomiska- och vänskaps-
band med varandra genom sina
barn. Antingen gifter de bort
sina barn när de är nyfödda, el-
ler också kan en fader gifta bort
sin dotter till en bekant. Flic-
kan vet som regel inte vem som



är hennes blivande man. utan
hon fungerar enbart som en
vara. vars värde bestäms utifrån
hennes skönhet och hälsa.

Priset kan därför variera
kraftigt. Bland de muslimska
nomaderna är priset för en vac-
ker kvinna/barn 1,2 kameler,
och sjunker sedan i antal bero-
ende på hennes eventuella fy-
siska eller estetiska defekter.
(Om hon är över 25 är, ful och
dessutom sjuk, vilket är myc-

ket vanligt, är hon inte ens värd
en get.,)

En muslimsk man kan dess-
utom köpa sig flera hustrur.
Hans prestige är alitså ekono-
miskt betingad. Ju fler kameler
han äger, dessto fler hustrur
kan han köpa.

Förbrukad vid 40
Kärlek är ett okänt
mindre att fundera

sa. En skilsmässa skulle inne-
båra atr kvinnans far blir
tvungen ^tt betala tillbaka
brudpriset, vilket är helt otänk-
bart.

Hennes enda värde ligger i
att föda så många sönei 1om
möjligt. Från tidiga tonåren
fortskrider hennes liv som en
enda lång graviditet. Vid 40 är
hon förbrukad, om hon över-
huvud taget överlevt alla för-
lossningarna. Om hon åndä

begrepp, än
på skilsmäs-



forts. från föregående sida

skulle lämna sin man, innebär
det att hon inte kan gifta om
sig. Dessutom blir hon utfryst
ur samhället vilket innebär en
säker död, då hon inte har nå-
gon som helst möjlighet att
försörja sig. Däremot kan man-
nen när som helst kasta ut hen-
ne utan nägra ekonomiska
konsekvenser.

Bland den kristna nationali-
teten är det kvinnans föräldrar
som står för hemgiften. Sonens
föråldrar år dårför intresserade
av att gifta bort sin som till en
kvinna vars föräldrar kan beta-
la en så stor hemgift som möj-
ligt. Som ett resultat av detta
förblir många flickor ogifta,
därför am hennes föräldrar inte
har råd att betala. Ödet att för-
bli ogift beskrivs i en gammal
folksång:

Gräshoppor har ätit upp vår säd
ai kan inte bli gifta.
Vi ban inte ens bli oärnplibtiga.
Det sägs att ai är hainnor
Oh Maria, Du generösa
kan Du inte ens ge oss en gam-
mal man

Kvinnor har heller ingen arvs-
rätt. Jord och boskap ärvs av
hennes söner om hon har någ-
ra. Annars tillfaller den man-
nens släktingar eller den feoda-
le jordägaren som förr ofta äg-
de all mark i bvn. Utan iord
blir hon tvungen att lämna sitt
hus eller prostituera sig.

Omskärelse
Kvinnoförtrycket i Eritrea va-
rrerar beroende på de olika na-
tionaliteternas kulturella och
religiösa särprägel. Men likhe-
terna år åndä fler än skillnader-
na. En av dessa är omskärelsen
som praktiseras över hela
Eritrea.

Omskärelsen är en tusenårig
ritual som kommit att stå som
en yftersra symbol för kvinno-
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förtryck. Det paradoxaia med
denna stympningär att den ge-
nomförs av kvinnorna själva.
Männen är helt utestängd a frän
denna ritual. som innebär att
clitoris tas bort för att ampute-
ra alla sexuella känslor. Bland
nomadkvinnorna praktiseras
den s. k. Faraonska omskärel-
sen, vilket innebär att både ytt-
re och inre blygdläppar aviägs-
nas, och vad som sedan blir
kvar sys ihop med en grov tråd.

Från att ursprungligen ha va-
rit ett raffinerat sätt för män-
nen att kontrollera kvinnans
sexualitet, har omskärelsen bli-
vit ett viktigt element i kvinno-
kulturen ! För omskärelsen har
flera olika funktioner. Dels in-
nebär ingreppet att flickan som
omskärs upptas som fullvärdig
medlem i samhället. I dessa
oerhört rigida samhällen kan
ingen avvikelse accepteras. En
kvinna som inte är omskuren,
betraktas som prostituerad och
stöts ut frän gemenskapen.
Dessutom tror man att omskä-
relsen resulterar i högre frukt-
samhet, vilket är det största
måttet på hennes prestige.

Det tragiska i sammanhanget
är att ingreppet får helt motsatt
effekt, och leder inte sällan till
sterilitet och infektioner,
många gånger med dödlig
utgång.

Kvinnor bryter upp
Jag har här velat ge en kort be-
skrivning av de många olika
former ^v det djupa förtryck
som den eritreanska kvinnan
varit och fortfarande är utsatt
för.

Detta för att försöka ge en
bakgrund till den utgångs-
punkt som alla dessa (i mitt
tvcke) fantastiska kvinnor har.
Kvinnor som slängt sina slöjor
för gott, och därmed tagit ett
stort kliv framåt i den eritre-

anska kvinnans historia.
Vad som idag händer i E,ri-

trea är att tusentals unga kvin-
nor gjort upp med sitt sociala
arv, lämnat ett liv där hennes
roll sedan årtusenden varit för-
utbestämd, och kastat sig in i
en process som de knappast har
möjlighet att överblicka.

En process där de med sin
bakgrund och inte minst den
oerhört blodiga och brutala si-
tuaiton som sedan en genera-
tion rått i landet, inte har nägra
fårdiga mallar ^tt följa. Yarje
nytt sreg måste därför tas med
yttersta försiktighet och med-
vetenhet.

Nödvändiga misstag
Jag har under snart 10 års tid
haft privilegiet au pä nära håll
kunna följa dessa människor i
deras långa och svåra kamp. En
kamp som långtifrån varit fri
från misstag och svåra felbe-
dömningar.

Men misstag är samtidigt en
dialektisk nödvändighet. Det
avgörand e år att kunna lära av
misstagen och dra de rätta slut-
satserna. För mig personligen
år de eritreanska kvinnorna ett
i många avseenden starkt bevis
pä detta, en högst levande syn-
tes i en process fylld av födslo-
våndor. Att resa till revolutio-
nens Eritrea, är att hamna mitt
i en orkan, där ingen har en
chans att komma undan. Och
mitt i denna orkan finns den
eritreanska kvinnan, ständigt
ökande i antal. Jag fann henne
liggande under en lastbil och
reparera en förstörd kardanax-
el, i skuggan av ett träd med
några nomadkvinnor, i opera-
tionsrummen, klassrummen
och i skyttegraYarna ute vid
fronten.

Sara, Ghinet och lilla Aicba
är nägra av alla dessa kvinnor
som av egen kraft rest sig och
gjort sig synliga. tr



Sara,
tre år vid.
fronten

e etiopiska Mig-planen kom helt över-
raskande. Klockan var halv ätta pä mor-
gonen når planen tjutande pässerade

över våra huvuden. Sekunden efter skåkade vår
underjordiska bunker av bombkrevaderna rrots
.att {en. var djupt nergrävd i berget. Utanför
hördes knattret åu en k.tlrprrtmo,ä utrn fram-
gång besvarade flygattackän. Kriget var plöts-
ligt här, rakt utanför dörren.

En stund senare.spred sig ljuset längs väggar-
na i bunkern när dörren öppnades oJh silf,iet-
f:f i. av nägra gerillasoldarer steg in genom den
ll|a opPnlngen.

När de satt sig ner och mina ögon åter vant
sig vid mörkret upptäckte j^g itt soldaterna
som just kommit in, tungt bevåpnade med au-
tomatvapen och handgranater rrrnt midjan, var
unga tre)er.

Något förvirrad stirrade j^S pä dessa märkli-
ga figurer med sina srora Afrö-Trisyrer, svertiga
pannor och trasiga uniformer. Innan jag hunnit
fundera färdigt över hur detta var mojligr, arr
unga späda kvinnor var frontsoldater, bläv jag
avbruten av ett par stora svarta ögon som gran_
skade migoch iåg hörde en röst säm frågad"e:

- Blev du rädd?
_ .So- tagen på bar gärning, möttes jag av tre
fnittrande ansikten. Det kändes som omjag ha-
de blivit avslöjad, att de läst ångert.n i äirra
ögon, trots att jag gjort mitt bästa att dölja den.

- Hrmh, mnja, sa jag. Inte precis. Fast det
pirrade lite i magen, ljög jag.
_ - Asch, sa Sara som iatt-mitt framför mig, så
känns det för alla i början. Det är inget att"bry
sig om. Man vänjer sig.

J1hr, tänkte jag. Man vänjer sig.
Här satt man, nervöst sugande på sin sjunde

cigg sedan bomben föll, och-fundeiade över hur
fan man kunde vånja sig vid detta. Var det möj-
ligt? Borde inte alla här ligga och trycka med
ångesten som gravstenar i ögönen?

"?r/4:,.:,')
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år jagtittade upp igen, var Sara och hen-
n.i Lådr karnrater sysselsatta med att
göra rent sina vapen. Deras Ka.lashni-

kovs låg" sönderplockade i smådelar mellan de-
ras ben"och dom diskuterade.något p.å sitt tpl?k

som iobbade där, de flesta var kvinnor. Lönen
var mycket dålig. Trots att vi arbetade 12 trm-
,n", o- dagen, iex dagar i veckan, räckte lönen
inte till att lörsöria familien. Ibland tvingades vi
att arbeta också på söndag ^rna' helt gratis som
"stöd" till den "etiopiska revolutionen."trgrlnya, som ,ag lnteiag inte förstod. Me.t deras ansik

tå gtu mig en ,r1.m känsla av trygghet. Inte ett
spåiav mo?gone.ts påminnelse om hur nära dö-
den vi levde.

Jag hade så många frågor jag ville ha svar på'
Om"kriget och mötståndet, om dessa kvinnor
som deläg mitt i den nödvändiga men så bruta-
la processän. Om framtiden. Och jag tänkte, att
infen kunde vara bättre att ge mig svar än Sara
och hennes vänner som var mltt upPe t denna
kamp.

1fr, ch Sara berättade: Jag heter Sara och är

t lzl et ga.mmal. Jag-hir varit här ute vid
v tronten I snart tre ar, men har varit med-
l.- ,u EPLF betydligt längre. Innan jag kom
hit bodde iag i huvuditaden Asmara med mina
föräldrar. Vii"t sju barn i familjen' Mamma var
hemma som de fiesta kvinnor och min far var
lastbilschaufför. Trots att han tiänade hyggligt'
räckte inte hans lön till att försöria familien'
Priserna steg hela tiden och den etiopiska..mili-
tärregimett Ltfö.d. ständigt nya skatter för att
fi.r".r?i.tt sitt krig. Vi ivingades betala för
bomberna som riktädes mot oss siälva!

I början tänkte jag inte så mycket på det' Men
för sju år ,eda.t, dei var .1 dlg lmaj, kom,inte
*i.r pappa hem från sitt jobb. Först trodde vi

"tt bil.å gått sonder, atr. han skulle komma hem
senare, min det gjorde han inte . . '

Flera dagar r.ärr. fick vi reda-på att,han.bli-
vit arresteåd. Httt var anklagad för att ha hjälpt
eerillan, men det var inte sant. Hans tid gick åt
iill r,, skaffa pengar till oss. Vi har inte sett
honom sedan'desi. En vän till familjen som
också blev arresterad, såg honom bäras bort et-
rer ett förhör. Han var -medvetslös och blodig
åu.t hela kroppen. Dår slutar spåren efter
honom.

I början var iag som forlamad' Vår far var
död, mårdad. Visierligen fick vi hi4lp av släkt
och vänner men de hade det ju inte bättre ställt
än vi. Flera hade dessutom samma erfarenheter;
fäder som försvunnit, bröder som skjutits ner
på satan, eller kvinnor som rövats bort till etio-
pi.it'ttt kaserner. Just då visste iag bata, att iag
iorn utt äldst bland barnen var tvungen att hltta

n dag kom en kvinna fram
1obbe1. Hon frågade om jag
med på ett möte på kvällen.
kvällen blev en vändpunktDen kvälien blev en vändpunkt i mitt liv.

till mig på
ville fölia

Det visade sig att min arbitskamrat var ledare
för en hemlig ..tt I Asmara. Vi var sju srycken
som samlats I ett hus i utkanten i stan. Senare
förstod iag att det fanns många sådana här celler
i sran, -.ä ,r, säkerhetsskäl kände man bara till
medlemmarnai sin egen gruPP.

Saker jag tidigate fått öch.tänkt på, men inte
riktigt förstått b-lev nu uppenbara tör mig.

Afting har ju sin förklaring, också min egen
srtuatlon.

Förtrycket har en orsak, ett ansikte. Och det
ansiktet drabbar oss kvinnor med dubbel kraft'
Men iag vet också att förtrycket kan besegras'
Det är fu ittte bara en kamp mot kolonialismen
som pägår, utan också i lika stor utsträckning
en klåsJkamp mot feodalismen i landet, och inte
minst vår egen kamp - kvinnokampen. Allt på
en gång.

ö.ttä* alla diskussioner vi hade i cellen väx-
te insikten fram. Det tog sin tid.

örst började jag hjäipa till med att organi-
sera andra kiinnof i stan. Vi träffades
hemma hos varandra när männen var ute.

ett jobb så vi fick lite pengar.
Ffter ett1^g,fick jag igbb på en

tillverkade kläder. Jag fick lära mig
maskin som stickade tröior. Vi var

t2

Först var det många som inte vågade, de var
rädda både för sinä män och etiopierna. Men
efter ett tag kom allt fler, speciellt unga kvin-
nor. Vi sanilade in pengar till gerillan, bar med-
delanden ut till lanåsbvgden och förde in vapen
till fedaveen som iobbide underjordiskt i sta-
den. Vi itöttade också varandra när vi hade pro-
blem med våra män.

Många kvinnor var också änkor till män som
stupat i"kampen. Till dop g.av. vi varje månad en
pe.rsio.t fran EpLf 9å holl d.et P.". På dagarna
ärbetade i^g pä fabriken, på kvällar och nätter
med det politiska arbetet.

En daf för ungef är tre år sen ble-v jag o.mbedd
att utförä.tt.tppdtagär gerillan. De hade YpP-
täckt en spion iä- de vil-le ha tag.på. De visste
att han sprang mycket hos prostituerade, och
nu ville de att"jag tkull. låtsai vara-Pro.stituerad
och locka honom i en fälla. Jag gick till den bar
han brukade hålla till på. Visst var iag rädd, men
jag visste ju att det ,rär nödvändigt. Om vi inte

fabrik som
att sköta en
flera hundra



Text
och
bild:
Göran
Assbring

fick tag på honom skulle många kamrater få
lida, kanske också jag.

Han gick i fällan. Jag lyckades lura med ho-
nom till det hus som var överenskommet med
fedayeen. Sen var jag tvungen atr fly. På baren
fanns många etiopiska officerare, så min identi-
tet var känd.

En natt kom några frän gerillan forkledda till
bönder och förde ut mig ur stan. Nu är jaghår.
Det fanns inga andra alternativ. Ibland säknar
;ag min mamma mycket, )aghar bara sett henne
en gång sen dess. Vi möttes i hennes födelseby,
strax utanför Asmara. Hon hade skickat med-
delande med några kamrater, så jag fick ledigt
ett dygn för att trå{fa henne.

början vid fronten var det svårt. Jag var
inte van att klättra i berg. Maten var dålig
och det var svårt att hålla sig ren. Men jag

var ju inte ensam. Om du vet att det du gör är
rätt, då glömmer du skoskav och löss.

förberedd. Efter sex månaders vapenträning,
varvad med marxistiska studier, placerades vi på
olika uppgifter. För oss kvinn or är detta spe-
ciellt viktigt. Vi har krävt att fä delta inom älla
områden i revolutionen, inte bara det traditio-
nellt kvinnliga. 30 procent av alla soldater är
faktiskt kvinnor.

I början var männen ganska skeptiska till
kvinnor vid fronten. Men vi slåss lika bra som
dom. Det är inte den fysiska styrkan som är det
viktiga, utan motivationen. Ocir den sitter inte i
armarna utan i huvudet. Nu kämpar vi sida vid
sida, lever och dör tillsammans.

När du sett kvinnor och barn dödas utan or-
sak av ockupationsrrupperna, dina bröder tor-
teras till döds, ditt folk svälta ihiäl, då finns det
inget alternativ. När du insett det och tagit ste-
get ut i kampe.n då har du också förberetidig på
att du kanske kommer att dö. Då spelar eueittr-
ella obekvämligheter inte längre någon roll.

Om jag dör är det av karlek till mitt folk.
Finns det något bättre sätt att dö på?Ingen fär bära vapen utan att vara ideologiskt
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Aicha,
rFroIö AT

A icha är 13 år och kommer från en no-

Ä.rl T :il, rå"": fi:r iläl' il ?gr. :är i ;
att den man som hennes far hade utsett åt henne
skulle komma och hämta henne. Han var över
50 år gammal, hans hustru hade dött under en
förlosåing, nu behövde han en ny' Prise: i9'
Aicha var"'12 kameler eftersom hon var både
ung och frisk. Allt var klart för det stundande
b.ålopp.t, det var bara det att Aicha inte alls
ur i.tiåtserad av att gifta sig med en gammal

år )ag träffade Aicha några månader ef-
ter flykten, satt hon på skolbänken på
en av gerillans skolor ute på landsbyg-

den. Hon hadä redan lyckats lära sig de första
bokstäverna på det komplicerade arab:ska alfa-
betet, och veikade mycket stolt där hc,n nu satt
bland sina jämnåriga kamrater.

Till det yttre var-hon helt förändrad' Från att
tidigare varit klädd i stammens traditionella klä-
der*och frisyr, var hon nu kortsnaggad och
klädd i jeans och T-shirt som anlänt från Em-
maus i Sverige.

Hennes historia kunde ha varit slut här om
det inte var så att hennes far och blivande man
en dag dök upp på skolan. De krävde tillbaka
flickaä ro- .y-i och därmed resulterat i att
fadern höll på att gå miste om sina kameler och
maken sin brud. Dessutom stod mycket manlig
prestige på spel.

rå, och därmed äventyra hela den väpnade
kampen. Det var alltså inte längr e bara en fräga
o- ..r individuell tragedi där en liten flicka
skulle tvingas in i ett älitenskap med en-gammal
man, det vär nu också ett politiskt problem' Att
ge efter för faderns och makens krav kunde re-
s.rltera i att man förlorade stödet hos befolk-

ör gerillan innebar detta ett stort prob-
lem. Eftersom Aicha absolut ville stanna

I' kvar på skolan innebar det att de kunde få
hela faderni stam emot sig om hon tilläts stan-

ningen på landsbygden vilket var livsviktigt för
den fortsatta kampen.

Krismöten och förhandlingar avlöste var-
andra.

Fadern vägrade återvända utan sin dotter.
Gerillan hadJ sina ideal att leva upp till. Tradi-
tionen och revolutionen höll på att frontalkroc-
ka. Och mitt mellan stod Aicha, full av ångest
medan andra förhandlade om hennes framtid.

Skulle hon nu tvingas tillbaka till ett liv som
skulle innebära att hon för resten av sitt liv mås-
te bära slöjan, att aldrig mera få leka med sina
nya kamrater, att aldrig-få lära sig läsa och skri-
va, att redan nästa år kanske vara mor till ett
eget barn?

ömd bakom en buske såg hon sin far och
mannen som köpt henne. Bredvid stod
soldaterna. Hon kunde inte höra vad de

sa, bara försöka tolka deras gester och ansikts-
uttryck. Till slut märkte hon att fadern brast ut
i föiolämpningar mot sold aterna, hennes make
knöt sin hand. Det skulle inte bli så. Hon fick
stanna. Flennes liv skulle bli annorlunda än
hennes mors. Hon var fri.

man hon aldrig tidigare sett.
Ett par nätär inäan bröllopet -tTög. 

hon sig
ut ur hvddan. Beslutet var fatfat. Hon hade sett
,,, g..illrn befann sig i närheten av hennes by
när"hon var ute med åsnan för att hämta vatten'
så flyktvägen var kort ifall fadern skulle vakna'



Ghinet:
Barnen rir
vår fnamtid.

är vi kvinnor böriade ansluta oss till
kampe.n, innebar detta samtidigt att vi
skapade em nyrt problem för b"efrielse-

rörelsen. Yära föråldr'ar vär övertygade att män-
nen som fanns bland bersen skul"le våldta ossnen som fanns bland bergen skul-le våldta ossrrsl sorn ranns Dlano Dergen sKulle våldta oss
om-vi gick dit. Många flickor hindrades därförom-vl glcK otr. luanga tirckor hrndrades därtör
av föräldr arna. Oet gick så långt att det till slut
blev ett politiskt pröblem. EPLF var rädda att
få den äläre generätionen emor sig. För att lus-
na föräldrarna forbiods alla sexuälla relationär
inom rörelsen. Hårda straff drabbade den som
bröt mot detta.

I början funge.rade det väI, men i längden vi-
sade det sig ohållbart. När man levde öch dog
tillsammans, gick det ju inte att undvika "tt ul
också blev förälskade. Kärleken är ir'r ändå ett
mänskligt behov, och kanske är det'också spe-
ciellt viktigt när man iever i en så svår situation
som vi gör. Vi "gt jy inte om vi skall få uppleva
nästa morgon och då behöver man varanrr^karr-
ske ännu mer?

et resulterade i att några av oss blev gra-
vida. I takt med att mägarna växte blö vi
medvetna om atr något måste göras. Så

när EPLF holl sin första kongress i början av
1977, kom frågan upp.
_ Vi insåg alla det groteska i att bestraffa kärle-
ken. Vi hade tillräckligt med problem ändå. Ef-
ter mycket diskussioner beslöts, att den enda
vägen var arr legalisera våra känslor.

Riktlinjer drogs upp för hur detta skulle ge-
nomföras. Det var många problem som måite
lösas. Yära relationer fiök lnte äventyra rörel-
sens stöd frän den äldre generationen. Hur
skulle man undvika att kvinåorna blev gravida,
och vad hände om hon åndä blev dei? Vem
skulle ta hand om barnen?

För oss är abort otänkbart. Men många barn
innebär en sror ekonomisk borda för r6relsen.
sam.tidigt som det_ för med sig många prakriska
problem. med småbarn bland 6erge.r", iåte minst
på grund av kriget.

å småningom kom vi fram till en form
som fungerade. När en man och en kvinna
blev forälskade, verkligen äA/ blev törälskade, verkligen älskade varand_

ra,. var de tvungn a att vändå sig till sin ledareg till sin ledare
och ansöka om att få gifta sig. Lädaren kontrol-t-lLrr drrsuna orn art ra gllta Slg. Ledaren kontrol_
lerar då under en tid "- d. färälskade uppfyller
de krav som ställs. De måste ,rara ,köåä--".
pppfylla sina piikter mor organisationen. Man
kontrollerar också mannen, tå ,tt han inte be-
handlar sin kvinna illa.
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När de sen får tillstånd att gifta sig, går kvin-
nan till läkaren som lär henne hur hennes men-
struationscykel fungerar, för att hon ska kunna
undvika att bli gravid.

Siälva bröllolet gå1 lill så att de som skall
eifta sis får avge .n fötkltring där de lovar att
iara loi"la och"stödja varandri pä alla områden'
Att mannen inte får förtrycka sin kvinna' utan
behandla henne som en revolutionär jämlike'

När de är vigda har de rätt till en månads
ledishet tillsamÄans. Organisationen har-byggt
spec"iella hus för nygifta äär de kan vara för sig
rjelut. Normalt torrJt vi ju 10 ..?0 stycken.i t"T-
ma hus. Kvinnan tilldelas p-piller under "smek-
månaden". Men mer än så finns det inte resur-
ser till. Efter "smekmånaden" är över återgår de
till sina respektive sysslor inom revolutionen'
Min man äi politisk'kader för ett förband vid
fronten.

är finns också barn till kamrater som
stupat efter att de lämnat sitt barn här
o.h återvänt till arbetet. Pappan har

rätt att komma på ett kort besök förutsatt att
hans arbete inte hindrar honom.

är modern varit här ett år, måste hon
ätergä till sitt arbete. Vi har inte råd att
undiara någon. Därför har -vi -speciellt

utbildade kamratei både män och kvinnor,

et kan eå flera månader mellan våra mö-
,.n -.ä varandra. Arbetet går före allt
annat. Det är bara om man arbetar Pä

samma ställe som man kan träffas oftare. Det
händer ofta att en av oss får förflyttning för att
arbetet kräver detta, och det är bara att accePte-
ra även om det känns svårt. Vi kom ju inte hit
för att leva familieliv, utan för att befria vårt
land.

Om en kvinna ändå blir gravid är barnet all-
tid välkommet. Barnen är ju vår framtid.

Hon får föda på siukhuset - organisationen
har både barnmoiskor och läkare. Efter förloss-
ningen hamnar hon på ett läger i en dalgång
,oni ät säker från luftangrePP. Här får hon bo
under ca ett år. Eftersom-vi -iiar ont om mat och
mediciner är det viktigt att kvinnorna ammar
sina barn så länge som-möjligt' Samtidigt arbe-
tar kvinnorna iTägret. Här finns många föräld-
ralösa barn som blhöver vård. Deras föräldrar
har dödats av den etiopiska arm6n och nu är det
vår plikt att ta hand om dem.

som tar hand om barnen. Barnen tillhör EPLF
på samma sätt som vi själva. Även om det kan
vara tråkigt att behöva lämna ifrån.sig sitt ba.rn,
vet iag i.t ätt mina kamrater tar väl hand om det'
Och färresten, hur skulle jag kunna ha med mig
ett barn ute vid fronten? Kampen måste ju gå
vidare även om man har barn.

Jag och min man försöker au tråffa vårt barn
såtf"t" vi har möilighet. Och varje halvår får vi
permission för attiara tillsammans allihop. Det
år.n stund man längtar till.

När barn et år S-Z är får det börja i revolu-
tionsskolan. Det får mat och kläder av EPLF, så

det behöver iag inte tänka P^.Men jag vet ju
samtidigt hur svårt det är för organisationen att
skaffa fia- detta. Det är ett viktigt skal till att vi
försöker undvika att bli gravida.

Just nu finns här mer än 3 000 barn på 1.",o-
luiionsskolan, så du kan ju tänka dig vad det
innebär. Att skaffa mat och kläder, medicin och
skolböcker till alla dessa. Det är inte lätt i vår
situation. Men vi försöker tillverka så mycket
som möjligt själva.

Det är ,riktigt att ge barnen trygghet' Hår år
ju krig. Barneri vet al-lt om döden innan de hun-
nit kä"nna livet. Kriget har iu hållit på så länge'
att ingen längre riktigt vet vad det innebår att
leva i"fred. Nu slåsslag här för att mitt barn
skall få växa upp utan ait behöva- ängslas f9r. {e
sovjetiska Mig-planen. Jag kanske själv aldrig
får'uppleva dän stunden, men jag vet att den
kommer.

EPLF: Eritrean Peoples Libe-
ration Front.
Eritreas strategisk a låge vid
Röda Havet har, genom histo-
rien, ständigt giort Eritrea till
föremål för omgivande stor-
makters intresse. Den nuva-
rande kampen för nationell
slälvständighet gentemot

Etiopien böriade den 1 sePtem-
ber 1961. Ett år senare anekte-
rades Eritrea helt och hållet av
Haille Selassie. Och den "marx-
istiska" militäriunta som
nu leder Etiopien för det kolo-
niala kriget vidare mot
Eritrea.

o I våras genomförde Etiopien

den hittills största militära
offensiven någonsin. Med
120 OOO soldater, naPalm och
splitterbomber skulle man
krossa befrielserörelsen och
skaffa sig kontroll över lands-
bygden och staden Nacfa.
Offensiven misslyckades.
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Ruth First dödad
Efter nitton fu
kom fi.enden igen
n - När de till sist lämnade -ig i mitt eget
hem, var iag övertygad om att detta ingalunda
var slutet. De skulle komma igen.

Med dessa ord avslutade Ruth First sin berät-
telse om sina ttl dagar i isoleringscell i Sydaf-
rika.

Idag har orden fått en kusligt profetisk inne-
börd.-Det dröide nitton år innan de kom igen.
Då var formen en brevbomb. Och slutet var en
söndersprängd kvinnokropp, Ruth Firsts egen.

Jag tråffade Ruth First för förs-
ta-gången för tio år sedan, ett
tag- efttr det att i^g kom till
London. Och i^g stirrade på
henne, av flera anledningar. In-
te bara för att hon var iögonen-
fallande och snart också skulle
visa sie var^ klipsk, med ett
strålanäe intellekt som hon
ibland använde för att sätta
mindre begåvade på sin råtta
plats.

För mig och mina kamrater
hemma i Sydafrika hade Ruth
First, tillsammans med en
handfull vita kvinnor som Hel-
en Joseph och Hilda Bernstein,
blivit hjältin.rot. Konsekvent
hade de gjort motstånd mot
apartheidpblitiken. Vi fattade
knrpp"tt hur de hade vågat, el-
ler orkat.

Men när jag först såg Ruth,
stirrade j^g pä henne också av
en annan orsak. Det var tidigt
7 O-tal. Alla kvinnosakskvinnor
(och vem var inte det då?) ha-
de, i jakten på jämlikhet, kastat
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bort sminket, behån och de hö-
sa klackarna. Alla, det vill säga,
ito- Ruth. Under de är jag
kände henne, såg hon alltid ut
som om hon fem minuter tidi-
gare hade fräschat pä make-
uPen.

117 dagars isolering
Förklaringen fick jag .senare'
når jag läsie hennes skildring av
de 11,1 dagarna i polisförhör.
En tidig kamp som hon vunnrt
var ^ttJa ha 

-sin röda resväska
med sig i celien.

- Inuti låg en ögonbrYns--
pincett, en hindspegel, nål och
iråd. min armbandsklocka, alla
förbjudna. Och glasflaskorna,
det mest förbjudna, som inne-
höll kosmetika, berättade Ruth
i boken "1I7 dagar".

- Det fanns en skillnad mei-
lan mig och de tillfäliiga
f ängarna. De var p4 uäg igenom
och fick be om läPPstrtt, en
kam eller en ren blus. Jag bod-
de där och hade förråd. Iag

kunde fylla mina behov från
resväskan.

Isolering är en alldeles sär-
skild form av tortyr. Man mås-
te hitta sina egna former för att
överleva. I Ruths fall tog hörsel
över från synen som den vikti-
gaste informationskanalen.
Hon hittade på egna små ruti-
ner för attbygga en osynlig grå
vardag omkring sig och undvi-
ka ett sammanbrott.

En period var sammanbrot-
tet näia. Hon längtade efter en
vänlig person, som skulle be-
kräfta att hon fortfarande lev-
de. Hon började försiktigt be-
rätta om sin uppväxt och poli-
tisering, för Viktor en av för-
hörsledarna.

- Det är konstigt, eller hur?
sa förhörsled aren. Men alla
namn som du gett oss tillhör
någon som har lämnat Sydaf-
rika.

Trots alla påfrestningar, lyc-
kades Ruth behålla sin politis-
ka integritet oskadd.



Ruth First, dadad den 17 augusti i år.

Ruth First född es 1925 i Johan-
nesburg i Sydafrika. Hon gick i
flickskölan-och läste senaö ,o-
ciologi på universitetet. Sedan
fick hon anställning som fors-
kare inom Johannesburgs soci-
albyrä. Hon var studentik a närh9r först tog politisk ställ-
nlng.

- Hur kändes det att ra av-
stånd från dem som varit ens
vänner? undrade Ulla Lov6n
när Ruth First var pä Sverige-
besök 1966.

- Det var inte jag som tog
avstånd från mina vänner, det
var de som bröt med mig, sva-
rade Ruth. Plötsligt hade j^g
ingen att spela tennis med läng-re. Dörrar stängdes. Röstär
tystnade.

Snart fylldes dock Ruths liv
av politiken. De svarta gruvar-
betarna gick i strejk 1946. Ruth
var bland dem som hjälpte till
med att framställa flygblad un-
der nattens mörker. Hon läm-
nade socialbyrån och övergick

till undersökande journalistik.
Under femton är iobbade

hon tillsammans med en rrogen
redaktion på den ena tidnin[en
ef ter den andra. Reeerinäen
hann knappast olagligTörkåra
den ena innan den hade åter-
gPpstått, som fågel Fenix, un-
der ett annat namn.

. De bely_ste de frågor som
gjorde afrikanernas lii eiändi-
ga: oupphörliga polisraider ocharresterlngar, tvångsför_
tly.ttnrngar f ör art skilja vitaoch svarta bostadsområden.
barnarbeten på potatisfältet,
hemliga arbetsläger, förvis-
ningar, m m. 1960, efter fem
namnbyren, kom det definitva
slutet för l{ew Ag, - det sistanamn man publicerat sig
uncler.

.Ruth First gifte sig 1947 med
advokaten Joe Slovo, också han
medlem i det senare förbiudna
kommunistpartiet. Så smånine-
om föddes tre döttrar, Shawä,
Gillian och Robyn.

Många av de vänner som var
Yana vid att träffas hemma hos
Ruth och Joe var bland de 156
som arresterades 1956 anklaga-
de för landsförräderi. I 4,5 är
pågick maratonrättegången, in-
nan de sista slutligen frikändes.

Ruth släpptes relativt tidigt
och åkte omedelbarr rill Naml-
bia. Där samlade hon material
för en bok om denna sydafri-
kanska koloni. Tjugofem år se-
nare är hennes skildring fortfa-
rande en av de främsta om det
illegalt ockuperade området.

Trakasserierna mot Ruth
trappades upp. Restriktionerna
som drabbade henne blev allt
hårdare. Till sist fick hon yr-
kesförbud, och hade boiiat
omskola sig till bibliotekarie
när hon 1963 häktades och för-
des in i isolering. Hon var en av
de första kvinnor som hölls un-
der den så kallade "saborage-
eller 9O-dagarslagen." På den
90:e dagen ilappås hon.

Ruth trodde inte sina öron.
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Någonstans måste en hållhake
finäs. Men nei, hon fick alla
sina tillhörigheter tillbaka, och
fick undertetkna ett dokument
p,+. vilket det stod ^tt hon
slapptes.

Halvuäes till telefonkiosken
utanför pälisstationen heidades
hon av två män.

- Vänta ett tag, fru Siovo.
Den ena log stort.

- Vad gäller det?
- . . .ytt.rligare en nittio da-

sars period. När celldörren
itänsdet bakom henne lät den
högå än någonsin tidigare.

Ett liv i exil
Joe hade lämnat landet innan
Ruth häktades, och det dröjde
inte länge efter det att hon slut-
lisen frigavs, innan hela famil-
ie; flvtåde och bosatte sig i
London.

Både Ruth och Joe fortsatte
att arbeta politiskt och blev
kända som medlemmar i be-
frielserörelsen ANC, den Afri-
kanska Nationalkongressen.
Bl.a. besökte Ruth Sverige
1,966 och 1,974 för att berätta

för folk i detta land hur viktigt
det år med stöd för kampen
och en total isolering av ap^rt-
heidreeimen.

Rut[ fick en tiänst inom so-
ciologiska institutionen vid
unlversltetet r Durham och
pendlade mellan familjen oc_h
studenterna. Det utåtriktade
solidaritetsarbetet övergick allt-
mer i Afrika-forskning, med
sikte på befrielsen och en me-
nin gsfull s j älvständighet.

Ytterligare ett antal betydel-
sefulla böcker publicerades.
1970 kom en analys av militär-
kupper i Afrika och några år
se.rite en granskning av de reli-
giösa, eko"nomiska äh samhäl-
leliga källorna till Khadaffis po-
litik i Libyen. Hon är medför-
fattare till en noggrann under-
sökning av västmakternas eko-
nomiskä forbindelser med Syd-
afrika, och deras betydelse för
apartheids fortsatta existens.
Tillsammans med Ann Scott
skrev hon en biografi över den
första stora kvinnliga författa-
ren i Sydafrika, Olive Schrei-
ner. Hennes sista verk kommer
inom kort: en analys av

moEambikanska arbetarnas liv
i de sydafrikanska gruvorna'

S.dan Ig78 har" Ruth First
iobbat vid Centrum för Afri-
kanska Studier vid universitetet
i den moEambikanska huvud-
staden, Maputo. Universitetet
har fått sitt-namn efter befriel-
serörelseledaren Eduardo Mond-
lane som dödades av en brev-
bomb 1.3 är tidigare i ett land
angränsandt sitt eget. Då som
nu- skickades bomben av fien-
dens agenter i ett försök att hej-
da befrielsekampen. Mgcam-
bique år självständigt sedan
1975, men kommer inte att
kunna utvecklas under fredliga
förhållanden förrän folket i
Sydafrika också år fna.

De var fyra i rummet På uni-
versitet den 17 augusti när Pa-
ketet exploderade. De andra tre
skadades. Ruth var död.

3 OOO fölide henne till gr^-
ven. Ruth First fick en heders-
begravning, med en ANC-flag-
grlrrp.rJd öuet kistan, precis
io- gerillasoldater och ändra
som siupat i kampen för frihet i
Sydafrika. n

Madi Gray

Skriv till Sydafrikas regering!
O Under en arton månaders
period har apartheidregimens
agenter mördat bl.a. 12 ANC-
och fackföreningsmedlemmar i
Maputo; försvarsadvokaten
Griffiths Mxenge i Durban;
Neil Aggett och Moabi Ernest
Dipale som hittades döda i iso-
leringscellerna under förhör;
ANC-representanten Joe Gqu-
abi, som trettio år tidigare hade
jobbat pä Neut Age och dess fö-
regångare tillsammans med
Ruth First, meiades ner på ga-
tan i Harare i Zimbabwe; och
paret Nzima i sin bil i Swazi-
land.

Samtidigt är sex ANC-med-
lemmar dömda till döden för

sin kamp mot apartheid. I våras
benådades tre dödsdömda
ANC-medlemmar tack vare in-
ternationella protester. Du kan
hjälpa till och rädda dessa kam-
raters liv! Skriv till
PrimeMinisterPVBotha
Union Buildings
Pretoria
Republic of South Africa.

Förslag till formulering:
'\tr/e, the undersigned, demand:
O Revoke the death sentences

on the ANC-6, AnthonY
Tsotsobe, Johannes Sha-
bangu, David Moise, Thele
Simon Mogoerane, JerrY Se-

mano Mosolilo and Marcus
Thabo Motaung;

O Release all political prisoners
in South Africa;

O Recognize the ANC free-
dom fighters as prisoners-
of-war in accordance with
the Geneva Convention.

Böcker av Ruth First som finns att
låna på svenska bibliotek:
Libva. The elusive revolution. 1975.
Sotith Vest Africa. 1963.
The Mozambican miner. 1977.
The South African connection.
Vestern investment in aPartheid.
7972.
Power in Africa. 1970.
The barrel of a gun. Political power
in Africa and the coup d'etat. 1970.



Oaan: Sydafrikansk
kainna med barn t

flyhtingläger i Bots-
uana. Bilden i bak-
grunden är på Nel-
son Mandela och.Walter 

Sisulu,
ANC-ledare, fängs-lade på Robben
Island.
T h: Hembiträde
hos vit familj i Syd-
afriha.

Betty - det osynliga
hembiträdet
n Du möter henne överallt i de vitas vardag i
Sydafrika. Det svarta hembiträdet tar hand om
de vitas hem och barn. Hon har ett stort ansvar
men inga rättigheter. Flennes genomsnittslön
är 138 kr i månaden. Genomsnittslönen för vita
är 4 500 kr. För de vita är hon osynlig.

''.$
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forts. från föregående sida

Hon är den svarta kvinnan som
vaggar gatan fram, -dignande
,rträ.t t.tnga kassar och med ett
vitt spädbarn fastknutet På af-
rikanskt man,5r i ett skYnke
på ryggen..' Ho vaktar vita barn i den
helvita lekparken, eller följer
dem till oöh från den helvita
skolan.

Hon lagar frukost. lunch-och
middag {t den vita familjen,
diskar-och plockar undan in-
nan hon fåi en kort stund till
övers för att hastigt äta sitt eget
må1.

Hon bäddar sängar, svabbar
golv, tvättar fönster, gnuggar
imutskläder. vattnar blommor
och matar katten i ett hem som
inte är hennes eget.

Hon serverar te åt den vita
frun och hennes väninnor när
de kopplar av i trädgården.

Hon- finns till hands för att
när som helst vara beredd att
passa upp och göra livet behag-
ligt.

De vet
knappt vad
hon heter .

För en vit familj i SYdafrika
skulle ett liv utan hennes när-
varo vara en omöjlig tanke.

Men låt dig inte luras av
detta.

Du ser henne visserligen,
men i själva verket är det som
om hon vore osynlig, som om
hon inte existerade.

När frun kiagar för sina vä-
ninnor över hur omöjliga tjä-
n^rn^ är nu för tiden, står hon
strax intill och hör, utan att vå-
ga säga emot. Ostörd av hennes
när,rato grålar man och hustru
som om äe rrore ensamma, eller
fortsätter sina heta famntag
utan att generas om hon skulle
råka komma in i rummet.

Hon vet allt om deras liv, om
deras sorger och glädjeämnen,
och hon förstår ofta hur de tän-
ker bättre än de själva.

De vet knappt vad hon heter,
varifrån hon kommer, eller hur
många barn hon har.

När de lägger märke till hen-
ne är det därfor att något sak-
nas, därför att middagen inte är
klar i tid eller därför att en tall-
rik gått i kras.

Minsta missnöje är nog för
att köra henne på porten. El
annan svart kvinna väntar nä-
gonstans på chansen att fä ta
hennes plats.

Ett liv i skuggan
Betty är ett av dessa hembiträ-
den som lever sitt liv i skuggan
av de vitas. Hon är i fyrtioårs-
åldern, betydligt äldre än den
vita kvinna hon måste kalla
"madam". Siälv får hon finna
sig i att alltid refereras till som
"our girl".

- Iae föddes i det svarta re-
,.rur',.i Kwazulu, berättar Bet-
ty. Min far var kontraktsarbe-
täre vid gruvorna i Johannes-
burg. Vi såg ho.nom. en gång
om året. när han kom hem mel-
lan kontrakten. I^g år äldst
bland sex syskon, och min fars
lön räckte nätt och jämt ät fa-
miljen. Så fort vi barn var gam-
la nog måste vi söka egna
arbeten.

Betty gick fyra år i skolan,
och hjälpte sedan till hemma
några är. När hon fyllde 18
åkie hon till Johannesburg för
att söka jobb, och sedan dess
har hon arbetat hos tre olika fa-
milier som hembiträde. Hen-
nes arbetsdag är På tio till -tolv
timmar, sei dagar i veckan.
Hon tjånar 300 kronor I

månaden.
- Det år bra betalt, säger

hon. Många jagkänner får inte
ens hälften.

Familien hon är anställd hos
har två barn i skolåldern. BettY
har tagit hand om dem sedan

Nu vänder
si$ barnen
mot henne

de föddes. När de är ledsna el-
ler har slagit sig är det hos hen-
ne de söker tröst.

Betty år ånka och har själv
tre barn. De måste bo i reserva-
tet hos hennes mor. Hon tYc-
ker det är svårt att vara skild
frän dem, och hennes ömhet
har "madams" barn fått
istället.

- När de var små var de
oskyldiga och miuka' men nu
böriar de ta eiter de vuxnas ma-
n6r mot mig, säger hon och
rösten kan inte dölja hennes
bitterhet.

- De mästrar och ger mig
order, de påminner mig titt
som tätt olrlatt jag minsann in-
te ska ta mig ton, jag som är
svart. När de-bråkar och svär åt
mie är det bara att låta dem hål-
l"rlar,nars skvallrar de bara för
sina föräl drar.

Betty tror att det är många
hembiiräden som känner sig
bittra när de ser hur de vitas
barn som de ägnat så mYcken
ömhet åndä alltid vänder sig
mot dem till slut.

- lag, önskar att iag hade fått
se dän"kärleken till mina egna
6arn i stället, säger hon.

Ett orimligt ansvar
De svarta kvinnorna i SYdafri-
ka står lägst på en skala där ras,
klass och kön bestämmer män-
niskors liv.

Vita kvinnor behandlas för-
myndaraktigt patriarkaliskt, de
lever to- överbeskYddade
dockor och behöver aldrig ta
något ansvar. Svarta kvinnor
avf,.rävs i stället ett ansvar som
kan tyckas orimligt tungt att
bära,'samtidigt som de nekas
rätten att bestämma över sina
egna liv.



De ser sina män försvinna
från reservaten till gruvor och
industrier, för att åtärvända ar-
betslösa när deras kroppar sli-
tits ut. De ser sina bain växa
upp i förtryck, om de överlever
de första kritiska är dä under-
näringen och dess fölydsjukdo-
mar skördar många liv i reser-
vaten.

De försöker, om de har möi-
lighet, arr resa till de vitas om-
råden för att siälva bidra till
försörjningen. Näst efter jord-
bruksarbete är den vanligaste
sysselsättningen bland su"rta
kvinnor att tiäna hos vita fa-
miljer.

Tiils för etr par är sedan
fanns det, typiskt nog, ingen
litteratur som dokumenterade
de svarta hembiträdenas vill-
kor. Men 1980 publicerade den
sydafrikanska s-ociologen Jack-Iyn Cook en studie bäserad på
intervjuer med 225 hembitiä-
den från olika delar av landet.
såväl städer som landsbygd.
Några fakta ur hennes st,.räie

\rn g: en uppfattning om hur
oessa Kvlnnor utnyttlas.

Genomsnittslönen var 138
kronor i månaden, och tre fjär-
dedelar av de heltidsanställda
hembiträdena tiänade mindre
än 180 kronor. Vid samma tid
var medelinkomsten för vita i
Sydafrika 4.500 kronor i
månaden.

De låga lönerna till hembi-
träden motiveras ofta med att
de dessutom har vissa natura-
förmåner som kost och loei.
Till de flesta hus för vita hör ätt
eller två minimala tjänarrum på
bakgården.

En kvinna räknade upp för
Jacklyn Cook vad hönnes"girl" fick som daglig mar-
ranson:

En morot, en tomat eller en
lök, två tepåsar, en matsked
sylt, två skivor bröd, två decili-
ter mjölk, ett kvarts kilo mais-
mjöl och en bit kött av det siag
som slaktaren säljer för tiänarä
och hundar. Hon berättade det

stolt, för hon visste minsann att
pånga inte gav sina tjänare
kött, knappt ens böno r att ata
till majsgröten.
. Den genomsnittliga arbetsti-

den var 60 timmar i veckan och
en tredjedel av de anställda ar-
betade samtliga veckans sju da-
g r. Flertalet hade mindre äntvå veckors semester och
många hade ingen semesrer
alls.

Svårt organisera sig
Hembiträden och iantarbetare
inom jordbruket är undanragna
från den sydafrikanska arbäts-
lagstiftningen. De kan anställas
och avskedas helt efter arbets-
givarens godtycke.

"Min äldsta
dotter ska
aldrig, aldrig
behöva ta
ett arbete
som
hembiträde"

De får inte ha sina barn hos
sig om de bor i tjänarbostad på
bakgården, och har få möilie-
heter att upprätthålla ett noi-
malt familjeliv ens om de bor i
de särskilda stadsdelarna för
svarta. Föliden blir att de ofta
ser sina äktenskap spricka och
barnen växa upp till främlingar.

De är naturligtvis längtifrån
nöida med sin -lott. rn. när
man lever så nära en arbetsgi-
vare och arbetar ensam är det
svårt att ställa krav eller organi-
sera sig. Många har också in-
tegrerat förtrycket så djupt att
de inte räknar med någon for-
ändring, åtminstone inte pä
länge. De känner sina herrlr
och vet att de vita inte kommer

Samtidigt har under de se-
naste ären flera organisationer,
bland annat det Sydafrikanska
Kyrkorådet, engagerar sig för
hembiträdenas saK.

Tiil deras rådgivningsbyråer
kommer kvinnor i smyg,-med
risk för att avskedas otri deras
arbetsgivare fär kännedom om
denna "uppstudsighet".

Men de kommer, påverkade
av de förändringens vindar som
blåser genom f,ela det svarra
samhället. Kanske är det sedan
de sett sina egna barn ga i spet-
sen för demonstrationer eller
rent av lämna landet för att an-
sluta sig till ANCs gerilla.

Och även om hembiträdena
inte kommer att gå i spetsen för
motståndskampen, kämpar de
för att åtminstone deras barn
ska få en bättre lott i livet.

På samma sätt som svenska
arbetarhustrur vid seklets bör-j^n gjorde stora uppoffringar
för att barnen skulle kunna
fortsätta till högre studier, läg-
ger Betty varje månad undan
en slant för att den äldsta flic-
kan ska kunna fullgöra sin
gymnasieutbildning.

- Hon ska aldrig, aldrig be-
höva ta ett arbete som hembi-
träde, det år dä säkert, säger
Betty bestämt. E

a.tt släppa sina privilegier frivil-
rlgt.

- Det är inte lätt för någon
att ta en bit kött ur sin egen
mun och dela den med andra.
sade en kvinna till Jacklyn
Cook.

Text och bild:
Martina Lind

23



Foto: Erja Lempinen

Loyola i Uppsala
.r-en legend från
kampen i Bolivia
! "Hon är mycket ung och miuk, men man
märker hos heåne en abJolut beslutsamhet." Så

,[ri".r Che Guevara i sin dagbok efter det förs-
ta mötet med Loyola Gvzmän. L9y9]^v9r en av
de två kvinnor rö- kämpade med Che Guevara
i Bolivia 1967. Jusr för tillfället lever hon som
oolitisk flvkting i Sverige.' I d.r, har ittLrviun med Gun Fälth berättar
Loyola om sitt liv och om den kamp som en
gååg böriade med Che Guevara - den man som
öräelat hela hennes tillvaro:' -"FI"n lärde oss att handla - inte bara ptata,
säger hon.



La Paz 14 september 1967. Det
är kväll och äen svagt upplysta
gatan är nästan folktom. Loyo-
la kommer frän nägra vänin-
l9{. H9n går med raska steg,
då hon hör någon ropa, senori-
ta Guzmän, efter henne. Hon
stannar upp. Det år tvä män,
som säger att de har ett brev till
henne. Hon und rar frän vem,
och när de svarar något ohör-
bart och samtidigt tarlagi hen-
ne, förstår hon vad dei eäller.
Alltsedan de hittat g.iill"nt
grotta i bergen, har hoä väntat
på det här ögonblicket. När de
säger, att hon är arresterad, blir
hennes första tanke: FIur myc-
ket vet de?' Hon torteras inte. Men de
utländska CIA-agenter, som
förhör henne, anrränder san-
ningsserum och hotar att skada
hennes släktingar. Hennes far
arresteras och hennes mor och
systrar sätts i husarrest. Dyert
efter dygn fortsätter förhöiå.
De vet att hon tillhör gerillan.
Det lönar sig inte att ne[.a. Men
hon vill skvdda de andra. Till
slut orkar hon inte längre. En
kväll, då hon tas in i f6rhörs-
rummet, slår hon sig förbi sina
vakter och kastar sif ut genom
det.öppna fönstret Jrån-tredje
vanlngen.

Den 18 september skriaer
Che Guevåra i sin dagboh:
Nu, ger radion nyheten orn
sjähmordsförsöh från Loyo-
las sida 'iuv räåsla för're-
pre ssalier från gerillan".

- Det var de vanliga propagan-
d.alögnerna. Iag höppadå, äär-
tor att tag.uar .pä ui.g am, ge upp
ocn ,ag vllle lnte torråda mlna
kamrater, säger Loyola, poli-
tisk flykting- i Sverige r.d"r,
1980. Och hon tillägger med
ett skadeglatt leende: - -

- Jrg bröt faktiskt inte err
enda ben i fallet och faktum är
att de Jät mig vara ifred i fäng-
elset etter det.

Loyola var en av de två kvin-
nor, som kämpade med Che
Guevara i Bolivia 1967. Med

arresteringen blev Loyola kand
som- farlig vänsterkvinna. Hen-
nes fortsatta liv är fängelse, asyl
och politisk kamp. Hor, bor i
Uppsala tillsammans med sina
sön9r Ernesro, 11 ochJulio, 10.
Pojkarna går i skolan,1äser läx-
or, cyklar, spelar gitarr och ser
på Dallas; de är söm pojkar är
mest. Loyola läser svenska och
engelska på Komvux. Hennes
lägenhet är en tillfällig anhalt.Den är sparsamt möblerad;
sängar, en soffgrupp, en bok-
hylla med politisk- litteratur,
skrivmaskin.- Inga fotografier,

ffi::"tt*a 
minnön eller iouve-

Nytt ljus över Che
Hon är liten och spröd. Hon
vill gärna tala om Bolivia och
om hur folk har det där, därför
att hon tycker det är viktigt, att
vi i Sverige verkligen forstår.
Hon berättar lågmält, söker
inga effekter och använder inga
överord. Självmordsförsökät
nämner hon i förbigående först
efter flera timmars åmtal.

Idag, femton år efter Che vet
vi, vad vi inte visste då: Folket
i Nicaragua har med vapnens
hjälp kastat ut Somoza. I El
Salvador kämpar folket fort-
farande, trots juntans urskilj-
ningslösa mördande med
amerikanska vapen. I peru
har folket börjat resa sig. Vi
har lärt oss av Chiles blodiga
öde. Vi läser i dagarna om Bo-
livias militärjunta, som skju-
ter demonstranter och om Is-
raels ohyggliga massaker på
1 400 män, kvinnor och barn i
Libanons flyktingläger. De
erfarenheterna kastar ett an-
nat lius över Che. Det visar
att han hade rätt, menar
Loyola.

- Om folket skall f^ nåson
verklig frihet måste de självä ta
den. med v-1pnen i hand. Se på
Bolivia! Alla ansatser till för-
sök att förbättra levnadsvillko-
ren har slagits ned av militären.

Och de använder vapen! Så
länge inte folket också gör det
kommer de alltid att iara de
som förlorar. Åtminsrone i La-
tinamerika.
. Loyola har aldrig tvivlat på

den väpnade kampen. Inte ens
när många, som kallade sig
marxister efter Ches död skvlll
de honom för äventyrare elllr i
bästa fall blåögd idealist.

L.oyola blev tidigt, politiskt
medveten, trots att hennes för-
äldrar inte var aktiva. Hon säg
vilka villkor folk levde underl
Lika litet som grannar och
släktingar fick hennes egen fa-milj rrots att pappan var
ljänsteman - någor graris. Defick kämpa för biodfodan.
Hol växte upp i Oruro, gryu-
staden, som ligger mitt på den
fattiga och ofruktsammä hög-
slätten, mellan Bolivias tua
bergskedjor. Hon såg lägren
kring tenngruvorna i- staäens
utkanter. Hon såg slummen, de
undernärda svältande barnen,de utsläpade kvinnorna, de
dagslånga köerna utanför pul-
perias (de subventionerad € at-
betarbutikerna). Hon såg gruv-
arbetarna, som ruggar cöcä for
att- döva hungern, iöm är gamla
vid 30 och som dör vid 35 av
silikos. Hon såg las Palliris,
kvinnorna, som med blödande
händer letar malmresrer i slagg-
högarna. Men hon såg ocf,ia
deras styrka och deras Tackliga
kamp. Hon minns gruvarbetar-
nas hjälmar, guppande efter
varandra i långa rader vid de
otaliga demonstrationerna.
Hon kan fortfarande höra
skotten från deras vapen, då de
hindrade militärföÅtärkning-
arna att ta sig till huvudstaden.r

'1952 års revolution som medförde
nationalisering av gruvorna och
jordreformen, var möjlig därför att
gruvarbetare och fabriksarbetare
med vapen gick mot militären. Dess
öde beseglades då gruvarbetare om-
ringade Oruro och hindrade ar-
m6förstärkningar att ta sig till hu-
vudstaden.
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Det hon säg uPPrörde henne
och gav heine^ en känsla av
maktiöshet inför det som syn-
tes övermäktigt. Det var hen-
nes första lärarinna, som lYhört
fångade upp den känslan och
lärd1 henne använda den.

Loyola:
- Hon blev mycket viktig

för mig. Hon hette Carola och
uar gaiska ung. Jag beundrade
henne oerhört. Hon var med t

kommunistpartiet, men talade
aldrie direkt om marxism.
Iställät påverkade hon oss, ge-
nom sitt sätt att Yara. Hon var
mvcket känslig och hade ett så-
dant utpräglal sinne för rätt-

"tT'J"* minns inte längre i de-
tali vad hon lärde ut, men jag
,r.i, ,tt hon genom att peka På
olikheter gettbm hela historien,
fick mig ait förstå, vad som var
fel och- vad som var rått- Jag
bytte lärarinna när jag blev 1 1

men hon fortsatte, att vara mln
vän. Då kunde hon undervisa
mis mer direkt politiskt.

ioyolt sick med i Kommu-
nistiska utt"gdorntförbundet när
hon var ti. lO år senare kom
Che till Bolivia. Dittills hade
kampen förts på borgarklas-
sens villkor men nu beslöt
manga ur ungdomsförbundet

"tt insluta siq iitl Che. Loyola
var en av deisa och den enda
bolivianska kvinnan. TanYa,
Ches "vapensyster", kom från
Argentina.

Loyola:
- För mig var det självklart

att gå med.-Vi hade Pratat så

*y.-k.t om kamPen, så något

^ån^, hade varit inkonsekvent.
Att handla, inte bata att Prat^
var något som Che lärde oss.
Om eÄ kvinna får chans kan
hon utveckla sig och delta både
i den politiska öch den väPnade
kampen, på samma sätt som en
*"rr. Dei fanns bland mina
kamrater ingen som sade' 4tt e.l
man gör de1 har bättre. Andå
,rar dä nog så, att iag måste slå
mig in. Jag lärde mig, att som
kvinna mäste man kamPa tor
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att fä utrvmme, man måste in-
sistera på ttt fä göra, det man
vill. Mån när iag-väl giort det'
fick j^g ta ansvar pä samma
sätt. som de andra.

Mötet med Che
I ianuari 1967 vid floden Naca-
hoazo mitt i de oländiga bergs-
trakterna i sydöstra Bolivia
träffade Loyola Che första och
enda gången. Hon hade säil-
skap åed några av dem som
skulle stanna i b.tgett och slåss
med honom och dem, som
liksom hon själv, skulle lämna
stöd utifrån. Hon minns mötet
mycket väI. Det var en alldeles
speciell stämning som rådde.

Lovola:
- Vi hade kommit för att fä

instruktioner. Vi Pratade om
kampen, vi bytte 

^ åsikter. Vi
kande alla en fullkomlig för-
tröstan på vad vi skulle göra,
Ingen tvivlade ett-ögonblick-På
uppgiften. Vi var lYckliga. Man
kan säga att stämnrngen v^r
uppsluppen.

Samma dag skreo Che i sin
dagbok: Loyola gjorde e.tt
mycket gott intrYck På mig,.
Hon är mYcket ung 9ch
mjwk., men Trlan rnärk,er hos
h'erne en absolwt beslwt-
samhet.

Hon aar uflH, 23 är, och
miukheten var åtttt. blYghet
t.o, hott. Beslutsamheten, den
har hon.

- När jag väl bestämt mig
för en sak, gör jag allt för att
genomföra den.

Därför kände hon sig ständigt
otillräcklig, då hon och kam-
raterna inte kunde ge Che
och de andra i bergen, det
stöd de behövde. De hade alla
underskattat svårigheterna.
Vad som hände är väl känt.
KommunistPartiet drog un-
dan sitt stöd och lamslog till
viss del gerillan. Det var svårt

*t [ä fler att ansluta sig. Efter
det första halvårets fram-
gångar vände sig gerillans
krigslycka. Många, bland dem
Tanya, dödades i ett bakhåll.
Det slutliga slaget stod nära
Higueras den 8 oktober. Boli-
vianska förband, snabbutbil-
dade av amerikanska instruk-
törer, sårade Che och tog ho-
nom till fånga. Dagen efter
mördades han, På order av
högsta militärledningen. Han
var allför farlig för att få leva
ens i fångenskaP. LoYola satt i
fängelse när hon fick veta att
Che dödats.

Loyola:
- i^g, satt isolerad. Jag var

den että" politiska fången och
fick därföi varken läsa tidning-
ar eller lyssna på radio. Men en
av de andra fängarna, en kvin-
na, smugglade in en tidning På
toaletten och när jag gick dit
kunde jag läsa. Jtg t?g ögol-
blickligen bilden På den döde
Che. Det var ett tungt ögon-
blick, mycket tungt. Vi hade
förlorat en människä, till vilken
vi hade satt ett stort hoPP. Det
kändes som att förlora en äls-
kad familiemedlem. Dessutom
kände jag art iag inte giort allt
för att undvika detta.

Loyola såg aldrig någon
dom.'Hon levde i total ovisshet
om strafftidens längd. Ibland
var hon isolerad. Hon ordnade
siälv olika aktiviteter för att
hålla sig uppe. Hon hade en
grupp Åed- l<vinnor, som hon
lärde läsa. I en annan gruPP'
gymnastiserade hon' Efter tre
5i ford.t hon plötsligt en natt
till en flygplais ocli därifrån
flögs hon-oih nägra andra P"li-
tislia fängar till en Plats, som.de
senare fiäk veta låg i norra Chi-
le. De hade släppts i utbYte
mot två tyska tekniker i en
guldqruva, som tagits som giss-
i"" t]u den nya kortlivade boli-
vianska g..ill"tt. Från Chile
flöes de elter en månad till Ku-
bt,"dat de beviljades asYl.

Loyola visste vad hon gav sig



in på. I ett land som Bolivia är
det förenat med dödsfara att
arbeta mot militären.

Vad är det då som gjorde att
hon aalde den aägen och
därmed valde bort det som
'ui rälenar sorn ett "norrnAlt"
liv?

- Det har alltid varit risker för
dem som jobbar med vänster-
poiitik. Men man kan inte kal-
kylera med riskerna på samma
sätt, som när man gör en af[år:

Vinner j^g på..det har? Eller
förlorar irg? Andå finns det
nog ingen som ger sig in i revo-
lutionärt arbete utan att först
ha satt sig in i vad det innebär.
Det är ett svårt val för mannen.
men kanske ändå lite mer för
kvinnan. Jag valde den vägen
når jag var väldigt ung och jag
valde den därför att iag visste
att vårt arbete skulle leda till
något som blir bättre för störs-
ta delen av vårt folk. Det är
viktigt! Och farligt! Men en

gruvarbetarkvinna och en
bondhustru lever också farligt.
De kan förolyckas i gruvan och
deras barn kan dö av undernä-
ring.

Undviker det personliga
- Ni skall inte ta det som om
ni måste dra ur mig vartenda
ord, men jaghar blivit så myc-
ket förhörd av myndigheter
och polis att det ibland låser
sig, säger Loyola, när hon mär-
ker att vi - jag och Lena som
tolkar - tycker att hon genera-
liserar och blir svävande. Rim-
ligen är det också svårt att vara
personlig, när den politiska
kampen mer är ett kolläktivt än
ett enskilt arbete och ens priva-
ta liv är så sammanvävt med
kamraternas öden och det våld-
samma yttre skeendet som
Loyolas är. Att undvika det
personliga är vidare ett sätt att
hålla de smärtsamma ögonblic-
ken ifrån sig. Och Loyola har
många sådana att minnas.

Bland de politiska fångar
som släpptes samtidigt med
Loyola, fanns en 28-ärig veteri-
närstuderande. Han hette Felix
och blev Loyolas man eller
companero (följeslagare), som
hon kallar honom. De kunde
ha stannat på Kuba i lugn och
ro, men fattade tillsammans det
avgörande beslutet, att återvän-
da till Bolivia och fortsätta den
kamp de påbörjat.

Att leva underiordiskt bety-
der, att inte ha nägra identiteis-
handlingar, att inte kunna ar-
beta eller studera, att fä smyga
på gatorna och akta sig för att
bli igenkänd, afi inte kunna
uppsöka sjukhus. Loyola föd-
de sitt första barn, Ernesto, i en
tillfällig bostad i La Paz med
kamrater som hjälpte henne.

Loyola:
- Det finns många som sä-

ger, att man är oansvarig om
man välier att föda barn när
man a;rbetar revolutionärt.
Men det går inte att planera pä
det viset. man kan inte sätta

Foto: Erja Lempinen

- Jog lärde mig att som kvinna måste man k.ämpa för att få utrymme,
man måste insistera på att få göra det man aill. Men när jag väl gjort
det, fich jag ta ansaar på samma sätt som de andra.
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forts. från föregående sida
upp den sortens villkor. I^S
kin inte tänka, att bara för att
mina barn kanske kommer att
få lida skall jag inte skaffa någ-
ra! Gruvarbetarna och bönder-
na kan ju inte tänka så och ändå
vet de. att deras barn kanske
kommer att svälta och frysa.
Dessutom: Om rnte ai kom-
mer att se någon förändring i
samhället, skall åtminstone vå-
ra barn göra det.

Loyolas och hundratals
kamraters arbete gav frukt.
Den militanta vänstern gick
starkt framåt 1971 och fick
stöd av fackföreningarna.
Detta oroade högerkretsar in-
om och utom landet. Bolivia
har ett alltför strategiskt läge
i hiårtat av Latinamerika för
att USA och grannländerna
stillatigande skall se vänstern
fä makt. Med USA:s goda
minne och Brasiliens direkta
stöd tog översten Hugo Bant-
zer makten vid en blodig
k.tpp samma år. Dagen efter
det att han utropats till presi-
dent satte han in stridsvagnar
och flyg mot 300 vänster-
studenter som barrikaderat
sig på universitetet i La Paz.
12 dog och ett femtiotal såra-
des. De följande dagarna mör-
dade och grep han hundratals
av sina motståndare. Loyola
och Felix klarade sig i den om-
gången. Men de förstod att
snaran drogs åt. De lämnade
den då knappt ettårige Ernes-
to i säkerhet hos Loyolas för-
äldrar. De fortsatte sitt arbe-
te. Men dagen de fruktat
kom. Troligen blev de
angivna.

Försökte varnx
Det var i april 1972. Den boli-
vianska hösten hade just börjat.
Det var kväll. Klockan närma-
de sie tolv. Loyola holl vakt,
Felix"och de andra sov. Hon
hörde buller vid ytterdörren
mot gatan och såg strax att en
hord poliser med dragna ma-
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skingevär höll på att ta sig in.
Loyola vet inte exakt vad som
hände därefter. Allt gick på
några sekunder. Hon försökte
varna de andra. De kastade sig
ut bakvägen, för att ta sig in i
ett grannhus. Själv hann hon
inte långt. Hon var pä nytt gra-
vid och tjock och otymplig. I
samma ögonblick som hon
greps, hörde hon skott. Stället
vimlade plötsligt av militärer,
som kommit som "förstärk-
ning". Hon fördes ut på gatan.
Hållen i ett fast grepp mellan
två militärer såg hon sina kam-
r^ter föras ut en efter en. Felix
var inte bland dem. Hon för-
stod att han hade stupat. Inri-
kesministern bekräftade senare
för henne, att han hade skjutits
under flyktförsök.

Det var hennes livs bittraste
ögonblick. Hon darrar en
aning på rösten när hon säger
det.

- Vi var inte bara ett Par. Vi
kämpade för samma måI. Vi
hade samma ideal. Det var så
mycket som band oss samman.'Hon fick aldrig se honom.
De lovade henne, att hon skulle
fä hans kvarlevor, när hon
släpptes fri. Men när hon mer
än^wå år senare gjorde efter-
forskningar, fick hon veta att
han, tillsammans med många
andra som sköts de dagarna be-
gravts i en fattiggrav, som
grävts upp etter ett är.- Dennä- gång fördes hon till
ett fängelse enbart för politiska
fängar. Metoderna hade bruta-
liserats i takt med vänsterns
frammarsch och de besuttnas
ökande rädsla att förlora sina
privilegier. FIon torterades inte
ivstemåtiskt. men misshandla-
des med militära knytnävar.
Flennes medfångar och kamra-
ter torterades, tiåttgt till döds.
Mest plågsamt var att höra de-
ras skrik.

Lika litet som någon annan
politisk fånee under Bantzers
iid stallde, lion inför rätta eller
dömdes. Hon Yar periodvis
isolerad och med iämna mel-

lanrum fördes hon nattetid
mellan olika avdelningar och
fängelser, för att hennes mot-
stånd skulle brytas. Hon såg en
medfånge föda sitt barn i fäng-
elset. Hon såg en annan föda
sitt dött efter tortyr. Siälv hade
hon"lyckan" att fotrt'till mili-
tärsjukhuset, där Julio föddes.
Hon hade sedan honom hos sig
i fängelset i sju månader. Men
bristen på frisk luft och dags-
ljus gjorde, att hon lämnade
också honom till föräldrarna.

Barnen en ljuspunkt
Liuspunkterna blev därefter de
rtr.r.täer hon fick tråffa barnen.
Ibland blev det en gång i vec-
kan, ibland mindr.e, ibland
drogs besöken in. Overhetens
byråkrati präglades av godtyc-
kä. En fuitig- timme i ett kalt
rum under övervakning fick
hon leka och krama, förmana
och låra. Den äldste minns
fortfarande besöken hos mam-
ma i fängelset, hur vakternas
händer for över hans lilla
kropp i jakten på insmugglade
farligheter.

Loyola:
- Man tänker alltid på sina

anhöriga i fängelset men när
man hår barn är det annorlun-
da. Det var mycket smärtsamt
att leva skild från dem, att inte
delta i deras utveckling. I^g
visste vad som hände barn i Ar-
gentina, att de försvann. Jagvar
Jtändigt rädd att det skulle
hända mina barn också. Men
det var konsekvensen av den
väg jag valt. Det gör att många
människor, framförallt kvinnor
drar sig tillbaka från kampen
när de får barn. Mannen jobbar
politiskt, kvinnan lite mindre
öch om det händer något är det
hon som tar hand om barnen. I
mitt fall Yar det annorlunda.
Jag och min "companero" lär-
ä."ketrnr varandra.'därför att vi
deltog i samma kamp. I^g pä-
verkade inte honom att sluta
och han inte mig. Jag tror att
det jag kämpar för är rätt och
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jag vet att många tror på och
kämpar för samma sak. Det ger
mig kraft att komma över myc-
ket. Det faktum att min "com-
panero" dog för sin id6 ger mig
också styrka.

Ständigt bevakad
Efter två är och en månad
släpptes Loyola. Plötsligt en
dagltod hon på gatan och kun-
de"promen.tå hä- till föräld-
t^rÅa. Bantzer hade beslutat att
mjuka upp sin regim. Många av
dem som 

^slapptei tog tillfdllet i
akt och flydde utomlands.
Loyola beviliades asyl i Sverige
och Frankrike men hon fick in-
te lämna landet. En tid av de-
mokratisering följde. De olika
partierna tilläts. Allmänna val
Ltlvstes. Lovola hade dock små
möjligheter att arbeta politiskt.
Som -känd vänsterkvinna stod
hon under ständig bevakning.
Säkerhetspolisen gjorde r^z-
zior och husundersökningar.
Hon och föräldrarna tvingades
byta bostad flera gånger.. Y..
så långt det var möjligt deitog
hon i valarbetet helt öppet.

Loyola:
- Det är i viss mån en mot-

sägelse, att som revolutionär
delta i en process med borgerli-
ga spelregler. Men ville vi ha en
regering, som kunde garantera
vissa dimokratiska rättigheter
och det var också ett tillfälle att
ta till vara för politiska diskus-
sioner, för information och för
att bilda en bas som kan påbör-
ja arbetet med att ta makten.

I valet 1980 fick den social-
demokratiska presidentkandi-
daten flest röster. Vänster-
partierna gick framåt. Och
historien upprepade sig. Ge-
neral Luis Garcia Meza tog
makten genom den upPskatt-
ningsvis 183:e militärkuPPen i
landet (gränsen mellan kuP-
per och legala maktskiften i
ett land som Bolivia år flYtan-
de). Det var inför hans massi-

va klappiakt på vänster- och
fackföreningsfolk som Loyola
beslöt att lämna landet.

Starka och farliga
Jag undrar, om hon aldrig varit
på väg att ge upp och förestäl-
ler mig lite enfaldigt, det
medges - att det i så fall skulle
vara vid ett dllfälle då allt rasat
omkring henne, när hennes
man dog, när hon fängslades,
när hon lämnade barnen. Men
det förhåller sig alldeles
tvärtom.

Loyola:
- Man slåss bättre i sitt eget

land. Därför känns det svårt
nu. Det är ett minimum av ak-
tiviteter på gång. Vi träffas för
att försöka informera svenska
folket om vad som händer i
Bolivia. Men det är så lätt att
strunta i det, att göra något an-
nat istället, stanna hos barnen
istället för att lämna dem
ensamma.

många, starka och farliga vi-
sar det faktum att alltfler
fängslas.
Trots allt tror Loyola på

framtiden. Hon tänker ständigt
på den. Men livet i Bolivia är
svårare än någonsin. Land et är
politiskt och ekonomiskt isole-
iat. Folket svälter, undantags-
tillstånd råder, människor dö-
das på gatorna. Argentinska
metoder med paramilitära
grupper typ AAA har importe-
iats. Regeringen sysslar mer
med kokainhandel än art försö-
ka lösa landets problem. Den
amnesti som juntan i ett fäfångt
försök att minska sin impopu-
laritet utfärdade i våras ger inga
garantier för att den som äter-
vänder inte blir fängslad. Som
alla militanta löper Loyola en
stor risk om hon beslutar att
fara tillbaka till sitt land. Ändå
kanske hon tar den risken.
Hon skrattar når vi frågar.

- Skriv bara att jag kommer
att forsätta att kämpa. Det räc-
ker! IMen kampen ger

Redan ett par år efter
Loyola bevis för det.

resultat.
Che fick

Loyola:
- Det var när i^g pratade

med bönderna och de sade att
de var ledsna därför att de inte
då begrep vad saken gällde och
därför att de inte gått med Che.
Men nu har de gått samman
och beslutat sig för att kämpa.
Det kan bli avgörande därför
art bönderna år i maioritet i
landet. Framförallt tar deras
kvinnor del i kampen. De har
hungerstrejkat och 1980 hade
de sln första konferens, då de
beslöt kämpa pä samma sätt
som gruvarbetarhustrurna.

Så tfänar kvinnor som Bar-
tolina Sisa och Juana Azur-
duy (som var med och slängde
ut spaniorerna), Tanya, LoY-
ola, Domitila Chungara som
exempel. Tusentals kvinnor,
som är de som jämte barnen
drabbas först och hårdast
av ovärdiga levnadsvillkor'
fölier dem. Och ^tt de år

Gun Fälth



I(rrinnorna som ör
a,nret vidare
I Om ni låter mig tala. . . år titeln på den
bok om Domitilia de Chu ngara, en livinna
från Bolivias gruvor, som nedtecknats av
Moema Yiezzer.Id6n till boken uppkom ge-
nom Domitilias omtalade deltagande i In-
ternationella Kvinnoårets konferens i
Mexiko 1975. Hela boken bygger på ban-
dade intervjuer och språket är Domitilias
eget. I boken beråttar Domitilia om sin
vardag, om barn och man och om det poli-
tiska arbetet som också blir det viktigaste
för henne. Domitilia är beviset pä att [am-
pen har gett resultat. Det är i det perspek-
tivet Loyola Guzmän ser henne och andra
kämpanäe kvinnor i Bolivia. Nu år det
dom som för arvet från Che Guevara
vidare.

Siglo XX uttalas Siglo Veinte det
gruvdistrikt som Domtilia kommer ifrån.

Från Siglo XX
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Ur "Om ni låter mig tala.. ."
av MoemaYtezzer
Oversåttning: Asa Osterma,n
Förfättadorlaget
1,97+ kom till Bolivia en brasiliansk kvinnlig filmregis-
sör utsänd av Förenta Nationerna. Hon reste genom
Latinamerika på jakt efter kvinnliga ledare, för att hö-
ra om kvinnornas åsikt om sin ställning och på vilket
sätt dessa deltog i kampen för kvinnans jämställdhet.

ad beträffar Bolivia blev hon mycket intresserad
av "husrnödrarnas front" som hon hade hört talas

om utomlands, och förresten hade hon sett kvinnorna
från Siglo XX spela med i filmen "Folkets mod"' Då
bad hon regeringen om tillstånd och kom till gruvor-
na. Och mig kom hon och hälsade på. Hon tyckte om
mitt sätt att prata och sa att det var nödvändigt att
resten av världen fick ta del av allt iag visste. Hon
frågade mig om jag kunde resa. Jag sa nei, jag hade inte
ens pengar att resa i mitt eget land.

Då frågade hon mig om jag skulle vilja delta i en
Kvinnokonferens, som skulle äga rum i Mexiko, om
hon lyckades skaffa pengar åt mig. Jag fick genast veta
att det var ett "Internationellt Kvinnoår".

Fast jag inte trodde mycket på det, sa jag ia, dä
skulle jag kunna. Jag trodde att det var ett löfte som så

många andra och brydde mig inte stort om det.
När jag fick telegrammet att jag var inbjuden av

Förenta Nationerna, blev jag en aning förvånad och
förvirrad. Jag kallade samman ett möte i Kommitt6n
och alla tyckte det var bra att jag reste, tillsammans
med en kamrat till. Men bristen på pengar tillät inte att
vi båda reste. Följande dag inställde jag mig på ett
möte för fackföreningsledare och arbetsdelegater och
underrättade dem om saken och alla samtyckte till att
jag var med om detta och de hjälpte mig till och med
ekonomiskt för att iag skulle vidtaga alla förbere-
delser.

Då for jag tillsammans med andra kamrater till La
Paz och där ordnade vi allting, skaffade referenser och
jag blev ensam kvar med förberedelserna. Men det höll
j^g pä flera dagar. Jag hade redan bestämt mig för att
avstå från resan, för man ville inte ge mig visum.

f\.h så kom några ledare från Siglo XX till LaPaz
\-/och blev förvånade över att jag inte hade rest. Då
följde de med mig till Inrikesministeriets sekretariat.
Och de frågade:

"Hur är det med vår kamrat? Varför är hon inte
redan i Mexiko? Idag invigs det Internationella Kvin-
noårets konferens. Vad har hänt här? Är det Interna-
tionella Kvinnoåret eller inte? Våra hustrur har rätt att
deltaga i den där konferensen skulle vi tro, eller är det
bara era fruar som kan resa dit?"

Och till mig sa de:
"Bra, kamrat, eftersom de inte låter dig resa, ger vi

oss iväg härifrån. Trots att du fått en inbjudan från
Förenta Nationerna, fär du inte resa till den där konfe-
rensen. Då ska vi klaga hos Förenta Nationerna. Och
inte bara det, vi ska också nedlägga arbetet som Pro-
test. Kom så går vi kamrat."

De skulle just dra mig med sig från Ministeriet, när
folk där reagerade:

"Men. . .det skulle vi ju ha börjat med! Ett ögon-
blick, ett ögonblick bara, hetsa inte uPP er så. Om
damen har en inbjudan från Förenta Nationerna, bor-
de vi ha börjat med den. Yar är inbjudan?"

Inbjudan. . . Under alla dessa dagar, jämt och stän-
digt, försvann kopian som jag lämnade dem. Och med
den erfarenhet mina gruvarbetarkamrater har, hade de
låtit göra många kopior. Så när en kopia försvunnit,
plockade jag naturligtvis fram ännu en och ännu en.
Och så vidare. Och originalet, ja, det hade ledarna
själva, för om den första uppsättningen kopior tog
slut, kunde de göra andra.

Jag överlämnade en kopia
timme fick jag mina papper.
Flygplanet skulle lyfta nästa
gonen.

När jag skulle gå upp i planet,
Inrikesministeriet fram till mig.

Jag hade sett henne där många gånger, hängande
över sina papper. Hon kom fram till mig och sa:

"O, frun! Nu har ni alltså fått ert pass. Så glad jag
är! Det är ni väl värd. Vad jag ly'ckönskar er! Den som
ändå vore sulorna pä era skor och fick lära känna

'Mexiko! Lycka till."
Men sedan började hon prata, mycket mystiskt:
"Men, frun, det beror mycket på vad ni säger där-

borta för att ni ska kunna komma tillbaka hit. Ge er
alltså inte pä att prata om vad som helst. . . tänk er
noga för. Framför allt måste ni tänka pä era barn, som
ni lämnar här. Jag ger er bara ett råd. . . Måtte det gå
bra för er."

till, och efter ungefär en
Allt klappat och klart.
dag klockan 9 på mor-

kom en fröken från



SVENSKA KVINNORS VÄNSTERT.IÖRBUND lqT

sorar kärnpar för frihet
.lJ 

** beror det om förtrycker stannar? På

På vem beror der om förtrycket krossas? På oss.
Du som slagits ner, res dig!
Du som förlorat, kämpa!

En seger för alla

Ty de besegrade idae är scsrarna i morson.
Och av ntJrig blir: Iedan idrgl "
(Fritt efter B. Brechts "Lob der I)ialektik")

Så skrev Berrolt Brecht i skugsan av det anclra
världskrigct och sanlma inn.böid som hans dikt
har den kamp våra systrar runr oni i v.irldcn
deltar i för erf liv fritt från förtrvck.

Deras karnp är ocksä r,'år kam'p, skrsr. IJppsa*
la-avdelning:" T' S 5 V pä det fårsta fll,gbiad 

_uigrcK ut mco. nar vl startede \,;Ir Insamlrng tor
Nicaraguas kvinnor och barn frir drvgt ett år
sedan. Och när Nicaragu;rs kvinnor tör rrc ar
sedan tillsammans med 

-sina döttrar, söner och
män befriade sitt l:rnd fran mcr än 40 års dikra-
tur, var det cn seger intc bara för dem. För all;r
folk som kämpar för sin friher. mot USA-inrpc-
rialismen, för alla oss: som kämpar for ett sim*
halle d:ir alla mänrriskor är jämfika blev det ni-
caraguanska folkets seger ett ston framsrec.

På samma sätr som mr folks framgängar i
kampen är alla kämpandc folks frarngångär iir
också ncdcrlagerl gemensemm;r. Så kändc vi när
våra systrar i Chile kross,rc{es i sina {rihets-
drömmar den I 1 septemb er 1973 och så känncr
vi nu eftcr massakein den 17,18 och 19 septenr-
ber på palestinska flyktingar i Beirut.

För oss i SKV har dcn internationella solicla-
riceten blivit en självklar del av vårr arbete, Vi är
visserligcn en liten och ekonorniskt fattig orga-
nistion. Mcn vi har en rikedtlm i verl nicdlcnr-
rnar. som g.lng pa gang molriliserat sig för käm-
pande systrar i andrr. länder: i Vietn:rm, i Arruo-
Ia, i Nicaraguå. för ltt nämna någr.r ländcr.

Men den intcrnarionella solidariteten består
inte bara av insarnlingar och telmodiur upplvs-
ningsarbete i crt Svcrige där nio av rio tidninger
är borgerliga, och konsckvcnt törriecr vad söm
händer i de länder, som befriat sig fiån inrperia-
Iismens ok.

Internationell solidaritet visar vi också når vi
kämpar för barnens och kvinnornas rätrigheter i
Sverige och när vi försvarar de franrgåågar i,.i
uppnått. I)ct är alls ingen lr,"xkarnp att rrbeta
mot försämringar av barnomsors och älder-
vård, mor nedlåqgninsar av biLrliätek ocli in-
dragningar av skäimåiiider. för fler daghems-
platser, fler iobb och mår uran mot-t"ti. Den
kampen är tvärtom etr uttryck för omtanke,
rättvisekänsla och soliclariter.

Lyckas vi i detta r'årt motstånds.rrbcte bcty-
der det ett bakslag för c1e reaktion.ira krafter,
som är dcsanrm.r i Svcrigc sorn i det Reagans
USA, som sätsar .rlltmci pa den ckon.lrniskr
krigföringen mor Ktrba och'Nicaregua.

Så beror,.{ct alltså ävcn pä i,år kanrp i Sr,erige,
om förtrycket i andre ländcr krossas!' '

^ S]'ÖD I\ICARAGUAS KVINI.{OR I
ÄTERUPPBYGCANDIT AV SITT LANI)
MED ETT BIDRAC TILL VÄR INSAM-
LIINC PÄ PG 5+ 3I + I-6.
Lisbeth Schulz,
[Jppsala SKV



Abortaktionen
soffr tegs ihjät
Många kvinnor är oroliga
för att abortutredningen
ska mynna ut i en skärpning
av abortlagen. Utredningen
skall komma med sitt bctän-
kande vid årsskiftet. I våras
bildade en grupp kvinnor i
Stockholm en aktionsgrupp
{"PPP*gruppen"), för ått
försöka väcka en opinion
och fä abortfrågan upp-
märksammad som en val-
fråga.

Vi kom frin olika partipolitiskt
obunda ki'innogruppcr, cn dcl
kvinnor var intc nnslutna till na-
gon Hrupp alls. Vad vi h,rdc ge-
ä*n**i iar vår tlro att abartla-
gcn skall skärpas. En dcl politi-
ker har ju gjort uttalanrlen i dcn
riktningen. Vi planerade en af*
fischkampanj i sluttt av tugusti,
som slculi* sträcka sig övcr hela
landet. Trctusen stycken trvcktes
upp. Textcn lod: Hijr uPP ni
tiåppn, i samhällets tu47dr, det
är ti som beståmtw{:r öaer våYa
krtrpp ar.

*

Stora affischcringsnatten l:rot ut
mellan den 29 och 30 augusri'
Från LuLeå i norr dll Ysmd i sö-
dcr klistrades tlet affischcr. Sarn*
tidigr gick ett prcssmcddelnnde
ut ciil dc stora dagstidningårnå
cch T"T, där vi informcrade crm
krmprnjen och vad vi villc trppnl
med den. Till ett 60-tal rnaniiga
riksdagsmin och partileclarna
skickades ett öppct brcv. I Pres-
sen blev det en del artiklar, Af-
tonbladet hade ett reportagc från
klistringcn, Itten från particrna
hördcs intc ctt liud.

Cruppcn bcslöt då gcnomförn cn
b lixtaktio n n äst a sört d agsn att,
den 5 scpternbcr. Den h.ir gangcn
skullc riksdagshuset tapetscl'as
med af{ischen, samtidigt sorn ett
pre ssmcddclandc gick ut, Affi-
schcringcn gick bra, f.rst trc akti-
vister blcv uppskrivtra av polisen.
Men nu vrr tystnadcn total, är'cn
pressen teg. Hndast Stocleholms-
tidningen och Ny D*g ägnedc
aktioncn någorr uppmärksemhct.
Varför tlcnna tystnad? Ar abort-
frågan en het {rågei Viilc man in-
te visa vad matr cgcntligcn tvck-
tc? Vi misstänktc det värsta.

*
Nr tt miitc. Vad skall vi gtira?
Iiur' [å fr;rgrn uppmärksammad?
En ar kvinnortta h:ide ringt till
hl.a. socialt{cp.rrtcntentet oc}t
där, l'ran cn initierad tiänstcntan,
"säker källa" som det bruk*r he-
ta, iatt höra rtt "plrticrna h:rr bc-
stämt att abtlrtfrågan intc ska in i
valdebatten". Sror bestirrtning,
Vad är det irågan orn? Kan ie
ccn$urefa så hår, vad som är vrl-
frågor r:ch intt valfrågorl Och
journalisterna då, har inte dc ett
ansvar? En artikcl sättes ihoP,
sorr-r gick till debatt* och kultur*
sidor i sju stora dagstidningar,
TT, TV oclr n1'hctsbvt'icr. I;r're
d.rgar scnärc h:rr j.r.g ktrnnrt läsa
om rietta brra i cn liten notis i eri
titlning. Aktionsgrupprtl bc-
stämdc också att varie cl;rg gä ut
på sten .rch vid clc ständigt pilg:1-
ende valmötena ställa frägor oln
*Lrort till politikerna. l)ctta ver iu
vcrknings{ullt för oss, våldigt rc-
ligt, men fick ingen genomsltrgs-
kr.rft.

*
Tyr'årr misslyckadcs vi. Aborten

blev insen fråsa ntt vttra sig om i
valrörelsen. hlcn en sak år vilitig
aft komma ihåg: när ilbornrtrcd-
nirrgen kommer blir det deb;itt.
Från borgerligt håll har rlet giorts
utralarrden och motionetats i

riksdaccn, förc v'.rlriirclscn v.il att
märka, nrr)t de n f ria rbortcn.
Fartie rnas tystnad, för,: l"alct,
kan då vändas mot dem. Har r{c
medvetct ccnsut'cret en r'"ilfråg;,.
lurat r'äljarna? "Partierna vill inte
att aLrcrt{rågan ska in i valdcbat-
ten", Kanske kommer vi då att få
förklaringcn.

*
PPP-lyuppe n iinns kvar, rec{t-r

för n.ya aktioncr. Vill ni hl k,-,n
tak med den, vänd cr till fiir-
bundscxpcd ition cn.

Ev* Ekelöf

Tips
Om ni inte visste det, så kan
ctt liv i cclibrt l(i'a r'.rrr pro-
blen:. I alln 1al1 dc scxttella,
och farnilicplanering fnr vi iu
på kiipct. Dct be r'ättrr ctt
pressmeddclande lrån cn nY
amcrik*rtsk kvinnotidning,
som i arliklar, diktcr, och bil-
dcr vill försöka Lrcskriva hur
ctt liv i cclib.rt qiir oss strndarc
och lyckligare. L,ftcrsr:rn tid-
ningen girrs ;rv och fiir kvin-
nor, får t-nänncn kanskrJ i in-
såndarspalten gc sin sYn På
sakcn? Är nvmi-rrelistcrrra i
fartcn, eller är dct kanske cn
konspiration firr att undermi-
nrrå stridsviljan i kvinnolc-
dcn? Fiir utan kärlek kan vi ju
intc kän"rprr vicl:rre tvckcr

Kärlekskrank
kvinnosakskvinna.



sröd
OMAs
systugor
i Angola
Den angolanska kvinnoor-
ganisationen OMA har un-' der de senaste tre åren vuxit
{r&n 125 000 medlemmar till'drygt en milion. Det är re-
sultatet av ett välorganise-
rat mobiliseringsarbete, sär*
skilt på arbetsplatserna.
Nästa år i mars skall man
$urnmerä den här snabba
utvecklingen vid OMAs
första kongress.

Ile {rågor som ras upp ger cn bild
av de prolrlern som dc angolrrn*
ska kr,innorna h;rr: lrigörclse ge-
nerm ckonomiskt obcrocndc oclr
utlri]clnins, daghem ocl: nrödra-
värd Lrårlc i stadcr-r och pi iands-
lrygdcn, Lrrittrc .srällning fiir kr,in-
nån i fanriljcn. Dcssr-rton.r skall
OMAs star{gar oc}r r..erksamher
scs övcr.

Nrgra från vår arbctsgrupp,
för stod till ON{As svsr.ugor, Lrc-
sökte Ängola i somras. Vi rniirte
n1e dve tnå och viilor*;rniseracle
kvinnur som h.rrlc när.r till r äldi-
ca skratt. Dc urpprcpade ol-ta art
kl'innr:rna måste org;tnisern sig
fijr att k"impa iör land*s årer
uppbvtfnlr{ oc}r nrot dcn sl.daf-
rikrnskrr ;rggrcssiouen- Si'dalrika
ockuper;rr scclan lu*r.rsti fijrra
årct delar ar. siic{ra Angohl cch
giir drgliga atracke r i ornråclct.

I Llrarrda, Bengr-rela och Lohi-
tcl Llcsijkte vi svstrrgor. Systugirn
är ctt kalt rr.rm nrert 5*10 slima-
skiner, ont r->m arbetsl'tr:r: s;lx;rr,
måttband ocir annar arbetsmate-

Kz-itttrttr i en s,r'il/.{go?r. Foto; Cbt istita Rcgncll.

riel, Några rnirskiner unr{anställ-
de för att ile år oanvändbara *
rcscri tlcllrr och r-eprrratör slknas.
En del kvinnor virkar,, man {tir
tur';ls our r id rrraskincrna.

Kö av intresserade
Ålk kvinnor sonl vilt får komrna
till tvrtugornn. Men clct .ir kö rt
irrtresscrade så ()MA-rncdlcm-
mar och rrrbctslösa får r',la* i
tiirsta h,rnJ. Niir mnn lirt'siu ,y
k,rn trtan fortsätta sorn lärarr'*vid
nagor'l s\.stulia, sr' hcrnlrr.r för :rtr
hall;r klädkosrnedcrna nere cfler
k.rnslcc f.a .rnstillning vid tcxtjlirr-
dustrin. Kvinnornrr svr klricfer.
lakan, briidpåsar. Kläderna säljs,
venligcn berr till OMA-merilern-
nrar, gcs till bchör,ande i omridct
eller skickas till flvlitinsirr i de
södra proviilserna. '

()NIA plancrar Jtt \\'stu!{()rr1:l
rttc.l tiden skall Lrli l<oopu'rtir',r.
men för dctta bei:övs strirrc cn-
hctcr än r.åd sorn nu :ir rnöjligt.
Sr.stugorn* är viktiga ocks;r i sin
nur,rranclc fonn f'ör ;-rrr få med
kvinn,rrnl i ()M A gcnonr cn
ve rksamhct drir dc kinnc. sig
hemma, även rxr just rnaskinr
sömnar{ traditior:c}Jt år en manlie
svssla i Atrika. De kan scdan

dras mrd i alfabctiseringskurser
ach till dc str.rdiemöten om aktu*
ella frågor som OMAgruppcrn{l
regclbundrt har far sine med-
lcrrr nr a r.

Stöd systugorna!
l)en förstor sändningen 11'gcr octr
svmaskincr som kiipts för insan-r
lingerrs pengär hadc jr-rst hänlrilrs
rit irin hamnen. Vi såg tvrpackar
,onr r i k;inclc igcn i ,,lrtugon "t t
clc N.rvcmbro" i Lr-r.rncla. l{estcn
iiggcr i källirren på Ofo1Äs hu-
vurtkontor i Lr-ranc{a och skrrll
tiirclclns iir,cl l.rndct.

lnsernlingcn {orts;;itte r. Snart
skall r,i skicka mcr t\rg och kan-
skc garncr. \lcn * .ict iir svJrr fltt
hitt.r tvg oclr {rrn sonr ,ir barlc
billigt och r,ackcrt. FInr rlr.r tips
på hur vi kan {iir tas på detta, hör
av dig till Susannc hcobsson rcl
0,S14? :5 98 eller Christina Reg-
nell tcl o8i tB 13 68. F.Iler om ciu
vill starta cir insamlingsgmpp på
den plars ciär du Lror,

STON OMÄS SYSTUCOIT I
ANGOLA PC 22 69 67-8.

Christina Regnell

av OMAs
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Fred
| Är fredsrörelsen en motståndsrörelse? Motstånd,
vad betyder det i ett land som Sverige? Hur skall vi
kunna Uti ra starka att vi orkar göra motstånd - har
vi inte nos med våra egna problem? Några SKV:are
har fundäat pä de här fr;ågorna. De berättar här
v*d de kommii fram till;

frt
w,

Tankar om
rni5lnöRElsr.x:
O Fredsrörclsen är en mot-
ständsrörelse, dvs motsatsen
till uppgivenhet.
O Frcdsrörelsen är en rörel-
se mot förtryck.
I Fredsrörölsen är ett konr-
plement till arbetarrörclsen.
Arbetarna i olika länder ska
inte slåss mot våråndra för
att stärka resPektive l:rnds
kapital och dårmcd arbeta
föi sitt eget förtrvck. Patrio-
tism är ingcn domincrancle
ideoloei iutt socialism
tvärtJm är dcn splittrande
och be{äsrer borgarklassens
makt över arbetarklassen.
O Fredsrörelse är inte det-
sarnma som pacifism.

Kan nr"rn räkna I:ltIlf SR()It[L-
SEN till ltrotst.lndsrijrclscrna?
Svarct .ir obctinqåt "i,i". Visscrli-
gcn finrrs dct bland i'rcdsrirrclstr-
na fl*.r tot;rlprcifistisk;r sn,*l.rn,r'

som alltså inie h,tt krrahtår ev
aktiva motståndsriirclscr, Lrtån
som ser som sitt viktig;rste mål
att förhin.lra krig och döJrndc
rundcr "rlll fi;rhrllant{ctt. I'.n aktiv
ntotstintlsriirclsc miistc vcrkl i

klarskampcrrs s.rk oclt \onl ull
konsckvcns n' dct fördiirnn v"rric
irnpcrialistiskt krig. m('n lik;r
si.ilvklart stötlj,r cl. fiirtrvcktr
folken i dcss:rs råttmätiså kan-rP
för {rihet, även otn detta skullc
inncbära dcic{ende.

Man måste alltså shilja mcllen
olike freclsrörelstr och akta sig
för att s;irta lihherstecken mellan
fre dsrörelse och pacifistisk
r(-}rclse.

Svcnska lrrcdskon:mittcn år
antiirnpcrialistisli .rch stör-is av

SKV. Dcn är crr frcdsriircls,: nrot
l'örtrvck. Sorn s;ttlan .il dcn ctt
komplen"rent till arbetarrörelsen.
Ärbetarna i olika länder ska
självklrrt inte slåss mr:t varatrr{ra
frir att stitrka dct cgna lanclms kn-
pital och clärmcd arbcta för sitt
egct ftirtrvck.

Dc ska :rkte sig för ett gå pri
r-Ir\.tcn ont p.rtritttismctr. Patrio-
tistn .ir ingcn dt,tnincr;ndc idctr-
logi över socialisrn * tvärtom rir
t{cn splittranele och stårker hor-
garklasscns makt ör'er *rhetarna'

Ccntlm att nnalt,scra r"rrsaker-
na ti1l krig ocl-r i vcms tjänst dtssa
förs hen f rcdsriirclse n r{vs de n
.rntiinrpcrialistirka. bli 1'ttcrligarc'
cn,rv f'lcrrr intcrnationclla nrttt-
st.rndsrörclsct' som vcrltar J'ör in'
tcrn,rtiottell solid:rritr't nti'llan
folk c,ch nzot k;rpitalismens iclr-
st.irknin g oeh trtbrcdning.

Agneta Gustrfsson

Gunilla,, Mait och $onia;
ttAll,r rnänniskor vill lcl,r. Vi vill
.rtt r .irr btrrn sk.r ii v.ixa uPP i

l'rc.{. Hclrr vnr itrrtl ir' .r11:i* jord.
Allt sorn t'inns tilliriir rll;r. V:rr
|orr{ finns för oss rnärrniskor och
;ir inte rill tiir att lurgoras.

Käriqk år förutsättning för
siälvtillit. vilkct i sin tur rir cn g.r-
renti för frihct att uttrl'cke dct
man vill. Den ctr1na känslan iör
människens v.irdighct år Srundcn
för h;rndlingskrafr s,'m möilighct
till positiv fi;rändring. Vitl vi h;r
crr b,ittrc värld rncd frc.l mastc r i
trl,r onr clct.

Alla vi nräntriskor mltstc h"r

rätt .ttt lcv.t t'tt lir'. sonr intc hotlr
.,ss mcd r.rndcrgang.

I all.r ticlcr har krig iurtrrits.
Hur kan dct komltlr siti:ltt
m;inskliglrctcll intc kornmit l.ing-
re i sin urrcckling? Hur k.rn dcn

I
1
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Motständ

Picasso. "I'r v,lr'tts ansikte"

Mntstånd i Lund;
Motstånd kan bcdrir'-as på många
sätt, beroendc på i vilken situra-
tion rnännisk*n/nr;inniskor be-
finner sig. Det kan rör* sig om
mr:tstånd i krig, morstånrl nrot
r'åld, fvsiskt och psykiskt rncit-
stånd, passivt, öppet och urrder*
jordsmotltånri. Dc .splinska kury-
mrrnisterna t gx som arbctrlrle
rrndcrjordiskt unt{cr Francoti-
dcn. L)c "galrra mödrarna" i Ar-
gentina gör motsrlnd p:r sitt s.itt
genCIm att vandra rilnt på Flaza
dc Mrvo i tvsthct.

f)etta är ett iipp*t och starkt
rnotstånd och dct finus många
fler exempel världcn runt. Jloi-
gcriiga massmcdia fiirtigrr rlt'nr.

Äocn i ett så fredligt lanr{ s**r
Sveri*c Lredrivs rnotständ:. kr.in=
nornå mot åtr männen birrjar mt*
sa pi ab,rrtlagcn, rnot kärnkral't.
mot kärnvJpcn. nr.lr kornrrrersi,r-
lismerr osv. Motstånri som be-
drivs i aktionsi'.rrm.

J)et {inn.s },ttcrliHare lormcr
för nrotstånd, även om rRrn kan*
skc inte tänker pii dct i sådana
tcrmcr. När vi ; S.ttV i Lund pla-
ncr'år v;rrt erbetc h,rr vi hcla tidcn
i tankarna att vi viil föränctra, vi
vill göra motstånd mot olika {c-
nomen, För att kunna arbcta utåt
med offenttigr mötcn r:ch aktiu-
ner meste vi se till ntt skoll oss.
Ämncnn karr s j:ilvf"rllct i'.rricr;r, r i
har t cx tånkt på "kvinnor och
frcd". Vi pl*nciar riven cn cirklcl,
öppcn t'ör alla. nrctl utgångs-
prrnkt tran bokcn "L)r't crotisk.r
tkrrgct".

Ärrdra ämnen är "Kvinnnrnits
littcraturhistorin", srrm dcls llcr
kunsk,rp i z,ar litrcratur, tlcls kan
v;icka dcbntt om kvinr.rliga fiirirt-
tsrcs situatitrn. "U ntlclonrsar-
betsliish*tcn,, Kvinnor krirrg 40,
Invrn.lrarc.'rch rlrsisrn",,imlrcrr
som tar upP svål{J {rrrppcl's sr-
tuation, dår vi pekar på cn niid-

r.ändig förändring, oclr r,ilk*t
motstan.l clct rnötc'r i l'ortn Jv
ckonomiqkt .,ch idcologiskr för-
trvck.

I skrivtncie srlrnc{ är tv;i nffcnt*
liga möten pl,rncrrdc: ()m dcn
f-ria abarten och om ireden, där
ircdcn behandl:rs s()ln franvnro
av krig, men åvfn som tråtri'*rotr
av strukturcllt r,'elcl och idcolo-
giskr förtry'ck.

Karin Lentz SKV i Lund

mänskliga lijlrnan, sonr ir sil
högt utrccklatl, arrr'ändcs pa ctt
si dcstruktivt s.itt sorn :rtt tillvcr-
kr vapcn? Dcsr cncl.r rvl'tc .ir ju
rtt törgöra mänsklishctcn. Vi
kan intc skap"r l'rcd g,cnom fltt
f .,lortsattå \'xpenupprustnlng,crl.
l)ctta är cn hclt orimlig tankc. Vi
måstc :rnr'ända vir h jirna till na-
ll()t positivt iör mänsklighctcn.
Där'filr mesrc vi alh känrpa iör
frcd.

Vi kan intc leta nr"inniskor
sum fått fi:rr litct leärlek besräm-
ma clm vi och viir jord ska fä leva
r,'idarc. "

om ni tar ifrån mig
mitt arbete

ska ja$ sjunga hela
dagen

orn mirra barn får
sluta på dagis

eftersom jag åndå år
tremma

och så att jag inte
kan få nät nybt
arbete

ska vi sjunga och
dansa

och kopa fyrverkeri
for vård"nad.s-
bidraget

mina fd arbets-
kamrater ocfr
deras barn

ska också sjunga och
dansa hela d.agen

tills tråden börjar
svaJå, msd. oss

och markfirr börjar
häva sig under
OSS

oc}- alla våra raketer
tillsammans

blir ett väldigt
vulkanutbrott

Charlott* Siöstedt



rr-/^aO1^lffIotstatro
Zaida Hagman:
Civilmotstånd
Detta inlägg i civilmot-
ståndsdebatten får bti min*
personliga rankar om saken.
]ag har tyckt mig förstå att
det är den enda Yäg som
mänskligheten kan hJ i för-
svarsväg. Ett folk som är på
det klar* med vad de vill och
hur de vill ha det kan ingen
övermakt klara av.

I Civilmotstand är intc dctsam-
ma som civilförsvar.
I Civilmotstånd tnå*te övas in.
Det kan sälla vad som hclst.
Öuerallt skäll *an ta tili vara tips
om civilmotstånd, och sedan till-
sämmans utöva det.

Det kan gälla inlagor till övcr-
hct. Enkia å"erklagindc till för-
säkringkassor, bcivrande övcr

if:lffi ::r;:ffn-' gett t'ex' dek-

En vanlig enkel sak som att
sälja tidningar år *tt visst civil-
motstånd. Ålla är väl på det kiara
med att det alltid år }ättare att
hjälpa någun än att själv bchöva
hjålp. Dårfor är dct bra att vara
två eller flero när man börjar med
civilmotständct.

Vietnams ferlk skulle aldrig
kunnat kast* u{ arneri}canarn*
0m det inte frrnnits civilmot*
ständ.

Så även i Sverige. Om vi i*te
vill ha det överhuvrtd som är
övcr oss, dct ma gälll svcnskt el-
Ier utländskt, och vi är väl civil-
motståndsforberedda, så kan
ingen hcller råda övcr oss. Jag
trör inte hcllcr rysscn skuilc lilia
ha ett gäng envetna svensicar som
aldrig göi vad någon överhet
säger.

Vad jag lattat nv dc styrande
just nu, rå är Socrige helt bank-
rutt.

Var skog är för dyr, sa c{cn kan
inte sälia.

Vårt järn är för dvrt. sa dct går
inte att sälja.

Vårt jordbruk far stort, dct går
inte att sälja.

VI

Vår mekaniska industri är för
omodern och {ör dyr, dcn går in-
te att sälja.

Våra ungar är för dyra, men
dom kan vi ju intc sälja.

Vi är skyldiga *ndra ländcr så
mycket pengår att vi aldrig kan
betala igen, hur stora sk*tter som
än tas ut.

Här behövs verkligcn civil-
motstånd, Irör alla vet vi ju att
der inte behiivcr vara så. här. Vi
vet.ju ått påpper och virke och
artnat s*m {åi *v skogen behiivs,
både här hcmma och"utomlarrds.
Det finns massor av människor
som varken hår bostäder ellär
tidningspappcr. Vi vct iu .rtt dct
k*n tiflverlcås massol med nytti-
ga sakcr av iärn och mckaniska
verkstäder, som skullc komma
till nvtta någonstans i r'ärldcn.
I Ätt vi shall vara rädda om rå-
vårornä, och försök* oss på mcra
återbruk, måste bli ett civilmor-
ståndskrav med dct srtarxste.
I Att många människor svålter
ihjäl mcdan vi tvingar vara bön-
dcr att produccra nrindrc. mistc
också bfi ctt fall tör civilntotstan-
darn a.

O Vara unqer kan aldrig Lrli iör
dyra- Att h* en masså människor
aibctslösa dct är ctt rcsursslöseri
som är hclt onödigt. (Jrg hörclc i

das att det är 10 000 fiirskolclä-
,aie arbctslösr;. Samtidigt är t'lct
intc ordnat med Lr;.rnomtorgcn'
Dett* är en arljctc för civihnot-
standarna. Vi nrJStc iivcrtt'ga
övcrhctcn att dcssa människor
skall ha ett arbetc, barnen få en
hygclig och allniin ornsorg. Att
kiaiicina lrlir snra ctclt lugna, ntt
de vuxna människorna 1år korta*
rc arbctrtid, att dc kan gi)ra n.1-
eot vettigt med s-in _iritid,.och att
Dcnsarnas m.rn{t.rl.l intc bctvder
t tt ,<'.. . " r Iallt lrar I varldcl'1 .

Hur ailt detta tkall sn till är j.rg
inte människa att reda ut jr'rst nu'
Men iag hoppas vi tiilsarnmtns
kan koÅrna på någ*t sätt att bör-
i* på, När vi'nu inictt att det L:ara
finns oiönsanrhct i $verigc, karr
vi lråga vad cn eventucll fiendc
kan vilja rv trss?

Fredsduvan
som smycke
I I förra numret skrcv vi crn sil-
vcrsmcclcn K.rrin [:crncr i Morr,
som giir smycken inspireradc ;rv
uhr symbol, iordklotet mcd
fredsduvan. Tyl,ärr kom intc atl*
ressen med. Kar.ins adress är:
Karin Ferncr
Bryggargrind g
Lissclbv
792 AA M,rra.

STRAIGHT AHEAD
INTERNATIONAL
O En nv. intcr-n;tioncll kvinrro-
tidning har sctt ciilgens lir-rs. Ilen
heter Srrtriglrt ahcad intcrnrltional
(son"r bctvJcr Rakt ir.rm intcrnr-
tiorrcllt) och är cn littcrär kvirr
n*tir{ning, En al' redaktiircrna iir
Maj ljant i Stockholm. M,rlsätt-
ninq iör tidningcn ir ,itt iikr iiir'-
staclscn mcll.rn kvinnor i olik.r
r'"irl.lstlclar {cnonr ;rtt sprid,r irr-
formation i f'rågor sum rör kr,in-
nor. "Onr vi kvinrror skall inta
var plats i hist.lricn oclt ;iöt'"t i rr,r
röstcr hördr. lttistc vi hir ctt brc-
darc blickfält än v;ira iamilicr,
s:rnrh.illcn. ellcr l,indcr". skrivcr
redaktörcn. Fiirsta numrct irtne-
håller diktcr och novellcr trån
S),dairika, Eltrupa (cn r:ovell ev
Margarete F.kstriim), In.lit'n, Lr-
tinamerika, A{rik,r osv. I)c skilil-
rar kvinnors \:rlrdag och upple*
r.clscr i sina olika ktrlturer. l)css-
utom tinns ett l'ototrppsl,rq. Ti,.l-
ninsen är på cngclske. Att prenLr-
mcrcrå kostar l0 dcillar tor ett rr.
l)cnger s()nr skick.rs till Tirnc
capsule Inc. {S.Ä.I) GPO box
1 185, Ntn' Ycrk, Neu. York
10001.

Jo, vår cnorffla vapenindusri,
naturligtvis. . . Om vi krrn sora
cckså den olönsam så är vi gans-
lce tryE;ga, cller hirr?



" ,: ryen alla nfimngivnnll

är'rrriillt'
htitt i iulihettan rcstc SKV på
stuciieresa till Paris.
{28h9ltOEn tic{ig rnånr{ag mcr*
gon besökte vi Renaultfabriken i
Flins, 50 km utanför llaris. Fab-
riken har 18 500 lrberare, vår$y
7 500 är invandrarc r-rch 1 100 är
kvinnor, Mycker har ändrars se-
d,an Claire Ltchere/li skrev å/r:e
elltr der riktiga lit,er försäkrattc
guidcn. Hur mycket fick man
inget bc*repp <lm. Han berättade
ivrigt om bilarnas alla detaljer,
mindre villigt om t. cx. franskun-
dervisning fbr invandrarc cch ar-
betarskl.dd. Fackcts (CCT) re-
presentånter, som vi också träffa-
dc, påpekade att n)' teknik intrr:*
duccras utan rrt nran l'er tillr.ick-
lig utbildning. I 000 olycksl'rlli ar
lcdcr ti11 na*on form av hantli-
k*pp.Men löncrna i detta statligr
ägda l'örctag liqgcr I 5*20 'll, iivcr
lönerna på andra t'abrikcr.

Undcr vccken bcsökte vi bådc
kommunistprrtier oeh socialisr-
partict. Nadia, propagarrdaans*
varig pa particentrllen, tog em,rt
oss i PCF's bvggnad r"id Placc du
Coloncl lrebicn. Parrict kämpar
för kvinrrors rärt till arbctc, jäm-
ställdhct i arbctslivet, kostnadsfri
abort på alla sjukhus.

I förortskolnmuncn Gennn'il-
licrs. komrnuniststyrd sc-
dan1935, kunde vi sc konkreta
cxcnrpcl på PCF's politik. 50 000
minnisk.rr bor i komnruncrr. Av
dessa ir 75 "/n arbetarc ,rch lägrc
tjänstenrän, 33 "/r' invandrare . I
kommunbudgeten prioriteras
barn och ungdomar och argärder
som skapar arbctcn. ävcn kultu-
rcn har stort utr)'mrnc. Vi fick se
musikkonscrvatoricr, dct fina
bibliotckct, cil allrktivitctshall
unqier byggnad bl. a. Och oenr
bctal*r? Jo, kommuninvånarna

bi,.Jrar mcd 7 '7, i skart, {örctagcn
stär för 8J '/t, och resrcn tas ut i

form av skrrter p:r förmögenhc-
ter o. .lyl.

Tillsamnrans mcd en grupp
från Socialistisk Vcnstre i Norre
vandradc vi un cttenniddag i Pa-
riskommun,:ns kvartcr i Mont-
martre. Vi besöktc kyrkogårdcn
Pirc Lachaise och ladc r()sor
vid Mur des Fcderes, dcn mur
där tillfangaragnr kommunardcr.
arkebuscradcs :i\. rcgcringstrup-
pcrna. Kvinnorna spcladc cn sror
roll i Pariskc,mrnsn"n. Dct finns
det litteratur om. Pr k1,r-[11g3r.1-
nc vilar mnnga socialistcr och
kommunistcr men ,rlla rramngir,-
na är män.

Tidcn kändcs knrpp mcn räck-
te äncla till iörvan",isr,ärt ,oy.-
kct. Och narrcn mcllan dcn l.}
och 14 jutri - då d;rnsade vi på
gatornaI Birgitta Jeppsson

Vi e tn afiains afi7,1 in g en
Vår insamlins för mcdicinsk ur-
rustning till kvrnnoklinilccr i Viet-
näm går vidare. Ilostgiro nr är
51323*4. Hitrilis har 86.8/1,06
liommir in av de 100.000 vi skall
samla in. I;lcra srrs har rctlan korn-
mit fram till Vicrnanr och lrar ple-
cerats ut pr landsbvgdcn i norrr
dclcn nu landct. l)ct skrivcr Kr.in-
noförbuntJct i crt brcv som vi fårr i
dagrrna. f)c sänrlcr siua varmasrc
hälsningar oe h tackar iör v:rrt soli-
dari tctsa rbctc.

Till Victnanrinsanrlingcn, stlrn
fortsätrer år efter år, har kommit
III.

l'r;rn.rp',1r11
591.69t.71

Birqitt: J(.1\p\s()r1, Higcrstt n I00:-
Kirsten Pcrssrrn. (iirtrboru 50:-
lrtsrnrlat lVli,r ['.m:huinre r -lt{J:-
R'rit Nl \!'icrrtll, I)eic 50:-
Anrr,r Pcttcrs*(rn, A vc\t;l 1 0:-
Kir.ten [)(.rsson. (iörc[r,'rg 50:-
Currrrcl Ruclirr, \/irrliil'rr lOC:-
Lili-irr D.rhlb,'ru, Pitce tOO:-
lrsarnlrt lllir ljrnslr.'irtrer ll0:*
Ktrlshanrns \KV-.rrJrlrrirrg i00:-
Antnrvn.r "Vi rrink*r pir i,)r" ?00:*
Annå Ptttcrsson, Åvrstlr l0:*
Hildegarcl l.i*rlholnr, l',nskedc 25:*
l\{.rie tsr'llip$. Sigtunr lO0:-"Tillnrinrrc lr Sr'lyrjg Riinn"'J'lt.tttt,t' l.irrt{qr.ist, \r,,ukh,rlrrr 5l:-
lrrgcbt'r1 [ irr,lbcrg, Sr,'chholrrr ICO:
Hi],1.r Wihclu,Jolt,rrrncshrrv 5C:
Birgit u. lr Hil.ling Arrrlursson,.l-lrur' li:*
I inrrc.r l:lfsrriinr, \pang.r 5l:
HilJ,r I ),rrri,:lrsr'n. Luclr ik.r 2C:-(lunill.r ()hnrrrrr, Upp5;l; 5C:-
M.rrgot l3,,r.rstcclr, ( iii'lt. 5C:-
Annl \Vcrrnl..;rrr,.lt,lr.rnrrcslr,rr l5:-
M:rrgit [;trrslrrr:,1, ( iir11[-.lpg iC:
\irrni Rvdsiti,5t.rt'kir,rlnr 50:*
K 'r'h [ [.rt;r'cn. Borl:ingr' iC:-
['. l'crs.rrtt-l):rlrlcn, I r'.krtlc iO:,
ijlse-I'Iri lirtnssor), Iidshrr' 5C:-

Annr l\l.rria Hclls ig. Sr,rckh.rlrrr
B. Brt'ntlrr, hl,rssii;
Monika \\,'ikstriim, Botlcrr
Grerr Almgren. Stoe li.lrr'lnr
A. B. Sarnucl.ron, H.irnös,rrrtl
Srrni"r Klt rn, Upps.rlr 

.Annikl Cu.tJvss,,rr. Si;.lrrt il r.
Abcl Viik. N{,rrr
An na Pr:ttcrsson, Aycsta
D.rgny Lirrtlkvist, I .rrlcruik

.f oltann.r Fisslr, ( iiitL't.orq
Alicc S,tnrlell, Critchor F
C urr Hiijlu nd, 

.V 
:ir Fnriunda

Sonie ilorg, Critr:Lrorg
Crct,r Scgcrss,rrr. ( iittclr,rrg
Kir*tcn Pcrss.rn. Hi:ings-itrek.r
Mrric- L utiisc Stcrrr*ori, St,rckhrrlrrr
S K.rnr. Jr'ltrntrcsh,""
(. rrrin Ht,irribcr6, 5Ping.r
Helcn. lr{n*ll, lJ,rllrr.is
( iunrrcl l(uJin. V jrrq;iker
Annil P('ltursbrrn, Avt'sl.r
gon jir u Villt llt'r1i, Ciirc[ror6
Sus.rnne \l:rlnrqr, isr
N{ Kinrinrarrn, St,rchlrt'lnr

" lill Siri l)crkcr'ts rlirrrrr"'
Brittl Jt,ltrnsr,rn, H.rlurstrtl
Srnrnr.rnllgt rt'rulr.lr J0 ti. H-l

_t0r_
59$,611:19
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Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Box 3120 103 62 Stackbolm

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4

SKV är partipolitiskt obundet och uerkar för crt clcmokratiskt samhälle med en ekonomi som intc bvggcr pa profir utan pa
människbrsbeho',cttsamhällefrittfråna}laformerar'förtryck....

F;ä;;;;ir t"ijrati"i;; ;; -rr. ";rt.-fo, iämlikhet mclhn kvinnor och män och för kvinnornas dcltasanclc på alla onrråden
av det ekonomiska, socia'la och politiska liver, sanlt ått verka för ett socialt och ekonomiskt rättrist samhelle där allr har ett
meningsfulltarbete. ' : 

.

l-Art verka-fo-r ett samhälJe dår alla ba.rn r:ch ungdamar k*n kånna tryggher och har iika vårde, och dår cle till{örsi.kras fysisk
och psvkisk hälsa och ges samma utbildningsmölligherer.

? t, r.erka {ör {red, alit framridsarbetes grundr.al * mot krig och imperialism, krigerrs främsta orsak. }iörbundet vill vcrka
för allmän och total nt.lrustning.

l- Ätt verka för..skydti av vår cgen och framtida generationers rnilfö, för ett resursbevarande samhällc conr tar hånsvn till
människors verkliga bchov ocli sanrhandcn i naturcn.

I Art vcrkr för soli.laritct mcllan folkcn, lör folkcrrs n.rtionella oberoende, för.le förtrvcktas bcfriclsckamp, {ör en värlcl iri
från varje form,rv ekonomiskr, politirkt,:ocialt oeh kulturellt förtr;'ck, rnot fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av sår'äl vuxnå scn b*rn.

SKV har ikorthcr foli;rnde hisroria. 191-{ bilclatles Iriireningcn Frisinnadc Kvinnor under plrollcn: Mot krigspsvkos, för
dernokrari och kvinnors liksrällighct. Är.193.1 rrrvidgg.ler f.rrbundet si rtt ctt.srntarbcrc bleiimöiligt mellen .rlla kvinnor som
å"rfi,"i. en ,.*h:illrutrcckling ii,änsrcrriktning. De"fick förbun.lct sitt nuvarande nantn.

Är 1946 anslörs Sr.enska Kvinr:ors Vänsteifiirbund (Su'cdish Women's Left Federation) till Kvinnornar l)emokratiska
Världsförbund. KDV. (Womcn'. Intcrnatiorral Democlaric I-cdcration, WIDI:).

KDV har 129 anslurna i-rr-qanisationcr i 114 länJcr med flcra hundr.l rniljoner nre.llenrnrar. KIJV har rillcrkånts konsu]tatir'
sratus hos FN:s ck,rnomiskä och ,ociala ra.l s.rmt hos Li NESCO. I)cnnl status innebär rätt att vttrå si1; ii.l s.lrnmanrräden
ochattframläggacgnnförslagmunrIigene}lcrskriftligen,..

SKV-avdelningar
f rvika
IJiltA r ellcr
Högirrvå;;en 4
6/1 00 Arvikrr

Ambiörby
Flllen llriksson
Box 414
6t0 52 Anrbiör'b1'
Tel C5{:l/801 l2
Båtskår*näs
Lilll'Johansson
Box ?C]
950 5.1 Bitskiirsni,s

I)eje-Forrihaga
hlonica Rrnung
Iloklic{rn ?0
5{r7 00 |orshaua
Tel. 054i705 14

Finspång
Än na- Lis:r Ciir;rr-*.sott
Gr;-t;;ötsv:igen t4
6li 0Q lrinspång

Gotland
Cunilla Mrnnekc
5:t Klemen.sgat.rn 3
631 C0 Visbr'

Cöteborgsdistrihtet:
7.;.{- t-i".,,,.,,.
Rtgnvldersg. "tr

417 32 GötEborc

Fluskvarna
Ingrid Nilsson
Nlunkgatirrr 5
,. | ^^ | | 1irb I Uu f'ItlSKYJfllS
Trl Cl6,i1l 7a 55

Kerlshamn
Sorria Kirrlsson
Pl r04e
190 7J Ås;rrunr'frl C'15"{/291 60
Kcrhtad

1IU{ur l\ilflsJ(Jt'l
Bergsl.rgrg:trrn :ltl{)f J li N,1l lStJ(l
Tcl. o54ll5 7?.15

Katrineholnr
[*gfr Anrlelssort
lljulög.15-37 C
641 3C Katrirrelrolrn
I"inköping
l',lisrrbet Pctssou
Skolgetirrr I A
582 3.i t.inkiiping
Liungby
lllsrntri Edstriin'r
Olofsg.26 B
341 00 Ljungbv

Luleå
Ågne s \\ cnnl.:*rg
!ir,rng;rclsringcrr 30
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lag tänkte på mitt ansvar som mor och som ledare,
Joch då tyckte iag min roll i Mexiko verkade ganska
svår, med tanke på allt den där fröken sagt åt mig. Jag
hade satt mig mellan två stolar, som vi brukar säga.
Men jag hade bestämt mig för att fullfölja det uppdrag
mina kamrater hade givit mig.

Från La Paz for vi till Lima, sedan till Bogotä och
tillslut till Mexiko.

Under resan tänkte j^g. . .tänkte att ja1, aldrig hade
funderat på att resa i flygplan och ännu mindre till ett
land så långt borta som Mexiko. Aldrig, för så fattiga
var vi att vi ibland knappt hade något att äta och inte
ens kunde resa i vårt eget land. Jag tänkte på hur jag
alltid hade velat resa genom mitt fosterland från det
ena hörnet till det andra. . . och nu var jrg på väg så
långt bort. Det gav mig en känsla som samtidigt var
behaglig och smärtsam. Hur mycket önskade jag inte
att andra kamrater fått detta tillfälle!

På flygplanet talade alla andra språk, de pratade,
skrattade, drack och hade roligt. Jag kunde inte prata
med någon. Det var som om jag inte hade varft dår.
När vi mellanlandade i Bogotä träffade jag en kvinna
från Uruguay som också skulle till Mexiko för att vara
med på Konferensen, och då fick jag någon att tala
med.

f ramme i Mexiko blev jag mycket imponerad av att
I där fanns en sådan massa ungdomar, som talade alla
slags språk och som tog emot alla som kom. Och de
frågade vilka som skulle till Internationella Kvinno-
årets Konferens. Man gjorde allt lätt för oss i tullen.
Sedan for jag till ett hotell man hade anvisat mig.

I Bolivia hade jag läst i tidningarna att det fanns två
ställen där Internationella Kvinnoåret skulle firas: det
ena var "la Conferencia" för de officiella representan-
terna för regeringarna i alla länderna. Det andra, "la
Tribuna", var för representanterna för sammanslut-
ningar, som inte hade med regeringen att göra.

Den bolivianska regeringen sände sina delegater till
"la Conferencia". Och de gav sig av med pomp och
ståt och sa att i Bolivia, till skillnad från alla andra
ställen, hade kvinnan uppnått jämställdhet med man-
nen. Och de kom till "Conferencia" för att tala om
det. Jag var den enda bolivianskan som inbjudits till
"la Tribun a" . Där tråffade jag andra bolivianska kam-
rater, som hade utvandrat till Mexiko.

Då hade jagför mig att det fanns två grupper: en, på
regeringsnivå, där överklassens damer ingick: och den
andra, på icke-regeringsnivä, dår det ingick folk som
jag, med liknande problem, just såna, ödmjuka männi-
skor. Det var en illusion jag hade: "Kors!" tänkte jag,
"jag kommer att fä tråffa lantarbeterskor och andra
arbeterskor från hela världen. Alla kommer art vara
som vi, förtryckta och förföljda människor."

Så stod det ju i tidningen, tänkte jag.

f)å hotellet blev jag god vän med en ecuadorianska
I och tillsammans med henne gick jag till Tribunens
lokal. Men jag kunde bara gä på måndagen. Föredra-
gen hade börjat redan på fredagen. Ecuadorianskan sa:

"Kom, kom med kamrat. Hår år det kvinnans mest
brännande problem behandlas. Det är alltså här vi
måste göra vår röst hörd."

Det fanns inga sittplatser kvar. Då satte vi oss på
trappstegen. Vi var mycket entusiastiska. Vi hade re-
dan gått miste om en dag i Tribunen och ville ta igen så

mycket som möjligt och sätta oss in i vad som hände:
få se vad så många kvinnor tänker, vad de säger om det
Internationella Kvinnoåret, vilka är de problem som
bekymrar dem mest.

Det var min första erfarenhet av något sådant och
jag inbillade mig att jag skulle få höra en massa saker,
som skulle hjälpa, att ta mig fram här i livet, i vår
kamp, i mitt arbete, ni förstår?

Nåja, i det ögonblicket kom det fram till mikrofo-
nen en ordentligt blonderad gringa mcd en massa ting-
eltangel om halsen och händerna i fickorna. Hon sa till
församlingen:

"Jag har bara bett afi fä låna mikrofonen för att tala
om mina egna erfarenheter. Ät ott borde männen ge
tusen och en medaljer, för att vi, de prostituerade, har
mod att gå och lägga oss med så många karlar."

"Bravo!" ropade många. Och applåderade.
Ja, min kamrat och jag gick därifrån, för där satt

hundratals prostituerade församlade för att reda ut si-
na problem. Och vi gick till en annan lokal. Där höll
de lesbiska till. Och där lät det så här "att de var
lyckliga och stolta över att älska en annan kvinna. . .

att de skulle slåss för sina rättigheter. . ." I den stilen.

et var inte precis det som intresserade mig. Och
för mig var det något obegripligt att man kastade

ut så mycket pengar för att diskutera såna saker på
Tribunen. För jag hade lämnat min man hemma med
sju barn och tvungen att arbeta i gruvan varje dag. Jag
hade rest hemifrån för att berätta om mitt fosterland,
hur det lider, att man i Bolivia inte uppfyller Förenta
Nationernas bud i Deklarationen om de mänskliga
rättigheterna. Jag ville berätta om detta och lyssna till
vad man hade att berätta från andra länder som ex-
ploaterats, och höra på andra grupper, som redan be-
friat sig. Och så stöter man på den här sortens pro-
blem. . .J^g kände mig en aning vilsen.

I andra salar reste sig somliga upp och sa: bödeln är
mannen. . . det är mannen som ställer till krig, det är
mannen som tillverkar atomvapen, mannen som slår
kvinnan. . . och vad är det då man ska göra för att
skaffa jämställdhet åt kvinnan? Först måste man för-
klara mannen krig. Om karln har tio älskarinnor, ja dä
ska hustrun ha tio älskare också. Om karln gör av med
alla sina pengar genom att slå runt på krogen, då ska
hustrun göra likadant. Och när vi nått denna nivå, då
ska man och kvinna ta varandra under armen och sätta
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igång med att kämpa för sitt lands frigörelse, för att
förbättra villkoren i sitt land.

Detta var mentaliteten och det största bekymret hos
flera grupper, och mig gav det en ordentlig chock. Vi
talade mycket olika språk, eller hur? Och det gjorde
arbetet i Tribunen rätt svårt. För övrigt kontrollerades
mikrofonerna bra mycket.

Då slog vi oss samman, en grupP latinamerikanska
kvinnor, och vände upp och ned på allt det där. Och vi
kungjorde våra gemensamma problem, vad vårt fram-
åtsträvande bestod i, hur flertalet kvinnor lever. Vi sa

också att, för vår del, bestod inte det främsta och vikti-
gaste arbetet i att slåss mot våra män, utan att tillsam-
mans med dem ändra på det system vi levde under till
ett annat, där såväl män som kvinnor har rätten till ett
liv, ett arbete, rätten att organisera sig.

-fill en början märkte man inte så mycket av över-
I vakningen som förekom i Tribunen. Men alltefter-

som det kom fram hur man röstade, vilka förslag man
gjorde, så förändrades det hela. De kvinnor, till exem-
pel, som försvarade prostitutionen, födelsekontrollen
och alla sådana saker, ville framhålla dessa ting som
problem av allra största betydelse att diskuteras på
Tribunen. För oss var detta verkliga problem, men
inte problem av grundläggande betydelse.

När de till exempel talade om födelsekontrollen, sa

de att vi inte kunde ha så många barn och leva i så stor
fattigdom, för vi hade ju inte ens mat att ge dem. Och
de ville i födelsekontrollen se något som skulle lösa
alla problem med svält och undernäring.

Men som de framställde fodelsekontrollen, kan den
i verkligheten inte utövas i mitt land. Vi är redan så få
bolivianer, och skulle födelseantalet minska, skulle
Bolivia bli avfolkat. Och då skulle vårt lands rikedo-
mar bli kvar som en gåva åt dem, som vill styra oss helt
och hållet, eller hur? Inte heller förklarar det varför vi
lever i elände på detta sätt. Allt skulle kunna vara an-
norlunda, för Bolivia är ett mycket gynnåt land vad
gäller naturrikedomar. Men också vår regering före-
drar att se saken på detta sätt för att bortförklara det
bolivianska folkets levnadsstandard och arbetarnas
uselt låga löner. Och då tar de sin tillflykt till den
otyglade födelsekontrollen.

På det enaoch det andra sättet har man försökt rikta
in Tribunens uppmärksamhet på olika problem, som
inte var av grundläggande betydelse. Därför måste vi
låta folk få veta, vad som är allra viktigast för oss, vad
gäller allt detta. Personligen lade jag mig i flera gånger.
Det blev korta inlägg, för vi fick använda mikrofonen
bara två minuter i taget.

Filmen "La Doble Jornada" (Dubbelt Dagsverke),
gjord av den brasilianska som inbiudit mig till Tribu-
nen. tjänade också till att ge folk en inblick i att de inte
hade den minsta aning om vad livet är för en bond-
kvinna eller arbeterska i Latinamerika. I "La Doble
Jornada" visas kvinnans villkor, särskilt vad gäller ar-

34

betet. . . Där får man se hur kvinnan lever i USA, i
Mexiko, i Argentina. Så det blir stora kontraster. Men
ännu klarare framstod de, när man skildrade Bolivia,
för där hade filmaren intervjuat en arbeterska från las

Lamas som väntade barn. I intervjun frågar hon:
"Varför vilar ni er inte så mycket som ni ska, ni som
snart ska föda barn?" Arbeterskan säger att det kan
hon inte, för hon måste tjäna till mat åt sina barn och
åt sin man också, för han är rentista (Rentista - Pen-
sion p.g.a. invaliditet eller sjukdom.) och hans pension
är mycket liten. "Och avgångsvederlaget?" frägar bra-
silianskan. Då förklarar gruvarbetarhustrun att hennes
man var alldeles förstörd, när han lämnade gruvan'
och att alla dessa pengar gått åt till att försöka bota
honom. Och därför måste hon arbeta, hennes barn
också, för att klara livet för mannen också.

Ja, det var nog ganska starkt och dramatiskt, eller
hur? Och kamraterna i Tribunen blev på det klara med
att j^g inte hade ljugit, når jag berättade om vår situa-
tion i gruvan.

När föreställningen var slut, och eftersom jag också
hade varit med i filmen, lät de mig tala. Då sa jag att
det här förhållandet berodde på att ingen regering ha-
de bekymrat sig om att skapa arbetstillfällen för de
fatttga kvinnorna. Att det enda arbete man tycker pas-
sar kvinnan är det husliga, och det till på köpet gratis.
För jag, till exempel, fär 14 pesos i månaden, det vill
såga 213 dollar, som tillkommer mig av det familjeun-
derstöd som läggs till min mans lön. Vad betyder 14

bolivianska pesos? För dem kan jag köpa mig två mug-
gar mjölk eller en halv påse te. . .

"Därför" sa jag, "måste ni förstå att vi inte ser nå-
gon lösnin g pä vära problem, innan det blir någon
ändring på det kapitalistiska system vi lever under."

Många av dessa kvinnor sa att de först nu börjat
förstå mig. Flera av dem grät.

Den dag när kvinnorna talade mot imperialismen,
talade jag också. Och jag lät förstå hur vi lever helt
beroende av utlänningar i allt, hur de tvingar oss till
vad de vill, så väl ekonomiskt som också ur kulturell
synpunkt.

f)å Tribunen lärde jag mig mycket. Och framför allt
l- le.d. jag mig att mer uppskatta mitt folks klokhet.
Varenda en som grep mikrofonen där sa: "Jagär licen-
åat, jag representerar den och den organisationen. . ."
Och bla-bla-bla, så kom hon med sitt inlägg. "Jag är
lärarrnna". "Jag år advokat". "Jag är journalist", sa

någon annan. Och bla-bla-bla, så kom de med sina
åsikter.

Då tänkte jag: "Här har vi licentiater, advokater,
lärare och journalister som ska tala. Och jag. . . hur
ska jag ställa mig? Jag hade en del komplex, kände mig
feg. Och dessutom var det svårt för mig att tala. När
jag första gången stod vid mikrofonen framför så

många fina titlar, kände jag mig som en liten grå rätta,
men presenterade mig och sa: "Ja, 1ag år hustru till en



gruvarbetare från Bolivia". Men rädd fortfarande, ni
forstår ?

Och jag tog mod till mig att belysa de problem, som
diskuterades där. För det var min plikt. Och jag för-
sökte framhäva dessa problem för att hela världen
skulle lyssna till oss.

Detta ledde till en diskussion mellan mig och Betty
Friedman, som är en sror feministisk förkämpe i USA.
Hon och hennes grupp hade föreslagit några förbätt-
ringar rörande planen för "Världsaktionen." Men det
var framförallt feministiska förslag och vi var inte
överens på den punkten, för det uteslöt vissa problem
som är av grundläggande betydelse för oss latinameri-
kanska kvinnor.

Friedman uppmanade oss att följa i hennes spår.
Hon yrkade på att vi skulle överge vår "krigiska akti-
vitet", hon sa att vi var "manipulerade av männen", att
vi "bara tänkte på politik" och att vi fullständigt
struntade i de feministiska angelägenheterna," som till
exempel den bolivianska delegationen", sa hon.

å bad jag om ordet. Men de lät mig inte tala. Men,
tja jag reste mig upp och sa: "Ni får ursäkta att

jag förvandlar den här Tribunen rill ert marknadstorg.
Men jag omnämndes och måste få försvara mig. Tänk
pä atr jag har bjudits hit till Tribunen för att tala om
kvinnans rättigheter, och i den inbjudan jag fick fanns
också ett dokument från Förenta Nationerna, deras
Magna Carta, där man erkänner kvinnans rätt att ta del
i politiken, att organisera sig. Och Bolivia har under-
tecknat detta brev, men i verkligheten tillämpas det
bara i borgarklassen."

Och på det sättet fortsatte jag att lägga ut texten.
Och en kvinna, som var ledare för en mexikansk dele-
gation, kom fram till mig. Hon försökte på sitt sätt
inpränta i mig Tribunens slagord detta Internationella
Kvinnoår, vilket var "Jämlikhet, Utveckling och
Fred." Och hon sa till mig: "Vi talar om oss själva,
frun. . . Vi är kvinnor. Hör på, frun, glöm bort ert
folks lidanden. Glöm för en stund bort massakrerna.
Vihar redan talat tillräckligt om det. Vi har redan hört
tillräckligt om det. Vi har redan hört tillräckligt om
det. Låt oss tala om oss. . . om er och mig. . . om
kvinnan, alltså."

å sa jag till henne:
LJ "lJtmärkt, vi ska tala om oss två. Men, om ni
tillåter, så vill jag 6örja. Min fru, jag har känt er i en
vecka. Yarje morgon dyker ni upp i en ny klänning.
Men det gör inte jag.Yarje dag kommer ni hit sminkad
och kammad som den som har tid att sitta i en elegant
damfrisering och kasta ut ordentligt med pengar på
sånt. Det har inte j^g.J^g har sett att ni varje eftermid-
dag har en chaufför i sin bil som vänrar på er vid
porten till den här lokalen för att köra er hem. Det har
inte jag. Och för att komma hit så som ni gör det, är
jag säker på att ni bor i ett rätt elegant hem, i en rätt fin

stadsdel också, eller hur? Men nu är det så, att vi gru-
varbetarhustrur bara har ett litet kyffe som vi har till
låns, och när vår man dör eller blir sjuk eller avskedas
från företaget, har vi nittio dagar på oss att lämna detta
kyffe och sedan står vi på gatan.

Säg mig nu, damen: Finns det något i er situation
som liknar min? Finns det något i min belägenhet som
påminner om er? I så fall, om vilket slags likhet ska vi
tala? Om ni och jag inte liknar varandra, om vi är helt
olika, vad talar vi då om? I denna stund kan vi inte
vara varandra lika, inte ens som kvinnor. håller ni inte
med om det?"

N z{.n då kom en annan mexikanskafram och sa till
I Y lmig: "Hör på ni: vad vill ni egentligen? Den här
kvinnan är ledare för en mexikansk delegation och har
förtursrätt. Förresten har vi här varit mycket tillmö-
tesgående mot er, vi har lyssnat till er på radion, i
televisionen, i pressen, här på Tribunen. Nu år jag
trött på att applådera er."

Jag blev sannerligen ursinnig över att höra henne
säga detta, för jag fick för mig att de problem jag ville
framhålla dä bara tjänade till att göra mig till något
slags teaterfigur, som skulle applåderas. . . Iag kände
det som om de behandlade mig som en pajas.

"Hör här, damen", sa jag, "och vem har bett er
applådera? Om man kunde lösa problem med sådant,
nog har jag händer att applådera med, och inte skulle
jag heller kommit från Bolivia till Mexiko och lämnat
mina barn hemma för att babbla om våra problem här.
Spara era applåder till er själv, för jag har fått höra de
vackraste applåder i mitt liv, och de har kommit från
gruvarbetarnas valkiga händer. "

Och det kom till en häftig ordväxling.
Till slut sa de åt mig:
"När ni nu tror er om så mycket, stig då upp i

talarstolen." J^g steg upp och talade. Jag lät dem förstå
att de inte lever i den värld, som är vår. Jag lät dem
förstå att i Bolivia respekterar man inte de Mänskliga
Rättigheterna och art där tillämpas den så kallade
"trattlagen": vid för somliga, trång för andra. Att
dessa damer som samlas för att spela canasta och app-
lådera regeringen, har all garanti därifrån, all uppback-
ning. Men att kvinnor som vi, vanliga husmödrar, som
organiserar oss för att höja vårt folk ur dyn, oss spöar
man upp, oss förföljer man. Allt detta kände de inte
till. De kunde inte se mitt folks lidande. . . de kunde
inte se hur våra män spydde upp lungorna bit för bit i
pölar av blod. . . De kunde inte se hur undernärda vära
barn är. Och naturligtvis visste de inte vad det för oss r

kvinnor betyder att stiga upp klockan 4 pä morgonen
och gå och lägga sig 11 eller 12 på natten, bara för att
hålla ordning på hushållet, beroende på avsaknaden av
allt som skulle kunna underlätta vårt arbete.

"Ni", sa jag, "vad kan ni veta om detta? Och så är er
lösning på det hela att man ska slåss mot mannen. Ja,
jo, det låter fint. Men inte för oss, däri ligger inte den
verkliga lösningen."

35



lf | är jag fått ur mig allt detta, inspirerad allra mest
| \ "u den ilska jag kände, klev jag ner. Och många
kvinnor följde efter mig. . . Och utanför salen stod
många som såg lyckliga ut och sa att jag borde uPP i
talarstolen igen och att iag borde representera de latin-
amerikanska kvinnorna på Tribunen.

Jag skämdes över att iag inte tillräckligt lyckats
framhålla mitt folks klokhet. För ni förstår: jag som
aldrig gått på något universitet eller i något läroverk
heller, jag som inte var någon lärarinna, licentiat, ad-
vokat eller professor. . . vad hade j^g pä Tribunen att
göra? Det jag hade talat om var bara sådant som jag
fått höra från mitt folk alltsedan vaggan, skulle man
kunna säga, fått höra av mina föräldrar, mina kamra-
ter, vära ledare. Och nog tyckte jag at'r. folkets erfaren-
het var den bästa skolan. Det jag lärt mig av mitt folks
erfarenheter har varit den bästa uppfostran. Och jag
grätnär jag tänkte: "Så storslaget mitt folk är!"

Vi latinamerikanska kvinnor satte uPp en skrivelse
som sa vad vi ansåg om kvinnans roll i u-länderna och
om allt vi tyckte var viktigt att framhålla med tanke på
det. Och pressen publicerade detta.

En annan sak som var till rätt stor nytta för mig i
Tribunen var att träffa kamrater från andra länder,
särskilt bolivianskor, argentinskor, kvinnor från Uru-
guay och Chile, som hade varit i liknande situationer
som jag, vad gällde arresteringar, fängelser och andra
sådana problem. Jag lärde mig mycket av dem.

I ag tror att jag klarade av det uppdrag jag fick av

J k"-r.t.rna i Siglo XX. I Tribunen umgicks vi med

-å.tg" andra kvinnor från världens alla hörn och vi
lyckades nog åstadkomma att hela den värld, som var
representerad där, fick upp ögonen för hur det är i vårt
land.

Det har också varit en enastående erfarenhet att vara
tillsammans med många, så många kvinnor och ha fått
erfara hur många det är som är engagerade i kampen
att befria sina förtryckta länder.

Jag tror också att det var betydelsefullt för mig att
ännu en gång kunna konstatera - och vid det har till-
fället samman med mer än 5 000 kvinnor från alla län-
der - att borgarklassens intressen faktiskt inte är våra
intressen.

Lantarb etarleainnornas första hongre ss

lia i mitten.

Foto: Stina Mossberg
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På den ockuperade Västbanken:

Stenar och lök
.*..,l--.1
r r rLrl
tårgasgranater
I "Israel no - PLO! Israel no - PLO! Israel no

PLO!" Drygt hundra palestinska kvinnor
står tätt intill varann på torget framför mosken
och ropar med gälla röster. Deras rop blir allt
högre medan de israeliska soldaternå närmar
sig med vapen i hand. Kvinnorna börjar kasta
stenar mot soldaterna. som svarar med tär-
gasgranater.

Det var på morgonen den 24 min palestinafödda väninna
mars som kvinnorna samlades i varför de skulle demonstrera:
mosk6n i staden E,l Bireh norr - Israelerna har avsart vär
om Jerusalem. Sex dagar tidiga- borgmästare och upplöst kom-
re hade den israeliska ockupa- munfullmäktige som folket här
tionsmakten avsatt stadens har valt. De vill splittra oss för
borgmästare. Sedan dess hade att krossa vårt motstånd, driva
kvinnorna demonstrerat varje bort oss och ta vårt land. Men
dag, och palestinier över hela vi tänker inte finna oss i det!
4.n ockuperade Västbanken Jag frägade om de verkligen
hade gått i generaistrejk 

lfrrX rf:öryi,iy:::, f;plats, och då svarade de:
- Vi är inte rådda. Vi är fu

Vi kom in i staden via småvä_ kvinnor, oss kan de inte kom-
gar, för huvudvägen från Jeru- ma åt. Männen och barnen lö-
Jale- var spärr Å ^, isråetsk p.er större risker att bli skjutna
militär. I iarie gathörn stod eller arresterade'
smågrupper i" öld"t.r med Innan kvinnorna lämnade
,uto"-rirrapen, på gatorna kör- mosk6ns svala dunkel fo.r att gå
de jeepar fia ' 

o.ttiittUaka. Mi- ut och demonstrera delade de
litdren försökte tvinga affärsin- ut lök till var och.en.- d.^p."-
nehavarna att öppna" sina buti- stod att man kan lindra effek-
ker, men ,rtatr fåmgång: så fort ten av tå1S.as genom att lukta på
solåaterna vände "ryg"g.n till krossad lök'
stängde de igen. >i

När vi kom till mosk6n satt
kvinno_rna dår, pä golvet, och Kvinnorna ställde sig tätt till-
planlade dagens demonsrra- sammans. Det var 6ade unga
tion. De berättade för mig och och gamla, västerländskt klää-

da skolflickor och traditionellt
klädda gummor med tofflor
och sjal över håret. Längst fram
stod en kvinna kring 70, i röd
broderad klänning och orange
huvudduk, och med blå tatue-
ringar i ansiktet."Vi står bakom vår borg-
mästare! Kommunhuset är
vårt! Israel no - PLO! Revolu-
tion till seger!" ropade kvin-
norna med sina lungors fulla
kraft. De stod hela tiden stilla,
och bara ropade, allt högre.

Efter nägra minuter körde
israeliska armljeepar fram pä
huvudgatan, och soldater när-
made sig från alla håll. Kvin-
norna borjade kasta sten mor
dem, och iublade när en officer
med walkie-talkie tvingades
söka skydd bakom ett av for-
donen. Medan soldaterna sam-
lades utom räckhåll för sten-
regnet borjade kvinnorn a byg-
ga en barrikad av skräptunnor,
stenar, bildäck och annan bråte
tvärsöver gatan upp motmosk6n. il
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Inga män eller pojkar deltog,
de stod stilla utmed husväggar-
na och tittade på.
Svart rök bolmade upp från
däcken som kvinnorna hade
tänt eld på. Medan soldaterna
delades in i smågrupper som
skulle ringa in demonstratio-
nen skrek kvinnorna alltmer
ursinnigt: "Filistina arabryal
Palestina är arabiskt!"

När tre tårgasgranater explo-
derade framför kvinnoklungan
upplöstes den snabbt. Den blå-
vita stickande röken bredde ut
sig över den öppna platsen som
nyss var full av människor. De
flesta kvinnor räddade sig in i
mosk6n. Ett par unga flickor
greps av soldaterna och fördes
bort.

Samma kväll rapporrerade de
israeliska TV-nyheterna i sina
sändningar p^ arabiska om
"oroligheter" på en rad platseri de "ockupeiade ornåd.nr.
Om demonstrationen i El Bi-
reh sades det: "En grupp terro-
rister hotade gå till attjck mot
stadens butiksägare för att de
inte höll sina butiker stängda.
Armdn tvingades ta rill tårgas
f öf att skydda butiksägarna
och lokalbefolkningen."

"Oroligheterna", protesterna
mot att israelerna avsatte sam-
manlagt tre palestinska borg-
mästare, spred sig och ökade i
omfattning. Generalstrejken

Deir Ammar är
en gammal palestinsk bondby på en bergsslutt-
ning några mil väster om Ramallah. Där bor ett
par tusen människor som lever på jordbruk, lite
boskap. och på vad några hundra av byns.yngre
män tjänar som underbetalda byggnadsarbetare
inne i Israel, fyra mil från byn.

T E ^n kommer inte till Deir Ammar om
lltl man inte hade tänkt det, för det ligger

4UÄvid sidan av allfarvägarna. Den smala
vägen slingrar längs bergssidorna. Någon mil
före Deir Ammar passerar vi en nybyggd av-
tagsväg upp till en judisk bosättning, Halmich,
på toppen av ett berg: små platta hus, stålstaket
och höga master för radiokommunikation. Ne-
re vid vägen ligger ett gammait fängelse som
byggts om till skola för bosättningens barn. De
spelar fotboll innanför taggtråden.

Vägen vi åker på blir allt smalare, till slut bara
en tvåmeters asfaltremsa. Strax efter den arabis-
ka byn Beitillo kommer avtagsvägen upp till
Deir Ammar. Den är knölig av srenar, mer läm-
pad för åsnor än för bilar. Bakom bergets ropp
tar den slut, i byn Jammala. Den andra vägen
fortsätter förbi en judisk bosättning på toppen
av nästa berg.

förlängdes trors hot om tvångs-
åtgärder, och skolbarn och
kvinnor fortsatte demonstrera,
kasta sten clch hissa den för-
bj udna palestinsk a flaggan.

Ockupationsmakten mötte
protesterna med massiva mili-
tära insatser mot strejkande
och demonstrerande civilbe-
folkning. Minst tolv palestinier
dödades under två veckor - tio
av dem var under 20 är gamla,
två under 15.

E,n av dem var 17-årige Mo-
hammed Dieb Hamed, som
blev ihiälskiuten ay israeliska
soldater i sin hemby Deir Am-
rnar måndagen den 22 mars.
Jag besökte hans familj för att
ta reda på vad som hade
hänt...

Vad hade armrin för ärende hit? Byn syns inte
från vägen

Alla i byn stannar upp i sina sysslor när vi
kommer, och tittar misstänksamt på oss. Alla
barn har stenar i händerna. Mina palestinska
följeslagare förklarar mitt ärende. Först är det
väldigt tyst. Inga frägor, inga leenden. Vi berät-
tar att vi redan pratat med de tvä |8-åriga poj-
karna på sjukhuset i Ramallah, som blev skjutna
i höften respektive axeln strax innan Hamed
sköts ihjä1.

Efter en kort överläggning med männen, som
sitter på små stolar utanför byns caf6, skickas
en tonårsgrabb med oss för att visa vägen till
Hameds familj. Han öppnar porten till den mur-
omgärdade gården på framsidan av deras hus.

annne sltter en handfull kvinnor och
några barn. De är alla barfota och kvin-
nornas slitna broderade klänningar är

sönderrivna över bröstet. Det är ett av kvinnor-
nas sätt att uttrycka sorg. Ett par av de äldre
kvinnorna har tunga kedjor av mynt hängande i
huvudklädet runt ansiktet.

Upp. på taket, där det fläktar lite, sitter nägra
män och samtalar och dricker te. Alia tystnar
när vi kommer in på gården. Efter nägra minu-
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ter kommer en reslig äldre man med käpp, sli-
ten fotsid klädnad -och vit koffiya in genom
porten bakom oss, dithä--t"4 av en av.1m.agr.ab-^b"r.tt. Han är en av byns ledare, utsedd till dess
talesman när det gäller kontakter med världen
utanför byn.

Han accepterar vår begär^n att fä tala direkt
med Hameds föräldrar, trots att det borde ske
genom honom. Efter att ha växlat några ord
äed de andra männen, som kommit ner från
taket, avlägsnar han sig.

HamedJ far år sliten och förtidsåldrad. Han
har nyligen genomgått en magoPeration och är
så tunn ätt hän ser ut att kunna blåsa bort. Han
klarar inget annat än lätt arbete. Hameds mor'
med ett ansikte som är förstenat av sorg, år
också klen. Därför hade familien bara två barn,
förklarar man. Nu har de bara en kvar, en 1'4-
åris poike, som bara hunnit till tredje klass i
skJan, p g^ sjukdom och strejker. Familien.år
bland dä Iattigaste i byn, och Hamed var den
som bar hurruJattsuat.t för dess försörjning.

ffnder nägra timmar berättar i tur och
I I ordning föräldrarna, brodern, grannar'
ly, släktin[ar och andra ögonvittnen, om

händelserna som ledde till Hameds död. Jag
jämför uppgifter, ställer frägor, ber mina sages-
män barä bärätta det de siälva sett, Pressar dem
för att sålla fram fakta, som ser ut ungefär så här
i sammandrag:

Klockan äita pä morgonen söndagen den 21
mars började byns ungdomar demonstrera mot
att El Birehs borgmäslare hade avsatts och att
en 17-ärig pojke -hade skjutits ihiäl. De hade
byggt en birrikad av stenar över vägen. Plöts-
ligikörde en bil med två judiska nybyggare upP
m-ot byn och viftade med pistoler för att få ung-
domaina att plocka bort stenarna. Någon kasta-
de en rten to- krossade bilens vindruta, och då
hoppade de två israelerna in i sin bil och körde
tillbäka mot Ramallah. En stund senare kom de
tillbaka i sällskap med en militärbil. Vid tvåti-
den skingrade soldaterna ungdomarna med tår-
gas, och åkte sedan därifrån.- På måndagen återvände åtta soldater till bytt,
och hämtade fem män på caf6.et som de tvinga-
de att plocka bort stenarna pä vägen. Soldaterna
drog sig sedan tillbaka till sin bil nedanför mos-
k6n. Några ungdomar byggde nya barrikader
över vägän, -edan andra hissade den palestin-
ska flaggan på moskdn och började ropa "Leve
Palestinä!" Soldaterna tog via biltelefonen kon-
takt med militärledningen i Ramallah (enligt
flera ögonvittnens tolkning) och fick order att
sätta stopp för demonstrationen.
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Halimi, Hameds mor. Det aar saårt
att övertyga benne om att inte göra
V-tecknet inför kameran.

Först sköt de tårgasgranater mot ungdomar-
na som stod ovanföi mosk6n, men vinden drev
gasen åt fel håll. Ungdomarna började dra. sig
indan, och en grupp sprang upp genom byn
och stannade forst högst uppe på sluttningen
ovanför byn, mer än 300 m från soldaterna.Fy-
ra av soldäterna gick uppåt byn, och sköt plöts-
ligt rätt in bland ungdomarna. Först träffades
tr,å 18-åriga pojkar som stod bredvid varann,
framför en metalldörr strax bredvid mosk6n. Ba-
ra nägra minuter senare träffades Flamed, som
stod få sluttningen ovanför byn, mycket-längre
bort äch i en heft annan riktning från soldaterna



sett. Kulan tog mitt i bröstet, och han dog näs-
tan omedelbart.

^ 
li, Hameds bror, berättar att när han

A horde att soldaterna började skjuta
4 I sprang han tillsammans med flera andra
yngre pojkar till en annan by för att gömma sig.
De vände hemåt när skjutandet hade upphört,
och mötte då en hop förtvivlade kamrarer som
berättade att Flamed hade blivit ihiälskiuten av
soldaterna.

- Jrg biev ifrån mig och började slå på mitt
huvud når jag hörde det. Det kändes som om
någonting kom in i mitt huvud och trängde än-
da ner i lungorn a - jag kunde inte andas och
benen vilie inte bära mig. Fyra gånger fick en
läkare komma och titta till mig. Nu mår jag
bättre, men har fortfarande ont i huvudet. Det
känns som om min hjärna hade kluvits mitt itu,
och inte kan bli hel igen.

Ali har svårt att koncentrera sig och minnas
när han ska berätta, han börjar om flera gånger
och kommer med nya uppgifter som han först
inte kom ihåg. Han är orolig för hur det ska gå
för familjen, för han har ju flera år kvar i skolan,
men är samtidigt den som bör försörja familjen
nu när hans bror har dött.

ameds mor, Halimi, verkar frånvarande
när hon berättar: - Jrg var uppe vid
bakugnen och gräddade bröd tillsam---DaKugnen 

ocn graooaoe
mans med några andra kvinnor när de borjade
skjuta. Jag såg inte vad som pågick, men jag
hörde skotten. Vi hörde kvinnor längre bort
som ropade att någon hade blivit skjuten, och
efter en stund kom en kvinna springande och
skrek att min son var död. Jag svimmade når jag
hörde det. När jag vaknade igen tog jag med
mig brödet och gick hem, och gick sedan för att
se min son. Men då hade de redan tagit honom i
en bil till sjukhuset i Ramallah. Jag fick inte se
honom förrän strax innan han skulle begravas.

Hon plockar hela tiden med sin kjol och tit-
tar pä ingenting. Hennes ansikte är som en
mask, hennes tärar tycks vara slut. Hon pratar
lågt och entonigt, som om det hon berättir inte
angick henne. Men när jag säger att det måste
vara svårt att förlora en son, får hennes röst en
ny ton, lite upprörd:

- Han dog för vårt lands jord. Han är inte
den förste och inte den siste. Vi tackar gud för
det.

- Men det är väl också en förlust för fa-
milien?

- Vi tröstar oss med att han dog för sitt land,
säger fadern.

När jag en tredje gång frägar om de inte ser
det som en smärtsam förlust -för 

egen del, säger
modern långsamt:

- Naturligtvis känns det svårt för oss som är
hans föräldrar. Vår enda tröst är att han dog i
den kamp som vi alla deltar i. Vi kan inte säita
oss ner och sörja utan måste gå vidare och käm-
pa för vår rätt.

ameds far berättar hur begravningen
gick till.

- Jrg sökte förgäves fä fatt i en bil
för att komma till siukhuset i Ramaliah där Ha-
med låg, dödligt skadad hade jag fått höra. Till
slut fick jag be soldaterna om hjalp, och de
skjutsade mig till sjukhuset. Där fick jag höra
att Hamed hade dött och att någon redan hade
fört bort kroppen. Jag sökte i timmar uran artr
hitta honom, tills jag fick veta art han fanns i en
bil som lämnat sjukhuset just som vi kom dit.
När vi hittade bilen i en grannby, så ville solda-
terna först att jag skullela hem kroppen. Men
det var mitt i narten och jag ville intä komma
hem med honom på det viset.

Han fick tillåtelse att placera Hameds kropp i
den gamla mosk6n högst upp i byn, och soldäter
ställdes på vakt utanför. För att hindra att be-
gravningen förvandlades till en politisk mani-
festation krävde militären art Hamed skulle be-
gravas före klockan fem nästa morgon, och bara
föräldrarna och de två syskonen skulle fä vara
med. När Hameds far protesterade mot den o-
rimliga tidpunkten hotade militären att ta krop-
pen till obduktion, vilket strider mot muslim-
ska seder. De gav en timmes extra frist, till kloc-
kan sex på morgonen.

Ryktet går snabbt i en by som Deir Ammar,
och trots att det rådde utegångsförbud förmåd-
de soldaterna inte hindra att byborna efter den
enskilda, bevakade begravningen, genomförde
en väldig sorgedemonstration, som liknade ett
begravningståg runt hela byn, med hundratals
gråtande kvinnor och barn. n
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Hur ska vi
få världen
att förstä?
I Många palestinier, både kristna och musli-
mer, beråttar hur israelerna försöker skända
deras religion och kultur: människor som dö-
das av militären tas upp ur sina gravar för att
"obduceras", begravningar förhindras genom
att militärmyndigheterna vägrar lämna krop-
pen till de anhöriga, utegångsförbud stoppar
olika religiösa sammankomster, kulturaktivite-
ter förbjuds.

Ett exempel berättar Sameeha
Salameh Khalii, en välkänd pt-
lestinska i Ramallah, som i mit-
ten av 60-talet startade ett cent-
rum för "bevarande av den pa-
lestinska kulturen" i Ramallah.
Den aktiviteten gör Um Khalil,
som hon kallas, till en säker-
hetsrisk i ockupationsmaktens
ögon: hon har reseförbud se-
dan två år, och får inte lämna
Ramallah.

- Min man dog för en må-
nad sedan, och det var både
hans och släktens uttryckliga
önskan att han skulle begravas i
sin hemstad Tulkarem nägra
mil norrut. Men militärmyn-
digheten ville inte låta mig resa
dit, om jag inte först gick och
skakade hand med militärgu-
vernörens efterträdare den "ci-
vile administratören" Mena-
hem Milson. Det vore att er-
känna ockupationsmakten så vi
fick begraui hono- här istället.

- Inte heller tillät man mig
att hålla tre dagars mottagning

för sörjande, som vi brukar,
om jag inte gick till den civila
administrationens kontor och
sökte tillstånd där. De vet att
jag aldrig tänker ändra uppfatt-
ning! Jag år emot deras "auto-
nomi", kan bara acceptera en
oberoende palestinsk stat un-
der PLO:s ledning.

Um Khalil är en mörk kvin-
na i 5O-årsåldern, skarp och full
av kraft. I hennes vardagsrum,
där vi sitter och dricker bittert
kaffe ur halvfulla koppar som
seden år i ett sörjande hus,
hänger den forbjudna palestin-
ska flaggan i många olika vari-
anter.

Ett handlingsförlamat
folk
Um Khalil berättar om den
verksamhet hon startade för
snart 20 är sedan:

- Under de första åren i
landsflykt efter -48 plågades
jag mycket av att se hur mitt

folk tappade hoppet och passi-
viserades. Vi trodde iu alla till
en börian att vi skulle fä äter-
vända hem efter nägra veckor,
eller månader. . . eller år. Lång
tid gick innan vi fattade att ing-
en tänkte hjäipa oss att få till-
baka vårt land.

- Flyktinglivet fortsatte,
kvinnorna sålde sina smycken
och stod i hopplösa köer för att
fä knappa matransoner av
UNR\flA, FN:s hjälporgan för
palestinaflyktingar. Hur skulle
man kunna bryra hopplöshe-
ten, frågade jag mig?

- Så småningom stod det
klart att beroendet av andras
hjälp gjorde mitt folk hand-
lingsförlamat, utan självkänsla.
Så jag tänkte försöka fä fram-
förallt kvinnorna att göra något
som de kunde leva av. Tillsam-
mans med fyra andra kvinnor
startade vi 1965 en sömnads-
verkstad för ätta kvinnor, som
sedan skulle kunna fortsätta ar-
beta hemma och kanske tiåna

Foto: Lcna Lönnqvist



o Västbanken på Jordanflodens
västra sida ockuperades av Israel
under sexdagarskriget 1967. Där
lever 750 000 palestinier, både
som flyktingar i stora läger och i
ursprungliga arabiska byar och
städer, som Nablus, Ramallah, El
Bireh, Bethlehem och Hebron.
Sedan ockupationen inleddes har
87 israeliska bosättningar (ny-
byggarkolonier) byggts, och där
bor drygt 20 000 judar. Bosätt-
ningarna, som befolkas med
kraftigt beväpnade civila, har till
stor del finansierats av USA. De
år placerade i ett strategiskt
mönster på höjderna och behär-
skar därmed omgivningarna mi-
litärt.

Israels försvarsminister Ariel
Sharon har varit en av de främ-
sta pådrivarna bakom bosätt-

ningspolitiken, som strider mot
internationell råttz marken tas
helt sonika från sina arabiska
ägare, inhägnas med ståltråd och
används för ockupationsmaktens
syften.

o För att avväpna palestiniernas
kamp mot ockupationen försökte
Israel för några år sedan ersätta
militärstyret på Västbanken med
en mera civil regim, man utlyste
borgmästarval bland palestinier-
na och hoppades fä fram med-
görliga folkrepresentanter. Men
de borgmästare som valdes visa-
de sig föga samarbetsvilliga: de
vägrade vara med och bygga upp
den "civila administration" som
ockupationsmakten ville införa. I
våras avskedade man därför någ-
r^ av de mest militanta borgmäs-

tarna, vilket utlöste en storm av
protester både på Västbanken
och i Gaza.

Tanken var dels att krossa det
nationella palestinska räd som
borgmästarna byggt upp, och
dels att ersätta folkets män med
palestinska quislingar i de s k
"village leagues" som ockupa-
tionsmakten med stor möda för-
sökte uppbåda. Men dessa village
league-representante r har isole-
rats helt av palestinierna. Många
palestinier på Västbanken fruk-
tar att Israel planerar att annek-
tera Västbanken helt. Främsta
hindret är att den palestinska be-
folkningen är för talrik och kan
rubba maktbalansen därför
fruktar man vad Israel tänker ta
till för medel för att tvinga pales-
tinierna från Västbanken.

en slant på att sy åt familjen
och andra.

Idag år det över 260 kvinnor
som kommer till centret varie
dag, för att sy, väva, brodera,
lära sig kontorsarbete eller hus-
hållsekonomi. Centret både ut-
bildar kvinnor, och ger dem ar-
bete: textilarbetena säljs, servi-
ce likaså: det finns skrivbvrå.
skönhetssalong, frisör m m
som finansierar utbildningen.

Dessutom innehåller centrer
en lekskola för 150 barn och ett
daghem för 52 barn mellan ett
och sex år. Genom ett fadder-
system med sponsorer både i
arabvärlden, Europa och USA
försörjer centret 222 barn som
mist sin far eller har honom i
fängelse. Man delar också ur
stipendier till över 200 studen-
ter vid olika universitet.

Bidrag stoppas
Vi har just byggt fardigt etr
nyrt hus med plats för 72 barn
som har mist sina föräldrar.

Där ska de få bo tills de blir 18
år. De minsta ska bo i egna rum
med var sin vårdare - det ska
fungera som ett riktigt hem.
Men nu är pengarna slut, så vi
kan inte inreda huset.

Um Khalil berättar att de is-
raeliska myndigheterna har
stoppat flera av centrets finan-
sieringsvägar: bidrag från and-
ra länder, basarer och fester,
och hennes egna "tiggarresor"
inom och utom landet.

- De använder alla medel
för att försöka knäcka oss, få
oss att ge upp och lämn a lan-
det. Och når jag ser på barnen
som ska ta över efter oss blir
)ag rådd för framtiden !

- De är så fulla av hat. Någ-
ra exempel: under FN:s inter-
nationella barnår lät vi försko-
lebarnen göra teckningar med
vilka motiv de ville. Du skulle
ha gråtit om du hade sett vad
dessa 4-9-äringar ritade: solda-
ter som jagade barn, slog dem
och släpade dem i håret, vapen,

stenblockader och brinnande
bildack, och barn som bar
vapen.

- När jag frägade dem vad
de skulle önska i födelsedags-
present svarade 92 procent av
dem "en pistol" ! Ingen enda
önskade en docka eller en boll.
De har berövats sin barndom!
Och det är inte vi som har gjort
dem sådana, utan det är rädslan
för det ständigt närvarande och
synliga våldet. Ingen palesti-
nier går ut utan en känsla av
ovisshet och rädsla. Inte ens i
vära hem år vi trygg^: både
barn och vuxna kan bli hämta-
de när som helst på dygnet av
soldater eller polis.

- Hur ska^vi få världen att
förstå hur livet ser ur under den
israeliska ockupationen? Sio-
nistpropagandan har täppt till
öronen på folk, ingen hör vår
version. Och vi kan ju inte ta
hit varenda människa för art se
med egna ögon. f

Lotta Schtillerqvist
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Kommendant Mirjam

Vaknar en morgon av att
Kommend.ant Mirjam står inne

i
sovrLrmmet med sitt barn i famnen
Hon har red.an uniform på sig.
Och automatgeväret.
Hon börjar dansa med barnet i

famnen
runt, runt, runt i rummet
och hon sjunger på en påtrittaA

skärande falsk melodi:
Du är min skatt
Du är d.en finaste som finns På

j orden, min skatt
Du är mitt Ii1Ia barn
Du är så fin
Mamma kommer snart hem i$en
Då ska vi leka på golvet
Du är min skatt
Du är d.en finaste som finns På

jorden, min skatt

av Monica Zak

q-,
_ ,.M w,=L* "' "'*

-M"H:*Å

Nicaragua
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EI Salvador

Också smärtan
iförtrycket
h ar ett värde
I Hon kallar sig Ophelia, hennes rätta namn
måste förbli hemligt. Hon deltar i motstånds-
kampen i El Salvador. Hon beråttar om hur
också kvinnor blir våldsamma när de ser sina
vänner och anhöriga slaktas. Ophelia såg sfälv
sin man avrättas och hon känner reaktionen:
En ohygglig smärta, men i den smärtan finns
också ett värde. Det första man vill gör a är att
tr ett gevär och hämnas.

Jagtråffade Ophelia i våras, när
hon var här för att tala om och
försöka få stöd för Ames, kvin-
noorganisationen i El Salvador.
Hon var en ung, vacker kvinna.
Både hennes ögon och hennes
leende utstrålade humor och
ömhet, öppenhet, och genero-
sitet. I^g kände en spontan
samhörighet med henne, trots
atr. jag aldrig levt i ett land i
krig. . . om inte samhörighet så
var det i alla fall tillit.

Samtidigt kände jag mig näs-
tan som en bödel. Vi hade
knappt två timmar för att prata
tillsammans, och under den ti-
den skullr'- j^g fräga henne hur
det känns, hur det känns rakt
in i inälvo rna, att vara kvinna i
ett land där man dagligen får
bevittna mord och massakrer
av såväl kampdugliga män som
av försvarslösa oskyldiga barn.
Det är lika intimt som att fräga
en helt främmande människa
om detaljerna i hennes mest
skrämmande mardrömmar,
fast i det här fallet är det verk-
lighet.
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- Krigstillståndet påverkar
oss mvcket hårt. både kvinnor
och tttän, och ungdomarna för-
stås. Men det finns positiva si-
dor också. Att ha upplevt för-
tryck och att ha kämpat i mot-
ståndsrörelsen har varit en vik-
tig upplevelse som faktiskt har
goda sidor. Det har skapat en
mera mogen attityd till livet
bland de unga, ett mera allvar-
ligt sätt att se på mänskliga för-
hållanden och på familien.

Det finns glädje och allvar i
Ophelias ansikte när hon be-
rättar detta. Hon pratar om so-
lidariteten som föds av för-
tryck då människor samiar sig
för ett gemensamt måI. Samma
glädje och solidaritet som vi
svenskar kan känn a när vi sam-
lar oss bakom indignerade ban-
deroller mot regimerna i El Sal-
vador eller Chile eller Polen.
Eller Israel.Vi känner glädje och
solidaritet trots att det är smär-
ta och förbannelse som har
dragit oss till banderollerna.

Men, Ophelia, hur orkar
man fortsätta kämpa när man

ser sitt barn slaktas och kastas
som föda till ett pack hundar?
Vi har fått rapporter här i Sve-
rige att just detta har hänt.

- I^, liknande händelser blir
mer och mer vanliga. Männi-
skor försvinner, de blir gripna,
byar i de befriade zonerna blir
anfallna och människor mör-
das. Det har varit så i många år.
Det har skapat en stämning av
ständig smärta, men det är just
den smärtan som motiverar till
kamp. . . .

Inget alternativ
- Du måste förstå, vi har

inget alternativ. Vi kan inte sä-
ga: nu sticker vi härifrån. För
det första har vi inte råd att
sticka, rent ekonomiskt. För
det andra så år vi moraliskt
hindrade frän att lämna vårt
land. Motståndsarbetet binder
oss moraiiskt. vi kan inte över-
ge vårt land, vår kamp.

Ophelia funderar en liten
stund, sen börjar hon prata
mycket snabbt:



- Det är smärrsamt, det år
faktiskt mycket smärtsamt för
en kvinna att se sin man avrät-
tas. . . att se honom iigga där,
livlös, utan rörelser. Denna
människa som man varit så nä-
ra till, som man varit tillsam-
mans med och så vidare. . .

Han är ju i praktiken försvun-
nen. Det är fruktansvärt. Jag
pratar för mig själv nu, det
hände mig, iag såg min man av-
rättas. Det år en upplevelse
som skapar smärta, en ohygglig
smärta, men det finns ett värde
i denna smärra, förstår du. . .

Kampen slutar inte här, hans
död innebär att man måste
fortsätta kämpa, för atr undvi-
ka att kommande generationer
skall behöva lida som vi lider
nu. . . Eller hur? frägar hon
mig plötsligt.

- De flesta kvinnor som ser
sina anhöriga eller sina barn av-
rättas reagerar så, de motiveras
till att kämpa vidare. Inte alla,
men de flesta. Det finns kvin-
nor som lämnar kampen när de
ser sina män mördas. De kän-
ner atr dä år det slut på allt. . .

alla kommer am dö åndå, det
lönar sig inte att kämpa.

Ophelia uttrycker inget för-
akt för de kvinnor som gerr
upp, men hon vill inte heller
prata om själva känslan av upp-
givenhet. Det hon vill prata om
är kampviljan och styrkan, och
någonting annat:

- Hur som helst så kommer
jag också att dö - dä år det lika
bra att jag dör för ett måI.

Man vill hämnas
Det är omöjligheten i hennes
situation som slår mig. Hon
har lika lite lust som jag att leva
i det helvete som är El Salva-
dor, men hon kan inte välia
bort det.

Hur är det att vara kvinna
och bära vapen?

Hon småler lite ät frägan: -
Ja, kvinnor har alltid beteck-
nats som mera känslomässiga,

Nicaragua

som närmare livet och kärle-
ken. Men detta förändras
snabbt när man får se vänner
och kamrater och anhöriga
slaktas. Reaktionen är våldsam,
en kvinna blir våldsam och det
första hon vill göra är att ta etr
gevär och hämnas.

- Och det är det vi måste
försöka rätta till. vi måste

Foto: Bcppc Arvidsson

orientera våldsamheten i rätt
riktning-. Att döda andra år fel,
men vl ar omglvna av ett sam-
hälle där det dödas hela tiden.
Och första reaktionen år re-
volt, man vill hämnas. Det är
känslomässigt och leder ofta
till att när man väl befinner sig i
en situation där man skall doda
så sticker man så snart man
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hört den första skottloss-
ningen.

- Det vi måste göra år ^ttorientera känslorna till någon-
ting konkret, en medvetenhet
om varför man måste döda, en
känsla av att man gör det till-
sammans för att nå ett mål. . .

för att ta slut på grymheterna
omkring oss.

Medan jag lyssnar på henne
känner jag att Ophelia talar ett
dubbelt språk, kanske för att
skydda sig själv från sina käns-
lor av hat, förtvivlan, och skam
för att hon egentligen vill leva
ett annat slags liv. Ett liv med
sin man och sina två unga barn,
tryggt och bekvämt.

Vi pratar vidare om livet på
lägren där gerillan bor, om
mänskliga förhållanden där,
om hur de gamla patriarkaliska
mönstren har brutits ner. Ak-
tenskapen är inte längre ågan-
dekontrakt eller ytliga förbin-
delser som är grundade enbart
på fysisk attraktion. Gerillan
i.u.. kollektivt, föräldralösa
barn har kollektiva föräldrar.
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Samtidigt som jag tror på hen-
nes beskrivningar och på hen-
nes övertygelse kan j^g inte
undvika att fräga mig själv om
det år hela bilden hon be-
skriver.

Hur länge kan man fortsätta
att kämpa? Hur länge kan man
leva omgiven av blod och tor-
tyr och brutalitet innan man
bryter ihop?

- Det finns ingen tidsgräns,
svarar Ophelia, och berättar
om en 45-ärig kvinna hon kän-
ner som förlorat hela sin familj
- man, barn, kusiner, far- och
morföräldrar, alla. Detta sked-
de för fyra är sedan, och hon

Foto : Christer Linderen

kämpar fortfarande just för fa-
miliens skull.

Ophelia småler och ser seg-
rande ut. Och j^g inser att
hon inte kan erkänna sorg eller
bitterhet, inte nu, inte medan
hon kämpar.

- Men de som kommer att
ha det svårt är barnen, de som
aldrig har sett någonting annat
än det här eländet.

Kanske är det så att ögon-
blicket då det blir svårt för alla,
är när.kampen är slut och min-
nena satter ln.

Helena Oljemark

Helena Oliem ark,
27 är och frilansjournalist,
är död. Sedan januari t är
har hon med artiklar. redi-
gering och lay-out, medver-
kat i Vi mänskor. Från och
med det här numret var hon
också med i redaktionskom-
mitt6n. Hennes sista artikel
blev en intervju med Ophe-

lia motståndskvinna från El
Salvador. Torsdagsmorgo-
nen den 23 september valde
hon, till vår iorg och min
egen stora saknad, att lämna
OSS.
Pia Axelsson
red.



Hon vågade
stäl la funtan

Egentligen är det formellt fel
att kalla Berta för politisk flyk-
ting. Hon reste till Sverige som
mamma till en av sina söner.
Han kom hit som politisk flyk-
ting 1980 och hon fölyde efter i
mars 1982. Då orkade hon inte
längre med förföljelserna och
trakasserierna från säkerhets-
polisen. Men under de år hon
ärbetade aktivt mot juntan i
Chile hann Berta Alfaro fä
smeknamnet "Mamma" av
Chiles politiska fängar. Det är
inte hon själv som berättar det
- den uppgiften kommer från
hennes yngre landsmän som
också är flyktingar i Sverige.

Jag tråffar Berta tillsammans
med en tolk. Numera bor hon i
Västerås. Hon år awaktande
och lite reserverad och det blir
inte lättare att få kontakt när
den måste gå omvägen genom
en översättare.

- Måste j^g börja berätta
med kuppen? frågar hon tol-
ken. Jag skakar på huvudet.

- Jrg kan inte politik, säger
hon. Men när min son arreste-
rades den 3 mars 1980. då för-
stod jag.

till svars
I - Det är inte jag som är det viktiga - det är
kampen. Det är en fras som Berta Alfaro uppre-
par flera gånger under intervjun. Jag undrar
om det är av blygsamhet eller om det faktiskt är
så hon känner det. Det är inte första gången jag
hör denna avvärjande kommentar från en poli-
tisk flykting. Men det är första gången iag pra-
tar med en 62-ärig kvinna som kommer nästan
direkt från fängelse och tortyr i Chile.

Hon tog genast kontakt med
honom i fängelset. Genom so-
nen och de andra fångarna fick
hon uppmaningen ^tt ta kon-
takt med en organisation för
släktingar till politiska fångar.
Det var så det började. Hon såg
förhållandena, hon förstod
sammanhangen och i kraft av
sin ålder och auktoritet som
sjubarnsmor och änka efter en
arbetare, som slitit ut sig i för-
tid för sin familj, protesterade
hon.

- Hon bråkade och skrek åt
militärerna. Hon vågade gå di-
rekt upp till de ansvariga och
ställa dem till svars, berättar
tolken. Det var väldigt besvär-
ligt för juntan att möta denna
äldre respektabla kvinna, för-
klarar han förtjust.

Från sju på morgonen till elva
på kvällen arbetade hon med
att. koordinera hjälpsändning-
arna till de politiska fängarna
och deras familier från olika
hjälporganisationer. Det kunde
t. ex. röra sig om torrmjölk, el-
ler spagetti. Berta hjälpte också
till med att sälja de konsthant-
verk som tillverkas i fäneelser-

na men framför allt riskerade
hon sin egen frihet genom att
smuggla meddelanden mellan
fångarna och yttervärlden.

Tiil slut upptäcktes hon vid
en visitering. Ett dokument
som innehöll "juntafientlig"
text upptäcktes. I sex månader
satt hon arresterad hos DINA,
eller som den numera salongs-
fähigare beteckningen på sä-
kerhetspolisen är: CNI. Nam-
net har bytts ut, men behand-
lingen är densamma. Dessa sex
månader v^r svåra för Berta.
Och ur juntans synvinkel var
det säkert ett effektivt sätt att
skrämma henne ur landet.

- Var du rädd? frägar jag.
- I^g var inte rädd före ar-

resteringen, säger hon och fun-
derar ett tag. Jag lärde mig en
del, men jag var väl inte direkt
rädd efteråt heller. Den formel-
Ia friheten efter sex månader
betydde inte att Berta lämnades
ifred. Säkerhetspolisen bevaka-
de henne öppei. En man var
placerad dag och natt utanför
hennes hus. Och sen böriade
telefonterrorn.

Hon berättar att behandling-
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en under fängelsetiden bestod
av omväxlande tortyr, isolering
och indra gna matr ansoner.

- Det fanns en nunna där.
Det var hon som bestämde.
Hon pekade ut vilka som skul-
le in för tortyr, hon avgjorde
vilka som skulle in för isole-
ring. Hon var fruktansvärd.
Ibland tänkte j^g, - Det är inte
möjligt. Nunnedoket måste
vara en förklädnad. Men r.j,
hon var i juntans tjänst.

Tortyr av barn
Koncentrerad och utan notis
om tolken vänder hon sig
plötsligt mot mig och orden
börjar forsa fram.

Nu slutar hon inte. Tvä oar
ögon tittar på mig. Två röster
talar entonigt. I förgrunden
den spanska, snubblande efter
följder den svenska översätt-
ningen. Berta talar om barn.
Det handlar om tortyr. Och
det handlar om de svåra bestå-
ende men som barnen får. Hon
berättar t. ex. om en tvåårig
flicka som skriker av skräck
när hon ser sin mamma. Det är
minnet för barnet från tidigare
tortvr.

Ä-n., blir alltför svårt att
pra;ta om. Berta börjar istället
berätta om det, trots allt, väx-
ande motståndet.

- För nägra är sedan var
människor bara rädda, säger
Berta. Men nu är de inte det
längre. De är hungriga. Därför
vägar de protestera, därför vå-
gar de demonstrera. Hon be-
rättar om kvinnor som går ut i
stora demonstrationer på San-
tiagos gator. Den senaste fyllde
fem. gator inne i centrala
staden.

- Visst fängslas människor,
men de kan aldrig ta alla, det
vet vi, säger hon.

Ljudlig protest
En annan och ljudlig protest
från kvinnorna i slumkvarteren
görs med kastruller och lock.
På bestämda klockslag, oiika i
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- För några år sedan oar människor
rädda. Nu är de bungriga.

olika kvarter, sätter de igång att
hamra. Med kastruller och lock
ljuder protesterna ut över San-
tiago. Berta berättar också om
de "allmänna grytorna". Kvin-
norna i fattigkvarteren går runt
på torg och i affårer och samlar
upp överskottet av mat. Och
människor ger. De som själva
inte har det mycket bättre de
slänger i av det lilla de kan und-
vara i den stora grytan. Sen la-
gas maten och hungriga barn
och arbetslösa samlas i gathör-
nen och äter.

Det är förbjudet rned möten
och folksamlingar i Chile. Men
den allmänna grytan är svår att
förbjuda. Här samlas männi-
skor, hår pratar de. Och det är
det juntan vill förhindra. Jr.m-

r{' '
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tans senaste taktik för att
skrämma människor är att vid
t.ex. demonstrationer plocka
upp folk och depo rtera dem till
en annan landsända. De slängs
av pä ett torg i en okänd stad
med förbud att lämna staden på
kanske sex månader. Utän
pengar, utan arbete och utan
bostad.

Men här biter regimen sig
själv i svansen.

- För människor ställer upp
för de deporterade. Man sluter
upp, delar med sig av husrum
och mat. Och på lång sikt
kommer det att vara till nack-
del för juntan, säger Berta A1-
faro. Men det har inte iuntan
fattat.

Pia Axelsson
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Victoria
ensam imotståndet

mot machosamhället
! Salaman ca 20 mil nordväst om Madrid. Stan
lever på sina gamla monument och tre univer-
sitet. Något större än Uppsala. Knapp socialis-
tisk majoritet i kommunalhuset. Två daghem -privata.

Den fascistiska id6n om familjen är borrad in i
ryggmärgen.

Men här finns Victoria
mot macho-samhället.
Hon är en mycket krävande lä-
rare, Victoria. Det var som så-
dan jag lärde känna henne där
nere i Salamanca när hon ihär-
digt och tufft proppade oss ele-
ver från världens alla hörn med
den spanska grammatiken.

Gärna ville hon att vi övade
oss i spanska genom att berätta
om sociala förhållanden i vära
länder. Hon förvånades över
kvinnors möjiigheter i Jugosla-
vien, Schweiz, Sverige . . . Och
ännu mer förvånad blev hon
när hon fick veta att jag inte var

- ensam r motståndet

en student på äventyr i Spanien
utan förvärvsarbetande två-
barnsmor med etr tredje pä
väg. Tanken var för henne o-
rimlig - men mycket lockande.

På tu man hand fick jag se-
dan träffa en ung kvinna med
stort frihetspatos och revolte-
rande känsla mot det macho-
samhälle hon lever i. En helt
och hållet intuitiv känsla, utan
påverkan frän kvinnogrupper,
socialistiska studier eller andra
vägvisare.

Jag fick veta att hon bara är

23 är och förmodiigen blir den
första i Salamanca som skiljer
sig. Och så berättade hon med
förakt om hur det är i den bor-
gerliga universitetsstaden Sala-
manca: Här lever kvinnorna
för familjelivet, de blir profes-
sorskan och doktorinnan. De
klär upp sig och barnen och
flanerar sida vid sida med ma-
ken familjevis på stadens gamla
torg. Man nickar åt vänner och
bekanta.

Den som inte vet hela san-
ningen tycker att det ser väldigt
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trevligt ut och tror att staden
sjuder av gemenskap.

t'Ivle.r vet du varför de går
här och visar upp sig?

Jo, det år för att de inte
har något annat att göra!
Folk har passiviserats under
mer än 40 är med Franco.
Nu vet de inte vad de ska ta
sig för. Vanliga människor
vet inte ens hur de ska läsa
tidningarna och all den in-
formation som numera pub-
liceras. Något föreningsliv
finns över huvudtaget inte.
Detta är halva sanningen.

Den andra halvan är att
familjen visar upp en falsk
fasad. För var och varannan
kvinna och man har någon
annan. Att ha en älskare el-
ler älskarinna är något na-
turligt - och dem kan man
ju ocks:å nicka till på prome-
naden !tt

Det var först i augusti förra
äret som det blev tillåtet att
skilja sig i Spanien. Tidigare
har mannen och kvinnan i stäl-
let flyttat i sär och det florerar
ett otal varianter separationer.
Många gånger har de varit till
nackdel för kvinnan, som inte
Yar ekonomiskt oberoende.
Inga rättigheter reglerades ju i
lag vid en separation.

För fyra år sedan var Victo-
ria pä stadig kurs in i den span-
ska familjen. Visserligen kom
bröllopet lite hastigt - hon ha-
de blivit med barn efter att ha
legat med sin tillkommande
några enstaka gånger.

"Du förstår vi var så unga
och visste ju ingenting om
sex och hur vära kroppar
fungerar. Ingenstans hade vi
fättlåra oss. Hela detta om-
råde var tabu. För bara fem
år sedan anmälde några för-
åldrar en lärare här i Sala-
manca för ytterst elementär
sexualundervisning. Preven-

52

tivmedei blev inte tiliåtna
förrän 1976."

Mannen började en akade-
misk karriär och Victoria, i^,
hennes karriär fick hon sköta
sjäiv. På dagarna tog hon hand
om dottern som också fick
namnet Victoria, på kvällarna
pluggade hon språk och på nät-
terna förväntades hon vara äls-
karinna.

Det höll naturligtvis inte i
längden. Alla omöjliga förut-
sättningar till ett bra sexualliv
slog till samtidigt. Flera gånger
gick de båda till en sexolog. De
försökte verkligen. Hon börja-
de vämjas bara han tog i henne.
Efter två års äktenskap bestäm-
de de sig - helt i enighet - att
separera. Det var i slutet av
1 980.

"D.., dagen kände jag något
jag inte hade kunnat före-
ställa mig, en fantastisk fri-
görelse, en frihet. Jag kände
mig svävande som en fågel.
Tillsammans gick vi och tog
ett glas vin på en bar. Där
spelade de en sång om vägar
som skilis. Det blev lite ve-
modigt.tt

Det här är en sida av Victori-
as frigörelse, den verkliga si-
dan. Men det finns också en
annan sida, den som bygger på
falska fasader i det kvardröian-
de patriarkala Spanien.

Mannens far ar pensionerad
francomilitär formodligen
det mest konservativa man kan
stöta oå här. Victoria är av me-
delklassfamilj och studerade.
Hon hade dugt som fru ät
sonen.

Men nu blev hon hora, kort
och gott. När de råkas på stan
väntar hon bara pä att han ska
spotta efter henne. Han har va-
rit mycket noga med afi de
pengar han ger sonen inte ska
gå vidare tili Victoria. "Ger du
pengar till Victoria gör jag dig

1.. rt,arvlos !

När skilsmässolagen kom
förra året erbiöd han sonen bå-

de hus och bil om han bara
fullfölj de skilsmässan !

Den enda Victoria kunde
prata med när hon skulle sep.a-
rera var sln mamma. Kanske
hon till och med öppnade ögo-
nen på modern. Men fast hon
hjälpte till och stödde kunde
hon inte förstå: Victoria var to-
kig som inte fortsatte med sin
man. Modern ville se henne gå
arm i arm med honom som en
professorska. Och förresten
tycker hon inte om Victorias
kläder - hon borde klä sig som
en lärare! Efter tvä är har hon
fortfarande inte vågat tala om
för släkten att Victoria sepa-
reraL.

Att leva som separerad ung
kvinna här år svårt. En man
som vet det frägar efter 20 mi-
nuter om hon vill gå i säng med
honom. Faller hon för frestel-
sen vet hela hans bekantskaps-
krets allt nästa dag.

ttD.t här har bränt mig. Nu
kan jag bara umgås med de
utländska studenter som
kommer hit. E,tt tag älskade
jag en grekisk student. Han
lärde mig mycket om min
kropp, som jag inte vetat ti-
digare.

Jrg känner *ig så ensam.
Det finns inga här i Sala-
manca att prata med. Inga
föreningar, inga enskilda,
inga kvinnogrupper. Jo, en
med paranta damer som
träffas på stans bästa hotell
och beslutar om vilka fattiga
som ska få bidrag - innan de
själva äter sin sup6. En an-
nan grupp kvinnor för kam-
panjer mot skilsmässolagen.
Vad ska jag göra? Vad ska
jag läsa? Ge mig namn på
författare och titlar pä
böcker!

Jag gjorde som du sa. Bjöd
hem fem väninnor i lördags-
kväll. Jag började prata med
dem om familjelivet och
problem som finns.



Det blev katastrof! Hade
de över huvudtaget nägra
problem, så inte skulle de
hängas ur framför ögonen
på andra. Sa de och den ena
äfter den andra sa farväl och
gick.

Nu är jag så förälskad i en
jugoslav. Han studerade här
förut. För två månader se-
dan åkte jag till honom iZa-
greb en vecka. Victorias
p^pp^ tog hand om henne.

I Victorias oärld, den bon försö-
ker bryta sig loss från, leaer hain-
nornA belt för familjeliaet. Det
idylliseras och aisas upp under
söndagspromenaden på torget.
Victoria är ensam ocb isolerad på
grund av dtt bon ztågar leaa an-
norlunda.

Da fick jag veta vilken dålig
mor jag var och alla bekla-
gade sig över att hennes
pappa skulle behöva ta hand
om henne!

Tycker du att jag ska ta
det här intressanta jobbet
och flytta till Zagreb? Att
bygg" upp en spansk insti-
tution på universitetet. Oc[
ta med mig min lilla flicka?"

Varför blev Victoria så annor-
lunda? Kanske för att hennes
mamma alltid har arbetat och
varit oberoende. Hennes pappa
dog när hon var liten. Det är
det enda hon kan komma på.

Victoria, Victoria, låt dig in-
te förvillas av alla falska fasader
omkring dig! Var modig, stå på
dig! Salamancas kvinnor behö-
ver dig!
Birgitta
Öjersson-Mörner

Foto: Birgitta Oierssun-Mörncr

FREDEN MÄSTE VARA MÖJLIGI
16 veckors intensiva fredsstudier på Malungs folkhögskola 31 jan-
26 mai 83.
Vi studerar bl. a. kapprustningen, vapenhandeln, vårt sårbara
samhälle, fredsrörelserna, konfliktteorier och aktuella konflikter.
Studier enskilt och i grupp. Praktiska övningar. Många intressanta
gästföreläsare.
Kursen berättigar till studiemedel.
Begär prospekt!
Skriv eller ring till
MALUNGS FOLKHÖCSXOLA, Box 184, 782 OO Malung, tel
0280/100 32 eller direkt till kursledaren Görel Bergman-Claeson,
tel0280/127 41,
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Algeriet 20 år efter sege rn:

Kvinnokraven awisas
som småborgerlig
individual ism
I "En man kan inte nä framgå.g om han har
en dålig hustru. Även bakom då mäktigaste
man finns en kvinna. FIo n är ett komplement
som han inte klarar sig utan, hon är både hans
hustru, mor och syster. Därför är kvinnan lika
viktig som mannen, fast på ett annat sätt. Män
och kvinnor är olika, och det kan man inte änd-
ra pä."

Men 1965 störtades han och
drevs i landsflykt, och med
Houari Boumedienne som pre-
sident slog landets ledning in
pä en annan väg: religionen
kom att våga tyngre än socia-
lismen. Kvinnofrågan begrav-
des, och idag avfärdas kvinno-
kraven av det manliga etablis-
semanget som "västerländskt
influerad småborgerlig indivi-
dualism", för att citera ur ett
tal av en ledande man i FLN-
partiet vid öppnandet av kvin-
noförbundets fj;rde kongress
1.978.

Revolutionen har svikit
kvinnorna, liksom den har svi-
kit de tusentals fattiga bönder
som bar den tyngsta bördan
under frihetskriget. "E,l Mou-
jahida", den kvinnliga frihets-
kämpen, har förvisats till mu-
s6erna, där hon visas upp som
ett bevis för att kvinnan redan
uppnått sin befrielse. I själva
verket fanns ingen av de tusen-
tals kvinnor, som deltog i kam-
pen, med i de sammanhang där
de politiska besluten fattades.

Idag betonar man främst
kvinnans specifika roll som be-
Yarare av den muslimska kultu-
rens värderingar - en roll som
hon främst uppfyller som maka
och mor.

Jag reste till Algeriet i börian
av iuli när man firade 20-årsju-
bileum som självständig stat,
för att försöka få en bild av
kvinnornas stiuation.

De första dagarna bodde jag
i Annaba, en stor industristad i
nordöstra Algeriet. Gatulivet
dominerades av män. Bland
kvinnorna som röde sig utom-
hus var minst var tredje tradi-
tionellt klädd i svart tygsjok
från topp till tå, och en liten vit
spetskantad slöja för ansiktet.
Äue.t mycket unga kvinnor var
beslöjade.

Den första kvinna jag talade
med var Meriam. som arbetade
på wilayakontoret som direk-
tör för livsmedelsindustrin. \Wi-
laya motsvarar vära län, och
htr egen regional adminstra-
tron.

Meriam år omkring 30 är

Detta uttalande från en repre-
sentant för Algeriets nationella
kvinnoförbund speglar den
officiella kvinnosynen i dagens
Algeriet. Trots att landet under
20 års självständighet genom-
gått en väldig industriell-eko-
nomisk utveckling, så lever
maioriteten av kvinnorna kvar
under ett massivt patriarkaliskt
och religöst förtryck.

De algeriska kvinnorna del-
tog i befrielsekriget 1,954-62
mot den franska kolonialmak-
ten, och fick tillsammans med
männen utstå fruktansvärda
lidanden. När segern hade vun-
nits tycktes kvinnorna ha nått
långt på vägen mot frihet och
värdighet ingenting skulle
kunna vrida utvecklingen till-
baka.

Landets förste president Ah-
med Ben Bella sa: "Det finns i
vårt land fem miljoner kvinnor
som lever i ett slaveri som är
ovärdigt ett socialistiskt och
muslimskt Algeriet." Att av-
skaffa detta slaveri var ett vik-
tigt mål.
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Foto: Sven Oste
rr-.-!

De trodde att inget skwlle kunna arid.a utvechlingen tillbaka.
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gammal och har akademisk ut-
Sildning i iuridik och ekonomi'
Hon berättade om sitt liv:

- Jtg är gift med en man
härifrån Annaba, som jag träf-
fade när jag studerade i Alger.
Han stud erar för tillfället, och
jag försörjer familjen. När han
år fårdig hoppas iag att jag kan
fortsätta läsa juridik.

- Vi har två barn, fyra och
två år gamla, som min svärmor
sköter medan jag jobbar. Det
är väldigt ont om daghem här i
Annaba - det finns bara vid ett
par av de arbetsplatser som har
många kvinnor. De flesta fär
ordna barntillsyn pä egen
hand.

Varje dtg skjutsar Meriam
sin man till skolan och tar se-
dan bilen med till jobbet. Hon
använder den när hon åker till
de olika livsmedeisfabrikerna
för att titta hur produktionen
gär. Hennes jobb år att hålla
reda på produktionsresultaten,
analyiera dem och planera för
framtiden.

Besvärande faktum
I)et liv som Meriam berättar
om är en mycket privilegierad
kvinnas liv, ett klart undantag i
dagens Algeriet.

Enligt både algerisk och in-
ternationell statistik är det bara
fem procent av kvinnorna i Al-
geriet som har avlönat arbete !

Det är mindre än något annat
nordafrikanskt land, den lägsta
siffran på hela den afrikanska
kontinenten.

Detta faktum är naturligtvis
besvärande för landets ledning,
som i olika sammanhang kon-
staterar att "kvinnorna utgör
en enorm reserv av arbets-
kraft". Skälen som uppges för
detta missförhållande år dels
landets "speciella arbetsfördel-
ning, som innebär att kvinnan
ensam sköter hushållsarbetet",
dels den allmänt höga arbets-
lösheten, som den högt utveck-
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Majoriteten lerser kvar wnder ett
förtryck.

lade industrin inte - kan 
^v-hjälpa.

Samtidigt som man i den
officiella retoriken framhåller
am der är viktigt att "införliva
kvinnorna i det ekonomiska
livet" - det framhölls som en
förutsättning för deras fulla
delaktighet i samhällslivet - så
görs i praktiken inget för att
underlätta kvinnornas inträde i
arbetslivet. De få kvinnor som
har avlönat arbete finns i typis-

Foto: Sven öste

massivt p atriark.alisbt och religiöst

ka kvinnoyrken: sjukvård,
skola, förvaltning samt i textil-
industrin.

Några andra siffror som be-
lyser situationen för majorite-
ten av Algeriets kvinnor:

Den genomsnittliga gifter-
målsåldern år 20 är - 44 pro-
cent gifter sig redan före 19 års
ålder.

Yarje kvinna föder i genom-
snitt 7,3 barn - det är den näst
högsta siffran i hela Afrika!



Många kvinnor blir gravida 1O-
12 gänger under sitt liv. Alge-
riet har en rekordhog befolk-
ningstillväxt - 3,4 procent per
år. En fjärdedel av befolkning-
en är yngre ån 6 är.

1975 gick 61 procent av flic-
korna mellan 6 och 11 är i sko-
lan (87 procent av pojkarna).
Många slutar skolan när de
uppnår puberteten bara 24
procent av flickorna mellan 12
och 17 är gär i skolan (44 pro-
cent av pojkarna).

Bara 14 procent av de vuxna
kvinnorna kan läsa och skriva
(42 procent av männen).

"Bara maskin-
skriverska"
I Annaba tog jag också kontakt
med kvinnoförbundet UNFA
(Union Nationale des Femmes
Alg6riennes). Dess lokaler låg
lite avsides i samma hus som
några avdelningar ay FLN-par-
tiet. När jag kom till kvinno-
förbundets kontor fanns där
bara en ung kvinna som ursäk-
tade sig med att hon "bara yar
maskinskriverska" och hänvi-
sade till partiet. En man förkla-
rade att sekreteraren i kvinno-
förbundet bodde en halvmil ut-
anför stan, men att man skulle
hämta henne om l^g kunde
komma tillbaka om en timme.

När j^g mötte kvinnoför-
bundets sekreterare, Cherifa
Houam, förklarade mannen
från partiet att hon var "arabis-
sde", dvs bara pratade ara-
biska, och därför ikuile någon
från partiet vara med som tolk
undei intervjun. Det framgick
dock att Mme Flouam förstod
franska utan problem, och att
tolkens främsta uppgift var att
hålla kontroll över vårt samtal.
Kvinnofrågan är en känslig
sak !

Först berättade Cherifa
Houam hur kvinnoförbundet
fungerar: UNFA är en av de
Iem massorganrsatloner som
ingår i landets enda parti, FLN.

De övriga är arbetarnas, ung-
domens, böndernas och moja-
hedins (kämparn a frän befriel-
sekriget) organisationer.

UNFA deltar genom lokal-
avdelningar i besluten i varje
wilayakommitt6. En av dess
viktigaste uppgifter är att för-
medla information, både ner-
ifrån och uppifrån.

Det år främst utbildade
kvinnor som är med i UNFA,
från 18 år och uppåt. Förbun-
dets uppgift är att på olika sätt
förbättra kvinnornas situation.
Vid sin femte kongress i början
av detta år beslöt UNFA bl a
satsa på ett program för att lära
kvinnorna läsa.

- Hur ser UNFA pä art
fortfarand e 20 är efter befriel-
sen de flesta flickor slutar sko-
lan i förtid?

- Det är främst ett tran-
sportproblem. På landet är det
dåligt ställt med kommunika-
tlonerna.

- Men varför drabbar tran-
sportproblemen flickorna hår-
dare ?

- Det är en fräga om fysik.
Flickor är svagare, de orkar in-
te med den långa och krävande
färden till skolan.

- Beror det inte mycket på
föräldrarnas attityd?

- Jo, många familjer behö-
ver sina flickor hemma, och de
år rådda att något ska hända
dem pä vägen mellan skolan
och hemmet.

- Vad gör UNFA för att gö-
ra föräldrarna medvetna om atr
flickorna behöver gå i skolan?

- Vi kan inte göra mycket.
Det gäller att ordna transpor-
terna.

Dålig hustru
- J"g kan förstå föräldrarnas
rädsla när det gäiler flickornas
säkerhet, eftersom de algeriska
männens kvinnosyn är mycket
föraktfull. Har ni gjort något
försök afi "uppfostra" män-
nen, göra dem medvetna om

hur bakåtsträvande deras syn-
sätt är?

Först ler Cherifa Houam,
medan de två partimännen sit-
ter stumma, orörliga. Sedan
blir hon allvarlig och säger:

- Vi ser inte på detta på
samma sätt som ni i Västvärl-
den. Kvinnor och män kan ald-
rig bli likadana, de har olika
funktioner. Mannen är beroen-
de av kvinnan, som stödjer och
uppmuntrar honom. Om en
man är svag beror det på att
han har en dålig hustru.

- Kvinnorna behöver ut-
bildning, fortsätter hon, så att
de kan uppfostra barnen och
göra dem till bra människor.
Det är en mycket viktig upp^gift
som lnte mannen klarar! Och
kvinnan är inte maktlös - hon
kan t ex bestämma hur många
barn familjen ska ha, om hon är
lite smart. De unga familjerna
har inte så många barn som
förr - högst tre, för fler kan
man inte frakta i bil.

Jag kommer mig inte för att
fräga hur många algerisk a fa-
miljer som har bil, utan undrar
istället hur det är med valfrihe-
ten för landsbygdskvinnorna.
Mme Houam medger att de har
långt till kunskap och medi-
cinskt hjälp, och därför har
svårare undvika graviditet:

- Men om mannen år för-
ståndig undviker han att skaffa
fler än fyra barn - annars blir
kvinnan så trött att hon inte or-
kar vara en bra hustru.

Alla dörrar öppna. . .

- Men, säger hon avslutnings-
vis, utvecklingen har gått fram-
åt för kvinnornas del. Idag står
alla dörrar öppna för algeriets
kvinnor. Tio kvinnor har valts
till FLN:s folkförsamling ("r,
261) och två ingår i partiets
centralkommitt6 (rr drygt
100). Och i regeringen sitter en
kvinna som socialminister.

När j^g föreslår att målet
borde vara en kvinna på presi-
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- Idag står alla dörrar öppna för Algeriets kainnor, försäkrar
statistiken visar upp en annan verk.lighet: Bara 14 procent
kvinna föder i genomsnitt 7,3 barn.

Foto : Lotta Schiillcrqvist

Cherifa Howam från kainnoförbwndet. Men
av de auxna bainnorna k.an läsa ocb ztarie

"Iag är sexton är gammal,
har slutat skolan för snart två
år sedan. Nu sitter jag hemma,
går aldrig ut för min far tillåter
det inte. Jag år mycket olyck-
lig, särskilt när i^g ser mina
kompisar gå till skolan. Hela
tiden ber jag min far att han ska
låta mig arbeta, men han väg-
rar. Han säger att jag är oupp-
fostrad.

Kan ni tala om vad jag ska
göra för ^tt [ä honom art läta
mig börja arbeta? Louisa i Be-
jana."

En 19-ärie flicka skriver bl a:
"Nyligen när i^g sa till min
bror att jag skulle vilja jobba
som ferielärare i sommar,
skrattade han mig rakt i ansik-
tet och sa att så länge iag år
ogift tdnker han inte tillåta mig
någontrng.

Tycker ni att han har rätt?
Kan man vägra lyda? Hur gör
man då?

Jag bor i en liten stad, Bari-

dentposten skakar hon på hu-
vudet och ler artigt. . .

Äuen om det formellt är sant
att alla dörrar i samhället står
öppna för kvinnorna, så är det
inte hela sanningen. En dörr är
fortfarande stängd för de flesta
algeriskor: dörren från hemmet
ur rill samhället. Det år fortfa-
rande männen som bestämmer
över kvinnornas liv: fäder, brö-
der, äkta män och andra manli-
ga släktingar.

Lagarna ger kvinnorn a rätt
att arbeta utan makens tillstånd
(undantag finns), ingen kan
tvingas gifta sig mot sin vilia,
kvinnan disponerar över in-
komst och egna tillgångar, hon
har rösträtt och år valbar.
Lägsta giftermålsåldern är ..16
år, men dispensrätt finns. Ak-
tenskapet sägs innebära lika
rättigheter och skyldigheter för
män och kvinnor, men mannen
har försörjningsplikt mot fa-
miljen - vilket ger honom makt
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att bestämma över famiijemed-
lemmarna.

I kvinnoförbundets må-
nadstidskrift "El Dlazatra"
(Aigeriskan finns nägra exem-
pel på insändarsidan på kvin-
nornas faktiska situation:

"Jag är en frånskild kvinna
som lever under mina foreld-
rars kontroll och makt.

Jag år 24 är gammal, skild se-
dan 2 år, och nu befinn er jag
mig i fadershuset, underkastad
ålderdomliga traditioner: i^g
måste sitta här och vänta på
mitt öde - att på nytt bli nå-
gons undergivna hustru.

Vad ska jag göra? Lägga ar-
marna i kors och vänta?

Jag har bara begärt en sak av
min far: att fä börja arbeta,
men det tillåter han inte. Jag
har väl lika stor rätt till mitt liv
som alla andra? Är det inte var-
je människas rätt aff.f^ bestäm-
ma över sitt liv? Sabria i
Oran."



ka. Flickorna har inga rättighe-
ter alls, utom att arbeta hem-
ma. En flicka som jobbar på
kontor eller fabrik betraktas
som ett fnask, medan en pojke
har alla möjligheter: bio, iesor,
högre studier. . .

Varför denna orättvisa? Ä.
vi inte mänskliga varelser, som
behöver uppmunrran och för-
ståelse? Myriam i Barika."

Ensamm a av nödtvång
I samma tidskrift hittar jag en
artikel om de ensamstående
kvinnornas situation - den fö-
r efaller inte avundsvärd.

Det är mycket fä kvinnor
som inte gifter sig: mindre än
en procent. De finns enbart i
storstäderna: att leva ogift på
landsbygden är troligen -o-oj-
[gt. . .

Ett litet fåtal starka och väl-
utbildade kvinnor väljer att
förbli ogifta framför arr leva
under manlig överhöghet.
Några lever ensamma i univer-
sitetsstäderna medan de sru-
derar.

En annan liten grupp lever
ensamma av nödtvång: änkor,
övergivna, och de som flytt
från en alltför brutal man. Van-
ligen tas dessa kvinnor upp i
sin föräidrafamilj, men de ällra
fattigaste har inte råd och plats
att ge dem ett hem. De får slita
ihop till livets nödtorft för sig
och sina barn som hembiträ-
den, städerskor eller i andra
underbetalda jobb. Somliga
blir prostituerade eller hamnar
i fängelse.

De kvinnor som intervjuas
berättar om ert liv i total siälv-
utplåning: de träffar ingen på
sin fritidl vägar aldrig gå".rt, tit-
ter stilla i sitt rum för att inre
störa fientliga gr^nnar, vägar
inte hänga. ut sin tvätt för att
mte störa srna manliga grannars
sinnesfrid. Grannarna undvi-
ker dem, hälsar inte, kvinnorna
behandlar dem fientligt de
misstänker dem för att försöka

ta deras män eller söner ifrån
dem. Männen i huset slänger
glåpord efter dem, ofredar
dem, står och passar på dem i
porten när de passerar. En
kvinnlig läkare berättar arr hon
bara känner sig som en männi-
ska på jobbet, när hon är hem-
ma vägar hon knappt existera.
Många kvinnor hamnar i djupa
depressioner ^v att göra sig
"osynliga".

Det spelar ingen roll hur den
ensamma kvinnan lever, för det
som är fel med henne är att hon
lever utanför systemet av man-
ligt "beskydd". I en family där
det finns en man som garante-
rar kvinnornas moral, kan en
kvinna bete sig ganska utma-
nande utan att väcka fördö-
mande - hon "tillhör" ju nå-
gon som har ansvar för henne.

Outhärdlig instängdhet
Artikelfö rfattaren avrundar
med att konstatera att de en-
samma kvinnorna inte lever i
någon avundsvärd självständig-
het, utan snarare i en outhärd-
lig instängdhet. Det är ofatt-
bart hur någon kan välja ett så-
dant liv - de kvinnor som gör
det måste vara maniskt fixerade
vid tanken självständighet!

Tanken att kräva att männen
lår sig respektera kvinnornas
rätt att leva som människor fö-
refaller mycket avlägsen.

I huvudstaden Alger sökte
j"g ,pp kvinnoförbundets hög-
kvarter, beläget i Villa Joly, en
stor vacker patriciervilla som
under Ben Bellas tid inrymde
politbyråns högkvarrer. Jag ha-
de skrivit till förbundets inter-
nationella sekreterare och bett
henne ordna ett möte med nå-
gon av de kvinnor som var ak-
tiva i befrielsekampen.

Ingen kände till mitt brev,
och ingen visste hur jag skulle
få kontakt med någon "mouja-
hida". Jag skickades runt mel-
lan partihögkvarteret, mojahe-
dinorganisationen, ungdoms-

förbundet och kvinnorförbun-
det under en hel d"g - utan re-
sultat. Innan jag gav upp gjorde
jag också ett försök på El Dja-
zairias redaktion i samma hus
som kvinnoförbundet. Chefre-
daktören fanns inte inne, och
ingen av de unga män som
fanns 

^på 
redaktionen kunde ge

mrg några trps.
Den 5 juli, självständighets-

dagen, åkte jag till en by i ber-
gen ovanför Annaba. Under
kolonialtiden hade byn varit ett
franskt militärt fäste - nu var
det en sömnig solstekt jord-
bruksby med storkbo i tornet
på mosk,Sn som tidigare hade
varit en kyrka. I skuggan längs
husväggarna vid bygatan satt
män och barn och väntade -
kanske skulle det bli en min-
nesmarsch till begravningsplat-
sen där martyrern a frän kriget
vilade. Men det blev det inte:
liksom i hela landet inställdes
alla festligheter som en gest av
solidaritet med palestinierna i
det invaderade Libanon.

Jag såg nästan inga kvinnor
röra sig utomhus, bara flickor
som kom för att hämta vatten
från en tank vid gatan. Jrgväckte mycken nyfikenhet,
främst bland barnen som sam-
lades och försökte prata arabis-
ka med mig. Ett par flickor i
tioårsåldern vågade _efter en
timme sätta sig bredvid mig
vid en husvägg. De fnissade,
knuffade på varann och uppre-
pade gång på gång en fråga som
jag inte förstod. En lite äldre
flicka förklarade på stapplande
franska att de ville veta om jag
hade nägra barn.

- I^, två stycken, en pojke
och en flicka, svarade jag, och
uppgiften vidarebefordrades
till alla på gatan. Sen betrakta-
des jag med mindre nyfikenhet
- mitt svar bekräftade tydligen
vad de inte var helt säkra pä: att
jag med min underliga klädsel
verkligen var en kvinna. . .

Lotta Schiillerqvist
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Fredsmarschen:

När myt
kolliderar
med verkl ishet
n Under nägra veckor i somras matades sven-
ska folket med rapporter om fredsmarschen till
Minsk. Och på dessa rapporter byggdes ledar-
kommentarer och debattartiklar.- Elter att vi
som var med kommit hem undrar vi om det är
ztår marsch man har skrivit om medan vi var
borta. "Splittring", "Marschen sprack"r "Av-
bryt marschen" var typiska rubriker. Allt som
möjligen kunnat förfalskas, dirigeras och ut-
nyttjas av Sovjetmakten rapas upp i en lång
kavalkad. Så detta var alltsi fredsmarschen til-l
Minsk 1982?

För flertalet av oss var mars-
chen tyvärr för kort för att vi
skulle bli riktigt fårdiga med
oss själva och vår inre klyvning
mellan det vi hört i äratal hem-
ma och den verklighet vi möt-
te. Soviet skulle ju vara så tota-
litärt att ingen kan röra sig fritt
eller tala med främlingar eller
se glad ut. Och i verkligheten
gick vi omkring i ett samhälle
som påminde om vårt eget för
20 är sedan, pratade med dem
vi kunde prata med, på bruten
tyska eller engelska.

På två veckor kan ingen ge-
nomskåda de sociala styrmedel
som en regering eller ekono-
misk eller militär maktapparat
kan utveckla för att styra med-
borgarna i något land. Folket
har ofta inte ens självt en klar
bild av hur det manipuleras till
följsamhet och tystnad.

Det har vi i varje fall efter
många är förstått vad gälier
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Sverige. Att Sovjet skulle vara
likartat måste vi ju anta. Att vi
själva bibringats groteska upp-
fattningar om Sovjetsamhället
anade vi sedan länge, och det
var också svårt att se klart där:
Vi ser en person upprört
springa av och an och prata
dämpat med någon vid sidan av
en av de många talartribuner
eller scener vi står inför. Vår
första tanke är inte den att ar-
rangörerna är nervösa inför ar-
rangemanget, utan vi tänker att
de nog håller på med sina ma-
nipulationer.

"Känner ni er flia?"
Många marschdekagare led på-
tagligt av sin indoktrinering
hemifrån, då den inte stämde
med verkligheten. En kvinna
kom till oss och sa: "Känner ni
er frra att gå ut här? Då vi sa ja,
tyckte hon att det var konstigt,

för hon kände sig då inte fri att
gå vart som helst. "I^ men det
år ju bara att gä ut på gatan och
gå", sa vi. "Nej jag känner att
jag inte kan göra det", sa hon.

Så långt kan vi alltså manipu-
leras i Sverige.

Och när vär nyfunne vän
Volodya inte kom på klocksla-
get nästa morgon frägade vi oss
om han blivit tagen av polisen.
När han sen dök upp och ur-
säktade sig att han var förse-
nad, knäppte det till någon-
stans av lättnad. . .

Många aY marschdeltagarna
arbetade med sin personliga
uppgörelse med propagandan
hemifrån under hela marschen.
Misstänksamheten fick dem att
blåsa upp varje oförutsedd
händelse till ett regisserat
schackdrag från arrangörernas
sida.

Att verkligheten i Sovjet än-
då gjorde ett starkt positivt in-



tryck kunde man också märka.
Och omdömena om hemma-
pressen blev allt hårdare.
Svensk och dansk press fram-
stod som mest konservativ.
Norsk och finsk var blandad.
Den norska svängde om allt-
mer i positiv riktning. Många
förstod att det är två olika sa-
ker att komma som freds-
marschdeltagare med öppna ar-
mar på en gata och att komma
som reporter med bandspelare
och mikrofon framför sig och
be en Sovjetmänniska uttala
slg.

Perspektivet på Sverige och
de skandinaviska länderna änd-
rade sig mycket för många av
marschdeltagarna. Men att gö-
ra jåmförelser mellan länderna
visade sig vanskligt. Hyrorna i
Sovjet har inte ändrats sen
1928. En etta kostar cirka 6 ru-
bel i månaden, 50 kronor. Ge-
nomsnittslönen år 170 rubel,
skatten är 10 7o o s v.

Volodya sa att Sovjet är ett
fattigt land och att man måste
styra utvecklingen hårt för att
få en dräglig tillvaro för alla.
Frihetern a fär komma efter-
hand. Annars kan det bli som i
Indien eller Bangladesh, där al-
la friheter finns formellt. isvn-
nerhet för de starka att göra'sig
rika och för de svaga att svälta
ihjä1.

Sovjet-myten
Om vi under fredsmarschen
ofta föroiämpat vära värdar
från fredskommitt6n och kvin-
nokommitt6n, så har det till
största delen berott på den
svenska mytologin om Sovjet.

När vi besökte Fredsfonden
fick vi för tionde gången höra
att Sovjets folk förlorat tjugo
miljoner liv under andra
världskriget, och att varje fa-
milj ännu bär på hemska min-
nen. Då utbrast en marschdel-

tagare att det är dags att glöm-
ma detta nu och se framåt istäl-
let. "Ja, men är inte detta en
viktig grund för vår fredssträ-
van?" frågade en man som be-
rättade arr han förlorat både far
och en syster i kriget.

På Fredsfonden fick vi veta
att pengar till fredsarbetet i
Sovjet skaffas på samma sätt
som hemma i Sverige. Enskilda
människor sänder bidrag per
postanvisning och önskar
ibland att det ska användas till
ett bestämt ändamål: till bar-
nen i Vietnam, till sjukvård i
Libanon, till Nicaraguas upp-
byggnad. Fondens pengar an-
vänds också till att bekosta in-
ternationella konferenser och
utbyten m m.

På postanvisningarnas ta-
longer står ofta personliga häls-
ningar frän g:arna. Ibland är
det en hel avdelning vid en fa-
brik som utmanat varann att ge
en dagslön till fredsarbetet.
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Taå själar möts - båda talar esperanto. Mannen t rs är dansh, mAnnen t b, med brigs- och hedersmedaljer
på bröstet, är soajetmedborgare.

Ibland är det en femtioårsfirare
som skickar en gäva. Så ser det
ofta ut härhemma också. Fast
svenska propagandamakare får
det till att KGB betalar både
det ryska och det svenska
fredsarbetet.

Ö,rerhuvudtaget har myter-
na om att allt år centralstyrt
och att myndigheter dirigerar
allt i Sovjet fått en rejäl knäck
bland marschdehagarna. Alla
dessa underbara varma ryssar
som sjöng, dansade, klappade i
händerna och omfamnade oss,
ofta grätande av rörelse. På de-
ras äkta fredslängtan kan ingen
missta sig. Och dem som för-
söker hävda att de alla "kom-
menderats ut" för att möta oss
kan vi hjärtligt skratta åt.
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Det som hänt är den första
kollektiva folkliga kontakten
över gränsen mellan öst och
väst. I detta ligger fredsmars-
chens mening och hopp för
framtiden.

Äsiktsdiktatur
Vi upprepar att ingen kan iära
sig Sovjet pä 14 dagar. Men de
som gör sig besvär att söka
kontakt och ställa frågor direkt
till de berörda finner en del
klarhet.

Och den klarhet vi fätt år
klar nog för att vi ska känna oss
bestörta och skrämda inför
åsiktsdiktaturen i Sverige. Det-
ta måste vi bryta igenom. Vi
måste också fortsätta att söka

kontakter i Sovjet och utveckla
dem vi redan har.

När folk i Sverige och folk i
Sovjet litar på varandra mer än
på sina regeringar, dä är freden
tryggad, oss emellan. Mellan
Sovjet och USA är barriärerna
nog ännu högre. Nästa års
marsch kommer kanske att
skapa en första bred kontakt.

Fredsmarscherna behövs. De
är reellt fredsarbete. Att de ho-
tar etablissemangets skytte-
gravsdiplomati år tydligt. Låt
oss marschera vidare. Vi år pä
rätt väg. !

Erni & Ola Friholt
fredsmarschdelt 

^garefrän Göteborg
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