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I
II Nicoroguo ör det forbludet ott onvöndo kvinnobilder i

sexuellt eller kommersiellt sfte.
Nicoroguo finns det mer ott berötfo om. Hur en kvinnlig
tondlokore frön Norrbotten homnode dör, t ex, och oldrig
hor skroftoi sö mycket som de dor dogorno hon tillbring-
ode med Sondinos "volpor" i bergen.

Nu hor hon gift sig med en ov dem.
Mory Begley tvingodes fly frön monnen hon gifte sig med.

Mory bor på lrlond, ett lond dor du inte kon skillo dig.
Ett internotionellt nummer ör vod du håller i honden. För-

utom Nicoroguo och lrlond forvid dig med till Angolo, Chile,
löser en bit ur Winnie Mondelos siolvbiogrofi och konske
fottor mer om kvinnornos situotion i lron och lror.

Tvö nyo fotogrofer presenteros- lrene Svensson (fost hon
tituleror sig ontropolog) och Morie Andersson.

En sok tlll.
I detto nummer hor ollo skribenter, fotogrofer och teck-

nore stöllt upp grotis. Till dem ett stort tock.
Om den bedrovligo ekonomisko situotionen kon du lo-

so oö sidon 40.
Men res ivög ett tog forst.
Vi börior i Nicoroguo.
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I-eonardo Cordobo, Carta Gallo. Han tillhörde, liksom de övriga pd detta uppslag,
Sandinos bondegerilla, den så kollade "galna ormön" i slutet pd 20-talet och början på
30-talet.

Ramon Fajardo och hsns syster Psula Faiardo, Jalopa
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Abelino Lopez, Mulla, Nueva Segovia



Beredning av tobaksblad, Jolapa

Flcitning av korgar till kaffeskörden, Nueva Segovia
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Clo ry tillbringode
I 6 dygn vld f ronten



- | Nicoroguo insÖg iog hur oerhört viktigt det ör med vo-
oen. Att veto ott mon hor vopen för ott försvoro sitt liv. Det ho-
de log förstött pö ett slogs teoreiiskt plon redon iSverige, men
i Nicoroquo blev det verkliqhet.

Clary Krekula har just kommit hem från
sin fjärde resa till Nicaragua, når jag träffar
henne en solig lördagseftermiddag i novem-
ber. I mitten av december åker hon tillbaka
för att leda en svensk "kaffebrigad".

Under senaste resan, bara en vecka lång,
gifte hon sig med Ramon, 22 är, officer i Ni-
caraguas arm6. Honom träffade hon när hon
besökte en bataljon av värnpliktiga i strids-
zonen mot gränsen till Honduras. Tre dagar
hade hon tillstånd för. men kom att stanna
hos dem 16 dagar.

Hon är mycket förälskad. Och lite rädd.

- Just nu är Ramon på sjukhus för att
operera en skada i benet. Men han kommer
antagligen att delta i strider innan vi ses näs-
ta gång. Han har varit sex år i bergen, och
sett många av sina kamrater dö. Men han har
aldrig varit rädd. Det börjar han bli nu.

- När man börjar bli rädd, då är det far-
ligt, då är det lätt att göra ett misstag.

- Han har varit så länge i bergen att han
börjat undra: Hur länge kan man ha tur, hur
länge till kan jag klara mig?

Clary stoppar in en prilla under överläp-
pen och fortsätter:

- Han kanske kommer till Sverige. Han
behöver nog tillbringa en tid någonstans där
det är tryggt. Men han brottas med känslor
av att i så fall svika.

- Och jag betvivlar att han överhuvud-
taget skulle kunna trivas här.

Själv trivs hon bra i Nicaragua, men har
ändå svårt att tänka sig att flytta dit för gott.

- Jag märker nu när jag är hemma, hur
mycket jag har längtat efter konkret politiskt
arbete. I Nicaragua blir jag ändå åskådare
på något sätt. Jag kan göra mer nytta för Ni-
caragua här i Sverige.

Clary är 26 är och tandläkare. Innan det
här med Nicaragua började hade hon fast
jobb på folktandvården och bodde ensam i
en stor villa på landet.

Nu hyr hon en etta i andra hand, och job-
bar som ombudsman för KU (Kommunistisk
ungdom) i Göteborg.

Politiskt aktiv har hon varit sedan
l6-årsåldern. Då gällde det kärnkrafts-
omröstningen. Att det blev KU var naturligt.

- I min hemby i Tornedalen var så gott
som alla kommunister. Jag tror det fanns en
folkpartist, och vem det var visste alla. Men
mina föräldrar var inte aktiva, de bara rös-
tade kommunistiskt.

- Om jag någon gång skulle skriva en
bok, då skulle jag skriva om mina föräldrar
- ja, framför allt om mamma. Hon är den
mest beundransvärda människa jag känner.
Hon har haft ett hårt liv, men det har inte
knäckt henne. Tvärt om utvecklas hon hela
tiden. Hon är min bästa vän.

I bokhyllan står porträtt på hennes fem
syskon och på hennes far. Han dog för någ-
ra år sedan.

Hon talar med ömhet om hur han upp-
muntrade henne att inte låta sig hindras av

något för att hon var flicka, att studera, att
stå för sig själv.

Jag frågar om hennes familj givit henne
klassmedvetenhet.

- Ingen stolthet över att vi kom från ar-
betarklassen, om det är det du menar. Tvärt-
om, och så tror jag det år i många arbetar-
hem. Mina föräldrar bar på en känsla att in-
te vara fina nog, att inte räcka till, att inte
ha rätt att ställa krav.

- Mamma berättade nyligen fdr mig, om
hur pappa en gång försökte komma in på en
skola. Han hade väl egentligen alltid velat
studera. Så han skickade in en ansökan.

- Av någon anledning fick han aldrig
svar. Och med det lät han sig nöja.

- Det är så typiskt. Jag tror att vilken
människa som helst från en annan klass skul-
le ringt och tagit reda på vad som hänt. Kan-
ske pappren aldrig kom fram.

- Men pappa tog för givet att han inte
dö9, att han inte ens var värd ett svar.

Clary utbildade sig till tandläkare för att
kunna stanna kvar i Norrland. Men när hon
var färdig fanns där inga jobb längre.

Hon flyttade till Karlstad och gick med i
Svenska kvinnors vänsterförbund.

- Det var för att jag såg hur kvinnorna
runt omkring mig hade det, min mamma,
min syster och jag själv.

Telefonen ringer många gånger. Clary för-
klarar läget i Nicaragua för en orolig presum-
tiv kaffeplockare, hon lovar en högstadielä-
rare att hålla föredrag och visa diabilder, hon
avtalar tid och plats för ett möte med några
KU-are, hon bekräftar att en beställd arti-
kel har kommit iväg, den hade hon förres-
ten skrivit färdig under natten.

Det är hennes första lediga dag på länge,
och hon är nöjd att ha hunnit städa och tvätta
kläder innan jag kom. I kväll skall hon hem
till vänner, nästan en fest säger hon - men
också förberedelser för kaffebrigaden. Kort
sagt: Hon arbetar jämt. Två gånger har hon
tagits in på sjukhus på grund av överan-
strängning.

- Jag älskar politiskt arbete. Det är det
roligaste jag vet. Att arbeta ihop för ett ge-
mensamt måI, jag kan inte tänka mig att le-
va utan det.

- När jag för forsta gången kom in i ung-
sandinisternas lokal i Managua kände jag det
som jag kommit hem. Affischerna på väg-
garna, de nötta borden, stencilapparaten i
hörnet, buntarna med flygblad, de odiska-
de kaffekopparna, fulla askfaten och lukten
av gammalt papper, damm och cigarettrök.
Den vackraste miljö jag kan tänka mig.

Clary var inbjuden av ungsandinisterna
som representant för KU första gången hon
reste till Nicaragua.

- Vi hade jobbat hela våren med ett pro-
jekt om ungdomens situation i Sverige och
Västeuropa.

- Den är hemsk. Vi kom fram till att den
enda roll ungdomen får lov att spela i vår del
av världen är den som konsument. och de

utsätts för en enorm exploatering av kom-
mersiella krafter. Samtidigt förvägras de
rätten till en egen ekonomi. Lönen från ett
ungdomslag går inte att leva på till exempel.

- Många mår fruktansvärt dåligt. Här är
det återigen frågan om människovärde. Bor-
garnas propaganda: Gör vad du känner för
är oerhört cynisk.

- Det första man lägger märke till när
man kommer till Nicaragua, är ungdomar-
na. De har ju egentligen en mycket svårare
situation än de här hemma. med det direkta
hotet från USA, contras attacker, fattig-
domen.

Men de har självkänsla, de är stolta och
starka, de vet att de behövs. Mötet med dem
var en omtumlande upplevelse. Det var en
sådan kontrast till vad jag hade lärt känna
under våren

När hon åkte hem efter bara 14 dagar ha-
de hon redan bestämt sig för att så snabbt
som möjligt komma tillbaka till Nicaragua.

Hon hade fått ett erbjudande att arbeta
som tandläkare, utan lön, men med uppe-
hälle.

När det inte gick att få tjänstledigt, sa hon
upp sig, satte igång med en privat insamling
av bl.a. sjukvårdsartiklar, som hon skulle ta
med sig tillbaka (det blev 20 kilos övervikt)
och började läsa spanska.

- Jag tyckte jag hade lärt mig en hel del,
men när jag kom fram till Managua, förstod
jag inte ett ord. Jag hörde inte när ett ord
började eller slutade, inte meningarna hel-
ler förresten. Då misströstade jag om min
möjlighet att någonsin behärska språket. Jag
kände mig som en idiot. Men redan efter en
månad tolkade jag för första gången.

Det var emellertid först när en minister i
Nicaraguas regering, Omar Cavesa, höll tal
för studenterna på universitetet i Lyon, som
hon förstod hur bra hon egentligen klarade
spanskan.

Mötet började på ett alldeles speciellt sätt,
som säger en del om Nicaragua.

Studenterna ropade i kör: Den som inte
hoppar är en contra!

Varpå ministern hoppar jämfota genom
hela salen, upp på podiet och fram till talar-
stolen.

Omar Cavesa läxade upp studenterna för
att de inte presterade tillräckliga resultat i sina
studier.

- Jag förstod vartenda ord. Han talade
nämligen gatans språk, det som jag hade liirt
mig.

- Vi kan inte låta USA ha monopol på
kunskap, sa han. Det finns alltid tid för det
som är nödvändigt.

- Det finns tid att vara en ambitiös stu-
dent, det finns tid att delta i de rödsvarta ar-
betsdagarna (frivilligt arbete), det finns tid
att arbeta i milisen, det finns tid att propa-
gera, det finns tid att vara en god kamrat,
det finns tid att vara hjälpsarn mot föräld-
rar och syskon och det finns ändå tid att fes-
ta och knulla.



Clary hajade till, hade hon verkligen hört
rätt, och tittade i smyg på dem som stod om-
kring henne. Jo, det var precis så ministern
$agt.

Clary ger ett annat exempel på språk-
bruket.

- Den sjunde maj, när USA:s handels-
blockad mot Nicaragua inleddes, stod det i
stora bokstäver över hela första sidan i La
Barricada, den viktigaste nyhetstidningen: I
dag börjar blockaden. I helvete vi ger oss!

- Det är sådant som gör attiagälskar Ni-
car&gua.

Clary placerades i byn Moyagalpa på ön
Ometepe i söder. Hon var den enda utlän-
ningen. Hon åkte också runt i byar och drog
ut tänder. Eftersom det var ont om vårdper-
sonal fick hon förutom tandvård hjälpa till
med vanlig sjukvård.

I Nicaragua pågick en vaccinationskam-
panj av alla barn. Clary var med och gav
sprutor.

- Det var kvarterskommitt6erna som ar-
rangerade vaccinationsstationerna. Vi kom
en bestämd dag och då var alla barn kalla-
de. Men ibland saknades någon, och då gick
vi helt enkelt hem till den familjen.

- Kvarterskommitt6n visste precis vilka
som var borta och var de bodde. Jag tror in-
te vi missade några barn.

- De människor jag traffade.var mycket
fattiga och saknade utbildning. Andå var de
mycket medvetna om Nicaraguas utsatta si-
tuation och hur länder runt omkring förhål-
ler sig.

- Många vet vem Palme är.

- Jag tror han var det första statsöver-
huvud som kom till Nicaragua efter revolu-
tionen.

Den sista månaden bodde Clary hos Ra-
mons faster i hans hemby.

- Det var i stort sett bara kvinnor där.
Ramons faster och systrar försörjde sig ge-
nom att baka tortillas. Jag hjälpte till.

- Hela Nicaragua hålls uppe av kvinnor-
na. Männen har ofta försvunnit på ett eller
annat sätt och kvinnorna fär tahand om bar-
nen och försörjningen.

På pappret har kvinnan samma rättighe-
ter som mannen. Lagstiftningen är radikal.

Det är också förbjudet att använda kvin-
nobilder i sexuellt eller kommersiellt syfte.
Den lagen har kommit till efter krav från
kvinnoorganisationerna.

Många kvinnor deltar i Nicaraguas för-
svar, i milisen (motsvarar vårt hemvärn), som
yrkessoldater eller som frivilliga.

Men den allmänna värnplikten är bara för
män.

Kvinnor blev antagligen undantagna efter-
som någon måste se till barnen och stå för
försörjningen tror Clary.

Värnplikten är två år, och många skickas
till gränstrakterna i norr och söder, för att
slåss mot contras.

Clary hade intresserat sig för hur killarna
egentligen hade det, eftersom hon hört
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många skräckhistorier om militärtjänsten,
och eftersom många ynglingar hon träffat
var rädda.

Även människor som sa att de var sandi-
nister och stödde revolutionen. kunde tala
om att skicka sina söner utomlands innan de
nått värnpliktsåldern.

Clary hade följt med en familj i byn när
deras son mönstrade. Ofta följer de anhöri-
ga och flickvänner med, eftersom några re-
kryter blir skickade till sina stationeringar di-
rekt efter mönstringen, samma dag.

- Jag kände igen känslan i mönstrings-
lokalen från den i väntrummet till tandläka-
ren. En kille svimmade i dörren när han kom
tillbaka från mönstringsförättarna.

Clary hade presskort från Röd Press och
fick tillstånd att åka till fronten och intervjua
värnpliktiga. De tre dagarna blev som sagt
sexton, och de mest omvälvande hon någon-
sin varit med om.

Försto dogen
På eftermiddagen anländer hon till lägret

strax utanför San Rafael del Norte. Det små-
regnar och blåser. Hon ser några tält, last-
bilar och en ensam jeep, allt ser ut att var ut-
slängt på måfå i en väldig gvttjepöI.

Hon hör ett dovt muller, ungefär som vid
åskväder. Det är en strid som pågår en fem,
sex kilometer längre bort.

Männen som är samlade runt jeepen har
ständig radiokontakt med de stridande. En
karta ligger utbredd på motorhuvuen och på
den får Clary följa stridens gång.

Plötsligt verkar det som om striden när-
mar sig, man förbereder sig for förflyttning

Det ör brist
opo

nöston qllting
\J

men
coco-co loextrokt
f inns det
for flero år

och Clary tillfrågas om sin storlek på marsch-
kängor.

Då blir hon rädd.
Det blir inget uppbrott den här gången.

Contras lägger benen på ryggen. En halvtim-
me senare kommer besked: inga förluster.
Det firas med en cigarrett.

Clary sover i taltet ihop med killarna. Hon
får ta den enda sängen. De övriga sover di-
rekt på backen med bara regnskydd under
sig.

Det finns ingen värme i tältet, men det blir
ändå riktigt hemtrevligt när radion sätts på
och en svag glödlampa tänds i taket.

För första gången i Nicaragua känner sig
Clary totalt avspänd i kontakt med män. De

här killarna har inget behov av att visa sig
stöddiga, i stället talar de länge, länge, med
henne. Om allt från Gud och revolutionen
till förhållandet mellan kvinnor och män.

Tydligast av allt etsar sig Manuels ord fast
i hennes minne.

"Vi är inte soldater. Vi finns här just nu
för att vårt land behöver oss här. Men vi är
bara vanliga ungdomar. Se på oss: Jag är
konstnär, Jairo är student och Sebastian
likaså, Roger är läkare, Ismael har sin familj
med två små barn som väntar i Eskli,
Ronal... "
Andro dogen

Dagen efter åker Clary med ut till områ-
det där striden rasat. Under resan på smala
vägar som kantas av grön skog berättar Ra-
mon som kör bilen om hur contras dragit
fram. För honom är det lätt att se märkena
efter gårdagens strid. Clary kan inte se nå-
got särskilt förän de passerar en familj som
håller på att ta reda på två döda kor som träf-
fats av granater. Det stinker fruktansvärt,
och den ena kon har ett stort hål tvärs ge-
nom buken.

Under hela resan går tio värnpliktiga fram-
för bilen och spanar. De ser väldigt unga ut,
tycker hon.

Vid framkomsten lastas ammunition av.
Clary pratar med de killar som var i strid da-
gen innan. De skall snart ut igen för att leta
efter contras som beräknas vara en kilome-
ter bort.

Fransisco är 20 år. Han säger:

- Jag gör värnplikten därför att det är ett
måste på grund av imperialismens aggres-
sion. Efter värnplikten skall jag fortsätta att
studera i Managua.

- Rädd känner jag mig inte. Vi från stä-
derna blev väl vana under befrielsekampen.
Under striden är man så koncentrerad på sin
uppgift att man inte hinner känna rädsla. Ef-
ter striden är det mycket snack. Alla pratar
om vad just de har råkat ut för under stri-
den: "De fick mig nästan, men här är iag -levande." "Oj, den här gången var det nä-
ra!"

- Det är klart att det känns när någon
dör, och speciellt om det är någon som bety-
der extra mycket för dig. Man blir dampad
efter en sådan strid och vid nästa strid är man
mer aggressiv - man vill hämnas den som
föll.

Carlos är också 20. Han pratar mycket och
med stolthet om "cachorros", Sandinos
"valpar" som är smeknamnet på de värn-
pliktiga.

- Det behövs minst 40 contras mot en ca-
chorro, säger han.

- Vi är stolta, men det är för att vi har
anledning attvara det. Vi slängde ut Somo-
za och nu skall vi slänga ut hans anhang.

Hela tiden deltar de lyssnande kamrater-
na med skratt och skämt och understryker
det Carlos säger.

- En av anledningarna till att vi vinner
är attcontras saknar stridsmoral. Ibland när



de drar sig tillbaka ger de "nådaskott" åt de
skadade som försenar reträtten. Och de läm-
nar kvar sina döda. Som hundar...

Vid återkomsten till lägret återstår bara att
vänta. Det är mycket kallt. En lerig regnvat-
tenflod rinner rakt genom tältet. Vad gör
man när man är genomfrusen och saknar tor-
ra kläder eller en dörr att stänga för att få
skydd? Vad gör man när man är helt utsatt
för kölden utan tillgång till värme? Clary får
göra som alla andra: härda ut. Men känner
sig ynklig.

Killarna gör allt för att hålla uppe stäm-
ningen. De skrattar och driver med varand-
ra. Jairo som tydligen är deppad fräser ett-
riga svar hela tiden. Och just därför är det
han som blir värst utsatt för kamraternas
skämt. Ismael löser korsord. Han har fått ett
problem:

- Det stämmer inte. Ett ord för lön/för-
tjänst på fyra bokstäver. Men jag kan bara
stava PAZ (fred) med tre...

Nu upptäcker hon också vilka som är
officerare. Manuel som hon talat mycket
med är nummer två på rangskalan. Hon skul-
le aldrig upptäckt vilka befälen var om hon
inte fått dem utpekade för sig.

Hon blir full i skratt när hon ser dem göra
uppställning för kapten.

- Uppställning, ryter Manuel så det ekar.
Men efter en snabb, stram givakt är de sam-
ma skämtande killar som förut.

Hon tror aldrig hon skrattat så mycket i
hela sitt liv som under dagarna i bergen med
Sandinos valpar.

På kvällen hör de hur striderna brakar loss
igen. Hon tänker på pojkarna hon träffat,
som nu är där ute.

Tred le dogen
Carlos är död. Han blev bara tjugo. Cla-

ry ser hans kropp föras till lägret. Senare
samma dag kommer Ramon fram till henne
och säger sammanbitet.

- Clary, contras kidnappade min kusin
i går. Hon var bara 14 är.

De står tysta. Det finns egentligen inget att
tillägga.

Efter ett tag börjar Ramon berätta. Det var
just här där de nu befinner sig som han för
två år sen blev skadad i strid mot contras.

Han pekar ut höjder, dalar, skogsdungar.
Allt har sin historia. Han visar på ärren i hö-
ger hand. Krossade ben och söndertrasade
senor gör att den inte fungerar riktigt som
förut. Men han ler när han visar att handen
passar precis till maskingeväret. Han är 22
år, men har varit soldat sen han var 16.

Clary tänker på vilka erfarenhet han har,
så olika hennes.

Knappt har Ramon avlägsnat sig förän
Marion kommer gående. Han är klädd i
regnskydd. Över axeln hänger geväret och
under regnskyddet syns konturerna av am-
munitionsbältet.

Han ser mycket liten och ung ut.
Han sveper med blicken över omgivningen

och säger:

- Trots att jag själv kommer från Leon,
så tycker jag att Inotegas berg är det vack-
raste i Nicaragua.

rörstår att det r, "u,itåä älXTtäJåä
kommer det.

- Min bäste vän Silvio är död. Han dog
under resan till sjukhuset. Jag satt hos ho-
nom då.

Clary vet vem Silvio var. Han hade fått fle-
ra skott genom höften.

De döda hämtas av sina familjer. Lägret
bryts. Solen strålar och bataljonen skall flyt-
tas längre inåt bergen.

Clary får följa med. Man kan inte avvara
så många man som skulle behövas för att
föra henne tillbaka i säkerhet.

Vid förflyttningar färdas man i lastbils-
karavan. På flaken är killarna beredda på
strid, spanande. På jeepen är det likadant.

Hon tror ott
hon oldrig
skrottat så mycket
i helo sitt liv
som under dogor:no
i bergen med
Sondinos volpor

De kör genom områden där det finns contras.
Skönheten i naturen känns överväldigan-

de. Höjderna med solglittret som avlöses av
den täta lummiga grönskan.

När de passerar områden där träden och
grönska iigger tät och nästan snuddar Cla-
rys kind skärps hennes blick och hon håller
andan. Vad finns bakom träden? Hon fylls
av lugn glädje när hon ser en ung kille, klädd
i militärens camouflagefärgade uniform
komma ned släntrande för berget med vap-
net över axeln.

Sänt på natten anländer man till målet, och
tälten reses på nytt.

Dagarna går gch
Clary vänjer sig vid livet i lägret. Hon får

träffa många nya människor. Bussar med
värnpliktiga som varit i strid kommer till läg-
ret för att vila och de anhöriga besöker dem.
Befolkningen runt omkring kommer för att
få hjälp av olika slag.

Lägret flyttas då och då och man kommer
hela tiden till områden där contras härjat.
Hon ser förstörda skolor, sönderskjutna
sjukstugor, brända fält och talar med män-
niskor som blivit utsatta för terror.

Hon blir mycket medveten om var vapnen
finns hela tiden. Hon utvecklar en påtaglig
fysisk känsla av hur långt ifrån närmaste be-
väpnade person hon befinner sig.

När man går och badar till exempel känns
det obehagligt om vapnet ligger ett tiotal me-

ter bort, för att den närmaste vakten också
badar en kort stund.

Vid ett tillfälle, när en grupp är på väg i
jeepen just för att bada i närmaste flod, blir
de hindrade av några bönder som säger att
contras "håller på att jävlas" lite längre
fram.

De beväpnade hoppar genast ur jeepen och
går långsamt framåt vägen och försvinner
runt en krök i grönskan. Clary och en annan
person blir lämnade utan vapen vid jeepen.

Hon blir stående med ett krampaktigt
grepp om kameran, kan inte tala, inte söka
skydd för hon kan inte röra sig.

När hon ser människor långt borta tycker
hon ett ögonblick att det är contras som kom-
mer emot henne.

Hon tänker bara, "Jaså det var så här det
skulle sluta. "

Men det är hennes vänner som kommer
tillbaka. Den här gången var det falskt alarm.

**,F

Efter nio månader i Nicaragua reste Cla-
ry hem.

- När jag flög hem med Aeroflot, sov jag
över en natt i Moskva. Ett väldigt åskväder
drog förbi den natten, och jag vaknade, trod-
de jag var kvar i Nicaragua, och att USA in-
vaderat. När jag äntligen förstod var jag var,
började jag gråta hejdlöst. Det var väl spän-
ningen som släppte.

Clarys kompis kommer för att hämta hen-
ne. Utanför har solen gått ner. Jaha, det här
var Clarys lediga dag, tänker jag.

- Vad tror du om Nicaraguas framtid,
frägar jag.

- Det måste bli fred. Föreställ dig vad det
innebär att leva under ett ständigt hot. Skräc-
ken finns alltid där även om människor inte
låter den komma fram normalt. Men den
märks så fort något ovanligt inträffar.

Nicaragua behöver också ekonomiskt
stöd. Blockaden slår hårt. Det är brist på näs-
tan allting.

-Men Coca-Colaextrakt finns det for fle-
ra år! Clary skrattar. Hon gör ofta så, säger
något roligt och brister ut i ett klingande
skratt, för att strax åter bli allvarlig och kon-
centrerad.

-Men det finns en ganska stark solidaritets-
rörelse i USA. Det finns amerikanska städer
som är vänorter med städer i Nicaragua, viss-
te du det?

- Och det finns en organisation av ame-
rikaner som bor i Nicaragua, en del sedan
mer än 40 är. Den bildades efter invasionen
i Grenada. 350 amerikanska medborgare i
Nicaragua skrev till Reagan och förklarade,
att de absolut inte ville bli "befriade".

- Det behövs en stark opposition i Sve-
rige också. Det är det jag jobbar för.

Så ger hon sig ut i natten för att förbereda
nästa resa till Nicaragua. Då tanker hon ha
massor av övervikt med sig i bagaget. Och
se till att de övriga nio i brigaden också har
det.

Mon ico Do I in

l3



EN IRLANDSK HISTORIA

En tom trögungo voggos from och tillboko ov höstvinden ute

i den vildvuxno trödgörden.
I köket ör det mycket tyst. Kvor pÖ motbordet ligger en

gulnod teckning ov en prinsesso som vönt ryggen öt ett
stort, svort slott. Leksoker och tidningor ör spriddo över
golvet. I diskhon står skiiigo kostruller och mellon kronorno
hor en spindel nöston fött fördigt ett vockert nöt.

Det luktor vemod och ruttno motresfer.
Ingen hor glömt ott stödo undon hör. Det hor inte funnits

tid ott kommo ihÖ9.
Allt hor lömnots i störsto host.



Bollydavid

TEXT: SUSANNE JOHANSSON ANETTE ABERG



\, Tagra veckor senare får jag veta vad som hänt i hu-
| \ set vi lånade på Irlands sydvästkust, nästan längst

I \ ut på EuroPas västligaste udde.
På hemlig adress i Dublin träffar jag kvinnan som sön-

derslagen tog sina barn och flydde sitt hem en tidig mor-
gon i början av juni.

I ett land där du inte kan skilja dig, först för ett år sedan
kunde skaffa preventivmedel på laglig väg och där abort
är förbjudet blir flykten många irländska kvinnors enda
utväg ur kraschade äktenskaP.

Mary Begley är bara en av dem. Det här är hennes his-
toria.

Hon ser trött ut när hon säger:

- I hela mitt liv har jag kämpat mot det här förbanna-
de samhällets kvinnoförtryck. Och även om jag tvingas
gömma mig just nu, så har jag inte slutat slåss.

På irländska betyder hennes efternamn liten krigare'

- Jas är född tjugo a, rJr,åig, ro. det här landets moral
och lagar. Är för radikal och därför mycket ensam'

Mary sitter uppkrupen på en madrass, lutar ryggen mot
väggen. Hon ser blek ut i det kalla ljuset från en naken
glödlampa. Kroppen är späd som en fågels, håret har hon
ltippt mycket kort. Och fastän ögonen är rödkantade av
trötthet, så är blicken allt annat än matt.

Hon har bott i det här huset sedan hon flydde, snart fy-
ra månader nu. Delar det med två andra kvinnor som ock-
så lämnat sina män. Fyra barn finns i huset, alla flickor.
Tre av dem är Marys; Siobhan, I l, Doireann, 8 och Sile, 6'

Marys sovrum är sparsamt möblerat. Förutom madras-
sen finns just inte mycket mer än en låg hylla under fönst-
ret, fullproppad med tidningar, anteckningar och böcker.
Ett tegelstenstjockt irländskt-engelskt lexikon ligger upp-
slaget bredvid madrassen.

- Jagjobbar lite med att översätta engelska barnböc-
ker till irländska. När jag får tid över, vill säga. Att vara
mor till tre barn tar nästan all min tid nu. Men vi behöver
alla extra pengar vi kan få. Socialhjälpen och barnbidra-
get räcker inte långt.

- Men om det är något positivt jag bär med mig från
min uppväxt, så är det väl att min mor lärde mig hushålla
med pengar. Det lilla som fanns. Jag tillåter mig helt en-
kelt inte att bli lusPank.

I Marys hemtrakt vet folk vad fattigdom är. Byn Bally-
david på Dinglehalvön där hon föddes för snart fyrtio år
sedan ligger på ett kargt lågland mellan bergskedjan Bran-
don Mountains och den vilda Atlanten. I många genera-
tioner har människorna med knappa marginaler livnärt sig
av fiske och av att bruka den steniga jorden.

De naturliga förutsättningarna för ett drägligare liv har
varit begränsade genom historien, och genom engelsmän-
nens femhundraåriga koloniala utsugning krossades de fle-
ra gånger om.

Nordsidan av halvön är också ett av de allt färre områ-
dena på Irland där man talar irländska, eller gaeliska, som
förstaspråk.

- Många i min hemtrakt sätter likhetstecken mellan att
prata gaeliska och att vara fattig. För mig är det bara ett
.".-pit på hur irländarna vänt förtryckarnas vapen in i
sig själva, till ett självförtryck. Att prata gaeliska var kri-
minellt under den engelska terrorn, och språket utplåna-
des nästan.

Mary har funderat en hel del över självförtrycket'

- Den självförnekelse och puritanism som finns hos ir-
ländarna tror jag är en blandning av alla de olika läror som
tvingats på oss uppifrån under historien. Förutom allt som
engelsmännen stal ifrån oss, så körde de också i oss sin dog-
matiska kalvinism: vissa är för evigt dömda till förtappel-

se, andra till salighet. Gissa vilka det var som var de för-
tappade i deras ögon?

- Och sedan då den förbannade katolicismen som hål-
ler folket i ett järngrepp och naglat fast kvinnorna under
stövelklacken med kroppsförnekelsen, det sexuella förtryc-
ket och myten om den Välsignade Familjen.

arys äldsta dotter Siobhan kommer inrullande
på nyinköpta rullskridskor. Frågor om hon får
sticka ut en stund. Nöjer sig motvilligt med ett

"okej, men bara en timme, det är redan mörkt" och rul-
lar ut igen.

Lite nervöst lyssnar jag och Mary till den slamrande ex-
peditionen nedför trappan med skridskorna på.

- När jag var i hennes ålder, elva sådär, minns iag att
jag kände mig jävligt sexig. säger Mary när vi hört ytter-
dörren slå igen därnere och alla ben uppenbarligen är i be-
håll.

- Men jag hade ingen aning om vad jag skulle göra åt
den känslan. Redan då drogs jag till tjejer. Det gjorde mig
osäker, visste inte om någon annan som gjorde det.

- Jagmenar inte att jag uttalade ordet lesbisk för mig,
eller homosexuell. Det hade jag ingen aning om vad det
var, att det alls existerade. Även nu, men av andra skäl,
har jag svårt att använda ordet homosexuell. Låter som
en sjukdom, tycker jag. Och lesbisk är väl vackert i och
för sig, men det är ju grekiska, kommer inte från mitt eget
språk. Kallar mig gay, för det är bejakande. Glädjefyllt.

- Överhuvudtaget fanns det någon slags känslokyla i
min familj. Visst tyckte vi om varandra, men visade det
så sällan. Mamma var trettiosju när hon fick mig, jag tror
åldersskillnaden alltid hållit ett avstånd mellan oss. Och
både min far och bror var lite knepiga, svåra att komma
nära. Pappa var polis en period i mitt liv, jag tror att det
dödade något i honom, gjorde honom strikt och formell.

Mary beskriver sig själv som ett inbundet barn som flyd-
de in i böcker för att stå ut. När hon var fjorton började
hon i en katolsk internatskola. Även idag drivs skolorna
på Irland i stor utsträckning av kyrkan.

- Jagprotesterade vilt mot att börja där först. All dis-
ciplin, stenhårda regler och kontroll skrämde mig. Men när
jag väl börjat trivdes jag. Idag tror jag att det var för alla
flickor som gick där. Jag hade några små kärleksaffärer,
mycket i skymundan och oskYldiga.

fter fyra år i internatskolan började Mary på uni-
versitetet i Galway. Hon valde atI gä där för att
en stor del av undervisningen var på gaeliska. Det

var fem viktiga år, menar hon. Fick henne att vakna upp,
se vilken sluten värld hon levt i, både i hembyn och på in-
ternatskolan.

- Jag menar inte att skolan lärde mig nyttiga saker, uni-
versitetsvärlden är också isolerad. Men jag tog steget från
tonåring till kvinna under de där åren och började förstå
alla lögner som det förväntades att iag skulle gä pä: att
utbildning för en kvinna trots allt bara är ett mellanspel,
att hennes mål är att hitta en man. Bli maka och mor.

- Men att dra en barnvagn verkade aldrig särskilt ro-
mantiskt, tyckte jag. Och blev förbannad över att se hur
mina tjejkompisar tävlade om att hitta och få ihop det med
den snyggaste killen. Det var bara ett spel alltihop. Killar
intresserade mig inte alls på det sättet. De var hårda, tas-
kiga och utnyttjade tjejerna.

- Kunde aldrig förstå hur en förtryckare automatiskt
skulle kunna bli en älskare.

När Mary var tjugotvå träffade hon dock en man som
hon skulle ha ett nioårigt förhållande med.

- Men han var gift, och det är en förklaring i sig tror
jag. Eftersom det inte finns skilsmässa på Irland så behövde
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jag aldrig riskera att behöva gifta mig med honom. Jag
inbillade mig att jag älskade honom, kanske gjorde jag det
också. Han hjälpte mig att komma över mina komplex och
hämningar, lärde mig att tycka om min kropp. Och jag
upptäckte min sexuella lust för första gången, vågade till-
fredställa den.

- Jag blev nog lite sexgalen de där åren. Kunde inte få
nog.

Mary skrattar till, kryper ihop ännu mer och lägger ar-
marna om knäna. Kanske är hon lite generad.

- I den vevan slutade jag bikta mig. Sex utan syftet att
göra barn, ren sexuell njutning är ju synd enligt den ka-
tolska tron. Och jag kände bara att nu får det vara nog
med förnekelse. Hade ingen lust att morgonen efter en fin
sexuell upplevelse krypa in i biktstolen och säga att jag ång-
rade mig och aldrig skulle göra Detta igen.

Men förhållandet var inte bara positiv upptäckargläd-
je. Mary kunde aldrig räkna med att hennes älskare kun-
de finnas där när hon behövde honorn. Tid och plats för
deras möten bestämde han.

Och ett förhållande med en gift man accepteras inte. Folk
började prata.

- Jag kan inte säga om det var frustrationen eller tryc-
ket utifrån som gjorde att jag började umgås med hans
ogifte bror istället. Kanske jag tänkte: jag får väl nöja mig
med det näst bästa då, jag vet inte. Men ingenting ångrar
jag så mycket som att jag hamnade i säng med honom. Och
blev gravid.

- Den mannen skulle förstöra mitt liv...
Mary tystnar. Vänder bort blicken och tittar länge ut ge-

nom fönstret.
Det är fullkomligt becksvart utanför rutan.

his Man. That Man.
Mary uttalar aldrig hans namn när hon så små-

ningom börjar berätta om mannen hon gifte sig
med.

- Det är ett sätt att vända vreden utåt, svarar hon när
jag frågar varför. Nu ser jag honom som en symbol för
chauvinismen i det här landet, männens uppfattning om
kvinnan som ägodel, något att förbruka.

- Jag kommer ifrån alla förlamande självanklagelser
och personligt grubbel över varför det gick åt helvete. Är
ju knappast den enda kvinnan på Irland som utsatts för
terror, min historia är inte privat.

När Mary blev med barn jobbade hon på sina föräld-
rars pub nere vid hamnen i Ballydavid.

- Jag oroade mig inte över att jag var gravid. OK, sa-
ker och ting får väl ha sin gång, tänkte jag. Funderade var-
ken på att göra illegal abort eller gifta mig.

Men även om hon hade försökt, så går ingenting att dölja
i en liten by som Ballydavid. Magen växte till allmänt be-
skådande och Marys mamma stod inte ut med alla fördö-
manden som visserligen uttalades bakom ryggar, men än-
då var menade att höras.

Mamman pressade Mary att antingen gifta sig, eller stic-
ka iväg.

Mary reste till London. Men inte för att göra abort som
4000 irländska kvinnor gör varje år. Hon skulle föda sitt
barn.

- En väninna övertalade mig att be
följa med mig, som stöd. Och det var ju
fick av honom.

den här mannen
en jävla hjälp jag

I London hyrde de ett litet fuktigt rum med gaskamin
som enda värmekälla. Killen fick jobb, "men det mesta
av pengarna gick till ö1". Och så föddes deras första barn.
Siobhan.

- Förlossningen var smärtsam. Ingen hade talat om att

det skulle göra så ont. Andå hade jag fått några timmars
profylax - som jag fick tjata mig till. Minns hur ensam
jag kände mig när det var över, trots att min nyfödda dot-
ter låg i mina armar. Ännu en gång kände jag mig lurad
- av alla dessa sagor om lyckliga mödrar med nyfödda
rosiga barn.

tt komma hem till ett trångt och kallt kyffe med
en liten krävande människa gjorde det inte lätta-
re. Upp två, tre gånger varje natt, elda i kami-

nen, amma, trösta. Och var inte mannen ute, så låg han
och sov.

- Jag minns en natt när jag väckte honom, behövde
prata. Allt kändes så jobbigt. Och det enda han sa var: "va-
fan adopterar du inte bort henne för, om det nu är så be-
svärligt." Då var hon en vecka gammal...

Marys ögon är kalla. Men så spricker det hårda ansikts-
uttrycket upp i ett minnets leende:

- Vet du vad, kommer plotsligt ihåg att jag under de
där kalla, oändliga nätterna med Siobhan vid mitt brost
läste min första bok om lesbisk kärlek. "The well of lone-
liness" tror jag den hette. Såna böcker kunde man inte få
tag i på Irland då, men i London fanns de.

Efter några månader i England blev hemlängtan stark.
Mary, mannen och barnet återvände till Irland och Bally-
david. De gifte sig efter ytterligare påtryckningar utifrån
och Mary gick tillbaka till sitt jobb i puben.

Började tjäna egna pengar igen och var inte längre be-
roende av mannens.

- Då föll det där skuggäktenskapet i bitar direkt. Jag
ville ju aldrig gifta mig for det första, och när vi ändå gjorde
det ville jagta mig ut det så snabbt som möjligt. Och när
jag då fick en ekonomisk grund att stå på - för mig själv
och min dotter ville jag att vi skulle separera.

Juridisk skilsmässa av den typ vi har i Sverige existerar
inte på Irland. Men det finns några utvägar, antingen via
staten eller kyrkan, om makarna vill separera. Är parter-
na överens kan man ansöka om "separation by agreement"
vilket innebär att man delar upp ägodelar och kapital, de-
lar vårdnaden (även om barnen juridiskt sett tillhör fadern)

- men fortfarande kan man inte gifta om sig efter som
det tidigare äktenskapet inte är upplöst.

Via domstol kan ena parten också försöka få ett beslut
om att utestänga den andra från hemmet. Detta kallas
"barring order" och i de övervägande fallen av av ansök-
ningarna handlar det om kvinnor som fysiskt misshand-
lats av sina män och vill ha den juridiska rätten att hålla
dörren stängd för dem. En "barring order" är dock tids-
begränsad till högst ett år. Sedan måste ny ansökan ske.

En tredje väg ar att söka "church annullment". Då ska
ena parten inför kyrkan bevisa att hon/han antingsn lving-
ades in i äktenskapet, eller att hon/han dagen för gifter-
målet inte var vid sina sinnens fulla bruk. Äktenskapet upp-
löses då, eller rättare sagt: det har aldrig ingåtts. Finns det
barn med blir de utomäktenskapliga efter ett "church an-
nullment".

Totalt sett kommer över 70 procent av alla olika sepa-
rationsansökningar från kvinnor.

- Jag bad honom lämna mig, fortsätter Mary, men han
vägrade. Så det blev jag som fick lämna honom istället.
Men det skulle ta sex år. Under den tiden foddes också Doi-
reann och Sile.

å rullade terrorn in i Marys tillvaro, som tjockan
från havet. Ingenting hände över en natt.

Mannens desperation övergick i hat, smygande
letade sig hoten in i huset, fyllde rummen, ett efter ett. Mary
satte hänglås på sin sovrumsdörr, allt oftare trängde han
sig på henne mot hennes vilja.
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- Ett sätt att klara mig genom de åren var att försöka
bygga upp en ny identitet som lesbisk. Men det var ett en-
samarbete, landsbygdens människor sitter stenhårt fast i
den konservativa katolska moralen. Jag väntade mig inte
att kunna prata med någon i Ballydavid om min homo-
sexualitet.

- Ännu mindre hoppades jag träffa någon kvinna'
Marys sätt att finna svar blev att skaffa böcker, tidskrif-

ter och annan information från Dublin och England, tog
kontakt med National Gay Federation i huvudstaden'

1981 lämnade hon mannen första gången, tog barnen
med sig och for till Dublin. Stannade där ett halvår, "sam-
lade på mig styrka", reste tillbaka och lyckades kasta ut
mannen ur huset. Han flyttade till Dingle, en stad någon
mil bort.

- Under tiden i Dublin hade jag tagit reda på vilka ju-
ridiska vägar som fanns för en separation. Och först ver-
kade det som om den här mannen gick med på en "sepa-
ration by agreement", men när papperen skulle skrivas un-
der vägrade han.

Men Mary gav inte upp. Hennes målmedvetenhet blev
starkare och starkare, och i takt med den ökade mannens
våldsamheter.

Han kom till huset, dag som natt, bevakade Mary och
barnen. De visste aldrig när han skulle dyka upp' Flera
gånger bröt han sig in, gick bärsärkagång, slog sönder och
stal saker.

Det var nu som den fysiska misshandeln gick från hot
till handling.

Vid två tillfällen försökte Mary via domstol utestänga
honom från huset. Men hon lyckades inte få en "barring
order", kunde inte visa upp tillräckligt med blåmärken'

- De där två rättegångarna har varit mitt livs mest för-
ödmjukande stunder. Första gången, för fem år sedan, an-
vände mannen "bevis" mot mig som han stulit från mitt
rum: lesbiska böcker och mitt medlemskort i National Gay
Federation. Och domaren sa: "Mrs Begley, ni har sexuel-
la problem".

- Nej, sa jag, iag är medlem i en organisation som är
laglig här på Irland. Och trots attiaghade vittnen med mig
som intygade att han slagit mig, så var mitt "brott" större
i domstolens ögon. Jag förlorade målet och fick betala dyrt.

I april i år försökte hon igen, men lika resultatlöst'

- Jag trodde inte att den här mannens terror mot oss
kunde bli värre, men det blev den. För första gången i mitt
liv kände jag dödsskräck. Barnen rörde han aldrig' men
han misshandlade mig inför ögonen på dem.

n söndagskväll i början av juni i år hörde Mary
hans bil bromsa in kraftigt utanför huset. Snabbt
låste hon ytterdörren, föste in flickorna i sitt sov-

rum och låste in sig där med dem.
Men inga dörrar stod emot hans raseri. Han drog ut Ma-

ry ur sovrummet, in i badrummet, låste och stoppade nyc-
keln i fickan.

- Han sparkade mig runt på det kala golvet. Jag vet
inte hur länge. Skrek som en besatt att han skulle döda mig.
Jag har aldrig sett sånt vanvett som i hans ögon den kvällen.

- Den enda förklaring jag har att 1ag fortfarande lever
är attjag höll mig så lugn, hur i helvete jag klarade det.
Sa bara: "sluta nu, låt mig gå". Blodet rann från ett sår
i pannan, kroppen bultade och värkte, men jag var inte
illa skadad.

Mary försökte trösta de uppskakade och gråtande bar-
nen. Mannen somnade utpumpad på en soffa i vardags-
rummet.

- När jag såg kniven bredvid honom på golvet bestäm-
de jag mig. Flydde vi inte nu, kanske det skulle bli försent.

Mary rafsade ihop det nödvändigaste åt sig och barnen,
klädde på dem och när gryningsljuset spred sig över ber-
gen i öster lämnade de sitt hem.

Ingen skulle bo i det huset, möjligen tog sig mannen in
ytterligare några gånger, förrän jag och Anette lånade det
fyra månader senare.

- Jag vet inte tl'r, tanJ. ", Oå-.r att bo här i Dublin,
säger Mary. Visst saknar vi kusten och havet, men att bo
här i storstaden är bra för oss nu. Trots buller, avgaser och
kriminalitet.

- Det jag skall göra nu, ät att försöka få ett "church
annullment". Min far har fätttag i en läkare, som kanske
kan intyga att iagvar under psykisk press när jag gifte mig.

- I slutet av oktober skall jag träffa en präst här i Dub-
lin. Jag tänker fräga honom om hans förnamn det första
jag gör, har ingen lust att kalla någon Fader.

Om Mary får äktenskapet upplost av kyrkan, blir hen-
nes tre barn rättslösa eftersom de då inte har någon far.
Mary måste då försöka adoptera dem.

ary vet inte riktigt hur barnens relation till sin
far skall se ut i framtiden, vare sig hon får ett
"church annullment" eller inte.

- Så länge han inte får ordning på sitt liv, så är det bäst
att flickorna inte träffar honom. När vi bodde i Ballyda-
vid mådde de mycket sämre än nu. Fast han inte rörde dem,
så litade de inte på honom, blev nervösa. De kunde ju inte
undgå att se vad han gjorde mot mig.

- Barnen och jag har ett bra och öppet förhållande nu.
vi pratar mycket om det som hänt , jag talar om för dem
att jag inte tycker det är rätt att någon människa har den
lagliga rättigheten att förtrycka en annan människa, jag
försöker berätta för dem vad det är att vara gay.

- Men de är självständiga nu på ett sätt som de inte var
förut, utvecklas mer och mer till egna personligheter. Så
de vet vad de gillar och inte gillar och sätter emot mig när
jag blir för ensidig i våra samtal. Det är bra, ett tecken på
att de är mer harmoniska nu.

För egen del mår hon också otroligt mycket bättre nu,
menar hon. Känner energin komma tillbaka, har fått till-
baka livslusten och tycker inte att veckans dagar räcker till
för allt hon vill göra. "En ledig dag!" svarar hon blixt-
snabbt när jag frägar henne vad hon önskar sig mest nu.

Barnen tar förstås mycket tid, hon läser mycket, jobbar
inom kvinnorörelsen bl med en stenciltidning som kom-
mer ut en gång i månaden, har ta.git upp intresset för ir-
ländsk traditionell musik och spelar dragspel på gatorna
då och då med en kompis. Och nu skall hon starta en språk-
cirkel i gaeliska för kvinnor.

Men livet är aldrig bara svart eller bara vitt. Att vara
feminist och lesbisk i en katolsk och mycket manlig värld
som den irländska är en ständig kamp.

- Det är tröttsamt,tar en massa kraft, att ständigt kon-
fronteras med allt ruttet i det här samhället och hela tiden
försöka slåss mot det. Men jag har ju träffat andra kvin-
nor som tänker som jag här i Dublin, som har gått igenom
samma djävulskap - och jag tror att vi kan göra något
tillsammans. men det tar tid, och jag är otålig.

- Sedan är det inte bara en källa till styrka att möta
dessa kvinnor. Vi upptäcker hur känslomässigt kvaddade
vi är. Under mina fyra månader här har jag träffat flera
lesbiska kvinnor som aldrig haft en sexuell relation med
en kvinna. Trots den inre kamp som ligger bakom att vå-
ga komma ut som lesbisk i ett land som vårt, så är det ka-
tolska skuldbegreppet så djupt rotat i flera av oss att vi
inte klarar av sexuella relationer utan syftet att sätta barn
till världen.
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ary har svårt att svara på vilken fråga som är
den viktigaste att driva för att förbättra kvin-
nornas situation på Irland. Hela samhället är

ett råttbo
nar hon.

av kvinnofientliga attityder, lagar och moral, me-

Att förändra attityder tar en sådan tid. Hon tar förra
årets folkomröstning om abort som exempel, en omröst-
ning som slutade med att 70 procent av befolkningen rös-
tade emot att införa abort på Irland, efter en intensiv het-
skampanj från organisationen Rätten till liv och katolska
kyrkan:

- Debatten innan folkomröstningen visade på en rö-
relse i rätt riktning, folk började faktiskt ifrågasätta en hel
del. Men omröstningen kom för tidigt, många retirerade
när kyrkan gick till angrepp och röstade som de "borde".
Och med omröstningens resultat nöjde sig tydligen det ir-
ländska folket, debatten tystnade helt.

- Idag är abortmotståndet starkare än på många år.
Enligt den irländska konstitutionen måste i sista hand

en folkomröstning ligga till grund för en grundlagsändring.
Idag ser det ut som om nästa folkomröstning kommer att
handla om skilsmässor. En grupp som heter Divorce Ac-
ting Group har funnits i tre år och pressar regeringen på
ett ställningstagande.

Regeringen har svarat med att tillsätta en arbetsgruPP,
the Committee for Marriage Breakdown, som skall arbe-
ta fram ett underlag för en eventuell folkomröstning. Ar-
betsgruppen skulle varit klara i våras, har nu fått utsträckt
tid. Tidigast i april nästa år vet man säkrare om det blir
någon omröstning eller inte.

- Tror det är bra om den inte kommer för snabbt. Även
om folk ändrar uppfattning, vågar gå emot kyrkan - så
behöver de tydligen tid för att i slutändan öppet våga stå
för sina åsikter. Vi har inte råd att göra om samma miss-
tag som i abortomröstningen.

- Men för mig är inte frågan om skilsmässa eller inte
den viktigaste, trots det jag själv varit med om. Vi måste
göra upp med hela det katolska kvinnoförtrycket, ifråga-
sätta äktenskapet och den heliga Familjen.

- Fan, jag vet inte var man skall börja...
Mary ser plötsligt mycket trött ut, stödjer hakan mot

händerna. Vi sitter tysta elt tag.

- Jag tror jag skall försöka skriva ner det jag har upp-
levt, säger hon till slut. önskar att jag läst det jag har be-
rättat för dig för tjugo år sedan. Då skulle jag aldrig gått
in i det här helvetet...

n långtradare dånar förbi nere på gatan så föns-
terrutorna skallrar. Sedan blir det tyst och vanligt
utanför igen. Området där Mary och barnen bor

ligger en bit från Dublins centrum, det är en lugn och aning-
en fashionabel stadsdel med välklippta häckar och blank-
polerade bilar.

Ingen i hembyn har fått veta Marys adress i Dublin. Hon
vågar inte ge någon den av rädsla för att mannen skulle
tvinga den personen att berätta. Mary har via telefonsam-
tal med sin mor fått höra rykten om att han gett sig fan
på att hitta henne och barnen.

- Det är skönt att ha andra vuxna i närheten. Tror inte
att jag vägat bo ensam med barnen. Jag vet att han kan
ta sig till vad som helst...

Jag ser oron i Marys ögon, känner hennes skräck. Rum-
met där vi sitter, över femtio mil bort från Ballydavid,
känns plötsligt inte alls tryggt längre.

Någon ropar nerifrån köket och frågar om vi vill ha te.
Vi reser oss samtidigt och går ner.E EN IRLANDSK HISTORIA

I
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ANITA JOHANSON
Mön
Min första man
läste latin på universitetet i Lund
när jag mötte honom.
Han hade bred Strindberg-pannna,
gammaldags-väst och fladdrande trenchcoat
och var rank som en ung lind

Han var son till min konfirmationspräst
och spelade orgel i kyrkan
om söndagarna.

Det var på orgelläktaren
efter gudstjänsten
vi avlade vårt första barn
efter det att de himmelska tonerna
av Gammal Fäbodpsalm
klingat ut

Tio år senare var han en man
med förlupen hustru
och tjurnacke.
Han kapslade in sitt sår i fett,
skräddarsydda kostymer,
dagar fulla av åtaganden
och korta, drömlösa nätter

Jag skrev poesi
och umgicks med konstnärer och fyllbultar
på Timmermansgatan
medan han gjorde karriär.
Sedan flyttade jag ihop
med min lärare på engelsk-kursen,
en Jesusgestalt med sex barn,
medlem i kväkarnas församling,
hälsokostare och renlevnadsman

Vi sov för öppet fönster
hela vintern
och jag fick blåskatarr.
Jag ät bakelser i trappuppgången
och hörde på Sven-Bertil Taube
på grammofonen i smyg
men det hände att jag
blev tagen på bar gärning

Efter ett svartsjukeanfall för mycket
och mordhot från hans äldste son
fick han flytta
med sina arton flanellnattskjortor
och boxen med biodynamiska potatis

Jag åkte på rekreation
till Arne Mattssons vattenkvarn i Knivsta,
eldade stora brasor
och sov över ett vattenfall.
Jag minns att i skogen
hittade jag en jättestor, förtorkad svamp,
den var som en sol.
och jag bar den i famnen
minst en mil i regnet
och en dag mötte jag
Jan Fridegård vid en ruin

Min tredje man
är liten som en tita
och snäll som ett får.
Han sköter hus och barn
medan jag är på resa,
tar emot mina skyddslingar
och sorger
i sin sorglösa famn -Han är saktmodig och förnöjsam,
välbalanserad som en trapetskonstnär
och mycket intelligent -
Vi har inga kontroverser
och lunkar styckevis sida vid sida
i samma takt -

Martine Durand
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Vönner
Bland människorna som far förbi
finns en alkoholiserad mus,
hon är mager som ett streck
och saknar skugga

Laban är en annan
han är tjock
och helt upptagen
av sig själv -han går runt, runt,
en gorilla i bur -kommer inte fram
och inte ut

Svarta Klara tyckte jag om
när jag var barn
Bland stadens alla tanter
var hon den enda intressanta -svartklädd, cyklande,
håret som en svart vimpel bakefter,
baktalad, ökänd, begabbad,
titulerad inte fru
men hora

Amanda med katterna
var en annan barndomsgestalt,
hon var en docka av porslin
med katter på båda axlarna
och beskodd med knäppkängor.
Hon var innesluten
i ett hemligt leende
och ögonen var förlorade
i det blå; hon var också värd att efterlikna
Kalle var en av dom
jag stannade till för,
han var alltför illa åtgången
av T-sprit och kalla utesovarnätter
för att jag skulle kunna gå vidare -
Och på samma sätt var det med Ulf, den linhårige,
monsterälskaren,
och den maniskdepressive norrmannen
(som stal grannens baby)
och den unga, stammande modern
och det mongoloida barnet.
Vi flyttade alla tillsammans
i ett utdömt rivningshus
med bad
tills vi åter skingrades
och jag hamnade i en biskops hus
som mätress -
Bland alla dem jag far förbi
möter jag ibland en clown
som kan lära mig
ett eller annat konststycke
och somliga odjur
är villiga att lära ut
ett skurkstreck
i utbyte mot en cigarett

Det finns dom som gråter vådligt,
dom måste man trösta så klart
och kloka ord kan man få
när man minst anar det
och insikter kan man faktiskt hitta i trad
om man är tillräckliet vaksam
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Hotor d.i
Hatar dej
för att du krossar mina tankar
stör mina planer
rubbar mitt mönster
det som jag flitigt vävt samman
och trodde var hållbart

Du bryter dig in
kilar fast ett spett
bänder långsamt upp en öppning
ett sår

Försöker vara stark
men du är starkare

Vill bara vara svag
ligga på din arm
känna dina dofter
andas in dina lukter

Är rädd
ia, iag är rädd
för att känna dis
för att älska

Ockupera inte min kropp -fast det redan är gjort
försöker jag
förbjuda dig

t.tl o IKrooo
du kliar mig med
livlig blick
ögonmassage
för min veka kropp
upprörd
vidrörd energi
upphörd kontroll

sedan
avvisad
som brukad
instängd
fylld av dunkel
ogräsbekämpningen inleds
med långa naglar
rensar jag
tills de bryts
då lånar jag dina
i plast
som aldrig går av

Fromkollo
Bind mig i film
Slå till
Framkalla känslor
Utslätat, trist
kräv en ny kopia
Svart på vitt



luAJ PERSSON
Artigt svor
När jag skrivit tusen
hungriga kärleksbrev
Tagit hundra sömntabletter
Hoppat från sjätte våningen
Skurit av mig halspulsådern

Då skriver du ett kort och
tackar för visat intresse

Det utblommade
i dina ögon
skjuter nya skott

Och jag kupar
mina läppar
över grodden

Romontik
Anonyma kyssar
från en mycket
blyg älskare

Du fnissar och
vänder bort huvudet

Himlen är lika
blå som hans
troskyldiga ögon

Och du nänns inte
säga att du egentligen
föredrar åskväder

Nyo skott Att olsko

Blåmörken
Blåmärken både
utanpå och inuti

De inre är ömmast
Så snälla du, var
försiktig och kyss
dem inte

Att älska med dig
är som att störta
genom sitt innersta
och plötsligt upptäcka
att mörkret redan
är bebott

Glömskon
Det är väl typiskt
att jag skulle
glömma elden

Nu då allt
borde brinna

Nu då vi
tänkt slingra
oss som lågor
kring varandra

Bränna upp alla
våra helveten ANNIKA NIELS I

Lena Andersson
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Jag kom till i en värld, som jag varken kunde eller ha-
de styrka att ändra på.
Jag föddes där jag föddes, och ingen annanstans.
Mina föräldrar var de de var, kunde inte vara några
andra.
Att jag fick en syster och inte en bror, det var bara så
och ingenting att göra åt.
Min uppfostran går inte att göra om, jag bara växte.
Stegen och valen var mina, fast jag under många år
gick i andras fotspår.
Sorgen och svårigheterna, döden, fanns som den finns
för alla.
Döden kom och livet fortgick.
Att jag föddes som en kvinna, gjorde att jag inte var
en man.
Att leva som kvinna var att s.ä
likt mannen.
Även om jag under många år apade efter.
De val jag tvingades göra blev många gånger fel, men
ofrånkomliea.

Att stiga upp på morgonen måste jag göra, liksom alla
andra.
Sömnen tar som allting annat slut, och att ligga kvar i
sängvärmen en hel dag blir för tröttsamt.
Den kommer också som allting annat när den själv
vill, hur mycket man än vill göra.
Släcker ögats klara glans och tömmer alla lemmar på
deras energi.
Så vuxen blev jag som alla andra, trots att jag strider
för barnet.
Dessutom var människan redan den hon var, hur myc-
ket jag än ville henne till något annat.
Även kärlekens lagar var instiftade på förhand, trots
att jag kämpade för andra.
Och det att någon kallade mig dum arbetarunge redan

som en kvinna, och inte då mitt första livsskrik ljudit genom förlossningssalen,
var sannerligen inte mitt fel.
Utan den värderingen följde mig och fanns redan och
lades på mina axlar långt innan jag ens var påtänkt.
Jag valde inte min tid, den valde mig.
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SO L I DA R I TETSA R B ETE fräXiå:'"T-t"#il.1ertaga 
i Emmaus

LATINAMERIKA

Är du intresserad? Har du arbetat
fackligt, med solidaritetsarbete eller
liknande? Kontakta då UBV -Utbildning för biståndsverksamhet.

Vi söker nu: Tekniker såsom verk-
stadsmekaniker, elektriker, verktygs-
makare, fordonsmekniker. Ekono-
mer, vetrinärer, agronomer, miljö-
tekniker, sjuksköterskor med vidar-
utbildning, sjukgymnaster, arbetste-
rapeuter, lab ass, läkare, tandläkare,
radio- och studiotekniker, förskollä-
rare m fl yrkeskategorier.

Efter en förberedande utbildning
i bla spanska, latinamerika och infor-
mationskunskap får du arbeta två år
i Nicaragua, Colombia, Peru, Ecua-
dor eller Bolivia.

VI söker änen en koordinstör för
volontäradministrationen i Nicara-
gua, för denna tjänst fordras goda
kunskaper i spanska samt Latiname-
rika erfarenhet.

För information och ansöknings-
handlingar skriv eller ring!

UBV-Utbildnins för biståndsverk-
samhet
Barnängsg. 23
116 4l Stockholm
Tel. 08/714 09 85

Ansökan ska vara UBV tillhanda
senast I mars -86.

EMMAUS BEHOVER
FÖRSTARKNING

Solidaritetsföreningen Emmaus
Björkå har ett stort behov av fler ar-
betskamrater som vill ge ett praktiskt
stöd till befrielsekampen i Afrika och
Palestina.

Vi jobbar på heltid med att samla
in kläder, skor och annat material
som skickas till ANC, SWAPO,
PFLP m.fl. där det fördelas bland
människor i flyktingläger.

Förutom klädsorterare har vi ett
akut behov av lastbilschaufförer, bil-
mekaniker och förskollärare till vår
huvudanläggning Björkå i Småland.

För att öka den politiska motiva-
tionen har vi en halv dags studier per
vecka där vi studerar befrielsekam-
pen, politisk grundkurs och läget i
världen. Därigenom är det möjligt att
få tjänstledigt för studier från nuva-

Lönen består av fickpengar, mat,
bostad, kläder m.m och dessutom
tillfredsställelsen av att utföra ett
konkret arbete mot förtryck och im-
perialism, för utsugna människor i
tredje världen.

Är du arbetslös eller kan ta tjänst-
ledigt en tid och vill jobba med soli-
daritetsarbete på heltid? Kontakta då
Emmaus Björkå, 360 70 ÅSPIA,
Tel: 0481-660 15.

FEMINARIAFONDEN

Kära kvinnor som arbetar eller pla-
nerar aktiviteter inom lesbisk kultur
och livsglädje.

Efter feminariet 1983 startades en
fond.

Fonden skall främja icke organisa-
tionsbundna grupper eller enskilda
kvinnor i Sverige, som arbetar med
projekt med målsättningen att of-
fentligt sprida lesbisk kultur och
livsglädje.

Om projektet blir vinstgivande be-
traktas fondbidraget som lån utan
ränta. Uppgår inte projektvinsten till
fondbidragets storlek återbetalas bi-
draget så långt som möjligt.

Fonden förvaltas av feminarierå-
det. C:a 5000:- reserveras för fram-
tida feminarier. Resterande fördelas
på olika projekt.

Det har varit feminarier varje år se-
dan 1983, en helg med musik, poesi.
teater och workshops. Vi vill gärna
att detta fortsätter någonstans i
landet.

Vi vill också ha kontakt med kvin-
nor som vill vara med och besluta om
feminariapengarna: hör av er till oss.

Skicka ansökan med beskrivning
av projektet, er budget och informa-
tion om andra finansieringsmöjlighe-
ter till:
Feminariagruppen
Kvinnohuset
Snickarbacken l0
III 39 STOCKHOLM
Ansökningstider: l/2 och l/10

LESBISK BOK

Vi behöver en bok om oss själva!
Hur har dina erfarenheter sett ut? Be-
rätta om fördomar du mött, sorg,
glädje, erotik, familj, samhällelig
kamp, arbetskamraters reaktioner
etc.

Materialet kan vara dikter, novel-
ler, brev, dagboksblad, sånger, artik-
lar, intervjuer, bild, foto...

Hjälp oss att förverkliga idön -skriv, systrar, skriv!
Hör av er till: "Lesbisk bok".

Kvinnohuset, Snickarbacken 10, I 1 1

39 Stockholm.

STUDERA
PA BONA

l5 veckors temakurs våren 1986 på
BONA

Vi studeror och diskuterar.' Den
kvinnliga omsorgen hemma och
borta, familjen, arbetarrörelsens och
kvinnorörelsens kvinnobild - i går,
i dag, i morgon. Vi skapar också
själva.

Kursen är viktig i synnerhet för
kvinnopolitiskt och jämställdhetsak-
tiva.

Du kan söka studiemedel eller vux-
enstudiestöd (före 15/ l0)

Kontakta BONA folkhögskola -en arbetarrörelseskola med marxis-
tisk profil.

Tel. 0141 /2Il 33

salg & abonnement fra:
Kje.rringRåd, Rådhusgt. 2,0151 Oslo I
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FORVISNINGEN
För de svarta i sydafrika är hon nationens moder.
För de vita är hon inkarnationen av den "Svarta faran"'
Hon är Winnie Mandela - sedan 1958 gift med Nelson Mande-
la, ANC-ledaren som nu suttit fängslad i 23 är.
Följande är ett utdrag ur Winnie Mandelas bok "En bit av min

sjal foljcle med honomi" nyligen utgiven på svenska av förlaget
Alfabeta. Det är en mycket personlig berättelse om en kvinnas svåra

liv och outtröttliga kamp mot rasismen'
Winnie Mandela har inte låtit sig knäckas - trots allt'
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et var på natten till den 16 maj 1977.
Jag satt som vanligt över mina böcker i mitt

hus i Soweto. Eftersom jag arbetade hela dagen
kunde jag bara studera på nätterna. Den här natten höll
jag på med ett sociologiskt arbete, som jag måste lämna
in nästa dag.

Jag hade redan hört konstiga ljud en tid - steg som gick
runt huset - men sedan hade jag inte ägnat dem någon
större uppmärksamhet. Jag är van vid konstiga ljud. Egent-
ligen är jag alltid medveten om att jag är bevakad. Jag är
aldrig ensam, aldrig någonsin, var jag än är. Det hör helt
enkelt till mit liv. Det var ingenting särskilt for mig att hö-
ra steg. Jag tittade inte ens efter. Så litet intresserade det
mig vem det var som snokade kring mitt hem om natten.
Säkerhetspoliser har jag ju alltid omkring mig.

Vid femtiden hörde jag ett brak, som om någon föll in
i mitt rum rakt genom väggen - och i mitt hus i Orlando
i Soweto har jag cementväggar. Det var ett fruktansvärt
oväsen, som om det föll småsten på taket. De bultade över-
allt i huset på samma gång - på dörren, på fönstren, på
alla väggarna. Överallt dunkade de på huset med knytnä-
varna.

Då visste jag vad det var som höll på att ske.
Jag hade klart för mig att jag skulle gripas, anklagad

enligt paragraf 6 i terroristlagen.
När jag öppnade dörren såg det ut som om Sydafrikas

hela arm6 störtade in i huset - män i camouflageuniform,
säkerhetspolis, alla tungt beväpnade. Jag tog automatiskt
min packade väska - sedan flera år har jag alltid haft en
för sådana tillfällen.

"Ni är arresterad", hette det.
Sedan viixlades de vanliga replikerna. Jag ville inte lämna

Zindzi ensam utan att veta hur länge jag skulle bli borta.
Men de lat mig inte ens tala ut. Jag släpades helt enkelt
bort med våld och fördes till Proteas poliskontor. Där vil-
le de förhöra mig, men när man har suttit inspärrad så of-
ta som jag så finner man sig inte i deta meningslösa forfa-
rande. Ingen polis kan numera komma och inbilla sig att
han bara kan förhöra mig - så gammal som jag är nu!
Så länge jag var ung och oerfaren var det kanske en annan
sak, men i dag - om en liten boerpolis kommer och stäl-
ler frågor till mig så förspiller han sin tid. Vi förolämpar
bara varandra. Det är inte mer med det.

Klockan tio på morgonen såg jag plötsligt Zindzi kom-
ma till min cell, eskorterad av tungt beväpnad polis. Hon
hade nycklarna till vårt hus i handen. De tre tjänstemän-
nen som hade forsökt förhöra mig reste sig, och en av dem
sade:

"Nu går vi. Ni har förvisats till Oranjefristaten."

ag hade inte en aning om vad han menade. Jag trod-
de att jag hade gripits och att jag skulle föras från
Protea och som vanligt placeras i ett fängelse i Pre-

toria eller någon annanstans. Först när Zindzi kom in till-
sammans med de tungt beväpnade männen började det gå
upp för mig att jag skulle förvisas.

Jag kördes bort i en arm6lastbil som stod framfor polis-
kontoret. Allt vi ägde hade de helt enkelt kastat på flaket.
Inte packat, utan bara slängt dit. Sängkläderna hade de
rivit ur sängarna, skåpen hade de tömt, min servis, Nel-
sons böcker, bestick, vaser och mat - allt hade de kun-
nat lägga vantarna på. Tre fjärdedelar av servisen hade gått
sönder. Det är deras sätt att packa. Hälften av alltsammans
var trasigt.

Sedan for vi iväg. Konstigare än så var det inte.
Zindzi och jag satt där bak, omgivna av tungt beväpna-

de män. Framför och bakom oss for en eskort av armö-
fordon. Dittills hde jag aldrig hört talas om någon ort som
hette Brandfort. Framfor poliskontoret i Brandfort lasta-
des vi av och överlämnades formellt till Oranjefristatens
säkerhetspolis, fulltaligt mobiliserad för att hälsa oss väl-
komna. Man förde oss till det här huset - fast ordet'hus"
måste betraktas som en förskönande omskrivning när det
gäller de här tre cellerna.

När vi kom hit kunde vi inte ens ta oss in i huset. Fram-
för ingången tornade en stor sandhög upp sig, och de två
små rummen och det lilla köket var fulla av grus och jord.
Inte ens våra möbler gick in genom dörren. Dörrarna i de
här barackerna är inte större än toalettdörrar. Soffan, säng-
arna, kylskåpet - allt fick köras tillbaka till poliskonto-
ret och ställas in där. Vi hade bokstavligttalat ingenting.
Inget ljus, inget vatten, ingen spis, ingenting att äta. De
slängde våra knyten på golvet - och så var vi ensamma.

Första natten kröp vi intill varandra på en madrass. Det
var fruktansvärt. Jag menar det - den första tiden var
fruktansvärd. Och det var väl också just det som var me-
ningen: de ville att vi skulle bryta samman.

Människorna här i Brandfort hade en veckolång skräm-
selkampanj bakom sig. På åtskilliga möten hade parla-
mentsledamöter och poliser talat om för dem att en "ond
kommunist" skulle komma till Brandfort, en "ytterst farlig
kvinna". Det skulle vara farligt för alla att ha någon kon-
takt med mig.

"Hon kommer att säga åt er att ni måste kämpa för ert
land. Hon kommer att slå i er en massa lögner. Den som
beträder hennes hus kommer att gripas och måste räkna
med att tillbringa resten av livet i fängelse, precis som hen-
nes man har suttit bakom lås och bom hela livet".

an kan föreställa sig hur detta skrämde upp
folk.

Och vi, vi kunde till en början över huvud
taget inte göra oss förstådda. Jag talar inte afrikaans, och
när jag kom hit kunde jag inte heller ett enda ord shona,
som de svarta här talar. Inte ens barnen skonade de. För-
äldrarna fick order att förbjuda också barnen att ha nå-
got med oss att göra.

Men till sist blev resultatet av regeringens fortalskampanj
motsatsen mot det avsedda. Folk tänkte helt enkelt för sig
själva:

"Den här kvinnan måste ha någonting som är bra för
oss, efersom regeringen tydligen till varje pris vill hindra
oss från att fä reda på det."
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En svart utgår automatiskt från att det som en vit säger
är dåligt måste vara bra, och omvänt.

Det dröjde inte länge förrän små brn som gick förbi mig
pä gatanknöt sina små händer och sträckte dem upp i luf-
ten. Vi har aldrig lärt dem att detta är Black Power-
hälsningen, och att det uppfattas som ett tecken på solida-
ritet i kampen. Det visste folk av sig själva. Det kan ingen
ha talat om för dem. Naturligtvis höll de sig undan tills
polisen hade lämnat gettot igen, men sedan kom de till oss

med små gåvor - en bit pumpa, ett par bönor, någonting
att äta.

Alla kände till Nelson Mandela. Alla kände igen hans
namn.

Jag har för länge sedan slutat upp att finnas till som in-
divid. De ideal, de politiska mål som jag står för är de ide-
al och mål som tillhör detta lands folk. De kan ju inte ba-
ra glömma sina egna ideal. Något "privat jag" har jag in-
te. Allt som de gör mot mig gör de mot detta lands folk.
Jag är och förblir alltid bara en politisk barometer. I min
aktuella situation kan man avläsa graden av det politiska
förtryck som för tillfället rådet i landet.

När de sänder mig i landsflykt är det inte personligt me-
nat. De inbillar sig att de med mig också kan förvisa de
politiska idÖerna. Men det är en historisk omöjlighet. Det
kommer de aldrig att lYckas med.

Jag som enskild individ har ingen betydelse för dem. Det
jag står for vill de förvisa. De kan inte göra mig en större
dra.

ör de vita i Brandfort ät iagen levande symbol för
oroligheterna i landet. Min närvaro skrämmer
dem. därför att de är rädda för framtiden. De svar-

tas attityd har ändrats sedan jag kom hit. "The Kaffir
Struggle", kaffrernas kamp, har nu blivit en påtaglig verk-
lighet här också för de vita. Den är inte längre någonting
som utspelar sig någonstans långt borta, utan hör till var-
dagslivet.

For forsta gången upplever de vita här en svart av det
slag som får besök av människor som de aldrig tidigare
haft att göra med, som de aldrig sett ansikte mot ansikte

- personligheter från hela världen, som tar del i denna
"kåffers,' öde. För en afrikand här i Oranjefristaten, her-
regud, för honom är ju en svart någon som sitter på trak-
toin eller går bakom plogen - så upplever de vita här de
Svarta, coh det viktiga är plogen och traktorn, inte arbets-
kraften. Allvarligt talat, om traktorn skulle träffas av blix-
ten ute på åkern så har den vite bara en tanke i huvudet:
han ville veta om traktorn har tagit skada. Den döde svar-
te intresserar honom bara i andra hand.

Så jag har faktiskt brutit mig in i detta afrikanderrike.
Jag gick i affärer där ingen svart tidigare hade satt sin fot.
Påpoliskontoret använde jag ingången för vita, och på pos-
ten ställde jag mig vid luckan för vita. Och de vita satt där
och tittade på mig - de vågade inte ens säga någonting.
Det var de för fega för.

Ibland är poliskontoret fullt av vita bönder. När jag

kommer stiger de åt sidan för mig, inte av respekt -detgudarne förbjuda! - utan så att jag skall försvinna igen
så snart som möjligt. Milde tid - och mina svarta lands-
män som står utanför och tittar på, de tror att de gör det
av djup respekt för mig! När jag kommer in i varuhuset
lämnar de tjocka, afrikaanstalande vita kvinnorna genast
affären och väntar utanför tills jag är klar med mina in-
köp. En "bantu" går inte in i varuhuset här. För dem finns
det en liten lucka i väggen på baksidan där de kan handla.
Men sedan jag nu ändå har börjat handla i varuhuset kom-
mer också andra svarta in dit, fast till en början bara när
jag också är där; och sedan dess går jag ibland dit bara
för att köpa en liten tvåI, och då behöver jag minst en tim-
me för att bestämma vilken tvål jag skall ha. Jag njuter
av att gå omkring där inne, bedöma de olika tvålarna och
titta genom fönstret på de vita kvinnorna som väntar där
ute. På så vis tvingas de fråga sig ett och annat och tala
om det där hemma. Detta är det enda sätt jag har att få
de vita, afrikanderna, att tänka efter. För sanningen att
säga har hittills ingen afrikand i Oranjefristaten varit rik-
tig medveten om den politiska situationen. Här finns
många vita som än i dag aldrig har hört talas om Afrikans-
ka Nationalkongressen, ANC, som aldrig har hört nam-
net Nelson Mandela. Och plotsligt finns så mitt ibland dem
en levande symbol för allt det som de alltid har hållts borta
från, som de i bästa fall har hört talas om genom hörsägen.

ad är en kommunist för dessa vita? En kommu-
nist är för dem en sådan människa som jag. Och
om kommunister är människor som går i vita af-

färer och helt enkelt använder de vitas dörrar, om det är
det som de där kommunisterna vill - nå, då vill man na-
turligtvis inte veta av dem. Då tar man inte reson. De ser
mig gå på sina gator, och de stiger åt sidan för mig. Mitt
exempel har så småningom gjort många svarta här mer
självmedvetna. Sedan en tid går de och handlar i varuhu-
set också när jag inte är där. Och därför vill de vita inte
ha mig kvar i Brandfort längre. De har redan till och med
skrivit inlagor till regeringen. De har klagat hos justitie-
ministern. De har till och med haft ett stort möte med ho-
nom i stadshuset, och tidningarna skrev om det. Jag läste
om det i Post. En tid låg jag på sjukhus, och när jag kom
tillbaka sade jag på skämt till min advokat, de Waal:

- Jaså, ni vill inte ha mig kvar här i Brandfort. Nå, då
får ni säga åt er justitieminister att om han tänker förlän-
ga min förvisning så får han se till att den fortsätter att
gälla bara Brandfort, för någon annanstans far jag inte.

Men även om förvisningsdomen inte förlängs så far jag
inte härifrån. Jag tänker bo kvar här, för med tiden har
mitt arbete här berett mig en så stor glädje.

Så småningom håller någonting på att ske i fråga om
sociala förändringar. Hittills har de vita helt enkelt inte
brytt sig om under vilka villkor de små bantuerna bakom
bergen lever. När de vita bönderna behövde arbetskraft
for de med sina lastbilar till en byrå i staden, och inom fem
minuter hade de bilen full av tjugo eller trettio bantuer -människorna var ju arbetslösa. Bönderna behövde inte ens

(forts. s.32)
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1986
Vi skriver ionuori i olmonockon, mörkret öter upp dogen och snön höller i o m kotten rnomhus...
Förivivlo inte, det ör boro drygo fyro mönoder iill PLANKET, nösto örs storo fotogrofisko höndelse.
Visste du ott PLANKET fyller fem ör iör. Ett iubileum ott firo, tycker vi i nuvoronde PLANKET-

gruppen.
Dei hondlor ocksÖ om ett iubileum ott minnos. Dörför ploneros en kotolog som gör skol for nom-

net, ett bokverk pö 100-iols sidor med bilder, bilder, bilder och text.
Det hondlor om en utstöllning pö ett PLANKET som ör nöston dubbelt sö löngt som tidigore ör.

(Vi bygger ut PLANKET helt enkeltlll) Med bilder inie boro ov svensko fotogrofer uton öven ov vöro
nordisko vönner och kollegor. Dom ör ocksö inbiudno. Det hondlor ocksö om ROBERT FRANK, ome-
rikonen som gjorde boken "The Americons" med Jock Kerouoc. Jo, det ör olldeles sont. Vi lobbor
pÖ ott hon sko kommo rill 86 Örs PLANKET. Hon sötter upp sino bilder pö sommo PLANKET som
du...ll!

Det hondlor noturligtvis ocksö om musik och servering. Det hondlor om fest. En stor fest. Allt
fÖr ott PLANKET sko bli det möte som det hittills vorii i fyro ör. För PLANKET ör ett bildflode, en
orgie i bilder, deboit och somvoro.

Dei hör skriver vi för oit du sko veto ott du ör VÄLKOMMEN ott delto. Det göller sommo villkor
som tidigore ör. Du för en meter ov PLANKET, om du kommer med (chonserno ör iu mycket större
ön tidigore, PLANKET blir mycket löngre).

Det kostor dig 150 kronor ott delto. Det ör lite pengor i körvo tider, tycker vi, specielli som du
fÖr 2 kotologer för det priset. Om du inte kommer med sö för du tillboko l0O kronor. Plus bilderno
noiurligtvis (det ör bl o den portokostnoden som den kvorvoronde femtio-loppen gör till).

SÖ hör gör du olltsÖ: Skicko fyro bilder (du för noturligivis möblero din meter hur du vill pö utstöll-
ningen, fler eller förre bilder) iill:

PLANKET, Box 3207,103 64 Stockholm
Somtidigt betolordu 150 kronor pö posigiro723256-4. Skrivditt nomn och din odress sötydligi

som möiligt pö boksidon ov bilderno och pö postgirotolongen.
SISTA ANMÄLNINGSDAG : 29 f ebruori 1986. Det gör inre oti kommo efreröt, ryvörr. l986 örs

PLANKET blir större ön tidigore ör. Dei kröver en större orgonisotion, mer ordning och redo. Mer
orbete och en mosso entusiosm. Fromförollt sö behövs du.

l986 örs PLANKET kommer ott ovhöllos pö sommo plcis som tidigore. Alltsö Lillo Meitens Grönd
vid Vitobergsporken isiockholm den 31 moi - 1 iuni (en lördog och söndog).
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besvära sig med att själva fara ut till gettot och där leta
reda på folk.

Så är det inte längre. Nu måste de gå till arbetsförmed-
lingen när de behöver arbetskraft. De svarta har blivit så
politiskt självmedvetna att de vet precis vad de är värda,
även om de är arbetslösa och det knappt finns något arbe-
te att få i trakten. De är inte längre beredda att slita hund
för femtio cent om dagen på en vit gård, där bonden kan
komma vilken dag som helst och säga att i morgon behö-
ver jag dig inte mer. I dag finns här inte längre en enda
svart som arbetar på sådana villkor, även om deras livs-
villkor inte har förändrats särskilt mycket. Den högsta lö-
nen här är fortfrande ungefär 75 kronor i veckan, och det
är bara "Brandforts elit" som tjänar så mycket. I norma-
la fall är veckolönen 60 kronor, eller bara 45. Och därför
var arbetarna tidigare tvungna att springa efter bönder-
na. Nu måste dessa i varje fall bege sig in i gettot när de
söker arbetare - något som tidigare var helt otänkbart.

ycket har blivit annorlunda. De svarta använ-
der sig inte längre av affärernas små tittglug-

.l- V l- gar som uteslutande var avsedda för dem. Dem
har man blivit tvungen att stänga. Och när jag kom hit var
det fortfarande vanligt att en bantu inte använde de vitas
trottoarer. Om en bantu mötte en vit måste han genast gå
åt sidan. Du förstår att här levde de fortfarande som på
femtonhundratalet - otroligt!

Det enda jag har gjort är att uppträda annorlunda. Och
i dag är det så att när folk ser att jag gör på ett visst sätt
så gör de likadant. De enda som fortfarande använder in-
gången för svarta på posten är ett par svarta från avsides
liggande gårdar. Alla andra gär numera in genom huvud-
ingången. Och det betyder mycket för människorna, för
de åtskilda ingångarna betydde också att de ofta blev tvung-
na att vänta minst en timme innan de betjänades. När man
lever tilsammans med dem lägger man inte längre märke
till alla dessa småsaker, men visst har de sin betydelse. Ock-
så banken hade skilda ingångar, men till exempel Barclay's
Bank har numera måst stänga ingången för svarta. Hos
min advokat, de Waal, fanns tidigare en dörr för inföding-
ar, som måste sitta i det yttre rummet.

När en svart kvinna ville handla i en affär som Foshini
måste hon bli stående i dörröppningen, peka på den klän-
ning som intresserade henne och be att få titta lite på den.
Då tog expediten klänningen från stången och bar den till
dörren. Det var otänkbart att en svart gick in i affären och
rörde vid klänningen själv, för sedan kunde det ju komma
en vit kvinna och råka röra vid samma klänning.

Dessa småsaker verkar egentligen meningslösa, men det
är just de som är så förnedrande. De utgör en sådan skymf
mot människovärdet, en större skymf än alla andra, än de
stora sakerna - det är egentligen det allra värsta, detta
sätt att hela tiden förördmjuka och förolämpa. Och då tror
jag inte ens att affärsinnehavaren är afrikand, utan tillhör
den engelskspråkiga gruppen.

När jag kom till Brandfort gick jag helt enkelt in på Fos-
hini. Vi kom hit i maj, och jag behövde en svart klänning

ätZindzitill den l6 juni (årsdagen av Soweto-ungdomens
uppror 1976). Alltså tog jag Zindzi med mig till Foshini.
Den vita expediten stod i dörröppningen. Jag trodde att
hon just var på väg ut, och föste henne en smula åt sidan
när jag gick in. Zindzi följde efter mig. Redan utifrån ha-
de vi sett en viss klänning och gick bort till den. När vi stod
framför klänningarna kom expediten och sade till oss att
vi måste stanna utanför.

"Jaså", sade iag, " men vi hade tänkt köpa en klän-
ning."

Och expediten: "Nej, ni måste vänta där ute."

Vilka känslor som vällde upp inom mig - jag
skulle ha kunnat mörda henne; vi hade ett fruk-
tansvärt meningsutbyte. Hon kände sig mycket

förolämpad. Vi kunde ju fara till England och handla där,
menade hon. Det var första gången hon hade varit med
om att någon hade kommit in i affären och tilltalat henne
på engelska, för alla andra svarta talade till de vita på bru-
ten afrikaans.

Naturligtvis fick vi inte prova klänningen i affären. Men
det var första gången som någon svart över huvud taget
hade satt sin fot i affären!

Vi grälade så häftigt om saken att iag inte ens märkte
att det hade samlats en massa människor utanför huset.
Faktum var att man kallade dit polisen, och inte bara den
som fanns i Brandfort - man gjorde en specialutryckning
från Bloemfontein. Det var ett fall från säkerhetspolisen.
Det hela var ett hot mot statens säkerhet!

Framför affären stod nu ungefär hundra bantuer. Från
Foshini gick jag raka vägen till min advokat - han var
ju den ende jag kände. När jag kom dit darrade de Waal.
Det som hänt på Foshini pratade man naturligtvis om i hela
staden, Brandfort är ju en liten skvallerhåla. Sedan inled-
de de svarta en bojkott mot Foshini. Man såg inte inte läng-
re till en enda svart i närheten av affären.

Numera går vilken svart som helst in i affären och pro-
var kläderna där. Jag kan till och med ta hem en fem sex
klänningar och säga: "Om de inte passar min dotter så
kommer jag tillbaka med dem."

Personalen på Foshini har bytts ut därför att man bör-
jade märka effekterna av de svartas bojkott. Nu står vita
flickor i dörren och ber också svarta kunder komma in.

Det är faktiskt groteskt: sådana saker som är självklara
och naturliga på alla andra håll i världen framställs i Syd-
afrika som "politisk aktivitet". Är det inte vansinne? Att
gå på toaletten - den naturligaste sak i världen - är i Syd-
afrika föremål för diskussion om "politisk aktivitet". Om
en svart går in på en fördömt liljevit toalett så uppfattas
det här som en politisk förändring. Det visar hur sjukt vårt
samhälle är. Men allt detta beror på att människorna inte
vet av någonting annat och inte har några andra erfaren-
heter. De fortsätter att leva med skygglappar och sitter fort-
farande kvar på oxkärrorna på slagfältet i kriget mellan
engelsmän och boer. De representerar en oxkärrepolitik,
som motsvarar Reagans cowboypolitik.

Winnie Mondelo

32



-.!. '

Söndagsmorgon i Tenby, Wales

MARIE ANDERSSCN
Morie Andersson ör 28 ör och gör sisto året pö Konstfocks fotolinie. Hon
böriode fotogrofero i 20-årsåldern, mest ov en slump.

Att voro kvinno och fotogrof; ott voro frön orbetorklossen och försö-
ko sig på ett fritt yrke ger sommo problem tycker hon: Att siöndigt fö
kömpo mot döligt sjölvförtroende och döligt somvete.

Hon tycker om bilder som inte ör olltfor entydigo, som lömnor utrym-
me för betroktoren.

utstöllningen "Kvinnornos fredskornp" med Mories bilder från Green-
hom Common hor turnerot pö stodsbiblioteken runt om i Sverige i ett
och ett holvt ör. Den visas i Luleå l0 febr - 9 mors och i Eskilstuno
l3 mors - 12 opril. Den kon också bestöllos genom Vi mönskor.
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Gär det, så gär det
Att vi mänskor det senaste året kämpat med en allt

sämre ekonomi och växande skulder - det har vi då och
då talat om i tidningen.

Men kanske inte i tillrackligt allvarliga ordalag.
Nu är krisen ett faktum.
Efter en lång dags f ärd mot natt bef inner sig Vi män-

skor nu iett def initivt skymningsland. Enda sättet att und-
vika konkurs och åtminstone försöka säkra utgivningen
av tidningen under 1986 - en tidning som behövs och
blir bättre och bättre (tycker i alla f all vi som jobbar med
den) - är att säga upp redaktörerna.

Tidningen drivs utan anställda, helt enkelt.
Och då f rågar man sig hur det skall gå till.
Det är precis det som sysselsätter oss i redaktionskom-

mitt6n i vintermörkret.
Svaret vi enats om är att dela upp det nuvarande re-

daktionsarbetet på olika arbetsgrupper, som jobbar id6-
ellt. Då står vi inför första problemet: var f inns de arbets-
villiga?

Det behövs en sjuhelsikes massa folk!
Är du en person övertygad om vikten av att Vi män-

skor lever vidare, har särskilda kunskaper inom de olika
arbetsområdena (se nedan)eller vill skaffa dig, f ramför-
allt har tid och engagemang att jobbar hårt i intensiva
intervall - ring då hit till redaktionen (08-40 90 65) eller
skriv. Men snabbt! Vi behöver dig desperat.

Låt oss se oss som en lidelsef ull arm6 av lättrörlrga en-
heter, redo för punktinsatser. Tiden vi har satt för denna
kanske vettlösa tidningsutgivningsform är ett år. Klarar
vi utgivningen underden tiden, tilldecemberlg86, utan
anställda så är chansen god att ekonomin lyckas åter-
hämta sig.

Kanske dunkar vi huvudet i muren - men vad är det
som säger att det är muren som håller?

Arbetsgrupperna vi har skissat på ser ut så här:
Z Redaktionsgruppen. Skall fungera som den nuva-

rande redaktionskommitt6n, dvs ha en sammanhållan-
de f unktion och huvudanvaret för innehället i tidningen.
Planera utgivning, kläcka id6er, skapa kontakter med re-
surspersoner för ev. temanummer, engagera skribenter,
fotograf er och tecknare (vi tänker f ortsätta att betala ar-
voden för f rilansmaterial!). Cruppen skriver inlednings-
text/ledare och pressreleaser till de olika numren. Crans-
kar manus och redigerar texter ihop med graf iska grup-
pen. Redaktionsgrupp träffas minst var 14:e dag.

I Crafiska gruppen: Ansvarar för tidningens form.
Textgranskar ihop med redaktionsguppen och informe-
ras om tänkt uppläggning och ev. temablock. Cruppen
uppgift blir sedan att ta hand om hela den praktiska pro-
duktionen tills tidningen är klar: redigering, korrekturläs-
ning, layout, bildjagande, montering till heloriginal som
lämnas tilltryckeriet. Cruppen håller kontakt med foto-
grafer, bildbyråer, sätteri, tryckeri och bokbinderi.

Arbetet avslutas när tidningen f inns på redaktionen.
Innan dess skall också en lösedel ha gjorts.

D Ekonomi- och administrationsgrupp: har det över-
gripande ansvaret över budgeten. Håller kontakter med
ProgEk - företaget som sköter vår prenumerantservice
och Presam, som distribuerar den del av upplagan som
säljs i Pressbyrån. Cruppens medlemmar får göra regel-
bundna besök på redaktionen, kolla post och skicka räk-
ningar och annat till kassören i Cöteborg. Betalar ut ar-

voden till f rilansmedarbetare. Skriver f akturor. Kodar pre-
numeranter och skickar listor på dessa till ProgEk. Skic-
kar ut tidningar till f asta adresser som SKV-avdelningar
och press, radio, Tv. Har ansvaret för de löpande kon-
torsrutinerna, helt enkelt.

J Marknadsföringsgruppen; Här behövs en samling
envetna och id6rika människor som f år forma arbetet ef-
ter egna huvuden. Den utåtriktade verksamheten är den
här gruppens huvudområde Målet är att göra Vi män-
skor känd, skaffa f ler prenumeranter och lösnummerkö-
pare. Öka intäkterna till tidningen, alltså.

Här är lite tips på vad som kan göras: starta pR-
kampanjer för tidningar så att de skriver om våra num-
mer, ta kontakter med skolor, myndigheter och företag
som kan vara intresserade av att köpa in en större uppla-
ga av de speciella nummer som rör deras verksamhet,
sprida löpsedlar. Hålla kontakt med SKV-avdelningarna
ute i landet, ge dem tips och råd om hur man bäst säljer
tidningen. Ordna möten, fest och andra aktiviteter. Fixa
utbytesannonser med andra tidningar. En oerhört viktig
uppgift är att skaff a annonser tillVi mänskor, ev tillsam-
mans med penningraggningsgruppen.

I Penningraggningsgrupp. Skaf f a annonserl Söka bi-
drag. Ordna insamlingar. Skaffa sponsorer för speciella
nummer. Även här behövs personer med många och van-
sinniga ideer. Allt är möjligt!

Det var grupperna. Tillde första tre har en del perso-
ner anmält sig.

I de två sista grupperna lyser eldsjälarna speciellt med
sin f rånvaro. Ännu så länge, vill säga. Kanske tycker du
att arbetet i de här grupperna verkar svårt. Det är det kan-
ske också, men blir det ett energiskt gäng som benhårt
tror att man kan förf lytta berg - ja då kan vad som helst
hända och jobbet blir roligt och tillf redsställande.

Tänk bara att kunna ringa redaktionsgruppen och sä-
ga: "10, idag har vi sålt annonsplats i nästa nummer för
femtontusen? Finns det rum för fler, vi har en del på
gäng?"

Så släng er på telefonen nu, alla entusiastiska idealis-
ter och tala om vad ni vill jobba med! När vi har blivit
tillräckligt många samlar vi ihop oss till ett planerings-
möte.

Och du som inte tror dig ha så mycket tid att avsätta
som behövs i de här grupperna, men ett lika brinnande
engagemang för tidningen, för dig f inns ändå saker att
göra:

1. Skaff a nya prenumeranter!
2. Blikommissionär! Du behåller 1 5 procent av det du

säljer för, men riskerar inte att förlora något personligen.
Ta 10-20 tidningar eller fler, det eller sätt in pengar på
vårt postgiro 90 24-1.

Ett jättetack, förresten, till alla er som redan hörsam-
mat den vädjan som gick ut till alla prenumeranter i

höstas !

Så inför 1986 kan vi sammanfatta läget så här:
Cer vi oss f-n på att klara utgivningen med den nya

arbetsf ormen, skaf f ar 1000 prenumeranter till, eller säl-
jer 1000 lösex av varje nummer, eller f år f em helsidesan-
nonser till varje tidning, ja då lämnar Vi mänskor skym-
ningslandet och går en ny gryning till mötes.

Låter bra va?
Då kör vi!
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Birgitta Lagerström
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TIO ARS SJÄLVSTANDIGHET TIO ARS FORSRR

Sydofrlkos ottocker
ollt völdsomrnore

I tio ör hor Angolo vorit siölvstöndigt. Liko longe hor syd-
ofriko fört ongreppskrig mot londet.

Rosistregimen hor sommo syfte idog som 1g7s: ott kros-
so revolutionen, störto den logligo regeringen och ge mok-
ten åt "rebellrörelsen" UN lTA.

Kriget hor skokot Angolos ekonomi: mer ön hölften ov
exportinkomsterno hor mon tvingots onvöndo för ott för-
svoro londets siö lvstöndighet.

De tio sydafrikanska bombplanen
sveper in över gränsen till Angola och
fortsätter över 25 mil norrut. Där spyr
de ut sin dödsbringande last över Mavin-
gaområdet i Angolas sydöstra del.

Det är den l5 oktober 1985 och bomb-
ningarna ingår i den nya sydafrikanska
invasion mot Angola som började i sep-
tember. Gång på gång har sydafrikans-
ka stridsplan bombat samma område i
den sydöstliga provinsen Kuando-
Kubango, samtidigt som Pretoriaregi-
mens artilleri och pansartrupper invade-
rat samma område.

- Rasistregimens nya angrepp mot
Angola är en provokation inte bara mot
oss utan mot hela världen. Angreppen
syftar till att rädda Unitabanditerna som
höll på att krossas av vårt försvar, sä-
ger Sofia Luwengo , 23 är. Hon stude-
rar ekonomi på universitetet i den ango-
lanska huvudstaden Luanda.

Raddo U n itqbo nd iterno
Sofia har rätt i att det är för att rädda

den så kallade "rebellrörelsen" Unita
som apartheidregimen ännu en gång har
invaderat Angola. Det har nu både Syd-
afrikas president och dess försvarsminis-
ter erkänt.

Unita är en skamfläck på det fria Af-
rikas historia. Under kolonialtiden sam-
arbetade organisationen med den portu-
gisiska hemliga polisen mot befrielserö-
relsen MPLA. 1975 stöttades Unita upp
av CIA och Sydafrika, som alltsedan
dess har använt Unita som sin förläns-
da arm.

I somras gick det angolanska försva-
ret till offensiv mot Unita. I september
hade Unitabanditerna förlorat så myc-

ket terräng i östra och sydöstra Angola
att den sydafrikanska krigsmaskinen
måste ingripa direkt för att rädda sina
hantlangare undan utplåning.

FN fordomer - Sydofriko
ignoreror

Sofia har också rätt i att den sydafri-
kanska invasionen utmanade omvärl-
den. FNs säkerhetsråd fördömde flera
gånger den sydafrikanska aggressionen
mot Angola och uppmanade till och med
medlemsstaterna " att ge Folkrepubliken
allt stöd som behövs för att stärka dess
försvarsförmåga".

Men rasistregimen i Pretoria ignore-
rar som vanligt FNs beslut. Den har i
stället under årens lopp kommit med
alltmer absurda påståenden om sin
"rätt' '. Under många år har Pretoria
"förbehållit sig rätten" att ' 'skydda"
folket i Namibia mot befrielserörelsen
SWAPO - som av FN har erkänts som
den enda verkliga representanten för Na-
mibias folk. För några år sedan börja-
de apartheidregimen "forbehålla sig rät-
ten" att gå in i Angola för att "jaga
SwAPo-terrorister". Och nu säger pre-
sident P W Botha:

- Sydafrika förbehåller sig rätten att
gå in i Angola för att hjälpa Unita!

Det skärpa sydafrikanska ordvalet
motsvaras av en militar upptrappning
mot Angola.

Sydafrikas första invasion i Angola
kom redan hösten 1975 före självstän-
digheten. Sydafrikanska trupper mar-
scherade norrut med Unita som hjälp-
styrkor. De stod över 80 mil in i Ango-
la, medan Zairetrupper och legosolda-
ter närmade sig Luanda norrifrån för att

hindra MPLA från att förklara Angola
självständigt.

Men invasionstrupperna kom inte
fram till Luanda före självständighets-
dagen den I I november. Som självstän-
dig stat kunde Angola sedan be om hjälp
från Kuba och invasionen slogs tillbaka
både i norr och i söder.

Vöxelspel uppdrogsgivore -ho nt lo ngore
Vid det laget hade apartheidregimen

insett fördelarna med att lägga över så
mycket som möjligt av krigföringen på
sitt ombud: Unita. Pretoria satsade stort
på att utbilda, finansiera, beväpna och
fjärrstyra Unita.

Men så snart ombudet Unita blir för
svagt för att skada Angola nämnvärt,
rycker den sydafrikanska krigsmakten in
med direkta angrepp mot landet. Så
skedde i slutet av 70-talet, när Unita var
mycket svagt. Det sydafrikanska flyg-
vapnet bombade städer och kommuni-
kationer i södra Angola. Samtidigt ställ-
des allt större sydafrikanska resurser till
Unitas förfogande.

När hantlangarna ändå inte lyckades
få den angolanska regeringen i gung-
ning, satte Botharegimen in en omfat-
tande invasion 1981. Sydafrikanska
trupper ockuperade den större delen av
cumeneprovinsen i söder.

De civila drabbades hårt av den syd-
afrikanska invasionen i Cumene. Allra
värst drabbades kanske kvinnor och
barn. I Cuneneprovinsens huvudstad
Ngiva deltog kvinnor och barn i försva-
ret men fick sedan order om att försöka
fly.

Provinsledaren för kvinnoorganisa-
tionen OMA, Karina, tog med sig en stor
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grupp kvinnor och barn och gick rakt ut
i bushen från Ngiva. Hon berättar:

- Vi tog oss hela tiden fram vid si-
dan om vägarna, över savannerna, för
vi visste att rasisterna höll vägarna. Vid
Cunenefloden stannade vi i två dagar,
för vi hörde att helikoptrar flög längs
floden. Men när vi hörde tanks närma
sig, tog vi barnen på axlarna och käm-
pade oss över floden.

Gruppen lyckades sedan få lift med en
lastbil och sätta sig i säkerhet längre
norrut. Men de tänkte hela tiden på dem
som blev kvarlämnade, säger Karina:

- Vi är mycket oroliga för barnen
som blev kvar. En del av dem har förlo-
rat sina föräldrar. Varje dag tänker jag:
Vad kan ha hänt med barnen?

Gemenso m mo operotioner
Det angolanska försvaret måste kon-

centrera sig på att försvara landet mot
den sydafrikanska invasionen, och un-
der tiden lyckades Unitabanditerna trän-
ga längre norrut i Angola. Sydafrikans-
ka transportplan flög lågt norrut och
kastade i fallskärmar ner materiel till
Unita. Därpå iscensatte Sydafrika till-
sammans med Unita operationer mot
kraftverk, pappersbruk mm.

I östra Angola angrep 3 000 sydafri-
kaner, legosoldater och Unitasoldater
Cangamba 1983, men det angolanska
försvaret slog tillbaka angriparna och ja-
gade dem på flykten. Då ingrep omedel-
bart det sydafrikanska bombflyget och
raderade ut Cangamba.

Unita hade försvagats igen, och ett
nytt direkt sydafrikanskt angrepp var att
vänta. Det kom i december 1983 och var
det mest omfattande på länge. Men den
angolanska försvarslinjen i söder höll
och rasistarmdn gjorde större förluster
än Pretoria hade räknat med.

Överenskom me lse med då | ig
effekt

Förmodligen bidrog de sydafrikans-
ka förlusterna till att Sydafrika i febru-
ari ifjol ingick en överenskommelse med
Angola. Den innebar bl a att Pretoria
skulle dra tillbaka ockupationstrupper-
na från Angola före den I april 1984.

Men rasistregimen fördröjde reträtten
för att ge Unita tid att ta över i Cunene.
Samtidigt satsade den allt hårdare på
stödet till Unita. Pretoria ville "afrika-
nisera" kriget mot Angola.

I april i år - över ett år för sent -trumpetade så den sydafrikanska regi-
men ut att trupperna skulle dras tillbaka
från Angola. Men det var ingen fullstän-
dig reträtt: Sydafrikanska trupper läm-
nades kvar i Ruacanä och Kalueque.
Precis på andra sidan gränsen hade Pre-
toria enligt den sydafrikanske generalen
George Meiring koncentrerat 40 000
man.
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Samtidigt gick enorma sydafrikanska
vapen- och ammunitionssändningar till
Unita. Det avslöjades, när det angolans-
ka försvaret överrumplade Unita och be-
slagtog över 40 ton krigsmateriel i Ma-
lanjeprovinsen.

Och Botha tappade helt sin mask av
"fredsvilja", när det angolanska försva-
ret i maj tog en sydafrikansk komman-
dogrupp på bar gärning i Cabinda.
Gruppen skulle spränga Gulf Oils olje-
tanker i luften. Sedan skulle sabotaget
tillskrivas Unitabanditerna.

Men sabotaget stoppades och en av
sydafrikanerna tillfångatogs. Han berät-
tade inte bara om det misslyckade sabo-
taget i Cabinda utan också om andra
sydafrikanska operationer mot Angola
som hade tillskrivits Unita.

Den sydafrikanska invasionen i sep-
tember överraskade inte den angolans-
ka regeringen, som under hela somma-
ren hade varnat för Pretorias upptrapp-
ning. Unitas nederlag gjorde att man
kunde vänta sig att rasistregimen skulle
gå till direkt angrepp igen för att rädda
sina skyddslingar. Dessutom hade USA-
kongressen i juli avskaffat det lagliga
hindret för direkt amerikanskt stöd till
Unita och det uppfattades i Pretoria som
klartecken för nya angrepp mot Angola.

Tio års ongrepp
Angola har varit självständigt i tio år.

Under alla dessa tio år har apartheidre-
gimen fört krig mot Angola. Syftet med
angreppskriget är detsamma idag som
för tio år sedan, säger den angolanske
presidenten Jos6 Eduardo dos Santos:

- Rasistregimen har samma syfte
idag som när den började angreppen
mot Angola 1975. Den vill krossa revo-
lutionen, störta den lagliga regeringen
och ge makten till Unita som går i Pre-
torias ledband.

Angreppskriget har skakat den ango-
lanska ekonomin och gjort livet svårt för
folket. Över hälften av exportinkomster-
na går till försvaret. Enorma mänskliga
och materiella resurser går till att försva-
ra självständigheten i stället för att an-
vändas till att utveckla landet.

Det är ett under att Angola har lYc-
kats överleva och bevara självständighe-
ten trots de ständiga angreppen under tio
år. Till stor del beror det på att Angola
är så fast beslutet att inte låta sig kuvas.
Den beslutsamheten finns inte bara hos
landets ledare utan också hos folket:

- Om vi unga kvinnor blir mobilise-
rade till försvaret, ställer vi upp, säger
Maria Caty, en l7årig studerande.

- Under befrielsekriget spelade kvin-
norna en viktig roll för revolutionen. Jag
tycker att vi också nu måste vara starka
och delta i kampen mot de sydafrikans-
ka angreppen.

Hillevi Nilsson

Angolo



En av OMA:s systugor Birgitta Lagerström

Hon syr for revolutionen
Systugon ör mer ön en orbetsplots för de ongolonskq

kvinnorno: hör kon de löro sig löso och skrivo, skoffo sig
en bro yrkesutbildning och böttro på sino politisko kun-
skoper.

Systugorno ör en ov kvinnoorgonisotionen OMA:s böst
utvecklode verksom hetsgrenor. Men bristen pö tyg ör ett
konstont problem.

Bullret är öronbedövande utanför sy-
stugan. Den angolanska kvinnoorgani-
sationen OMA har placerat en av sina
systugor vid en av huvudstaden Luan-
das mest trafikerade gator. Här går en
av de stora trafiklederna mellan stadens
centrum och arbetarstadsdelarna fram,
och många stannar och tittar i systugans
skyltfönster på väg hem från jobbet.

I systugans butik tar kamrat Lucflia,
en mycket livlig kvinna i 5O-årsåldern,

emot oss. Hon ansvarar för OMAs sy-
stugeverksamhet i Luanda.

Här inne är gatubullret ganska däm-
pat och överröstas nästan av ljudet från
symaskinerna i arbetslokalen en trappa
upp. Lucflia behöver bara höja rösten en
aning för att vi ska höra när hon berät-
tar att systugan startades 1978 och att23
kvinnor arbetar har nu.

- De flesta av dem har lön, men vi
har några oavlönade elever också. Tan-

ken är att sömmerskorna sedan ska bli
lärare i nya systugor som OMA startar,
säger Lucflia.

Brist pö tyg
Själva arbetslokalen är mycket låg i

tak, och sömmerskorna har inte mycket
svängrum. Men maskinerna surrar på,
och här produceras bl a barnkläder, kjo-
lar, blusar, klänningar och traditionel-
la klädedräkter för kvinnor. Lucilia hop-
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pas att OMA ska kunna hjälpa till att be-
vara den traditionella dräkten:

- Den är så vacker. Men det gär ät
så mycket tyg till den. Det behövs l4 me-
ter tyg för att sy en enda sådan dräkt,
och vi har väldigt ont om tyg!

Bristen på tyg är ett konstant problem
för OMAs systugor. Det finns visserli-
gen tre textilfabriker i Angola, men de-
ras produktion kan långt ifrån täcka be-
hoven i landet. Vi blir glada - och litet
malliga - när vi i systugans hyllor upp-
täcker tygpackar som vi skickat från
Sverige.

- Tygerna från er har räddat en stor
del av vår verksamhet här. Fast vi får ba-
ra en liten del av det som ni skickar, för
det mesta skickas vidare till andra OMA-
systugor runtom i landet, berättar Lu-
cilia.
Systugor i provinserno

I det två systugorna i Lobito, en
hamnstad ungefär 50 mil söder om Lu-
anda. har OMA kombinerat sömnads-
kurserna med kurser i alfabetisering.
Den kombination är vanlig också på
andra håll i landet.

Alfabetiseringen är verkligen välbe-
hövlig, för under kolonialtiden fick in-
te ens tio procent av kvinnorna lära sig
att läsa och skriva.
OMA-ledningen är stolt över att hela 40
procent av den miljon angolaner som
lärt sig att läsa sedan självständigheten
är kvinnor.

Systugorna i Lobito och grannstaden
Benguela har mindre problem med till-
gången på tyg än de flesta andra, för de
har ett eget avtal om tygleveranser från
den stora textilfabriken i Banguela, Af-
rica Textil.

De producerar mest barnkläder och
har försäljning av sina produkter var
fjortonde dag. Behållningen går till ma-
terial och löner. Överskottet går till
OMA, som kan använda pengar till and-
ra systugor, barndaghem eller annan
verksamhet.

När den första OMA-systugan öppna-
des i Huflaprovinser i södra Angola
1979, fick den som första uppgift att till-
verka kläder till BB i provinshuvudsta-
den. Systugeverksamheten utvecklades
mycket snabbt i provinsen, som nu har
18 systugor.

I Huila har OMA särskilda sömnads-
kurser för skoleleverna på loven. De klä-
der som eleverna tillverkar går till flyk-
tingarna från Cunene, som tvingades att
fly från sina hem undan den sydafri-
kanska ockupationen 1981.

Yrkesskolo
I svenska ögon kan kanske systuge-

verksamhet verka litet töntigt tantig.
Men i Angola är det sedan gammalt ba-
ra män som syr på maskin, och det är
viktigt att kvinnorna får lära sie det.
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För många av kvinnorna ger OMAs
systugor en möjlighet att få yrkesutbild-
ning, att fä lära sig ett hantverk. Ett av
de viktigaste syftena med verksamheten
är att sysselsätta och utbilda kvinnor
som inte har jobb utanför hemmet.

Det har också visat sig att en del av
sömmerskorna så småningom skaffar
sig jobb på angolanska konfektionsfab-
riker. För de kvinnorna har systugan va-
rit en ren yrkesskola.

Andra kvinnor som har utbildats i sy-
stugorna är med och startar nya söm-
nadskurser. De blir lärare i nya systugor
och hjälper på det sättet till att utvidga
verksamheten och utbilda fler kvinnor.

Minsko klodbristen
En tredje grupp kvinnor från OMA-

systugorna fortsätter efter sömnadskur-
serna att sy hemma. De har lärt sig att
sy nya kläder och att laga och förbättra
de kläder som familjen redan har. Ock-
så det är till nytta eftersom det är allmän
brist på kläder i Angola.

De som syr hemma bidrar till att nå
syftet att minska klädbristen i landet.
Det gör också de OMA-systugor som tar
emot beställningar från daghem, barn-
hem, skolor och sjukhus för att sy upp
kläder, sängkläder, uniformer, mm åt
dem.

Systugorna är en av OMAs bäst ut-
vecklade verksamhetsgrenar. De har en
lång tradition bakom sig. Redan under
befrielsekampen mot de portugisiska ko-
lonialisterna öppnade OMA ett centrum
för kvinnor i de befriade områdena i öst-
ra Angola. Där stod bl a sömnadskur-
ser på programmet.

Systugeverksamheten har expanderat
stadigt sedan slutet av 7O-talet. Det finns
nu över hundra systugor i Angola.

Organisationen av systugornas arbe-
te skiftar från provins till provins, för
provinserna har full frihet att själva be-
stämma, ifall produkterna från systu-
gorna ska säljas eller ges till humanitä-
ra ändamåI. Om kläderna säljs, gär
överskottet alltid till OMA, som använ-
der det i nya utvecklingsprojekt för
kvinnor.

Gemensamt för alla OMA-systugorna
är att de öppnar möjligheter för ango-
lanska kvinnor att tillsammans lära sig
ett hantverk och utföra ett socialt nyt-
tigt arbete" Samtidigt lär kvinnorna kän-
na varandra och får tillfälle att diskute-
ra landets problem i allmänhet och kvin-
nornas problem i synnerhet.

På OMAs första kongress konstate-
rade kvinnorna att OMA-systugorna
"har visat att det är en riktig idö att ge-
nom praktiskt och nyttigt arbete få med
sig kvinnor, som jämsides med det prak-
tiska arbetet kan få politisk och allmän
skolning".

Hillevi Nilsson

Angolo



Marknad i Luanda Birgitta Lagerström

de värker. Det gör ont här i mina fingrar. Som de ser ut!Det är alltid så mycket arbete. Jag är gammal därför attjag mår dåligt och alltid har haft ont någonstans. I ryggen,i benen, alltid någonstans.
Anna har just kommit hem från fälten där hon stått böjd

i solen timme efter timmer och hackat fram maniokrötter.
- Men jag kan fortfarande dansa!
Anna skrattar högt och gömmer sina trötta händer bak-

om ryggen, svänger glatt med höfterna innan hon lyfter sinkorg från huvudet ner på marken.
Två år fick Anna gå i skolan. r944gifte hon sig och föd-

de sedan åtta barn.
Sju barn lever.
Äldst är Matteus som är 30 år, sedan kom Joao, Maria,

Marcelina, Dora, Susanna och yngst är Manuel som är tio
år.

I de två låga husen hos Anna och hennes man, som ar-
betar på sjukstugan i euessoa utanför Malanje i östra An-gola, är Dora, Susanna och Manuel de enda barnen som
bor kvar hemma. Marcelina och Maria bor i Luanda. De-
ras män och Matreus är soldater i FAPLA i södra Angola,

DANS OCH POTATIS
nna är 54 är.

- Det är gammalt det..., L - 54 är väl inte gammalt heller...
- Joo, jag är gammal. Titta här... se på mina händer...

på gränsen mot Namibia och ska försvara Angola mot at_
tackerna från Sydafrika.

Borstiga svarta griskultingar ligger och sover vid husväg-
gen och getterna bräker borta vid bananplantorna.

- Det ser ut att bli regn. Då måste jag snart ge mig av
till åkern igen. Det är flera kilometer dit och jag måste häm-
ta hem maniokrötterna som jag lämnade kvar. Annars lig-
ger de och blir förstörda.

Anna går upp så fort det ljusnar på morgonen, vid fem_
tiden. Först ska hon städa.

- Sen gör jag matabicho. Det är frukosten. Maniokgröt.
Efter frukosten vandrar Anna iväg till floden för att häm-

ta vatten och tvätta kläder. Så måste hon hem igen och stä-
da och sopa gården mellan husen och se till djuren. Och
diska för det är matdags igen klockan tolv och då ska fun-jen - majsgröten - vara färdig.

Mjölet mals för hand.

- Om det ändå fanns en kvarn...

nna var en av de många kvinnor jagträffade i An
gola när jag var där i sex måna der l97g/7g. Dät- r- som nu bodde flesta kvinnorna på landsbygden.

Med oändliga arbetsdagar håller de Angola på fotier, sertill att jorden brukas och att det finns mat. Som de flestakvinnor gör i hela södra Afrika.
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Jag reste runt tillsammans med Luisa Chongolola och Ire-
ne Neto från Angolas kvinnoorganisation OMA - Orga-
nisacao da mulher Angolana.

Vi kom till Huambo som var ett oroligt område för UNI-
TA gjorde ständiga sabotage. "Kan vi verkligen bila den
har vagen" undrade jag ängsligt men fick höra lugnande
att "vägen är noga kollad dagen innan och då var den i al-
la fall minfri"...

I Huambo hade man just börjat bygga OMA:s lokaler'
Det var kubanska byggnadsarbetare som jobbade hårt i so-
len och där skulle sedan bli plats för OMA:s barnstuga,
sjukvård, systuga och alfabetiseringskurser.

Jag träffade både lantarbetarkvinnor och kvinnor som
arbetade på sjukhus och i farbriker. Vi diskuterade vad
OMA arbetade med, vad som måste forändras' manssam-
hället, problem med månggifte, brudköp, förlossningar och
barnomsorg men alla samtal kom ganska fort in på kriget
som hela tiden slår hårt mot det angolanska folket. oMA
i Huambo hade just begravt sju medlemmar som omkom-
mit vid ett sabotage. "Våra finaste kamrater gär ät..1'

Macolocolo är en liten by strax utanför Huambo. Den
"minfria" vägen slingrade sig mellan majsfält och mani-
okodlingar på den röda jorden. Huambo ligger högt så här
odlas också äpplen och jordgubbar. Vädret är som den här-
ligaste svenska högsommar.

Alla kvinnorna i den här byn är medlemmar i OMA och
vi möttes av glada välkomnande sånger. Sedan satt vi än-
da tills natten föll, tillsammans i byns största hydda. De
berättade om sin kamp och sina liv och jae fick berätta
om kvinnorna i Sverige och vår kamp.

Vi talade om hur viktigt vi tyckte att det var att byta er-
farenheter och hur våra gemensamma och skilda erfaren-
heter och vår kamp på olika villkor skulle leda till vår fri-
eörelse.

eresa arbetade nu med att laga mat på ett daghem
och hon hade själv åtta barn.

nens far.
fortsatte:

- Men jag gifte mig aldrig med någon av bar-
Så jag behövde aldrig bli änka... Teresa log. Och

- Under krigsåren var det så mycket som var svårt. Vi
hade ofta ingen mat alls. Vi var t o m tvungna att ätavära
hundar och vi hade ofta inget vatten. På nätterna sov vi
gömda under våra sängar.

- Jag skulle kunna berätta så mycket om tortyr. Om
hur de begagnade Huambos slakteri... för människor...
Om hur doden ser ut på för nära hå11..

- De skar upp magarna på gravida kvinnor och kasta-
de fostren på kvinnorna...

Teodora var tyst långa stunder.

- Det är otäckt att minnas...
Som så många andra i det UNlTAdominerade Huam-

bo fick Teodora kontakt med MPLA bl a genom att lyss-
na på MPLA:s radioProgram.

- Vi fick mod därifrån och... vad vi väntade på MPLA!
Att de skulle befria oss.

- Men vi visste inte när de skulle komma.

- Jagminns första gången vi såg vita soldater som inte
talade portugisiska. Vi kunde inte förstå vilka de var. Sen
fick vi reda på att det var sydafrikaner.

Det här var 1976 när Sydafrika UNITA och FNAL för-
sökte störta MPLA som då befriat större delen av Ango-
la. Sydafrikanska trupper stod strax söder om Luanda. I
Februari hörde vi att MPLA var på väg hit. Med Kubas
hjälp hade de segrat.

- Vad lyckliga vi var den dagen MPLA kom. Jag minns
den där dagen... klockan var tjugo över tolv... vi såg att
det inte var UNlTAsoldater för de hade andra slags va-
pen. Men en del var vita så ett tag var vi rädda att det var
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sydafrikaner. Men så ropade de till oss: "Fly inte... det
är vi... MPLA"

- Vilken fest vi hade sen! I tre dar hade vi fest överallt.
På gator och torg. Vad vi dansade... och vad vi dansade
tillsammans med kubanerna som var med. Kubanerna dan-
sade med oss på sina axlar. De underbara kubanerna! Vi
var så lyckliga. Och de hade med sig mat åt oss. Och vi
grät... och vi skrattade... om vartannat..

- Och vi sjöng.

- Och Gud vad vi dansade..

J d...-ber två år senare, bombade
I marknaden i centrala Huambo. På

.l- dar var fullt med folk.
Då dödades Teodoras äldsta dotter.

sydafrikanerna
förmiddagen då

- Min älsklingsdotter Maria. Hon var 36 är. Hon har
lämnat sju barn efter sig.

Teodora tystnade igen.
Teodora hade just avslutat en sex månaders kurs i folk-

försvaret ODP.

- Jagkan hantera en kulspruta bra nu! Hon strök bort
sina tårar med båda händerna.

- Vi måste fortsätta våra döda barns kamp. Vi får ald-
rig ge upp! Men ibland blir jag så trött..

Det hade bara gått fyra veckor sedan Maria dött.
Sydafrika och UNlTAgrupperna har fortsatt sina attac-

ker på Angola och det angolanska folket får inte bygga
upp sitt land i fred.

OMA som bildades redan 1962, under befrielsekampen,
har hela tiden fortsatt sin verksamhet och när jag var gäst

- som representant för vår svenska OMAgrupp - på de-
ras kongress för två år sedan, hade de vuxit från 140 000
medlemmar till över en miljon. I alla provinser. Trots krig
och enorma materiella svårigheter.

Ruth Neto som är ordförande i OMA berättar:

- Fram till självständigheten trodde vi att vi kämpade
mot kolonialismen. Men vi förstod att man också måste
kämpa mot imperialismen som vill fortsätta att exploate-
raväranaturrikedomar. Imperialismen finns också i Syd-
afrika och Namibia som ännu inte är fria. Angola har trots
svårigheterna beslutat att stödja deras befrielsekamp.
OMA som är den enda kvinnoorganisationen i landet del-
tar i denna kamp.

- Vi blir fler och fler medlemmar. Till svårigheterna
hör att vi saknar material för en växande organisation. Vi
saknar det mest elementära: papper, pennor och böcker.
Allt. Från landsbygden vädjar de till oss här i Luanda om
hjälp. Och vi har inget material att skicka... våra problem
är så många...

- Det är viktigt att lösa våra ekonomiska problem och
få allt som är förstört och saboterat i vårt land att fungera
igen. Särskilt gäller det att få igång och utveckla jordbru-
ket. Här deltar kvinnorna på ett mycket positivt sätt och
eftersom större delen av kvinnorna finns på landsbygden
och arbetar på fälten så är en av våra stora uppgifter att
ägnaoss åt dessa kvinnor och deras problem. Vi måste se
till att vårt program och vårt arbete med alfabetisering och
hälsovård når dem.

ista dagen jagvar i Luanda hade det kommit pota-
tis till stans marknader och människorna rusade dit
för att köpa: Glädjen över fin potatis var enorm.

Det var alltid ont om mat.
På vägen ut till flygplatsen var de långa potatisköerna

det sista jag såg av Angola.
Det första jag sedan såg när jag kom tillbaka till Euro-

pa var de överfyllda boutiquerna på flygplatsen i Paris där
man bl a sålde champagnevispar av guld...

Birgitto Logerström
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grupper ön hittills skoll voro med - vi hor nu kontoktpersoner
pö fler höll i londet (se nedon).

Ring dem, kom och öt en tollrik soppo eller berötto vor det
finns begognode symoskiner och billigo tyger.

OMA-9ruppen
En tollrik fisksoppo, gott bröd och osi och sö en liien koko till
koffei - sö börior ett sommontröde med OMA-gruppen. Un-
der moien hinner vi proto om ollt som hönt sen vi sögs sist. Sen
könns det nöston lockonde oit övergö till oit fölio dogordning
och föro protokol,.

Ungeför sö hör hor det vorit nör vi tröffots, gruppen i Luondo
(Angolos huvudstod) och gruppen i Stockholm, sen vi borjode.l980. Aktiviteterno hor vöxlot både till innehöll och iniensitet
men insomlingen hor löngsomt vuxit, genom ott vi spritt bro-
schyrer och offischer, hoft loppmorknod och fester, protot pö
möten m m.

Den sisto söndningen tyg i den hör omgöngen ov insomling-
en hor just onlöni till Luondos homn. Tyg, knoppor, blixilös och
symoskiner för nöston en holv milion kronor hor nu överlöm-
nots till oMAs systugor. Ett litet men viktigt bidrog eftersom oMA
i övrigt för mer ov ollmönno solidoriteishölsningor ön moieriellt
stöd. Det ör ocksö viktigt ott stödet kommer iust frön SKV som
ör medlem ov sommo internotionello kvinnoorgonisotion som
OMA - KDV, Kvinnornos demokrotisko vörldsfederotion.

Insomlingen kommer ott fortsöito - det blir dels till en fort-
söttning ov syverksomheten dels till nögon utvidgning ov den,
riktigt vod öterkommer vi om nör vi fött det besked frön oMA
som vi vönior vilken dog som helst. och vi orbetor för ott fler

Loilo Jensen
Högerg 1 16
692 00 Kumlo
iel.Ol 9-796 13

Korin Vodfors
Ribev l0 A
217 46 Molmö
tel 040-697 4l

Pio Olsson
Losorettsv 29 C
931 4l Skellefteö
tel 091 0-531 38

Hillevi Nilsson
c/o Afrikogruppernos rekryteringsorgonisoiion ARO

Bornöngsgoton 23, i16 4l Stockholm
tel.0B/ 44 93 95

Gerd Lorsson
öromnultsv 55 A
502 45 Borös
iel 033-12 69 36

Chorlotto Hellström
Dr Lindhs goro 4
413 25 Göteborg
tel O3l -83 56 95

Moilis Ahlm
Porkgoton 2 A
582 46 Linköping
tel 0l 3-l4 97 37
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Sö kom du iollofoll
så fick iog öndå möto dig
mitt born
du glodo lillo liv
som skultol runl dörinne
och spridit en sådon vörme

Det sförsto under som skett
en lillblivelse innonför mig
iog trodde visst inie det vor sonl
mogen som vöxle
de små fötterno som sporkode
huvudet hönderno
del vor så svårt ott förslå
ott dör innonför
och ondö i mig blev en ny mönnisko till

Du kunde inle stonno dör
fosl iog nog önskode det iblond
du möste ut
du måste vöxo vidore utonför mig
ott födo dig
ville jog skulle voro en fest
ett endo slort völkomnonde till iorden
en miuk karleksfull borlon
till ditt egno liv
du skulle mötos ov vormo hönder
kloro ögon och öppno hiorton

Sö borlode festen förlossningen vor igång
smörlon skrömde mig i sin inlensitel
iog kande mig bestroffod for min glödie
min kropp so io och nei på sommo gång
efter en hel notts vörkorbete
gov iog upp ott födo mitt born hemmo
iog orkor inte en sekund till
kandes det som
i flero timmor
Nör iog fick min epidurolbedoning inne på BB
och smörforno försvonn
blev iog nöston berusod ov locksomhet
men någol born i mogen
trodde iog knopposl löngre olt jog hode

Du kom lill sist iollofoll
milt born
iog glomde dig ett slog
lrodde du vor en dröm
min kropp kopplod till moskinerno
men du kom iollofoll
plotsligt
en olldeles livs levonde vorm vört
liten kropp utonpå min moge
istöllet för innonför
dino ögon sloro vidöppno
universums helo visdom
vörldens somlode kunskop
så köndes def ott mölo dino ögons blåhet
iog gömde mig med dig under en filt
milt hiörfo vöxte
huden iublode medon mino hönder völkomnode

ett under hor skett
ett born ar fott
du kom iollofoll
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FF| örlossninen skulle ske hemmo, i kollektivet,
nerno runt omkring. Bornmorskon vor vidtolod
völ forberett.

med de köroste vön-
sedon lönge. Allt vor

Efter 36 timmors hört orbeie och svöro smörtor orkode den blivonde
mommon inte löngre. Hon och bornmorskon ökte till siukhus. Vönner-
no följde efter i toxi.
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iil deros storo förvöning vor de ollo völkomno in iförlossnings-
solen. Personolen pö slukhuset vor mycket förstÖende.

Efter ytterligore nögro timmor förlöstes bornet. Förlossningen blev den
upplevelse i gemenskop som det vor tönkt.

Ett mörkvördigt fenomen kom de pö efterÖt. Under förlossningen fick
ollo kvinnor som vor med sin mens.
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E" ironsk kvinno i svort chodor bo-
ier sig from så ott hennes onsikte nös-
ton snuddor vid den irokisko kvinno,
som lust onklogot lron för ott inte vilio
ho fred:

- Du vill ho fred? Jog sko viso dej
hur din sö kollode fred ser utl Vorpå
hon lyfter sin chodor från morken och
rycker loss sin benprotes.

Ahörarna drar efter andan i förskräc-
kelse, både över gesten och över den in-
tensiva vreden i de båda kvinnornas an-
sikten.

Händelsen utspelas på den stora gräs-
planen utanför Nairobis universitet;
arena for hundratals improviserade mö-
ten, tal, gräl och skådespel under kvin-
nokonferensen i juli.

De politiska stridsfrågorna var mindre
framträdande i Nairobi, än under kon-
ferenserna i Mexico och Köpenhamn,
men runt de möten och workshops som
rörde kriget mellan Iran och Irak, upp-
stod alltid hetsiga dispyter och de dra-
matiska utspelen var många. Aldrig var
mötesrummen så fullpackade som under
dessa diskussioner.

Detta krig, som enligt alla internatio-
nella strategers inledande prognoser
skulle vara en vecka, är nu inne på sjät-
te året och har skördat nära en halv mil-
jon offer på vardera sidan. I dess spår
har följt arbetslöshet, fattigdom, anal-
fabetism, inflation, vattenbrist. Hälso-
vård och utbildning har stagnerat eller
gått bakåt, produktionen har minskat
drastiskt både inom jordbruk och in-
dustri, på grund av bristen på arbets-
kraft. I Irak har 70 procent av arbets-
kraften rekryterats till kriget.

Både i Iran och Irak har kvinnorna
drabbats hårt av krigets verkningar. Na-
turligtvis först och främst genom forlus-
terna av dödade eller fängslade anhöri-
ga, men också genom att de demokra-
tiska och sociala rättigheter de så sakte-
liga börjat skaffa sig, nu ha avskaffats
eller skurits ner. Det gäller mödraledig-
het, pensioner, utbildning etc.

- Under de här åren, har kvinnorna
inte gått framåt i samhället på något en-
da vis, fastslår en irakiska som kallar sig
Majeda. Sitt riktiga namn vågar hon inte
uppge, inte heller vill hon låta sig foto-
graferas, eftersom hon är medlem av det
förbjudna irakiska kvinnoförbundet
som är aktiva motståndare till diktatur-
regimen. Hon visar mej en lång lista med
bilder och namn på kvinnor ur förbun-
det, försvunna sedan flera år tillbaka.

- Irak håller på att bli ett land, be-
folkat av änkor. Kvinnor som tvingas
axla hela försörjningsbördan for sina fa-
miljer - eller vad som återstår av
dem - samtidigt som deras löner
sänks, övertidsarbete är obligatoriskt
och oavlönat, priserna stigit med 600
procent och 37 procent av den låga lö-
nen dras av som krigsskatt!

De irakiska kvinnorna anklagar sin re-
gering for att ha startat kriget - för öv-
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rigt den enda fråga där de håller med
iranskorna - for att dölja den ekono-
miska kris landet befann sig i och för att
komma åt Irans olja.

- Men kriget har fört Irak till eko-
nomisk och social ruin och nu avvisar
Iran vår regerings förhandlingsinviter.
Under täckmantel av fredsvillkor som är
omöjliga att uppfylla, trappas kriget upp
och terrorn fortsätter.

Majeda berättar om otaliga försvin-
nanden och avrättningar. Också barn
fängslas, torteras och mördas. ^-

- En vanlig tortyrmetod är att stoppa
småbarn i en säck tillsammans med vild-
katter eller ormar. Allt framför ögonen
på barnets foräldrar.

Idag finns ca 40 000 politiska fångar
i Irak. När en person försvinner, vågar
familjen sällan forska i vad som hänt,
av rädsla för repressalier. Det är heller
inte tillåtet att visa några tecken på sorg
över en avrättad politisk fånge. Enligt
Amnesty International tillhör Irak de
länder som avrättar flest politiska
fångar.

Majeda visar också bilder och namn
på minderåriga barn som dömts till fler-
åriga fängelsestraff på grund av deras
föräldrars politiska aktiviteter eller för
att de "förolämpat revolutionen".

- Antalet änkor och föräldrarlösa
barn ökar hela tiden och de flesta av dem
lever under outhärdliga ekonomiska och
mänskliga förhållanden.

- Familjesplittringen och de hårda
levnadsvillkoren har gett upphov till en
våg av prostitution, indirekt stodd och
uppmuntrad av regeringen.

- Barn och ungdomar uppmuntras
också att rapportera om familjemedlem-
mars åsikter och förehavanden och ung-
domsbrottsligheten ökar hela tiden. I
Irak är det kvinnorna som håller sam-
man familjerna och ansvarar för barnen.
Kriget gör denna uppgift omöjlig. Vi har
förlorat våra traditionella rättigheter
och inte fått några nya, som skulle kun-
na hjälpa oss att axla våra nya bördor.

- Kvinnornas kamp mot fascimen
och mot kriget måste föras på tre plan:
ekonomiskt, genom att kräva tillbaka de
rättigheter vi hade tidigare. Politiskt, ge-
nom att avsloja de verkliga motiven bak-
om regeringens politik - vi använder
våra nätverk för att sprida flygblad och
ordna demonstrationer, men vi gör det
med risk för våra egna och våra famil-
jers liv. Slutligen måste kvinnorna del-
ta i det väpnacie motståndet mot dtkta-
turen. Det har aldrig lönat sig att be en
diktator om frihet!

Irakiska kvinnoförbundet samarbe_
tar, när så är möjligt, med Irans demo_
kratiska kvinnoorganisation, som bilda-
des på 1940-talet, men nu förbjudits på
grund av sitt motstånd mot Khomeini-
regimen.

En av organisationens medlemmar -hon lever nu i exil i England -berättade på konferensen i Nairobi om
hur kriget mot Irak används för ett rätt-
färdiga ett ökat förtryck av kvinnorna,
bland annat genom att återinföra poly-
gamin.

- Jag förlorade jobbet och nästan li-
vet efter en demonstration mot kriget.
När jag vägrade gifta mej med en av kri-
gets krymplingar misshandlades jag och
kallades for hora! Den iranska regering-
en och prästerskapsväldet är folkets fi-
ender!

Vid de orden störtade en grupp cha-
dorklädda representanter för islamiska
kvinnoinstitutet fram mot kvinnan, som
snabbt fördes ut ur lokalen. "Hon lju-
ger, hon ljuger. Allah akhbar!" Ropen
ekade över campusen.

De Khomeintrogna iranskorna hade
annars svårt att göra sej horda och ut-
tryckte stor bitterhet över detta.

- Många som påstår att de vet vad
som pågår i Iran har inte varit där på
fem-sex år, säger Shohreh, som är bibli-
otekarie, men nu arbetar med kvinno-
frågor inom utrikesministeriet.

"Khomein in hor bef riot oss"
- Kvinnorna har blivit frigjorda ge-

nom den islamiska revolutionen och vi
kan fritt uttrycka våra åsikter på ett sätt
vi inte kunde tidigare. När vi säger att
vi vill ha fred med Irak, talar vi för fol-
ket, inte för regeringen.

- Men vi kämpar för en rättvis sak
och det är vi som bestämmer när det ska
bli fred! Irak startade kriget för att hej-
da revolutionen och dra bort uppmärk-
samheten från sina egna bekymmer. När
de inser att de kommer att förlora, ber
de om fred. Men vi tror inte på förhand-
lingar, utan fred kan bara uppnås genom
att Irak uppfyller de villkor vi ställer.
Bland annat måste de ersätta alla våra
förluster på grund av kriget.

- Som läget är nu, vill alla i Iran att
kriget ska fortsätta tills våra villkor upp-
fyllts.

Shohreh menar att kvinnornas situa-
tion i Iran har förändrats men inte för-
sämrats. Revolutionen har gett kvinnor-
na större frihet och mera egen tid.

- Att män och kvinnor hålls mera åt-
skilda gör att vår energi och uppmärk-

samhet kan användas till arbetet med re-
volutionen.

- Vi vill bli ett exempel för andra
muslimska länder, men världen måste ha
tålamod tills vi har skapat en stat, byggd
på vår egen kultur och ideologi. Till det-
ta behöver vi ledare som har verklig kun-
skap om dessa saker.

Chadoren vill Shohreh se som en av
mångra praktiska regler i Islam -"man slipper tänka på hur man ser ut
och vad man ska sätta på sej" - psn
numera också som en politisk symbol
för den islamiska revolutionen.

- Därför vill vi att också du, om du
besöker Iran, ska bära åtminstone en
scarf runt huvudet.

Jöml ik fromför exekutionsplu-
tonen

Kvinnorna i demokratiska kvinnoor-
ganisationen ger en helt annan bild av
situationen i Iran. De talar om samma
ekonomiska och sociala nedrustning
som den som följt i krigets spår i Irak.

- De nya ledarna har ytterigare ökat
förtrycket av kvinnorna, trots att de
knappast kunnat genomföra sin revolu-
tion utan kvinnornas hjälpt. Nu fråntas
vi våra grundläggande rättigheter, t ex
beträffande utbildning, äktenskapspart-
ner och vårdnaden om våra barn.

-Regeringen utnyttjar människors
religiösa övertygelse till att förtrycka
kvinnorna, särskilt arbetarklassens
kvinnor.

- Den enda jämlighet vi uppnått är
den framför exekutionsplutonerna.
Kvinnor som slåss för jämlikhet och fred
hamnar forr eller senare i fängelse, lik-
som de mödrar som försöker hindra att
deras söner skickas ut som kanonmat.

- I fängelserna torteras de, och un-
ga kvinnor våldtas av vakterna, eftersom
oskulder tros komma till himlen och dit
vill man inte skicka några regeringsmot-
ståndare!

Shohrehs lugna förnekande av dessa
ohyggliga anklagelser får en att inse att
en människas tro och övertygelse kan
förtränga de tydligaste bevis för det
oönskade. Och kanske att sanningen
aldrig är bara svart eller vit, inte heller
för kvinnorna i Iran-Irak-konflikten.

Men när en dansk kvinna frågar var-
för exiliranskor hellre tar livet av se, än
återvänder til Iran, blir hon svaret
skyldig.

Borbro Lorsson,/
FRILANSGRUPPEN
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MOTE MED FORHINDER
i kotostrofernos Chile

ad fantastisk att kunna skriva min hemadress igen! Chi-
lenskan Soledads ansikte lyser av glädje, när hon ger
mig sin adress till avsked efter SKV:s kongress i juni

1984, där hon representerat Kvinnornas Demokratiska världs-
forbund (KDV). om några månader ska Soledad och hennes barn
återvända till chile efter många år i exil och vi har bestämt att
träffas när jag kommer till Chile i februari 19g5.

Jag visste inte mycket om Soledad när vi skildes den där da-
gen. Inte stort mer än att hon arbetat för KDV några år, att hon
var väl insatt i fdrhållandena i chile, trots sin långa bortvaro från
landet och att jag tyckte mycket om henne.

Men innan jag kontaktade henne på nytt skulle jag fäveta att
hon tillhör en mycket känd familj inom den chilenskå oppositio-
nen. Hennes far är den legendariske skådespelaren Roberto pa-
rada och hennes mor, Maria Maluende, f d parlamentsledamot
för det chilenska kommunistpartiet och Ailende-regeringens am-
bassadör i Nordvietnam. Därav Soledads förtrogenhet åed ske-
endena i Chile.

öndag den 3 mars hade jag varit tre veckor i Chile. Tre
veckor av mycket blandade känslor. Glädje över att träffa
släktingar och vänner på nytt, upprördhet och smärta över

allt lidande som militärdiktaturen förorsakat.
Varenda en av de människor jag träffat under mina 2l dagar

i Chile bar på ett lidande. Människor, vars anhöriga försvunnit
i diktaturens fångenskap, kvinnor, vars män avrättats, föräld-
rar med barn i exil sedan många år, barn som led av neuroser
för att deras föräldrar förföljs av juntan, män och kvinnor ska-
dade av den fornedring det innebar att gä arbetslös och vara tvung-
en att leva på släkten, ungdomar, som längtade efter ett liv i fri-
het. för att kunna få drömma ostört om en framtid.

Var och en av dessa människor var ett slags spegelbild av den
katastrof, som militärjuntan tvingar det chilenska folket att leva
i sedan tolv år tillbaka. En katastrof, som kan sammanfattas på
följande sätt: samtidigt som militärdiktaturen har utövat ett av
den latinamerikanska kontinentens längsta och hårdaste politis-
ka förtryck har diktaturen också förvandlat Chile från ett land
med ett relativt välstånd till ett traditionellt u-land.

Hela 1960-talet och under Allendes regeringsperiod låg arbets-
lösheten på ca 6 procent, bostadsbristen var låg, hälso-och soci-
alvården var väl utvecklad. Detta var resultatet av stora satsnin-
gar under hela efterkrigstiden och särskilt l97A-73.

1985 ligger arbetslösheten på runt 40 procent och bara en mi-
noritet kan leva på sin lön. Var tredje familj saknar bostad. Häl-
sa och god utbildning kan bara de rika köpa.

46 procent av alla barn under 10 år lider av undernäring och
allt färre går i skola. I stället driver de omkring i städer och byar,
tigger, stjäI, säljer och prostituerar sig. Allt för att få ihop till
mat till sig och familjen. Sjukdomar av olika slag har ökat, till
följd av försämrad hygien, trångboddhet och familjernas allmänt
desperata situation. Sexuella övergrepp inom familjen har ock-
så blivit vanligare.

- Hallå?

- Kan jag få tala med Soledad parada?

- Det är jag.

- Hej, det är Lisbet från Stockholm
- Lisbet! Var är du, hur mår du?
- Jag är i Santiago.

- Är det sant! När ska vi ses?!
Trots de avlyssnade telefonerna hade vi svårt att avhålla oss

från väsentligheter, men gjorde ändå samtalet kort. på onsdag
kväll skulle vi träffas hemma hos Soledad, tillsammans med en
väninna, aktiv i en av chiles största kvinnoorganisationer. För
säkerhets skull skulle soledad ringa och bekräfta det hela på mån-
dagkväll.

Men bara ett par timmar efter vårt samtal inträffade något,
som med en naturkrafts hela styrka inte bara ändrade mina pla-
ner, utan bokstavligt talat lade hela tillvaron i ruiner för redan
hundratusentals utsatta och nödställda chilenare. på kvällen den
3 mars inträffade nämligen den jordbävning, som skulle visa sig
var den våldsammaste jordbävningen i chile under hela 1900-talet.

På bara ett par minuter rasade bostadshus, fabriker, skolor,
kyrkor, sjukhus och industrianläggningar.

Foljderna av jordbävningen, där 176 personer dödades, blev
inte mindre katastrofala av att landet redan befann sig i en eko-
nomisk katastrof.

I den snabba och sarkastiska chilenska folkmunnen döptes
jordbävningen den 3 mars omgående till "den andra jordbav-
ningen". Den första var förstås Pinochet och hans junta.

Det var naturligtvis i huvudsak de fattiga, som drabbades av
jordbävningen. Det var deras hus, deras fattigskolor och fattig-
sjukhus som rasade. Det var de fattiga, som inte hade pengar att
bygga nytt för och det varde och inte direktörerna, som förlora-
de jobben i de industrier och på andra arbetsplatser, som lam-
slogs eller förstördes helt av jordbävningen. En chilensk dags-
tidning beskrev också jordbävningen som "en röntgenbild av mi-
sären i Chile".

Dagen efter jordbävningen, måndag den 4 mars, var den dag,
då den minoritet, som fortfarande hade ett arbete med betald se-
mester, skulle har återvänt till jobbet efter sommarsemestern. Men
som en följd av de dubbelt kaotiska förhållandena i landet ute-
blev massor av människor från sina arbeten, däribland de jag skul-
le intervjua den dagen.

Raserade hus skulle ses över, anhöriga och vänner behövde
hjälp, om man nu inte rentav måste sätta igång och söka efter
dem. Många områden var otillgängliga och,/eller avstängda ef-
ter jordbävningen, liksom en hel del vägar och broar. Risken för
ras och nya skalv var stor. Många el- och telefonledningar var
också förstörda.

Det var därför inte konstigt, tyckte jag, att Soledad inte ring-
de, som avtalat på måndagkväll. Genom min svåger, som arbe-
tade på samma ställe som hennes bror, visste jagatt "inget', hänt
Soledad och hennes familj. Men när hon inte ringde på tisdag
heller började jag undra. Trots att kaos fortfarande rådde. Jag
visste ju, att hon var lika angelägen som jag att träffas.

Av säkerhetsskäl ville inte jag ringa Soledad. Har man gjort
upp om vem som kontaktar vem, håller man sig till den i dagens
Chile.
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nsdag den 6 mars fick jag ett flygblad i min hand om
ett 8 marsmöte "till förmån för de jordbävningsdrab-
bade". Sammankallande var en rad kända kvinnor,

som inte precis förknippas med diktaturen. De uppmanade folk
att komma med mat, kläder och mediciner till Plaza de ltalia,
som Santiago-borna känner som massmötenas torg under
Allende-tiden.

- Där kommer jag att träffa Soledad, sa jag till en vän.

- Gä inte dit, varnade han. Det blir hårda tider där, för det
här är det första protestmötet efter det att belägringstillståndet
infördes i november i fjol.

"Femtio illojala element samlades igår på Plaza de Italia, fÖr
att utnyttja jordbävningskatastrofen i egna illvilliga syften" ' lä-
ser jag den 9 mars i en dagstidning.

- Vi var 500, berättar en chilensk kollega, som hade deltagit.
Hon berättade att alla deltagarna hade kommit med mediciner,
mat, kläder och husgeråd. Men polisen kom och attackerade med
tårgas och vattenkanoner. Folk flydde springande iväg men alla
hann inte undan och 6 kvinnor arresterades. Det insamlade ma-
terialet fördes bort från polisen.

På andras inrådan avstod jag från att kontakta Soledad, trots
att jag blev alltmer angelägen om att träffa henne. Det var som
om detta uteblivna möte hade blivit viktigare än många andra,
också andra träffar, som inte blev av. Kanske var det för att jag
ständigt blev påmind om Soledad genom de släktingar, vänner
och bekanta till henne, som jag kom i kontakt med och ibland
intervjuade. För nu arbetade jag med det reportage jag var i Chile
för att göra, om foljderna av juntans förtryck för barn och ung-
domar.

Det var mycket plågsamt att dag efter dag höra läkare, social-
arbetare, lärare, föräldrar och barn och ungdomar själva berät-
ta om hunger, om barnprostitution, om det tilltagande drogmiss-
bruket, om polisbrutalitet och om tredubblingen av självmord
bland barn och ungdom.

För varje berättelse blev det allt svårare att förstå, att chile-
narna överr huvud taget har kvar förmågan att skratta.

"Femtio illojala element samlades igår på Plaza de Italia, för
att utnyttja jordbävningskatastrofen i egna illvilliga syften", lä-
ser jag den 9 mars i en dagstidning.

- Vi var 500, berättar en chilensk kollega, som hade deltagit.
Hon berättade att alla deltagarna hade kommit med mediciner,
mat, kläder och husgeråd. Men polisen kom och attackerade med
tårgas och vattenkanoner. Folk flydde springande iväg men alla
hann inte undan och 6 kvinnor arresterades. Det insamlade ma-
terialet fördes bort från polisen.

På andras inrådan avstod jag från att kontakta Soledad, trots
att jag blev alltmer angelägen om att träffa henne. Det var som
om detta uteblivna möte hade blivit viktigare än många andra,
också andra träffar. som inte blev av. Kanske var det för att jag
ständigt blev påmind om Soledad genom de släktingar, vänner
och bekanta till henne, som jag kom i kontakt med och ibland
intervjuade. För nu arbetade jag med det reportage iag var i Chile
för att göra, om foljderna av juntans förtryck för barn och ung-
domar.

Det var mycket plågsamt att dag efter dag höra läkare, social-
arbetare, lärare, föräldrar och barn och ungdomar själva berät-
ta om hunger, om barnprostitution, om det tilltagande drogmiss-
bruket, om polisbrutalitet och om tredubblingen av självmord
bland barn och ungdom.

För varje berättelse blev det allt svårare att förstå, att chile-
narna över huvud taget har kvar förmågan att skratta.

tt par veckor efter jordbävningen såg det ut, som om
jag skulle få tillfälle, att äntligen träffa Soledad. Orga-
nisationer ur oppositionen hade nämligen anordnat en

solidaritetsforeställning på Cariola-teatern i Santiago för de jord-
bävningsdrabbade.

De bästa, och modigaste, av Chiles teatergrupper, musikgrup-
per, sångare och andra artister skulle framträda, bland dem So-
ledads far, Roberto Parada.

Att bevittna den solidaritet och den kreativitet, som kom till

uttryck den här kvällen, trots de svåra politiska och materiella
förhållanden som dessa artister och konstnärer lever under var
en stor upplevelse.

Allra starkast intryck gjorde Soledads far, när han reciterade
den monolog, som Sokrates höll innan han avrättades. Dels fÖr
att publiken reagerade så starkt med enorma ovationer till den
gamle konstnären och kämpen, dels för monologens rent profe-
tiska ord om våldets och feghetens förgänglighet' Många fler än
jag skulle minnas den här stunden och monologens ord två vec-
kor senare, vilket ni så småningom ska förstå.

Men Soledad träffade jag inte heller den här gången.
Nu återstod bara att hoppas på att slumpen skulle föra oss

samman.
Mina dagar var nämligen fyllda av arbete, fram till dess att

jag skulle åka hem och det jag gjorde och de människor jag traf-
fade tvingade mig till stor försiktighet, vad gällde de kontakter
jag tog och hur jag tog dem.

Om de första veckorna av mitt arbete hade gått ut på att do-
kumentera hur juntan drabbar folket, så var jag nu i mitten och
slutet av mars i färd med att dokumentera hur chilenarna orga-
niserar sig, för att stå emot och bekämpa juntan.

För trots att det är förenat med stora risker är det traditionellt
organisationsvana chilenska folket på nytt organiserat i partier,
fackföreningar, kommitt6er, grupper och aktionsenheter av oli-
ka slag.

För var och en av de individer och grupper inom motståndet,
som jag träffade växte två insikter inom mig. Den ena sa mig,
att juntans våld har smitt ett motstånd, som är mycket hårdare
och modigare, än vad vi vanligtvis föreställer oss i utlandet. Den
andra insikten var den, att det chilenska folket har mycket långt
till en framtid värd namnet och att vägen dit går över många,
många stupade.

"Vi kommer att utsättas för massaker innan vi är fria", sa man
mig gång på gång.

ördagen den 30 mars skulle jag lämna Chile. Dagen in-
nan skulle hela min familj samlas fdr gemensam avskeds-
lunch.

Medan jag gjorde mig i ordning tänkte jag än en gång på hur
sorgligt det var att iag inte fått träffa Soledad.

- Jag ska åtminstone skriva ett brev till henne, tänkte jag i
duschen, och skicka det genom min svåger via hennes bror. Jag
torkade håret till ett musikprogram i radion och tänkte på vad
jag skulle skriva i brevet.

Plötsligt bröts musikprogrammet i radion för en extra nyhets-
sändning: "Manuel Guerrero och Jos6 Manuel Parada - Sole-
dads bror! - har kidnappats av okända män under våldsamma
former, när de båda kom med sina barn till deras skola på mor-
gonen. En lärare, som försökte förhindra kidnappningen besköts
av kidnapparna och har förts svårt skadad till sjukhus. Manuel
Guerrero är ordförande i Santiagoavdelningen av oppositionens
lärarförbund och Josö Manuel Parada arbetar på katolska kyr-
kans solidaritetsämbete. Båda har av regerirtgen utpekats som
framträdande medlemmar av det förbjudna kommunistpartiet. "

Av olika skäl som jag inte vill gå in på kom denna kidnapp-
ning att prägla återstoden av mina timmar i Santiago och Chile.
Och även övriga Chile. Det så till den grad, att oppositionen i
Chile fick en ny tideräkning: före och efter morden på Guerre-
ro, Parada och Santiago Natino. Kidnapparna, utsända av jun-
tan, mördade nämligen Jos6 Manuel Parada och Manuel Guer-
rero. I gryningen den 30 mars hittades deras döda kroppar, med
halsarna avskurna. Intill dem låg Santiago Natino mördad, ock-
så han utpekad som medlem av kommunistpartiets ledning.

*<rk*

bilen från Arlanda in till Stockholm två dagar senare hör-
de jag på nyheterna, att det utbrutit stora protestdemon-
strationer i Santiago i samband med begravningen av de

mördade. I tidningarna hemma i lägenheten såg jag bilder på de
anhöriga. Också på Soledad. Hennes ansikte fyllt av sorg och
tårar.
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RECENSIONER
En film som doftor kl or,
nytvottot hår och het ångo

Domturken
Regi: Joseph Losey
Monus: Potricio Losey

fi

För något år sedan lanserades
nästan varje film som en kvinno-
film bara det fanns en kvinnlig
huvudrollsinnehavare eller mins-
ta antydan till en s.k. kvinnopro-
blematik. Nu i mitten av 8O-talet
annonseras filmerna återigen på
de manliga filmregissörernas me-
riter, så också DAMTURKEN.
Joseph Losey's sista film. Filmen
bygger på ett skådespel av Nell
Dunn, "Steaming" och med ma-
nus av Patricia Losey.

Filmen har övertagit den teat-
rala karaktären och hela skeen-
det utspelas i ett slutet rum, i
damturken. Där träffas filmens
kvinnor varje fredag. Det är
Nancy (Vanessa Redgrave),
överklasskvinnan som blivit
övergiven av sin man efter 17 års
äktenskap och nu lever ensam
med sina tre barn i spillrorna av
sin borgerliga hemmafrutillvaro.
Sarah (Sarah Miles) som efter ett
olyckligt äktenskap satsat på en
advokatkarriär. Hon är barnlös.

Josie (Patti Love) underklass-
kvinnan som har både man och
son i fängelse och ständigt låter
sig utnyttjas av män. Mrs. Mea-
dows (Brenda Bruce) med dotter
Dawn (Felicity Dean) lever i
ängslan och skräck för verklig-
heten dvs män. Violet (Diana
Dors) damturkens förestånda-
rinna, den varma förstående mo-
dern som tröstar med varma
handdukar och hett te.

*t&>!

Var för sig är varje kvinna en
klichöe med förutsägbara repli-
ker men tillsammans bildar de en
facett av ett kvinnolivs olika
motsättningar. Ett kvinnoliv
med alla dess omöjligheter i ett
patriarkalt samhälle. Mannen är
i sin fysiska frånvaro i filmen,
närvarande i varje replik och rö-
relse. Samtalen kretsar hela tiden
kring svårigheten av leva med en
man och svårigheten att leva ut-
an en man.

Kvinnans utsatta position blir
synlig men också förlamningen
inför att ta ansvaret för sitt eget
liv.

Samtalen leder till insikter om
likheterna i kvinnolivet och
framförallt mellan överklass och
underklasskvinnan som är lika
beroende av en man for försörj-
ningen. Båda utifrån sitt klass-
perspektiv lika okunniga och
ovilliga attta eget försörjnings-
ansvar. Problematiken kring for-
sörjningssätt är i hög grad eng-
elsk, men jag tror ändå att kvin-
nornas val och svårigheter är
igenkännliga även i vårt sam-
hälle.

När badet hotas av rivning be-
stämmer sig kvinnorna för att
kämpa for sitt bad och i skydd
av badets nakenhet, draperad
med handduk, har det uppstått
en stark solidaritet emellan kvin-
norna som leder till en halv se-
ger för kvinnorna, en respittid.

Även om solidariteten är mer

symbolisk än verklig så är den
hoppfull. Det är en film som dof-
tar av het ånga, nytvättat hår och
klor och det är en film atr bli slad
och lycklig åt.

***
Inom amerikansk och engelsk

feministisk filmforskning så di-
skuteras det en hel del om vad
som menas med en kvinnofilm,
om det är perspektivet, berättar-
sätt etc. eller om till och med
känslan en film kan göra den till
en kvinnofilm.

För DAMTURKENS delräc-
ker det med känslan. den barns-
ligt trotsiga njutning det finns i
att se en hel film utan en enda
man i bild.

Se filmen en regnig eller snöig
torsdagseftermiddag i november
och Du kommer att önska Dig en
damturk i vartenda kvarter.

Gun Hedbom
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RECENSIONER

Nyonserot men privot
om orbete och korlek

"Vildros" (Wildrose) är en
film av John Hanson och Sand-
ra Schulberg. Filmen kom till ge-
nom att paret Hanson och Schul-
berg flyttade till vad som kallas
the Mesabi Iron Range, USA:s
rikaste järnmalmsområde i Nor-
ra Minnesota. Det som gav inspi-
ration till filmen förutom det
dramatiska landskapet, var en
federalt framtvingad överens-
kommelse mellan facket och
gruvbolagen, sorn på laglig väg
såg till att20Vo av arbetsstyrkan
bestod av kvinnor. Och hur den
lagen skakade om den traditio-
nella samhälls och familjestruk-
turen i Minnesotas järnmalms-
bälte.

Det blev självklart att skildra
kvinnorna eftersom kvinnornas
närvaro i gruvan hade så i grun-
den förändrat samhällets karak-
tär. "Vildros" är tillägnad de
kvinnliga gruvarbetarna i Mesabi
Iron Range och Folkets Bio som
distribuerar filmen hoppas att
den ska ge upphov till diskussio-
ner kring kvinnorollen i filmen,
vilket jag tagit fasta på i min re-
cension.

,F{<t

Filmen utspelar sig i en liten
järnmalmsstad i Minnesota,
USA, en stad helt uppbyggd
kring järnmalmsbrytningen.
Detta var en gång en lukrativ in-
dustri. Men nu när det visat sig
att järnmalmen är mycket billi-
gare att importera från Latin-
amerika har det blivit en så kal-
lad krisindustri. Gruvan hotas av
nedläggning. Den enda framtid
som återstår för samhällets be-
folkning är arbetslöshet eller
flyttning.

June Lorich (Lisa Eichhorn)
är en av de få kvinnor som arbe-
tar vid gruvan. När företaget
börjar permittera får hon lämna
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Vildros
Monus och regi: John Honson,
Sondro Schulberg

och vatten. Hennes hem utgör en
tillflyktsort för June Lorich i svå-
ra situationer.

Mellan kvinnorna finns ett
samförstånd och förståelse som
bär över generationer. Hos Kat-
ri i tystnaden och i samvaron
hämtar June kraft och stöd i sin
kamp för att våga följa sin egen
röst. En röst som viskar om de
gamla vanliga frågeställningarna
arbete eller kärlek eller hur före-
na bägge?

**rF

Kärlekstemat gör filmen indi-
vidualistisk. Det är June Lorich
privata frigörelsekamp för rätten
till arbete och ett eget liv. Det är
ett nyanserat och komplext port-
rätt av en kvinnas utveckling och
också en mans. och som sådant
mycket trovärdigt.

"Vildros" är tillägnad de
kvinnliga gruvarbetarna men den
enda gången i filmen som kvin-
norna skildras som ett kollektiv
är när de spelar baseboll tillsam-
rnans. Det jag saknar är en skild-
ring av arbetet och av kvinnor-
nas kamp för arbetet i gruvan.

Kärlekshistorien fungerar,
även om den är betydligt nyans-
rikare än de flesta filmer, som en
eftergift till den kommersiella fil-
men. Det är synd för "Vildros"
har i vissa sekvenser en starkt ut-
talad dokumentär prägel med
fantastiska folklivsskildringar
från ett USA vi i Sverige aldrig
sett varken på bio eller i TV.

Det är en bra kvinnoroll. men
den innebär i sig inget nytt. Fil-
mens styrka är istället dess lång-
samhet. Processer i människors
liv tar tid. Filmen blir en dagbok
där vi sakta vänder blad och nå-
gon slutgiltig lösning får vi inte.

fi

sin förhållandevis höga position
som truckförare för att åter ham-
na i det tyngsta och skitigaste
jobbet.

Som enda kvinna får hon
kämpa hårt för att bli behandlad
som en jämställd i arbetslaget.
När hon inleder ett förhållande
med en av sina arbetskamrater
trakasseras hon öppet. Samtidigt
ökar trycket från omgivningen
att hon ska ge upp sin plats i gru-
van och lämna iobbet till
männen.

1.rk*
June Lorich presenteras i fil-

mens inledande sekvens som en
oerhört stark kvinna, hon byg-
ger sitt eget hus, men med en
mycket sårbar punkt, den före
detta mannen. Husbyggandet
blir en starkt symbolladdad bild
av den berättelse som följer. Hu-
set som symbol för det egna
jaget.

June Lorich är kvinnan som
avbröt sin utbildning och gifte sig
med en alkoholiserad man i tron
att bara hon var "snäll" skulle
allt bli bra. Efter misshandel och
missfall lämnar hon mannen och
försöker leva ett eget liv, men
den förre mannen utgör ett stän-
digt hot.

I filmen får vi fölia June Lo-

richs slutgiltiga frigörelseprocess
från den före detta mannen. En
frigörelse som vore otänkbar ut-
an erfarenhet av ett eget arbete
som gett människovärde och
upplevelse av egen yrkesskicklig-
het. Det hårda tunga gruvarbe-
tet, som tyvärr i "Vildros" en-
dast blir en bakgrund till en ny
kärlekshistoria för June Lorich.

En kärleksrelation som i sig bi-
drar till frigörelse, men som inte
heller vore möjlig utan den själv-
känsla som arbetet ger.

Visserligen leder kärlekstemat
till belysande gestaltningar av
kvinna - man och män - män
relationer. Hur män håller ihop
gentemot kvinnor. Kvinnor är i
första hand ett objekt och får ak-
ta sig noga för att ge någon man
en "fördel". T ex bli förälskad.
Hur kärleken hos en man leder
till försvar av kvinnan. Försva-
ret handlar inte om ett givet för-
svar av kvinnor utan mera om att
ingen får förnedra min kvinna.
Då kan manskollektivets strän-
ga regler brytas upp och visa ihå-
ligheten och primitiviteten i sam-
manhållningen.

Filmen har också en andra
kvinna. Den gamla finländska
invandrarkvinnan som har ett
hårt liv av arbete bakom sig och
nu lever ensam i ett hus nära skog Gun Hedbom
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Tidningen måste råddas!
För några år sedan prenumererade vi
i min familj på 16 tidskrifter. Jag räk-
nade efter en gång när de skulle för-
nyas. De var allt från Råd Sc Rön och
Vi till Zenir och Häften för kritiska
studier. Alla var angelägna, efrefsom
mrn

man och jaggårna vill vara välinformerade inom många
områden, oih vi menar att den information som *nn fät
g.:,"*, massmedia är alltför knlpp och ofta vinklat.

Idag har vi bara sex prenumerationer kvar. Några av dem
vi tidigare ansåg som omistliga har fått lägga ned. Så är
tyvårr klimatet fcir tidskrifter idag. Men den egentliga or-
saken är att vi inte längre har råd. Det har blivir så myc-
ket-dyrare att treva, att det sorn vi ddagare *nsåg som-en
skälig l-evnadssmndard: atr ha råd atr köpa böIher och
tidskrifter, det gäller inte längre. När nu äckså bibliote-
ke.n får minskade anslag, oclidarfar ofta drar in på iust
tidskrifterna, blir det siårare att hålla siq inforrnerad.

Samtidigt blir der svårare för tidskrifreÄa att överleva.

-Ett 
typiskt exempel på detta är vår egen tidning, Vi Män-

skor. Som du kan läsa på annat plats i detta nummer, har
vi varit tvungna att säga upp våra två duktiga och avhåll-
na redaktöre1. Det enda sättet att klara tidningen är ge-
nom en jätteinsats av oss alla, SKV-medlemmrio.h rrid-
ra prenumeranrer. Dels måste vi nu göra det praktiska ar-
betet med tidningen själva, dels måste vi gänom en rad
stödåtgdrderfå fram pengar till den fortsatti utgivningen.

Vad kan vi göra? Ett sätt är att ge gåvoprenumeratio-
ner till släkt och vänner. Den som först har lärt känna
tidningen, fortsätter ofta att prenumerera. Piteå-
avdelningen betalar fcir em tjugotal pr.nu*erarioner, som
de ger till olika institutioner i staden, mödravårdscentral,
folktandvård osv. På så sätt komrner många kvinnor, som
kanske aldrig har läst annar än Hänt i frckan och Mim
Livs Novell, ikontakt med Vi Mänskor, och med de ran-

kar som tidningen för fram: solidaritet, iämställdhet, freds-
och miljöfrågor. Dessurom kan alla, både enskilda och av-
delningar, komma ihåg stödfonden, som piteå tog initia-
tivet till vid en senasre kongressen.

Ett problem dratt små tidningar med err par rusen pre-
nym:Ia.nrer inte får annonser, speciellt intebm tidningen
misstänks ha vdnsrersympatier. Men bladdra i något r,i*-
mer av Damernas Värld eller Husmodern - tuå förhål-
landevis justa damtidningar som på senare år har spårat
ur fulls.tändigt. Inte innehåIl_er de-annat an kändisråpor-
tag.e och annonser, vanligen fler annonssidor än redaktio-
nell text.

Jag har alltid tyckt att det borde vara en uppgift för oss
SKV-are att skaffa annonser till Vi Mänskor. Känske kän-
ner vi en tillverk are av slojdsaker eller en liten konfek-
tionsfirma, en kvarn som levererar obesprutar mjöl eller
en.folkhögskola som ger kurser ro* krn angå mångakvinnor. s

-9.h så ska vi inre glömma möjligheterna atr anordna
offentliga möten kriig Vi Mänskoå r*rr,rr,,r**.r. n.i
är ett sätt att skapa publicitet - för man inbiuder natur-
ligtvis lokalpressen - och att sälja lösnummer. Vietnam-
numret t ex ledde till många möten runr om i landet.

Ibland tycker jagaujag som ordförande bara tjatar och
tjatar om bidrag. Ekonomin är alltid dålis, men våra med-
lemmar är alltid lojala och generösa. vf möter alltid en
otrolig r.lporfl,*ntingen vi iigger pengar till solidaritets-
proJel(t eller till rldnmgen.

Ty l.pp1s vi på.en exrra strålande insars, så att tidning-
en får fortsätta att komma ut, och vi kan återanställa pei-
sonalen. Vi Mdnskor har *'arit en väckarklo.kr olh d i;-
spiration för medvetna kvinnor i 35 år. Låt inte det 36:e
åiet bli det sista!

Aase Bang

Sök stipendier!
Stipendier i Augusta Tonnings
vilohemsfond är till ansökan
lediga.

Syftet med Augusta Tonnings
vilohemsfond är att genom sti-
pendier (summa avkästning av
kapitalet) främja socialt i ntresse-
rade verksamma kvinnors rek-
reation ochleller utdela studie-
och resestipendier till sådana
kvinnor.

Stipendievillkor: Stipendier

kan sökas.av enskilda eller gru-
per av Kvlnnor.

Medlemsskap i Svenska Kvin-
nors Vänster förbund är en för-
utsättning för att erhålla stipen,
dier. Fondstyrelsen kan i ange-
Iägna undanragsfall frångå den-
na princip om ansökan avser etr
ändamål sonr ligger nära SKV:s
stadgar öch darfcir, verkar syn-
nerligen angeläget art srödja.

Minst fem och högst tio sti-
pendier delas ut.

Fondsryrelsen meddelar sina
beslut 8 mars, Internationella
Kvinnodagen. Fondstyrelsens
beslut skall vara enhälliga och
går ej att överklaga.

Ansrikan skall vara fondsryrel-
sen till handa senasr den 1-feb-
ruari 1985 och skall innehålla en
utförlig redogörelse för ändamå-
let med det sökta stipendiet. Var-
je stipendiat skall ,.rrrrt ert år ef-

ter erhållet stipendium avse
skriftlig r"ppori till fondsiy-
relsen,

Ansökan om stipendim kan
skickas till:
Fondstyrelsen, Augusta Ton-
nings Vilohemsfond
Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund
Barnängsgatan 23
l16 4L Stockholm
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något. Och när vi sjöng våra
mollstämda finska och svenska
visor på soldaten Svejks stam-
pub U Kalicha verkade övriga
gäster rent förtjusta: sorlet tyst-
nade helt. Men historierna vi
berittade förstod de inte. Den
bästa vill jag nog föra vidare:

Nångång strax efter år 2000
har KDVs generalsekrterare
Mirjam Vire-Tuominen fåw i
uppdrag av ett enigt rådsmöte
att söka upp vår Here och be
honom låta mannen överta för-
lossningssmärtorna, som kvin-
norna ensamma burit sedan ti-
dernas begynnelse

Detta är den enda orittvisan
som KDV inte lyckats komma
till ritta med. Gud ser tveksam
ut, frågar Mirjam om kvinnor-
na är klara över vilka följder en
sådan nycrdning skulle få. Mir-
jam insisterar, viger att detta är
grundligt övervdgt och att virl-
dens kvinnor står helt eniga
bakom kravet. Gud suckar:
Okej, då måste de fåsin vilja ige-
nom. Men jag har mina far-
hågor.

Mirjam återvinder till jonden
och förkunnar det glädjande be
slutet. Så kommer den dag då
det första barnet ska födas un-
der de nya fclrhållandena. För-
äldrarna, ett burget par i en av
F.uropas storstäder, förbereder
sig. Världspressen väntar and-
löst, mannens vänner har slutit
upp med konjak och cigarrer
för att stötta honom i hans svåra
stund. Hustrun föder barnet ut-
an att minsta svettdroppe syns
på hennes panna. I rummet
bredvid siner mannen, roker
och dricker med sina vånner.
Men några plågor infinner sig
inte till allas häpnad. Massme-
diafolliet väntar otåligt: Vad är
dettal Driver Gud med oss?

Då bultar det håftigt på dör-
ren till de nyblivna föräldrarnas
hus. På trappan står husuun till
familjens chaufför, r'ddd och
upprörd. Hennes man har just
dött, knall och fall efter några
timmars svåra magsmärtor.

Men Prag kan nog klara sig ut-
an våra historier, för den har si-
na egna. En plats där de berittas
är Laterna magica, den berömda
reatern dit man får köa ett halvår
för biliett. Om man inte, som
jag, har turen att få en biljett i
handen redan första kvällen.

Förestdllningen börjar som på
film: Ett hav av människor
kommer myllrande emot oss på
en duk av hangande flikar.
Långt borra blänker ågot i so-
len. Det är en stor spegel som en

ista kvällen i Prag dansa-
de vi tango på perrong-
en i tunnelbanan. Ingen
verkade tycka det gjorde

man bdr över axeln. Han kom-
mer allt närmarg kliver ut ur fil-
men och ner på scenen med sin
spegel. Spegeln som dr den yta
dar drom och verklighet möts,
det ena dr framsidan och det
andra baksidan. Men vilken är
vilkenl

Det liknar inget iag varit med
om förr, i sin blandning av pan-
tomim, film, dans och musik.

Efter föreställninge står iag på
gatan med en tiej från Domini-
kanska republiker. Bussen har
gått ifrån bss. D:t är inte långt
till hotellet, men åt vilket håll?
Vi går på måfä gatljusen lyser
blekt genom dimman, snöslask
på trottoarerna. Efter en lång
omdg är vi hemma igen.

Hela hotellet är fullt av oss,
hundratals kvinnor från hela
vdrlden. vi ldser nvfiket varand-
ras namnbrickor och nickar åt'
varann i hisen. Under fyra da-
gar sitter vi i möten i Prap ko-
lossala kulturhus, lyssnar till
varandras berittelser om kamp
mot förtryck och upprustning.
Simultantolkarna surrar i sina
burar, utanför fönstren tonar
staden bon i snöfallet, utom en
dag då solen lyser upp de snt!
täckta taken på höjderna kring
Moldau.

Niir den lilla vithåriga israeli-
skan vädjar om ett uttalande till
stöd för de demokratiska kraf-
rcrna i Israel, nickar palestin-
skorna från Viistbanken allvar-
ligt. För några år sedan brukade
israeliskorna lämna rum met ndr
palestinskorna taladg och tvdrt
om. Nu sitter de vid samma
bord.

Bredvid varandra sitter också
en marockanska och en tjejfrån
Västra Sahara - utan att ägna
varann en blick. Diskussionen
kring publiksationsarbete och
propagande stannar upp i ett
gdl där marockanskan försöker
rätta till "den fröegående tala-
rens grova lögner om mitt
land". Tilhdttavisning från d*
battledaren: Håll er till ämnet.

En turkiska och en cyprioti-
ska understödjer varandra i kra-
vet om en grundlig diskussion
av feminismen som de mött i
exil i Europa: tlur ska vi förhål-
la oss, vilka argument ska vi an'
vända? Det ricker inte att a#är-
da feminismen med aft den
missar klasskampen, är borgsr-
lig och apolitisk. I många frågor
har vi ett bra och viktigr samar-
bete med feministerna" och för
många kvinnor i väst är det förs-
ta steget i ett politiskt uPPvak
nande

En grundlig analys behövs,
det är fel att bara ta avstånd, sä-
ger de Jag rycker diskussionen
är inresant. liksom flera av de

Anders Lindh

KDV-MÖTE I PRAG

Laterna Magic&,
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vä*teuropeista kvinnorna: det
blir många inlägg. Då plötsligt
hörs en duns: en av kvinnorna
från någonstans i mitten av Afri-
ka har sornnat och fallit av
StQlen.

Rådsmötets rundabordssam-
tal går vidare i en mera slump
mässig form vid frukostarna. En
vithårig veter*n från den hol-
ländska fredsrörelsen beritrar
en orgon om hur man anvdnder
hyresstrejker och overraskande
punktaktioner som att stoppa
tågen med nödbromsen. Civil
olydnad, ja det kan funka om
man bara har fantasi och tåla-
mod, instämmer ett par kvin-
nor iråo Jamaica. Dag fclr dag
blir allti]er ansikten bekanta, vi
utbyter adresser och intryck.

Så blir det söndag, iubileums-
dag: KDV fyller 40. I tusental
samlas vi i den stora hörsalen i
kulturhusets mitt. Scenen i
blått och vitt med en stor TV-
skärm så att de som sitter längst
vak ska se

Suverint skicklig konferenci-
er är'Winie burrows från ameri-
kanska \fREE (\flomen for Ra-
cial *nd Ecanomic Equality),
draperad i hellångtrött. Till var-
dags har hon mest förekommit
heisv*rt, med svart courboyhatt
över pärlflätorna. Hon presen-
terar KDV:s historia i glimtar
från starten med Mme Cotton.
Korta anföranden av kvinnor
från olika länder och skeenden.
Bland de första och äldsta, från
Indiens frihetskamp, är Aruna
Assaf Ali' 

* ,F :F

Att redogöra för dessa fyra da-
gars diskussioner dr omöjligt:
de pågick i Uo rum samtidigt,
och skulle inte rymas i hela den-
na tidning. Men eff par frågor
kändes viktigast och årerkom i
de flesta sammanhang.

Den ena var kdrnvapenupp-
rustningen och militariierin[."
av rymden. De kanadensiska
kvinnorna gav en skakande bild
av vad stjärnornas krig kan
komma att innebära i verklighe-
ten, hdr nere på jorden. Den ka-
nadensiska fredsrörelsen, som
de senaste åren vuxit sig så stark
att den tvingat sin regiring att
hoppa av från sitt rymdförsvars-
samarbete med {ISA, har fått
fram viktig dokumentation,
som Vi mänskor återkommer
till i ett senare nummer.

Den andra var u-ländernas
skuldkris och Fidel Castros för-
slag att skulderna ska skrivas av.
Den kapitalistiska vdrlden har
redan sugit ut alltfc;r mycket av
u-ldndernas resurser.

,skar. Vad h*r tidningen betyttfor kvinnorörelsen?" Lotta
Schöllerqvist.
"Vi Mänskor idag - och i fram-
tidbt!'", Monica Dalin. 

,

,, Vi hc"pp*s på livfiga dlskussi#
ner som kan ge inspiration och
idder till det fortsatta arbetet.

Tid: 18-19 januari
Flats: Bana Folkhögskola,
Motala

Prisr ca 220 l$, inkl kosr och
logl.
Reseutjämning (enl. billigaste
fardsåtrJ.

Anmilan till SKV, Barnängs-
gatan 23,716 4.l Stockholm, rel
08-4092 05 eller SKV, Linn6-
gatän 21,4\3 03 Göteborg, rel
031-14 40 28.

Arr. $KV-Karlsmd, tel
054-18 99 6r.

VIETNAM Pg: 51 323-4
t984
27/12 Fam R Äherlund m fl

Skärholmen 400:-
1985

2/1 Kirsten Person Hisingsbacka 50:-
3/1 SKV Karlstad 50:-
+/t Eliy Francke i001.
9/1 Karin ljårnmarströrns minne

Bjurslätts SKV Göteborg 150r-
10/1 Maud Sedemark Söden:ilje 100r
17/t Mia Emsheirners minno Maria Ad-

lercreuz Stockholm 1000:-
2L/2 Karin Hammarströms minne Vcsr-

ra Avd Göteborg 250:-
27/2 $onja Borg Grera Lirdblorn Änna

Jårlestrv Göreborg 300r
28/2 Harriat Eogrnan Göteborg 50i.
?8/! 'Kirsten Person Hisirrgsbecka 50r
19ll ,Gun Flöjlund V Frölinäa 200:-
7/5 Kircen Person Hisingsbacka 50:

17/5 Gun Höilund V Frölönda 200r
2115 Mlirtt Flerrnansson Stockholm

lw;-
Christer Flodin Göreborg 75r
Gun Höilund V Frölunda l00r
Gun Höjlund V Frölunda lO0:-
Kirsren Persoa Hisingsbacka :9,-Gunnel Ekvall Uppsala 50r
Sonia+Ville Bors Görebore 2Q0:-
UIf Stensård Helsinsbore. ;qnn.
Sofie Geines Helsin[borf, Eva Jo-
hansson Helsingborg, Ronny
Svensson Billesholm, Kenneth
Iversson Kattarp 50:-
Gun Höilund V Frölunda ?00;-
Till Lillv Guilottes Minne
Bo+Guir Sundman tr*nnor-r^^.

4UV;'
Till Lilly Guilottes Minne
Elma Nilsson Huddinge 100:.

23/9 Tiil liliv Guilottes }tlinne
'F n;^ iKF f arskvarucentral Bromma-IAr$ta J00:-

2319 Till Lilly Guilottes Minne
Mav Leiion Stockholm lQ0:-

24/g Tili Lilli Guilottes Minne, , Le**art+Anita Anderssoo $tock-

2/10 Till Lilly Guilottes Minne
Rodny Ohmao Tyresö 1@:-7/10 Anna !flennboms minne
Gret* Aldersson Bandhaeen l00r8/10 Till Lilly Guilottes Minni
VPK Skarpnäck Johanneshov 400:-

10/10 Till Lilly Guilortes Llinne
Krrin+Henry Ncrdlandrr Johan.neshöv ,t$or-

10/10 Anna'Wennboms minne
K*rin + Henry Nordlander Johan-neshov 100:l4l10 Till Lilly Cuilottes Minne

. Margit Lindström Skärholmen 50:-
14/19 Änna \(ennboms minne

Margir Lindström $kärholrnen 50r"
14/10 Anna Wennboms minne

M*rgit Ändersron Johannes*ov'O

17/10 Gun Höilund V Frölunda 100:.
17/lO Till Lilli Guilortes Minne

Greta [ngl*nd ]ohannrshov 30:,
17/tA Anna $(/ennborns minne

9.1:r,".f .*".{ Johanneshov J0r
?2/ IO Irll Lrlly Guilones Minne

Elsa Nyström Johanneshov ,10r
1.2/10 Anna \t/ennboms minne

Kamrerer i Fyrklövern Joh*n,neshov 525r
2i/rc Anna rWennboms minne

Sonja Ingrid Mariann Gyzander
lohanneshov 200r

30/lO Till Lilly Guilottes Minne
Louis \lflalden Solna 50:.18/9

2A/9

24/9 Till Lilly..Guilottes Minne
Astrid Sjöquist Tyresö 25r

24/9, Tili Liily:Guilottes Mirr*e
Kalnr*ter i: Fyrklövern Johan- -nesnöV öUUi

?å19 :Tjll LiUy Guilortes Minne
Sonia Gyzander Johanneshov 100:

25/9 Till Lilly Guilottes Min$e
Gunnel Ekvell Uppsala 50:-

25/9 Till Lillv Guilottes Minne
Eva-Lisa Pettersson Östersund

100r26/9 Till Lilly Guilottes Minne
Kirstrn Persson Hisingsbacka 50:-

27/9 Till Lillv Guilottes Mlnne
Fridebors Lötbers Urban Indahl
Konsum Johanneihov 40:.

27/g Till Lilly Guilottes Minne
Bjurslätts SKV Biurslätt 100:-

30/9 Till Lilly Guilortes Minne
Marlene FriksEon llpplandsV:isby 100:.l/lO Till Lilly Guilottes Minne
Solweie Kempe Märsta 50:.l/lo Till Liiiv Guilottes Minne
Lilian Lindqvist Spånga 50:.

2/lO Till Lillv Gi'ilotts M'inne
Vivan Nyström Hägersten 50:.

2/10 Lilly Guilottes Minne
Mårta Herma*sson $rockhoJrn '

tvv,-

. ?J4 Karin fIemru*rströrns rninne
lJppsala Kvinnohusgrupp UpFjåk-

26/4 SKV avd Skövde 1000:-
2614 Gun fiöjl**d V Frölunda 200r-
6/5 Uppsalaavd SKV Uppsala 500r

15/5 Kerstin Berger Malmö 50:-
15/5 Gunnil Bengtsson Olovström 210:-
1715 Gun Hiijl*nd V Frölunda 200r-2l/5 Märra Hermaasson Stockholrn

holm llui

100:-
SKV Malmö 333:-
Gun Hörlund V Frölunda 100:-
SKV Göteborg 16ör
Gun Höjlund V Frölunda 100r
Ingegärd Johanson Ljungby 50:-
Greta Bengtsson Hyltebruk 100:-

642 S44:18

harneehov
25/9 Gunnel+Hille Ekvall Uppsala

1il9 , Susan*e Rydin $ickla Johan' *^nesnov luu:-
18/g Gun Höjlund V Frölunda 200:'
24/9 hnna lWrinnbom/Fyrhl$vern Jo.

NICARAGUA Pg' 475;; 3:719-4

30ls
r/10
3./1A
1{10

1011028/5
18/6

111
tlt /
//a

12/9

1985
3/1
3/1

4/1

e/1
22/1
4/2

6/2

zs/2
2713

1/4

Kronor
Transport 15 213:90
Karin Hammarströms minne
Fredrika-Bremerförbundets Upp
salakrets Uppsala 100:
Karins Hammarstöms minne
Ull M Hjelmqvist Skyttorp 100:-
U Strömberg Vänersborg 150r
Vera Rolander Vara 100:-
Göran Hillman Kerstin Österbergr.' r.'tlIåfTåIIA *UU:.
Anna Wennbom/Fyrklövern Jo-tlnennesnov *uu:-
Uppsalaavd SKV Uppsala 1000:-
8 Marsmötet iJönkaping A-L OIs
son Göteborg 250r
Elly Francke Cöteborg 100:-

IUU:.
SKV Karlsrad 698:80.^fllllevl ljsterDerg umea liåJ3
Mareareta Arnell Osterrike J00:
Krisiine Drake Örnsköldsvik Joo:-
Paul+Brirta Lorentzon [nskede

1 00:
l/11 Ingvor Ask Malmö 25r
3/11 Inger Älsrröm Uppsala 50;-

25490r70
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Vitl du bli medlem i:SKV?
Alla kvinnoi som stödjer

SKV:s handlingsprogram och
stadgar kan bli rnedlernrnar, Du
lran vara aktiw m.edlen't åler Fws'
si't, stöd.med1ern n

De flesta SKV-medlemmar
engagerar sig i en lokalavdelning.
På sid 51 kan du se vilken avdel-
ning som ligger närmaste där du
bor. Det står där vem som är
kontaktperson. Offi du hör av
dej till henne så får du inbetal-
ningskon och in formation om
avdelni ngens aktiviteter.

Tidskriftssemrnarlum
Vilka uppgifter han Vi Män-

skor ha i dagens smhällei: Hur
vill vi att tidningen $ka se ut?
V*d är brai Vad kan bli bättre?

Välkommen att diskurera
dessa frågor med oss på ett semi-
narium i januari. Prograrnmet i
övrigt ser ut så h?ir:

"Ferninistiska frarntidsvisio-
ner", Ren6e Frangeaur.
"Tidevarvet * föregångare och
förebild?" Aase Bang.
Från Vi Kvinnor tili Vi Män-

1/6
L8/6

2/8
28/S
30/8
)t Y

; Du kan ocksåvälja a$ bli med-
lem i förbunder cenrralt. Avgfi-
ten äf 10ö k;,och betalas då in
på pg 50 50 95-0 med uppgift om
namn och adress.

Som medlem av SKV ansluter
du dig till ledet av kämpande
kvinnor, som generationer ige-
nom stått på barrikaderna för
kvinnors och barns rittighercr,
för en vårld i:fd; fcir solidari-
tet mellan folken, en giftfri mil-
jö och ekonomisk demokrati.
Nu rner än någgnsin behövs de

leden fyllas, m rnir än *ågonsin
behtiver SK\l ditt: itöd. :. , ,.

Och kanslie behöver du vårt
*tödl Från:SKv.får du dltrbaha
lcvinn,osolidaritet och,stöd i diw
liv som kvinna, som,idag iir svå-
rare än någonsin. "Du söder os,
vi stöder dig, vi ger var*ndra'i

VALKOMMEN!
Villdu liisa mer om SKVrs his-

toria kan du på biblioteker låna
Ada Nilssons bok "Barrikaden
valde oss".

Lstta Schöllerqvist



Lilly har lämnat oss
Lilly Guilotte har lämnat oss

alla i stor saknad.
Lilly blev Zl år gammal. Och

hon hade lyckan - och envishe-
ten - att orka vara aktiv och en-
gagerad ända fram till slutet. Just
åii*or kdnns saknaden efter hen-
ne också så stark.

Jag liirde känna Lilly i slutet av
7}-taleti arbetet i svenska Kvin-
nors Vänsterförbund. Vi var bå-
da. med i förbundsstyrelsen och
arbetsutskottet.

Till en början hade vi en rejäl
konflikt och en del smågräl. Lil-
ly var ju inte den som teg med
sina åsikter och det är vil inte jag
heller. Men kanske just genom
våra meningsutbyten kom viva-
randra ndra, ldrde känna varand-
ra ordentligt. Och jag blev mer
och mer fäst vid Lilly och den
vdrme och envishet som fanns
lakom hennes ofta bitska ton-
fall.

Jag fick en väldig respekt för
hennes pålitlighet - )"^gkan in-
te minnas att hon någon gång
missat ett möte eller ett åtagan-
de - och för hennes starka po-
litiska övertygelse om att orätt-
visor och förtryck måste - och
kan - bekämpas. En övertygel-
se som måste bygg" främst på
hennes egna erfarenheter. Hon
kan inte ha fått särskilt mycket
gratis i sitt liv, vare sig som barn
eller som vuxen. Med bara folk-
skola och låglönejobb får man
inte särskilt åy.k!t svängrum i
livet. Men Lilly föreföll aldrig
nertryckt - tvärtom dr det få

människor jag mött som varit så

genuint respektlösa inför olika
ilags auktoriteter. Jag tror inte
jag såg Lilly svarslös i någon si-
tuation.

För ungefär ett år sedan, om
jag minns rätt, gjorde jag en re-
raiilrantmans med Lilly och en
annan av SKV:s veteraner -
Karin Hammarström från Upp-

sala.
Idag finns ingen av dem kvar

i livet"- Karin [i.k bo., bara nå-
gon månad efter den här resan.
bch det är just därför den har
dykt upp i mitt minne.

Några av de kamrater som
kandä både Lilly och Karin
kommenterade vår utflykt -
det var med bil fram och återtill

ett förbundsstyrelsemöte i Gö-
teborg - med'att då kan det väl

inte ha varit tyst ens en sekund.
Och det var det inte heller. Aven
fast jag just inte sa något, utan
bara körde. Det här samtalet
som varade timme ut och tim-
me in och slingrade kring de
mest skild ämnen, blev mot slu-
tet av hemresan en fantastisk och
djupt personlig berättelse av Lil-
lv åch Karin om deras liv och
drömmar, karlek och sorg. Så-
dant som dn människa bara be-
rättar för en en enda gång, och
sedan vet man det.

Når vi skildes från Karin i
Stockholm var både Lilly och jag
så tagnaoch omtumlade att vi in-
te höll på att hitta rätta vägen
hem. Och Lilly sa precis det jag
kånde: "Tänk så mycket en
människa har att berätta - om
hon bara,rfu*." Idag känns den

här resan som ett äventyr som
jag alltid kommer att minnas,
iust för allt det vi delade under
detta gränslösa samtal.

Gränslöshet är också något
som jagförknippar medLilly. Vi
vet alla hur mycket hennes fa-
milj - barn och på senare år
barnbarn * betydäe för henne.
Så länge barnen var små måste
de ha-tagit all hennes tid och
kraft i anspråk. Lilly satte ing-
en gräns mellan sin familj och
omvärlden, hon släppte aldrig
sitt intresse och sin kamp för
andra männikor, både i Sverige
och resten av världen. Möten
och demonstrationer fick bar-
nen hänga med på, för det var en
del av deras mors liv. Och det ser
ju ut som om medlemskapet i
SKV går i arv.

Uei filly tog inte bara ut si-
na barn i världen, hon fick ock-
så en massa extra medlemmar i
sin familj. För många av oss blev
hon lite au ***tna eller mor-
mor, som en del valde att kalla
henne. För hon hade en omtan-
ke och en nyfikenhet på andra
människor som gjorde att hon
kom en inpå li"ei. Och jag tror
att det är många av oss som lärt
av Lilly, .,, pälirirkt arbete till
stor del består av praktiska upp-
gifter som måste utföras med tå-
lamod och att man aldrig får
släppa taget.

Ungef:ir som ett barn måste lä-
ra sig livet.

Kongressen, Uppsala 1980

Lotta Schöllerqvist

Till Anna'Wennboms minne
Anna'Wennbom föddes 1897

i Bollnäs som nummer två i en
barnskara av tio barn. Fadern
var lärare, men lönen var inte så

sror, så försörjningsbördan för
den stora familien blev tung.
Förutom lärartjdnsten hade fa-
miljen ett litet jordbruk, där na-
turiigtnis barnen fick hjälpa till
i arbetet.

När Anna var L4 år flYttade
hon hemifrån ut i livet. 16 år
gammal bar det iväg till Stock-
holm till en släkting, där det
fanns fyra barn, för barn ville iu
Anna sköta om.

20 är gammal utbildade sig
Anna till barnsköterska. Detta

yrke arbetade hon med i många
är.

Hon gifte sig så småningom
med karl, som var änkeman med
många barn. Det blev en stor fa-
milj att vara husmor och mam-
ma för. Anna hade inga egna
barn, men hon tog hand om sin
makes barn på bästa sätt. Hon
var mycket omtyckt av barnen.

Anna arbetade också många år
inom vår Sociala hemvårdstjänst
bland gamla och sjuka.

I vår förening Svenska Kvin-
nors Vänsterförbunds avdelning
Fyrklövern blev Anna medlem
i början av 1950-talet. Och i fö-
reningens arbete har Anna del-
tagit ried liv och lust i både prak-

tiskt och teoretiskt arbete.
Annas största intresse var trots

allt vån engagemang för barnen
både inom Sverige och utanför
vårt land. Och när kriget iViet-
narn bröt ut och vi erhöll rap-
porter om hur fruktansvärt svårt
människorna och i synnerhet
kvinnorna och barnen i Viet-
nam hade der, då greps vi alla av
en avsky mot inkräktarna och
en stor offervilia växte fram att
göra något för att hi?ilpa de nöd-
lidande i Vietnam.

Då uppstod vår Vietnamin-
samling. Och denna pågår an i
dag. I vår tidningVi mänskor re-
dovisas alla bidrag, som kommer
på postgironuffret för Vietnam-

insamlingen. Det dr stora och
små bidrag. Och bidragen är
manga.

Anna \ffennbom har sänt in
pengar många gånger, och att
hlatpa barnen i Vietnam låg hen-
ne varmt om hiärtat.

Så ville vi, kamraterna i SKV
Fyrklövern också hedra Annas
minne genom att i stället för
blommor vid båren lämna vårt
bidrag till Vietnam i nsamlingen.
Så har också skett.

Vi skall minnas Anna som en
trogen, sann, solidarisk kamrar
meå.tt varmt klappande hiärta
för nödlidande människor.
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Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg. 23, 116 4l Stockholm

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4
Tel: 08/ 40 92 05

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt sam-
hälle med en ekonomisom inte bygger på profit utan på människors
behov, ett samhälle fritt från alla former av fortryck.
Förbundets målsättning är att verka for jamlikher mellan kvinnor

SKV har i korthet fölfande historia. 191a bildades Föreningen Fri-
sinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati och
kvinnors likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett samar-
bete blev möiligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveck-
ling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Ä,r 1946anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till Kvinnor-

O Att verka för ett samhälle där alla barn och ungdomar kan känna trysqhet och har lika värde, och där de tillförsäkras fvsisk
och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöiIgheter.

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

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

I Att verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtryckta-; befrielsekamp, för en värld fri
från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatöring av såväl vuxna so*'b".n.

och män och for kvinnornas delragande på alla områden av det eko-
nomiska, sociala och politiska livet, samr atr verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har ett meningsfullt arbete.

nas Demokratiska Varldsförbund, KDV, (\flomen's International
Democratic Federation, \il1 DF).

KDV har 129 anslutna organisåtioner i 1 14 Iänder me.i flera hunclr;r
miljoner medlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ status hos
FN:s ekonomiska och socirrl.r råtlsrrmt hos UNESC(). I)r'r-lnrr \tiltLrs
innebir att y.ttra sig vid.sanrmanträdcn.rch .ttt fr;rnrl.igu.r c*n;r l'iirrlrtg
muntligcn eller skrift)igcn.

SKV-avdelningar
Arvika
Brita Tener
Högåsvägen 4
671 00 Arvika
Tel. 0570,/1s3 34

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambförby
Tel 05o3/802 32

Deje-Forshaga
Monica Ranurtg
Bokliden 20
667 00 Forshaga
Tel.054/70s 3a

Finspång
Anna-Lisa Göransson
Grytö1svägen 24
6 l2 00 Fi*spång

Gotland
Gunitla Manneke
S:t Klemensg*tan 3

621 Q0 VisbY

Göteborg*distriktet
Zaida Hagman
Regnvägdersgatan 4
417 32 G<iteborg
Tel. 03 l/54 t9 c4

Västra Göteborg
Er v AnJrån
Btrvro|5ll;rn 4

{21 l8 (lötbnrg
'fcl O-11/'U 4C 0l

Östra Göteborg
Erni Friholr
Karlagatan 21 B
416 61 Göteborg
Tel. 031/19 04 52
eller 0304/520 04

Mölndal
Astrid Gustafsson
Knarrhögsgatan 8A
all l0 Mölodal
Tei'. $L/27 18 t7

Gävle
Inger Johansson
Hamiltongatan J2
802 20 Gävle

Huskvarna
lngrid Nilsson
Munkgatan 5
56i O0 Huskvarna
-lel. oJ6/ 13 74 55

Karlshamn
Sonia Karls.on
Pl to+s
290 72 Asarum
'frl.0454/291 60

Kramfors
Mrric Sölvcbring
Järnvägs6etan 64
871 00 Kramfurs
'fel. 0612/ t44 e2

Karlstad
Srv DahlBren
Mellqvistvägen I
063 0O Skoghall
Tel. 05a/239 ls

Katrineholm
Inger Andetsson
Dlulögaran 35-37 C
641 30 Katrineholm

Linköping
Else-Marie Hedberg
n ydsvigen 382 B
582 30 Linköping

Ljungby
Elsmarie Edström
Olofsgatan 26 B
34 I 00 LiungbY

Luleå
Agncs \Y/ennbcrg
Krongårdsringen 30
951 00 Luleå
Tel. 0q20./195 l4

Lund
,{srrida Suensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 LunJ
Tel.046/ t4 s4 Q4

Malmberget
Siv lunrlberg
Grevgatan l3
971 00 M*lmberget
Tel. CsZOl218 26

Malmö
Atrnr [ .rrt,lhtrq
\\t;rtiig. tS

I l+ .l.l lrl.rinri;
'fr1- 040/13 +0 7h

Motala
Agrreta Engren
Sundlingsväg lZ
590 .10 Borensberg

0lofström
Carina Gillberg
Snöb{rsvägen 12
291 0Q Olofström
Tel. o+54/400 77

Piteå-Munksund
Siri Aklrin
Stnndvägen 5
9+1 00 Pircå
Td- Agtl/3727(t

Ramsele
Clary Krckula
LåKarvågen U

ll80 40 Ramsele'fel. o62Jl to6 03

Sala
Margarrta Thel.rn.lcr
Lärarstrgen 12
7Jl 00 Sai.r
Td.Q224/ri7 76

Skellefteå
B.rrbro Viklund
Fäbogatan 5
9l I 56 Skellefttå
Tel. 0e10/885 47

Skovde
Karin SanJelin
Mariestadsvägen Z5
541 00 Skövde

Stockholmc
södra ftirorter
Eva Danielsson
Mariestadsvlgen 8
121 50 Johanneshov
Tel. 08/4q s7 Qo

Spånga
Kerstin Juntbcrg
Grvins väg l9C
t6J 58 Spångr
Tel. 03/7r'C 1l 7?

Stockholms innerstad
sql norra förorter
t:va Ekelöl
\';rlhallavägen 14
I l+ l2 Sto.-khalm
I'cl. 08/ l5 ll 08

Södertälje
\lrud Sctlcrrrrrk
I l,,r.rl-,rrrsr.irurr ll
l5l 5l \iidcrt.iljc

Uppsala
Erda Äkcrlunrl
Linn{gatan 1l C
Z5l J2 Uppsal.r
Tel. ottr/tb +s zl

Örebro
M,rrie lWikner
Årbyvägen 7

701 75 Orebro

Förbundsordfiirande:
Aase Bang
Herrgårdsgatan 12
652 24 Karlstad
Tel. 054/ 18 99 61

#il:i;:f:i';äå.'i 
stockhorm har iour tisdagar och rorsda-

SKV Cöteborg har hand om rlcdlemskonrxker och ckononri.
SKV:s lokal i Viktori;rskolrn ir öppen onsdagxr 10.00-13.00 c'ch
torsdagar 17.00- 19.00
Linnigarrn 21,41,3 04 Cötcborg. Tel. 0lll14 40 ltJ
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