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Bilaga medföljer

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har i korthet fol.lande historia. 1914 bildades

Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvinnornas likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekono-

miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-

nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all

kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.

År '1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-

ner medlemmar.

KDV har nu tillerkänts konsultativ status | (tidigare hette det A) hos FN:s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilken

innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-

slag muntligen eller skriftligen.

Vi reser till Moskva
och Kazakstan!
SKV planerai' en studiere sa

till Moskva och Alma Ata,
huvudstad i sovjetrepubliken
Kazakstan i Centralasien, un-
der våren ciler försommaren
1974. Vi skall speciellt stu-
dera kvinnornas och barnens
liv. Priset blir mycket för-
måniigt (trol. ca 1.500: -).Det inkluderar hotell i 1,:a

klass (dubbelrum med bad el-
ler dusch), helpension med 3

mål mat per dag, 2 daghga
studiebesök eller sightseeing
med buss samt svensktalande
guide. Resan omfattar 1.2 da-
gar. Vi återkommer med när-
mare upplysningar i nästa
nummer. Den som är intres-
serad kan redan nu höra av
sig till SKV:s expedition.
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Demonstration i Chilc under Al-
iendes tid.
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TRoR vr PÄ UNDERSÄIAn,?
De giftiga dunsterna från lB-affären blir alltmer påträngande och breder obevekligt ut

sig över Sverige. Protesterna från alla delar av landet och alla skikt av folket, från en-

skilda och organisationer ökar för var dag.

lB (lika med Informationsbyrån) är som bekant en hemllg militär underrättelsetiänst som

skall vara direkt underställd regeringen med Falme som högsta ansvarig. Flera statsråd

och hela försvarsutskottet kände inte till lB förrän FIB/Kulturfront avslöjade verksamhe-

ten. iB har via agenter spionerat på vänsterorganisationer, giort inbrott hos en FNL-av-

delninE, stulit medlemsregister, medverkat i inbrott på utländska ambassader etc, etc.

Statsministern är inte alls skakad (goda nerver måste man säga) och har fullt förtro-

ende för både militär och polis t. o. m. när man gått så långt att man låtit häkta som

spioner dem som sökt reda ut lB:s ruskiga härva! Spioner för vem? Ja, det har inte ens

antytts.

Nu är det så att många av oss svenskar inte alls har så goda nerver som vår stats-

minister. Vi är oroade, diupt oroade. Vi har sunda människors naturliga motvilja, för att

använda ett milt uttryck, mot både polis och militär. Från vilka kretsar har officerarna

rekryterats i alla tider? Var fanns de under nazismens tid när OB Olof Thörnell, chefen

för arm6staben Helge Jung och chefen för marinen amiral Tamm t. ex. uppvaktade Hitler
på SO-årsdagen. Det vore bekvämt att lita på militär, polis, regering och herr Robört och

lugnt odla sin kå|, men det kan vi helt enkelt inte göra.

Nyss återkommen från Moskva-kongressen ser jag för mig Hortensia Allendes bleka

lidande ansikte och La Passionaria's sköna åldrade gestalt. De kan berätta om militära

kupper och det kan också folken i Latinamerikas, Afrikas, Asiens och Europas militärdik-

taturer. Mänskligheten lever alltjämt i militärens skugga. Det glömmer vi så lätt och låter

oss villigt sövas av sången om demokratin. Vi vill gärna tro på sagor.

Sånt händer inte här! Det är en slöhetens förtröstan, som passiverar oss fast vi inga-

lunda har något överdrivet förtroende för överheten. Men låt oss vara vaksamma, stöd

kampanjen för F|B/Kulturfronts journalister. Kräv frigivande av de häktade. Kräv en par-

lamentarisk undersökningskommission med representanter från de fem riksdagspartierna.

Demonstrera! Protestera!

Stöd också Vi mänskor! Ge vänprenumerationer i julklapp. Propagera för vår tidning
och SKV bland vänner och bekanta! Vi måste nå flera människor, det är ett livsvillkor. Vi
har jätteuppgifter framför oss, men vi måste vara fler om vi skall klara dern.

Och till slut. Unna er trots allt några glada juldagar med familj och vänner och möt det

nya året med frejdigt mod. Vietnameserna - visast och modigast bland alla folk - har

aldrig gett upp sången, livsglädjen, ömheten mot medmänniskor. Det har burit dem ge-

nom avgrunder mot seger. E. P.



Världsfredskongressen i Moskva
25-31 oktober samlades mer än

3.OoO delegater i Kremls Kon-
gresspalats i Moskva för att dis-
kutera freden, hur den skall upp-
nås och hur den skall bevaras.
Där deltog kända fredskämpar
från hela världen. Där såg man
Dolores Ibarruri, Hortensia A1-

lende, A. M. Cabrai - vars ma-
ke mördades av den portugisiska
kolonialmakten - Valentina Te-
resjkova, KDV:s ordförande F{er-
ta Kuusinen för att nämna näg-
ra av de mest framträdande kvin-
norna.

Flera olika officiella FN-organi-
sationer var representerade, FN:s
generalsek reterare Kurt Valdheim
hade en personlig representant och
hade också sänt kongressen ett
budskap. Han önskade kongressen
största möjliga framgång och han
underströk den stora betydelsen av
att icke-statliga organisationer
understöder FN:s arbete. Detta
samarbete ir absolut nödvändigt
för att FN skall kunna motsvara
mänsklighetens förhoppningar. I
den sverrska delegationen ingick

bl. a. Stockholms biskop Ingmar
Ström, Lars Forssell, Peter Cur-
man, Arvid Rundberg, Rita Vin-
d", Stellan Arvidson, John Tak-
man och nyutnämnde utbildnings-
ministern Bertil Zachrisson.

Kongressen var den största freds-
manifestation som förekommit och

bar en mer officiell prägel än nå-
gon föregående. Detta har inte
hindrat att den nästan totalt tigits
ihjäl av sveusk press, TV och ra-
dio.

Flortensia Allende talade om
tillståndet i Chile och om fångar-
nas förtvivlade situation, hon väd-
jade till alla narvarande att för-
söka stoppa juntaus skräckvälde
och uppmanade oss att bilda na-
tionalkommittder för solidaritet
med Chile i alla länder, att göra

allt för att isolera iuntan, att för-
söka stoppa krediter och finansiell
hjälp och slutligen att skapa en in-
ternationell tribunal som skulle un-
dersöka och fördöma brotten och
grymheterna i Chile.

Leonid Brezjnev höll kongres-
sens mest uppmärksammade tal,

där han ingående redogjorde för
Sovjetunionens utrikespolitik och

fredssträvanden, och också berör-
de de stora ekonomiska framgång-
arna inom Sovjetunionen, där man

i år haft en rekordskörd. Han be-

rörde också begreppet mänskliga
rättigheter dit han räknade rätten
till arbete, utbildning, social tygg-
het, fri hälsovård, semester och

fritid. Han vände sig skarPt mot
den kampanj som under slogan
"försvaret av mänskliga rättighe-
ter" kräver en s k liberalisering
av det socialistiska systemet. Så-

dana krafter vill motverka avspän-
ningen mellan länder med olika
samhällssystem.

Ordföranden i Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Fri-
het Eleonore Romberg från Väst-
tyskland holl också ett upPmärk-
sammat tal. Hon förklarade att
det gäller atr göra slut på det kal-
la kriget och att omstridda Pro-
blem endast skall lösas med Poli-
tiska medel. Vid ett särskilt möte
med medlemmar från KDV och

(Forts. sid. 50)

Fört'attaren Araid Rundberg deltog i Fredskrat'ter-
nas pärldskongress i Moskaa i oktober och shrea

följande brev bem till sina barn Joban, 10, och
'Wenke, 8:

Kära'Wenke och Johan!
Här i Moskva är det snö och granarna står som

pudrade trädstatyer. Over 3.000 människor frän
jordens alla länder har samlats här för att arbeta
för freden. De flesta ville nog jobba med Chile
och Mellersta östern. Jag deltog i arbetet som

gällde kultur och utbildning. Där träffade i^s
ett par hundra lärare, författare, konstnärer, ele-

ver från hela världen.
En svart kvinna från USA:s sydstater, hon

hette Glover, berättade om hur det var att vara
lärarinna i en skola för svarta fattiga barn: Kom-
munens pengar som dom får in på skatterna går

till polisen, till bilismen, till militärenla i stället
för till de fattigas skolor. Så hon hade inga läx-
böcker att dela ut till ungarna. Och dom hade

inga peng^r art köpa för.
En lärare från Afrika berättade om hur ABC-

böcker för många olika folk trycks i de socia-

listiska länderna och gratis delas ut till befolk-
ningen. Men böckerna måste dom ofta smuggla
in till sina afrikanska vänner.

En lärare från Chile berättade om hur många

Iirare som inte hann gömma sig sköts. Till och
med barn till radikala människor sköts.

Det var mycket skakande att höra alla dessa

människor från förtryckta delar av världen. Bar-
nen drabbas värst. Det blir bestulna på sin fram-
tid.

Men socialisterna hjälper så gott det går. De

trycker miljoner läroböcker, barnböcker och
skriv- och räkneböcker och skänker dem till sina

bröder i andra länder. -
Jag bad mina ryska vänner hjälpa mig med

era önskelistor. Och nu ska ni få höra: De väg-
rade bestämt att visa mig var jag kunde handla'
De fc;rbjod mig att göra det för dom ville ge er
grejorna som presenter från alla ryska ungar! -Vi ses om några dar och då blir det världs-
kramar!

Pappa



Att vara både invandrare
och kvinrra.. o

De svårigheter inaandrarna möter i kontakten med det svenska samhället bar de senaste
åren blivit alltmer wppmärksammade. Men bland de wndersökningar sorn gjorts finns knap-
pastnågra on', inaandrark'uinnornas speciella problem. Arnnet berörs ibland i för-
bigående men någon egentlig kartläggning bar aldrig gjorts. Ett exempel: bland den 425 wtred-
ningar, rapporter ocb forskningsprojekt som Daaid Scbraartz tar upp i sin nyutkomna biblio-
grat'i över invandrar- ocb minoritetsforskningen i Sverige (se litteratwrlistan) finns bara e t t
arbete om inrsandrarkpinnornd.

DETTA TROTS ATT II{VANDRARKVI}/A/ORA1,,4 T]TGOR T]NGEFÄR HÄLFTEI{
AV TOTALA AAITALET INVAI,{DRARE!

Detta betyder inte att andra invandrare är mindre aiktiga. Det är bara ett konstaterande
azt hur bortglömda kpinnornd är, trots att deras svårigheter är mycket specifika. Det är inte
lätt att ua,ra både invandrare ocb kvinna! 

>i

Men det finns ocleså andra problem, när man försöker ta upp det här ämnet. Kztinnorna
är de mest isolerade bland inaandrarna. De saknar ofta utbildniig ocb språkkwnsbaper. Inom
vissa nationaliteter är de traditionsenligt bemmat'rwar. När de arbetar wtom bemmet (för-
aärusintensiteten är betydligt högre bland inr;aTT*rorktsinnor än bland srtenska /evinnor) är
det i tu.nga, smwtsiga och lågavlönade jobb, typ städning och barseraering, där det t'inns t'å
svenskar. Rätten till betald spenskwnderpisning gäller inte hemmafrwar ocb bembiträden, ett
beslwt som riksdagen t'attade m o t invandrarwtredningens rekommendation. (F.ö. kringgås
ot'ta bestämmelser om obligatorisle svenskwndervisning på arbetstid genom att arbetsgivarna
aäljer redan srtensletalande, ztilket i sin twr drabbar bztinnornd,mest.) De bar oftainte valt att
t'lytta till Sverige utdn faljt efter eller med sin man till "drömlandet". Deras i.solering blir av
alla dessa skäl mychet större än männens eller barnens.

Därtill leomnrir andra t'aktorer. Många av dessa krsinnor är vana att ochså i bemlandet leva
"isolerade" i en kvinno- ocb t'amiljeztärld. De bar en del av sitt självförtroende föranlerat i
kwnskaper soTrl blir',rärdelösa i industrilandet Sverige: att sköta ett gdntrrlaldags tungt hws-
båll, laga komplicerade rätter, ta vdra på allt jorden bjuder. Det svensh-a sambällets
hrav ocb normer känns främmande och skrämnlande: isoleringen blir dehtis sjäktaald, det är
tryggare bland "egna sorten", i det egnd, leulturmönstret. Irlhr vi försökt t'inna några att
interajua bar t,i mötts av detta. Man är inte intresserad av att lämna ut sig t'ör att ältas ars
r'älvilliga svenskar. Men det har också funnits ett aaståndstagande som botinar i rädsla. De
bainnor vi t'ått intervjua ltar zsarit öppna och rätt lörtrogha med det soenska samhället.
Språksvårigbeterna ocb isoleringen är två faletorer som sq,ölar in. En tredje är kanske det
att man helt enkelt inte bar lwst att lyt'tas t'ram som ett åskådningst'all på djävligheter. Heyn-
ma har man haft en identitet ocb ett sammanbang - det är häi, i Sverige:, so* detta plAts-
ligt inte g i I I s, soTn ?nan blir "utant'ör".

Man kan också säga att probleTnen leommer inte i isoleringen wtan då isoleringen b r y t s,

främst genom barnen. Det är modern som slea wppt'ostra barnen, of ta enligt mönster som inte
stämmer med det svenska. Men det är barnen som lean språhet, som förstår sambället. FIela
den traditionella rollfördelningen barn-t'öräldrar slås söncier. Ibland häftigt, som i synen på
sexwaliteten, där kollisionerna kan bli så starlea att familierna splittras.

Invandrarna lerser ocleså arsskwrna från all Iaiklig'och pol;titk verksemhet, som skulle
kunna förändra deras sitwation. Länge drevs också enlidigt en "anpassnings"-politile: inaand-
rdrnA sleulle anpdssas till oss svenskar, vi fick Lnget lära om att respebrcra d e r a s kultur ocb
seder. Först på senaste tiden bar idön om taåaägsleommwnikation börjat komma fram.

Kwnskapen om inaandrarnas sitwation är en nödvändig kwnshap för oss alla, som bar för-
ntånen att leaa och arbeta i det land ,ui är t'Adda. Ursula Armbruster/Louise Wald6n

För sektionen om invandrarkvinnor och -barn svarar: Birgit Lundin/Frilans-Gruppen
(interviu med Mira Kakossaios och invandrarkvinnornas förening), Annika Nordin/Frilans-
Gruppen (övriga intervjuer med invandrarkvinnor) Ursula Arrnbruster (invandrarbarn samt
faktarutor) och Louise Wald6n (red).



"Vi måste orka kämpa. Vi måste orka mobbas. Och vi måste
orka bråka. På de 20 är jag har varit i Sverige har svenskarnas
negativa attityder bara förändrats lite grand. Vi har en siälv-
klar rätt att kräva bättre villkor och det är viktigt att vi låter
våra aggressioner få utlopp. Vi får inte låta hatet gro i vära
bröst." En intervju med Mira Kakossaios, bl. a. initiativtagare
till invandrarkvinnornas förening.

"Deras isolering är oerhörd"
Mira Kakossaios, grekiska, nume-
ra svensk medborgare, har verk-
ligen käm pat alla år hon har bott
här. Hon är visserligen privilegie-
rad, fil mag och forskarexamen
plus andra akademiska studier.
Hon försöker nu få möjligheter
att forska om invandrares famil-
jeförhållanden här i Sverige. Hon
arbetar som konsulent för invand-
rare och som lärare och dessutom

Utbildning och
bostadsstandard
Den genomsnittliga wtbild-
ningsni,tån är i t'Iera invand-
rargrupper bögre än för den

svenska bet'olkningen.
Ot'ta finns utlänningar i

sådana yrkesgrupqer sorn Iä-
kare och wniv ersitetslärare.

Men skillnaden i' fråga om
utbildningsbakgrwnd är stor
mellan ocb inom olika in-
z;andrargrupper.

*
"I storstäderna är andelen

invandrare mycket hag i dels
områden med gammal ocb

omodern bebyggelse, dels i'

de allra nyaste bostadsom-
rådena. Sydewropeiska nd-
tionaliteter (jugoslaver, tt!'r-
kar, greker) tycks ztara öaer-
representerade i slumområ-
den, medan f inländare är
överrepresenterade i moder-
na områden. Rörligheten På
bostadsmarknaden är å and-
ra sidan mycket större bland
inztandrarna än bland sven-

skArna." (Ur Sambällsarbete
som metod.)

Trångboddbeten är större
bland, inaandrare än bland,
svensharna.

är hon ordförande i Internatio-
nella föreningen för kvinnor, vil-
ket tar mycket av hennes tid.

De flesta som kommer hit,
kommer tillsammans med sina
män eller sina familjer. Antingen
tillsammans eller också kommer
de lite senare. Ytterst få kommer
själva.

De jobb som de får är oftast
städjobb och jobb i industrier.
Många städar tillsammans med si-
na män på kvällarna. Of:'a l'råf-
far de inga andra än sina män.
Deras isolering är oerhörd.

Männen vill ha det så, säger

Mira. Männen skrämmer kvin-
norna till att stanna hemma. Väl
utvecklade kvinnor är en fara för
outvecklade män.

De kvinnor som inte är gifta
kommer mest i konflikt mellan
den svenska och hemlandets sexu-
almoral.

- Den första tiden i Sverige
brukar de tillbringa inne, berät-
tar Mira. De kan inte språket och
känner inte folk.

När de sedan börjar få kontak-
ter ar det mest med folk från
samma land som de själva. Men
när de har lärt sig svenska bru-
kar en ny horisont öppna sig för
dem. Jag har den uppfattningen
att de ofta umgås med svenska
pojkar, fast i hemlighet. Lättast
gär det naturligtvis om de har
föräldrarna kvar i hemlandet.
Svenska pojkar accepteras inte
gärna i andra sammanhang än
giftermål. Giftermål betyder lyc-
ka. I de flesta fallen gifter sig
kvinnorna oftast med någon från
samma land som de själva.

De som har svårast att flyta in
i det svenska samhället är de som
har islam som religion. De håller
hårdast på sin tradition och sin
kultur. För övrigt anser Mira inte
att nägra yttre faktorer påverkar
anpassningen.

- De som är utåtriktade och
har lätt för att skratta har lät-
tast.

Och Mira har minsann själv
den gåvan. Hon pratar mycket
och intensivt, skrattar gärna och
strör verkligen komplimanger
omkring sig till dem hon pratar
med. Hon har en stark personlig-
het. Och hon har kämpat mot bå-

*.rJt"Oigheterna 
och sin egen

Ffennes man, fastän utbildad
och påverkad av 20 är i Sverige,
tycker inte om att hon är så enga-
gerad. Och han tycker inte om
hennes arbete med Internationella
föreningen. Men han har fått an-
passa sig till mina krav, säger hon
med ett leende.

Mira har fyra barn och de

ställer helhjärtat upp på hennes
sida. De år L5, 1.8, 21. och 23 är.
De har haft många problem med
kamrater, berättar Mira, fastän



de är födda och uppvuxna här.
Men nu när de börjar bli vuxna
är inte problemen så stora. Vi har
inte ansträngt oss ^tt assimilera
oss till det svenska samhället.

Vi har inte heller försökt
försvenska vära barn. Man ska in-
te kasta bort det kulturella arvet.
Flemma talar vi mycket grekiska.
Barnen talar också en utmärkt
grekiska, fast med en klar accent.

För att hjälpa invandrarna att
behålla sin kultur och sitt språk
var Mira med och startade Sko-
lan för kultur och språk, Maria-
skolan kallad. Den \rar mycket
uppskattad och där blandades
också många na.tioner. Men sko-

lan finns inte kvar och Mira är
mycket förgrymm ad pä myndig-
heterna.

- Det är speciellt viktigt för
kvinnornas skull att barnen behål-
ler sitt språk, säger hon. Barnen
blir främlingar för sina föräldrar
och mest för sina mödrar om de
växer upp som svenskar.

- Svenskarna måste hjälpa till
att läta invandrarna behålla sin
kultur. Det är en stor gåva ni får
när så många nationer kommer
hit med så många kulturbidrag.

Invandrarkvinnorna har ju spe-
ciella problem. De är isolerade, de
har svårt art vara lediga på kväl-
larna. Antingen arbetar de, eller

så får de inte gå ut för sina män.
Därför håller internationella för-
eningen öppet på dagarna. Då
kommer kvinnorna på kurser och
möten, eller också kommer de
bara för atr. täftas och ha trev-
ligt.

Kvinnorna måste iära sig sven-
ska. Det är ett krav för att de
ska kunna klara sig i det svenska
samhället. Men ofta förbjuder de-
ras män dem att lära sig. Mira vill
därför att de ska få AMS-bidrag
på en tusenlapp eller så, för att
deras hämskor till män ska fä
klart för sig att det är något värt
för samhället att de lär sig sven-
ska. B. L.

Invandrarkvinnornas förening
Internationella föreningen för kvinnor har fun-
nits i fem år i Stockholm. Ordförande och ini-
tiativtagare är Mira Kakossaios från Grekland.
Målsättningen är au. bryta invandrarkvinnornas
isolering och förbättra deras kontakter med sven-
skar och göra deras inställning bättre gentemot
det svenska samhället men också gentemot deras
män.

De flesta kvinnorna har sin fritid förlagd till
dagarna. Många städar på kvällarna och många
får inte gå ut på kvällarna utan sina män.

De kurser som finns på föreningen är nybör-
jarsvenska och avancerad svenska med samhälls-
orientering. Sju kvinnor deltar också i alfabetise-
ringskurser. Sådana kurser finns annars i Söder-
malmsskolan, men för några år sedan fick för-
eningen dispens att ordna kurserna. Anledningen
var att en del kvinnor inte fick eller vågade gå

på alfabetiseringskurser där det förekom främ-
mande män.

Hemkonsulenterna har också en systuga i för-
eningens lokaler.

Två rum är avdelade för barnen som kvinnor-
na tar med sig när de går på kurs. Där tas de om
hand och får leka med stora rejåla leksaker och
enkla pussel. Det finns också barnböcker på flera
olika språk.

Internationella föreningen har 500 medlemmar
och flera srrömmar oupphörligt till trots att ing-
en rekrytering förekommer. De får höra om för-
eningen via djungeltelegrafen och dessutom kän-
ner invandrarkonsulenterna till den.

De flesta av medlemmarna går inte på kurser-
rå, utan de kommer med sina familjer på de
familjeträffar som hålls en gång i månaden. Varje
gång är en nation värd och då bjuds på natio-
nens mat, nationens underhållning och ibland
finns det små utställningar och liknande. Någon

brukar också hålla ett föredrag som innehåller
information om Sverige och kvinnornas ställning
gentemot olika institutioner.

Det finns också ett antal svenska kvinnor som
stöder föreningen med sina medlemsavgifter och
de deltar också ibland. Styrelsen är sammansatt
av hälften svenska och hälften utländska kvin-
nor för att underlätta föreningens kontakter med
myndigheter och andra institutioner.

Tidigare hade föreningen mycket hemtrevliga
lokaler i Dagens Nyheters gamla hus. När gräv-
skoporna sedan kom fick de flytta till betydligt
modernare lokaler på Norrmalm.

Invandrarkvinnornas förening ar har nu blivit
så många - sex förutom i Stockholm - att de

har bildat ett riksförbund. De finns i Malmö,

Jönköping/Huskvarna, Linköping, Eskilstuna, Li-
dingö och Gävle. Det finns också lokalgrupper
i Stockholms förorter.

Vid rikssamlingen den 17 november samlade
sig föreningarna kring följande krav:

- Utbildningsbid,rag.

- Ensamstående kvinnor ska få t'örskottsbidrag
till sina barn. Som det nw är får bara svenska
kvinnor sådana bidrag.

- Den lag som kom tiII 1 juli i år om 240 tim-
rnars saenskundervisning på arbetstid måste
gälla äzten hembiträden.

- Invandrarbainnorna måste lära srg familje-
planering. Religiösa ocb sexwella tabwn och

farbud från deras män måste de lära sig att
bryta. Föreningarna tänker gå wt med en brett
wpplagd kampanj i samarbete med RFSU.

Föreningen håller till på Frejgatan 91, '1.13 26
Stockholm, telefon 31,27 41,, i regel mellan 10

och 14.
B. L.



Antalet invandrare fördelade på länder, kön, ålder

Tabell 1. tltlandska medborgare i Sverige vid årsskit'tet

Medborgarskapsland Män Kvinnor Summa

Finland 106.683 102.272 248.955

Jugoslavien 20.383 16.480 36'863

Danmark 78.072 1.3.382 31.454

Norgc 13.756 13.885 27.641

Tyskland 1I.566 9.326 20.892

Grckland 7.972 6.075 13.987

Italien 5.008 2.753 7.761'

usA 3.316 2.s93 5.909

Storbritannien 3.0B9 2.442 5.531

Osterrike 3.226 1'.758 4.984

Ovriga 28.247 79.056 47.303

Samtliga 221.258 t90.022 411.280

(Ur Samhällsarbete som metod.)

Ärsskiftet 1970171 t'anns alltså ca 411.000 wtlänningar i Saerige.

Dessa representerade 120 olika med'borgarshap. Men antalet in-
aandrare är mycket lågt t'rån flertalet länder. Ca 2ls aa de wt-
ländska medborgarna komm.er från de nordiska länderna. Fin-
Iändarna utgör bälften ap alla utlänningar och de tio största
grupperna tillsammans utgör nästan 90 procent av aIIa wtlän-
ningar.

Var nittonde person i Sverige i dag är wtländsle medborgare.
Om man räknar in de 200.000 sont sedan kriget har f ått svenskt
medborgarskap utgör gruppen invandrare i Soerige 600.000.

Deras andel utgjorde i janwari 1971 5,1 procent av den totala
bet'olkningen (männen 5 procent och kainnorna 4,7 procent).

De wtländsha medborgarna är ofta unga.. 34 ltrocent är under
18 år.55 procent är rnellan 18 ocb 44 år. Motsvarande tal för
bela befolkningen i landet är 25 resp.36 procent, Personer över
67 år utgör i dag 12 procent av bela bet'olkningen men enclast

1 procent av invandrarna är i den åIdern.

1970171.
o/o av samtl.
utlänningar

50,8

9,0

716
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Jt'
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Nagra fakta
orn invandrare

Motivation och mönster
vid invandring till Sverige

I npandringen aari erdr myc-
ket från år till år ocb är i
högsta grad beroende a'u si-
tuationen på arbetsmarkna-
den.

Mcn invandringcn varie-
rar även wnder året. Så är
t ex inoandringen under
sorrurtdren mycket lägre än
under höstmånaderna.

Däremot är wtvandringen
merd jämn under hela året.
Det saknas tillt'arlitliga wpp-
git'ter orn bwr länge invand-
rdrnd, std.nndr i landet.

I n'u and r arna. r e p re s ent e r ar
oliba språb, kwlturer, wtbild-
ningsmönster och har olika
motio Iör dtt komma hit. I
stort sett kan man urskilia
tre hwvudtyper av invand-
ring i Sverige: arbetskrat'ts-
inaandring, flyktinginvand-
ring och specialistinvand-
ring.

" Arb e t sh r a f t s ina an d r in ge n

t'öljer vanligen sdmnTa rnön-
ster på så sätt att den t'ör en

z.,iss inztandrargrupp of tast
börjar med att ett begränsat
antal personer bornmer, till
en början överaägande t'ör-
aärvsarbetande, t'öreträdes-
ztis tungd ogifta män eller
män med t'amiljer i bem-
Iand,et. Denna t'örstd inaand-
ring initierar f öIjdinvand-
ringar A'u taå slag. Dels
sprids int'ormation genorn
den t'örsta gruppen orn Ar-
betsmöjligbeterna i Saerige
ocb fler arbetssökande söker
sig lcit, dels börjar familje-
medlemmar till de först an-
Iända komma. Könsfördel-
ningen i gruppen jämnas så-

ledes ut et'ter ett par år. Man
kan sorn typiska 'arbets-
kraf tsinvandrare' peka på
invandrare från Finland, Ju-
goslarsien, Greleland och
Turkiet." (U, boken Sam-
bällsarbete sorn metod, So-
cialarbetarnas nordiska sam-
arb etskomrnittö 1 97 2.)

Geografisk spridning av
invandrare i Sverige

I nv and,rarna är konc entrera-
de till södra ocb mellersta
S a erige s indus trib y gd er.

De inztandrarrikaste trak-
ternd. är Mälarornrådet med
Storstockholrn, Göteborgs-
ocb Malmöregionerna. Cir-
ka 30 procent av alla utlän-
ningar är bosatta i Stock-
holms län.

Inkomståret 1969 fanns i
t ex Stockbolm drygt 43.000
utlänningar aa 109 olika na-

tionaliteter. Finländarna
med sina 40 procent utgör
den störstd. grappen av aIIa.
Enbart i Spånga t'örsamling
är andelen utländska med-
borgare 22 procent.

Vid, årssbiftet 1969170 ha-
de endast 75 aa 275 kom-
mwnblock mer än 5 procent
utlänningar bland, bef olk-
ningen.

Hösten 1972 bade t ex

sambället Olofström i BIe-
kinge Iän bögsta procenten,
18,9, inoandrare i Sverige.



KVINNOR
r var är ert systerskap?
aa Brita Blomquist
organisat i onssekretera.re, RFSU
Enligt en uppgift från Statistiska
Centralbyrån fanns den 3l de-
cember 1,972 108.645 utländska
kvinnor mellan 15 och 44 är i
Sverige. 108.645 kvinnor, varav
många kommit till Sverige frän
ett land med helt annorlunda
struktur ifråga om utbildning, nä-
ringsliv, religion och etiska möns-
ter ifråga om livsföringen. Hur
gestaltar sig deras liv i välfärdens
Sverige? Hur är deras kvinnoroll
utformad? Trivs de här, tycker
de Sverige är paradiset eller kan-
ske motsatsen, ett helvete där man
på grund av brist på arbete och
utkomst i hemlandet måste över-
leva?

Vi vet inte så mycket, men vi
får dagligen en del rapporter.

Harald Ofstad säger i boken
"Identitet och minoritet" följan-
de:

"Atr srorsamhället visar respekt
för minoriteternas kulturella iden-
titet - för deras frihet att siälv-
ständigt söka efter de normer och
värden de vill acceptera - är inte
bara nyttigt för storsamhället
utan är också av värde i sig självt,
en komponent i storsamhällets
kulturella värden". Att bilda fa-
milj, att uppfostra barn, är en
mycket viktig del av ett kultur-
mönster. Det sätt på vilket vi han-
terar den delen av vårt liv är en
bit av vär identitet. Identiteten
behövs för att vi skall överleva.
Hur upplever då vi svenskar dessa

"komponenter i storsamhällets
kulturella värden"? Sådant finns

det ingen statistik över, sådant går
inte att redovisa i siffror men där-
emot i konkreta exempel från in-
vandrarnas vardag, i det här fallet
invandrarkvinnornas.

Ur en intervjuundersökning:
"Turkiska, andra förlossningen:
"Gick flera gånger på MVC, men
där var de inte trevliga mot tur-
kar; jag kunde inte gå på mödra-
undervisning för jag talar så dålig
svenska; min man vill inte att jag

skall lära mig, han säger att det
inte behövs. Jag var ensam under
förlossningen, min man var rädd
och ville inte vara med. Förloss-
ningen var bättre i Sverige för
man fick hjälp med injektioner
och sådant, men det var operson-
ligare (än i Turkiet). Efter för-
lossningen var personalen mycket
snäll mot mig men andra kvinnor
sa att turkar var smutsiga och an-
nat. Vid utskrivningen talade jag
med doktorn med hjälp av en
manlig tolk. Jag skämdes och sa

inte så mycket som jag visste, han
frågade så många skamliga frågor;
mec{ cn kvinnlig tolk skulle det
vara bättre". (Socialmedicinsk
Tidskrift nr 611,973.)

Manlig doktor, manlig tolk, för
en muslimsk kvinna kan en sådan
situation vara förödande ur
många synpunkter.

Hur ser då barnmorskan på in-
vandrarkvinnan? I värsta fall kan
reaktionen vara denna: "Ä herre
gud, nu kommer det en utlänning
igen, då blir det besvärligt, den
får du ta!"

En zigenarkvinna går hem från
BB två dagar efter förlossningen
därför att hon för sin självkänslas
och identitets skull inte står ut
med att inte ha sin stora zigenska
familj hos sig. Barnmorska: "Vi
är väl också släktkära vi svenskar,
men inte skulle det falla oss in
att släpa hela släkten till BB"!

Många svenska 1äkare förstår
lika litet behovet av att kommu-
nicera med svenskar som med in
vandrare, men beträffande den ut-
ländska kvinnan förstärks bristen
på kommunikation aY att man på
grund av språksvårigheter inte
kan och inte vågar ställa den enk-
laste lilla fräga.

Efter BB blir barnavårdscentra-
len nästa instans där man ofta fär
nöja sig med en ytlig, ofta rent
medicinsk kontakt. Man talar
"med händer och fötter". Man ta-
lar kanske om barnvälling till
kvinnor för vilka det är en själv-
klarhet att de skall amma sitt barn
så länge som möjligt, om hur vik-
tigt det är att fadern hjälper till
att sköta barnet - något som är
helt otänkbart i många invandrar-
familjer.

För en kvinna, vars äkta man
skulle betrakta henne närmast
som predistinerad att bli prosti-
tuerad om hon använde preven-
tivmedel, är det ingen självklar-
het att efter cn genomgången
abort låta en läkare sätta in en
kopparspiral.

Ingen av oss tycker om att bli
kritiserad i sin yrkesroll. Jag tror
dock att det å.r viktigt att alla
kvinnor, och särskilt då de som i
sin yrkesutövning hamnar i situa-
tioner av den typ som nämnts här
ovan, läkare, barnmorskor, psy-
kologer, socialarbetare, barnskö-
terskor, ld.rare osv. ger sig tid att
tänka efter. De t finns faktiskt
idag stora möjligheter att sätta sig
in i den kulturella och religiösa
baligrund de kvinnor har som vi
lättvindigr ger en gemensam be-
te ckning invandrarkvinnor.
Genom kunskap kan man få för-
ståelse. Genom förståelse kan man
nå känsla. När man känner kan
man bjuda på sig själv. När man
bjuder på sig själv kan man hitta
systerskap. Svenska kvinnor
var år ert systerskap?

DDR.KULTURCENTRUM
informerar om

ALLT NI VILL VETA OM DDR
Skriv eller ring om ni vill ha vår nya katalog eller om ni vill få vårt
månadsprogram regelbundet.

Mäster Samuelsgatan 71, 111 21 Stockholm. Tel. 21 29 64



Hanis Delibas är en högst vanlig person som öppnar dörren
på fjärde vånlngen. Hon ser ut som vilken 29-årig svensk tiei
som helst i jeans och tröja, enda skillnaden är det kolsvarta
håret.

Vi sätter oss i vardagsrummet'
som också är väldigt svenskt. Det
turkiska inslaget är inte mer än

om familjen varit på semesterresa
till Turkiet och inhandlat några
souvenirer.

Hanis bjuder pä d, kokat i den
elektriska samovaren. från Tur-
kiet.

- Den är modern, säger hon,
hemma använder vi mest träkol,
för elektricitet är så dyrt. De bru-
kar vara i gul mässing och väldigt
utsirade också.

Ska vi ha små koppar eller sto-
ra? undrar hon. "Små" det år
turkiska teglas och "stora" är
vanliga frukostkoppar. Häromda-
gen tyckte någon att det var lite
av potta över de stora, berättar
Hanis.

På morgonen har man ju
inte tid med de små, säger hon.
Tänk dig turkarna, som kommer
hit och är vana att äta frukost i
flera timmar, i lugn och ro, för
tid har de. Så kommer de hit och
f år leva på ackord !

Vi dricker vårt te i små glas

med silverdekor. Faten är små sil-
verblommor där glaset placeras i
blommans mitt. Hanis håller lugnt
det heta glaset i handen och trös-
tar mig med att man vänjer sig,

når 1ag förskräckt rycker undan
fingrarna.

- Jag är trött nu, säger hon,
utarbetad. Går sista året i vuxen-
gymnasiet, så har jag tolkningarna
och allt annat. Kanske år jag skol-
trött också. Det blir aldrig så bra
resultat som jag vill. Jag vet inte
vad jag ska göra. Bussen till stan
tar precis en timme. Det blir två
timmar per dag och det är också
tröttsamt.

- J"g trivs inte i Rinkeby. Här
är ju bara hus, inte något gräs alls.

Jag trivs inte i den här lägenheten
heller. Jag har en känsla av att vi
ska flytta snart. Därför gör j^g
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inte i ordning. Du ser, jag har inte
ens köpt ordentlig gardinstång till
köket. Och ändå har vi bott här i
två år snart.

1,966 kom Hanis och hennes
man Nuri till Sverige. Nuri läm-
nade Turkiet först, han var trött
på landet och jobbet som civil-
ckonom.

- Han skrev att jag skulle kom-
ma efter, då han var i Paris, be-
rdttar Hanis. Vi var bara förlo-
vade då. Det var stor skandal när
jag skulle åka. Min morfar, som
år mycket religiös, var särskilt
upprörd. Han sa: det är klart att
han inte gifter sig med dig. Till
slut fick jag i alla fall resa till Pa-
ris och min två är yngre bror
fick följa med som förkläde. Sen

sa vi att vi gifte oss i Paris och
min bror kunde åka hem. Men
egentligen gifte vi oss inte förrän
vi kom till Sverige. Jt, så kom
vi till Sverige och tänkte att vi
skulle spara ihop pengar så vi
kunde åka tillbaks till Turkiet.
Det är åtta år sedan nu . . .

- Men jag vill inte vara jävla
utlänning hela mitt liv, tillägger
Hanis snabbt. Jag kan inte tänka
mig att dA h:ir. Jag tror att alla
ska leva i sitt eget land.

- Först jobbade vi på fabrik, LM
E,ricssons. Sedan arbetade jag som
städerska. Men j^g tänkte, som
städerska kan jag aldrig lära mig
svenska. Så började jag grundsko-
lan 7969. Men jag har varit här
i fyra år innan jag började lara
mig svenska. Då fick vi klara oss

på det Nuri kunde. Arbetskamra-
terna var snälla men jag kunde
ju inte prata med dem.

- Jrg har jobbat på sjukhus
också, men det är inget för mig,
säger Hanis och slår ifrån sig med
båda händerna. Patienterna, dom
har så ont. Jag vakade hos en

kvinna, så kom doktorn och jag

sa: men ta inte så hårt i henne,
hon har ont, säger Hanis och läg-

ger sin hand varligt på mitt knä.
Dom trodde inte j^g Yar klok,
skrattar hon. En annan hade ka-
nyl i halsen och blödde och kräk-
tes. Personalen tog kafferast' men
jag sprang dit och sa: snälla, kom,
herregud, hon dör ju. Äsch, sa

doktorn, bara lite kräkningar. Jag
förstår inte hur de kan vara så

kalla!

- När jag hade lärt mig lite
svenska gick j^g till Immigrant
Scrvice och sa, jag vill bli tolk,
men jag kan inte svenska. Där sa

de, att de aldrig hade hört någon
söka jobb med de orden. (Inom
parentes sagt, Hanis pratar ut-
märkt svenska.)

- Turkiska och svenska är så

olika. Häromdagen tolkade jag för
en turkiska hos doktorn. Hon
prar.ade länge och sen sa jag vad
hon sagt och det blev väl tre me-
ningar, Men, sa doktorn, hon har
ju pratat så länge, varför över-
sätter ni inte allt? Är det ni eller
jag som är turkisk a, frägade jag,

för jag blev arg.

- Vi har ett sådant bildspråk.
Allting tar mycket längre tid och
är mycket omständligare att säga

på turkiska. Ibland känner i^e
mig halvspråkig. En kvinna j^g
känner vars far är turk och mam-
ma svenska, har levt haiva sitt liv
i Sverige och halva i Turkiet. Men
hon har alltså blivit halvspråkig,
har jag insett. Hon kan varken
turkiska eller svenska. Så säger

man att hon är lite konstig. Men
hur kan man vara annat, när man
inte l-rar någon identitet. När man
varken är det ena eller andra.

- J"g känner mig nästan när-
mare den äldre svenska generatio-
nen. Den är mer lik oss, i seder och
bruk. De unga är så rädda för
besvär t ex. Jag tor at det är in-
dustrialiseringen som gör männi-
skorna såna att de bara tänker på
sig själva och sin lilla värld.

- Vi turkar ger mycket mer
av oss själva, vi berättar allt och
är beredda att ge av vära saker.

- Det här är min flicka. Det är
ett riktigt turkiskt barn, säger

Hanis och pekar på ett litet kort
på väggen. Dönä var ett svenskt
barn innan hon åkte till mormor



JAVLA UTLANNING
Jag kommer ihåg första gången
jag hörde

iävla utlänning
Jag hade läst refrängen
på flera damtoaletter
men iag var
omedveten, på den tiden,
om att det gällde mig.

På en strand utanför Stockholm
hörde jag det riktat
till mig
med ett hat
jag bara läst om i tidningar
eller sett i några filmer
men som inte hade någonting
att göra med det vackra Sverige
eller mig.

Men jag hörde det
klart och tydligt
och de blå ögonen
såg på mig
som man ser
på smuts.

Det var den dagen
jag satt på en strand
ensam med

min nyfödde son.

Stranden var full med

söndagsmänniskor som
ville njuta av
het vårsol.

Allt var tyst,
fast det var så mycket folk.

Och jag tänkte på
Coney lsland
i min barndoms New York
där tystnaden är en ensamrätt
för de rika

Då hörde jag en högljudd
svensktoppskvinna skrika ut
sitt misslyckade kärleksliv.

Barnet vaknade och
började skrika
och som nybliven mamma

blev jag nervös.

Radion tillhörde
en inoljad 40-årig man

som drack öl
med ögonen slutna mot solen

Barnet skrek
sitt nyfödda skrik
och kvinnans röst
ersattes av
en manlig
som sjöng
om sin förlorade kärlek.

Jag gick över
och frågade mannen med radion

med bruten men vänlig svenska

om han inte kunde

skruva ned radion"

Han stirrade på mig

som om jag var galen

och sade nej.

Jag satt ned i fem minuter
med mitt skrikande barn
och bestämde mig för
att förklara
varför det vore snällt av honom
att sänka ljudet.

Jag gick tillbaka
och när jag försökte
förklara
då hörde jag det
STICK JAVLA UTLANNING!

Det var första gången.
Binnie Kristal-Andersson

*
Bi.nnie Kristal-Andersson är
född i USA och wppvaxen i
Brooklyn i New Yorb. För
tio år sedan lärnnade hon
USA och har sed,an dess bott
i Paris ocb Spanien. 1966
hom hon till Sverige. Hon
arbetade t'örst som engelsk
sekreterare, lärde sig så sz)en-
ska och stud,erar idag psy-
hologi vid universitetet t'ör
att i framtiden kwnna arbeta
med, tonåringar.

Binnie är Sif t rned en
svensh ocb har två barn.
Barnen möter vi i många ao
hennes dikter, sorn belt byg-
ger på själaupplevda situa-
tioner.

A. N.

i Turkiet och var där i sju måna-
der. Hon är sex år. Nu är hon
mycket noga med att ha fina klä-
der, hon ska ha rosett och sånt.
Hon är mer könsrollsindoktrine-
rad nu. I Turkiet fick hon ju höra
hela tiden att hon var en flicka.
När hon åkte var hon som sven-
ska barn djurvän. Nu tycker hon
det är viktigare med människor-
na. Nu har hon sett att det finns
fattiga människor, som knappt
har kläder. Nu frl.gar hon, var-
för kommer djuren först, mam-
ma, tänk på Vietnam.

- I Turkiet frågade hon, men
morfar, varför diskar inte du? Det
gör pappa. Va, år det sant, sa

morfar. Ja, det är klart, svarade
j^9, j^g jobbar ju också. Men det
där kan morfar inte fatta.

Dönä har inte haft några pro-

blem med att vara invandrare,
hon talar svenska och turkiska
obehindrat.

- Uppfostrar du Dönä på tur-
kiskt eller svenskt sätt?

- J"g försöker uppfostra Dö-
nä efter svenska normer. Vi bor
ju här. Men när hon blir sexton
år kan jag inte tänka mig att låta
henne gå ut ensam om kvällarna
med killar. Det vill jag inte. Jag
är fortfarande turk också, förstår
du, utbrister hon. Fast kanske har
jag ändrat mig då, tillägger Ha-
nis. Jag vill att hon ska ha vissa
rättigheter, som j^S inte hade.
Men jag vill inte ge henne en helt
svensk uppfostran. Det här år
lite av konflikt för mig.

Det var jobbigt att vänta
barn, säger Flanis, varje gång jag
skulle gå till barnavårdscentralen

måste min man följa med. Vi bod-
de dåligt då också i en vindsvå-
ning utan varmt yatten. Det var
jämt kallt där. Jag visste inte hel-
ler hur jag skulle sköta barn. När
jag kom hem från BB kom di-
striktssköterskan pä hembesök.
Jag sa atr jag inte visste hur man
skötte barn och Dönä var så liten,
hon vägde bara lite över 2 kilo
när hon föddes. Då fick vi kom-
ma till ett mödrahem i tre veckor.

- Iag tycker barnavårdscentra-
lerna är bra, fast jag visste inte
om att de fanns förrän jag var i
fjårde månaden. Att föda barn på
sjukhus Yar inte heller särskilt
märkligt. Der år rätt vanligt i
Istanbul.

- Själv kom jag från en me-
delklassfamilj i Istanbul. Det är
klart att jag var helt uppfostrad



För er som vill läsa mer
om invandrare:

IMFO-gruppen (ArbetsgruPPen för
Invandiar- och Minoritetsforsk-
ning, Pedagogiska institutionen,
Fack, 104 05 Stockholm) g.t ut

en skriftserie om invandrarPro-
blem. Till det här numret har vi
bl a hämtat material ur:
Westin, Charles: Existens och iden-

titet.
'W 

e stin, C h arle s I Ka art, Anna- M aY :

Invandrares Problem belYsta av

invandrare i svårigheter.

Mer läsning:

Sambällsarbete som metod. Teori
och praktik i relation till in-
vandiarfrågor. RaPPort från
samnordiskt seminarium i Jön-
köping 8-1,2 november 197t'
Utg. av Socialarbetarföreningar-
nas nordiska samarbetskommittd'

Schwartz, Daoid: Kan invandrare
bli svenskar? Studentlitteratur'

Larsson, Zeni^a: Brev från en nY

verklighet. Rab6n & Sjögren'

Economow, D.: Invandrare från
Grekland. Tiden.

Hammarberg, T. & Taikon, K':
Förlåt att vi stör! PAN.

Kalli.f atide s, T . : Utlänningar. Bon-
niers.

LawreII, 1. (red.): FIur ordnar vi
för Mirja, Mile, Marco? Tema.

Olofsson, R.: Jue heter Gojko'
Rabdn Ec Sjögren.

Rantanen, J.: Mavi invand-
rare. Tiden.

Taikon, K.: Kartzi-böckerna. Gid-
lunds.

Ylitalo, ä.; Finndjävel. Gidlunds.

Remes-Blorngren, EIvi: Vi år ju
finländare. Gidlunds.

Inaandri.ngez SOU 1967 z 1,8.

(Fler böcker hittar ni i Schwarz:
invandrar- och minoritetsforsk-
ning m m. En bibliografi. Socio-
logiska Institutionen vid Stock-
holms universitet.)

Tidskrifter:
Vårt nya land. Utg. av föreningen

Prisma, Invandrarnas kultur-
centrum, Rådmansg. 21', L14 25

Stockholm. L0 nrlär, 15: -.
Ny i Sveri'ge: Utg. av Statens in-

vandrarverk, Box 2068, 1,03 1'2

Stockholm 2.

till att gifta mig och inte skaffa
mig något yrke. Ändå var jag mo-
dern. Modernare än de flesta tur-
kiskor. Men när jag slutat grund-
skolan var iag bara hemma. I fem

år var jag bara hemma, även om

min mor inte hade något emot att
jag skulle arbeta. Men det är trots
allt inte så vanligt att man gör
det, och min familj hade råd att
försörja mig.

- Men vad gjorde du om da-

garna då? undrar :ag.
T)^, var tillsammans med

min syster, gick på bio, teater.
Nej, nu minns )^g. l^g gick ju På

syskola i två år. Det har jag tYd-
ligen förträngt, säger Hanis och
skrattar. I^, j^g sydde alla mina
kläder, även kappor. Så jag hade

fina kläder. Men det blev ändå

inte så dyrt för det var bara tY-
get jag köpte.

- Men nu kan jag egentligen
inte förstå vad iag g)orde under
den här tiden, säger Hanis och
jag fär verkligen känslan av atr'

hon menar det. Jag försöker hjäl-
pa henne på traven och föreslår
atr. hon väl hjälpte sin mamma
ganska mycket i hushållet.

- N.j, svarar hon, det skötte
mamma och farmor. Idag kan jag

inte tänka mig den här tiilvaron
igen. Jag vill inte bli hemmafru.

Mamma brukade säga når
hon var arg pä oss: Nu har iag
bara fött och skött barn i 30 år.

Jag har en äldre syster och så två
yngre bröder och en lillasYster.
Min äldre syster å,r gift och är

hemmafru. Men hon är inte Pre-
cis bara en vanlig hemmafru, hon
skriver mycket dikter och novel-
ler. Min bror är nygift och ska

bli journalist och min lillasyster
har också just gift sig. Hon blir
väl hemmafru. Min minsta bror
går fortfarande i gymnasiet.

- Första tiden i Sverige längta-
de 1ag hem, till Turkiet och min
familj. Jrg trodde jag vilie till-
baks och varie sommar reste jag

hem. Men hur det ån dr så har
man ju förändrats.

- Det var inte så stor chock för
mig att komma till Sverige, efter-
som jag ievt i Istanbul. När jag

kom tyckte jag att det var för
mycket frihet i Sverige. Idag sä-

ger jag, alla har sitt sätt att leva.

D.r år inte farligt fiir det här
samhället att kvinnorna är fria.
J"g tänker på att kvinnor kan

fä barn utan att gifta sig. I Tur-
k,:t rnåste även den mest moder-
na kvinna gifta sig.

Jtg lever som en modern
människa. Jag lever i ett jämlikt
förhållande med min man. Vi har
båda frihet. Han begär inte att
j^g ska fräga honom innan i^g
gör något. Men ändå gör jag det,
säger Hanis och lägger hakan fun-
dersamt i handen. Jag gör det och
jag ver. inte riktigt varför.

- Vad tyckte du om den öPP-

na pornografin och exPloatering-
en av kvinnokroppar, frägar jag.

- Det är klart att iag tYcker att
det är äckligt när man använder
vissa delar av kvinnokroPPen i
kapitalets tjänst.

- Tycker du att man ska ge

svensk sexualundervisning till de

turkiska barnen?

- Ja visst, barnen lever ju i det
svenska samhället. Men undervis-
ningen ska anpassas till de turkis-
ka barnen. En tolvåring som just
kommit från Turkiet vet ingen-
ting om sex.

- Min väninna berättade om
en liten pojke som kommit till
Sverige när han var tre år. I för-
sta klass fick han sexualundervis-
ning. Sedan gick han hem till
rnormor och sa: Mormor, nu har
jag lårt mig hur man gör barn.
Ska vi försöka? På tre är hade

han blivit svensk, skrattar Hanis.

- Men här, både i Sverige och
Turkiet, gifter sig ju turkiska ung-
domar när de ar 16 år. Egentli-
gen ska man ha fyllt 18 år. Men
om f öräld rarna ger tillstånd går

det bra ändå, säger hon uPPrört.

- Det hfu är svårt att förstå,
även för -ig, säger Hanis. Du
förstår, jag hade aldrig varit På
landsbygden i Turkiet när j^g

bodde där. Först når jag kommer
till Sverige möter jag folket från
den turkiska landsbygden. Här i
Europa lår jag känna deras seder

och traditioner.

Svenskan i sarntli.ga interviuer är tiII-
rättalagd.
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Hos en turkisk fo*;li
Så går vi hem och hälsar på en granne, för
att jag ska få se hur en traditionell turkisk
familj bor. Hanis säger att vi ska be grann-
kvinnorna visa hur man lägger upp resårstick-
ning. Två trappor upp ringer vi på. Hallen
fylls snabbt av ett för mig förvirrande storr
antal personer och en mjuk, tung doft av
okända turkiska marrätter omger oss. Flanis
framför vårt ärende förstår jag, när alla bör-
jar titta på sina stickade tröjor, om nu någon
har den efterfrågade resårstickningen.

Vi bjuds in i vardagsrumrnet och slår oss
ned i cn av c're två sofforna som står mitt emot
varandra längs varsin vägg. Rummet är stort
och sparsamt möblerat, två soffor, ett srort
bord vid ena väggen, err litet bord mitt på
golvet, många krukväxter i fönstren och TV:n
påslagen i ena hörnet. På golvet ligger två
stora, vad vi kallar, persiska marror och på
väggarna hänger två stora bonader i plysch
eller sammet i skarpa röda färger och blom-
mönster.

Det bor två familjer i lägenheten. F{asan,
som varit här i fyra är, och hans hustru Ti.ir-
kan och de fyra barnen som kom hit för ett
år sedan. Ahmet, som varit här i tre år, och
hans hustru Fatma, som med sexmånaders-
babyn kom för tre månader sedan. Jag gis-
sar att kvinnorna å,r 40 respektive 30 år, väl
medveten om arr det troligen är fel. Hanis sä-
ger att Tiirkan är högst 35 är och Fatma 18
eller 19.

Båda kvinnorna a.r klädda i traditionella
kläder, som består av kjol eller klänning samt
långa, vida byxor. s. k. salvar, för att kvin-
nans ben inte ska synas. Schaletten är egent-
ligen en modern form av slöja, heter car pä
turkiska och ska täcka huvud och hals. De
äldre kvinnorna har oftast vit eller svarr.
Ti.irkan har vir schalett lagd runt huvud och
hals, så att bara lite av det mörka hårer skym-
tar vid hårfästet. Hon har ett lugnt, värdigt
och lite reserverat ansiktsuttryck som mjukas
upp när hon Jer, då ser hon blygt vänlig ut.
Leendet blottar också den övre tandraden som
är klädd med guldkronor.

Kanske förstår man att Fatma är yngre,
hon är livligare, pratar mer turkiska med mig
fast vi ver att jag inte förstår. Hon stoppai
in några svenska ord, "bra" r "titta" och "håj,,.
Den mönstrade schaletten glider ner och jag
skymtar örhängen med runda guldamuletier-.
Flätan på ryggen kröker sig och avslutas i en

lockig liten svans. FIon sätter sig på golvet
med babyn i knät. Ahmet plockar med tran-
sistorradion, han är helt modernt klädd, med
rosa skjorta och rosabruna byxor. Jag frägar
vad som är bra med Sverige och han säger
kort och gott "pengarna" och understryker
ordet genom atr gnugga tummen mot pek-
fingret. Fatma ler förtjust och säger "bra".

Småkillarna radar upp sig i soffan bredvid
Tiirkan, nyps och busar medan hon lugnt
lägger upp 40 cm resårstickning till en vit
schal. Ahmer säger att han ska tjäna mycket
pengar och så, han sträcker ut armen i en
vid, snabb gest - sviissch - tillbaks till Tur-
kiet! Det ärbra, tycker Farma, som nyss kom-
mit, att det finns vatten i kranarna. Flemma
fick man hämta i brunnen på gården. Och
spis, det är mycket enklare här. Hemma år
hushållsarbetet väldigt tungt. Men det år
svårt att gä och handla här. Då måste barnen
gå med och översätta. Alla går i skolan utom
babyn och minsta killen.

- Jag tar någonting och jag vet inte vad
det är, säger Fatma och demonsrrerar sin för-
virring med händerna. Det är svårt att få de
yätta ingredienserna också för att laga rur-
kisk mat. Inte ens grönsakerna s-akår som
i Turkiet.

- Allting är så dyrt, säger Ahmet, mat, klä-
der. Han nyper med handen i byxryget.

Nu är Tiirkan klar med uppläggningen och
hon undrar om vi vill ha te eller kaffe. Men
Hanis och jag har inte tid att sranna så länge.
Men några av de turkiska sederna för besö-
kare måste vi hinna med. Vi bjuds på söta
karameller och turkiskt luktvatten -äd t.ttrg
citrondoft hälls över våra händer. Hanis för-
klarar atr man först bjuder på karameli och
då blir man ju lätt lite kladdig så därför får
man lite eau de cologne att skölja av sig med.
Efter detta bjuds gästen pä rc eller kaffe.

- Så gör vi på landet hemma, säger Tiir-
kan och ler.

- Här får man juice, säger Fatma ivrigt.
Sånt fär man bara, möjligen, i städerna
hemma.

- Hur känns det att vara här? undrar jag,
längtar ni tillbaks?

- Ia, säger Tiirkan, om min man tillåter
åker jag tillbaks. Varför? Ja, men Turkiet är
ju mitt land. Det svåraste är att inte kunna
fira de religiösa högriderna ordentligt.

A. N.
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- När det gäller vissa sPråk-

svårigheter och kulturdrag då

känner jag mig som de turkiska
kvinnorna. Då känner ia1 sam-

hörighet trots att vi kommer från
olika delar. Men egentligen till-
hör jag inte någon kategori. För
jag år inte som de svenska kvin-
norna heller. Jag kan aldrig bli
som du. Jag dr alltid annorlunda.

Men jag är i alla fall en storstads-
människa.

- Vad tror du om framtiden?

- Jtg planerar ingenting. Men
om jag fär vålja så vill jag inte
stanna i Sverige hela livet. Men
jag vill inte heller leva mitt liv
i en fascistisk stat. Om den Po-
litiska regimen skulle ändras vill
jag nog helst resa tillbaks.

- Jag försöker anpassa mig och

inrikta mig på att leva i det sven-

ska samhället. Men i^g har ett
litet hopp om att det inte ska bli
för alltid.

- Det kanske är låttare att leva

här, om du samtidigt förestälier
dig att det inte ska vara för all-
tid. Även om det sedan blir det
ändå? säger jag.

- I^, kanske är det så . . .

A. N.

Efter besöket hos grannfamiljerna Pratat Hanis,
hennes man Nuri och jag lite om invandrarkvin-
nornas situation

- Är de inte väldigt isolerade? undrar jag'

- Jo, men det är det ju hemma också' De har

inte så hårt arbete här, åtminstone inte i hushållet,

säger Nuri.

- Men även om de också är isolerade i Turkiet
så lever de ju där i ett samhälle som är mer glip-
bart, följer iraditionerna och därför lättare att för-
stå, säger jag.

- Egentligen tror jag inte att det spelar.så stor

roll vai kvinnorna bor, här eller där, det viktigaste
år att de har sin man med sig, säger Nuri' Precis

när Hasans hustru kommit pratade han om att skic-

ka tillbaka henne och barnen för allt var så besvär-

ligt. Då sa hon att hon inte ville åka om hennes man

inte åkte med.

- Men idag sa hon att hon ville åka bara hen-

nes man tillät det, invänder jag.

- I^, kanske har hon ändrat sig, svarar Nuri'

- Efter atc ha varit ifrån varandra i iyra år, kän-

ner de väl knappt varandra alls. Känner sig inte

kvinnan m., .rrrrrn och isolerad här då? undrar jag'

- Men hemma i Turkiet är de "vita änkorna"
också väldigt påpassade och bevakade av de andra,

säger Hanis. p"i Utit lätt skvaller om att hon haft
"afidra".

- Det ansågs mycket ovanligt att kvinnorna fick
komma på den här invandrarfesten i somras, säger

j^g. J^g ttti.tttt att iag undrade- vad de tänkte när

a. toÅ ut på Rinkeby torg och stod öga mot öga

med jätteeannonspelarna med solkrämsreklamens

nakna kvinna.

- Jag tror att de betraktar det som synd, säger

Hanis. öe turkiska kvinnorna tycker illa om de

svenska kvinnorna. Svenskorna har ingen heder' De

gör allt för männen, tycker turkiskorna. Det är synd

ä- d. turkiska männen som hamnar i svenskornas

klor.

- De flesta kvinnorna kommer från små byar'
Det måst e varl- en chock för dem att komma hit'
Här är allt annorlunda. De tycker nog att det är

fel att jag arbetar. Att det är synd att jag visar mitt
hår. I tÅ.tt gick jag i shorts. De måste tyckt det

1,4

var fruktansvärt att en turkisk kvinna visar sina

nakna ben.

- Många av turkarna här har två hustrur, säger

Hanis. Vaä kvinnorna gör? Ja, de gråter, men så

finner de sig i det. Det är förbjudet ärr.n i Turkiet
arr ha två hustrur. Det förbjöds redan t923, då Ata-
tiirk gjorde revolution. Då fick vi rösträtt också,

,ra. d.i inte då ni också fick det? Vi fick alla män-

nens rättigheter. De står i lagböckerna nu. Men Tur-
kiet är foitfarande ett manssamhälle, säger hon lite
uppgivet.

- Vet du, att 90 procent av alla turkiska kvin-
nor är analfabeter fast femårig skola är obligato-

risk? Men flickebarn de ska it bara gifta sig'

- Jag anser att invandrarkvinnornas största Pro-
blem år art de inte kan läsa och skriva. Det ger uPp-

hov till kontaktsvårigheter, säger Hanis.

- Om de ska leva i det här samhället måste de

börja med att lära sig läsa och skriva. Jag var på

ett seminarium och där var vi två mohammedaner,
jag och en kille. Den här killen han tyckte att det

Lä"t.t man kunde göra för invan drarna var att byg-

ga en moskd i Stockholm. Men varför skulle jag

"itlt 
ttt en mosk6? Den dr ju bara för männen'

Bygg daghem istället och anpassa samhället tiii kvin-

"åi"t. 
Nej, för mig är alfabetiseringen mycket vik-

tigare.

- Alla män förbjuder inte kvinnorna att gä pX

språkkurs. De säger det är OK, gå -q". Men sedan

bråkrt de och säger att hustrun blir olydig' Till
våren ska vi starta undervisning i turkiska för anal-

fabeter. Jag har redan haft en sådan kurs' Där lärde

sig två ftt" och skriva på en termin. Vi har redan

35 anmälningar till nästa kurs.

- När jag tolkar följer jag kvinnorna oftast till
mödra- o.it bt.tt"vårdscenttalerna, socialbyrån och

sjukhus. En kvinna fick medicin för underlivet' Men

hon hade ingen aning om hur hon skulle använda

den. De vet inte alls hur deras kroppar och köns-

organ ser ut.

- Förra året hade vi sexualundervisning för tur-
kiska kvinnor. De var så blyga när de såg bilder på

sina könsorgan. De skrattade generat hela tiden, pre-

cis som baitt. De vet ingenting trots att de själva

fött flera barn.
A. N.



"Orn ai bara fick alla turkiska män att släppa

sina kainnor till saenskund,eraisningen,,|
Samtal med Hasse Svensson, lokal projekt-

ledare i Rinkeby fritidsprojekt som efter ett
och ett halvt år avslutas nu i januari. Han
tycker att projektet fyllt en funktion, det
finns bra mycket mer fritidsaktiviteter och
föreningsliv än när de började. Projektet har
inte direkt varit inriktat på invandrare. Men
på försommaren ordnade man alltså en svensk-
turkisk fest, där turkarna bjöd på mat.

- Vi planerar en liknande nu men det är
svenskarna som ska ställa upp och då är det
genast svårare.

Det bor inte bara turkar i Rinkeby utan
också finländare, greker, jugoslaver och po-
lacker.

Det stora problemet härute, och där
skiljer sig inte invandrarna från svenskarna,
är behovet av kontakt med grannar, olika in-
stitutioner, föreningar, kontakt med den mil-
jö man bor i. Men sen är det här naturligtvis
svårare för invandrarna än för svenskarna,
eftersom de inte kan språket. Värst år det
för invandrarkvinnorna. När vi knackade
dörr i våras insåg vi hur många av kvinnorna
som ä.r analfabeter. Studieförbunden ordnar
svenskundervisning men kvinnorna får inte
gå för sina män eller så kan de inte för barnen.

- Det finns ju också spänningar mellan de
olika grupperna. Svenskarna tycker inte om
turkar, och svenskarna tycker inte om zige-
n.are) då tycker inte heller turkarna om zige-
narna för då kan ju svenskarna i alla fall
tycka lite bättre om turkarna. Så fungerar
mobbing.

- J"g tror att man ska akta sig för att på-
verka de turkiska kvinnorna direkt. Då gör
man större skada än nytta. Vi får 

^ccepteraden kultur de har och inse att det är männen
som bestämmer och så påverka dem och på
så vis förbättra för kvinnorna.

- Som kvinna blir man nästan galen när
man hör det här. Jag orkar inte tänka pä att
först bearbeta den turkiska mannen och sedan

*

Det bor wnget'är 60 twrkiska familjer i Rinke-
by. De flesta kornmer från den lilla byn Kwlu
söder om Ankara. Närmare 50 av farniljerna
bar barn som går i sholan. Det betyder att
många av barnen i Rinkebysholan är turkiska
et'tersom varje farnilj bar mellan 4-i barn.

hoppas att kvinnorna ska kunna frigöras nå-
got. Det sker ju helt på mannens villkor. Det
blir bara frägan om det som han tycker är
bra, dvs bra för honom.

- Men om man får kvinnorna att revol-
tera mot männen så gör man större skada.
Om en kvinna gär pä möte utan sin mans till-
stånd vad tror du händer då? Det ar ju ingen
id6 att slåss mot männen, de är ju starkare,
det blir kvinnornas blod som kommer arr
flyta.

- Man måste inse att den här traditionen
är stark. Därför måste vi jobba på att män
och kvinnor tillsammans förändrar den. Det
gär att få män att komma på möten och fes-
ter, att få dem att inse att det inte är farligt
för deras kvinnor. På den här festen vi hade
i somras var många av de turkiska lärarna
förvånade att det kom så många kvinnor och
det var tack vare att vi gått genom männen.
Den rätta metoden, det är förbanne mig den
jag förespråkar . . . men det är klart, jag kan
ha fel ...

- För mig känns det här ungefär som att
börja med att förklara, be, övertyga USA om
att de bör dra sig ur Indokina, istället för
att göra aktivt motstånd.

- Det är inte för att förtrycka kvinnor
som jag tycker så här. Jag år övertygad om
att det här är enda sättet. De har visst försökt
starta kvinnogrupper men det kommer aldrig
någonstans. Vi måste ge de turkiska männen
en chans. Vi måste förklara för dem. Som på
festen. Det var ju hemskt bra att kvinnorna
fick komma. Att både männen och kvinnor-
na fick se hur den svenska kvinnan betedde
sig. Det gör att kvinnorna kanske får komma
nästa gång också, och då kanske vi kan fx
prata med dem, och det kan vi inte. Då kan
vi förklara för männen att vi kan ju inte pra-
ta med kvinnorna. De måst e fä gä på språk-
kurs. Och om vi bara fick alla turkiska män
att släppa sina kvinnor till svenskundervis-
ningen då kan man börja göra någor, då kan
vi nå kvinnorna också.

- Egentligen tror jag att den största kon-
flikten i att vara invandrare upplever inte
kvinnorna utan flickorna. De ska vara pä ett
sätt hemma och på ett annat i skolan och det
håller inte i längden. Killarna har ju betyd-
ligt friare tyglar.

A. N.
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"Jag korn till Stterige med

f amiljen (bustrw och trtå
barn), detta land' soTrt

jag drörnt om.

Vi bor bos rnin syster där-

t'ör att zti inte har råd rned

egen lägenhet. Iag vtr
tvungen till det. I ett år och

tre månader hade iag inte en

enda dags arbete. Besaiken

och arg och stående inför
ännu svårare framtidsutsik-
ter fattade jog beslwtet och

kom bit.
Dessbättre hade iag Pass

som jag fick 1967 et'ter en

del svårigbeter. Sedan låna-
de jag respengdr t'rån aåra
släktingar. Nu har jag inga

l)engdr kvar och är tillsaida-
re belt beroende azt min sys-

ter,.."
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"Jag är en ensdm 21-årig
mor med ett barn på 11lz år
ocb boppas t'å något råd i
mina bostadsbekymmer.
Vart kan jag aända mig för
att t'å en modern 1r * kök
med bad m m, således alla
bekaämligbeter? Har ztarit
taå år i bostadskön och iag
har varit till socialnämnden
men trots att de loztat har
jag ingen bjalp t'ått. Jag bor
i ett litet rwm på 3X4 rn
med värme sont. enda be-
kvämlighet. M atlagning och
kladtvatt och torbning, allt
i samma rum med ständig

fuktighet. Inga garderober.
Barnets leiäder t'örsöker jag
ha i run;met, ft7cn mina egna

Iinnekläder är wte i det t'wk-
tiga lilla vindsutrymmet. Jag
orkar inte oänta mera. Bar-
net har tztå gånger hat't
lungint'lamntd.tion och jaS

själv blir deprimerad, när
jag måste lida utan eget t'ör-
vållande. På socialoården
sades det att det sbwlle gå

bättre om jag bade familj,
men varf ör f år inte jag med
mitt barn, eller skall det intc
,utrd. sdmma rättigheter?

Har jag någon möjlighet
att komnra med mitt barn
till ett semesterbem nted
mödrar? Känner mig i be-
boo av vila, då joS ot'ta
måste t,akna oTTt nätterna.
Min syster bar varit tolk t'ör
mig hela tiden, men nw aill
hon inta merd. Var vänlig
bjälp mig i denna bostads-

t'råga. Mina månadsinkom-
ster är 900 kr. Tacksam f ör
suAr sndrAst,"

*
"Jag bar stora svårigheter

med att pd,ssd, barnen. Min
hwstrw arbetar i två skift ocb
jag arbetar bela tiden från 7
till 17 dagligen, så när min
bwstru arbetar i t'örsta shit'-
tet t'rån t.30 t;ll 14.30 kan
jag öaerhu,uwd taget aldrig
passa barnen då, så jag är
alltid orolig för dtt det skall
ha bänt barnen något innan
min hustru kommer bem
klockan tre."



Snezana och Branislav Stokic
kommer från Jugoslavien. De

bor i Koppala, ett relativt nY-

byggt område På Lidingö. Bra-
nislav är 21 är och kom hit
1 970.

- I^g hade slutat skolan och
det var svårt atr fL jobb i Bel-
grad. En kusin till mig ordnade
jobb här på Lidingö och så reste
jag. Först bodde jag hos hans fa-
milj, sedan på ungdomshotell och

Den 1110 1971 fanns det
220.000 arbetsanrnäIda ut-
Iändska medborgare i Sve-

rige. Av hela arbetsstyrkan i
Sverige utgör dessa ungefär
6 procent. Männen bland in-
ztandrarna trtar en bögre för-
ztärvsintensitet än srtenskar-
na. Bland koinnorna har in-
vandrarna från F inland, I ta-
Iien ocb lwgoslavien en pä-

sentligt hö gr e t' örvärv sinten-
sitet än de s'uenska hrtinnor-
na, medan de tyska kvinnor-
na förvärvsarbetar i rnindre
wtsträckning,

"Andelen yrkesverksam-
rna bland de wtländska med-
borgarna i denna å.Ider (20-
66 år i Stockholrn) är 96
procent för män mot endast
84 procent för motsvarande
grupp svenska medborgare i
huoudstaden . . .

92 procent azt kvinnornd
med utländskt medborgar-
skap (i åldern 20-66 år)
redovisade inkomst genorn

arbete, medan sif f ran f ö,
motsvarande åIdersgruPP
stockholmskor är 75 Pro-
cent,..

U tländsha me dbor gare bar
Iägre inhomst än stockbol-
rnarna i örtrigt. Männen i
Stockholm ltade en medelin-
komst sorn netto 'uar oft-r-

bring 7.400 hr större än ut-
Iänningarnas inbomst.

För kainnornas del är
skillnaden i medelinhomst
nästan ingen." (Dagens Ny-
beter 20111 1972.)

när Snezana kom hit gick vi till
bostadsförmedlingen och fick den

här lägenheten.
Branislav bjuder på söta sYltade

vita körsbår frän Jugoslavien me-
dan vi väntar på Snezana som

sprungit ett ärende till affären.
Branislav jobbar på Liva, mar-

garinbolag och Snezana jobbar
där halvtid som städerska. Ena

veckan jobbar hon på morgonen
och andra veckan på eftermidda-
gen. Det måste stämma med Bra-
nislavs skiftgång, så att någon kan
vara hemma och ta hand om Igor,
som är fyra månader. Annars tyc-
ker Branislav att det är jobbigt
med skiftgång och skulle helst vil-
ja slippa det.

Snezana år 23 år, hon kom för-
ra äret i mars. Vad sa era för-
aldrar när ni skulle åka, undrar

1ag, når Snezana kommit tillbaka
från affären.

- Min mamma höll på atr fä
hjärtslag, säger Branislav och så

börjar de skratta ordentligt båda

två, åt hur det gick till när Sne-

zana reste.

- Branislav skickade en flYg-
biljett och jag bara åkte, berättar

"Flertalet inaandrare är
sysselsatta i tillverkningsar-
bete och en ganska stor
grupp återfinns i serviceyr-
ken. Invandrarna är överre-
presenterade inom Yrbesom-
råden med låga medianlö-
ner och kraftigt överrePre-
senterade inom yrkesområ-
d,en och yrkesgruPPer med

bög olycksfallst'rekvens. In-
aandrarna är också något
överrepresenterad,e inom Yr-
hesområden med bög arbets-
Iöshet. Det finns doch stora
oariationer mellan nationa-
Iiteterna i fördelning På oli-
ka yrkesontråden." (Ur bo-
ben "Sambällsarbete soTTt

metod. S ocialarbetarnas nor-
diska samarbetskommittö
1972.")

(Jtlänningarna har en

mycket större rörlighet än

svenskarna På arbetsmark'-
nad,en.

Snezana. Sen skrev jag till PaPPa
från Sverige och sa att nu var
jaghår, tänkte gifta mig och stan-

na här.
Men om en månad kommer

mammorna för att titta till barn
och barnbarn.

- Tänker ni stanna i Sverige?

- Ja, säger Snezana, jag tror
vi ska stanna här.

- Ätminstone nu, inflikar Bra-
nislav.

- Det var svårt första tiden i
Sverige, när jag inte kunde sven-

ska, iäger Snezana. Jag var bara
hemma och gjorde inget. Men se-

dan i juni förra året började 1ag

läsa svenska först på ABF och se-

dan på universitetet.
Det går bra att förstå Snezana,

hon talar ganska långsamt och tar
ibland händerna till hjälP.

Hon har gätt t3 är i grund-
skola och 1 är pL universitetet för
att utbilda sig till bibliotekarie.
Det hon upplever som svårast är

att hon inte kan få arbeta med

det hon börjat utbilda sig till. När
jag frägar hur det är atr arbeta

som städerska, ser hon nästan Plå-
gad ut och svarar: - Jag kan inte
förklrtr. Det år så tråkigt, så

svårt för mig.

"De nordiska länderna bar
en gernensd.ftT- arbetsmark-
nad.. Medborgare i Dan-
mark, Finland, Island, Nor-
ge ocb Sverige få, darfar
utan tillstånd ta arbete och

bosätta sig var sorn helst i
Norden.

M edborgare i icke-nordis-
ha länder måste ba arbets-
tillstånd t'öre inresan till
Soerige. Arbetstillstånd be-

z,iljas aa stdtens invandrar-
verle et'ter tillstyrkan av ar-
betsmarknadsstyrelsen, sorn

bedörner läget På arbets-
marknaden. De fackliga or-
ganisationerna få, i regel

yttra slg innan arbetstill'
s tånd b etv ili as. Arb e ts giv ar e,

sorn vill införa arbetskraft,
måste också se tiII att en

tillfredsställande bostad fin-
nes."([Jr: Ett faktablad om

Invandrarna.)
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De pratar mycket om anpassning.
och det är lätt att säga
mina barn är svenska
ofta händer det
att iag inte förstår
vad de säger
jag blir rädd
när jag märker
att de långsamt går
ifrån mig
därför att
jag är
annorlunda

Anpassa dig
jag sitter ensam
ibland kan jag förstå
vad de säger
när jag inte är trött
när de inte talar dialekt
när de vet att iag är utlänning
och pratar långsamt
nedlåtande

Det tar tid säger de
det tar tid
och jag sitter stum
och följer med vad de säger
rädd att komma fram
med en åsikt
på dålig svenska
som låter barnslig
gräslig
i mina öron

ANPASISNING

Anpassa dig
de stirrar plågat
varje gång jag försöker
uttrycka någonting
som är viktigt för mig
men bara blir
en dum klichd

Men det tar tid
jag blundar
och tänker tillbaka
på New York
getto
efter getto
som jag hatade
fördömde
och inte kunde
förstå

Och nu

utlänning
efter fem år
två barn
ensamhet
förstår jag

och längtar efter
mitt getto

PLÖTSLIGT ÄN
JAG UTLÄNNING

Plötsligt är jag utlänning
plötsligt står jag ensam
i ett främmande land
främmande ögon
stirrar på mig
jaE försöker se vänlig ut
jag försöker förklara
med min ödmjuka tysta blick
varför är jag här
i ditt Iand, gamla dam
som sitter bredvid mig i bussen
och stirrar argt på mig
Varför ser du så arg ut?
Jag vet att jag inte
ser ut precis
som de andra
jag vet att jag inte kan prata
ditt språk
lika bra som du
Men tro mig, gamla dam
jag vill älska dig
och ditt land,
om du inte dömer ut mig
innan jag får
en chans.

Binnie Kristal-Andersson

- J"g har varit på arbetsför-
medlingen, men det finns inget.
Kanske blir det lättare när j^S
pratar bättre svenska.

- Den största skillnaden mel-
lan Sverige och Jugoslavien? I^,
det är väl pengarna och männi-
skorna. Svenskarna pratar inte så

mycket, dom är så, så, och Sneza-
na kupar bägge händerna in mot
hjärtat. Jag kan inte säga . . .

Det sägs att svenskar är
kalla och reserverade, hjåIper jag.

- I^, säger hon och nickar iv-
rigt, så svåra att fä kontakt med.

De umgås inte med några sven-
skar utan mest med en jugoslavisk
grannfamilj.

Snezana säger att hon inte pra-
tar så mycket med sina arbets-
kamrater heller.

- Vi har så mycket att
hinner inte.

Vi vill gärna umgås med
svenskar, men det är svårt, säger

Branislav. Ibland längtar jag efter
Jugoslavien på kvällarna. Där kan
man bara gå ut på kvällen och
träffa sina kompisar. Möter jag en
arbetskamrathär på kvällen så sä-
ger man bara hej och inget mer.

Men egentligen finns det inget
som Snezana och Branislav tycker
riktigt illa om i Sverige. Det mes-
ta är bra. Det här med mödra-
vårdscentraler och att pappa fär
vara med under förlossningen är
bra, så är det inte i Jugoslavien.

- Det är bra för barn här, sä-
ger Snezana. Dom är inte rädda
för sina föräldrar. I Jugoslavien
slår man dem och där finns inte
daghem förrän de är 4 år. I Sve-
rige är barnen självständiga och
det är bra för barn.

- Är ni rädda för att Igor ska
bli mobbad för att ni inte är sven-
skar.

- N.j, svarar båda, det går sä-
kert bra han får nog lekkamrater.

FIan kommer ju att kunna sven-
ska.

- Jag har aldrig känt mig som
jåvla utlänning, säger Branislav.
Sverige är vackert men lite kallt.

- I Sverige är familjerna små,
med mamma, pappa och barn.
Hur är det i Jugoslavien?

Det beror pä lägenheten,
svarar Snezana. Är den stor bor
kanske mor- eller farfö rdldrarna
där, annars inte.

- Vad tycker du om kvinnans
ställning i Sverige, Snezana?

Den år bättre än i andra
länder.

FIur reagerar du på den
svenska pornografin och alla nak-
na kvinnobilder i reklamen runr-
omkring oss?

- Aj, aj, aj, säger Snezana och
skrattar outgrundligt. Det spelar
inte så stor roll. Jag tycker inte
illa om det.

A. N.



N ärmare en trediedel art
wtlänningarna i Sverige är
barn: 130.000. Av dem
är flertalet f adda i Sverige
och wppleaer sig inte sorn- 

^

invandrarbarn. Men ändå
så präglas deras uPPväxt
av^ de{f aktum att deras

f örätdiar är f ödda wtanför
Sverige.

Tlrlnvandrarbarn
oflol Dverlge

Svårigheterna som de möter d'r

många. Ofta lever invandrarna
isoleiade i det svenska samhället

och förstår inte riktigt vad som

händer runt dem. Om mamman
har svårt att fä kontakt med Yt-
tervärlden så kan det hända' att
barnen går hemma med sin mam-
ma tills de börjar skolan och mest

leker hemma med sina sYskon'
Andelen utländska barn i barn-
tillsynsverksamheten år Iångt
mindre än svenska barn. De får
dålig kontakt med svenska kam-
rater och därmed med det sven-

ska språket innan de börjar sko-

lan och skall inlemmas i det
svenska undervisningsväsendet.
Leker barnen däremot ute med

svenska barn så finns det stor
risk att de 1är sig ett "sandlåde-
språk", dvs ett fattigt sPråk med

ringa ordförråd.

Skolan
När barnen börjar skolan kom-
mer de mera i kontakt med det

svenska samhället. Föräldrarna har
då ofta svårt att förstå det som

barnen berättar hemma om kam-
raterna och om skolan, eftersom
dessa berättelser just inte stäm-
mer ihop med de egna grundläg-
gande värderingar.

20

När barnen "försvenskas" snab-

bare och får ändrade attitYder och

beteenden hemma, blir föräldrar-
na undrande och oroade.

Så är det t ex på sexualmoralens
område med sexualupplYsningen i
skolan. De blir rädda för att för-
lora kontakten med dem, rädda
för att inte längre ha inflYtande
över dem.

Och invandrarbarnen hamnar
då i skärningspunkten mellan två
kulturer.

Så här skriver Dagens NYheter
den 716 19732

"Den svenska sexualsYnen och

skolornas sexualundervisning hör
till de största och mest djuPgåen-
de problem som invandrarungdo-
mar och deras föräldrar ställs in-
för i Sverige. Främst invandrare
som kommer från syd- och öst-

europeiska länder har vuxit uPP i
kulturer där sex är tabu, och där
man ofta kopplar samman öPPna

diskussioner om sexuallivet med
omoral. -Barnen som går i svenska sko-
lor och får del av sexualundervis-
ning och samtidigt möter friare
attityder bland sina svenska kam-
rater kan uppleya atr. föräldrarna
har 'fel' åsikter. De revolterar
mot föräldrarnas inställning, inte

Barn på invandrarkvinnornas förening. Foto Birgit Lundin

bara till sexualundervisningen
utan också till familjen och män-
nens och kvinnornas roller. -I målsättningen för den svenska

skolan heter det bl a att man skall
motverka traditionella könsrolls-
attityder. Dessa könsrollsattityder
är ofta just de som invandrarna
lärt sig i sin egen kultur."

Kulturkollision
Föräldrarna vet inte längre hur
de skall uppfostra sina barn. Och
därmed uppstår konflikter inom
och mellan föräldrarna, konflik-
rer mellan föräldrar och barn.
Detta kan leda till att invandrar-
föräldrarna tar avstånd från Sve-

rige och förbjuder barnen kontak-
ten med kamraterna och försöker
isolera barnen.

Of ta vill invandrarföräldrar
uppfostra sina barn som man uPP-

fostrar dem i deras ursprungsmil-
jö. Detta är naturligtvis svårt att
göra i Sverige. När då föräldrar-
na inte kan ställa om sig kan det-
ta få verkningar för barnen i t ex

skolan.

Svenskarna runt om har svårt
att acceptera invandrarnas uPP-

fostringsmetoder med stora krav
på lydnad och lojalitet, där det



t o m är accepterat att använda
fysiskt våld. Att detta har ett so-
cialt och ekonomiskt ursprung i
invandrarnas hemland är få sven-
skar medverna om. Barnen dår år
föräldrarnas blivande försörjare
och till detta skall de uppfostras
genom att tidigt bindas hårt till
f öräldrarna/f amiljen.

Även könsrollsmönstret och
sexualmoralen har anknytning dil
deras kukur. Många föräldrar ön-
skar sig att deras barn gifter sig
med någon ur den egna gruppen
och då gäller det att skydda bar-
nen från svenskt inflytande så

långt som möjligt.
Det finns ca 80.000 invandrar-

barn i grundskolan. Många av
dem upplever en svår skolsitua-
tion. De känner sig isolerade och
har stora anpassningsproblem. De
har p7 grund av bristande kun-
skaper i svenska svårt att följa
med i skolan. De blir mobbade
och skolkar.

Under lång tid har SO inte va-
rit medveten om denna stora
grupps svårigheter. På sista tiden
har man nu produ cerat lärome-
del på barnens modersmål. Se-
dan 1968 har man stödundervis-
ning i modersmål och i svenska.

Men vad görs åt deras emorio-
nella och sociala problem?

David Schwarz konstaterar i sin
bok Kan invandrarna bli svenskar?
att "grundskolan - sina intentio-
ner till trots - inte lvckats med
uppgiften atr ge invandrarungdo-
men samma reella möjligheter till
en likvärdig utbildning som den
svenska ungdomen har".

Detta måste man slå fast trots
det i SOU 1966:55 heter: ".. . der
år givet att undervisningens ut-
formning för minoritetsbarn
med det stora inflytande som skol-
miljön och undervisningens inne-
håll har på barnet - i hög grad
kommer att bestämma dessa barns
förhållande till sitt modersmål och
föräldrarnas kulturella miljö lika-
väl som deras inställning till det
samhälle de lever i."

Vad kan vi göra?
Hur kan vi underlätta och för-
bättra situationen för våra invand-
rare och deras barn?

TILL MIN SVENSKA POJKE

I går
satt vi
i gräset.
Solen sken
och fåglarna sjöng -så olikt
den storstad
som var din
enda verklighet
tills nu
på landet.

Svenska landskap
som du, min son,
tillhör
men som är så nytt
för mig
som jag långsamt
lär mig älska
aldrig tillhöra, som du,
men älska.

Du sa

med spänning

"Mamma, titta en pappersfåget . . ."
Pappersfågel
så vackert
men som mamma
försökte jag hitta
det rätta ordet.
Det var en fjäril.
Men jag kunde inte
komma ihåg
fjäril
på svenska
så blev det
butterfly.

Men det var inte samma sak
för dig.
"Can you say butterfly?" sa jag
och du svarade argt, som bara en

treåring kan,

"Nej! Det kan jag inte!"
och gick till din
svenska pappa
för att få
det "riktiga"
ordet.

Det gjorde ont.
Du som bara är
tre, och din värld
som är
så viktig,
en svensk värld
som jag försöker dela med dig,
anpassa mig till.
Det går ibland
. . . . tills jag inte kan

säga ordet
du vill lära

. . . . tills jag inte kan
smeka dig
på svenska

. . . . tills jag ser dig
långsamt gå
ifrån mig
mot de andra
som kan
din värld.

Binnie Krista!-Andersson

Först och främst skall invand-
rarna naturligtvis ha rimliga lev-
nadsförhållanden med jobb, bo-
stad, sociala förmåner. Samtna
möjligbeter som de svenska med-
borgarna.

Deras sociala isolering måste
brytas, deras sociala stämpling
måste upphävas. Vad invan drarna
behöver år flera svenska kontak-
ter, kontinuerliga uppföljnin gar av
deras situation, mer informarion,
samtal mellan skola, barn och för-
åldrar.

"Det som är rnera väsentligt att
påpeka är att det bör ztara t o å -
rs ä g s h o mrnanih a t i o n, det
ska inte endast'uara ni som ger in-

t'ormation. Vi har rnycleet ztärde-

fullt att lära av invand.rarna, zti.

behö,uer rsäckas ur vår etnocen-
trism, se att vårt sätt att leva inte
är det enda ocb kanske inte ens

det bästa i alla stycken." (IJr Sam-
bällsarbete sorn metod.)

Invandrarbarnen måste lära sig
att acceptera sina två kulturer,
känna det som en tillgång och inte
som något skamligt. Då skulle de

inte till varje pris.behöva göra sig
av med allt icke-svenskt utan lära
sig kunna utnyttja båda sina kul-
turef.

U. A.
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Sermin bor i förorten Rinkeby sedan ett och ett halvt år till-

baka. sermin är 16 år och hon kommer från Turkiet.

Hon har fått sin första lektion i
sexualundervisning. Den versionen

stämde inte alls med det budskaP
hon lärt sig hemifrån, för Sermin
är muslim,-dvs hon tror På Allah
och på profeten Mohammed och

i de muslimska trosbekännelsernas
bibel, Koranen, står det bl a så

här:
"Männen ttare kvinnornts t'öre-

ståndare P ga det företräde Gwd

givit somliga framför andra. Där-
jar skola ocle de rättskaffens kvin-
norna vala undergiztna ocb akt-
sAtnmt. otn aad sorn är fardolt'
Ocb ztad den beträt't'ar aa rtilhen
i fruhten uPPstwdsighet så vArnen

den, skilien den t'rån bädden ocb

agen den,"
Visserligen ar Turkiet nu ett

modernt land sedan Kemal Ata

Tiirk 1923 genomförde sin revo-
lution, men alla de n1a Princi-
perna har inte trängt ner till den

lilla by i östra Turkiet där Ser-

min föddes för 16 år sedan.

Mötet med Sverige och den

svenska skolan har varit en stor

upplevelse.
Visst trivs hon bra i skolan men

- ändå iängtar hon hem till Tur-
kiet. Det år pä nåt sätt för stor

skillnad mellan henne och de sven-

ska flickorna, men så är ändå det

allra värsta ^tt det PaPPa säger

hemma, det stämmer inte med det

Sermin fär Iåra sig i skolan.

I Koranen står det också att
kvinnan och barnen är mannens

leksaker och så kommer de här i
svenska skolan och säger att alla

har lika värde och att Sermin

måste lära sig ta ansvar för sig

själv. Det har varit så självklart
f-örut ^tt paPpa alltid har haft
rätt, och mycket annat som för
Sermin förut har varit enkelt och

självklart, det blir snett och

,k."ttret".rde eller rentav fel i
Sverige.

För Sermin finns det inget kon-
stigt i det hennes faster berättar
on h.t. det gick till när hon gifte
sig för fem är sedan hemma i
Turkiet:

'Jag var arton år gammal n-är

jag gifte Tig. J"S har .inte träffat
ensam mln man. Min mamma

först frågade mig: vill du gifta
honom, du kan åka till Sverige'

Min mamma ville, jag gifte ho-
nom. De lärde på min man bra

och arbeta i Sverige och duktig
och. . ."

Sermin vet nu efter 1'rlz år i
Sverige att hon inte vill gifta sig

tidigt med nån hennes mamma

välier ut, så som faster gjorde'
Hon vill hellre bli lärare. Sermin

har för första gången i sitt liv

upptäckt att hon ibland blir
avundsjuk på pojkar i sin egen

ålder, de har en frihet här som

inte hon har.

- Man har komPisar som är

gifta här i skolan. En Pojke som

år 13 år och han är gift sedan ett
halvt år. Så är det en annan L6-

årig kille, han är också gift. Jag
tycker verkligen sYnd om dem

som gifte sig så här tidigt.

- Tror du de ville själva?

- Jo, den där 16-äriga han sa

att han ville själv gifa sig. Nej,
jag vet inte den dår 1,3-äriga han

ser så ledsen ut. Alla retat honom
och säger farbror till honom bara

för att han är gift, hälsa till tant,
säger aILa, bara för att reta ho-
nom. Springer efter honom. . .

- Går hans fru också i skola?

- N.j, hon är 1,6 är, han är

själv 13.

- Har hennes föräldrar be-

stämt det här, tror du?

- J^, det har dom förmodli-
gen.

Den första lektionen i sexual-

kunskap tyckte Sermin var sPdn-

nande. 
- 
Det är klart, hon måste

skratta nästan hela tiden för hon
kunde bara inte iåta bli. En del

av de andra turkiska flickorna bar
sig förresten ännu konstigare år'

Bn flicka gömde ansiktet i hän-

derna och satt så hela timmen och

en annan sa: "Tänk, jag trodde
att mamman köPte lillebror På
torget."

Sermin själv hade trott ungefär
detsamma. "De säger att barnen

skall komma, en fågel skall kom-
ma eller de skall kliPPa magen

och barnen skall komma ut. Det
står hämta dem från havet. De
håller på och berättar sånt där."

Vad tror du om det nu
idag?

Siuhäradsbygdens

Tryckeri AB
Allögatan 59

5OI 02 BORAS

Tel. 033/11 70 30
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- Nu tror jag att det är ett
skämt för att lura oss. De berät-
tar ju inte sanningen liksom.

- Varför tror du att din mam-
ma ville lura dig då?

- Jrg vet inte, vi var ju så

unga och hon ville nu inre att vi
skulle veta om der, liksom hur
man föder barn.

- Tycker du själv att det är
retligt att prata om det?

- N"j, det är jättebra att prata
om sånt där, så man kan lära sig
nånting. Det kan ju vara bra när
man blir större också - när man
skall få barn själv.

- Berättar du om den där un-
dervisningen när du kommer hem
för mamma och pappa?

- Jag berättar bara för mam-
man. Jag är rädd för pappa. FIan
tycker inte om nd,r jag berättar så

där. De säger att vi inte skall lära
oss sånr där. Det är så.

Det var efter det här med den
första lektionen i sexualundervis-

ningen i skolan som Sermins pap-
pa pä allvar började prata om atr
återvända hem till Turkiet med
sin familj. Han såg sig omkring
på ungdomar ur turkiska familjer
och fann med fasa hur många som
tagit efter sina svenska kamra-
ter. Pojkarna gick på ungdoms-
gården och kom hem senr på
kvällarna. Flickorna var uppstud-
sigt och sa emot sina föräldrar
och äldre syskon. Det är sånt tur-
kiska barn får stryk för om inget
annat hjälper. Än har inte Sermin
gett honom några bekymmer, men
han är ändå orolig för sina barn.

Ar det ingenting som år
bra, tycker ni med den svenska
sexualundervisnin gen ?

- Ia, det vore bra naturligtvis
att den gjorde litet, inte så myc-
ket kanske öppet, men något i alla
fall förklara hur ett barn kommer
till och hur samlivet dr mellan
man och kvinna. Men inte så där
mycket att de skall se allting, sam-

lag och såna saker, könsorgan och
såna saker.

Till skolöverstyrelsen har det
kommit en del brev från föräld-
rar som har begärt arr deras barn
skall slippa sexualundervisningen
i skolan. Men hittills har alla fä:.t
nej. Än så länge är det inga mus-
limer som har skrivit, bara kato-
liker. Både på RFSU och på skol-
överstyrelsen är man i alla fall
väl medveten om problemen med
undervisningen av de muslimska
barnen. Det är ett faktum att Ko-
ranen och den muslimska kultu-
ren krockar med den svenska sko-
lans målsättning på många punk-
ter.

Och det behövs ju faktiskt inte
så mycket fantasi för att sätta sig
in i vilka svårigheter som kan
uppstå när två kulturer möts på
det här sättet. Det är som om vi
svenskar plötsligt skulle flytta till
ett land där flera hustrur till sam-
ma man är en siälvklarhet.

Inaandrarbarn bör träna båda språken
"De flesta f orskare är i
d,ag eniga onx att det är en

f Ardel afi ,ndrA taåsprå-
hig. . . Barnen måste få en
chans att utveckla båda
språhen. Annars finns det
risb för att dorn blir hala-
språkiga. De får två dåligt
utvecklade språh - det ena
känslomässigt och det andra
intellektwellt. Det t'inns ock-
så stor risk t'ör att de häm-
nxds i sin personligbetsut-
veckling.

Iänge wppleade (vi)
Sverige son'r. ett enspråkigt
Iand. När den utländska ar-
betskraften började strömma
in tänkte ai bara på att de
måste lära sig saenska så

t'ort som möjligt. Vi glömde
helt bort deras modersmål
ocb ztad som bände med det.

Många forshare har me-
ndt att modermålet hunde
bindra barnen från att lära
sig svensha. Därt'ör borde de
så fort som möjligt glömma
sitt gamla språk.

Man tänkte sig också att
det kwnde bli personligbets-
klyvning orn barnen blev
tvåspråkiga. Sholan var helt
inne på den linjen.

Men nw är alltså de flesta
t'orskare eniga om ntotsatsen.
Att taåspråhigheten ger bar-
nen större utoecklingsmöj-
ligheter. Skolan har svängt
o?n,..

Det bästa är om barnen
t'år wtveckla båda sina språh
i skolan och att de också un-
der en inkörningsperiod -just när de kommit hit -får all sin wndervisning på
modersmålet. Då bänger de
med ocb dnpdssar sig lat-
tare...

Hemma är det bara bra
ofti. t'öräldrarna ocb barn
fortsätter att tala sitt eget
språb rned, varand.ra. Då be-
höz;er de inte hindras i den
bänslomässiga kontakten.
Om föräldrarna har olika
mod,ersmål bar de end sjg
om ett - inte än det ena.

än det andra. Det kan få
bämmande et'fekt både på
barnets språk- ocb person-
Iigbetsuttseckling.

Tvåspråhigbeten ska aara
till nytta på många sätt.
Den öppnar möjligbeter till
bontakt med fler människor,
till ett större litteratwrutbwd
och till en ztidgad ztärld
öaerhuvud taget. Och un-
dersökningar visar att har
man lärt sig två språh är det
Iättare att lära fler.

Men t'örntsättningen t'A,
att barnen skall bli tztåsprå-
higa är att de t'år wtaeckla
båda sina språk i skolan,
Annars blir de balvspråkiga.
De får ett hemmaspråh på
vilket de uttrycker hänslor
och primära bebov ocb ett
skolspråb på vilhet de lär
slg nya ord ocb företeel-
ser..." (DN 20111 1971,
en interrsju rned, psykolog
Inga Gwstaasson ef ter en
studiedag om tvåspråkighet
bland invandrarbarn.)



Svenska folket, ett rikt o. generöst folk, säkerligen

lika generöst mot mig som mot sin Kung
Utdrag ur Elais Remes-Blorngrens bok

Stiger ur tåget, står på perrongen,
tittar *ig omkring och skådar
något så förtrollande vackert.

"Dundret" eller "Berget"?

lag står dår bara och skådar
berget som har förtrollat mitt
inre. Att det kan finnas så vac-
kert i naturen!

Vaknar till verkligheten. Lyfter
upp resväskan av gul fan6r, tras-
kar till adressen enligt den hand-
ritade lilla kartan, orienterar mig
dit.

Gör mig hemmastadd. Invente-
rar mina tillhörigheter, kläderna,
diktbockerna, vishäftena med Fin-
ska folksånger utarbetade av Ar-
mas Maasalo. Tar fram mina dag-
böcker, noterar resan hit, blädd-
rar i de andra böckerna, ville 1ä-

sa den delen som handlar om "Sö-
dertälje" och som jag har skrivit
några svenska ord i. Framkallar
minnesdetalier . . .

Det är påsk i början av 50-ta-
let. J^g kommer med båt till
Stockholm, någon möter mig.

Jag vill se mig omkring, besö-
ker Kungens slott, någon tolkar
för mig. Oh! så många vackra sa-

ker det finns här! Tolken förkla-
rar. Här finns till exempel en

kista som Svenska folket har
skänkt till sin Kung. Jag tänker,
Svenska folket, ett rikt och gene-
röst folk, säkerligen lika generöst
mot mig som mot sin Kung.

Äker senare till Gamla Stan,
butiker, gränder, många, många
begärliga saker i skyltfönstren,
räknar mina pengar. Kan ej köpa
något.

Kommer till Järnvägsstationen,
resan till Södertälie börjar. Väl
där lämnar nyfikenheten ej någon
ro.

Ut och titta och se, tänk, iag ar
i Sverige, jag å.r en lyckans ost!

Staden är vacker, tycker i^8,
pittoreskt på något sätt, med ka-
nalen, där stora bätar åker.

J"g fär sån lust att köpa en

banan, det är så länge sen jag har
ätit banan.

Frägar någon vad är det för
frukt, det dår gula som har
små taggar och är stor? Det är en
ananas. Ananas? Hur smakar den?

Jag skäms över min okunnighet,
men jag har inte någonsin ägt så

mycket pengar att i^g har fått
göra bekantskap med en ananas.

Beslutar köpa en någon gång.

Vardagen kommer efter fest
och bananätandet, besöker stadens
hotell, frägar om arbete med tol-
ken som jag har med mig. Visst,
vi behöver en i disken. Jag blir så

glad, bara jag fär arbeta.

Jag fär bo på hotellet, det finns
redan många finska flickor där,
så jag kan tala med någon. Det
här var väl roligt!

Jag har inga lämpliga skor vi-
sar det sig efter första dagens ar-
bete på stengolvet. lag frägar nä-
gon om jag fär låna pengar till ett
par skor? Visst får du det. An-
tecknar skulden i dagboken.

Så flyter dagarna i arbetets tec-
ken. Det är sommar, jag brukar
gå till en kulle med kanoner,
bläddrar i min ordbok, drömmer.
Tanken för mig igen till kanoner-
na som står uppställda där. Har
Sverige krigat någon gång? Visst,
men det är väl en hundra år se-

dan, kommer ihåg boken jag läst i
Finland om Stockholms blodbad,
var det Kristian tyrann som lät
svenskarnas huvuden falla? Nog
var det han. Nu får kanonerna
stå där och rosta.

Det börjar regna och jag vill
veta vad "sade" heter På svenska.

S,s,s, sade .: regn. Vad är "vesi"
på svenska? V,v,v, vesi är vatten.
[a, men då måste det ju bli regna

vatten !

Men vad är "lumi" På svenska?

L,l,J, det är snö. Då måste det ju
b-i regna snö. F{urra! Jtg har
lärt mig tre ord på svenske, reg-
na vatten, regna snö. HoPPas att

"Hos en fattig arbetarfarnili i
Savolax län, Soniaiärz:i by i
Finland, ökade barnantalet igen
d.en 18 december 1930, fernte
i ordningen. Det blev ett flic-
hebarn icb bon döPtes till Elai
Katri." Så skrioer EIov Rernes-
Blomgren i ett f örf attarPor-
trätt d,o sig siälv i tidningen
Soensh Bolehand'el. Hon aäxte
upp under hårda ztillleor i Fat-
tii-Finland. Vid 15 år aar hon
tiättersha, aid' 16 sågaerksar?
betare. Vid 17 rned. barn, en
outplånlig skarn i hennes miljö.
Hon gömde sig ocb barnet un-
dan löräldrarna rnen ltennes
far lötade reda På henne ocb'barnet blea morf öräldrarnas
solstråle.

Siäla tvinsades bon aa ebo-
norniska skäI att flytta till Sve-
rige, blezt diskersha och sörn-
rnirska. flyttade tillbalea till
Finland' to* fabrihsarbetare,
återaände till Saerige och blea
tvättersha, städersäa, Ieonduk-
tris i GäIlivare, levde i social
misär med dottern Mario. Så
äntlisen träffade bon den "äh-
ta söersben;;, gifte sig, böriade
läsa, gich rned' i föreningslivet,
blev aice ordfqrand'e i K'uinno-
gillet ocb SKV, FiB-ombud' och
bolitisht ahtiv. Hennes bok "Vi
är iu finländare" (Gidlunds) är
ett'stdrkt griPande inlägg i' in-
aandrardebdtten. De avsnitt oi
Dresenterdr här är bämtade ur
ire delar azt boken: först an-
hornsten till Szterige, sedan de
svåra åren På 5)-ralet och till
sist den nted,vetna nutiden. Den
fick and,rapris i Edita Morris
och Gidlunds rornanPristävling
förra året.
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jag kan hålla reda på dessa ting.
f)et är bra när man kommer i av-
skildhet som här på kullen, hit
vill jag komma och iära svenska
ord från min lilla ordbok.

Flösten gör sig påmind. Skri-
ver br,:v till mor i Finland. Frå-
gar hur min käraste lilla flicka
h;rr det? Sänder en peng i brevet
och tänk^cr med stor tacksamhet
på mor och far som vill offra sig
för att ta hand om mitt barn.

Jag sal.nar henne oändligt, jag
iir nor, rnen jag kan inte ha hand
om mitt lilla barn. Meri jag vet
att hon i,ar det bra hos mor och
far, lill;rn är ju fars srlstråle, han
älskar barnbarnet, han skäms inte
och bryr sig inte om folkets elaka
prat om "horungen".

Kronofogden gjorde sina besök
hos mig. Nu gällde det restskat-
ten. Men vad hade jag som kunde
utmätas? Ägde två tallrikar, två
par bestick och skedar, sängar
och ett bord, som var gjort av en
säinggavel, med fyra skrangliga
ben, köpta på Tempo. Ett kOks-
bord och 4 stolar, samt Marjok-
kas och mina klädesplagg som in-
te fyllde en liten garderob. Javisst,
jag hade ju en radio som jag hade
tagit på avbetalning för att Mar-
jokka skulle ha sällskap då hon
var ensam hemma. Kronofogden
var ute efter den, men den kun-
de ju inte utmätas. Jag lovade
betala skatteskulden då jag blev
så rik att det blev något över
från löningen. Men jag kunde inte
säga när. Jrg hade ju redan så

många skulder. Blev irriterad på
kronofogdens besök och sade att
det är nog bäst att sluta besöka
mig och irritera mig med sådana
krav, som härstammade från den
titlen då jag var gift, och att inte
min före detta man betalt min
sjukvårdsskatt rär inte j^S för.
|tri ser ju att jag inte omger mig
rnecl ly*. FIan förstod dll sist,
sade adjö och gick.

Marjokka klagade på huvud-
r,ärk, som kom med kräknings-
anfall och hon klagade även på
att stora pojkar skrämde henne
då hon var ensam.

Pojkarna hade hotat att våld-
ta henne och sätta eld på kåken.

Kom hem en kväll från job-
bet. Dörren var öppen och ingen
inne. Ropade på henne. Fick svar,
men varifrån kom det. Jo, från
under sängen.

- Varför är du där? Och var-
för skakar du så?

- Jo mamma, dom har skrämt
ruig igen och bråkat. Jag år så

rädd, jag vill inte vara ensam nu
mcr, jag vill inte.

Ja, vad gör man åt sådana sa-
kcr? Jag lovade henne att besöka
kommunens hyresförmedling näs-
a dag och fråga om dom kunde
ordna ett rum med kokvrå åt oss

i ett stort hyreshus, där det bod-
de andra också. Så skulle hon inte
behöva vara ensam, då det bodde
folk vägg i vägg.

Hon blev så glad som en lärka.
Planerade redan hur vi skulle ha
det i den nya bostaden.

lag var tyngd av ekonomiska
problem, men bäst att inte tjata
om det med henne. Hon skulle
nog inte fatta det riktigt. Fast
hon var väl medveten hur vi hade
det.

Bara genom en sådan sak som
veckopeng. FIon fick 5-öringar
då andra fick 5-kronor. Skillna-
derna var stora.

Så kom dagen och jag traskade
till Kommunens hyresförmed-
ling. Förklarade atr jag sökte bo-
stad. Bara ett rum med kokvrå.

Tjänsteman Björklund: Varför
söker Ni bostad, har Ni ingen bo-
stad just nu?

Jag: Visst har jag bostad, men
jag bor ensam i ett litet hus i slu-
tei: aY Dalsgatan. Jag arbetar som
kcnduktör på bussbolaget, jag har
ofta arbeten som börjar på efter-
nriildan och slutar pä vardagarna
l<\. 23-24, på lördagarna arbetar
jag ända till ett och två på natten.
Nu har det hänt lite tråkiga sa-
ker. ciet finns stora pojkar som
har som förströelse att hota min
dotter, som är ensam, med våld-
täkter och mordbrand. hon har
blivit så nervös och har huvud-
värk, jag kan inte ha det så här
i fortsättningen.

Tjänsteman Björklund: Ja, men
kan inte bussbolaget ordna bo-
stad åt Er?

Jag: Säkerligen, men nu är det

så att dom bara har stora lägen-
heter och jag har inte råd med
det, j^g kan bara betala för en

etta.
Tjänsteman Björklund: Kom-

munen bygger just i Malmberget
stora hyreshus som blir färdiga
sådär om ett halvt år. Där blir det
nog ettor även.

Jag: Men det är om ett halvår,
jag behöver det nu innan det hän-
der något med flickan.

Tjänsteman Björklund: Vi kan
inte hjälpa Er, inte förrän det har
hänt något, då skulle vi nog kun-
na ordna något.

Jag: Menar Ni, att det måste
hända något otäckt och hemskt
innan Ni hjälper mig? N.j, j^g
väntar inte. Tack för att jag fick
ta.la med Er. Det var något som
jag aldrig glömmer.

Kom hem, Marjokka sprang
emot mig med den nya bostaden
i ögonen. Jag gjorde henne besvi-
ken, men vi skulle diskutera om
någonting annat. Frågade henne
om hon skulle vilja ta lite ledigt
från skolan, resten aY terminen
och följa med mig i arbetet. Sitta
i bussen skift efter skift. Men om
det blir mycket folk i bussen så

måste hon stå, far jag har inte
råd ^tt betala en sittplats. J"g
blir tjuvaktig ändå då jag tar dig
med mig i bussen som fripassa-
gefare.

FIon lovade. Blev glad. Det var
slut med ensamheten. Nu skulle
hon bli som en konduktris utan
väska.

Så blev det. Jag väntade att nå-
gon skulle kontakta mig från
skolans sida och fräga varför
Marjokka ej befann sig i skolan.
Fick aldrig nägra frågor. Inga be-
sök heller. Vem skulle sakna en
liten finnjävel? Finnarna är ju ett
konstigt släkte. Vi var invandrare.

Skolan i Gällivare hade nog
inte någon tolk, eller var det slen-
trian gentemot invandrarbarn?

Blev själv sjuk. Magen krång-
lade, fingrarna och bena svällde.
Hade tandvärk. Jag höll på att
mista tänderna. Hade inte råd
att laga dom och vi levde i början
av 60-talet.

Besökte läkare och blev sjuk-
skriven en hel månad.
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MATTI OCH HANS BROR

Jag satt vid sandlåden
i en lekpark
i Eskilstuna
och såg efter
barnen.
Det var en solig dag

en helg
och parken

var fylld
med barn.
Fyra pojkar
lekte vid gungan,

två var svenska
två finska
Finnarna var bröder.

"Vad heter du?" frågade tio-åringen
den jämnåriga finska poiken

"Jag heter Matti.n'

"Matti . . . Ar det ett namn?" och
han vände sig skrattande till
sin svenska kamrat.

"Matti . . . det är inte svenskt. Det
är inget namn!"

Den finska poiken såg sårad ut,

men svarade inte -
tydligen van vid sådant

"Kan du inte prata svenska?" frågade
den andra poiken

"Det kan jag." svarade finnen stolt

"Men din lillebror, han kan inte."

"Han är bara liten," svarade finnen

Svenskarna skrattade

"Han är bara liten" gungade de och
härmade hans finska brytning

"Hur gammal är han?"

"Åtta år", svarade poiken misstänk-
samt

"Då går han i skolan, och han kan

inte prata SVENSKA!"

De finska
pojkarna fortsatte
att gunga
men inte med

den lycka
man gungar
utan tankfullt
långsamt
väntande
på nästa

skymford.

FIur lever man på sjukpen-
ningen? Den d.r ju efter lönen.

Jag trodde att kanske socialvår-
den för första gången kunde ge

ett litet bidrag. Fast jag tyckte det
var genant, men jag hade ju torts
gå till elverkschefen och firmans
chef, varför skulle jag inte kunna
gå till socialbyrån? -[ag tyckte att
jag ändå betalt skatt genom lönen.

Vad spelar det för roll om man
besöker myndigheter, dom har ju
besökt mig med sina krav.

Jag gick dit. Fick :.råffa tjänste-
mannen Johansson och följande
diskussion utspelades i hans tjän-
sterum.

Jag: Goddag. I^g har svårighe-
ter med ekonomin. Är sjukskri-
ven. Sjukpenningen räcker ej. Iag
ville be om hjälp.

fohansson: Är Ni från Finland?

Jag: Ja, jag är från Finland"

Johansson: Har Ni radio och
telefon?

Tag: Jag har en radio som jag

har tagit på avbetalning för länge
sen. Jrg har ingen telefon. Jag
har ingenting.

Johansson: Jaha, så Ni skall ha
pengarna till licensavgiften och
avbetalningen?

Jag: Änej. Pengarna skulle jag
ha till hyran som j^g år efter
med. Även har jag skatteskulden
och elskulden som skall betalas.

lag har en dotter också att för-
sörja. Vi skulle behöva lite mat
också.

Johansson: Nej, vi kan inte hjäl-
pa E,r. Det är bara så.

J"g, Menar Ni att j^g ingen
hjälp får. Tack i alla fall att Ni
förspillde Er tid på mig. Adjö.

Adjö, adjö du socialvård. Du
var inte ämnad för mig. Jag var
för rik eller så var jag en "finska"
bland andra finskor som kanske
hade besvärat honom. För vem är
socialvården ämnad? Vad Yet jag
om vad denna tjänsteman tänkte,
men lagen om socialvården den
följde han ej. För det står väl att
fattiga människor som jag till ex-
empel skulle fä hjälp? Men där
står det väl ej något om utlän-
ningar?

Lagarna år för Sveriges folk,
för äkta svenskar.

Dä jag blev någorlunda frisk,

blev Marjokka sjuk. Hon led av
migrän. På lasarettet fanns en ku-
rator Åslin. En vänlig, äldre, rund
dam. Fick en pratstund med hen-
ne. Vi gick igenom min ekonomi
och hon kunde ej förstå hur jag

hade klarat mig med min lön.
Nu skulle hon ordna så att

Marjokka fick bidragsförskott'
Jag blev yr i huvudet av denna
vänlighet, förståelse och värme.
Hon var den råtta människan.
Varför satt inte hon den gången

på socialbyrån, dä iag sökte hjälp?
Eller pir hyresförmedlingen, var-
för var inte hon elverksdirektör?

Jag blev så glad dL jag tänkte,
ätt vi skulle få ett bidrag, som

hiälpte oss ur eländet. Livet var
;inciå värt att leva. Genom ett li-
tet penningbidrag som kom varie
månad. Bara Marjokkas migrän
kurrde botas. Jag tror det, åtmin-
stone en hel del.

Lyckan d,r ett underligt ting.
Den kan framtråda i 1,25 kilos
skepnad. Med skrattgropar, glim-
ten i ögat och härligt sprudlande
humor, samt en äppelpåse i han-
den. Trodde först att vi skulle le-
ka Adam och Eva i Edens lust-
gård. Men ack nej, sådana var inte
hans avsikter. Han ville ha något
mer. FIan ville ha mig till sig helt
och hållet. Jag ville inte vara med
på det riktigt. Hade haft så många
besvikelser i mitt liv. Ville inte
upprepå dessa mer. Vännen var
envis. Uppvaktade mig med böc-
ker och tidskrifter. Röda tomater
till Marjokka, för hon skulle bli
lika röd om kinderna som toma-
terna var röda. Jag skulle läras att
tala svenska. Han sade sig ha hit-
tat en pärla bland musslorna. Jag
kunde ej förstå att j^g var så

blank och ädel.

Tyckte själv att j^s 
"j 

var rund,
utan kantstött och fyrkantig. Men
han skulle slipa kanterna och put-
sa mig med med lenaste sämsk-
skinn. Han hade stora förhopp-
ningar. Han skulle tycka om Mar-
jokka som om hon vore hans eget
kött och blod. Jag fordrade ga-
rantier av honom att så skulle
ske, och art j^g skulle fä mat-
pengar utan att behöva tigga det

il
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a\ honom. FIan lovade högtid-
ligt.

Marjokka fick v^ra med då
dcssa löften gavs.

Han friade till mig i min dot-
ters närvaro. Det var härligt. För
första gången i mitt liv hade en
människa gerr löfren om att jag
skulle fä vara hemma som en rik-
tig mamma. Mamma sorn väntade
sin dotter från skolan med färdig-
lagad mat, och visste att hennes
skoigång var säkrad.

Så har livet för min del flutit
i arbetets, böckernas och i för-
eningarnas tecken.

Han, den svenska mannen. har
haft tålamod i det oändliga, upp-
muntrår mig att delta i olika för-
eningar, tränga mig dit, förkovra
mlg.

Jag vet själv ocksä afi jag vill
vara bland arbetarkvinnorna.

Begär inträde i Kooperativa
kvinnogillet i Gällivare. lag har

ju varit Konsummedlem många
år. Blir morragen hjärtligt. Kam-
ratandan är toppen. Får uppgif-
ter. Får resa och representera Gil-
let i olika sammanhang. Jag talar
med min brutna svenska men jag
siiäms inte för den.

Går även med i Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund. Folket i
Bild/Kulturfront. Jng har fätt
pratsjuka. Jag vill arbeta för rik-
tiga och viktiga saker.

Onskar även varje gång j^S
deltar i ett möte att här skulle
finnas andra finskor också, men
dom uteblir. Jag agiterar och för-
söker värva dessa människor men
får till svar:

- Hur tror du att jag någonsin
kan vara med, jag som inte kan
språket? J"g vill inte vara med
och göra mig löjlig.

Jag fär åndä varje dag känna
rnig som om jag står bredvid nå-
gonting som j^S uppfattar som
pratbubblor. Jag går med öppna

ögon, konstaterar folkets pratan-
de, men det känns för mig som
om jag bodde i ett hus med dålig
isolering, man hör mumlet men
fattar inte orde Du som är
så modig och som har lärt dig,
du har det lätt. För min del får
det vara, spill inte tid med mig.

J"g märker bitterheten i ut-
trycket. Blir våldsamt ledsen och
tänker på skolgången som skulle
vara ämnad för oss också. Att få
gå i skola och |ära sig svenska
språket från grunden. Säger till
henne: - Inte skall du rro atr
min svenska klingar så vackerr,
oj långtifrån. Men jag är så fräck
så jag bryr mig inte om, om nå-
gon säger två eller tre gånger "hur
var det du sa". Jag upprepar så

många gånger det behövs. Jag vill
förstå. och bli förstådd. Fast nog
har jag också mina mörka stun-
der. Ibland vill jag ge mig iväg
dit j^S hör och dd,r 1ag förstår
allt.

På en lekskola i en av Stockholms förstäder, i en
grupp pä 40 barn, är antalet invandrarbarn 7;
därtill kommer 3-4 barn vars ena förälder är
född i etr annar land än Sverige.

De här siffrorna är ganska typiska genomsnitts-
siffror för de nya förorrerna. I några, som t ex
Tyresö, ligger siffrorna högre: mellan 20 och 30
procent av barnen tillhör invandrarfamiljer.

Verksamheten på den här lekskolan liknar den
vanliga på dagis och lekis. Man gör inga speciella
försök att inlemma invandrarbamen i den sven-
ska gemenskapen. Mycket hänger på om barnen
själva smälter in och givetvis i första hand på
om de talar svenska. Många tillägnar sig språket
snabbt. Andå finns det iakttagelser att göra, som
tycks bekräfta att också på lekis (och dagis) rå-
der de klasslagar, som allt obönhörligare slår ut
vissa barn, ju äldre de blir. Birgit, som arbetar
på denna lekskola, berättar:

- Vad som upprör mig år att personalen be-
handlar barnen så olika. Vi har r ex en liten
spansk pojke och en sydamerikansk flicka. De är
otroligt väluppfostrade, artiga, välklädda, flickan
är mycket söt. Ingen av dem möter svårigheter,
är tvärtom mycket populära. Sen har vi en liten
finsk pojke. Redan från början förstod vi 

^tthan hade det svårt hemma, han var slarvig och
smutsig. Flans föräldrar kom aldrig rill några
möten. Men i stället för att vi skulle ta hand
litet extra om den här pojken har det utvecklats
så, att han är hela lekskolans hackkyckling. Så
fort något inträffar, skylls det på honom. J"g

vägar sällan ta honom i försvar, vägar inte riske-
ra min egen plats.

Några gånger har den här trista rutinen bru-
tits, och det har faktiskt varit när vi haft man-
liga praktikanter. Annars är det som om vi vän-
tade dåligheter av honom - och vi får dem ock-
så. Idag är Kuno helt desperat.

Visserligen ver jag att den här inställningen
kommer att följa honom genom livet, i skolan,
på arbetsplatsen, och antagligen förvärras. Andå
förvånar det mig att människor, som fått utbild-
ning för just det här yrket, är så intoleranta.

Vi har zigenarbarn här också som kan berätta
om samma slags förföljelse: hur de blir ankla-
gade för att "lukta illa" när de besöker badhus
eller bio, uppmanade art årervända till "sitt djäv-
la hemland" och automatiskt misstänkta för stöl-
der i skolan eller på arbetsplatser.

Jag vet inte hur man kommer åt de här för-
domarna. Antagligen blir det svårare när folk
själva får det besvärligt: då blir de intoleranrare.
Och i en förort som denna, med så pass många
invandrare, är det som om man inte orkade med
dom som är annorlunda. Och det drabbar hår-
dast den som man kan se ned på, inte bara för
att de är och talar annorlunda utan också för
att de är fattiga. har det dåligt ställt. Fast ibland
tycker jag att det skulle behövas så lite för att
vända den här inställningen: lite förståelse, lite
fantasi, lite inlevelse . . .

K. \r.
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| år är det 50 år sedan
som nyss avslutat en
här om

Kata Dalström dog. Harriet Clayhills,
bok om Kata (Arbetarkultur), skriver

I{ata Dalström
oeh kvirrrrokarnpen

Vi får aldrig glömma
att vårt krav är bela mänsk-

ligbetens t'rigörelse,
inte beller det ena eller det

andra könets.
För oss t'år det
wnder inga omständigheter
finnas någon speciell kztinno-

fråga.

I den riktningen uttalade Kata
Dalström sig ofta. Citatet ovan är
hämtat från ett av hennes före-
dragsmanuskript om socialdemo-

krati och "feminism" 1.906, ett år
då diskussionen om partikvinnor-
nas taktik i rösträttsfrågan var
särskilt het. En del av dem hade
närmast sig "Landsföreningen för
kvinnans politiska rösträtt" på ett
sätt, som enligt Kata Dalströms
åsikt stred mot partidisciplinen.

Hon höll alltid denna klara
gräns mot vad hon brukade kalla
överklasskvinnorörelsen, en rätt-
fram beteckning som varken på
hennes tid eller senare har varit
vanlig i svensk kvinnodebatt.

11 december i år är det 50 år sedan Kata Dalström dog -den mest t'ärgstarka kvinnliga agitator sonx svensk arbetar-
rörelse lcar t'rambringat.

Hon ztar t'ödd 1858 ocb lersde alltså wnder själaa det indw-
striella genombrottets epok i Saerige.

Hennes t'ar aar brulesägaren, titulärprofessorn loban Os-
bar Carlberg och bennes barndom t'ört'löt i patriarlealisk
bergslagsmiliö. Som wng kom bon i kontaht med de liberala
idöer som de nya borgerliga ledarsleikten hyllade. Hon gifte
sig 1878 med Gwstaf Dalström, som hade ett dp tidens mest
intressanta yrleen: ban var ingenjör. De fick sju barn, det
sista 1896. Hon satte wpp bem ocb administrerade stora hws-
håll på de orter dit mannens skit'tande wppgit'ter farde dem.

Från de liberala idöern som inleluderade den borger-
ligt dominerade kvinnoemancipationen - gicle bon vidare
till tidens t'arligaste lära, socialismen. 1894 tog hon det
dåförtiden liasaagörande steget att ansluta sig till det social-
demobratiska partiet.

Fram till sekelsbit'tet anrsändes hon inom kvinnoorgani-
sationerna i huvwdstaden. Däret'ter bArjade hennes lands-
omt'attande agitationsturnöer.

Hon "otr medlem aa partistyrelsens aerkställande utskott
från kongressen 1900 till kongressen 190t.

Vid partisplittringen 1917 anslöt hon sig till Sveriges
socialdemohratiska vänsterparti, och bon stannade levar i
detta pdrti också när det 1921 godtog de 21 tesernA, sorll.
bland annat innebar namnbyte till Saeriges kommunistisba
parti.

Enligt min mening är Kata Dalström t'ortfarande intres-
sA.nt, inte minst genom att bon reagerade så starkt för sin tids
omvälpningar.

Hon levde sitt liv i förändringarnas centrwm.
Harriet Clayhills

Men hade hon nöjt sig med att
markera denna gräns och för öv-
rigt godta de manliga partikam-
raternas åtgöranden, då skulle hon
för oss idag vara ointressant.

F{on kombinerade emellertid
sitt krav pä principfasthet med
kritik, när hon ansåg att det be-
hövdes. All kadaverdisciplin var
henne främmande. Det var parti-
programmet och socialismens
principer hon böjde sig för, inte
ledarna.

Efter 1,907, då den allmänna
rösträtten för män blivit erkänd
i princip, sade hon sålunda klart
ifrån att partiet borde driva kam-
pen för k'n'innans fulla medbor-
gerliga rättigheter med större
energi än vad som var fallet. Hon
tog därefter ofta upp den kvinn-
liga rösträtten i sina agitations-
föredrag; ett par intressanta ma-
nuskript från 191.1 hör till det
som bevarats.

Solidaritet utåt skulle inte ute-
sluta kritik inåt. Allra minst bor-
de kvinno rna Yara ödmjuka. Hon
kundc tvärtom bli alldeles för-
tvivlad över deras lojhet och rädd-
håga. Men hon klandrade också
de manliga partikamraterna för
att det inte hjälpte kvinnorna,
utan tvärtom ofta hånade dem
och höll dem nere.

Kata Dalström gjorde det alltså
inte lätt för sig i kvinnofrågan,
lika litet som i något annat avse-

ende.

ö a e rbl a s sba inn orna s s trid
är en kamp om makten öaer

guldet
mellan männen ocb hain-

nornd.,
en kamp, i ztilken männen

hittills
aogått med segern.

Därav alltså den speciella kvinno-
frågan - i motsats till den män-
niskorättsf räga, som det gällde
för underklassens kvinnor att dri-
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va fram. Så resonerade Kata Dal-
ström i den första av rre artiklar
om "Den svenska överklasskvin-
norörelsen", som hon i novem-
ber-december 1898 publicerade i
Social-Demokraten.

FIon hade personliga erfaren-
heter av den borgerligt-liberala
kvinnorörelsen från åren 1885-
88, då hon med sin familj hade
bott i Stockholm. Hon hade då
inte själv hunnit längre i sin ut-
veckling än art hon uppfattade
kvinnosakskvinnorna som radi-
kala.

Den enda av sina föredömen
från denna tid, som hon efter sin
anslutning till arbetarpartiet 1,894
fortsatte att. högakta, Yar Ellen
Key. Det berodde i sin tur på att
Kata Dalström, i likhet med de
flesta av sin tids socialdemokra-
ter, uppfattade konst, litteratur
och övrig bildning som någonting
frigjort från de politiska frågor-
na (en avgjord inkonsekvens i den
marxrsm man sade sig gå in för).
Dessutom solidariserade sig Ellen
Key i många av dagsfrågorna med
partiets politik och hjälpte pä
det sättet till i kampen för bättre
arbetsförhållanden och mer social
rättvisa. Det var just där de egent-
liga kvinnosakskvinnorna svek,
hävdade Kata Dalström. Den tred-

Anna Maria Katarina (Kata) Carl-
berg rned sin fästman, ingenjör Gwstaf
Dalström. 1876.

T. b. Kata Dalström bort före sin död
1923.

je av de ovan nämnda artiklarna
konkluderade hon med, att det
inte existerade något som helst
samband mellan "överklasskvin-
norörelsen" och "de djupa ledens
sociala nydanings- och frigörings-
arbete".

Och i en artikel 1903 förklara-
de hon att hela Fredrika Bremer-
förbundet för henne tedde sig
som en fråge- och upplysnings-
byrå "för arbetsköpare och ar-
betstagare på överklasskvinnornas
arbetsfält". ("Overklasskvinnorna
och deras verksamhetsområde,
sedda genom socialdemokratisk
synvinkel", i kalendern Lucifer,
nr 1, 1903.) Hon förklarade vida-
re att. hon naturligtvis inte vänta-
de sig att överklasskvinnorna
skulle kunna ställa sig på klass-
kampens grundval, men hon före-
slog dem att börja organisera "al-
la dessa stackars överklassflickor,
som arbetar vid telefonerna, på
kontoren och i butikerna - för
löner så eländiga att det är hjårr-
skärande art bara tänka därpå."
På samma sätt är hon i de inled-
ningsvis nämnda föredragen från
1906 ("Socialdemokrati och femi-
nism") upprörd över att borger-
ligt-liberala kvinnosakskvinnor
söker stöd i rösträttsfrågan från
socialdemokratiskt håll, fast de
aldrig gett något bidrag till ar-
betarkvinnornas kamp.

Feministerna tiger i frågan om
bättre arbetarskyddslagar för
kvinnor och barn, resonerar Kata
Dalström. De tiger när det gäller
att bekämpa det tomt- och aktie-
jobberi som särskilt Stockholm li-
der under. De protesterar inte
mot den skändliga utsugningen av
kvinnlig arbetskraft, tvärtom bi-
drar de ofta till den i sin egen-
skap av överordnade. De deltar
ingalunda i kampen mot präst-
väldet. CIverklasskvinnorna har
helt enkelt lyst med sin frånvaro
när socialdemokraterna har käm-
par sin hårda kamp inom och
utom riksdagen. "I stället har de
kommit pä vära möten och iollrat
om att vi borde lämna klasskam-
pen och gå in för social fred -som skulle totalt omintetgö re var-
je möiligher för oss att vinna nå-
gon förbättring."

Så ni ser det går -men mer än en gång har i
sanning

både fru Sterky och jag aarit
färdiga att uppge allt
hopp

om att få sunt farnuft
i kvinnornas srnå "trind-

skallar".
Så uttryckte sig Kata Dalström i
anteckningar till err föredrag
"Kvinnorna, socialismen och för-
eningslivet". Det kan studeras i
en a\r de många anteckningsböc-
ker med svarta vaxdukspärmar
som hon bar med sig på sina agi-
rationsfärder och som nu finns på
Arbetarrörelsens arkiv i Stock-
holm.

När hon 1894 kom med i par-
tiarbetet i Stockholm. var det till
en början både för henne själv
och andra naturligt att hon skulle
sättas in på kvinnofronren. Trots
all teoretisk likställdhet i kampen
fanns det i praktiken kvinniiga
och manliga arbetsuppgifter inom
partiet.

Till det kvinnliga hörde bl. a.
att skaffa in pengar genom basa-
rer och att ordna julfester och ut-
färder. Kata Dalström -ver med
också om sådant. Men det visade
sig snart att hon passade bättre
för mera direkt aktion. Ffon gavs
raskt uppgifter inom Allmänna
kvinnoklubbens agitation, hon an-
vändes för organisationsarbetet
bland huvudstadens arbeterskor,
och hon var med om att sterta
Kommitt6en för den kvinnliga
agitationen.
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talare på t'olkrnöte i Småland. 1909.
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Kata Dalström (skymtar i dörren) sorn

Tiden fram till sekelskiftet var
etr slags uppvärmningsperiod för
henne. Sedan vidgades hennes
verksamhet: hon kom med i par-
tistyrelsens verkställande utskott
och hon började resa pä agita-
tionsturnder ute i landet.

Hon hade vid det laget själv
insett, att hon passade bättre för
facklig och politisk agitation utan
könsgränser än för atr ta hand
om de speciellt kvinnliga frågor-
na. Det blev Anna Sterky som
klarade afi fä ordning på kvinno-
organisationerna.

Men Kata Dalström fortsatte
att ha kvinnomöten där hon drog
fram, och textilarbeterskornas
strävanden fortsatte att vara ett
specialintresse för henne hela li-
vet.

Hon stödde det socialdemokra-
tiska ungdomsförbundet ända från
starten 1,903 och i dess klubbar
mötte hon allt oftare radikala
unga kvinnor med markerat so-
cialistisk övertygelse Det var hon
glad för.

Ju mera kamratlighet och verk-
lig jämställdhet i kampen, desto
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bättre. Ju mindre prat om spe-
ciella kvinnofrågor, desto bättre.
Vad det gällde för henne var fort-
farande att vinna också kvinnorna
för de socialistisk a idöerna - och
att fä både män och kvinnor att
tillämpa dem i praktiken.

Om det handlade hennes agita-
tionsföredrag och hennes många
artiklar i Fram, Stormklockan
och arbetarrörelsens dagspress.
Två av hennes broschyrer var di-
rekt riktade till kvinnorna. Den
första ("Till arbetarklassens kvin-
nor", 1,899) inskärpte betydelsen
av organisation, inte minst för att
kvinnorna skulle komma ur sin
låglönesituation. I slutappellen
varnade hon kvinnorna för att
lyssna till överklassens löften. Det
är löften som skulle komma att
svikas nu som förr, så som det
alltid skett i karnpen mellan ar-
bete och kapital. Seger kan kvin-
norna vinna bara genom egen
kraft, i samarbete med sina man-
liga kamrater.

Den andra broschyren hade ti-
teln "Vad vill kommunismen? Ett
ord till kvinnorna" och publice-

rades 1,919. Då var Kata Dalström
sedan två år med i Sveriges so-
cialdemokratiska vänsterparti,
som kämpade för att bygga upp
sina organisationer i konkurrens
med det gamla partiet.

Revolutionerna och kontrare-
volutionerna ute i världen hade
gjort de socialistiska appellerna till
blodigt allvar och tvingat alla art
ta ställning. Inte minst inbördes-
kriget i Finland hade skrämt
många i Sverige som tidigare ta-
lat vitt och brett om nödvändig-
heten av omvälvningar. Kata Dal-
ström hade haft det moraliska mo-
det att försvara Finlands röda, för
vilket hon bl. a. kallats "strupav-
skärarnas hjälpkärring". Det var
tider när många gamla vänskaps-
band brast.

Att Ellen Key stödde en appell
till förmån för Finlands vita fick
Kata Dalström att skriva ett upp-
rört brev till henne i februari
1918 (bevarat i Ellen Keys arkiv
på KB). Alla våldsdåd är upprö-
rande, skrev hon, men borgarblod
är inte renare och heligare än pro-
letärblod, mord är mord, därför



kan jag inte uppröras mer av de
rödas våldsdåd än aY de vitas.
Brevet slutar:
"Ellen Key i aktivisternas led !

Ellen Key i flock och farnöte
med vårt lands argaste aktivister!
Det är dock en syn, som en gam-
mal trogen vän aldrig trott sig
behöva få se! Du har genom det-
ta steg omintetgjort allt arbete
du förr gjort!"

Också i broschyren "Vad vill
lrommunismen?" tar Kata Dal-
ström den fulla konsekvensen av
den revolutionära linjen - hon
försvarar t. ex. proletariatets dik-
tatur.

Hon är fast övertygad om att
inga halvmesyrer räcker, när ett
socialistiskt samhällssystem skall
byggas upp. Det krävs nya män-
niskor, ett nytt tänkande, det
framhåller hon nu som ofta tidi-
gare.

Och hon ser en jätteuppgift för
kvinnorna i att lära nya släktled
att tänka socialistiskt - så litet
resignerad är hon fortfarande, så

mycket vågar hon tro kvinnorna
om. Hennes slutappell har ett
känsloläge som nu verkar främ-
mande för oss pä vära desillusio-
nerade breddgrader. Men är det
inte just så man idag uttrycker
sig i de länder där visionerna finns
kvar och där kampen för dem är
hård, dagsaktuell verklighet?

Framåt måste 'ui!
Genom nöden ocb eländet

måste vi!
Därborta vid synranden Iyser
socialismens t'yrbåb oss vägen.
Dit bort 'uill oi vandra,

vi. alla
som längtar efter aåra dröm-

rna.rs land, socialism
ocb dit shall vi tåga
om vi blott sjäIva ztill.
Men då måste vi lära oss

tänka kommwnistiskt
ocb omsätta,uåra tankar

i handling
och glad offervilja,
i bamp t'ör idealen tagd, på.

oss de bördor
den sociala'uärld sreqtolutio-

nen kan komma att
lägga på ztåra skwldror.
Leae den sociala reaolu-

tionen!

?
o

Uhmmef
nårduhartid

De orden möter du på affischtavlor över hela
landet. Se dem som ett uttryck för vår om-
sorg om dig. Och som en uppmaning att se
över försäkringsfrågorna i tid för dig själv
och de dina. Kunniga Folksam-ombud är be-
redda att hjälpa dig på den punkten - även
om det inte är aktuellt med nåsra nva försäk-

"ringar. De startar med en behol,rsutiedning
som ger er möjlighet att bedöma vilket skydd
ni behöver därhemma 

- 
och har råd med.

Vi tror det är trevligast för dig att själv ringa
och avtala om tid. Gör det! (Telefonnumret
hittar du enklast i telefonkatalogen.) Sedan
kommer något av våra Folksam-ombud hem
till dig på den tid du själv vill 

- 
gärna på

kr'ällen. Självklart kan du komma till oss om
det passar dig bättre.
Ditt Folksam-kontor är nu öppet 8-18
måndag-fredag.

FOLKSAM
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Varför blir det aldrig fred i Mellanöstern? Varför kan inte ara-
ber och judar leva i fred? Det är frågor många ställer sig och
frågor som allt oftare ställs på sin spets nu senast när ett nytt
storkrig bröt ut i området. Annika Rosenberg skriver om bak-
grunden till Palestinakonflikten.

För ett dernokratiskt Palestina
För att få svar går det inte att
bara försöka reda ut Israels och
arabstaternas förhållande rill var-
andra - nej, det man först måste
ha klart för sig är det grundiäg-
gande - frägan om palestinierna
och deras roll i konflikten.

I år har Israel firat 25-ärsjubi-
leum med pukor, trumpeter och
militärparader. Under 25 är har
världsopinionen matats med spalt-
metrar om hur demokratisk. so-
cialistisk, framstegsvänlig och
progressiv den sionistiska staten
år. Deras propagandakampanjer
har varit framgångsrika, det kan
man inte förneka, men efter juni-
kriget 1,967 har alitfler börjat in-
se Israels karaktär och tagit ställ-
ning för det palestinska folkets
rättfärdiga kamp, som på allvar
cog farr i mitten på 60-talet. Om
man nu skingrar de dimridåer
som lagts ut hur ser då staten Is-
rael egentligen ut?

Sionismens grundläggande mål-
sättning var att genom invandring
av all världens judar skapa en ju-
disk stat i Palestina. "Ett land

Palestinska barn i ett flyktingläger.

utan folk till ett folk uran
land" - var en av huvudparoller-
na. När den sionistiska kolonise-
ringen tog fart i början på tlOO-
talet var kolonialismens idder vitt
spridda, och sionisterna hade inga
svårigheter att sprida myten om
det öde Palestina. Det palestinska
folket som i århundraden levt och
byggt upp ett fungerande samhäl-
le i landet - det räknades inte.

För att den judiska staten skulle
bli verklighet måste det palestin-
ska folket fördrivas. Men liksom
alla andra kolonisatörer genom
historien mötte och möter sio-
nisterna motstånd från den in-
hemska befolkningen.

Medan sionisterna koloniserade
Palestina, byggde kibbutzer, fabri-
ker och skapade ett helt separat
judiskt samhälle i landet, uppre-
pade palestinaaraberna sitt krav:
"LJpprätta en demokratisk rege-
ring där vi i enlighet med vår
andel av befolkningen får majori-
teten". Kravet som framfördes
under blodiga demonstrationer
under hela 20- och 3O-talet non-

chalerades naturligtvis av sionis-
terna - de ville ju byggr en ju-
disk stat - och av den brittiska
mandatmakten som, för att upp-
rätthålla sin egen makt, använde
sig av den välbeprövade taktiken
"söndra och härska".

Sionisterna köpte successivt upp
jord av storgodsägare, som själva
bodde utanför landet, medan de
palestinska arrendebönderna, fel-
laherna, de som brukade jorden
fördrevs från sina hem.

Ett av de effektivaste vapnen
för att skapa en separat judisk
ekonomi blev Histadrut, Israels
LO. Histadrut inledde kampanjer
för att judiska arbetsköpare inte
skulle anställa arabiska arbetare
och dess medlemmar fick betala
två speciella obligatoriska avgif-
ter - "För judiskt arbete" - för
organiserandet av strejkvakter
mot anställande av araber. "För
judiska varor" för organise-
randet av bojkott mot arabiska
varor. Men de partier som kallade
sig socialistiska inte kunde väl de
gå med på detta? Jo, det var fak-
tiskt ingen som höjde sin rösr i
protest mot denna medvetna dis-
kriminering av araberna.

En folklig resning av palestina-
araberna 1936-39 slogs ned ,brit-
ternas försök att begränsa den ju-
diska invandringen stötte på häf-
tigt motstånd och "västerlander"
var angeläget att få en "lösning
på judeproblemet" till stånd. Mot-
sättningarna mellan ett allt star-
kare judiskt och ett försvagat
arabiskt samhälle ledde tiil aff.
britterna inte ansåg sig kunna
"'upprätthålla" ordningen längre
utan beslöt överlämna ansvaret till
FN.

Så kom FN in på scenen. Med
ett delningsförslag, som innebar
att judarna och araberna skulle
erhålla tre landområden vardera.
Varje landområde skulle förenas
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med de andra genom specialkon-
struerade knutpunkter och Jeru-
salem, en helig stad för såväl ara-
ber som kristna och judar, skulle
få internationell status. Hur såg

då områdena ut befolkningsmäs-
sigt? Inom de områden som var
avsedda för araberna var befolk-
ningen till 9o procent arabisk och
i områdena avsedda för iudarna
fanns 498.000 iudar och 492.000
araber. Dessa befolkningstal stod
helt klara för FN när delnings-
planen antogs i november 1,947.

Planen antogs dock inte utan
starkt motstånd och det var först
efter påtryckningar från ameri-
kanska storbolag mot bland annat
Haiti och Liberia som förslaget
gick igenom.

Palestinaaraberna var naturligt-
vis hela tiden motståndare till att
deras hemland skulle delas. Sio-
nisterna var heller inte nöjda. An-
delen araber i den "iudiska" delen
var alltför stor. På papperet god-
kände de delningsplanen men sam-
tidigt, i största hemlighet för att
inte världsopinionen skulle väc-
kas, angreps palestinska byar. I
mars 1948 inleddes PLAN DA-
LET. En av de tretton militära
operationerna gällde by.t DEIR
YASSIN.

Byn angreps av de sionistiska
terrorligorna Stern och Irgun. 254
människor mördades, byn jåmna-
des med marken och de överle-
vande förevisades på parad i Jeru-
salem. Med flygblad och högtalar-
bilar som ropade: "Om ni inte
lämnar era hem skall Deir Yassins
öde bli ert", spred sionisterna se-

dan beskrivningen av massakern.
Terrorn hade avsedd effekt. 8-
900.000 araber flydde. Omkring
hälften av dem till Transjordani-
en, 200.000 till Gaza, 100.000 till
Libanon och ungefär lika många
till Syrien. Den sionistiska pro-
pagandan framhärdar i påståen-
det att den palestinska massflyk-
ten orsakades av arabregimernas
uppmaning till palestinierna att
ge sig av för att inte vara i vägen
för de framryckande arabiska ar-
mderna - men en grundlig un-
dersökning som gjorts visar att
detta påstående är en bluff.

Vad gjorde dä FN vars plan
saboterades? Jo, man anmodade
Israel att Iäta de palestinska flyk-
tingarna återvända hem. Israel
vägrade. Detta var 25 är sedan
och majoriteten av det palestinska
folket bor fortfarande i flykting-
läger utanför sitt hemland.

För var och en som har en
judisk mamma är det fritt fram
att bosätta sig i Israel - men det
palestinska folket som i århundra-
den levt i landet de förvägras var-
je råtr. att återvända. Men sionis-
terna lyckades inte fördriva alla
araber. Under vilka förhållanden
lever då araberna i en stat som
helst såg att de inte existerade?

Palestinaaraberna lever som an-
dra- klassens medborgare i sitt eget
hemland. De kan när som helst
utsättas för ett mycket effektivt
förtryckarredskap. MILITÄRA
UNDANTAGSLAGAR. Dessa la-
gar som formellt riktar sig mot
både araber och judar, innebär
bland annat - att en person kan
tvingas att alltid begära tillstånd
för att [ä lämna sin bostad
kan sättas under ständig polisbe-
vakning - kan fråntas sin egen-
dom eller förbjudas att begagna
sig av denna kan förhindras
att trd.ffa en annan person - kan
få begränsade möjligheter till yr-
kesutövning eller kommunikation
(exempelvis genom presscensur) -kan fängslas på administrativ väg,
dvs. utan anklagelseakt, på obe-
stämd tid och utan rättegång -kan fcirvisas till utlandet utan
möjlighet att återvända. Dessa åt-
gärder som inte bara finns be-
skrivna på papperet utan används
dagligen vidtas utan någon som
helst insyn av civila domstolar el-
ler folkvalda instanser. I prakti-
ken en total rättslöshet alltså. Vad
undantagslagarnas funktion d,r -det är inte svårt att inse - det
är naturligtvis att förhindra varje
form av opposition från araberna
i Israel. De drygt en miljon pale-
stinierna. som lever inom Israel
och de 1967 ockuperade område-
na utsätts för flera slag av diskri-
minering. I utbildningen r. ex. för
att på så sätt tjäna som billig ar-
betskraft. De tillåts inte bli med-
lemmar i de så kallade socialis-

tiska kibbutzerna eller i något av
de största politiska partierna. Sio-
nisterna såg helst att de inte exi-
sterade. Men vad vill då palestini-
erna själva, vad ser de för lösning
på konflikten?

DET OMOILIGA
Det är tusen gånger lättare
att trä en elefant igenom ögat på

en nål
att fånga stekta fiskar i Vintergatan
att plöja upp havet
att få krokodiler att tala
tusen gånger lättare
än att med era förföljelser
utsläcka en enda tankes skimmer
att tvinga oss en hårsmån
ifrån den väg vi valt
Som vore vi otaliga vidunder
i Lydda, Ramleh och Galil6en
blir vi här kvar, en mur på era bröst
en glasskärva, en kaktustagg i era

strupar
en storm av eld i era ögon

Här blir vi kvar, en mur på era bröst
och diskar fat i era barer
tvättar golv i era sotiga kök
fyller glas åt herrskapen
för att rycka matbiten åt våra små
ur era blåa betars käftar
Här blir vi kvar, en mur på era bröst
hungriga, nakna, trotsande
och sjunEer våra sånger
fyller gatorna med demonstrationer
fängelserna med stolthet
fostrar vrede i våra barn
i generation efter generation
Som vore vi otaliga vidunder
i Lydda, Ramleh och Galil6en

Här blir vi kvar
och skyddar oliv- och fikonträdens

skugga
planterar tankarna som jästen i degen
med isens kyla i våra nerver
det röda helvetet i våra hjärtan
Om vi törstar, pressar vi ur klippan
om vi hungrar, äter vi av jorden
men vi beger oss inte av
och vi snålar inte med vån blod
Ty här har vi vårt förflutna
vår nutid
och vår framtid
Så grip fast och slå djupt i berg-

grunden,
våra levande rötter!

Ur "Palestinsk poesi"
Utg. av FiBs: Lyrikklubb
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Iktinnodemonstration ; I**o, 1970

Fram till junikriget 1967 satte
palestinierna sitt hopp till arab-
staterna. De i början på 195O-talet
nybildade regimerna som Egyp-
ten, Syrien och Irak talade om
arabisk enhet och befrielse av Pa-
lestina, och Nasser hade sina
främsta anhängare just bland pa-
lestinierna. Men den arabiska en-
heten visade sig vara tomma ord
och den algeriska revolutionens
seger 1.962 gav ytterligare stöd för
tankarna om att det palestinska
folket självt skulle befria sitt hem-
land. I mitten på 5O-talet bildades
Al Fatah, som 1 januari 1,965 fö-
retog den första väpnade aktio-
nen. 1,964 hade PLO, Palestine
Liberation Organisation bildats.
PLO var inte bildat av folket, li-
tade inte till det utan byggde en
arrn6 aY samma typ som den
egyptiska, hierarkiskt uppbyggd
och chanslös mot den sionistiska
militärapparaten. PLO:s ledare en
viss Shukeiry har främst gjort sig
känd genom att tala om att kasta
judarna i havet. Al Fatah och
Arab Nationalist Movement väg-

Vill du veta mer
Beställ För ett demokratiskt
Palestina ny Palestinabok
för 15 kr, utgiven av Ord-
front. Prenumerera pä Pa-
lestinsk Front. 15 kr för sex
nummer. Pg 55 48 20 - 7.

ffiffi
mot IJ S A-imperi alismen.

rade dock underordna sig det då-
varande PLO och dess reaktionäre
ledare.

Junikriget 1967 markerade slu-
ler för tilltron dll de arabiska
regimernas förmåga att befria Pa-
lestina och starten för den
självständiga palestinska befrielse-
rörelsens uppsving. Från att ha
räknat sina kadrer i hundratal
kunde nu befrielserörelsen succes-
sivt mobilisera och organisera ma-
joriteten av det palestinska folket,
som i huvudsak befann sig i Jor-
danien men också i Libanon, Sy-
rien och i de av Israel 1967 ocku-
perade områdena.

Under de närmast följande åren
byggde befrielserörelsen upp ett
helt nyrr samhäIle, ert samhälle
med flyktinglägren som bas. Po-
litisk och militär skolning byggde
upp rörelsens kader både kvalita-
tivt och kvantitativt. Såväl kvin-
norna som männen mobiliserades
i massorganisationer. Man startade
en omfattande social och medi-
cinsk verksamhet. Befrielserörel-
sen organiserade skolundervisning,
förbättrade bostäder och hygien,
hjälpte bönderna med skörden
och där de arabiska regeringarna
visat ringa intresse för att skydda
befolkningen mot den israeliska
aggressionen, speciellt då i södra
Libanon har gerillan bygg,
skyddsrum mot flygangreppen

och försvarat folket med sina va-
pen.

Den palestinska befrielserörel-
sen bcstår idag av ett flertal or-
ganisationer av vilka de största är
Al Fatah, PELP (Folkfronten för
Palestinas befrielse) DPFLP och
As Saeka. Dessa samarbetar inom
ramen för PLO, Palestina Libera-
tion Organisation (att skilja från
det tidigare omnämnda PLO un-
der Shukeirys ledning). PLO har
som mål att krossa den sionistiska
statsapparaten och ersätta denna
med en demokratisk stat där män-
niskor oavsett ras och religion
shall leva tillsammans med samma
rättigheter och skyldigheter. Ju-
dar, arabcr och kristna.

Men det palestinska folket har
inte bara staten Israel som fiende

- de står i motsättning till USA-
imperialismen och reaktionära
arabiska regimer, som vid ett fler-
tal tillfällen med USA:s och Isra-
els goda minne försökt krossa
gerillan. I Jordanien i september
197Q och nu senast i Libanon vå-
ren 1973.

Hur förhåller det sig då med
det senaste kriget i Mellanöstern?
Har det något med palestiniernas
kamp atr göra? N"j, den kamp
som de arabiska staternas armöer
för är en kamp som begränsar sig
till att äterta de områden som
ockuperades av Israel i junikriget
1,967. Denna kamp är inte likty-
dig med det palestinska folkets
för ett demokratiskt Palestina.
Oavsett om stormakterna lyckas
få en "lösning" till stånd mellan
arabstaterna och Israel kommer
det inte att bli en varaktig fred i
Mellanöstern förrän det palestin-
ska folkets rättmätiga krav till-
godoses.

STOD DET PALESTINSKA
FOLKE,TS BEFRIELSE,KAMP

STOD KAMPEN FOR ETT
DEMOKRATISKT
PALESTINA

BEKÄMPA USA-IMPE,RIA-
LISMEN, SIONISME,N OCH
DE REAKTIONARA ARA-
BISKA REGIMER SOM STÄR
I VÄGEN FOR DEN PALE-
STINSKA BEFRIELSE-
KAMPEN.

i
tr
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L öljande brev sbrea Anne Lidön bem till
sina föräldrar när hon varit med om be-
sk jwtningen da ett palestinsht f lykting-
läger. Läs det!

Till rnamrnl, oc/) pappa
Till minne från er dotter av den dag hon befann sig
i ett flyktingläger tillsammans med palestinska kvin-
nor och barn. Detta läger heter Shatila och ligger
utanför Beirut. FIon var i en skola i utkanten av
lägret alldeles i närheten av Shatila Square. Skolan
drivs av UNR\WA och det fanns plats för 2OO barn
i åldern 4-6 är.I skolan fanns också en annan verk-
samhet; en grupp palestinska kvinnor och en del li-
banesiska driver sedan 7967 en broderiverkstad med
egna medel. De startade verksamheten för att hålla
de palestinska kvinnornas utsökta gamla broderi-
kultur levande. För att ge kvinnorna i lägret en
möjlighet att tjåna egna pengar och atr aktivera
dem socialt och politiskt. För att använda brode-
riet som ett politiskt vapen för att ge det palestin-
ska folket ett självförrroende och slutligen för att
visa omvärlden att det finns en palestinsk kultur
och att det är en gammal kultur och det palestin-
ska folket lever.

Onsdagen den 2 maj befann jag mig i denna skola
för att interviua kvinnorna som broderade om den-
na verksamhet och för am köpa en del av deras pro-
dukter. E,fter en halvtimme hördes skottsalvor runr
hela skolan. Alla barnen samlades ihop i korrido-
ren utanför rektorsrummet som låg mitt i skolan.
Vi som var i broderirummet, det största rummet,
satte oss ner utmed väggarna. Alla var lugna utom
barnen som skrek och grät hejdlöst. Det var mellan
50 och 70 barn. Lärarna var lugna och lekte med
barnen, sjöng med dom och berättade vad som hän-
de utanför skolan. Vi fick reda på att det var de
libanesiska soldaterna som hade posterat sig runt
omkring sxolan för att skjuta mot lägret.

Det var här som striderna böriade. Skottsalvorna
ekade och skakade hela byggnaden. Så fort som
skottsalvorna hade satt igång med täta kulsprute-
smatter och dova granatsmällar och bomber gick
alla de unga lärarna fort runt i den stora salen och
klistrade för alla fönsterrutor. Barnen leddes in i
det stora rummet där vi andra satt. Vi var ca 30

kvinnor av olika åldrar. Två gamla kvinnor i tra-
ditionella kläder var mycket bekymrade och bad
och grät om vartannat hela tiden. Den ena kvin-
nan hade tre söner som var fedayin. Fedayin. Det
var vad alla tänkte på. Alla pratade om det men på
ett indirekt sätt. Fedayin. Den palestinska gerilla-
soldaten, deras enda hopp om att få leva i ett de-
mokratiskt Palestina, onl ^fi fä återse sitt land och
leva ett människovärdigt liv.

Kvinnorna broderade hela tiden. De var aktiva,
pratade och skojade hela tiden. En del sydde ihop
färdigbroderade kuddar, andra räknade gamla tradi-
tionella mönster och tecknade upp dem. E,n av de
kvinnor som startade alltihop, berättar att de
samlar ihop så många av de gamla broderierna de
kan hitta. Hon berättar hur det gick till när kvin-
norna lärde sig att brodera.

Vi satt utmed väggarna och kröp ihop extra
mycket när brisaderna dånade alldeles utanför fönst-
ret. För de flesta kvinnorna i rummet var detta
vardag. Så här hade de haft det i 25 är sade de som
hade "flytt" -48 eller sedan -67. De har aldrig haft
något hem sedan dess. Flyktinglägren upplevs som
ett enda stort hån och en skymf. Det är inget hem
och ska inte bli något permanent heller. Vårt hem
är ju Palestina.

I lägret blir kvinnorna lätt apatiska och ned-
gångna. De flesta har kroniska underlivssjukdomar
fick vi veta när vi var på kliniker och skolor som
gerillan organiserat. De flesta har också mellan sex
och tio barn. De gifter sig tidigt och är gamla redan
i 3O-årsåldern.

Den skojigaste av alla är en kvinna som hela ti-
den berättar roliga historier och gör skojiga saker.
Nu kommer hon in i rummet med ett fynd och en
nyhet. FIon visar upp en del av ett skott eller en
kula som hon hittat i ett av skolrummen. Hon be-
råttar att den där väldiga smällen vi hörde alldeles
nyss var stallet som bombades. Hon berättar att de
bett soldaterna via telefon till myndigheterna att
inte skjuta på skolan.

De libanesiska sold aterna är väldigt fega. De vå-
gar sig inte in i flyktinglägren där gerillan finns.
Istället posterar de sig på de höga sanddynerna där
vägarna söderut går och skjuter rakt ner i svackor-
na mellan dynerna där lägren ligger. Fedayin har
slagit tillbaka soldaterna från vår skola.

Det är risk att vi blir ett mål för soldaterna om
fedayin tar srydd vid skolan. Så de meddelar en
gerillasoldat som lagt sig vid utkanten av skolgår-
den att det finns 100 kvinnor och barn i skolan
och att det är bäst att de tar skydd någon annan
stans.

Det blir lite tystare och smällarna hörs längre
bort ifrån. Mitt på eftermiddagen vid halv två-
tiden får barnen lite kokt mjölk och ett par kex
var. Vi andra äter två kex och ett glas te lite se-
nare vid fvra-tiden.
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Vi visste inte hur länge det skulle hålla på. En
kvinna sade till mig att vi kunde bli sittande här
hela dagen utan någon mat. Det var väldigt farligt
för folk att undsätta oss och andra som bodde i läg-
ret. Vi fick höra att Röda Korset och Röda Halv-
månen hade skickat ut bilar men att libanesiska sol-
dater beskjutit dem så att de inte kunde hämta oss.

Den palestinska kvinnan som jag kom dit med frå-
gade om jag inte kunde skicka efter en bil från
svenska ambassaden så kanske den kunde ta några
av barnen. Telefonnummer saknades.

Den kvinnan som stod för skolan var väldigt ner-
vös hela tiden. Hon sade att hon inte hade ro att
sitta ner utan hon gick runt och pratade med lä-
rarna (de var väldigt unga allihop) och hon pra-
tade med oss.

På eftermiddagen kom äter soldaterna närmare
och det smällde enormt utanför oss. Skolan 1åg om-
given av en bred mur mot gatan och med dyner och
vallar mot lägret och mot vägen på dynens höjd
så vi var relativt skyddade. I Shatila-lägret bodde
14.000 personer enormt hopträngda. Jag undrade
hur de hade det. Många människor hade säkert
dött. En kvinna sade mig att barnen var så rädda
för att de inte visste om deras föräldrar var levan-
de eller döda när de kom hem. Några dagar tidi-
gare hade jag besökt lägret och sett hur familjerna
levde. Små, små skjul för en familj pä 10-72 per-
soner. Korrigerad plåt, brädlappar, några betong-
tegel som en halv mur. Till tak plåt och bräder med
stora stenar på för att de inte skulle blåsa bort.
Allt detta var byggt på sanden. Sanden flög om-
kring och det fanns inget golv utan alla bodde och
låg och gick i sanden. De små barnen blev väldigt
sjuka av sanden som de åt. Nästan alla barnen var
sjuka. TBC, tyfus och andra farliga sjukdomar var
vanliga. Vi fick olika uppgifter. UNR\flA:s repre-
sentant sade att alla barn fick vaccin mot smittkop-
por och TBC och annat. Men på gerillans kliniker
sade de atr. de inte hade tillräckligt med vaccin.
Det var likadant i alla läger i Jordanien, Syrien,
Gaza och de ockuperade områdena.

En kvinna frågade mig vad som skulle kunna
säljas i Sverige som de kunde producera här i läg-
ret. Jag föreslog västar eller tunikor. Så hon sade till
mig att rita förslag på västar och tunikor. Jag ut-
gick från galabea-modeller med arabisk armskär-
ning och gjorde en massa förslag. Vi satt några styc-
ken och diskuterade det europeiska modet med lång-
byxor. Dom sade att det hade de palestinska kvin-
norna haft i över hundra är och längre tillbaka
under klänningarna. Så när de arbetade på fälten
lyfte de upp kjolarna som hade byxor under. Det
visade sig vara en bra idd att jag rir.ade modelierna.
Alla använde de vita papperen att vifta med inför
soldaterna när vi for därifrån.

En kvinna berättade för mig att så här hade hela
hennes liv varit. Hon flvdde som det heter när
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israelerna besköt hennes stadsdel i Jerusalem för att
fördriva palestinierna. FIon berättade att hon varit
med om detta många gånger. Hon sade att hon var
så ledsen för att palestinierna var så fattiga och inte
kunde göra så många artiklar och TV-program och
tidningar om sin situation som israelerna kunde.
Om fler människor kunde föra vidare det som
skrevs och forskades i på Palestine Research Center
så skulle nog folk förstå att det palestinska folket
ville leva i fred i sitt land och att det är israelerna
som startat allt detta. Hennes föräldrar hade bott i
75 är i sitt hus och sedan stal israelerna allt de ägde,
möbler, djur och gård. Nu bor det israeler i huset.

Jag har läst om detta i fem år sedan jag började
en gång med att fotografera palestinska barnteck-
ningar och sedan var i Egypten och tittade på bar-
nen som vävde gobelänger i Flarsanta-byn.

Men inte förrän de här veckorna i Beirut når jag
fick se med egna ögon det jag läst om förstod jag

på riktigt vad Palestinafrågan var. Om man alltid
får andrahandsinformation och alltid hör folk be-
rätta utan att se själv, så blir det så abstrakt och
svårt att känslomässigt förstå. Nu fick jag höra en
kvinna berätta om samme saker som jag läst om
tusen gånger. Som jag hört kamrater från Israel be-
rätta om, som jag hört mina palestinska kamrater
berätta om hemma i Sverige. Nu fick jag se att det
var sant det som jag hört. Jag kan lita på informa-
tionen.

I höstas var jag initiativtagare till en utställning
med foton om Palestinafrågan här i Vaxholm. -[ag

hade bett några stycken killar från Palestinska Ar-
betarförbundet att komma och snacka. Nu blev det
en massa bråk därför att jag och Lotta som stod
för arrangemanget inte fick lov att hyra biblioteket
av politiska skäl. Till slut hade vi utställningen i
alla fall i Vaxholms biograf och det kom ca 50

besökare.

(Efteråt blev det ett kort radioprogram i samband
rned regler för offentliga lokaler om kulturnämn-
dens vägran att låta oss hyra lokalen. I radiopro-
grammet intervjuades en hög jurist och sade att
kulturnämnden hade gjort fel som vägrat oss. Det
kändes bra. Men någon ursäkt har Lotta och jag

inte fått därifrån.)

Nu när jag åkte till Beirut var det för att änt-
ligen få chansen att träffa palestinier, se på deras
läger och kontor, för att se om det jag läst om
stämde. Jag kände en palestinier och hans svenska
fästmö och de skulle åka ner för att träffa släk-
tingar och för att hans bror skulle gifta sig. Möj-
ligheten att få vara med om ett sådant bröllop gjor-
de att jag åkte ner trots risken om oroligheter som
vi visste om.

Så hela veckan innan stridigheterna började var
jag med hela hans familj. Vi åt arabisk husmans-
kost, åkte runt till vänner, sjöng och spelade på



kvällarna. Vi väntade alla på att fler släktingar skul-
le komma från olika ockuperade områden i Pale-
stina och från olika arabländer. Många i familjen
hade inte träffats på tio år och det var stor glädje
att alla kunde träffas. Mamman och pappan bodde
kvar i Jerusalem och de var tvungna att ha visum
så fort de ville röra sig utanför sin stadsdel. Palesti-
nierna bor liksom i getton och måste visa upp iden-
titetskort så fort de rör sig. Den nygifta brodern
berättade massor om kompisar som satt i fängelse
och hur det gick för dom. Om alla husarresteringar.
Flans fru som fått följa med trots att hennes bror
satt i fängelse för tre år för att han protesterat mor
undantagslagarna och husarresterna.

Manrman var en enorm kvinna som fött '14 barn
varav nio levde. Pappan var en stor ovanlig arab
för han hade varit blond och han hade blå ögon.
Mamman var jättetjock och kort men rolig och
skojade hela tiden.

Allt detta tänkte j^S pä när jag satt bland kvin-
nornå i lägret. På något sätt fick mitt liv en slags
dimension som jag aldrig känt oförr. Mitt liv bland
hundra andras, bland många tusen andras yar i
fara. Men eftersom jag visste varför jag blev be-
skjuten, varför det som hände hände var jag inte
rädd, mera arg. Det som hände kunde jag förklara
och det kunde de andra också.

Libanesiska soldater skyddade amerikanska arn-
bassaden och Israel men inte folket. Majoriteten
av det libanesiska folket stödde gerillan.

En gammal kvinna som var lite målad på ögonen
och läpparna hon kommenterade alla vapen hela ti-
den. Hon visste precis vilken smäll som kom från
vilket vapen. Flennes kommentarer var fantastiska.

Klockan började närma sig 6-tiden. Kvinnorna
var mer oroliga nu. Barnen hade tecknat och må-
lat på stafflierna hela dagen. Nu tittade vi på det
som de målat. I början gjorde de väldigt vilda och
röriga nonfigurativa målningar i mörka färger. Se-

dan började de rita figurer. Lärarna förklarade vad
teckningarna betydde för oss. E,n flicka hade ritat
fedayion med en kulspruta och en stor libanesisk
tankvagn som stod på ett berg och så var det en

stor kniv i luften och en massa streck som betyd-
de "pangar". En annan visade hur hon ritat en

fedayion som hade dött. En ritade sina hus i läg-
ret och blommorna som de hade planterat utanför
i sanden. Allt som hände kunde man läsa i deras

teckningar.

Klockan sju kom en äldre man och besökte oss.

Alla frågade hur han hade kunnat ta sig dit. Jo, han
hade på krokiga vägar lyckats ta sig fram. Han skul-
le hälsa på sin fru, en kvinna som var en av de som
startat iddn med broderierna. FIan berättad att stri-
derna pågått hela dagen och i alla läger runt om
Beirut. Alla trängdes runt om honom för att få veta

vad som hänt och om det fanns någon möjlighet
att lärnna skolan och skicka barnen till säkrare
platser. Det visste han inte.

Vi fick vänta. Dom där två kexen var ju inte
mycket men alla var vana vid att ha det så här så

ingen klagade eller var hysterisk. Det viktigaste var
barnen. Alla kände detta.

En kvinna sade ofta att hon hade väntat sig nå-
gon form av repressalier från den reaktionära liba-
nesiska regeringen mot gerillan - men inte detta.
Hon hade varit i Amman under striderna i den
"svarta september" 1970 då kung Flussein lät slak-
ta och mörda så många tusental av det palestinska
folket och fördrev och förbjöd gerillan i Jorda-
nien. Hon fruktade art detta skulle bli en "svarta

.,'
mal

Skottlossningen blev lite lugnare vid sjutiden. Så

plötsligt kom en man in som sade att vi kunde
lämna skolan och att bilarna som vi kommit dit
med fungerade. Barnen skulle få promenera till en
säkrare plats, eller om de åkte i en av gerillans bus-
sar vet jag inte. De och alla lärarna lämnade skolan.
Vi stannade tio minuter och sedan for vi iväg. Iag
skulle åka med en kvinna som hade bil.

Upp" vid Shatila Square stod alla hästarna som
fortfarande levde efter det att stallet bombades. Kul-
len var full av tanks och soldater. Flennes bil var
full av skotr:hål men gick att köra. Ifon skulle visa
vägen. Jag och fyra andra hoppade in i hennes sys-
ters bil och så kryssade vi fram bland tanks och
soldater i en kvart innan vi kom ner till den lilla
vägen utmed stranden.

Inte förrän vi kom hem till de andra som fanns
kvar i den våning som vi hyrt i ett hus bland tu-
ristkvarteren kunde vi vara säkra. Hela det euro-
peiska området där utlänningar ocl-r turister bodde
var fritt frän tanks och soldater. Men alla vära
tankar var ju i lägren och i de områden mellan
lägren där det bodde många av de palestinier vi
hälsat på.

Mamman och pappan hade åkte hem ett par da-
gar tidigare för de hade inte längre möjligher atr
vara borta. Bröllopet hade inte blivit av. Det var
de ledsna för, men de var vana att aldrig ha för-
väintningar.

Sedan satt vi i vår våning i ett par dagar tills det
var dags att åka hem. En av deras bästa vänner
hade blivit skjuten utanför sin hissdörr när hon
skulle gå upp till sina barn. Tre dagar tidigare hade
jag traff at henne hemma hos några palestinier. FIen-
nes man blev också skjuten på samma sätt.

När jag skriver det här vet jag inte om de kvin-
nor som jag pratade med i skolan har flytt liksom
alla andra hundra tusentals palestinier eller om de

är döda.

37



u$;,.ii il:ii:,$
\ii

Golda Meir påstod i ett TV-tal i oktober att sionisterna hade kommit till ett obefolkat land som bara
bestod av öken. Hon påstod att sionisterna hade odlat upp landet och fått öken att blomma.

Är Golda Meirs påstående riktigt?
De palestinska kvinnornas broderi är bevis på motsatsen. Fellaherna är de palestinska bönderna. Fel-

lah-kvinnorna har i flera århundraden bott i byarna i Palestina. De har arbetat med gårdens skötsel, med
djuren, med hushållet och barnen. De har arbetat med sina män på fälten"

Sina iiv och erfarenheter har de broderat på sina kläder. I färgen på klänningstyget, i de väl uträknade
motiven och i placeringen av mönstren kan man läsa vilket distrikt och vilken by kvinnorna kommer
ifrån. Man får reda på vad som odlas i byn och om de bor vid havet eller uppe i bergen, vilka träd som
växer där och av vem de lärt sig brodera.

En kvinna berättarz
"Vid 13 års ålder fär varje flicka i byn två höns. Hon säljer äggen som dom värper och för pengarna

köper hon syriskt silke i olika färger. När hon år 15 är fär hon tyg av sina föräldrar och så börjar hon
brodera. En vardagsklänning och en bröllopsklänning. Vid 16 är när bröllopsklänningen blir färdig gif-
ter hon sig."

Broderiet som vapen i befrielsekampen
PLO:s kvinnoförbund arbetar medvetet med broderiet i flera läger. Det har flera orsaker. Äldre kvin-

nor med många barn som är bundna i hemmen kan tjäna pengar och vara med i en arbetsgemenskap. Det
ökar kvinnornas självförtroende när de ser att den palestinska kulturen lever och att de kan kämpa för
att befria sitt land. Det ger kvinnorna stolthet att kunna ld"ra ut sin kunskap.

Det ger också kvinnorna en möjlighet att träffas och diskutera politik. Man tar upp P.L.O:s program
och aktioner, aktuella händelser och kvinnornas gemensamma problem. Kvinnorna ser sina problem i
ett större sammanhang och kan ta steget vidare själva, tillsammans.

Många yngre kvinnor som växt upp i flyktinglägren har arbete i fabriker, studerar och är organiserade
i gerillan. De använder de gamla broderierna på de mer moderna kläderna. De är stolta över kvinno-
kulturen. Anne Liddn

Källa: Association for the Reswrgence
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Motiaen i. broderierna är tagna. ur den konkreta ttar-
dagen, Jorden, cypresser, apelsiner, äpplen, blom-
rnor, t'jäd,rar, tuppar, koögon, tält, månen, palmer,

t'åglar ocb smycken. Färgerna är mörklila, mörkbru-
na och sodlta som jorden. Orange, rosA och rött som

frwkterna. Vitt, blått och grönt som hirnlen, havet
ocb träden,

*

Stora bilden på t'öregående sida: från ett pale-
stinskt tält. Bilden till vänster: "Halsbandsmotivet"
(gelayed) sitter oftast på bröststycket, (diyal) på klän-
ningen. Här i modern version på en kudde (Gaza-
traditionen). Bild,en nedan till vänster: Cypressen
(sarow) är en oanlig detalj i "amulettmotivet" (hejab),
som brukar lapa längs sidorna på klänningen i t'lera
bårder (Beit Dayan i Mellersta östern). Bilden ne-
dan till höger: Gamla motizs från olika delar av Pa-
Iestina kornponerds nu sAtrTTrMn på modernt sätt. Här
en kudde med jorden ocb fälten i mitten ocb en bård
med. bl a f jädrar och cypresser runt om. Källa:
Palestinian Embrodery: Sbelagb Weir Britisb Ma-
seun'r., Dep of Etbnography.

PALESTINSI{'A BRODERIER

trä3
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Händelser kring ett broderi

En månad et'ter att jag låtit sätta in en koppar-
spiral blezt jag inlagd på sjwkhus far int'ektion i ägg-
Ied,arna (t. k. äggstocksint'lammation). 80 i sänka och
beordrad att ligga absolut stilla i sängen i åtmin-
stone t'yra veckor.

Et'ter medicinering ocb vila några dagar kom till-
räckligt av krat'terna tillbaka för att jag skulle orka
analysera min sitwation: här bade jag utsatt mig t'ör
risker, både att bli steril och att få hela bwken in-
fekterad, t'ör att inte bli med barn. Visserligen med
det nyaste ocb senaste på västerlandets preventiv-
medelst'ront, men så långt (kort) har de alltså kom-
mit som forskar med detta - dtt situationer likt
rnin är vanliga. Trots att t. ex, indianerna i Colom-
bia ocb negrernd på Zanzibar lelarar av detta rish-
t'ritt med urgamla metoder. Där Iåg jag i sängen
och hörde mina rwmskamraters Iychliga t'nissande
t'ör dtt gyn-läkaren vdr så aacker

Anne, en a,u medlemmarna i r.,år stort'amilj, höll
på att göra en broscbyr am hoinnorna ocb EG. Hon
t'öreslog mig att brcdera en omslagsbild med texten:
"Kvinnor rnot EG." Vi talade om koinnornas egnd
kulturyttringar sorn t. ex. broderi, vävning ocb hruk-
växtodling. Om bur det varit ett sätt att t'ängsla dem
i bemmen, men ocbså en möjlighet att släppa t'ri ska-
pande krat'ter och uttrycksmöjligheter.

Hon köpte garn ocb tyg, ocb jag barjade brodera.
Eftersom det inte t'anns så mycket nytt d.tt pratd om
på de dagliga ronderna (det gällde ju bara att ligga
stilla ocb aänta ut infektionen) så kikade skaran az;

rondt'olk lite runt sängen och t'rågade om min litte-
rdtur och naturligtois om broderiet. "Kvinnor mot
EG." Jaha. Vart'ör det då? Men ingen hade tid att
böra svaret. Jag oisade det t'ör en syster en kväll.

- Ja, det är ju politik det där. Det kan jag så

Iite om.

Sen sydde jog kvinnomärket, Omsorgst'wllt och
noggrant. Tog app ocb sydde om. lag t'rågade mina
rumskamrater: Ar det vackrare så här? Skall det
aara ett blad här, eller . . . Rumskdmraterna och bi-
trädena t'rågade lite t'örsiktigt ornt kr.tinnokampen,
men jag kände bela tiden att det här var egentligen
inte något rndn gjorde så där öppet. Jag kände ett
,uisst obebag och brukade stoppa undan det oid ron-
derna, men missade natwrligtvis ztid ett par tillt'ällen.

När jag skulle bli wtskriaen (lite tidigare än andra
et'tersom jag bor i stort'amilj rned. gott orn folk som
kwnde sköta mig) t'rågade d,oktorn o?n. jag oille be-
sva.rd. några frå.gor. Jaa vad då? lo, det där med
kpinnornärket. Varför bade jag broderat det? Det
ztar ju bara hysteriska kz.tinnor som var kar-
riärister och neurotiker sorn t'örde kvinnoham-
pen. Natwrligtvis skwlle jag ba sad.rat: Hwr många
gyn-läkare är bysteriska och neuroti.ska? Men trött,
sjuk ocb glad som jag nar att bli utskriaen från
sjukhwset, besaarade jag honom så gott jag kunde
ocb med, så klara drgument som möjligt. Men jag
kom inte så långt t'örrän jag märkte att ban inte
hörde på. Det par bara ban som oille vädra sina
konservatizta åsikter orn Grupp 8 och Kvinnokam-
pen. Som avslutning på sejouren t'rågade han ofti,

storfamiljens sex,vanor. Om vi låg rned varann kors
ocb tz,ärs. Desst'örinnan hade ban avrått mig från
samlag i sex veckor. Det var verkligen inte ap medi-
cinska skäl ban ztille veta detta. Han t'örsölete uti-
t'rån sin hAga lakarposition trycka på mig sin wpp-

t'attning ont trcwr jag borde leva.
En gyn-Iäkare sysslar bara med kainnliga patien-

ter. Han kan verkligen utit'rån sin nxdnssyn ocb Iä-
karstatus bestämma öoer så många kvinnors lizt att
det är rent ot'örskämt.

GUNILLA LAUTHERS

Woas
störst i socialistisk
press - ökar snabbt

R eportage-debatt- ku ltu r-
kommentarer som du inte
finner i monopolpressen.

Ring och prenumerera
862 m95!

Lilievalchs
Diurgårdsv. 6O, Stockholm

Olle Olsson
Hugalund
Förlängd f. o. m. 30 december

40



':'
11 tlr, \*a'*t 1t. *t ry" bf le a, 's

li tr. ttr i*r .i, ,f r iF I 
" 

';, t

pc rt '.qt å l1 f r

it, *t tt

e14\i*t *. itil! '*; *t t *

31.,*i"tt, tt\&t:4t &t'*' *

li.*1 !*1 ,*. gt *t *' *',6

, \, 9 * *' *' 3

'8( lJ: 'Jj V1 'gt ,4,' 6 &'

*i,&''* i&J 1fri 8t Jr tj'

t.*, f {',tt *t.*: * 'g ll #r 'x 4t 
'' 

*1

t .i, *,. ( . *' ,* 'b' i*' * tt't*t st' * + 4

,e. *i * 4. *' t ,"'U' i*. 4 3/ &' '*

Iulbrod,eriet

* a: tt4t .:1 t,* ry': li *, t tt ) *

fr; #t åt e 4' tÖt *t fit *: t ,' &

kainnomärket i korsstygn !
41,



Den finska konstkritikern Marika Hausen skriver om manlig
och kvinnlig konst (och konstnärer) i vår kvinnokulturserie.
Artikeln har tidigare varit publicerad i Paletten.

Kvinnokultur

- finns den?

Min hustru är ett böliande fält
"In the eyes of the artist, the wo-
man, unable to create, can only
stare at herself in the mirror."

Sedan hedenhös har männen
gjort bilder av nakna kvinnor.
Moder jord dr en kvinna, sväl-
lande, havande, blomstrande, kvä-
vande, bördig, passiv, törstig -villig öppnar hon sig för mannen
som vandrar fram över böljande
kvinnomark i frihet och fjårran-
längtan.

Manliga gudar, som Tor, kom-
mer och slår sina blixtar i det
mjuka.

För inte länge sen var j^g i
Wien och fick då i händerna en

bild av en målning som en för-
tjust herre visade mig i tron att
j^g skulle bli lika förtjust som
han.

En kvinna på rygg, med knän
som fjällbitar och granskogens
brus över sköte och bröst och

med en liten äcklig vit sak kilan-
de fram över magen. Ett litet
tåg av sperma, en liten ondsint
orm. "Die Siinde", nånting som
vi här i Norden nästan har glömt
att den fanns. Men snabb som ett
elektriskt tåg, teknikens dyrba-
raste maskulina vinning.

"Sehr lustig", sa jag och mena-
de väl att den ironin skulle vara
dödande.

Samtidigt tänkte j^g pä Kim-
mo Kaivantos senaste utställning
på galerie artek i Helsingfors i vå-
ras, att han faktiskt, där hade
kommit med en liknande grej, ba-
ra snyggare och mer raffinerad
och inte så acklig. En kvinna som
en blommande äng med böljande
mage och bröst.

"Min hustru ä.r ett böljande
fäIr", säger också författaren John
Updike i boken "Of the f arm",
där han kör över fältet med trak-

tor: "jag vaggade fram och till-
baka på järnsitsen, som var for-
mad som kvinnohöfter, ensam i
naturen) upphetsad av förströel-
sen, tyngdlös, och jag märkte att
jag började svälla dä jag tänkte
på Peggy och jag lät det ske. Min
hustru är ett böljande f.äk".

Detta, alltså, gär tillbaka till
mänsklighetens barndom, det är
inte enbart "indoktrinering", det
är myt. Och det är vad kvinnor-
na i dag, bland annat, fortfarande,
har att kämpa emot.

Men det är vackert, sa den här
stackars wienaren och tittade
hjälplöst på mig.

Men det är reaktionärt, sa jag
och det är hög tid att man nu

KIMMO KAIVANTO:
I mina "metapolitiska" bilder, i
vilka jag har strävat efter en my-
tisk, förenklad form, har ett av
problemen varit människobilden

vilket kön människofiguren
skulle ha. Ibland har jag förenat
barnets, åldringens, kvinnans och
mannens kännetecken i samma
bild. (Paletten 417 s 34.)

Ibland är mina figurers ansik-
ten neutrala. I sådana situationer
däremot. där bildens kön nödvän-
digtvis måste avslöjas, har våldet,
underkuvandet, aggressionen (im-
potensen?) fått en maskulin form.
Ord som mjuk, underkuvad, ut-
sugen, känslig, mild, klok har i
bilden fått feminina drag.

Detta sätt att förenkla innehål-
let har ofta lett till att mina bil-
ders egentliga budskap grundar sig
på dialogen mellan dem. Motsats-
paret kvinna-m an är en medve-
ten tillspetsning, men till sin in-
nebörd skenbar, eftersom mina fi-
gurer fungerar som uttrycksmedel
i denna helhetssituation - etisk
och ekologisk, och inte strävar
efter att granska mans-kvinno-
rollen som en specialfråga.
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börjar bli uppmärksam på sånt
där, sa jag och säger ifrån att nu
får det vara nog, sa jag.

Kate Millet tror jag fär ra srör-
sta äran av atr man äntligen bör-
jat ge akt på såna här grejer. Mer
dräpande analyser än hennes slakt
av Henry Miller och Norman
Mailer i hennes bok "sexual po-
litics" fär man se sig om efter.
Konstigt nog går hon inte så
mycket in på konsren, rrots att
hon själv är konstnär. Men visst
är allt detta i allra högsta grad
relevant just inom konsten, minst
lika mycket som inom litteratu-
ren.

J"g tänkte mer på Kaivanto,
som är dagens stora stjärna i Fin-
land. Hans sammanlänkande ba-
byblå plastfingr ar rakar upp ge-
nom två våningar i Helsingfors
stadshus och hans raffinerade
maktsymboler, stålfingrar i V-
tecken, svampskogar av stålhjäl-
mar, jordbitar, kvinnobitar, blom-
sterängar och navelskådande jord-
mödrar sprids nu i rask takt över
konstetablissemanget hos oss.

Jag tycker inom parenres sagr,
att Kaivanto är mycket skicklig.
Och jag tycker inre, som en och
annan tyckt, arr hans flygande
fingerpenisar fordrar några till-
lägg för att kunna identifieras
som B-52or. Kaivanto gör makt-
symboler och vem som har mak-
ten behöver man inte fråga sig,
menar han. Hans bilder är dess-
utom kusliga nog för atr vara me-
nande mot makten. Ä andra sidan
är de också skickliga nog för att
vara med makten. Sånt kallas am-
bivalens.

I sin kvinnouppfattning avslö-
jar sig Kaivanto emellertid klart
som reaktionär. När har väl kan-
ske mannen blivit framställd som
en bit på jorden, någonting att gå
på och stå på och framför allt na-
turligtvis ligga på, med näsan
bland ängsblommorna?

Tveksamheten över de flygande
penisarna ökar. Är kanske sköv-
landet den flygande orgasmens 1o-
giska konsekvens, "upphetsad av
förstörelsen" som Updike, sadis-
tiskt darrande som Miller, lös-
släppta över Vietnams kvinnliga
jordmoderssköte?

Är detta mannens älsklingsupp-
fattning om arten av sin egen
sexualitet?

Sen fick jag tag i aprilnumret
av den amerikanska versionen av
Vogue. För att dess supersensitiva
läsarinnor skall klara av sina mid-
dagskonversationer också med bil-
dade män innehåller denna rid-
skrift ofta mycket högklassiga,

konst-, litteratur- och teaterartik-
lar och en sådan fanns också i
detta nummer, av Barbara Rose,
om Picasso.

Barbara hade läst sin Millet och
kom med många träffande och
elaka påpekanden om Picassos
kvinnoförakt och besatta önskan
att till varje pris dominera över

:11.'Sr:.
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Rauni Liwkho: a ä L gör enh c t s le ommit tön.

sina kvinnor och sina modeller,
hans avvisande aY kvinnor med
egen kreativitet, hans sätt att
skildra kvinnan i narcissistisk pas-
sivitet, innehållande enbart det liv
han i sin nåd ger henne.

Det var en helt och hållet över-
tygande analys av Picasso. Och

man får väl rita kors på väggen
över att Vogue har släppt fram
något sådant.

Sen lägger man emellertid ned
tidningen och tänker mer över
finska konstnärer och deras sätt
att skildra kvinnor.

Frågetecken infinner sig.

Finsk konst har under de se-

naste tretio åren befattat sig med
en hel del men knappast med
kvinnor. Sallinens Mirri från sek-
lets första årtionden har inte fått
någon egentlig uppföljning. Väinö
Aaltonen mejslade förstås fram en

och annan tj"j med enå knät
framskjutet och en behagsjuk arm
under det svallande nackhåret,
men det var då det. Efter kriget
har finska skulptörer gjort hjäl-
tegravar och presidentstatyer för
att sen fortsätta med naturnära
klippblock och träkubbar. Målar-
na har målat nonfigurativt och/el-
ler informalistiskt när de inte hål-
lit sig till nationalromantikens
torvmossar och spretiga granar.
Människor har just ingen gjort,
utom ljnto Pusa men dom ser

inte levande ut och det är kanske
inte heller meningen.

Erotiska teckningar håller man
blygt i bordslådan. Utom Birger
Carlstedt, som åtminstone förr
gjorde utsökt vackra sådana, lite
ä la Picasso, men fjårran från
härskarlaterna.

Paletten,
"landets enda konsttidskrift av internationell klass"

Utkommer med Fyro nummer per år. Prenumerqtion 45 kr, för konstutövqre,
konstföreningsmedlemmqr och studerqnde 38 kr. Postgiro 4 61 86 - 3.
Box | 401 8, 4OO 20 Göteborg 14.
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Kvinnan har alltså inte varit så

intressant som konstföremål och
lika så gott är kanske det.

Däremot har det funnits flera
kvinnliga konstnärer som följt
upp det självständiga greppet
från Fanny Churberg och He-
lene Schjerfbeck. Sigrid Schau-
man, t ex. Ännu senare Eila Hil-
tunen och Laila Pullinen. Sins-
emellan har de ingenting gemen-
samt och ingenting som skulle
karakterisera dem som "kvinnli-
ga". De skildrar varken kvinnan
eller hennes problem. Inte heller
mannen. Liksom sina manliga kol-
leger gör de "konst".

Nyrealismen år emellertid på
kommande, hos oss som på an-
nat håll. Någonting som skulle
motsvara den svenska etablering-
en finns ännu inte i Finland och
det är för övrigt inte ens sagt att
den kommer afi fä samma for-
mer som i Sverige.

Vad den för med sig, emeller-
tid, bland mycket annat, d.r ett
förnyat erotiskr innehåll i kons-
ten och därmed också kvinno-
skildringar, helt enkelt eftersom
de flesta konstnärer är hetero-
sexuella män. Det skall inte bli
alldeles ointressant att se hur det
kommer att ta sig ut.

Kaivanto är säkert i det avse-
endet symptomatisk också om det
kan tänkas att han ändrar sig nå-
got om han börjar tänka över
problemen, upptagen som han är
av symbolbildningen. Realismen
ger emellertid många andra möj-
ligheter och inte minst försåtliga
är de som gär i den skenbara
objektivitetens namn. Denna dröm
om oengagerad registrering som
speciellt amerikanska konstnärer
hängett sig åt har avsatt sina spår
också hos oss i Ulla Rantanens
och Esko Tirronens bilder. Båda
är de absorberat invecklade i en
partiell fokusering på föremål av
olika slag. Rantanen huvudsakli-
gen metalldelar, bilar, kulor
Tirronen metalliska kvinnodelar,
mystiskt beskuggade och läckert
trancherade ur fransyskan.

Båda år klart pornografiska.
Tirronens förstoringsteknik väc-
ker aggressioner (hos en kvinna)
och fungerar möjligen på så sätt
som porrkritik. Vad de väcker
hos män vågar jag inte uttala mig
om. Rantanen år emellertid in-
tressantare eftersom hon för fram
ett sexobjekt som av tradition är
manligt, nämligen bilen. Båda är
de djupt allvarliga, vilket är helt

tllla Rantanen: Kula (ovan), Esko

Tirranen, Sornmarbild (till r:änster).

konsekvent, sex och bilar det är
allvarliga saker, det. I Finland.

Angriper man alltså pornogra-
fin genom att göra pornografis-
ka bilder? Frågeställningen är den-
samma som för Kaivanto: Angri-
per man makten genom att göra
maktbilder?

Det tror jag alltså inte att man
gör.

Inte på det här sättet.

Av de här tre är Ulla Ranta-
nen utan tvekan den intressantas-
t€, eftersom det hittills varit så

till den milda grad oklart vad för
slags sexbilder kvinnor varit in-
tresserade av att se på eller göra.
Skulle kvinnan nu alltså ha gjort
sig till herre över bilen så tili den
grad att alienations- och sekte-
reringsprocessen kan sätta in med

IIIIII

TU-Radio-Transistor
alltid ett fynd hos

Blekingegat. 6, Sthlm. T. 40 96ll
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objektivering och hanterligt be-

gär som följd? Är detta överhu-
vud taget något att sträva efter?

Det finns emellertid andra och
mer givande sätt att ta itu med
detta problem, som har så många
aspekter. Hur männen uppfattar
kvinnorna, eller hur kvinnorna
anpassar sig till männens värde-
ringar, är i dag av betydligt mind-
re intresse än hur kvinnorna siäI-

va medvetet uppfattar sin situa-
tion.

En kvinna som vägrar att Yara
frodig blomsteräng utan som i
stället stiger upp för att röra sig

av egen kraft måste med nödvän-
dighet uppfatta verkligheten på

ett hårdare och krassare sätt än

vad männen med sina jordmo-
dersdrömmar vill inbilla henne.
En analys av kvinnans verklighet
och livsvillkor producerar inga
vackra bilder, det blir en analys
av en slavande arbetsträ1, alltid
färdig att ställa upp för ingenting
och nöjd med monument och
morsdagsblommor. Att många
kvinnor trots detta "har det bra"
och i så mening fungerar som för-
tryckare hindrar naturligtvis inte
att de ändå är förtryckta.

Frågan om hur man skall kun-
na väcka denna alienerade och
kuvade människa tili insikt om
sina e€ina och sina medsystrars
problem uppgår då naturligtvis
i frågan om hur den alienerade
och kuvade människan överhuvud
taget skall kunna väckas och upp-
muntras att göra sig gällande. Det
betyder naturligtvis att hela frå-
gan måste tas för vad den är, ett
politiskt problem och ett klass-
problem.

Det patriarkaliska samhällets
traditioner och myter har emel-
lertid en sådan styrka att kvin-
nans deltagande i klasskampen
måste ske på något annorlunda
villkor än männens. Det betyder
igen att kvinnans innersta moti-
vation till frigörelse måste kom-
ma från henne själv. Det är också
naturligtvis anledningen till att,
man får gå till de kvinnliga konst-
närerna om man vill ha ett nytt
grepp på problemet. De kan ge

oss bilder. Frågan år bara om de

gör det.Rawni Liukko : Olika levinnobild'er.
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.*/aDet finns i dag ingen socialis-
tisk kvinnoorganisation i Finland
som skulle motsvara kamporgani-
sationer i andra länder, som t ex
Grupp 8 i Sverige. Föreningg var
en kulturradikal sammanslutning
dit både män och kvinnor hör-
de. De få som ännu är aktiva in-
om denna har kanaliserat in sig i
fackföreningarna och föreningen
framträder inte offentligt. I öv-
rigt har de stora arbetarpartierna
fängat upp den vänsterfraktione-
ring som är så vanlig i Sverige.
Kvinnornas ställning inom dessa

är den traditionella och trycket
mot dem att inte blanda dissonan-
ser i den allmänna klasskampen
genom afi börja angripa sina kam-
rar.er männen, är starkt.

Denna tendens att samla allt
proletärt missnöje inom möjligast
vida ramar är utpräglad i Finland
och leder naturligtvis till våldsam-
ma interna konflikter inom parti-
erna. Insikten i vad man vinner
genom att inte splitra sig i små-
grupper är ändå så klar att det
heia håller ihop.

Kravet på solidaritet är natur-
ligtvis absolut under sådana om-
ständigheter. FIur man då skall
kunna föra fram kvinnornas spe-
cialproblem p?, ett konstruktivt
sätr är inte alldeles lätt att avgöra.
Marja-Leena Mikkola gjorde det
i boken "Den tunga bomullen"
genom att läta textilarbeterskor-
na själva komma till tals om sina
löner och arbetsförhållanden och
därefter kontrastera detta med
rapporter från textilfabriker i
Sovjetunionen, en effektiv metod
som väckt många sovande syn-
dare, men som naturligtvis inte
är mer än en anvisning om hur
man kan gå tillväga.

Ett liknande eftertryck på kvin-
nornas ekonomiska exploatering
och låglöneförtryck använde Rau-
ni Liukko med den serie kvinno-
biider hon gjorde till Helsingfors
festspel i augusti i fjol. Liukko är
känd i Sverige tack vare de barn-
skulpturer i styrox och plast som
Svenska Socialstyrelsen och Mo-
derna Museet ställde ut 1,971 i
Stockholm, Lund, Göteborg och
Linköping utställningar som
riktade sig mer till socialarbetare

ån dll det normala konstgalleri-
etablissemanger och därför kanske
inte trängde djupare in i den s k
konstvärlden i Sverige.

Liukko dr inte så ideologiskt
väldefinierad som Marja-Leena
Mikkola och hennes utgångspunkt
1åg ursprungligen i en allmän in-
dignation över U-länder och glo-
bala förhållanden.

Trots att hennes barnskulpturer
inte är så klart politiska som
mången kanske önskat sig är de
ändå inte allmänmänskligt enga-
gerande till den gräns där kon-
fiikterna suddas ut och engage-
manget i motsvarande grad ur-
vattnas. Hennes barn återspeglar
mycket klart det kapitalistiska
samhällets strukturella vå1d och
det behövs inga djupare analyser
för att göra klart vilka ekonomis-
ka och politiska förhållanden som
leder till att barn - eller männi-
skor i allmänhet - förtrycks och
utsugs så till den grad som dessa

åskådliggör.

De kvinnor som ställdes ut för-
ra sommaren tillsammans med bar-
nen på en sandplan utanför Riks-
dagshuset i Helsingfors var avsed-
da atr förtydliga den exploate-
ringsproblematik som barnen i och
för sig också ger uttryck åt. De
var alltså avsedda som politiska
bilder och fungerade också som
sådana: dessa kvinnor hade inte

bara namn, ålder, familj och iden-
titet (påhittad) utan också yrke
och månadslön. De var dräpande
effektiva, drastiska, ironiska, inte
så översinnliga som barnen, men
gripande nog.

Framför allt, emellertid, gav
den klara låglönekategoriseringen
dem deras slagkraft och mening.
Löner och arbetstider är verkli-
ga och kan inte motsägas eller
bortförklaras. Att deras verk-
ningar är utsugna människor vet
man visserligen från förut, men
här fanns det alltså klart uttryckt
i påtaglig form - orsak och ver-
kan - och det var inte vackert
att se. Identifikationen hos alla
dem som kände igen sig själva och
sina närmaste blev också starkt,
människor stod och grät och svor
och omfamnade varann, stod i
hällregn och nattmörker och tit-
tade "dem" i ansiktet, stavade på
texter, klappade förstulet en och
annan på huvudet.

Så fungerar alltså konsten då
den rör vid det som människor
uppfattar som väsentligt i sitt liv.

För människan år människan
viktigast.

För kvinnan finns i detta möj-
ligheter att ge och få en identitet,
att se sig själv och att göra sig
synlig.

Den osynliga måste fe form.
Bilderna kan hjälpa oss om vi för-
står att använda dem.

ffi,,,i
lL'eW

översibtsbild öoer Rauni Liwkhos utstäLlning i en par,k r:id Helsingt'ors t'est-
sqtel 1972.
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Julklappstips eller kort om böcker
När det bär numret kommer ut
börjar julen närma tig ocb tid-
ningarna fylls av jwlklappstips. Vi
f ör vår del har tre förslag: 1) aän-
prenunteration på Vi Mänskor. 2)
böcker se detta och tidigare
num.n't.er t'ör tips. 3) ett broderat
hvinnomärke - se sid. 41.

Moa Martinson i nyutgåva
Förlaget Askild 8c Kärnekull har
startat en nyutgivning aY Moa
Martinsons böcker. Hittills har fy-
ra utkommitz Mor git'ter slg (för-
sta delen i Moas självbiografiska
serie), Liaets fest, Drottning Grå-
gyllen och Brandliljor. Vare sig
författaren eller böckerna behöver
väl någon närmare presentation
för Vi Mänskors läsare, men här
är ett tillfälle för nya generatio-
ner att möta vår stora kvinnliga
proletärfö rf attare. Vi kommer ock-
så att ta upp Moa i vår kvinnokul-
turserie och då blir det anledning
att återkomma till de nyutgivna
böckerna.

LSr/

Alice Lyttkens: Kvinnan börjar
vakna. Bonniers

Andra delen av Alice Lyttkens hi-
storia om den svenska kvinnan har

utkommit i höst. Den omfattar ti-
den från 1700 fram till liberalis-
mells genombrott med C J L Alm-
qvist och Fredrika Bremer. (Det
kommer en tredie del om det så

småningom också.) Vår historia
hittills är ju männens, t o m 1.700-

talet, som brukar kallas "kvin-
nans århundrade" myt som

Lyttkens effektivt river sönder.

Att boken ibland får en övervikt
ät det kulturhistoriska hållet är
mycket naturligt med tanke pä

Lyttkens bakgrund, men som hel-
het ger den mycket och välbehöv-
lig kunskap om kvinnornas bort-
glömda historia. Att den dessutom

är lättläst och rolig och har ett
rikt, fantasistirnulerande bildmate-
rial år jt bara ett plus.

L\T

Anna'S/ahlgren: Veka livet.
Ge liv. Bonniers

Tidningarna har gjort stora ro-
mantiska reportage om 6-barns-
mamman som skriver böcker. För-
strött har jag ögnat igenom dom,
lite vagt misstänksam. Och så 1ä-

ser jag hennes två romaner. Sträck-
läser dom. Och blir gripen, tagen.
Den första, Veka livet, handlar om
fyra kvinnor på en BB-sal, deras
myter om moderslyckan och deras

verkliga liv, en skärande kontrast
till de mytbilder om familj och
barn som de försöker ieva upp till.
Bara en av dem älskar verkligen
sitt barn (och hon är en 40-årig
förstföderska), för de andra år
barnen en plikt, modersrollen en

roll de måste ta. fast utan större
glädje. Fortsättningen, Ge liv,
handlar om den femte kvinnan på
salen, hon som drömt om många
barn men som får en sådan chock
vid förlossningen att hon inte kan
tänka sig att gä igenom det en

gång till och så blir hon gravid
på nytt, mot sin vilja. Berättelser-r

handlar om de besvikelser många
upplever när modersdrömrnen kol-

I(öp
en
bok
från

Bo
Cavefors
Bokförlag
Arkitektvågen 12

245 00 Staffanstorp

Årets stora debattbok
i kvinnosaksfrågan!
Morit Pqulsen

Sture Andersson

DU SKUttE GRÄTA
OM DU VISSTE

En kraftfull och frän vidräk-
ning med städbolagens exploa-
tering av outbildade kvinnor.
"Mitt i det elände den beskri-
ver finns ett budskap som är
viktigt för läsaren och som
präglar det senaste årets kvin-
nodebatt: Kvinnofrågan är in-
te hopplös." Kerstin Vinter-
hed, Dagens Nyheter.
ca 24: -.

Rabön&Sjögrcn
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liderar med verkligheten men den
har också ett budskap: den är en

lovsång till och en upplysnings-
skrift om den psykoprofylaktiska
förlossningsmetoden. I^S tycker
det är två oerhört viktiga böcker
som borde läsas inte bara av den
hälft av mänskligheten som fött
eller kommer atr föda barn utan
också av den andra halvan - för
att. fä en ir-rblick i den kvinnligaste
av vd.rldar. L\r/

Monica Braw: Kvinnor
i Kina. LT
"Till slut började det kännas som
att det där med 'Kinas kvinnor är
världens mest jämstållda' kvinnor
var något man sade utan att någon
egentligen visste något om det. Det
verkade som om ingen frägat, Kinas
kvinnor själva. Så jag reste dit för
att fräga. Nu har jag frigat " Så

skriver Monica Braw, journalist

vid Finlands rundradio, i förordet
till sin bok. Det är inte bara hen-
nes nyfrkenhet som är stor. Därför
tar man med glädje emot hennes
bok, även om det långt ifrån är nå-
gon uttömmande skildring (och
heller inte har ambitionen att va-
ra det). Den bygger på intervjuer,
på de fakta hon lyckats få fram,
pä lagar och annat officiellt ma-
terial, på jämförelser mellan förr
och nu. Man lär sig en hel del om
den fjärdedel av jordens kvinnor
som är kinesiskor och som med de-
ras egna ord "håller upp hälften
av himlen". Det är en hoppfull,
positiv och g1ädjande kunskap,
clessutom.

Maj Larsson: Kvinnor
i tidsspegel. LT
"Likt sysslolösa hejdukar
från gård till gård,
skräck och fasa bland de

L\t/

draga de
spridande
av lands-

Ge böct<er i iul
bygdens kvinnor som äro minst be-
vandrade i politiska ting", skrev
en tidning om några av de kvin-
nor som på 3O-talet försökte orga-
nisera landsbygdens kvinnor. Trots
motståndet byggdes Svenska
Landsbygdens Kvinnoförbund upp
(sedan 1963 Centerns Kvinnoför-
bund) och blev till slut landets
största partipolitiska kvinnoorga-
nisation (idag med 66.21,2 medlem-
mar i 1.795 lokalföreningar). Maj
Larssons historik över förbundet
har utgivits med anledning av att
det i år fyller 40 är. Hon har in-
tervjuat nägra av dem som var
med från starten men också gått
igenom protokoll och annat beva-
Yarat material till en fyllig be-
skrivning av en folkrörelses fram-
vaxt. L\T

FARS
BOK
heter
TIDENS
KALENDER
- uppslagsver-
ket om det
mesta som hänt
under senaste
året och som
dessutom är
almanacka i sär-
klass för 1974.
Kostar bara c:a
10:-
inkl. moms

I)AO.

OCHTAGES

- Tage Erlan-
ders MEMOA-
RER del 2 -
blir han jätteglad
att få. Den
kostar faktiskt
inte mer än c:a
34:50
inkl. moms

tenl PerKågeson

Ett kritiskt inlägg om kärnkraft,
miljö och politik. Ca 17:- inkl.
moms. Finns i bokhandeln!

PRISMA

90 brq billigo böcker
w \T'';A-r:-d, l!. -ir , . r.,i! S!- -,raå r,i:S,r*i. ai 

-

Hela förlagets utgivning sedan
starten presenteras av författarna

själva i höstkatalogen.

Hämta den i bokhandeln eller be-
ställ den direkt från

FöRFATTAR-
FöRLAGET

Box 329, 40125 Göteborg I

Harriet ('lar hills

Det är i år 50 år sedan Kata
Dalström - en av arbetar-
rörelsens färgstarkaste och
mest omskrivna agitatorer -
dog. Harriet Clayhills har
sammanställt ett urval av
Katas skrifter och skrivit en
inledande biografi. Ilh"rst-
rerad.

Arbetarkultur
Kungsgatan 84
112 27 Stocl<holm
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Ge böcker i iul
Ronny Svensson: Drabbad av
planering. Nr tr3 i serien
Det nya samhället. Prisma

De senaste årens upprepade kriser
liksom den permanenta arbetslös-
heten visar tydligt att det finns en
gräns efter vilken kapitalisrnen
inte längre låter sig reformeras.
Utrymmet för reformer blir allt
mindre. Det finns bara en väg att
gå, och det är den socialistiska, om
man vill förändra samhället. Ron-
ny Svensson, universitetslektor och
f d "planerare", tar i sin bok upp
en rad centrala problem som rör
var och en av oss idag: vem styr
vem i Sverige - företagen staten
eller tvärtom? Vilka planerar och
fattar besluten, vilka står utanför
bcslutsprocessen? Till vem eller vil-
kas intressen anpassas "planering-
en"? Hans bok är ett värdefullt
tillskott till den viktiga serien Det
nya sambäIlet.

L\T

(Forts. fr. sid. a)

Fred och Frihet diskuterade man
fortsatt samarbete pä internatio-
nell och nationell nivå.

Det fanns 14 olika komrnissio-
ner, själv satt jag i kommissionen
för Indokina. Där tråffade jagbl a

vår vän Ma Thi Chu från Syd-
vietnam. I kommissionen deltog
också ministrar från både Kam-
bodja och Vietnam. Kommissionen
underströk betydelsen av stödet
till Kambodja, fredsavtalen måste
uppfyllas vad det gäller Vietnam
och Laos. Den unga franska lära-
ren A. Menras, som suttit i Thieus
fängelse och släpptes för ungefär
ett är sen, hade fått utsmugglat
brev från fångar som beskrev de
fruktansvärda förhållandena i
fängelserna, där också många kvin-
nor och barn torteras och hotas
av en snar död. Glöm inte att
200.000 fängar förtvinar i Thieus
fängelser och läger!

Kongressen har och komm er att
få en enorm betydelse. Den om-
fattade människor frän alla världs-
delar med olika uppfattningar om
det mesta, men eniga i en sak: vil-
jan art kämpa för fred. E. P.
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Pockettidningen R
nr 3 handlar om Den laglig4 ter-
rorn: om terroristlagen och ba-
tongkomn-rissionen, om dataregist-
rering och telefonavlyssning, TV-
kameror, privatdeckare och vakt-
bolag, om samhällets kontroll från
vaggan till graven, om en politise-
rad och förstärkt polismakt, offi
polismisshandel.

Nr J handlar om Undantd,gen,
om de psykiskt utvecklingsstörda,
en av de grupper i samhället som
nästan aldrig kommer till tals och
som behandlas med ibland nästan
medeltida metoder (man drar sig
för att kalla det "vård").

Det är bara att fortsätta beröm-
ma ,'R,' _ Vartenda nUmmer åf
viktigt. Och skrämmande - ibland
känns det nästan svårt art stå ut
med medvetenheten om vad som
försiggår bakom välfärdssamh;l-
lets putsade fasader. 

L\f

Brita Lang: Matteus 7212.
Prisma

"Allt vad I viljen att människor-
na skolen göra eder, det skolen I

ock göra dem." Det är innehållet
i Matteus 7: '1,2, som Brita Lang
valt till titel på sin bok. Den
handlar om Kent, intern 1287 i
Centralfängelset i Malmö, och Bri-
ta Langs försök att radda honom
åt samhället. B. L. tog bibeiordet
på allvar så till den grad att hon
offrade arbete, hem, familj, i en
alltmer beslutsam kamp för Kent.
Hon redogör för övergrepp och
missgrepp, lämnar ut överhetsper-
soner, fångvaktare och inte minst
sig själv. Många finner kanske
hennes bok obehaglig, därför att
det känns svårt att inse denna
hopplöshet och se samhället un-
derifrån på detta sätt. Svårt ock-
så att acceptera den slutsats som
B. L. obönhörligen kommer till:
att det inte går att rädda Kent till
ett samhälle som inte vill veta av
honom. Till slut har hon "bara
den enkla ambitionen att en dag
i sänder göra livet lite grann dräg-
ligare för honom, att mildra hans

ångest och lindra hans plågor. Att
göra detta trots - inte med hjälp
av - olika myndighetspersoners
ingripande" K\T

Boken en
personligl gÖvcr

Stort sortiment, personlig service i kulturcrikeln.

^^. _ Sveavägen 41,

( kD lturci rkel n l';',-,ä?cKHoLM\-/

"Hårt prövade men inte slagna"
Kvinnoporträtt i fickformat

Porträtt av en syster
av Lena Sundbeck-Arnäs
Vi är ju finländare
av Elvi Remes-Blomgren
Man är inte för gammal Förr-
än man är död av Glynne
Kihlberg/Folke lskasson

gidlunds förlag

\p
H

\



För Vietnams kvinrtor Postgiro
och barn 513 23.-4
- Visst är vi lycklige övcr cicn segcr om Parisavtalet inncbar för oss och det
rrederlag dct bct.vclcle för USA, sadc Duong Dinh Thao, medlem av PRR:s
förhandlingsdclegation i Paris, då han nyligen besökte Stockholm. Men någon
t'red har vi intc i Sydvictnam, långt därifrån. Under dcn senaste tiden har
Saigonarmön utfört upprepadc bombningar långt in över de befriade områ-
dena. Man bryter not alla Parisavtalets viktiga punkter: av de över 200.000
civila fångrrna hirr Saigon släppt cndast 1.098. Samtidigt har de under de
senastc nrtLrac'lerna fiingslat över 30.000 pcrsoner. I de av Saigon behärskadc
onrråclcna finns ingen press- och mötesfrihet, ingen har riitt att röra sig fritt.

- Den svenska solid,rritcten har haft cn väldig betydelse för oss. Nu, i den
nya eteppcn, bchöver vi ert stöd och er hjälp mer än någonsin, underströk
Duons Dinh Thao.

Låt- oss alltså inte förtröttas i arbetet. Hjälp till så att vi får ihop till en
storslagen nvårsgår'a till Vietnams kvinnor och barn!

Till Margrreta Ohlssons minne:
Fam. Geria D. Lindcr, L. Linder,

R. l-indcr, Stockl-rolnr
IIclIrid Ohlsson, Bojan H.rmrin,

Sth ln.r
Sven .fohansson, Åsbro
Tvk,' Johanssorr, Kungsiir
Ilir.,irr.r A-rr.rin It,,r'-Arnc,,.

HiJcla Dahlgrcn, FIägcrstcn
P. A. Kraft, Järvsii
VPK, Storstockholm
Ingrid o. Andcrs Norcdal,

Järvsö
OIov Anrlcrsson, Järvsö
-rr"'d""4 Lrrru! -tdr \ JU

\\-illrclrrr,r. Linnda, Sollcfteå
Maria Ekcberg, .lohanncshov
R. Fernholn"r, Stochholm
l\{aud Orsanci, BolJnäs

1C: -10: -10: -25: -1^.

Strålande tider
hcter en "Ord- och Bildut-
ställning" från Författar-
ccntrum om den svenska
cnergikonsumtioncn så

som den ökar idag och som
man planerar att den ska
öka. Kärnkraft är dct enda
som förslår säjcr alla som är
beroendc av att den växer
och växer. Vi fär förstås
också mer buller, mer föro-
rcningar, rrrcr sjukdom, mer
vård, kort sagt ökad till-
växt på alla områden. VILL
VI DE,T? VILL VI HA
OKAD TILLVAXT TILL
VARIE PRIS? VILL VI HA
KARNKRAFT? Det är någ-
ra av dc frågor utställning-
3n tar upp. Den består av
l3 affischer, med bild av
Kerstin Abram-Nilsson och
-ext av Ingrid Sjöstrand. För
l0O: - kan man f å den från
lörfattarcentrum, Kungs-
latan 55,111, 22 Stockholm.

10: -

1C: -

1C: -

50: -

Barnbok till Vietnam
Den fijrra insamlingen till
barnbok för Vietnam blev
så lyckad ett dct redan
finns en grundplåt på
125.000 kr för en ny bok,
men det behövs lika myc-
het till. Den nya boken ska
användas i skolorna i DRV
och de befriade områdena
i Vietnam. Vill du veta mer
eller göra något för kam-
panjcn, hör av dig till Barn-
bok till Vietnam, Förening-
en Böcker till Hanoi, Unga
filosofer, Brunnsgatan 28,
111 38 Stockholm. Om du
vill skicka ett bidrag är
postgironumret 34 34 - 8.

Elsa Holn-rstriimt, N'[ölndal
Ragnhild Andcrsson, V:a Fr'ölunda
Tyra'i/cjrud, Farsta
Siv Marklund, Piteå
J\'[aria Strömgrcr.r, Umeå, Till ninne

av Andrca Andreen
G. Dahlgrcn, Porjus
Greta Lindcrborg, Västcrås
I:va-Lisa P('ttcrss(,11, S.rlJ
Niargit Forslund, Göteborg
N'[arianne Ordcll, Härnösand
Elsie Nilsson, Tyrcsö

]C:
5C:

5C:
100 :

100:

ln.

2a: -

2a: -60: -
10: -15: -2a: -

Ann-l\{ari o. Gunnar Hc1'rnan,
Vid budct rr-n Birgitta .N{almstens
bortgång 50: -Mary o. Giista Pette rsson, Kimstad 5OC: -Bcrii .lolr.rnncssc'n, Hisings-llrck.r 2A: -Agncs'Brix, l.uleå' 10: -Inga-Britt Lindmark, Vännäs 25: -Kronor 262.637:98

Nyheter vorie veckq

O. L:s Textil
Emågatan 29 - Bagarmossen

Tel. 48 03 47

Lönsmonsgårdens
Tobok

Daggdroppeg tan 2

Färg-TU och stereo
till förmånliga villkor.

Philip Carlsson Radio o TV
Husargatan 24, Göteborg.

Tel. 031/1 1 1s 86

lt oNyarsresa
till Moskva

el ler Moskva-Leningrad

Ring 08/44 6434.

Förbundet Sverige-Sovjetun ionen

51



XHTYPHCT\/\;-'

Bland resor till unionsrepubliken är särskilt fascine-
rande resor genom sovjetiska Transkaukasiens republi-
ker Georgien, Armenien och Azerbaidzjan samt ukrain-
ska republikens städer Kiev, Charkov, Odessa och

Poltava. I Poltava har man pietetsfullt bevarat minnes-

märken från rysk-svensk historia.

Dessa resor kan Ni komplettera med vilo- och rekrea-
tionsuppehåll vid talrika kurofter.

I NTOURISTS I NFORMATIONSBYRÄ
Sergelsgatan 21, 111 57 Stockholm. Tel. 08/21 59 34

lntourist
inbjuder Er

att göra en resa

till Sovjetunionen
Det mest intressanta under höst-
vintersäsongen 1973-1974 är re-
sor till huvudstäderna i våra t5
unionsrepubliker, till konstfestiva-
len. samt voli- och rekreations-
resor till kurorterna.

Ni är också välkommen till konstfestivalen Rysk vinter,
vilken kan beses i Moskva 25 december-S januari.
För att boka resan (med flyg, båt, tå9, buss eller bil)
vänd Er med förtroende till Eder resebyrå. Bl a Reso,
Nyman & Schultz/Nordisk, LB-Resor, Folkturist/Baltor,
Motormännens Resetjänst, Globetrotter, Haman Resor,
Fritidsbuss, SJ Resebyrå, Svedberg & Kronberg och
andra. Ni kan även beställa resan genom Förbundet
Sveri g e-Sovjetu n ionen.


