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Den nya kvinnorörelsens framväxt i Sverige 
- några viktiga händelser 

1970: Grupp 8 blir en öppen kvinnoorganisation, från att tidi
gare ha varit en sluten studiegrupp i Stockholm. Grupp 8 
ordnar öppna möten om deltidsarbete m.m. samt demonstrerar 
för fri abort. Första numret av Kvinnobulletinen kommer ut, 
och ges fram till 1980 ut med fyra nummer per år. Från och 
med 1980 med sex nummer per år. 

1971: Kvinnogrupper bildas över hela landet. Aktioner för fri 
abort. (Lagförslag från 1971 antogs först 1975.) Tjejsnack, en 
pjäs skriven av två åttor, Margareta Garpe och Suzanne Osten, 
spelas över hela landet. Boken Frihet, jämlikhet, systerskap av 
Maud Hägg och Barbro Werkmäster kommer ut. 

1972: Grupp 8 håller sin första nationella konferens. Interna
tionella kvinnodagen 8 mars firas för första gången. Arrangö
rer: Grupp 8 och SKV; Svenska Kvinnors Vänsterförbund. 
Grupp 8 gör en utställning som dokumenterar kvinnors poli
tiska och ekonomiska fattigdom i välfärdsstaten och som även 
tar upp det ideologiska förtrycket: Kvinnor. Grupp 8 spelar in 
skivan Sånger om kvinnor. I Lund görs utställningen Kvin
noliv. 

1973: Lesbiska grupper bildas. Grupp 8 gör uppsökande aktio
ner i bostadsområden och på arbetsplatser. Kärleksföreställ
ningen av Garpe och Osten turnerar i landet. Göteborgs kvin
nor gör utställningen Livegen - eget liv. Kvinnofilmsvecka i 
Stockholm och Göteborg. 

1974: En utbrytargrupp från Grupp 8 bildar Arbetets kvinnor, 
ämnad att bli en "proletär kvinnoorganisation", och börjar ge 
ut tidskriften Rödhättan. Musikgruppen Röda Bönor bildas. 
Svenska kvinnogrupper deltar i en samnordisk aktion mot 
kapitalets porrindustri natten till 8 mars. Städerskestrejk börjar 
på Domnarvet i Borlänge och sprider sig över Sverige. Kvinno
rörelsen samlar in pengar och ordnar stödmöten. Kvinnor från 
Grupp 8 spelar in skivan Tjejclown. Boken Kvinnor i alla 
länder... kommer ut. 

1975: I Göteborg startas bokcaféet Bröd och Rosor. I Stock
holm bildas föreningarna Kvinnokultur och Lesbisk Front. 
Bokcaféet Kvinnfolk öppnas och Stockholm får ett Kvinno
centrum. Fackliga aktioner stöds av kvinnorörelsen. Utställ
ningar: Verkligheten sätter spår (Göteborg), Kvinnfolk (Stock
holm). Garpe och Osten skriver en pjäs om den äldre kvinno
rörelsen: Jösses flickor. 

1976: Internationella föreningen för invandrarkvinnor, IFFI 
bildas. Kvinnliga författare börjar organisera sig. Stockholm 
får en kvinnohusgrupp. Musikgrupper växer fram, bl.a. Andra 
Bullar, Häxfeber, Tintomara. Stödkommittéer bildas för söm
merskorna på Algots, som hotas av nedskärningar. 

Teckningar av Anne L.idén 

1977: Kvinnofilmarna börjar organisera sig. Kvinnor och airbe-
te bildas i Västerbotten. Grupp 8 bildar riksorganisation. Bok
handeln Halva Himlen öppnas i Örebro. Många kvinnor ernga-
gerar sig i kampen mot kärnkraften. Första kvinnolägren hiålls, 
bl.a. Källinglägret på Gotland. Utställningar på Kvinntfolk: 
Familjen och Mode och politik. Boken Nio kvinnor - nio Ikv ges 
ut av Aurora, en basgrupp i Grupp 8. Kvinnokalender bcörjar 
ges ut. Föreningen Kvinnokultur arrangerar tre dagars kvnnno-
kulturfestival i gamla riksdagshuset i Stockholm. 

1978: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning b)ildas 
i Lund. Göteborg får Sveriges första kvinnohus. I Stocklholm 
får utbrytare från Kvinnohusgruppen ett hus kallat Alla Kvin
nors Hus som ska inriktas huvudsakligen på att inhysa i miss
handlade kvinnor. Demonstrationer: Kvinnor stoppar upprust
ningen, Vi tar natten tillbaka. Internationell kvinnofestuval i 
Stockholm för ett kvinnohus. Föreningen Kvinnokultuir an
ordnar kunskapsseminarium: Hur vinner vi freden? BJoken 
Några ord till min älskade - om du orkar lyssna ges mt av 
Grupp 8. 

1979: Organisationen Kvinnokamp för fred bildar gnupper 
runt om i landet. Kvinnohusgruppen köper en lokal på Snic-
karbacken och öppnar Kvinnohus i Stockholm, där Gruipp 8, 
SKV, Kvinnokultur, Lesbiska Feminister (tidigare Lcesbisk 
Front), Kvinnobulletinen, självförsvarsgrupper m.fl. gnupper ', 
flyttar in. Demonstrationer: Kvinnokamp mot kärnkraft t över ,j 
hela landet. Konferensen Bygga och bo på kvinnors villlkor i « 
Kungälv. Kvinnoläger, kvinnokulturfester på olika pllatser. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift börjar ges ut av Forum för ktvinn- , 
liga forskare. Böckerna Rusta för fred- rädda livet samt Doku
mentet (om de kvinnliga journalisternas kamp på Aftonbladet) 
kommer ut. Utställningen Modersmyt, moderskap, mäinsko-
skap i Göteborg. 

1980: Grupp 8 samt fem andra kvinnoorganisationer finins nu 
över hela landet på ett 40-tal platser. Kvinnohus, bokcaféeer och j 
kvinnocentrum finns i Stockholm, Göteborg, Lund, Orrebro. . 
Kvinnor skriver 80-talet, en manifestationsdag med kvimnliga J 
författare, hålls i Stockholm. Seminarier om kvinnofilrm och ' 
kvinnokonst går av stapeln. Garpe och Ostens pjäs Fabriiksflic- j 
korna spelas. Kvinnokonstutställningen Vi arbetar för livet i ;; 
Stockholm. Kvinnokonstkalender ges ut av Kvinnoförllaget i 
Lund. Levande kvinnor, ett center för information om kvin
nors hälsa, bildas och ordnar kurser i självhjälp (Kvinncohuset 
Snickarbacken). 

Källa: Kalendarium av Harriet Clayhills och Åsa Danieilsson i 
Vi Mänskor nr 1 1981. 

^ 1982 Kvinnobulletinen. Omslag: Gittan Jönsson. Första 
upplagan mars 1982. 
AB Fälths Tryckeri, Värnamo 1982. ISBN 91-7638-037-8. 



Förändra världen -
förvandla livet! 

Så sttår det längst ner på en sida i en Kvinnobulletin från 1973. Har vi lyckats 
medl det? Nej, men inte heller misslyckats. 

K.vinnobulletinens jubileumsbok Gråt inte, kämpa! innehåller ett urval av 
det Ibästa i tio årgångar. Går det överhuvudtaget att säga något sammanfattande 
om den tidning som genom åren varit den nya kvinnorörelsens språkrör i 
Sverrige? Omstridd, hatad, älskad och förlöjligad liksom den rörelse Kvinno-
bulketinen hela tiden varit en del av. Politiskt inopportunt brådmogen, stund
om 1 hopplöst naiv, alltför sällan vidunderligt segersäll, ofta fräck och drastisk -
sådam är den bild som tonar fram när man bläddrar i årgångarna. Jag vet ingen 
tidniing som så ofta, från nummer till nummer, årgång till årgång skiftat 
läsväärde och bytt ansikte. Den har dock ståndaktigt kämpat på, de första sju 
årem utan tidskriftsstöd, de senaste med ett symboliskt sådant. Kvinnobulleti
nen har ofta föregripit snarare än följt kvinnorörelsens svängningar, och gått i 
tätem vid utvecklingen från socialistisk kvinnokamp till socialistisk feminism. 

Attt försöka sig på historieskrivning när det gäller den nya kvinnorörelsen är 
lika vanskligt som att försöka säga något generellt om Kvinnobulletinens 
utvecckling. Liksom mor och dotter hör vi ihop i ett oupplösligt hat/kärlek-för-
hållainde. Dessutom är det alltid svårt, för att inte säga omöjligt, att ta pulsen 
på e*n radikal alternativrörelse. Det sannaste som kan sägas om den nya 
kvinmorörelsen är att den alltid befinner sig just i rörelse. Det är dess signum. 
Min bild av vad som hänt i kvinnorörelsen och i Kvinnobulletinen är, efter åtta 
års airbete, bara en bit av sanningen. Endast många kvinnors vittnesbörd om 
sina politiska erfarenheter av feminismen kan så småningom ge en rättvisande 
bild av dess utveckling och betydelse i Sverige under 70-talet. Grät inte, 
kämjpa! är ett viktigt dokument i vår historieskrivning. 

Den rödkindade scouten 
Med den kända parollen "Gråt inte - bli förbannad - gå till angrepp!" gjorde 
den mya kvinnorörelsen sin entré 1970. Då bildades i Stockholm den socialistis
ka kvinnoorganisationen Grupp 8. Pressen prånglade snabbt ut bilden av 
"åttorna" som idealiserade och/eller hatade representanter för den nya kvin
nan: den rödkindade scouten i stålskodda pjäxor. 

I eden kronologiska översikten över den nya svenska kvinnorörelsen som 
finns här till vänster kan en uppmärksam läsarinna mellan raderna se vilken 
utvec;kling denna kvinnornas organisering tagit sig. Där finns dess två huvud-
strörmningar antydda: först den "politiska" fasen - och jag avser nu den 
tradittionella betydelsen av ordet "politisk", som innebär att man inte anser att 
vardaigslivet i reproduktionssfären har med politik att göra. Den manligt 
domiinerade vänstern kastade sin styvfaderliga skugga över kvinnorörelsen i 
Sverige i början på 70-talet. Flera år rann bort under ändlöst diskuterande 
s(käbb)el, skulle vi ledigt säga idag): marxism kontra feminism, arbetarkvinnor
nas neella förtryck i produktionen kontra mellanskiktskvinnornas borgerliga 



missnöje i hemmet, olika vänstergruppers inställning till olika frågor... Denna 
vänsteristiska fas fick sin följdenliga reaktion i '^vinrwkulturfasen''; med den 
nyupptäckta kvinnohistorien som facit uppvärderades specifikt kvinnliga 
(agrara) kunskaper. I de mest extrema yttringarna förhärligades allt kvinnor 
gjort, och renskurade golv kom att framstå som höjden av kvinnlig skapar
kraft. 

Och nu? Som jag ser det befinner vi oss i en besinnande period, där 
kvinnorörelsens olika grupper "specialiserat" sig på olika områden: musik-, 
litteratur-, teater- och konstskapande, kroppsmedvetande, fredsarbete, femi-
nistisk historieskrivning, jourverksamhet för våldtagna och misshandlade 
kvinnor och mycket mera. 

Många känner säkert igen den naivitet som återspeglas i de första årgångarna 
av Kvinnobulletinen. Det var naiviteten, frejdigheten, som var den tändande 
gnistan när det begav sig i början av 70-talet. Utan den hade vi förmodligen 
aldrig lagt ner så mycket tid och energi på det kvinnopolitiska arbetet. I dag 
kan denna naivitet både smärta och röra mig. Föga anade vi då vidden av det 
kvinnoförtryck vi tyckte oss ha "upptäckt". Vi var många som trodde att själva 
sanningssägandet, det ihärdiga påpekandet av att kvinnor var förtryckta, skulle 
kunna ändra de ekonomiska och ideologiska missförhållandena. I den andan 
letade vi siffror och statistik för att slänga i ansiktet på maktens män och ge råg 
i kvinnornas ryggar, när de nu började räta på dem. Vi såg inte hur låsta vi blev 
i de ständiga jämförelserna mellan t.ex. mäns och kvinnors olika löner. Det 
gick lång tid innan vi började inse skillnaden mellan emancipation på manssam
hällets villkor och frigörelse utifrån kvinnornas egna behov. Vi hade spelat en 
övergripande "könsrollsdiskussion", liksom en arbetsmarknad som fortfaran
de ropade på kvinnlig arbetskraft, i händerna. Det politiska initiativet var 
möjligen vårt en kort stund. Strax fann vi oss reducerade till remissinstans för 
statliga utredningar, ett visserligen radikalt, men dock annex till jämställdhets
delegationen och de politiska partiernas kvinnoförbund. 

"Kvinna se din situation.,." 
Ett förtydligande ur min egen fatabur: Med orden "allt det där är ju bara 
cirkulationssfär och ideologi" avfärdade i början av 70-talet en manlig kamrat 
själva talet om kvinnoförtryck. Och vi gick snällt i fällan och svettades livet ur 
oss för att bevisa vår solidaritet med arbetarkvinnorna, som befann sig där vi 
aldrig skulle vara, i den välsignade produktionen. Samtidigt upptäckte jag, 
liksom många med mig, att det som verkligen slog en bro mellan kvinnor ur 
olika klasser var det ideologiska förtrycket. När jag kom med mina flygblad till 
mitt helgjobb som vaktmästare var inga av mina kvinnliga arbetskamrater 
intresserade. Talade jag däremot upprört om de sexistiska affischer som herr
tidningarna slog upp över hela stan, där nakna stjärtar och jättelika bröst 
exponerades, var de helt med på noterna och föreslog att vi skulle dra ut och 
riva ner dem! 

Det tog sin tid innan de slutsatser vi drog mognade i politisk handling, och 
det tog några år innan våra kampformer lättades upp och fantasin fick fritt 
spelrum. Alltför länge var Grupp 8 en tämligen snäll organisation i traditionell 
vänsteranda. Våra demonstrationståg gick i raka led med centralt godkända 
plakat och slagorden föll rytmiskt: "Arbete, arbete, daghem, daghem!", 
"Bankpalats/parkeringsplats tar daghemsplats!", "Krossa kapitalets porrindu
stri!". Det mest vågade var: "Kvinna se din situation, upp till kamp för 
revolution!" - som gav upphov till långa diskussioner: skulle kvinnan vara 
FOR en arbetarklassens revolution, eller skulle hon uppmanas att tala i egen 
sak, alltså för en feministisk revolution? Vi oppositionella smygfeminister 
använde oss av mumlet i tåget för att i skydd av detta skrika: "Kvinna se din 
situation, upp till kamp GOR revolution!" 



Kulturrevolution 
Jaig tror att den nya kvinnorörelsen har haft sin stora betydelse som ideologiskt 
femomen. Det finns naturligtvis i den ansatser till en kvinnornas egen mot-
stcåndskultur, varav just Kvinnobulletinen varit och är en del. Men kvinnotid-
niingar, kvinnohus och kvinnocentra är trots allt endast enklaver som erbjuder 
em miljö och ett sammanhang åt ett begränsat antal kvinnor. 

Med ideologisk betydelse menar jag att Grupp 8, Kvinnobulletinen och de 
amdra kvinnogrupper som började dyka upp kring 1973 har bidragit till en 
srmärre kulturrevolution, vars betydelse vi tyvärr alltför ofta underskattar. 

Många av våra tidiga idéer har blivit allmängods, våra en gång så "vansinni-
gai" krav och "hysteriska" idéer har spridits som ringar på vattnet och finns i 
daig på många nivåer i samhället. Kvinnorörelsen har blivit en maktfaktor, och 
kvinnokampen har breddats. På gott och ont har vi gått in i ett nytt skede. Den 
medvetenhet som idag finns hos kvinnor hade inte växt fram om inte kvinnorö
relsen funnits. Vi startade daghemskampen, vi ställde det första stora fråge
tecknet vid prostitutionen, vi krävde sextimmarsdag för alla, fri abort, ofarliga 
preventivmedel och vi påvisade ojämlikheten mellan kvinnor och män på alla 
nivåer - på arbetsmarknaden såväl som i hemmet. 

Och idag kan vi se frukterna av vårt arbete. Våra idéer lever som stärkande, 
livsviktiga tankar hos många, många svenska kvinnor; i småtjejernas första 
kittlande upprorskänslor, i de utarbetade kvinnornas slutliga "nä nu jävlar får 
det vara nog". Och i mer organiserad form blomstrar kvinnorörelsen också i 
tjejmaffior och kvinnogrupper på jobben, i facket, i bostadsområden, p$ 
ik'olo* och pi 'in: vt •sv et röiut;ät:nir»gen f< r ätt cijssa idéer har kunnat 
spridas och ta den plats de tar i kvinnors medvetande är förekomsten av ett 
befriat område där strategin kan skönjas, om än vagt. Vårt befriade område är 
de utomparlamentariska, partipolitiskt obundna feministiska grupperna, kvin
norörelsens organisatoriska kärna och systerskapets konkreta bas. Och dess 
språkrör, Kvinnobulletinen. 

Historien om en arbetsgrupp 
Men Kvinnobulletinen är inte bara sin mors dotter, ett avtryck av en rörelse. 
Det är också, sedan de två första årens roterande redaktionsgrupper avlösts av 
en fast redaktion, historien om en av de många arbetsgrupperna i kvinnorörel
sen. Här har genom årens lopp ett 50-tal personer satsat sin fritid och sin 
obetalda arbetskraft. Kvinnobullegruppen är ett kvinnorörelsens mikrokos
mos. Illusionen om att kvinnorörelsen är ett vilohem för nervsjuka kvinnor har 
aldrig blivit långlivad i redaktionsgruppen. Här har det varit ord och få visor. 
Liksom i andra kvinnopolitiska arbetsgrupper har kvinnor kommit och gått, 
motsättningar har uppstått och strider utkämpats - men en delad entusiasm har 
trots allt skänkt arbetsglädje och gemenskap. Kvinnobullejobbet är ett privile
gierat slavarbete. Privilegierat på så sätt att vi kunnat följa vår produkt från ax 
till limpa - allt utom tryckning har vi själva stått för, och det har varit lärorikt. 
Privilegierat också för att arbetet varit meningsfullt och omistligt. Kvinnobul
letinen är vår egen tidning, skriven, ritad, fotad av kvinnor, för kvinnor, 
producerad och finansierad genom oavlönat arbete av kvinnor. (Vårt lilla tid
skriftsstöd har räckt till en mager halvtidslön, som från hösten -78 fram till 
våren -80 gått till AnnMari Langemar, från hösten -80 fram till årsskiftet 
-81/82 till mig och därefter till Inga-Lisa Sangregorio.) 

En genomgång av tendenser i de tio årgångarna av Kvinnobulletinen tycks 
mig onödig. Det överlämnar vi med varm hand åt er, kära läsarinnor. Något vi 
skrattat åt under arbetet med Gråt inte, kämpa! är de första årens speciella 
bulletilltal: "Kvinnor/kamrater!" som omkring 1974 får ge plats åt det ledigare 
"Systrar!". Vid samma tid kommer det in mer material om det ideologiska 



kvinnoförtrycket. Vid den tiden hade kvinnorörelsen lyckats åstadkomma en 
beredskap i massmedia för att ta upp det som Kvinnobulletinen dittills varit 
ensam om att behandla, nämligen kvinnans dubbelarbete, yrke plus familj/ 
hem. Våra motståndare, både i och utanför rörelsen, har kritiserat denna 
"omsvängning" från ekonomism till feminism och kallat den "livmodersmys
tik". Själva har vi ansett att Kvinnobulletinen skulle ta upp de delar i kvinno
förtrycket som inte ansågs rumsrena. Vår uppgift var det kvinnopolitiska 
avantgardets. Vi ville inte längre vara auktoritära eller masochistiska språkrör 
för några konstruerade, eller i bästa fall diffusa arbetarkvinnor. Vi slutade 
skämmas för att vi var de vi var: feministiska mellanskiktskvinnor. Vi gjorde 
det enda raka, vi gjorde en tidning som vi själva skulle vilja läsa. 

Det som har hindrat oss från att alltid vara lika storvulna som våra ambitio
ner är främst bristen på tid och pengar. Liksom de flesta andra kulturtidskrifter 
i vårt land lever vi i skuggan av de stora tidningarna. Vår uppgift har varit att 
också fungera som idépool för denna faderspress, som, ofta utan att nämna 
oss, använt sig av våra tankar. Vad vi var "först" med kommer ni att märka 
under läsningen av Grät inte, kämpa! 

Slutligen. Ett varmt, systerligt tack till alla kvinnor som genom åren skänkt 
Kvinnobulletinen sin tid, sina visioner, sina tankar och sin seglivade entusiasm. 
Vi hoppas genom den här boken kunna hålla fast bilden av den massa av 
medarbeterskor som tillsammans gjort det möjligt att dokumentera 70-talets 
nya kvinnorörelse i Sverige. En obetald, obetalbar insats! 

Ebba Witt-Brattström 

I enlighet med en medvetet kollektivistisk linje (som så småningom övergavs) 
har upphovskvinnornas namn ofta inte angetts under artiklar, teckningar och 
foton, framför allt i de tidiga årgångarna. I boken har vi dock satt in namnen på 
tecknerskorna i de fall vi kunnat. Vi beklagar att vi inte kunnat spåra alla! 

Själva boken är givetvis en kollektiv produkt, och royaltyn går till Kvinno
bulletinen. För det slutliga urvalet svarar Ebba Witt-Brattström och Stina 
Hammarström. 

Teckningen på s. i av Birthe Dalland heter "Var der ellers 
noget?" (Vad det nåt mer?) och finns som vykort; intäkterna 
går till den danska kvinnohögskolan. 

Omslagen till de återgivna bulletinerna har gjorts av: 
Anne Liden (1 -70), Johanna Hald (2-3 -72), AnnMari Lange-
mar (1-2 -74, 2 -75, 2 -78, 4 -78, 1 -79), Ulla Wennberg (1 -75, 
3 -75), Anne Forslind (4 -75, 2-3 -76, 2 -77, 3 -77), Ann 
Christine Eek (1 -76), Hans Ryde (4 -76), Kristina Thorman 
(1 -77), Gittan Jönsson (4 -77-1 -78, 5 -80), Birgitta Lager
ström (3 -78), Annmari Olsson (2 -79, 3 -79, 4 -79, 3 ^ -80), 
Birthe Dalland (1 -80), Laila Strandberg, AnnMari Langemar 
(2 -80), Nina Weibull, Gunilla Molloy (6 -80). 
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NNOR /KAMRAT ER f KVINNOR/KAMRATER 

Låt oss ta en titt på hur vår situation ser ut i dagens 

"välfärds sverige". 

I dagligt tal är det vanligt att man talar om kvinnan med 

två olika benämningar - hemmafrun, yrkeskvinnan. 

När politikerna är ute och valtalar eller i andra samman

hang känner ett behov av att rättfärdiga de orättvisor 

som kvinnan systematiskt utsätts för, talar de om 

VALFRIHET. Frihet att välja mellan två alternativ. 

Aldrig nämns det ett ord om att de flesta kvinnor, men 

under olika perioder av sitt liv, al ternerar mellan de o-

lika funktionerna. 

Låt oss betrakta dessa två benämningar och sätta dem i 

relation till "valfrihetsbegreppet". 

HEMMAFRU - hur ser samhällets idealbild ut av dig? 

Familjeidyllen - ett krav. En bild som odlas - ett 

färdigt mönster att kliva in i. Är du missnöjd blir dom

en hård - misslyckad. NÄR ÄR DU LYCKAD?När lägen

heten eller huset är välstädat och propert. När husmans

kosten är vällagad och god. När barnen är artiga och 

välartade. När du är leende och glad. När mannen är 

nöjd med dig"och avstår från att hålla sig med älskarinna. 

När du kan snåla med hushållspengarna. När du kan 

fungera som ett gott stöd för mannen och barnen i deras 

framfart i livet och samhället. Tillhör du medelklassen 

ä r det mannens karr iär och barnens examen du ska satsa 

påé Tillhör du arbetarklassen ska du stödja mannen i hans 

kamp för bättre löner och bättre villkor för HONOM. Men 

VAR KOMMER DU IN I BILDEN? -Din valfrihet. 

Valet mellan hemarbete och yrkesliv. Ofta har du en re 

lativt låg utbildning. Dina möjligheter att hävda dig på 

arbetsmarknaden är små. De jobb som finns är de sämst 

betalda - ofta hårda, slitsamma och monotona. Vad är 

det för valfrihet - att välja mellan att stanna hemma eller 

ta ett jobb man inte vill ha ? 

Ofta tvingas du ändå ut i arbetsl ivet , av ekonomiska skäl. 

Vilken hjälp får du då av samhället? Har du förskolebarn 

*r situationen hopplös. I hela detta rika land finns endast 

^ . ^ j S Ä c r ! 
38. 000 daghemsplatser och det finns 760. 000 barn i förskol

åldern. Du kan ju själv räkna ut hur stor chans just du har 

att få in barnen på ett daghem. Dessutom får du i*gen dag

hemsplats om du infe har något arbete. Du kan inte söka 

arbete förrän du vet att barnen får en bra vård när du 

arbetar . Så är cirkeln sluten. 

Men - säger då någon klok människa - vore det inte bra om 

kvinnan, medan barnen är små, passade på att skaffa sig 

den utblidning hon så väl behöver för att kunna konkurrera 

på arbetsmarknaden. När hon sen är färdigutbildad och barn

en är litet s törre skulle hon kunna skaffa sig ett menings

fullt och stimulerande arbete. 

Det är i och för sig en utmärkt idé, men den faller på sin 

egen orimlighet. Vem ska passa barnen när mamma stud

e r a r ? Det är inte lättare att få daghemsplats när man vill 

studera än när man vill arbeta - tvärtom. 

HAR MAKTHAVARNA GLÖMT BORT ATT MÄNSKLIG

HETEN FÖRÖKAR SIG GENOM ATT FÖDA BARN? 

NEJ! 

Detta ä r en medveten linje från inakthavarnas sida. Sam

hället vill inte ha jämlikhet för kvinnorna. Det skulle 

ställa alla ekonomiska kalkyler på ända. 

Samhället bygger hellre motorvägar för bilismen äfc daghem 

för barnen; därför att det är ekonomiskt mer lönande. 

Kvinnan behövs som en arbetskraftsreserv. När behovet av 

arbetskraft stiger på marknaden, stimuleras kvinnan att gå 

ut i produktionen. När samhället inte behöver denna arbets

kraf tsreserv mer , slussas kvinnan tyst och stilla in i hem

men igen. Kvinnan fungerar som en pendel i den stora 

marknadsekonomin. Hon räddar därmed systemet genom att 

fungera som en rörlig och manipulerbar faktor. 

Kvinnan fungerar också som service åt de män, som sam

hället utnyttjar maximalt i produktionen. Om männen tvingades 

ta samma ansvar för hem och barn som kvinnorna, så skulle 

de inte orka med det hårda arbetstempot. I stället skulle män

nen - som redan har en utvecklad solidaritet inom sina olika 

grupper - kräva av samhället att deras situation förbättrades. 

Inte undra på att man är rädd för att kvinnorna ska slå sig 

ihop och ställa sina rättmätiga krav. 

Till sist: Hemmafruarna utgör en stark köpkraft. Vi 

konsumerar vad männen producerar. Det ä r precis så makt

havarna vill ha det. Med familje idyll en som förebild köper 

vi prylar i massor , för att pynta våra hem och oss själva, 

i vår strävan att göra bilden så fullständig som möjligt. 



Äll: vfanmi i/dm. 
YBRKESKVINNA- hur ser samhällets ideklbild ut av dig? 

OOfta har du tvingats ut i arbetslivet. Inte därför att sam-

häkllet har givit dig en utbildning, eller därför att jamlik-

hefcten har stått som riktlinje, utan därför att du varit 

tvuungen av ekonomiska skäl. 

Huar ser samhällets bild ut av den perfekta yrkeskvinnan? 

(Hdon som har barn och som det t. ex. skrivs så ofta om i 

veeckotidningarna. ) 

Dua stiger upp tidigast av alla på morgonen- lagar frukost 

åt barnen och mannen. Är du riktigt duktig hinner du bäd

da , och "feja" undan litet innan du går till jobbet. Sen 

ruasar du (i bästa fall tillsammans med mannen) till dag-

her.m, mormor, farmor, syster o. s. v. med barnen. Du 

utfför ditt jobb. Är sval och duglig- ett blickfång för chefen 

en flitig arbeterska som tiger och arbetar. När arbets

daggen är slut för många går du och handlar, hämtar barn

en,, lagar middag (i bästa fall har du "hjälp" av din man/. 

Du.,B.örjar din andra del av arbetsdagen och ingen ifråga-

sättter någonsin att detta är din plikt. En kvinna som 

arbietar måste bevisa sin "kvinnlighet" genom att ändå ha 

ett hem som fungerar enligt gängse normer. Varför 

hetcer det förresten att mannen "hjälper" kvinnan i hem-

mett? Varför ä r det inte självklart att hemansvaret är 

germensamt? Man kan måla ut den dubbelarbetande kvin-

nams situation i all oändlighet - faktum kvarstår . . . Hon är 

deni enda samhällsmedlemmen som har två jobb att utföra 

sarmma dag - dag ut och dag in. 

Dem största delen av de yrkesverksamma gifta kvinnorna är 

gifta med män som tjänar mellan 15-20. 000 k r / å r . De har 

in te råd med städhjälp. De har inte råd att lämna bort tvät

ten osv osv - De tvingas att göra allt detta på sin lediga tid. 

Nä r träffas familjerna? När hinner man umgås med barnen? 

Vadl gör samhället för att stödja?Varför tar inte samhället 

hämsyn till att ett lands befolkning består av vuxna själv

ständiga individer, av vilka en grupp föder barn? Varför 

mås te kvinnorna offras och slita ut sig på det här viset? Jo -

därför att det är ekonomiskt lönsamt för samhället. Det 

"lönar" sig inte att bygga kollektiv service. Det "lönar" sig 

inte att ge kvinnorna jämställdhet helt enkelt. 

Nu kan man ju invända att det finns många män som har det 

svårt också. Javisst - men kvinnan är utsatt för ett dubbelt 

förtryck. Dels utnyttjas hon av det ekonomiska systemet och 

sugs ut av kapitalisterna - liksom mannen - dels är hon ock

så utsatt för ett förtryck från mannens sida. Inte därför att 

mannen är särskilt maktlysten och hård, utan helt enkelt 

därför att han tvingas till det inom det samhällssystem vi 

har idag. Han tvingas till de t , därför att hans eventuella 

delaktighet i familjeansvaret skulle omöjliggöra för honom 

att hävda sig på arbetsmarknaden. Han har ingen ork kvar 

efter en dag fyllt av stressande löpande band, MTM-system, 

stämpelklocka och hälsovådlig arbetsmiljö - arbetsköparna 

(kapitalisterna) suger ut all kraft av honom för att kunna 

höja sina vinster och den egna välfärden. 

ALLA HEMMAFRUAR OCH YRKESKVINNOR 

Så långt vi kan blicka tillbaka i historien är vårt kön utsatt 

för diskriminering och förakt. Så långt vi kan blicka tillbaka 

i historien så visar det sig också att ljusglimtarna -de till

fällen när förändringar har kommit till scfcånd - har varit 

när kvinnorna gått samman i starka grupper och solidari

serat sig i en egen kamp. VI MÅSTE FÖRA DEN KAMPEN 

VIDARE! Men det är inte mannen som är vår fiende - det 

ä r det kapitalistiska systemet som är hindret för vår, och 

mannens, f r igöre l se . . . 

Red. 

VI MÅSTE GÅ SAMMAN MED GEMENSAMMA KRAV ] 
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VAD GJORDE KVINNORNA 
I PARIS ÅR 1871 ? 

För 100 å r sedan, den 18 m a r s 1871, tog folket makten i P a r i s . Staden var 

sedan lång tid tillbaka belägrad av tyskarna och nationalförsamlingen hade 

nu slutit ett för fransmännen kränkande avtal med Tyskland. Den förberedde 

vidare å terupprät tande av monarkin och hotade t iotusentals p a r i s a r e med 

konkurs genom att upphäva det anstånd med betalning av skulder som invå

narna fått under be lägr inger . Missnöjet var s tor t bland folket, som genom 

en oblodig kupp ryckte till sig makten och utropade Par i skommunen. Den 

varade i 72 dagar . Följande handlar om kvinnorna i Par i skommunen. 

Louise Michel ledde t i l l sammans 

med El isabeth Dmit r ieva Kvinno

förbundet. Hon var 40 å r vid t i 

den för Kommunen. Hon var ut

bildad till l ä ra r inna men vägra

de att undervisa som en p r o 

tes t mot ke j sa rdömets å s i k t s 

tyranni . Efter Kommunen blev 

hon dömd til l fängelse, 

men for tsat te sen att 

kämpa för revolutionen 

ända fram till sin död. 

Elisabeth Dmit r ieva , 20 å r , 

var godsägardotter från R y s s 

land. Hon var övertygad socia

list och brevväxlade flitigt 

med Marx. Förmodl igen 

var hon hans sändebud i 

. P a r i s . Ledde t i l l s am

mans med Louise Michel 

Kvinnoförbundet. 

DE SVALT OCH ARBE1ADE HART, 
OCH TWNGADBS PROST I TV ER A SI G. . . 
Det fanns kv innoröre l se r i F rankr ike redan före 

Par iskommunen. Under 1860-talet utkom flera de

battböcker som vände sig mot den konservat iva 

kvinnosynen. Det var bildade kvinnor ur bo rga r 

klassen som på så sätt d rev f r igörelsekampen. A r 

be ta rk la s sens kvinnor fick sin chans att kämpa un

der de 72 dagar kommunen varade . Kanske upplev

de de verkligen att f r igöre l seprocessen var på 

gång. En kor t tid av lycka och jämlikhet . 

Kvinnosynen i F rankr ike var som sagt konservat iv 

även på vänsterkanten, Proudhon den social is t iska 

tänkare som hade flest anhängare , tyckte ungefär 

så här : Kvinnan ä r skapt inte för at t gå utan för 

at t dansa. Hon bl ir ful av filosofi. Mannen skall 

behärska hustrun och vara hennes h e r r e . Proudhon 

menade att kvinnan var fysiskt, intellektuell t och 

mora l i sk t underlägsen mannen. (På detta svarade 

"Sällskapet för främjandet av kvinnans f r igöre l se" 

att i så fall var väl kvinnor högst olämpliga som 

ba rnavå rda re . ) 

1866 antog franska sektionen av Internationalen 

ett betänkande mot kvinnor bete. Det ansågs 

mycket olämpligt att kvinnor a rbe tade . 

1871 fanns det 112.000 a r b e t e r s k o r i P a r i s , ö v e r 

hälften, omkring 60. 000 arbe tade inom sömnads

branschen. Kvinnorna var mycket lågt avlönade, 

de hade ungefär hälften av männens löner . Många 

hade så l i tet som 50 cent imes pe r dag. Det m e s 

ta gick till hyra . Många levde bara på bröd och mjölk, 

t i l l räckl igt för att inte dö av svält. Prost i tu t ion va r 

mycket vanligt för at t dryga ut kassan. De flesta a r 

be te r skor ansåg det "ofrånkomligt". 
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U n d e r K o m m u n e n s s i s t a d a g a r k ä m p a d e k v i n n o r och m ä n t i l l s a m m a n s på b a r r i k a d e r n a för a t t f ö r s v a r a s ina r ä t t i g h e t e r 

DÄRFÖR RESTE DE SIOMOT SINA 

FÖRTRYCKARE OCH KAMPADE 

FÖR SIN/A R Ä T T I G H E T E R ! 

I d e n s i t u a t i o n e n - f ö r t r y c k t a , f ö r a k t a d e och e x p l o a t e r a 

de - befann sig P a r i s ' a r b e t e r s k o r 18 m a r s 187 1. De t 

v a r i n ä s t a n l i ka hög g r a d de s o m m ä n n e n , s o m g e n o i n 

fö rde r e v o l t e n . N ä r b a r r i k a d e r n a b y g g d e s f anns k v i n 

n o r n a d ä r och sydde s a n d s ä c k a r och n ä r s t r i d e r n a p å 

g ick fanns de d ä r och fyl lde p a t r o n e r m e d k r u t . Manga 

a v d e m b a r s j ä l v a v a p e n . I k y r k o r n a , s o m pa k v ä l l a r n a 

f u n g e r a d e s o m r e v o l u t i o n ä r a disk\i ss ion - k l u b b a r , s ä g s 

ofta k v i n n o r i p r e d i k s t o l a r n a . 

L 'Un ion d e s f e m m e s p o u r la d e f e n s e de T-'aris e t l o s 

s o i n s aux b l e s s é s (Kvinnoförbundet , för P a r i s ' f ö r s v a r 

och v å r d a v s å r a d e ) b i l d a d e s oc ti f ick ->. 000 m e d l e m 

m a r , de f l e s t a av a r b e t a r k l a s s . Det v a r ett ak t iv i för 

bund. På en m å n a d h ö l l s 24 m ö t e n . Het va r o c k s å r e 

v o l u t i o n ä r t . F ö r m e d l e m m a r n a i n n e b a r k o m m u n e n 

avska f f ande t a v a l l a p r i v i l e g i e r och av a l l o j ä m l i k h e t . 

De an tog bl a fö l jande r k r i v e l s e : "Djupt ö v e r t y g a d e 

om a t t K o m m u n e n , som. r e p r e s e n t e r a r f o lkens i n t e r 

n a t i o n e l l a och r e v o l u t i o n ä r a p r i n c i p e r , i s ig b ä r 

f röe t t i l l d e n k o m m a n d e s o c i a l a r e v o l u t i o n e n , ska 

P a r i s ' k v i n n o r v i s a för F r a n k r i k e och v ä r l d e n a t t 

de i f a r a n s s tund , l i k s o m s ina b r ö d e r , kan ge s i t t 

l iv för K o m m u n e n s s e g e r . " 

K v i n n o f ö r b u n d e t b e g ä r d e o c k s å h o s K o m m u n e n a t t 

få ö v e r t a d r i f t e n av f ö r e t a g d ä r m å n g a kv innor a r b e 

t ade och s o m nu ö v e r g i v i t s av s ina ä g a r e . 

De f l e s t a r e f o r n e r hann b a r a d i s k u t e r a s i den s t ä n d i g t 

p å g å e n d e m å l s ä t t n i n g s d e b a t t e n . Men n å g r a b lev i a l l a 

fall b e s l u t a d e och n e r t e c k n a d e . Bl a l i ka lön för m a n 

l iga och kv inn l iga l ä r a r e , i n r ä t t a n d e av d a g h e m och 

u n d e r s t ö d t i l l s t upade n a t i o n a l g a r d i s t e r s ba rn , ä n k o r 

och l i v s k a m r a t e r . På d a g h e m m e n s k u l l e ba rnen få 

v i s t a s b land t r ä d och f åg l a r och de s k u l l e v å r d a s av g l a 

da , unga och f r i s k a kv inno r - m i n s t t io p e r h u n d r a b a r n . 

Det p r o g r e s s i v a i b e s l u t e t om u n d e r s t ö d l igger i o m t a n k e n 

om l i v s k a m r a t e r n a . ( B a r a o r d e t i n n e b ä r ef. j a m l i k h e t s e r -

k ä n n a n d e . ) Det v a r f ak t i sk t m y c k e t v a n l i g t bland P a r i s ' 

a r b e t a r e på den t iden a t t m a n f ly t t ade ihop jtta.n a t t gifta 

s ig . U n d e r P a r i s k o m m u n e n 187 1 h a d e a l l a kv innor s o m 

s a m m a n b o d d e m e d m ä n , v a r e s ig de v a r gifta e l l e r ogi f ta , 

s a m m a s t a t u s och r ä t t i g h e t e r . D e t ä r betydlig-, m e r än 

vad l i v s k a m r a t e r - s k s a m m a n b o e n d e - å t r . ju ter i S v e r i g e 

1 00 å r s e n a r e . 

F ö r den s o m vi l l l ä s a m e r om P a r i s k o m m u n e r . : 

72 DAGAR l PARIS: F o l k e I s a k s s o n ( P A N / K o m e d t s ) 

PARISKOMMUNEN 1871: G u n n a r G u n n a r s s c n 

C a v e f o r s f ö r l a g . P r i s 2 3: -) 
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Minns ni professorskan 

i Täby ? 
Minns ni professorskan i Täby - hon som ledde kvinnorna 

upp ti l l r iksdagshuset och Sträng i en demonstrat ion mot 

särbe skattning sf ör slaget ? 

Bri ta Nords t röm heter hon och nu har hon kommit ut med 

en bok , "Familjekampanjen for tsä t te r" . I den redovisar 

hon n ä r m a r e de ås ik te r som s tår bakom det löst formule

rade uppropet till värn för familjen som hit t i l ls samlat 

63 000 namn. 

Ef tersom Bri ta Nords t röm hotar at t for tsät ta "familje

kampanjen" landet över och även i fortsättningen fånga 

in kvinnornas berät t igade missnöje med sin situation 

har vi inom GRUPP 8 funnit det viktigt att n ä r m a r e 

granska de påståenden som familjekampanjen för fram. 

För vi an se r at t Bri ta Nords t röms idéer ä r farliga. Hon 

utnyttjar kvinnornas missnöje till att propagera för en 

reakt ionär lösning som yt te r l igare s t ä rke r k lassamhäl le t 

och än m e r hål ler kvinnan ne re i förtryck. 

När du l ä s e r denna ar t ikel ser du att den är uppbyggd 

efter fråga - cvarprincipen. 

F rågorna ä r påståenden hämtade ur Bri ta Nords t röms 

bok. Svaren ä r Grupp 8: s svar på frågorna. 

Studera denna ar t ikel noga. För snar t kommer Brita 

Nords t röm att gå ut igen. Med än fler namn . 

Hon kommer att säga 

- 100 000 kvinnor har skrivit under denna apell. 

100 000 kan inte ta fel. 

Men v iss t kan dom det. Historien v isar att även 

mil joner le t ts vilse och i b r i s t på medvetenhet 

tagit väldigt fel. 

V, 
^ 

4J 

MÄITLJT 
KAhPAHjtU 
forts. 

Är det inte riktigt att en mamma ska vara hemma hcos 

sina barn 9 

Det riktiga - och viktiga - ä r att barnen får en b r a raniljö. 

Daghemmen kan garantera att de får det: genom utbii ldad 

persona l , rä t t kost, rä t t leksaker , samvaro med anndra 

barn. Visst finns det hem med fullgod miljö - m e n ddet 

kan aldrig ga ran te ras på samma sätt sona med dagheem-

men. För att inte tala om att många mammor g ä r n a i 

skulle vilja arbeta om de viss te att barnen fick b r a t t i l l 

syn. 

Daghem betyder likriktning - var tar kontakten m e d i för

ä ld ra rna vägen? 

Daghem betyder inte l ikriktning. Däremot får barnaen lä

ra sig att anpassa sig till gruppen - p rec i s som de ändå 

mås te göra i skolan och senare i livet. Men i dagheem-

mens målsättning ingår också att varje barn ska u tweck-

las efter sin personlighet . Föräldrakontakten då ? IDet 

har många gånger kons ta te ra t s att det viktiga inte äär 

hur mycket man umgås med sina barn utan på vi.lkcet sätt. 

F ö r ä l d r a r som är bor ta från sina barn s tö r re delern av 

dagen vill oftast desto intensivare ta vara på a l l saxmvaro 

med barnen, när de kan. 

Borde vi inte blanda olika kategor ier i samhäl le t i s tä l 

let för at t fösa ihop barn på ett s täl le , pensionär-err på 

ett annat? 

•Jo, det tycker vi också. Men hur gärna vi än vi l l kcan vi 

inte komma tillbaka till det gamla b o n d e s a m h ä l l e t s stor

familj där barn, vuxna och gamla blandades på e t t na tur 

ligt sätt. Nu finns det å lderdomshem, daghem, skcolor, 

handikapphem - men vi ska sträva efter att de bygjgs i 

närheten av varandra så att olika "kategorier" ' b lamdas . 

Och vi kan arbeta för ett samhälle där man inte tämker 

- och p l ane ra r - efter ka tegor ier . 
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Ingeen kan säga annat än att vi har ett barnfientligt 

samnhälle ! 

Nej,j, det ä r riktigt. Men vi får inte ett barnvänl igare 

samnhälle genom att gömma barnen i hemmet . Tvär t 

om ska vi få ut dem ur hemmen så att vi påminner 

samnhället om barnens exis tens . Vi mås te jobba aktivt 

för a t t tvinga fram ett barnvänl igare samhäl le , inte ba

ra ppassivt skydda våra egna barn i hemmet . 

Allai m å s t e flytta till s täderna, m a m m o r n a mås te ut och 

jobbaa - vem har tid med den kommande generat ionen? 

Det gä l ler samma sak här , i ett lön samhets samhälle lö

nar det sig att satsa på s to rs täder och s to r indus t r i e r , in

te paå glesbygd och småindus t r ie r . Vins t in t resse t gör att 

hyrcor, mat etc blir så dyra , att man inte kan leva på en 

per t sons lön - men man bygger inte ut barnt i l lsyn och 

koll tekt ivservice därför att lönsamheten - och inte män

n i s k a n - s tår i centrum. 

I ettt social is t iskt samhälle ä r barnen det viktigaste av 

allt:, därför att de ä r den kommande generationen. De 

vuxaia kanske mås te försaka ibland - men aldr ig barnen. 

Hoss oss ä r det ofta tvär tom. 

Nog mås t e man säga att hemmafrun ä r nedvärderad idag? 

Måraga hemmafruar har upplevt det så men kri t iken har in

te v-arit r iktad mot dem utan mot det sätt på vilket h e m m a 

frun utnyttjas. 

För r hade kvinnan fullt upp att göra i hemmet , men idag 

m e d alla hjälpmedel och mask iner behövs hon egentligen 

m e s t när barnen är små - och då va re sig hon vill vara 

hemma el ler inte, därför att det inte finns t i l l räckl igt med 

barnt i l l syn. När sedan barnen blivit s tora kan hon ofta in

ta få något jobb därför att hon ä r för gammal . På så sätt 

tvingas hon hela sitt liv vam en oavlönad arbe tskraf t , eko

nomiskt beroende av en annan - sin man - utan ekonomisk 

självständighet och därmed också ofta med en känsla av 

att hon saknar egenvärde. Hur många kvinnor skulle välja 

att stanna hemma om al ternat ivet var att ha r imliga a r 

bets t ider , bra arbetsförhål landen, ordnad barn t i l l syn? 

Men det valet finns ba ra för några få kvinnor idag. 

Är inte förslaget om ett vårdbidrag som följer barnet en 

bra idé? Då skulle ju alla mödrar kunna välja om de ville 

vara hemma el ler a rbe t a? 

Nej, det ä r varken ett b ra el ler ett r ea l i s t i sk t förslag. 

För det första ä r det politiskt ogenomförbart: vilket p a r 

ti skulle våga belasta budgeten så, när man idag bara 

har råd med en s t runtsumma i barnbidrag? 

För det andra utgör bidraget ingen garant i för att peng

arna verkligen går till barne ts bästa (vilket däremot 

satsning på daghem gör). 

För det tredje ä r det inte rät tvis t att barn till högavlö-

nade automatiskt får samma "lön" som barn till lågav

lönade förä ldrar . 

För det fjärde innebär det inte den minsta lösning på 

kvinnornas problem: då kan samhället i skydd av vård

bidraget strunta i att bygga ut barnt i l lsyn och kollektiv 

se rv ice , s t runta i att förbät tra a rbe t s t iderna och satsa 

på kvinnornas utbildning. 

VI MÅSTE KRÄVA RÄTT TILL ARBETE OCH UT

BILDNING, RÄTT TILL FULLGOD BARNTILLSYN 

OCH KOLLEKTIV SERVICE. 
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Varför ska vi förneka vår natur - att vårda och sköta 

Aldrig t idigare i his torien har kvinnan som sin hu

vuduppgift att vårda barn! Det har bara var i t en -

viktig - del av hennes uppgifter. 

Alla mödra r , också de yrkesarbetande , kan idag 

ägna mer tid åt sina barn än t idigare generat ioner . 

Vår natur är att föda barnen - men vårdandet ä r en 

mänsklig uppgift. 

Staten bes tämmer ju ändå allting. Vad kan jag ensam 

£ o r a ° 

Hå samman med andra kvinnor om de gemensamma 

kraven. Det ä r det vi har gjort i Grupp 8: gått sam

man för att kämpa för kvinnan mot kvinnans förtryck^ 

ekonomiskt, socialt, psykologiskt. Vi jobbar i små 

grupper , knutna till olika föror ter och s tadsdelar . Vi 

d i skuterar kvinnans situation, göra aktioner mot det vi 

tycker är fel. Vi lär oss a rgumentera och studera och 

får tillbaka det självförtroende .om berövats oss under 

århundraden. Och framför allt: vi TRÄFFAR ANDRA 

KVINNOR och upptäcker att vi ä r många som befinner 

oss i samma situation och som vill a rbeta för att dr iva 

igenom våra krav. 

Vill inte Grupp 8 k rossa familjen och låta staten ta hand 

om barnen ? 

Det ä r va r s och ens ensak att utforma sitt pr ivat l iv som 

man själv vill: leva i äktenskap, i s torfamil j , samman

boende, ensamstående. I de frågorna har Grupp 8 aldrig 

uttalat sig. Däremot vill vi ta bort den nuvarande ak

ten skåp slag stiftningen som gör kvinnan till ett bihang 

till mannen, vi vill förändra det sätt på vilket familje

institutionen utnyttjas i samhället (t ex at en kvinna inte 

kan få eget studiebidrag c.n mannen har för hög inkomst, 

att gifta män får högre lön därför att de antas vara "fa

mi l je försör ja re" vilket ensamma mödra r inte anses va

ra etc etc). Samhället ska "ta hand" om barnen såt i l lvi

da att alla barn ska ga ran te ra s en god uppväxtmiljö ge

nom att det finns daghem, fr i t idshem, lekstugor , för

skolor i t i l l räcklig omfattning. Men natur l igtvis ska 

samhället inte "över ta" barnen. Dét finns för övrigt 

inget samhälle i världen idag där man har en sådan lag

stiftning. ^ ^ A 

16 3 ^ * v ^ j £ ? 

BRUDAR, Se hit! 
INFORMATION FRÄN TROSA-SÉXE! 

Tjejer, 

Vi l anse ra r kvinnan utan överkläder - utan kappor, 

klänningar, mösso r , långbyxor, tunikor, j umpra r , 

väs ta r , långkoftor. Vi anpassa r reklamen efter kviin-

nans verkliga ekonomiska läge - HENNES LAGA L(ÖN 

TÄL BARA UNDERKLÄDER: 

Gift dig i underkläderna, skilj dig i underkläderna. . 

Sök jobb i underkläderna, säg upp dig i unde rk l äde rna . 
Åk tunnelbana, buss och tåg i underkläderna. 

Hata, s låss och älska i underkläderna. 

LEV i underkläderna - DÖ i underkläderna. 

Dö ja. 

Några kommer förs tås att frysa ihjäl om det bl ir kcalla 

v in t ra r - men de flesta över lever-TRO OSS I TROS3A-SÉ3 

Du, just Du, kommer att överleva och leva flott, r:iktigt 

och ekonomiskt i TROSA-SEXE-'S underk läder , en Uåglöm 

kvinnas enda och riktiga u t s ty rse l . 
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• Vi hade bott ihop ett tag, och när jag 
blev med barn gifte vi oss. Vi reflekterade 
inte över det, utan det föreföll fullstän
digt naturligt. Nu är jag skild sedan ett år. 
Vi fick tre barn ihop och jag stannade 
hemma knappt ett år efter varje barns 
födelse, i övrigt arbetade jag. 

O Hur ordnade ni barnpassningen? 

• Ja, vi har väl prövat det mesta: barn
flicka, dagmamma, alla möjliga lösningar. 
Ja, och så daghem förstås. Det tycker jag 
är det bästa - tryggast för alla parter. 

O Du har ju själv fått ut något positivt 
av din skilsmässa, men blev det inte svårt 
för barnen? 

• Jo, det blev naturligtvis svårt i början, 
de var ju vana att vara mest med mig. Om
ställningen blev enorm. Vi ordnade det så 
att de bor hos sin pappa. Han lever med en 
annan kvinna och hennes barn, och det 
har gått bra. Ungarna har blivit fyra sys
kon och det verkar fungera bättre än tre. 
Men man får inte inbilla sig ett enda ögon
blick att den här saken är enkel. Det var 
oerhört svårt i början, ja rätt länge förres
ten. Det kändes rotlöst och tomt och svårt 
att vänja sig vid att inte bo ihop med ungar
na längre. Jag bodde så trångt i början att 
det var omöjligt att ha mer än en i taget 
boende hos mig. Nu bor jag bättre och de 
kommer och hälsar på varannan veck
ända och sover över. 

O Varför skiljde ni er, din man och du? 

• Vi hade faktiskt olika åsikter om det 
mesta. Politiskt skar det sig enormt. Jag 
hade väl inte riktigt klart för mig då att 
fördelningen oss emellan var så katastro
falt ojämn, både arbetsfördelningen och 
den ekonomiska fördelningen. Det blev så 
på ett självklart sätt eftersom vi inte gjorde 
något för att motarbeta det. Du vet, det 
där vanliga att det var jag som arbetade 
kortare tid, det var jag som hämtade bar
nen på dagis, gjorde mer hemma och fram
för allt tjänade mindre pengar. Det där att 
jag tjänade mindre gav mig på något sätt 
känslan att vara underlägsen, och det för
sökte jag kompensera genom att göra än
nu mer hemma. 

O Led du av att vara ekonomiskt be
roende? 

is JM: 

• Ja, men jag var inte riktigt medveten 
om det - det har jag fattat först långt se
nare. Som nu, när jag ser på min dåliga eko
nomi och jublar: Den är taskig, men den 
är min! Nu tror jag i alla fall att det väl
digt mycket var mitt ekonomiska beroen
de som förgiftade förhållandet mellan oss. 
Man kan inte utveckla sin kreativitet och 
produktiva förmåga i en beroende ställ
ning. Men det var inte så att vi aldrig dis
kuterade de här problemen, tvärtom. Vi 
hade hetsiga debatter. Men det fanns ett 
slags passivt motstånd hos honom, som 
lät vänligt på ytan: »Vi är ju ett helt. Det 
spelar väl ingen roll vem som tjänar pengar
na?» Ja, i den stilen ungefär, och då var 
jag inte tillräckligt medveten för att kunna 
sätta något emot hans argument. 

O Var det viktigt för honom att vara den 
som tjänade pengarna? 

• Jo, men det var omedvetet förstås, Jag 
tror han hade någon föreställning om att 
om jag inte var beroende skulle jag sticka. 
I själva verket blev det beroendet som 
gjorde att jag lämnade honom. Men det 
är inte bara det ekonomiska beroendet, 
som är fel. Det är hela familjeinstitutionen, 
där man ställer krav på varandra som 

: iAnmJh^i 

egentligen borde vara samhälleliga krav. 
Det är en massa improduktivt arbete som 
utförs i hemmen. Det är så ryggen böjer 
sig i efterhand, nu när jag tänker på vilken 
jädrans massa dumma saker jag stått och 
gjort. Strukit till exempel! Gud så 
dumt! I det ena hushållet efter det andra 
står folk kl 6 och steker mat till två, tre 
eller fyra personer! Det är nästan obe
gripligt att det fortsätter som det gör, år 
efter år. Vi måste skapa alternativ, mat
salar i husen osv, men det är ju praktiskt 
taget omöjligt i den här sortens samhälle. 
Men en del saker har ju faktiskt hänt, t ex 

att kvinnor som är utan jobb får komma 
ined i någon form av arbetslöshetsstati
stik i stället för att i all tysthet återgå till 
att vara »hemmafruar». 

O Det är lätt att tala om att vi behöver 
ett annat samhälle, men vi måste ju också 
kunna visa hur vi vill att det ska se ut, rent 
konkret. De flesta av oss kvinnor är i en så 
hopplös situation: Dålig yrkesutbildning 
ger dåligt jobb och taskigt betalt. Hur man 
än vänder sig är det svårt att se en öppning, 
när man har det så. 

• Bristen på daghem är ju en stor orsak 
till kvinnornas bekymmer. Utan barntill
syn kan man ju inte ens starta på en för
ändring av sin situation. Om inte samhäl
let tar ansvar för detta med daghemmen, 
så tycker jag att vi får börja vägra att fö
da barn helt enkelt. Det är ett strejkvapen! 
Men det är naturligtvis en dålig tröst för 
alla kvinnor som har barn men ingen dag
hemsplats. 

O Daghemmen används ju som ett arbets-
marknadspolitiskt vapen. Nu när konjunk
turerna är »dåliga» avskedar kommunerna 
dagmammor, stänger daghemmen för barn 
under tre år. Då är det männen som ska 
ha arbete i första hand, ännu mer än förut. 
Vad säger du om det? 



• Det är viktigt att motarbeta de fördo
mar som sprids bland männen, att kvinnor
na kommer och knycker deras jobb, och 
det iär viktigt att männen förstår att dag-
hemisfrågor inte bara är kvinnofrågor. Det 
ligger ju för fasen lika mycket i männens 
intresse att barnen inte blir varuhusbarn, 
som går omkring med nyckel om halsen 
från det att de är fyra år gamla. Nu är det 
väl s.å att de flesta män, alltefter hur tas-
kigt de har det själva, utnyttjar kvinnor i 
högre eller lägre grad. De vänder sitt miss
nöje åt fel håll, men det är ingenting man 
kan se moraliskt på, det är ett politiskt 
problem. Den största delen av männen, de 
som inte har någon makt, tjänar i själva 
verket inte ett dugg på kvinnoförtrycket. 
Kvinnor och män ställs i en falsk motsätt
ning till varandra och den motsättningen 
vet vi ju vem som tjänar på. Det är den 
gamla vanliga kapitalistiska söndra-och-
härska-metoden. 

O Vad tror du om kvinnors möjligheter att 
förändra samhället om de är hemarbetande? 

• Det är svårt att propagera för yrkesar
bete utan att såra de kvinnor som av olika 
anledningar inte kan eller vill jobba, men vac 
vi måste sträva efter är en ekonomi som 
bygger på att alla utför produktivt arbete. 
Nu har vi ett system som bygger på en 
; tändig reservarmé av arbetskraft. Med det 
patriarkaliska samhällets ideologi och tra
ditioner är det självklart att kvinnorna 
drabbas. Jag tror också att inte förrän kvin
nor kommer ut och jobbar, ser vi klart för
trycket och kan kämpa emot det t ex på 
vår arbetsplats. Så länge man sitter isolerad 
i sitt eget hem upplever man lätt förtrycket 
som något som bara rör en personligen. 
Ibland kan det vara svårt att upptäcka att 
man inte alls är ensam om det. Så länge vi 
är isolerade var och en för sig fordras det 
ju att vi alla gör en liten personlig revolu
tion. Det är mycket svårare än om vi gör 
den tillsammans, och tillsammans med de 
förtryckta männen. 

Vår väster ländska kärnfamilj är bara dvs i e t t samhälle u t an långt utveck-
en av många olika familjeformer. Fa- lad teknologi , s tora klasskil lnader och 
miljen ser olika ut i ol ika ku l tu re r , 
och den förändras i och med at t sam
hället förändras . 
Det är svårt a t t säga hur och när var 
familj u p p k o m . Men en sak kan vi 
vara säkra på. I en »primitiv» ku l tu r , 

och s ta t sappara t , är kv innor och män 
be roende av varandras a rbe te för att 
kunna överleva. De måste fa del av 
varandras a rbe te ef tersom de ofta har 
s trängt åtskilda arbe tsuppgi f te r . 

Kvinnors och mäns beroende av varandra regleras av äktenskap och familj 

Målningar av Buschmän ett nutida 
afrikanskt stenåldersfolk, som vi
sar jagande män och arbetande kvin
nor. Den stora kvinnan bär pä en 
grävkäpp med en genomborrad sten 
som motvikt. 

FAMILJ (av lat familia, urspr husfolk) 
Grupp bestående av eller uppbygd kring man, 
kvinna och barn. Den minsta familjegruppe be
står av en kvinna och hennes barn. Kärnfamiljen 
omfat tar bara makarna och deras barn. I den ut
ökade familjen s tannar barnen kvar sedan de 
gift sig och själva fått barn. Den utökade familjen 
omfat ta r även ogifta släktingar. Familjen måste 
skiljas frän hushållet, som även kan omfat ta tjä

nare. Och från släkten, som brukar bestå av fle
ra självständiga familjer och/eller familjemed
lemmar, beroende pa hur s läktskap räknas. 
Böcker: 
B Malinovsky, Sex och Tabu 
M Mead, Kvinnligt, manligt, mänskligt 
Artikelsamling i familjesociologi. C Levi-Strauss 
-The family (Student l i t te ra tur ) 
Rapport frän Sida: arg 2 nr 10, nov-dec 1971 . 
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HM.V SXtfG oar 

Feodalsamhället vaxte fram i staterna, som 
grundades efter folkvandringstiden och 
hade sina rötter bade i de germanska fol
kens stamsamhällen och i den gamla rom 
merska staten. 
Feodalsamhället var ett jordbrukarsam-
hälle grundat pa naturahushållning. Betal
ningsmedlet var inte pengar utan varor pro
ducerade av bondfamiljer och hantverkar-
familjer. 
Feodalstaten var ett klassamhälle. Bond-
och hantverkarfamiljer försörjde inte ba
ra sig själva, utan också adelsfamiljer och 
präster, munkar och nunnor. 
Den feodala familjen var en ekonomiskt 
självförsörjande enhet. Kvinnor och män 
var medlemmar i samma arbetsgrupp och 
beroende av varandras arbetsinsatser. 
Allt arbete utomhus, jakt, fiske, det mes
ta av åkerbruket utfördes av männen. Kvin
nan förvaltade och nyttiggjorde de förråd 
som blev. Hon lagar mat, mjölkar, ystar, 
tjärnar smör, bakar, brygger öl, kardar, 
spinner, väver, syr - bäde kläder och skor, 
tvättar och bär vatten och hon hjälper till 
i skördearbetet. Utanför hemmet fyllde 
kvinnan en viktig uppgift som läkare och 
barnmorska. 
Men... 

I hustrur underordnen Eder Edra män, 
som I underordnen Eder Herran, ty en man 
är sin hustrus huvud såsom Kristus är för
samlingens huvud...(Efesierbrevet 5:22-23) 
...Mannen är Guds avbild och återspeglar 
hans härlighet...Kvinnan däremot återspe-
lar mannens härlighet. Ty mannen är inte 
av kvinnan utan kvinnan av mannen. Inte 
heller skapades mannen för kvinnans skull, 
utan kvinnan för mannens skull. 
( 1 :a Korientierbrevet 11:7-9) 

Jorden var rikedomen i feodalsamhället. 
Gården tillhörde ätten, och måste ursprung
ligen försvaras med vapenmakt. Detta var 
männen jobb. Gärden gick i arv från far 
till son, kvinnor ärvde bara lösöre. När hon 
gifte sig och flyttade hem till friarens gård, 
hade hon hemgift med sig. Men hemgiften 
var inte hennes. Kvinnan var omyndig, dvs 
hon fick inte själv förvalta sin egendom. 
Fadern var sin dotters målsman, mannen 
sin hustrus. 
Kristendomen hade inneburit fredligare 
förhållanden. Den »allmänna värnplikten» 
var utbytt mot skatt till krigsherrar och 
kyrka. Storbönderna blev såsmäningom 
adelsmän, trålarna småbönder, skattebön
der, drängar och pigor. 
Kristendomen predikade att människornas 
intresse skulle riktas mot det andliga livet 
och själens frälsning. Jordelivet och köttets 
lustar var hinder pa vägen till himlen. Bäst 
var det om man levde i celibat. Kvinnan 
blev inkarnationen av allt syndigt och 
köttsligt. Pä kyrkomöten diskuterade pre
laterna huruvida hon hade en själ. 
Kyskhetslöftet för kyrkans kvinnor och 
män skapade en ojämförlig ekonomisk och 
politisk styrka åt den romersk-katolska 
kyrkan, ledd av påven i Rom. All annan 
egendom splittradesju upp på otaliga och 
sinsemellan konkurrerande släkter, vid 
arvsskiften och giftermål. 

* * " 

Böcker: 
Kompendium från Institutet för Folklivsforsk
ning i Stockholm. Familj och släkt av Orvar 
Löfgren. 
Kulturhistoriskt lexikon, uppslagsord: kvinno
arbete. 

Ideologins uppgift är att rättfärdiggöra den här
skande klassens förtryck och inprägla den rå
dande ekonomiska strukturen hos människorna 
och "därmed tvinga dem att acceptera den som 
något oundvikligt och evigt bestående. 
Wilhelm Reich. 

I Birger Jarls arvslag från omkring 1260 shdgades 
att en syster skulle ärva hälften mot sin bnr. 
Denna lag gällde fram till 1845. 
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EBBA von B0NPEPINA.32. Adelsfru 
Jag blev trolovad när jag låg i vaggan, som 
ett bevis på frändskapen mellan våra släk
ter och för min hemgifts skull. Jag har hand 
om nycklarna till förråden och ser till att 
ingen stjäl av säden, köttet och vinet. Jag 
vakar över att hantverkarna utför sina ar
beten väl och inte gömmer undan varor 
för egen räkning. Jag stämmer blod och 
lägger om sår. Här på godset är vi alla som 
en enda stor familj. Jag har fött min man 

13 barn och två söner. Gud har i sin god
het tagit åtta av flickorna till sig, men lo
vad vare Herren som låtit oss behållavåra 
söner. Den äldste skall bli riddare som far 
sin och ärva jorden och alla bönder. För 
fem år sedan for min make ut på korståg, 
och då satte han på mig kyskhetsbältet. 
Jag har tjänat honom troget i 14 år, och 
han borde skonat mig, arma kvinna. Nu 
har jag fått skavsår. Vad skall jag göra? 

En som aldrig frågat förr. 

AUGUSTA SKYTTEL, HS Vävaränka 
Min far och farfar var vävare, och jag gifte 
mig med en vävare. Om någon kan väva 
så är det jag. Vi arbetade tillsammans i 
verkstan, min man, barnen och jag. Nu är 
han död. Jag var tvungen att gifta mig med 
en av gesällerna för att få behålla verkstan 
En pojkvasker utan min erfarenhet. Men 
han var ju glad åt att få bli mäster. Det 
hade han aldrig blivit annars. Bara han inte 
börjar mästra mig så! 

MAJA MYRA, 2g Bondgumma 

Jag giftes bort med Petter Persson när jag 
var 15 år. Gud har givit oss 8 barn, men 4 
dog av svält. Vi har inte råd att skaffa oss 
någon oxe utan jag drar plogen. Men jag 
känner att jag börjar bli gammal och orkar 
inte längre som förr. Hönorna vill inte vär
pa men borgfrun tror att jag gömmer äggen 
och hotar att låta piska oss. Vad ska vi gö
ra? Vi sliter båda med jorden men herrarna 
tar allt ifrån oss. Ibland gör det Petter 
skvatt galen och då klår han mig. Gud för
låte mig, men ibland tycker jag att han bo 
borde klå herrarna i stället. 

BlKOITTA BIR.01TTEPS0QTTER 
(alias den heliga Öirgif+a) 
Jag ville bli nunna, men min far bestämde 
annorlunda. Vid 13 års ålder giftes jag bort 
med Ulf Gudmarsson, sedermera lagman, 
och födde honom åtta barn. Han var en red
bar och ärlig svensk, men satt länge till bords 
bords och blev ofta besvärande pratsjuk. 
Jag måste säga att det var rätt skönt att bli 
av med honom. För övrigt har jag ju mina 
uppenbarelser. Min ambition är att såsmå-
ningom bli helgonförklarad. Vad annat kan 
man göra om man vill komma någon vart 
som kvinna i den här världen? 
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HEN TEODALSAMHÄLLET VARADE INTE FÖR EVIGT, 
trots prästernas försäkringar. Inom feodalsamhället 
uppstod krafter som när de vuxit sig tillräckligt starka 
kom i konflikt med det gamla systemet. 
Det var den växande handeln, 
penningsystemet och den nya klass 
som drog fördel av detta:. 
KÖPMÄNNEN. 

» " f A-svl^^lJtrr 

äntitftclötoi 
t » 8 ^ m A V i « l n-i 

Arnolfim har denna onsdag, nådens år 
1434 i all stillhet ingått äktenskap. Vi och 
den flyhänte målaren Jan van Eyck är de 
enda bröllopsvittnena. A är nämligen 
främling i staden. De unga tu är ett vackert 
par. Han har pengar och hon har börd. I 
sanning en slående kombination! Börden 
ser blygt ner, medan pengarna självmed
vetet ser oss rakt i ansiktet. Och A har all 
anledning att vara självmedveten. Han är 
nämligen köpman, en som köper billigt 
och säljer dyrt, och den nya tiden tillhör 
honom. Vi önskar de unga tu all lycka och 
framgång i deras kapitalackumulation. 

Den borgerliga köpmannafamiljen hade 
bara en person atttacka för sitt välstånd. 
Husfadern, Det var inte kvinnans sak att 
delta i hans affärer. Hon skulle ägna sig 
at hushållet, ge order at drängar och pigor. 
Men det var han som betalade och bestraf
fade dem. Ju rikare han var desto mindre 
hade hon att göra. 
Hennes existensberättigande låg i att hon 
födde arvirigar at kapitalet, så att det inte 
splittrades utan vårdades och växte gene
ration efter generation. Idealet var en tro
gen och barnafödande hustru, kapitalet 
fick inte komma i oratta händer. 
Barnafödandet alag särskilt underklassens 
familjer. En stor befolkning ansågs nämli
gen (vid sidan av guld, handel, manufak
turer) göra landet rikt och starkt. 

I kriget mot den gamla överklassen jord
herrarna, allierade sig köpmännen dels 
med kungen, som kunde ge statligt skydd 
at deras handel, dels med de protestantiska 
predikarna, som fick folket med sig mot 
medeltidens största jordherre, den katol
ska kyrkan. Protestanterna lade ansvaret 
för själens frälsning pa människorna själva 
och kyrkans domsratt och egendom lades 
under staten, ledd av kungen. 

J\zrtinhiilwrs Lajar i Danmark 
Da Gud skapade man och kvinna välsignade 
dem och sa till dem: Våren fruktbara och 
föröken eder. Äktenskapet är Guds ord, och 
till det ska vi rätta oss. . . 
Men äktenskapet tjänar icke allena var enskild 
till nytta pa lekamen, gods ära och själ, utan 
gagnar också hela städer och länder sa att de 
blir fritagna frän guds plågor. 

AML 

1539 
Bliver någon äkteman eller äktekvinna funnen i 
hor, skall den skyldige första gängen »straffas pä 
gods och penningar», andra gången dessutom 
»förvisas landet», och tredje gången »skall den 
skyldige man mista huvudet, och var det en kvin
na, då dränkes och sackas (stoppas i en säck) hon.» 
1562 
bestämdes att en vanärad adelskvinna skulle in
spärras pa livstid, våldtäkt straffas ined döden, 
och: »Var och en som beligger en kvinna eller mö, 
som är betrodd till att bära husbondens eller hus
truns nycklar antingen till öl, mat, kläder, pen-' 
ningar eller annat, straffas därför som en uppen
bar tjuv, om de bada tjäna pa garden samman, 
med mindre husbonden vill benåda dem. 
(straffas som tjuv = hängas) 

Lutherdomen förde med sig en ny syn på barnen. 
Människans medfödda ondska, med sin rot i syn
dafallet, kunde endast piskas ur dem. 
Sä berät tas t ex att den danske prästen Sörensen 
Vedel brukade ta in sina barn pä s tuderkamma
ren, och utan att de hade gjc något piska dem 
med riset. Särskilt pä långfredagen var slagen tal
rika och obönhörl iga till åminnelse av Frälsarens 
lidanden på denna dag. 

Ur: Troels Lund, Dagligt liv i Norden , del 6. 
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En ryslig* Ttistoria firån. 
Samliaflets Botten. 

I går bortförde stadens paltar f d bond
hustrun Maja Myra. Hon ställdes inför 
rätta anklagad för lösdriveri, då hon sak
nade såväl arbete som bostad. Kvinnan 
anförde till sitt försvar att svåra omstän
digheter orsakat hennes förfall och berät
tade följande: 

»Greve Sven von Bondepina höjde arren
det för vår gård med två daler. Varifrån 
skulle min man Petter eller jag ta de peng
arna? Hur jag än spann åt den rike köpman 
Arnolfini hjälpte det inte. Vi kunde inte 
betala utan fick nu gå från gård och grund 
Petter mönstrade på en ostindienfarare 
och har inte hörts av sedan dess. Jag fick 
tjänst som piga, men anklagades för stöld 
av en bulle och kördes på porten. Sedan 
dess har jag arma kvinna fått tigga.» 

Domaren förklarade för Maja Myra det 
skamlösa i att tigga och driva lös omkring 
utan att arbeta. Han hoppades att straffet 
för all framtid skulle avhålla Maja Myra 
från synd och lättja och dömde henne till 
spinnhuset. 

Spinnhuset på Barnhusgatan i Stockholm på 
1870-talet. 

3Må>ämiaahe6: 
F d sjömannen och kopplaren Magnus Ahlström, 
innehavaxen till »Ahlströms jungfrubun>, ett 
etablissemang dit mången elegant herre ställt 
sina steg. Avled i förra veckan. Han var mycket 
noga med att få provision av sina inackorde
ringar och dog därför som en aktad och förmö
gen man. 
I sitt testamente har han förordnat att räntan 
av hans förmögenhet skall utgå till tolv ogifta 
obemedlade borgardöttrar och resten till de 
fattiga i Maria församling. Må han vila i frid vid 
tanken pa de tolv flickor han räddat från etab-
lissement liknande hans eget! 

Vem vill ha bränslt? 
Skjut- på. 

Titrrt; 
till att få fart 

på trUikorna. 

För många bondfamiljer var olika textilarbeten i 
hemmet den enda möjligheten att överleva under 
jordherrarnas hårdnande förtryck. I hemmet be
arbetade de mot betalning råvaror en uppköpare. 

»Man sysselsatte inte bara tukthusfångar med 
textilarbete, utan också omvänt, man byggde 
tukthus och skaffade fram straffångar för att få 
manufakturarbetare. År 1686 upprättades spinn-

och tukthuset i Spandau »för att också på samma 
gång förbättra den hittills bristfälliga spinneri-
industrin i Kurland .» 

Ur: Lyttkens Svensk Kvinna 

Arbetet i de centraliserade manufakturerna, även Böcker: 
de som inte var straffanstalter, betraktades som Leo Huberman, Människans rikedomar. 
mindrevärdigt och otänkbart för anständiga män- Ambjörn tion/Elz-irtga, Tradition och revolution 
niskor. 

Ur: Kuzcinsky, Arbetarklassens uppkomst. 
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FmfflJSHÄLL TEL1DMÄNTK 
Industrialiseringen bryter sönder resterna av den feo
dala ekonomin. Den åstadkommer en radikal omges
taltning av såväl arbetets organisation som av relatio
nerna mellan människor. Självhushållningen byts i 
penninghushållning och marknadsekonomi. Produk
tionen flyttas utanför familjen och sker nu som löne
arbete åt en kapitalist. Människornas relationer har 
bytts från personliga till ekonomiska. Två nya klas-

ser har uppstått. De egendomslösa arbetarna, som är 
tvungna att sälja sin arbetskraft till kapitalisterna, 
som äger produktionsmedlen; maskiner, fabriker, hus, 
jord och gruvor, tåg och fartyg. 
Familjen, som förlorat sin roll som arbetsgemenskap 
upprätthålls genom en stark ideologi, »den heliga fa
miljen», centrum för det sociala livet. 

Hur man kan hjelpa sitt barn. i 

Som första veckotidning kan vi sensatio
nellt nog ge en intim skildring av den Plysch-
manska familjen »at home». Vi hoppas kun
na skildra dem med all respekt för familje
livets helgd. 
- Begåvad, framgångsrik på alldeles egna 
vägar, gåtfullt spännande som person... Har 
det sagts om August Plyschman, 45 år, tex
tilfabrikör och kapitalist. Man undrar hur
dan han är. Han är ju närmast en »doldis» 
och berättar inte gärna om sig själv. Men 
däremot om sitt arbete. Det fläktar verk
ligen av modernitet och framåtanda kring 
August Plyschrnans person! Dock har han 
inte förlorat banden med det förflutna. Han 
talar med stor värme om sin far, köpman
nen Ludvig Plyschman, grundare till det 
Plyschmanska spinnhuset. Sin fars förmö
genhet har han genom sitt idoga arbete 
mångfaldigat. 

Fru Plyschman säger sig vara något splitt
rad mellan linneskåpet och umgängeslivet. 
Hon är en oskuldsfull, ovetande, trogen, 
ödmjuk, självutplånande och allt förlåtan
de kvinna — kort sagt, en helt förtjusande 
person! 
Fru Desirée är hemmets ljusa centralges
talt, vederkvicker sin man efter dagens arbe 
te, fördriver bekymren ur hans själ och 
skänker.honom förnyad styrka i hans sam
hälleliga gärning. Hon berättar för oss att 
hennes man gjort upp programmet för bar
nens uppfostran. Unge herr Plyschman, som 
skall ta över firman har fått en grundlig ut
bildning. Flickorna Plyschman ägnar sig åt 
glödritning och sjunger riktigt näpet. 
Rottingen är en nödvändig hjälpreda i all 
barnuppfostran anser båda. Barnen måste 
lära sig veta hut, vörda familjen och privat
egendomen, kungen och fosterlandet. 

Några råd af Oustaf Jahn. 

1) Begynn tidigt att bruka klpp 
eller ris; 

2) Straffa med båda så sillan som 
möjligt; 

3) Nlr du straffar, gör det så, att 
barnen också klnna det. 

fy Hvem skall slå barnet? 
I Jag svarar med all besinning: 
fy Fodren! — Modren skulle, så vida 
5 det möjligen kan undvikas, bruka 

hvarken ris eller käpp, och icke ens 
med blotta handen utdela slag. Min
sta antalet av mödrar tukta så hårdt, 
at t det verkligen gör gagn. Men så-

\ dana slag, som blott falla löst utanpå, 
\ göra huden seg, så att fadren efteråt 
1 endast får slå desto hårdare. 

fi^WS^WWWfrd 

Men alla har inte råd att hålla sig 
med en borgerlig familjeidyll och 
sysslolösa kvinnor. I arbetarfamiljen 
arbetar alla. En lön räcker nämligen 
inte för fler än en. 
August Plyschman driver nämligen 
sin fabrik efter två principer: 

1. Höga löner befordrar arbetarnas 
lättja. 

2. Låga löner befordrar industrins 
blomstring. 

Och lägst lön har kvinnor och barn.. 

1734 års lag stadgade att kyrklig vigsel var ett 
villkor för att äktenskapet skulle vara giltigt. Så 
länge äktenskapets funktion huvudsakligen var 
av ekonomisk karaktär, hade det räckt med att 
kvinnans far överlämnade henne till mannen 
med hemgift och att hon i gengäld fick en brud
gåva. 

På 1840-talet var 45% av de barn som föddes i 
Stockholm födda utom äktenskapet. 
1845 var en fjärdedel av kvinnorna i Stockholm 
gifta. På landet levde endast hälften av kvinnorna 
över 15 år i äktenskap. 
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Industrialiseringen bröt sönder det feo

dala systemet med familjen som produk

tionsenhet. Mekaniseringen av arbetspro

cessen som gjorde manga bönder och hant

verkare överflödiga, skapade en stor armé 

av arbetslösa människor. Kapitalisterna 

kunde betala urusla löner och ändå få 

arbetskraft till sina fabriker. Nöden bland 

arbetarna var obeskrivlig. 

Pä en borgargeneration gick det tre arbe

targenerationer. 

Arbetarna sluter sig samman i fackföre

ningar och kämpar för människovärdiga 

villkor. Även kapitalisterna inser till slut 

att människor mäste bade äta och sova 

för att kunna arbeta. En död arbetare är 

nämligen en dålig arbetare. Man ser åter

upprättandet av familjen som en lösning 

pa nöden och fattigdomen. Männen ska.1 

i första hand fä arbete och lagar stiftas 

som inskränker kvinno- och barnarbetet. 

S J H N A FABRIKSHJON KRATTAR: 
JJag arbetar 16 timmar om dygnet i August 
PPIyschmans textilfabrik. Vi kvinnor, som 
aarbetar vid hans maskiner bor tillsammans 
i en barack bredvid fabriken. Dar är snus
kigt och man sover dåligt, for det finns 
unga vaggar mellan sängarna. Lönen räcker 
p.irecis till hyran, som vi betalar för att bo 
i Plyschmans barack och till maten, som 
vi'i köper i Plyschmans affär. Nu skall jag 
tllytta härifrån, hem till Karl Karlsson. Det 
äiir hans barn jag har i magen. Gud vet hur 
diet skall ga för oss. Kanske förlorar jag ar-
boctet pa Plyschmans fabrik. Karl lever pa 
autt hjälpa till pa torget och tar ett agg eller 
cm brödbit som lack. Han var vävare förut, 
nnen sedan fabrikoren skaffade sig maskiner 
vnll mgen ha hans tyger längre. Mej kan han 
unte försörja och inte barnet heller, tills 
dlen stackarn blir sex ar och själv kan tjäna 
siitt bröd pa fabriken. Hur skall det ga for 
oiss'.' Plasten sagor att vi levat i synd och 
iitt vi skall bli anständiga och gifta oss. Men 
diet har ju bara de fina damerna och her
darna rad med, de som blir feta av vart 
si lit. Jag har ingenting att ge mitt barn i 
:i i rv. 

CJ. 
nos 

L. AImqvists synpd kvinnor-
förtryckta ställnmy (Svcriye 

Jag fick aldrig lära mig stort, så att jag 

skulle passat bäst till hushållerska eller 

piga. Jag säger som jag tänker, men inte 

kunde jag taga tjänst med flickungen på 

knäna; och derföre vardt det ganska smått 

att hitta någon utkomst, när man varken 

kan tjena eller vara husbonde . . . Och då 

händer det lätt, att man hittar på att göra 

någonting oskyldigt, som är förbjudet, och 

polisen kommer över en. Det fick jag kän 

nas vid, när jag i min enfald började koka 

kaffe åt murarmadammerna. Ty de tycka 

om en kopp mellan murbruket. Jo, vack

ert, jag vardt bränd! 

Jag hade inga rättigheter inom kaffeko-

karsocieteten och så fick jag sälja min enda 

söndagsklädning till plikten. Gud vare 

lofvad, här finns det ingen Paltbrödssocie-

tet och inga Ärtkokare, inga Potatisska-

lare, såsom embete; det är en stor Guds 

nåde. Därmed drager jag mig fram så länge 

och har en god sömn om nätterna, så ofta 

Gud förskonar mig från tandvärk. Men 

ack! När armodet går bakom ryggen och 

jagar en; när alla inrättningar, embetsmän 

och tjänsteherrar förföljer en på vänstra 

sidan; medan man har en liten flicka på 

höger som tigger, och man framför sig ser 

bara svarta natten och ålderdomen, då är 

det svårt. carj j o n a s Love Almquist i 
Aftonbladet, jan 1870. 

I det industriella samhället återstår inte 
mycket av kvinnornas tidigare arbete med 
livsmedels- och textilframställning i hem
met. Det utförs nu av industrin. 
Den gifta kvinnan som har en man som 
kan försörja henne blir alltmer sysslolös. 
Och den ogifta kvinnan ur alla samhälls
klasser får det svårt. 1 städerna går denna 
utveckling snabbast, och där samlas också 
alla som inte längre kan livnära sig på 
landsbygden. 
Vill den ogifta kvinnan försörja sig på an
nat än hart fabriksarbete, pigtjänst eller 
prostitution hindras hon av lagen. Kvinnan 
är nämligen juridiskt och ekonomiskt 
omyndig. 

Kvinnan är trefalt förtryckt 

av ideologin 

av kapitalisterna 

av lagarna 
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Kwrmovlwi> iaUa tid&t, kiwrfmcJr 
med männen i bondeuppror och 
revolutioner. Deras deltagande har varit 
nödvändigt för kampen. 
Under franska revolutionen 1789 ställde 
kvinnorna för första gången krav på 

kvinnans frihet. 
De tågade med paroller som-
»Arbete åt alla» och »Rösträtt för kvinnor». 
Under Pariskommunen 1871 spelade kvin
norna en viktig roll. 

HEDVIG 
CHARLOTTA 

NORDEN FLVCHT 

Fredrika Bremer Kvinnor i överklassen har i alla tider haft både tid och råd att AMI*. 
bli författare, politiker och vetenskapskvinnor. Men dessa 
kvinnor har hela tiden förblivit undantag. 

Först pa"I8ö0-tqtetj*v Kvinnorna mangood) arga! 

Det är kvinnor ur medelklassen som käm- T Ett viktigt skäl till att kvinnornas krav så 
par för att få samma rättigheter som män
nen i sin klass. Arbetarkvinnorna behövde 
inte föra någon kamp för sin rätt till arbe
te. De har i alla tider arbetat. Men suffra-
getternas kamp för juridisk jämställdhet, 
rätt till arbete och utbildning får inte 
underskattas. DEN UTGÖR DEN FÖRS
TA VIKTIGA FRAMSTÖTEN MOT DET 
PATRIARKALISKA SYSTEMET. 

1810 blev det näringsfrihet för kvinnor på vissa 
områden. 

1843 Lagen om lika rätt för kvinnliga och man
liga arvtagare. 

1858 Kunde ogift kvinna bli myndig om hon 
själv gjorde framställning härom till domstol. 
Att även gifta kvinnor skulle bli myndiga disku
terades inte ens. 

1859 fick kvinnor tillträde till lärartjänster. 

småningom går igenom är att det finns 
behov av utbildad och samtidigt lågavlönad 
arbetskraft. Den industriella utvecklingen 
skapar en mängd nya arbetsområden där 
kvinnorna anställs. De får lågavlönade 
jobb på post, telegraf, inom sjukvärden 
och* som lärare. 

Skandal i societeten 
Frän broderlandet pa andra sidan kölen berättas 
följande rysansvärda historia: 
Efter att först förfalskat en växel och därefter 
grälat pa ett opassande sätt med sin man lämnade 
kvinnan Nora sitt dockhem och drämde igen 
dörren efter sig, lämnande den stackars Helmer 
ensam med barnen. Efter dådet har hon varit 
som uppslukad av jorden. Det patriarkaliska 
samhället fördömer kraftigt denna subversiva 
handling! (Mä det ga henne illa). 
Vi kan livligt föreställa oss det förfall hon kom
mer att raka i. 

Drottning Victoria (1819-1901). En trogen och 
älskande maka, moder till nio barn, sedemera 
utplacerade i Europas kungahus, en dyrkad lands 
moder. Hennes epok representerar höjdpunkten 
av bigotteri, dubbelmoral, förljugenhet, kvinno
förakt, nationalism och rasism. 
Medan Victorias överstar slaktar och underku
var främmande folk förfasar man sig i England 
över sedernas förfall. 

ML 
Drottning Victorias höga moraliska normer hind 
rade henne från att acceptera förekomsten av 
ben. På kvinnor såväl som på stolar. Att kvinnor 
har ben blundar man för och på stolarna sätter 
Victoria chinzöverdrag. 

En föregångsman A O Wallenberg 
den förste som anställde kvinnor 
i bank: 

1862 Fick kvinnor och män som fyllt 21 år 
och hade en inkomst av 400 riksdaler kommunal 
rösträtt. 

1864 Fick den gifta kvinnan rätt att genom äk
tenskapsförord själv förvalta sin enskilda egen
dom. 

1870 Fick kvinnorna rätt att ta studentexamen, 
som privatister. 

1872 blev den ogifta kvinnan fullt myndig vid 
25 års ålder. 

1884 Blev ogift kvinna myndig vid 21 års ålder. 

1910 Förbjuds preventivmedel. 

191.1 Kom riksdagsbeslut på kvinnlig rösträtt. 

1921 Blev gift kvinna myndig •id 21 års ålder. 
Ur: Maud Hägg, Barbro Werkmäster: 

Frihet, jämlikhet, systerskap 
Böcker: 
Lydia Wahlström: Den svenska kvinnorörelsen. 
Gunnar Qvist: Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846. 
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JÄMLIKHET? 

Alexandra Kollontay i Ryssland l?Z\ 

) )1 12 1) 34 35 

...... 
22 2J 24 25 2 * 27 28 

( rdn 191 ] dit 1953. F i g u r a r n o >uo r var j« Ars sanomsn i t tDga k • k o n o m l 4 r avg Ar«/)4a 

Detta genomförde man efter revolutionen i 

Ryssland: 

Äktenskapets rättsliga verkningar avskaffades. 

Om man levde ihop, registrerade man sig, när 

man skildes avregistrerade man sig. 

En rad nya lagar infördes som gällde äkta 

makars fullständiga jämlikhet, samma rättig

heter för alla barn, oavsett de var födda av en 

gift eller ogift mor, ledighet före och efter för

lossningen samt moderskapsbidrag. 

Daghem, hittebarnshem och barnavårdscentra

ler organiserades. 

Kurser anordnades för arbetar- och bondkvin

nor för att fa fram personal. 

Kvinnorna startade kantiner, lekplatser och 

barnkök. 

1 anslutning till partikommitteerna och de lo

kala sovjetcrna inrättades särskilda avdelningar 

för arbetet bland kvinnorna. 

Alexandra Kollontays föreläsningar vid Sverdlov-
universitetet i Leningrad hölls för s tudentskor , 
som skulle arbeta inom de revolutionära kvinno
avdelningarna. De är utgivna pa (iidlunds för
lag under t i teln: Kvinnans ställning i den ekono
miska samhällsutvecklingen. 

Om Alexandra Kollontay kan du läsa i »Vi män
niskor» (Svenska Kvinnors Vänsterförbunds tid
ning) Nr 1 1972. 

Övrig l i t tera tur : 
F.ngels; Familjen, privategendomen och statens 
uppkoms. 
Bebel; Kvinnan. 
V I Lenin: Kvinnans frigörelse. 
Wilhelm Reich; Den sexuella revolutionen. 

Sture Stjärnlöv: Kvinnot i Sovjet. 
Jan Myrdal; Gun Kessle: Revolutionen går vidare. 
Ismael Kadare: The Wedding, Tirana 1968 
Knver Hoxha: Speeches 1967-1968, On some 
aspects of the problem of th« A " — • • - - - . . -

Kapitalismens utveckling hade vid sekel
skiftet nått så långt, att de kapitalistiska 
staterna hade lagt hela världen under sitt 
herravälde i jakten på råvaror, marknader 
och profit. Konkurrensen resulterade i 
kapitalistiska inbördeskrig. Männen skicka 
ut att dö i uniform för flaggan och famil
jen, medan kvinnorna i nationens namn 
uppmanas att fylla männens platser i fab
riker och på kontor. 

Men efter krigen fick inte kvinnorna be
hålla männens jobb. De män som inte bli
vit slaktade kom hem och ville ha arbete, 
desillusionerade krigare kunde bli farliga 
för kapitalisterna om de inte fick arbete. 
DärföT fick kvinnorna återigen höra hur 
spröda, moderliga, osjälvständiga och be
roende de var av manligt stöd. Kort sagt, 
tillbaka till familjen! Ena dagen pyssla om 
bomber, andra dagen pyssla om. barn. 
Det är tur att kvinnor är så anpassbara! 
Samma myter återkommer vid lågkon
junktur och arbetslöshet. Under depres
sionen på 30-talet diskuterades i offent
liga utredningar förslag om förbud mot 
gifta kvinnors förvärvsarbete. 

Antalet yrkesverksamma kvinnor i förhållande 
till alla kvinnor över 1 5 år steg enligt officiell 
statistik från 19% 1870 till 27% 1920 
(35% 1965) 

Matthis /Vestbro; för en revolut ionär kvinno
rörelse. 
Betty Friedan; Den feminina myst iken. 
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VEM 

Sedan Maja Myra slet tillsammans med sin 
man pa den feodala åkern, har arbetsgemen
skapen som höll familjen samman gått för
lorad. 
Maja Myra valde sin man därför att han var 
stark och hade rykte om sig att vara flitig. 
Han valde henne därför att hon var duk
tig pa att spinna och väva, och skulle ta väl 
vara pa hans hus. Äktenskapet var för dem 
huvudsakligen ett ekonomiskt avtal, som 
varken angick stat eller kyrka. Familjen var 
den självförsörjande enhet där all produk
tion och all konsumtion försigick. 
Maja Myra och hennes man producerade 
tillsammans all sin mat, alla sina kläder och 
alla sina verktyg. De uppfostrade sina barn 
och lärde dem allt de måste kunna för att 
ta over efter sina föräldrar. 
Maja Myra var fattig och slet hart, men hen
nes arbete var lika viktigt som hennes mans 
for familjens utkomst. 

Hur gar det dä i det industriella samhället 

Människorna tvingas lämna sin jord och 
förvandlas till egendomslösa proletärer. Dev 

måste flytta till städerna för att få arbete. 
Produktionen försigår inte längre inom 
familjen utan flyttas till allt mer speciali
serade arbetsplatser. Där producerar män
niskorna inte längre för sina behov. De pro
ducerar varor vars syfte är att ge profit, och 
för detta får de lön. Från att själv bestämt 
över sitt arbete har de förvandlats till löne
slavar. 
Men detta gäller inte alla människor och 
inte hela produktionen. Av kvinnans tradi
tionella arbete har industrin bara övertagit 

Böcker: 
Artikelsamling i familjesociologi (Student l i t tera tur) 
Edmund Dahlström- Rita Liljeström: Familjen 
och gifta kvinnors förvärvsarbete. 
Marit Paulsson: En siffra i stat ist iken. 
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den tillverkning som kunnat ge kapitalis
terna vinst. De låter tillverka färdiglagad 
mat, mixer, barnmat. De tjänar pengar på 
dyrbar köksutrustning och hushållsmaski
ner. Men att använda de dyrbara maskiner
na, att handla, laga mat, tvätta, städa, 
sköta kläder och se till barnen faller fort
farande på familjen. På kvinnan i familjen. 
Hon utför fortfarande tjänster inom en li
ten privat sektor, isolerad från samhälls
ekonomin i övrigt. Ett arbete som utförs 
av kvinnan bara därför att hon är kvinna, 
och inte därför att hon sökt och utbildats 
för detta arbete. Ett obetalt arbete som 
inte värderas i pengar, men som därför inte 
är mindre nödvändigt för samhället. 

På grund av att samhället aldrig 
helhjärtat kanta på sig ansvaret lör 
hemarbetet och barnen i' ett 
kapita/'Stukt 3yxtem får kvinnan 
en DUBBELROLL. 
Traditionellt är kvinnans främsta upp
gift att ansvara for hushållet och barnen. 
Denna myt bevaras trots att allt fler kvin
nor yrkesarbetar utanför hemmet. Men my
ten om hustrurollen som den viktigaste bi-
behälls därför att den är användbar. Kvin
nor kan tvingas att bade utföra yrkesarbete 
och hemarbete. Pa arbetsmarknaden an 
vänds de som en buffert för att dämpa det 
kapitalisktiska systemets konjunktursväng
ningar, (se sid 26-27) 

AML 
DETTA HAR HÄNT MED FAMILJEN: 

1. Arbetsgemenskapen i familjen har kros
sats och kvar blir bara konsumtionsgemen
skapen och uppgiften att föda och fostra 
och uppehålla livet pä arbetarna. 

2. Äktenskapet ingas inte längre för att för
valta den ärvda egendomen. De flesta måste 
arbeta för sin försörjning och ärver varken 
jord eller pengar. Otrohet betraktas inte 
längre som ett brott. 

3. Familjen har blivit allt mindre. Förr var 
barnen en tillgäng för sina föräldrar. De 
kunde hjälpa till med försörjningen medan 
de växte upp. När de var vuxna kunde de 
försörja sina gamla föräldrar. I vart sam
hälle blir barnen en ekonomisk börda un-
~> der en läng tid. Sa har också barnen 

blivit allt färre. 

.Hushållet har blivit allt mindre. Fran att 
ha omfattat flera generationer, till att bestå 
av en eller tvä vuxna och deras eventuella 
barn. 

5. Familjen har blivit alltmer isolerad. Tidi
gare bodde man i en by, nu bor man i stor
stadsvåningar och flyttar ofta. Grannars 
och släktingars betydelse för hjälp, samar
bete och umgänge har nästan upphört. 

6. Kvinnan som stannar i familjen skiljs 
frän mannen som arbetar utanför den. 

Fram till 1890 var nativiteten stadigt drygt 30% a 

på 1000 människor av medelbefolkningen, sedan 
började den at t sjunka. 
1935 var nativiteten 15,4%» 
1945 .. 20,4%e 
195 3 .. 15,4%» 
I960 .. 1 3 , 7 % , 

'%S 



TJÄNAR PA FAMI WEN ? , * f c * k 

FairnC/j'en 
S0)rr\ kor)SurY\t'\Or\$-
ge^menjkap 

Tidiigare arbetade männsikor tillsammans. 
Nu köper vi varandras arbetsprodukter i 
ställlet. Vi ser aldrig människorna som har 
tillvverkat de varor vi köper. I det kapita
listilska samhället är de personliga kontak-
terma och ömsesidiga tjänsterna människor 
emellan ersatta med opersonliga ekonomis
ka relationer. Mänskliga värden har blivit 
handelsvaror. Men vi människor fungerar 

inte utan daglig gemenskap med andra män-
människor. Familjen är snart det enda stäl
le som kan ge skydd, tröst, vila, kärlek och 
samtal. Ju mer isolerade, ensamma och fat
tiga pä mänskliga kontakter det kapitalis
tiska systemet gör oss, desto större blir 
trycket pa familjen. Den skall fylla alla våra 
känslomässiga behov. 
Men klarar familjen det? 
Och hur går det för de ensamma männisor-
na utan familj? 
Hur går det för barnen när båda eller den 
ensamma föräldern jobbar och barnen inte 
får någon daghemsplats. Vart skall barnen 
ta vägen? 

Pen traditional 13 myter» Om familjen 
och KvmnorJ och måns roller iden 
Spfittrar osi\ 

När myten placerar ansvaret för barnens 
vård och tillsyn nästan uteslutande pä kvin
nan - då lägger den på samma gång grun
den till ett främlingsskap, en klyfta mellan 
mannen och kvinnan både i och utanför 
äktenskapet. Kvinnan tvingas leva i sin spe
ciella värld, hon blir den enda som får nära 
kontakter med barnen, hon blir försörjd och 
och därigenom beroende av mannen, hon 
blir isolerad från arbets- och samhällslivet 
i övrigt. Mannen å sin sida förvisas till sin 
speciella värld, han blir och känner sig som 
en försörjningsinrättning, hans relationer 
med barnen blir ytliga, hans insatser görs 
i arbets- och samhällslivet utanför familjen. 
På så sätt skapas grunden för splittring, tvis
ter och konflikter kvinna och man emellan. 
Problemen ter sig privata i stället för socialt 
och samhälleligt betingade. Den skarpa roll
uppdelningen gör att båda parter blir lidan
de. Kvinnor och män uppfostras och lever i 
i skilda världar. Grunden är lagd för en 
splittrad arbetarklass. 
Vem tjänar på detta? 

NIT M\ \ 
dwru/iari Äv^wor 

AMI-
av allla kvinnor i åldern 35-39 år var 
19355 andelen ogifta kvinnor 27% 
1960) 10% 

Den överproduktionshotade monopolkapitalismen 
utnyttjar den isolerade familjen som målgrupp. 
Den bombarderas med veckotidningar, filmer, 
TV och skvalmusik, som alla sprider myten om 
den lyckliga familjen. Vi skall uppfylla myten 
om den lyckliga familjen genom att köpa oss den. 

Speciellt riktar sig reklamen till hemmafrun, 
barnen och tonåringarna. 
Sä används och exploateras komersiellt 
kärleken ocn barnen. Medlemmarna i familjen 
hamna i ett kniptångsberoende av varandra och 
av kapitalis ten. Vem tjänar på det? 
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Freud: »Kvinnor vägrar att acceptera fak
tum att de blivit kastrerade och hoppas på 
att någon gång trots allt få en penis . . . 
Jag kan inte värja mig för tanken (fast jag 
tvekar att ge uttryck för den) att nivån för 
det etiskt normala är olika hos kvinnan 

och mannen . . . Vi får inte låta oss hind
ras i våra slutledningar av feministernas 
protester. De vill gärna tvinga oss att be
trakta de båda könen som fullt jämlika 
till ställning och värde.» 



CLARA ZETKIN 

Född 1857 i Tyskland. En av den tyska proletära 
'kvinnorörelsens främsta förkämpar. 1907 bildas 
ett internationellt kvinnosekretariat under Clara 
Zetkins ledning. Samma år kräver hon på den 
internationella socialistkongressen i Stuttgart 
;att alla arbetarpartier skall kämpa för kvinnans 
rösträtt . 1916 deltar hon i bildandet av Spartakus-
förbundet. Hon dog 1933 i Moskva. 

ALEXANDRA KOLLONTAY 

Född 1872 i Ryssland. Tidigt i landsflykt på grund 
av sin revolutionära verksamhet. Delegat vid kvin
nokongressen i Köpenhamn 8 mars 1910. Minister 
för sociala frågor i Sovjetunionens första revolutio
nära regering. 1920 blev hon ansvarig för kvinno
frågan inom kommunistpartiet. 1921-45 diplomatiskt 
verksam, bl a i Sverige. Hon dog 1953 i Moskva. 

ROSA LUXEMBURG 

Född 1871 i en liten polsk stad. Studerade stats
kunskap och nationalekonomi i Zurich. Aktiv vid 
grundandet av Polens socialdemokratiska arbetar
parti 1894. 1898 till Berlin, medlem i Tysklands 
socialdemokratiska arbetarparti. Tillhörde det 
revolutionära Spartakusförbundet, som under 
parollen "All makt åt arbetar- och soldatråden!" 
kämpade för att novemberrevolutionen 1918 i 
Tyskland skulle föras till seger. Mördades 
15 januari 1919 av ett kontrarevolutionärt för
band officerare. 

UPP TILL KAMP, GUSTAV! 

iArml/iari ^c^wm^r 



jij/w/im&i -4CL i&Q ~WMs tvatA* . 

Jag var inte mer än sexton när jag hakade på en jämn-
gammal kille i kvarteret. Efter honom längtade, vän
tade, grät och väntade jag. Han däremot var sund nog 
att vilja träffa kompisar, men jag satt hemma och 
längtade, väntade och grät. Naturligtvis blev jag på 
smällen. Jag var livrädd, snuddade vid tanken på 
abort. Men nu var han min på något sätt, killen. 
Förresten blev varenda kompis med barn, men ing
en visste hur man skulle bete sig för att få abort. 
Konstigt nog blev tjejerna som bodde i lite flottare 
villor aldrig pä smällen.De pluggade i stället, skaf
fade sig utbildning. 

På min gata, i mina kvarter i Gubbängen fanns inte 
många familjer med 1 - 2 barn. Nej, de flesta hade 
tre fyra stycken. Nästan alla familjer var splittrade 
av skilsmässor och alkoholism. Tjänstemännen på 
socialbyrån hade fullt upp med att dela ut sko- och 
klädlappar, som sedan skulle lösas in på särskilda 
ställen. Trots denna "välgörenhet" hyllades menta
liteten "sköt dig själv och skit i andra". Det innebar 
att ingen brydde sig om fulla grannar som ramlade 
omkull i snön. Eller ungar som misshandlades både 
fysiskt och psykiskt och som kastades ut av bakfulla 
föräldrar. 

Under de här åren ansåg jag människorna (inklusive 
mig själv) som levde här som sämre människor. I 
mitt tycke var vi fattiga, slarviga och allmänt apa
tiska. Vi hade inget egenvärde. Vi gjorde tappra 
försök att efterlikna överklassen. Men t .ex. bok
hyllorna i finrummen, som är borgarnas statusmö
bel nummer ett, fylldes med dåliga deckare och bil
liga prydnadssaker i stället för böcker av proletär
författare, vilket ju hade varit mer pa sin olats. 
I skolan hyllades "den fria företagsamheten" och 
man fick lära sig att "dom som sköter sig och har 
ambitioner har alla möjligheter att komma upp 
sig". De flesta i min omgivning "kom ingenstans". 

Min morsa, kompisarnas morsor och farsor hade 
skitiga, dåligt betalda jobb. Alltså var dom inget 
att respektera. 1 flera år bar jag inom mig ett kom
pakt förakt för min egen klass. Vi alla uppfostrades 
till att niga, stå med mössan i handen för lärare och 
chefer. Jag trodde som många människor fortfarande 
tror , att ingenjörer, byrådirektörer, tandläkare, 
läkare osv är väldigt fina människor. "Tänk", kan 
en kompis till morsan fortfarande säga, "vid vårt 
bord satt en man som var ingenjör och han var inte 
ett dugg märkvärdig, han sa du och allting". 

Vid arton års ålder satt jag där i en liten omodern 
etta, med ettåring, omogen kille och var både "port
vaktskärring" och paketeringsbiträde. På Norrmalms 
jobbade jag mellan halv sju och halv fem. Portvakts
jobbet skötte jag på "fritiden". Svenne ansåg att det 
var min huvudvärk, eftersom det var jag som hade 
fixat portvaktsplatsen. Att jag hade gjort det för att 
vi skulle ha någonstans att bo gällde liksom inte. 
Bostadsförmedlingen hade inget att ge oss. Morsan 
hade mer eller mindre slängt ut oss efter ett bråk. 
Vi hade en tid bott i en oeldad sommarstuga som vi 
lånat. Och ett par dagar i bilen. 

AML 
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På Norrmalms jobbade vi på ackord. 
Alla vi som packade livsmedel var 
kvinnor-både yngre och äldre. De 
äldre kvinnorna hade i regel jobbat där 
mellan tio och tjugo år . Alla de som 
drog fram tomlådorna som vi kvinnor 
skulle packa var karlar - både yngre 
och äldre. Karlarna hade omkring 300-
400 kronor mer i månaden. Det gjordes 
upp genom lokalavtalet. Men det märk
värdiga var att vi kvinnor också drog 
fram tomlådor. Det hade vi inget för. 
I avtalet stod bara om män. Och kar 
larna tyckte att det var helt natur
ligt att de skulle tjäna mer. De var 
ju familjeförsörjare (eller skulle 
bli). Många av oss kvinnor var för
bannade, gnällde lite, men inte gjor
de vi något åt saken för det. 

På jobbet hade diskussionerna om 
Vietnam också tagit fart. Jag gick 
på min borgerliga indoktrinerings -
linje och tänkte "tack och lov att vi 
har amerikanare som skyddar oss 
mot kommunisterna". Jag tänkte på 
ond bråd död, gråhet och tråkighet. 
Att det inte skulle finnas reklam, 
neonskyltar och tuggummi. Det skul
le ta sin tid innan jag insåg att det 
finns viktigare saker att producera än 
tuggummi och att kommunisterna inte 
var de råa sällar som det stod i Det 
Bästa, utan helt vanliga människor som 
har barn, käkar glass, går på bio osv. 

Det var kämpigt att både vara port
vakt och paketeringsbiträde, och 
dessutom ta hand om barnet och alla 
hushållsgöromål. Svenne vägrade ju 
att skala potatis, tömma sopor, diska 
eller något annat. Han vägrade lyda 
order, som han sa, när jag ansåg att 
han var tvungen att hjälpa till. Men 
hans enda argument var att hans jobb 
som plåtslagare var bra mycket job
bigare än allt det jag höll på med. 
Jag var naturligtvis galen på hans r e 
sonemang. Vi slogs flera gånger och 
det var alltid jag som började. Jag 
förlorade nästan alltid. Svenne var ju 
mycket starkare. Nu när jag skriver 
låter det nästan som en lustig histo
ria. Men det var hemskt. Det var o-
hyggligt förnedrande att behöva slåss, 
när man visste att man hade rätt. 

Jag slutade så småningom på Norr
malms. Grabben var rätt ofta sjuk. 
Jag orkade helt enkelt inte med allt 
slit. Jag var hemma i nästan tre år . 

Tvättade trappor och hade dagbarn i ett par olika omgångar. 
Städade en liten damfrisering där jag hade tillgång till alla dam-
tidningar som jag slukade. Jag var absolut ingen bra morsa, 
eftersom jag vantrivdes i mitt äktenskap och alltid kände mig 
missnöjd med mig själv. Men ändå kunde jag inte förmå mig 
att skiljas förrän efter sex år . 
Sista året jag var gift med Svenne blev på något sätt en vänd
punkt i mitt liv. Jag lärde känna en kille som var politiskt 
intresserad. Med honom och hans kompisar pratade jag politik på 
allvar för första gången i mitt liv. Jag fick tidningar och flyg
blad om Vietnamkriget som jag läste. Jag var ganska chockad 
över att det jag trott på så länge inte alls stämde med verklig 
heten. Att t .ex. USA inte vågade tillåta fria val, att USA stödde 
Saigonjuntan för att få var kvar i Vietnam. 

Jag vaknade liksom upp. Men att jag skiljde mig berodde inte på 
det eller på den här killen. Att jag skiljde mig berodde uteslutande 
på att jag blev kär i en annan man och att han var intresserad av 
mig. Lasse var en annan slags människa än Svenne. Han var lugn 
och säker på sig själv. Han idrottade ett par kvällar i veckan. 
Men där satt jag igen och kunde inte fatta att han inte ville t i l l 
bringa varenda sekund med mig. Jag längtade, grät och längtade 
igen. Visserligen läste jag den här gången en bok eller politisk 
tidskrift under tiden, men innerst inne satt jag hela tiden spänt 
och väntade. 
En dag när jag som vanligt var och tittade på när Lasse spelade 
fotboll, träffade jag en handbollstränare som sa att jag blivit tjock 
om rum pan och att jag skulle börja i hans klubb. Handboll skulle 
vara bra motion för min del och jag skulle känna mig säkrare om 
jag började med det. Vilket jag oc t s å gjorde. Men vilket skäl, 
tjock om rumpan. 

AML 
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Efter skilsmässan började jag på Norrmalms 
igen. Jag försökte engagera mig i fackföreningen 
och följde med på en fackföreningskurs som va
rade i en vecka. På kursen fick vi lära oss av 
ombudsmännen och en värvare från SSU att några 
grundläggande förändringar inte gick att genomföra 
varken i facket eller i samhället. Möjligtvis kunde ^ 
vi genom att rösta på sossarna ge partiet så J0M INTP^O 

mycket makt att de genom lagar och reformer FAWLjepo'i?-
skulle kunna förändra samhället. Inte ett ord sas 
om klasskamp eller socialism. Tjejerna på kursen 
satt hela dagarna med papiljotter i håret och filade 
naglarna för att vara attraktiva tills diskoteket öpp
nade på kvällen. Spåniga brudar, tyckte killarna som 
ansåg sig själva politiskt medvetna. Men vad ger man 
för den medvetenheten när de inte ens begriper var 
för tjejer mer eller mindre är tvingade att sminka 
sig. 

ft>'*J/>RC 
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När jag kom tillbaka till jobbet hade en del föränd
ringar skett. Vi som packade kött hade blivit in
flyttade med maskiner och allt i en fönsterlös kyl. 
Anledningen var att kylkedjan skulle hållas obruten 
för köttets skull. I kylrumrnet blåste det för fullt 
från de stora fläktarna. Och jag undrade om man 
verkligen inte kunde skyddas från det obehaget. Jag 
slet upp en liten blå bok "Arbetarskyddsavtalet" som 
jag hade fått på fackföreningskursen. Men där stod 
inte ett ord om vad vi skulle göra. Vi fick visser
ligen västar att ha under rockarna, hörselvadd och 
mot blåsten sattes det upp plywoodskivor med något 
slags hästtäcken omkring. Men vad hjälpte det. 

Ibland kom direktörens "paranta" dotter på besök. 
Hon seglade omkring tillsammans med en bunt 
väninnor för att visa upp sin pappas maskiner med 
vidhängande jobbare. Jag kommer aldrig att glömma 
hur förnedrade vi kände oss. Dom hälsade inte ens 
på oss jämnåriga tjejer. De lämnade bara kvar en 
doft av parfym. 

En period hade vi nästan obegränsat med jobb. Vi 
slet som djur, jobbade över både morgon och kväll. 
Vår förtjänst blev 15 - 16 kronor i timmen. Men 
följden blev att tidsstudiemännen stormade ner till 
oss för att räkna om ackordet. Vi hade tjänat för 
mycket. Enligt avtalet behövde inte företaget betala 
mer än ungefär 11 kronor i timmen. Att snacka med 
facket var naturligtvis ingen idé. De bara hänvisade 
till avtalet. 
När Norrmalms började att gå dåligt och en del av 
personalen skulle avskedas fick vi inte reda på det 
förrän på ett sent stadium. I det så kallade företags
nämndsavtalet finns den bestämmelsen att nedlägg
ning inte skall meddelas personalen "om det finns 
skäl att tro att nedläggningen påskyndas av att per
sonalen slutar i förtid". Det innebär alltså att a rbe
tare som är direkt berörda får sist av'alla reda på 
att de är arbetslösa. Efter press , radio och TV. 

Men nedläggningen av Norrmalms gav inga stora 
rubriker i tidningarna. Vi fick mindre och mindre 
att göra, alltså mindre och mindre lön. Efter ett 
tag var de allra flesta tvingade att sluta för att kunna 
försörja sig. Jag slutade frivilligt och bestämde mig 
för att gå genom grundskolans 7, 8 och 9, en kompri
merad kurs på ett år . Det gjorde jag mest för att få 
lite självförtroende. Även om jag inte har någon di
rekt nytta av att veta hur en atom är uppbyggd, känns 
det väldigt skönt att veta det. 

På vintern blev jag med barn. Det var verkligen 
med flit, både Lasse och jag ville ha barn. Men 
om jag hade vetat hur omöjligt det skulle vara att 
ordna med barntillsynen är jag inte riktigt säker 
på att jag skulle ha skaffat ett barn till. 

Vi gifte oss en månad innan Maria föddes. Det var 
nog jag som ville mest. Jag tyckte att det lät käm-
pigt med barnavårdsman. 
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När Maria blev sex månader började jag undersöka 
om det fanns möjlighet att få daghemsplats eller 
dagmamma. Jag ville börja jobba igen. Visserligen 
klarade vi oss på Lasses lön, även om det var 
knappt. Men det kändes inte bra att vara helt eko
nomiskt beroende. Jag kände mig som jag hade 
förlorat mitt egenvärde. 
Det fanns varken daghemsplats eller dagmamma. 
Min enda möjlighet var då att bli dagbarnvårdare 
och det är jag nu. 
När jag gick grundskolekursen fick jag en kompis som 
var med i Grupp 8. Hon ville ha med mig på möten. 
Jag slog ifrån mig. Jag tyckte bara tanken på kvinno
organisationer var löjlig. Och jag misstänkte att det 
bara var en massa manshatande tjejer som var med. 
Efter mycket tjat följde jag i alla fall med min kom
pis på ett möte. Jag blev förskräckt. Inte för att 
tjejerna som var där var så mycket annorlunda än 
jag själv, utan därför att de verkade ha självförtro
ende öch att de kunde en massa som inte jag kunde. 
På det mötet förekom t . ex . många ord som jag ald
rig hört förut. Jag blev förbannad och beslöt att ald
rig sätta min fot på något mer möte. Men det gjorde 
jag. Efter en tid fick jag möjlighet att komma med i 

en studiecirkel. Jag insåg att man inte kan ge upp 
för att andra råkar kunna mera än man själv. Och 
jag insåg också att det var ingen som tittade ner 
på en för att man inget kunde. Alla har ju varit ny
börjare. 
Orden som hade verkat så svåra var i själva ver 
ket inga "främmande ord". Det var ord som alla 
borde ha lärt sig från barnsben eftersom de beskri
ver den verklighet vi lever i. 
Nu har också jag självkänsla och kunskap om hur 
det här förtryckarsamhället fungerar. Hade jag in
te gått omkring och trott t .ex . att ekonomi bara 
är något som etablerade ekonomer på sin höjd be
griper sig på. 
Men det bästa med att jag gick med i Grupp 8 är 
nog den solidaritet jag lärt känna med kvinnor. 
Förut skröt jag har bra jag kom överens med kil
lar till skillnad mot tjejer som bara snackade skit 
om varandra, var avundsjuka osv. Nu vet jag var
för vi kvinnor har den attityden. Vi får ju lära 
oss att i alla lägen konkurrera orn männen och 
att det enda som är viktigt är att ha en karl. 
Vilken känsla att äntligen våga vara sig själv, att 
inte längre bara vara fixerad vid en man! 

De allra flesta tjejer jag känner håller med om 
att det är fel att det inte finns daghemsplatser så 
det räcker, att maten är dyr , att hyrorna är för 
höga. Men börjar man sedan snacka om att det är 
vi själva som måste se till att vi får ett människo
värdigt liv, att det är alla vi arbetare (kvinnor och 
män) som måste ta (utan att fråga om lov) makten 
från dem som äger fabriker och industrier. 

Då börjar de (som jag själv alltid gjorde förr) 
att plötsligt snacka om hur djävla bra vi egentli
gen har det. 

Ja, varför snackar vi alltid om hur djävla bra vi 
har det och aldrig ett enda ord om att det är vi a r 
betare som slitit och sliter ihop varenda sjukhus, 
daghem, socialbyrå, företag, industri. 
Vad har vi fått som tack? 

Jag är arbetslös. Jag har inte valt att vara hemma. 
Att vara "dagmamma" räknas inte som ett riktigt 
jobb hur jobbigt det än är . Det är på något vis bara 
en utvidgning av hem sysslorna ( och de räknas än
då mindre). Skillnaden är endast att dagmamme
jobbet är betalt. 
Du har fortfarande allt ansvar för att alla ska kun
na se ut genom fönstren, att ungarna har varma 
kläder, att kontakten med skola och barnavårds
nämnd fungerar. Och maten är på bordet när man
nen kommer hem. 

Nu måste jag ut_ och jobba ! 

Men det är inte bara att gå ut och förvärvsarbeta. 
Jobb kanske jag får. Men det är fortfarande lika 
svårt att få daghemsplats. 
På barnstugebyrån säger de att jag kanske kan få 
en dagmamma. Men det får jag inte reda på förrän 
fjorton dagar innan jag ska börja jobba. 
Med andra ord har jag 14 dagar på mig att hitta 
ett jobb. Får jag inget jobb står jag där utan min 
säkra inkomst som barndagvårdare. Jag måste ju 
säga upp mina dagbarn nu så att inte deras mamma 
också står där. Jag sitter i råttfällan Och jag 
förstår precis hur den kvinnan som skrivit brevet 
på sidan 10 upplever sin situation. 

Det är tur att jag nu förstår att det inte är mig 
själv det är fel på. Jag deppar inte längre. Bara 
ibland. Jag vet att det är kapitalismen som kräver 
av oss kvinnor att vi ska vara passiva och helst se 
ut som utvikningsflickor, att vi ska vara nöjda med 
dubbelarbetet, nöjda med den otrygghet barnen får, 
nöjda med låga löner eller inget arbete alls. Och 
att vi dessutpm ska vara tacksamma. Inte bara 
nöjda. 

Nu kan inget rubba min självkänsla eller den soli
daritet jag känner med alla förtryckta . 
Jag fortsätter kampen för kvinnan och hela arbe
tarklassens befrielse. 

Kerstin Bergman 

KVINNA - ARBETARE: RES DIG ! ! ! 
FRAMTIDEN ÄR VÅR ! ! ! 
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»Min familj var som en blomma. Mor var mitten på blomman och vi var kronbladen. När jag 
bröt mig lös, kändes det för mor som om hon mist ena armen.» 

Att vara centrum av en vacker blomma med kronblad som på dagarna livsbejakande 
sträcker sig mot ljuset och som på kvällarna omsluter blommans mitt i fridfull sömn — är inte 
det en rätt träffande bild av KVINNANm MODERN/BARNET. Det vore rätt roligt att höra 
hur ovanstående författare beskriver fadern. Eventuellt kan jag tänka mig att han är biet. 
Den som kommer med frömjöl, hämtar honung och går vidare. Kanske är bilden långsökt 
men är det inte det här vi menar när vi talar om familjelycka — mamma, pappa, barn — kär
lek och trygghet. Modern som den allomfattande, alltid närvarande, alltid vårdande — famil
jens kärleksfulla centrum. Och pappan som flyger vidare ut i livet nästa dag — styrkt av sin 
familj. 

Men vårt ideal har blivit skamfilat — i verklighetens obarmhärtiga ljus framstår våra för
väntningar som allt mer avlägsna, allt mer ouppnåeliga. Och vi betraktar oss själva skuld
medvetet, kritiskt - VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ MEJ? Varför är jag så grinig mot mina 
barn? Varför avskyr jag dom ibland? Varför tjatar jag? Varför blir ingenting som jag tänkt 
mej? 

Kring modersmytens psykologi är vi insnärjda i föreställningar som binder upp vår hand
lingskraft, som tvingar oss att glömma oss själva och fördunklar och hämmar vår kontakt 
med den lilla människan-barnet. Manssamhällets representanter som räknar människovärdet 
i snäva lönsamhetstermer grinar förväntansfullt mot den nyblivna modern — Känn Moders
lycka. I deras förväntan — höljd i MYTENS skimmer — gömmer sig kalkyler och krav. Eko
nomiskt, känslomässigt och socialt ska du ta ansvar för den nya människan/barnet. Din eko
nomiska ställning i samhället är underordnad. »För barnets bästa» tvingas du till ett ekono
miskt beroende av mannen. Ingen mer än du och han är ansvariga för att barnets behov av 
mat och kläder tillfredsställs. 

Din kamp för ekonomisk självständighet — ett eget arbete — blir en kamp som vänds emot 
dig i egenskap av MODER. Arbetslivet är utformat på manssamhällets villkor. Mannen har ald
rig räknat med uppfostrar rollen som en viktig del av sitt liv — för långa arbetstider, långa 
resor och otillräcklig barntillsyn. Vem orkar kämpa? Och alla som av ekonomiska skäl tving
as till det — vi blir alla modersmytens offer. Vi sliter, vi släpar, vi kånkar, vi orkar inte ställa 
krav — vi utplånar oss. Och framför oss har vi barnet-en. Det är dom som får ta stötarna — 
med sina ekonomiska styrmedel klämmer samhällets makthavare in en kil mellan kvinnan och 
barnet. Vår förmåga att känna kärlek blir utnyttjad — med moderskärlekens fana vajande o-
vanför våra huvuden tiger vi, lider vi och uppoffrar vi oss. — I KAPITALETS TJÄNST. Varje 
gång vi är missnöjda och glömmer ställa krav, sviker vi våra barn och tjänar vi kapitalet. För 
varje år som vi accepterar att stå vid skampålen när våra barn flyr in i öl- och narkotikamiss
bruk och vi känner oss som dåliga mödrar — sviker vi våra barn och tjänar vi kapitalet. För var
je gång vi upplever skuld för att vi är dåliga mödrar — sviker vi våra barn och tjänar vi kapita
let. 

För det är så dom vill ha det — kapitalisterna. Kvinnor som tar på sig ansvaret för den nya 
generationen. Kvinnor som är missnöjda med sig själva, kvinnor som känner skuld, kvinnor 
som tar på sig ansvaret för ungdomens destruktiva revolt. Dom vill ha kvinnor som inte hörs 
och barn som inte märks och dom vill ha stora starka män som kan arbeta bra och producera 
mycket så att kapitalet får höga och fina vinster. 

Nå, låt oss då resa oss ur vårt skuggliv och ta till vara den makt som lagts i våra händer. 
För dom som räknar vinsterna idag dom har helt glömt bort att kalkylera med den mänskli
ga känslans förmåga att utvecklas i solidaritet och kampanda. Låt oss se rakt igenom moders
mytens grumliga dimridå och förstå att kvinnans kamp är också barnets kamp. Låt oss kämpa 
för att snärja kapitalet i de bojor de själva fjättrat kvinnan och barnen samman i. Låt oss 
vända deras förbannade myter emot dem. Låt oss uppfostra våra barn att genomskåda myter
na. Men ensamma orkar vi inte genomföra några nya barnuppfostringsideal. TILLSAMMANS 
med andra kvinnor och med de män som vill delta i kampen på lika villkor och framförallt 
med BARNEN kan vi långsamt söka oss fram till ett alternativ. Till det alternativ som ska rus
ta den lilla människan/barnet att fortsätta den kamp som vi har startat — kampen för ett 
samhälle där kvinnor, barn och män har lika självklara rättigheter och själva — i gemenskap — 
har att besluta över sin miljö, har kontroll över produktionsmedlen och gemensamt fördelar 
de resurser som man tillsammans skapat. I stället för ett samhälle där människan är underord
nad vinstintressen - ETT SAMHÄLLE BYGGT FÖR MÄNNISKOR. 

BARNUPPFOSTRAN ÄR OCKSÅ POLITISKT ARBETE. 
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Det växer ett språk 
starkt 
ur våra strupar 
Våra kroppar 
har 
en kraft av visshet 
om 
vår styrka -
och all den kunskap 
sorm föraktats 
ochi stulits 
görmts 
har börjat visa sig 
i vå;ra tankar 
Våra famnar har 
en större bredd 
Kärleken har 
inte bara 
en 
sida 
utan även — vår. 

Ingenting 
mer 
kant gå tillbaka 
Våra celler 
förnyas 
ständigt 
Vi bär framtiden 
Framåt 
inom oss 
- Vi har 
starka fotsulor. 

o 

Systematiskt 
långsamt 
växer 
insikten 
om 
en väg. . . 

Ansikte 
mot 
Ansikte 

Se henne 
i ögonen 
Hon 
som är som 
Du 

Du är 
inte mera 
ensam 
Du är 
alla tillsammans 
Du och Vi 
blir ett -
Vår kamp 

Vår kamp 
är som en 
nytvättad kropp 
Frisk 
Doftande 
Stark 
Full av liv 

o 

. . . ditt nya 
starka 
ansikte 
har du erövrat 
Ingen 
kan ta det ifrån dig. 

Skurkarna vill smutsa 
ned det 
få det att vackla 
skuldfårat 
med 
kanske — väl 
- vet inte 
ristat 
med linjalpuder 
rakt in i huden 
i en 
bedövande doft 
av parfym 

Skulden är 
tyngre 
än 
100 kilos säckar ris 
eller 
en smeds slägga 

Den slår 
slår 
- Svekfulla hynda Bong 
Hora - Dong 
Katta — Bang 
O r m - å h 
Monster — Åh 
Du är ingen riktig 
kvinna — 
Du finns inte Dong Bang 

NEJ 
NEJ 

Min insikt 
mitt 
starka 
ansikte 
min visshet 
min öppna dörr 
till det som varit 
gömt 
i mig i tusen år 

Du som slår 
kan aldrig slå det 
ifrån mig 

o 
Du har så 
klumpiga vapen 

Ty du har 
endast dumma 
argument 
Rå styrka 
Plexiglas 
Hundar 
Pistoler 
Elchocker 
Smädelser 
som kostar 
400.00 att göra 

Ärekränknings 
industrierna 
vacklar i 
sitt inre 
av dumhet 

Möjligen kan 
min kropp 
dö 
men aldrig 
det jag vunnit 
och det vi har 
sett 

Vi vet 
kritstrecken 
gränserna 

De gamla 
fästningarna 
murar av 
Modersmyt 
Hora Skam 
Gudsfruktan 
Mansdyrkan 
Självförakt 
Utsugning 
Ovisshet 
Tidningsblädder 
Småplock, kalsonger 
Plikt och ej fråga 
Uppgivenhet 
Undergivenhet 
Förljugenhet 
Löjet ja LÖJET också 

• 
Tänk 

du har mist 
makten 
över mina tankar 
till sist -
jag kan 
skratta åt 
dig kapitalist 
Härskare 
Förtryckare 
Ned tryckare 
Hindrare 
Försvagare 
Maktgalen 
galnare 
Styrare 
Felsökare 
Misskötare 
Slösare 
Avskyvärda 
Du som 
vill suga 
mitt blod. 
gratis 

NEJ 
• 

Nu 
har 
vi möjligheten 
inom räckhåll 
att vinna vårt blod 
tillbaka 

Styrkan 
som vi kan dela 

Därefter 
styrkan 
av 
oändligheten 
att 
ha 
förtroendet 
för de som kommer 
efter oss 
med oss 

Möjligheten 
ser vi 
i 
våra ögon 
våra liv 
inuti ännu 
— ännu 
ej utanför 
hur våra 
poler möts 
ovisshet 
förintas 
och 
upplöses i nya starka vindar 

c 
Bara inte ensam 
kan jag växa 

Utan dig 
och din 
luft 
och ditt växande 
dör jag 

Om du växer 
växer jag 

Vi hänger ihop 

Det är alltid 
du och jag och vi 
Vi alla 
NU 

annars 

ja 
annars blir 
det 
ingenting 

Jo 
kanske en liten planta under 
jorden utan sol? 

é 
Därför 

Ansikte mot Ansikte 
Se henne i ögonen 
Hon som är som Du 
Gör den UPPTÄCKTEN 

Det finns många Du och vi. 

f*^>\ 
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I goda händer 

å 
& 

Har ni inget barndaghem här? 
Nej, men vi har en utredning. 
Ja, då lämnar jag barnen till den, 



( 6:1 

HEMMAFRU! 
Tro inte att du inte kan göra någonting för kvinnokampen bara för att du är »bara en hem
mafru». Tvärtom. Du har stora möjligheter att bedriva aktiv geritlaverksamhet mot det pat-
riarkaliska förtrycket på basnivå, så att säga. Och vi måste arbeta för framtiden. 

Ensam uträttar man inte särskilt mycket kanske, men tänk på att de flesta kvinnor till
bringar någon period av sitt liv som hemmafru — av nödtvång eller fri vilja — och om vi al
la kämpar blir den sammanlagda effekten enorm! 

Vad kan vi då göra? 
Ja, det är ju inte meningen att vi ska förklara våra respektive karlar krig, men vi MÅSTE 

kräva att alla vuxna människor ska vara kapabla att klara sin personliga service själva och 
barnen ska lära sig det så tidigt som möjligt. Går det inte med tålamod och övertalning 
får vi så klart strida för saken. Vi måste nämligen hela tiden planera för framtiden, när 
hemmafruperioden är slut. Och vi gör definitivt inte familjen någon tjänst genom att göra 
oss »oumbärliga» och skämma bort man och barn så att de står hjälplösa och handfallna 
den dag de ska stå på egna ben. Och vi gör inte oss själva någon tjänst med att »pensionera» 
oss i fyrtioårsåldern, när barnen börjar gå sina egna vägar. Alltså måste vi vara förutseende 
och planera våra liv så långt det är möjligt. 

Börja med att läsa böcker om könsroller och diskutera med andra. Gör syjuntan till dis
kussionsklubb. 

Bojkotta de s.k. damtidningarna och läs dagstidningar och facktidskrifter. Sätt dig in i 
alla sorters samhällsfrågor. De rör dig också i hög grad. 

Bilda aktionsgrupper i ditt bostadsområde eller gå med i hyresgästföreningens kontakt
kommitté och arbeta för bättre lekplatser, bättre trafikmiljö, fler barnstugor, bättre kom
munikationer. 

Skriv insändare, artiklar, petitioner, upprop. 
Rösta aktivt, d.v.s. ta reda på vad du röstar på och vem. 
Stöd dina medsystrar när de vill ut i förvärvslivet eller vill förändra sin situation på an

nat sätt. 
Reagera och protestera mot falska kvinnoideal i annonser, i TV, i tidningar och i andra 

sammanhang. 
Begär inte överdriven artighet eller speciella förmåner för att du är kvinna. 
Utgå ifrån att du klarar mycket mer än du tror — och bevisa det också! 

(Råden hämtade ur Hägg-Werkmäster »Frihet, jämlikhet och systerskap») 
Det är aldrig för sent att börja — tänk på att 

IDAG ÄR FÖRSTA DAGEN AV RESTEN AV DITT LIV. 



kL\?? O * 0€^ LA?? OV) TXCKt* BÄST OM OCH 

»KUSTftA H f a * SA ?AR 00 Etf f i l l Aff\ScH 

< i £ ^ KLtSYftA DÉ* ?A 
T\LL VALET. 

LYCKA t \LL n 
t>v> KAW OCKSÅ WIlA 

Aff\SCUtl< \ GLADA, 

rto&fcft. 
LYCKA YVU. 

?.?.s. 
»O lUMf KLVSttA \*?f 
ffftSCMlH t* *A*TOH$ 
SA fcU* OtH ftkufirttAtt 

LXtKA TW.L 

'cSAPj 

SSU 

DlFMLr; 

;VPKj 

§KK 

foLK'PARfiEt; CENTERN] ^ Ö D E R / J I R N A 



NHnUaHl mm rnmmm 

Sextiotalets familj är liten, 
sluten, egoistisk och kort-
livad. Modern är familjens 
döda hjärta, som gör av 
med faderns lön pä diver
se konsumtionsvaror för 
att pä sä sätt förbättra den 
miljö vari han äter, sover 
och tittar pä TV. 
(Ur Den kvinnliga eunucken 
av Germaine Greer) 

Det är alltid dom ekonomiska 
förhållandena i ett samhälle 
som styr villkoren för männis
kornas liv. Därför ser sexualför-
trycket av kvinnan olika ut un
der olika ekonomiska perioder. 

Under feodal tid en och den 
tidiga kapitalismen var den re
ella ekonomiska bakgrunden 
till kvinnans sexuella förtryck, 
behovet av att de ägande fa
miljernas egendom gick i arv 
från far till son. För att till
försäkra mannen den trygghe
ten, att det verkligen var hans 
son som ärvde jordegendomar 
och kapital, var det nödvän
digt att kvinnan inte tilläts 
ha något seuxalliv utanför äk
tenskapet. 

IDEOLOGINS BETYDELSE 

De grupper i samhället som 
har den ekonomiska makten, 
har också makten över våra 
ideologier. Det är dom som ut
formar utbildningen. Detär 
dom som äger massmedia, skri-

Det råder en ständig överproduktion av varor i vårt samhälle. Det 
är nödvändigt för att hålla det kapitalistiska systemet igång. Kvin
nan spelar en central roll i upprätthållandet av detta system. 

För det första utnyttjas hennes kropp i reklamen. Med hjälp av 
ett förkrympt kvinnoideal säljer man alltså en massa onödiga varor. 
För det andra skapar kvinnans ekonomiska, sociala och politiska 
underläge ett missnöje hos henne. Detta gör att hon blir i hög grad 
konsumtionsbenägen. Hon köper sig »tillfredsställelse». 

Med hjälp av nedanstående analys vill vi påvisa att det här sam
hället har ett inbyggt intresse av att upprätthålla exploateringen av 
kvinnan. Ja, vi vill t o m påstå att det till stor del bygger på att 
kvinnan lever i förtryck och osjälvständighet. 

W * 8 \ &M\töU£TN*. tKCNCtMi. 

ver lagarna osv. Därigenom 
får dom också inte bara den 
ekonomiska makten över oss, 
utan också den känslomässiga. 
Dom styr våra handlingsmöns
ter genom att tala om för oss 
hur vi ska tänka, tycka, agera. 
— Dom uppställer våra normer 
och värderingar. 

Om man vill ha en total 
bild av kvinnoförtrycket, så 
måste man se till samhällspyra
miden i sin helhet. Man måste 
alltid ta människornas ekono
miska villkor som utgångs
punkt. MEN den ekonomis
ka utvecklingen går ofta 
mycket snabbare än den ideo
logiska utvecklingen. Det tar 
längre tid att förändra män
niskomas värderingar och nor
mer än det tar att utveckla 
nya former av ekonomiska 
system. Därför finns det un
der ett visst ekonomiskt sta
dium alltid gamla rester av nor
mer och värderingar från tidi
gare ekonomiska perioder, 
som lever kvar i människornas 
medvetande. 

Denna haltande utveckling 
mellan ekonomi och ideologi 
har för kvinnan varit förödan
de, p g a hennes omedvetenhet. 
Tidigare ekonomiska perioders 
behov av kvinnans passivitet 
och sexualförnekelse finns in
te längre. Men det är inbyggt 
i vårt kulturmönster och ut
nyttjas av dagens makthavare. 
Idag behövs en frigjord kvinna 
— men inte hur frigjord som 
helst och inte frigjord på vil
ket sätt som helst. Det är un
der den falska frigörelsens ban
deroll som man idag placerat 
in kvinnan i en ny bur — där 
sitter hon nu, förvandlad till 
ett objekt. 



KVINNANS VÄSENTLIGASTE 
ROLL I DAGENS EKONOMI 

Det konsumerande objektet 
Idag har produktionen av va
ror centraliserats mer och mer. 
Vi kallar det monopolkapita
lism. 

P g a att ägandet ligger i så 
få händer och företagen blir 
allt mer världsomspännande, 
har den tidigare priskonkurren
sen upphört. Det är den ena si
dan av saken. Man skulle ju då 
kunna tro att det inte var någ
ra större problem för kapitalis
men att arbeta i lugn och ro. 

Men så enkelt är det inte. 
För samtidigt som priskonkur
rensen har upphört så har det 
i stället utvecklats en reklam
konkurrens. 

De väldiga kapitalsummor 
som ägs av de stora monopol
bolagen, måste hela tiden be
finna sig i rörelse för att kapi
talet ska växa. Och det är ju 
huvudprincipen för det kapita
listiska systemet — större och 
större vinster. 

För att hålla kapitalet i rö
relse, sker en ständig överpro
duktion av varor. Man fram
ställer alltså fler varor än vad 
det egentligen finns behov av. 
Med hjälp av reklamkampan
jer, nya designer, lyxförpack-
ningar, lotterier, marknadsun
dersökningar, skapande av 
ständigt nya moden osv. samt 
produktion av varor som har 
en begräasad användningstid 
(dåliga kvaliteter osv.) så går 
man in för att påverkamännis-
kor. Deras behov manipuleras 
och man försöker ständigt 
skapa nya behov. Här har kvin
nan en central ekonomisk roll. 
Hon säljer sig själv. Med hjälp 
av hennes kropp i reklamen, 
säljer man varor till både män 
och kvinnor. 
Hon köper sig själv. Hon kon
sumerar varor som med rekla
mens psykologiska träffsäker
het talar till hennes behov av 
identitet men som med sam
ma träffsäkerhet håller henne 
borta från möjligheten att skaf
fa sej en identitet. Med insik
ten om kvinnans underordna
de ställning i samhället, hen
nes isolerade och osjälvständi
ga situation, manipulerar man 
hennes otillfredsställelse i ett 
hejdlöst konsumerande. 

OSÄKRA RÄDDA 
MÄNNISKOR 
- DOM BÄSTA 
KONSUMENTERNA 

Vad jag nu har beskrivit är det 
ekonomiska motivet bakom 
det kaos vi upplever som kvin
nor i vårt sökande efter iden
titet och egenvärde. Denna 
strävan som ständigt gäckar 
oss. 

Liksom mannen i hela his
torien har en aktiv roll i det 
ekonomiska livet och kvinnan 
en passiv, underordnad roll-
så har kvinnans sexualitet ge
nom historien präglats av pas
sivitet. Rättare sagt: Kvinnans 
sexualitet har överhuvudtaget 
inte godkänts som ett faktum 
förrän under de senare årtion
dena. Tidigare trodde man att 
kvinnan helt saknade sexuella 
drifter och behandlade henne 
som barnalstringsapparat och 
husmor. När nu kvinnan änt
ligen har tillerkänts ett sexual
liv så har hon fått nöja sig med 
den passiva, väntande ömma 
och vårdande attityden. 

För att älska - ge och ta 
och uppfyllas av en känsla 
som ger dej kraft och vidare
utvecklar och tillfredsställer -
så måste du kunna relatera till 
en man på lika villkor. Sexuali
teten kan inte bli den källa till 
glädje, tom den skulle kunna 
vara, förrän man och kvinna är 
järnlika. 

För att kunna ge måste du 
veta vem du är. 

För att kunna ta emot 
måste du veta vad du vill ha. 

Och känslan måste vara fri
villig, inte påtvingad av socia
la eller ekonomiska krav. Och 
kärlek vars drivkraft är skuld, 
pliktkänslor och rädsla har ing
enting med naturlig sexuali
tet att göra — det är bara själv-
plågeri, något som alltför mång-
a kvinnor ägnar sej åt idag. 

Alla förändringar som sker 
i dagens samhälle — vare sig 
det rör sig om sämre matvaror, 
avfolkningen från glesbygden, 
osv. sker med ekonomiska mo

tiv. Det finns ingen politiker 
som inte vågar ställa sig upp 
och tala för ett 50-våningar 
högt höghus, om det är eko
nomiskt motiverat. Men sällan 
hör vi någon makthavare använ
da individens upplevelser, käns
lor, som ett argument i poli
tiken och planeringen? Så 
länge människorna fungerar 
arbetsmässigt och alltså är 
ekonomiskt lönsamma, mås
te vi bara konstatera att sånt 
som känslor, sexualitet och 
behov av att utveckla sitt käns
loliv, betraktas som rena rama 
lyxen. 

Men den sexuella driften 
finns fortfarande kvar hos 
människorna — vare sig sam
hället lämnar utrymme för den 
eller inte. Alla dessa under
tryckta sexuella känslor kana
liseras i stället via reklamen 
och massmedia, in på mer 
»samhällsnyttiga» ting än ett 
kärleksliv som individen har 
glädje av - KONSUMTION. 

En osäker människa är en 
ypperlig konsument. 
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KWINNAN OCH 
IDENTITETEN 
Den heliga Maria eller Marilyn 
Monroe 

Faktum är att vi kvinnor i hu
vudsak har två roller att välja 
mellan, åtminstone majori
teten av oss - modersrollen, 
sexobjektsrollen. 

Modersrollen 
Vart du än vänder dig i det
ta massmediastyrda konsum
tionssamhälle, så finns det 
upptecknade, färdiga schablo
ner för hur du bör vara. I ro
maner, noveller, veckotid
ningsreportage, modetidning
ar och matrecept, annonser -
överallt blickar dessa välfor-
made, välklädda, renliga, 
heliga och barnkära kvinno
förebilder emot dig och påver
kar dig att försöka efterlikna 
och anpassa dig. Den självupp-
offrande modern och dukti
ga husmodern — den renaste 
tvätten, den vackraste trivsel
hörnan, den förstående och 
förlåtande. 

Sexobjektet 
I herrtidningarnas utviknings-
bilagor, i reklamen för bilar, 
båtar, tv-apparater, borrmejs
lar osv. skrevar och ålar sig 
1970-talets sexbomber - ja 
allt säljer man med hjälp av 
den »perfekta kvinnokroppen». 

I modereportage och kos-
metikareklam exponerar sig 
mannekänger som förebilder 
för årets kvinnoideal. I Svensk

toppens skvalmusik sjunger ido 
lerna om hur det känns att va
ra kär. En känsla du upplever 
finns redan katalogiserad i 
schlagerförfattarnas snäva syn 
på kvinnan och kärlekslivet. 

1 veckotidningarnas repor
tage om idealkvinnan ska du 
helst vara yrkesarbetande tre-
barnsmamma med perfekt ut
seende som målar om köket i 
nya intressanta färgnyanser på 
»fritiden». 

Med hela denna massmedia
information runt omkring oss 
dagligen, som framställer vack
ra supermänniskor, vars före
bild vi inte kan leva upp till -
blir vi mer och mer känslomäs
sigt hämmade. De ekonomis
ka intressen som ligger bakom 
massmedia och reklam styrs 
av män. Det är alltså männen 
som beskriver oss, vad vi be
höver, vilka vi bör vara, vilka 
ideal vi bör ställa upp. Och ef
tersom det alltid är våra med
systrar som används som me
del i reklamen - som används 
som identifikationsobjekt -
så resulterar det i att vi också 
betraktar oss själva som ob
jekt. Vi blir påverkade att be
trakta oss som ting — inte som 
individer med olika egenska
per, behov och uttryck. Ett 
objekt har ingen identitet. Kon
sekvenserna för vårt sexualliv 
blir förödande. 

Vi kan inte relatera till man
nen som individer. Precis som 
han betraktar oss som ett ob
jekt, betraktar vi oss själva. 
Vår upplevelse av ett samlag 
blir en upplevelse av hur HAN 
upplever oss. Och vi är rädda 
att inte hålla måtten. 

Har jag för tjocka lår, för 
tunga bröst, för små bröst, 
osv. Vi anstränger oss för att 
tillfredsställa mannen och för
mår inte ställa egna krav. Sen 

låssas vi att vi är nöjda — annars 
blir han besviken och då kom
mer skuldkänslan och rädslan 
att bli övergiven. Sen satsar vi 
på lite vackrare kläder, lite 
mysigare dukning, lite blåare 
ögonskugga. . . lite mer. . . lite 
mer. . . lite mer. . . 

FAMILJEN 
Kärlek och pengar 
Det finns tyvärr idag oftast två 
dimensioner inblandade när 
två människor lever tillsam
mans - en ekonomisk och en 
känslomässig. I äktenskapet är 
detta allra tydligast. 
För samhället har familjen tre 
väsentliga funktioner. 
1. Två vuxna människor och 
deras barn kan leva på en lön. 
Detta förenklar arbetsmark
nadssituationen avsevärt för 
företag och stat. Undet det nu
mer berömda valfrihetsbegrep
pet kan sen kvinnorna mani
puleras ut och in på arbets
marknaden allt efter konjunk
tursvängningarna. 
2. Familjen som konsumtions
enhet. 
3. Familjen tar ansvar för bar
nen - ekonomiskt, moraliskt 
och socialt. 

I majoriteten av alla äkten
skap har kvinnan en ekono
miskt underordnad ställning. 
(Dryg 75% av alla yrkesarbe
tande kvinnor i landet tillhör 
låginkomsttagarna. 20 000 i 
årslön eller mindre. Motsvaran 
de siffra för männen är 26%. 
Lu sid 106, tab 4) Om hon har 

ett arbete utanför hemmet har 
kvinnan alltså oftast sämre lön 
än mannen. 

Ofta är kvinnan helt ekono
miskt beroende av mannen, ge
nom att hon arbetar hemma 
och tar ansvaret för barnens 
uppfostran 

Hon lever isolerad och kon
sumerar hela det massmedia
utbud som vi har talat om ti
digare. 

Självklart får den familje
strukturen konsekvenser för 
människors sexualitet. Kvin
nans position är sämre ekono
miskt och blir det också rent 
känslomässigt. Hon blir beroen
de. Det blir svårt att särskilja 
det ekonomiska och det känslo
mässiga beroendet. Hon passi-
viseras, tappar lusten, får skuld
känslor, känner sig misslyckad. 
Hon får svårigheter att uppleva 
egenvärde och identitet. Istäl
let blir det det stora varuut
budet på marknaden som får 
fungera som surrogat för hen
nes ständigt växande miss
nöje. Hon försöker i sitt stän
diga sökande efter något som 
hon inte riktigt vet vad det är, 
tillfredsställa tomheten med 
inköp av saker — till hemmet 
och till sig själv. 

»Om hemmafruarna verkli
gen utnyttjas riktigt kan de få 
en känsla av identitet, självför
verkligande, mål och mening 
och t o m den sexuella glädje 
de saknar — genom att köpa 
saker.» (Så uttrycker en ameri
kansk reklammakare det i 

A/I ' (Miiricu ^fton 
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Betty Friedens bok »Den femi
nina mystiken».) 

Den högt uppdrivna ar
betstakten och stressen i arbe
tet påverkar också vår förmå
ga till ett harmoniskt kärleks
liv. I en familj där båda arbe
tar och har barn går dom sis
ta krafterna åt till att organise
ra mat, hus, barn och resor. 
Familjen blir den grupp mot 
vilken man avreagerar sina agg
ressioner, dit man kanaliserar 
sitt missnöje med hela livssitua
tionen. Detta är en viktig funk
tion som familjen fyller — ur 
,amhällets synpunkt. 

Familjen är också den insti
tution som i första hand funge
rar som förebild och uppfost
rare. Föräldrarnas sexuella 
situation överförs till barnen. 
I ett samhälle där välfärd en
dast räknas i ekonomiska ter
mer — där den lilla kärnfa
miljen är hårt pressad av upp
drivna arbetstempon och osä
kerheten på arbetsmarknaden, 
där känslor är en lyx, — där 
danas nu den nya generatio
nen människor. 

KONSUMTIONEN 
- SAMMANFATTNING 
Om man ska uttrycka läget 
exakt som det är idag kan man 
säga att det i detta porrbransch 
ens och poseringsateljéernas 
tidevarv råder SEXUELL NÖD 
bland människor. Varje för
ändring som sker i samhället 
sker p g a ekonomiska intres
sen - inte med hänsyn till in
dividernas känslomässiga upp
levelse av vilka förändringar 
som är bra. Överproduktion 
av konsumtionsvaror kräver 
ett skapande av nya - konst
lade behov. Dessa konstlade 
behov är lätta att skapa hos en 
befolkning som lider av otill

fredsställda sexuella och socia
la behov. Cynismen hos våra 
reklammakare - kapitalets la
kejer - är enorm. De har my
cket klart för sig vilket spel 
det är dom driver. Oeh det är 
med kvinnokroppen som över
produktionen av konsumtions
varor hålls igång. 

»Eftersom hon är själva 
symbolen för förmågan att 
göra av med pengar och också 
är den som gör av med de mes
ta pengarna, finns inte heller 
någonting i denna värld som 
säljer så bra som hon. Varen
da marknadsundersökning som 
någonsin har gjorts har genom
gående visat att det effektivas
te blickfänget för all reklam är 
en attraktiv kvinna.» (G. Greer 
»Den kvinnliga eunucken») 

SAMMANFATTNING 

Den onda cirkeln 
I detta porrbranschens, pose
ringsateljéernas och färg-tv-
apparaternas tidevarv, råder 
social och sexuell nöd bland 
människor. 

Varje förändring som 
sker i samhället, sker p g a eko
nomiska intressen — inte med 
hänsyn till individernas känslo
mässiga upplevelser av vilka 
förändringar som är bra. 

överproduktionen av kon
sumtionsvaror kräver ett ska
pande av nya KONSTLADE 
behov. Dessa konstlade behov 
är lätta att skapa hos en befolk
ning som lider av otillfreds
ställda sexuella och sociala 
behov. 

Från att ha avancerat ur 
intet, har nu kvinnans sexuali
tet blivit en handelsvara. Vi 
har fått kapitalismen till en 
ständigt objuden gäst i säng
kammaren. Manande oss 
KÖP KÖP KÖP KÖP. KVIN
NOKROPPEN HAR BLIVIT 
DET KAPITALISTISKA 
SAMHÄLLETS MEST FRAM
GÅNGSRIKA UPPRATT-
HÅLLARE. 

Var otillfredsställelse och un
dergivenhet, brist pa identi
tetsupplevelse och avsaknad 
av egenvärde blir förutsätt
ningen för systemets fortle
vande. 

Genom att inte ta upp vår egen 
kamp - arbeta oss fram till en 
personlig identitetsupplevelse, 
aå bidrar vi hela tiden till vårt 
eget förtryck 

»KÄRLEK, ARBETE OCH 
KUNSKAP ÄR KÄLLORNA 
FÖR VÅR TILLVARO. DE 
BÖR OCKSÅ RÅDA ÖVER 
DEN» (Wilhelm Reich) 

Gunilla Thorgren 

J/lr'sMrfria, 3brff$<ns 
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»ÄR DET INTE KONSTIGT 
att våra barn så tidigt leker 
så könsbundna lekar? 
När de är små behandlar vi 
dem ju precis likadant - oav
sett kön.» 
Det hör man ibland. 
Stämmer det? 
Ta bara en titt på dagstid
ningarnas födelseannonser! 

I pojkarnas födelseannonser 
flödar fantasin, särskilt kring 
deras könsorgan och framtida 
sportighet. 
Flickorna är mest »lilla», »rara», 
»söta» eller »älskade». 

% . * 

Du kom med den u»»p-
cfiende Kolen. 
Välkommen Du lilla älskade 
CECILIA 
Christina och Lars 

Gustafsson 
27 S 1973 

Helena Wete-Larsson och Mans Larsson 

Södersjukh. den 18/9 

<9». 

Efter en sömnlös natt 
kom vår ULLA SKATT 
Eva och Gert Lundberg 
Lowenströmska 3/11 1973 
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\KOSS* KAPITALE 

%<m 

Porrklubbsdirektören här före
faller dum och lättlurad - ja 
han är en komisk figur, en per
son att skratta åt. Men man får 
inte glömma att sådana här her
rar måste tas på allvar. Dom 
representerar Kapitalet och 
nystar man tillräckligt långt 
hamnar man mitt i Det Inter
nationella Storkapitalet. 

Att man inte ingrep mot 
tjejerna här är inget tecken på 
impotens. Ur PR-synpunkt är 
är det ju inte särskilt smart vare 
sig att sätta sina gorillor eller po-
polisen på dom. 

Betydligt smartare är att låta 
tjejer gå på tjejer. Det får det 
dessutom att verka som om ak
tionen riktades mot tjejerna. 

»Härska genom att söndra» — 
det har alltid varit ett effektivt 
maktmedel. 

Den här aktionen ägde rum i 
maj 1973. 3 av dom 30 tjejer
na är medlemmar i Grupp 8. 
Det här är en av tjejernas syn 
på det hela. 

Aktionen har diskuterats 
och väckt blandade reaktion
er inom Grupp 8. 
o Vad tycker du? 
o Är det en bra aktion? 
o Vad vinner man på en sån 

aktion? 
Vi vill gärna ha synpunkter 
på detta till nästa kvinnobulle
tin. 
Alltså: Hur ser en bra och rik
tig aktion i kvinnofrågan ut? 
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»NÄR VI GICK PÄ PORRKLUBB» 
Nu skulle det bli av! Julia och 
skulle gå på porrklubb. V i an
såg att det var en allvarlig brist 
i vår allmänbildning att inte ha 
varit på en sådan. 

— Rrrring. . . Rrrrring 
— Jo, det här är redaktör 

Olofsson på studenttidningen 
Skruven, vi skulle göra ett re
portage om varför inte tjejer 
går på porrklubb. Jaså, det går 
bra:Ikval I då? Tack, tack. 

Direktörn tar emot med 
stora leendet och charmiga 
kommentarer. Intervjun utföres 
under med möta tillbakahållet 
fnit ter. Julia blinkar med ögo
nen och frågar om vi inte kan 
få några fribil jetter? Ti l l våra 
tjejkompisar. Visst, visst, det 
går alldeles utmärkt. Räcker 
30? Men bara t i l l f l ickor. Nog 
skulle han få se på f l ickor all
t i d ! 

Showen genomlides un
der suckande och stönande. 

Vad ska vi nu göra med vå
ra fribil jetter? V i måste göra en 
grej av det! 

Rrrring. . . Ring. . . 
— Jo, det är så här att vi 

har fr ibi l jetter t i l l Chat Noir, 
och vi tänkte gå di t 30 tjejer 
utklädda t i l l Superbrudar och 
skrämma slag på dom. Hänger 
du med? Fint, då ses vi hem
ma hos Julia vid tvåtiden på 
söndag! Ta med dig smink 
och gamla »tjejkläder». V i 
syns!» 

Vad ska vi göra? 30 tjejer 
pratar i mun på varandra och 
kommer med det ena enorma
re förslaget än det andra. V i 
gör en egen show! Under fni t t 
rande sätter vi ihop vårt eget 

program. 
I sex taxibilar gör vi en 

magnifik entré på Chat Noir. 
Gubbarna höll på att tr i l la av 
stolarna när så många snygga 
brudar kom. På en gång. V i 
låtsades att det var en möhip-
pa. 

Pressen som vi vidtalat 
fanns på plats. Efter live-show-
en skulle det skel Ridån går 
ner. Jag reser mig upp och sä
ger med min pompösaste 
stämma: »Mina herrar, nu kom
mer någonting som inte är an
nonserat. Som ni märker har 
vi t ret t io tjejer här i kväll. 
Ni kanske har undrat vilka 
de är? Presentera er f l ickor! 

En efter en ropar: »Horan», 
»Älskarinnan», »Hustrun» osv. 
De häpna minerna hos karlar
na var obetalbara. 

Sedan började alla knäppa 
med fingrarna och sjunga en 
s k oanständig sång, nykompo
nerad för kvällen. A l l t medan 
vi sakta reste oss och gick 
mot scenen. Sången »Hitta 
min f itta» l jöd allt starkare 
och karlarna böjrade se besvä
rade ut. Väl framme vid sce
nen radade vi upp oss och bör
jade skandera slagord. »Vi vill 
inte köpas, vi vill inte säljas. 
KÖTT,KÖTT,KÖTT! » Under 
stort besvär f ick vi också upp 
banderollen där det stod »Kros
sa kapitalets porrindustri». Nu 
böjrade ägarna fatta att det in
te var någon vanlig möhippa. 
Fotogragen började knäppa 
bilder och blir raskt över
mannad av två gorillor och 
under hot av blodvite från-, 
tvingad f i lmrul len. Vad de inte 

visste var att den f i lmrul le 
de f ick var tom. Den riktiaa 
hade fotografen redan hun
nit smuggla över t i l l oss. 

Fem minuter gick, t io mi
nuter. Ingenting hände föru
tom att musiken skruvats upp 
t i l l ol idl ig volym. Efter fem
ton minuter var vi alldelses 
hesa av allt skrikande. 

Sedan kom det genialis
ka motdraget. Ägarna säger 
helt f rankt t i l l alla tjejer som 
jobbade på klubben: strippor, 
värdinnor, osv. att om de inte 
får ut oss så blir det ingen 
lön. Tjejerna kastade sig på oss 
framifrån och bakifrån på ett 
givet tecken. Det gjorde för
bannat ont. Hårtussarna 
och svordomarna f lög i luf
ten. Den allt mer fåtaliga 
publiken bara gapade. 

Men det var ju inte tjejer
na vi ville bråka med så ef
ter ett hastigt överslag gjorde 
vi reträtt. 

Det sista vi hörde innan 
vi lämnade klubben var äga
rens ursinniga »Om ni iallafall 
inte gått in på f r ib i l je t ter !» 

Väl hemkomna åt vi kål
soppa och snackade om kväller. 

Alla var helt överens om 
att det kändes förbaskat skönt 
att ha gjort något, inte bara 
snack. 

Så kan det alltså gå när 
trett io tjejer bestämmer sig 
för att gå på porrklubb, bara 
man har lite fantasi och 
fananamma. 

Pröva det själv nån gång! 

Susanne Olsson 
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Två städerskor, båda i 50-årsåldern, vuxna barn, 
heltidsarbetande, har arbetat som städerskor på 
heltid i 23 respektive 30 år. Fackanslutna. 

Båda hade en känsla av att vara »bara skurkär
ring och därmed jämt». »Vi tycker att vi inte är 
behandlade som andra, vi kommer liksom i andra 
hand». 

Den ena av kvinnorna berättade att de hade 
lyckats få igenom vissa förbättringar genom att 
de varit eniga och hållit ihop. Fackets hjälp ha
de dock behövts för att de skulle få rengöra gol
ven på det sätt de ville. På frågan om till vilken 
tjänsteman de vänder sig vid klagomål sas att de 
har en som ska »sköta dem». Då får de beställa 
tid och så ställer de upp »allihopa och gnäller». 
En utlovad sammankomst per månad för att pra
ta ut om problem har ännu — ett halvår senare — 
inte blivit av. 

APROPÅ BARNTILLSYNEN 
Den ena sa att det är väl olika hur den ordnas. 
». . . det är väl maken då förstås som rycker in 
på kvällarna. . .» 

Den andra berättade att hon hade haft svårt 
att ordna barnvakt då barnen var små, men ge
nom att hennes mor kunde ställa upp hade hon 
kunnat ta några månaders arbete då och då. 
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APROPÅ FACKET 
Båda är med i facket. Den ena har bara varit med 
i ett år, medan den andra varit med i facket »jämt». 
Hon som varit ansluten ett år har aldrig varit på 
något fackmöte. Den andra hade varit på möten 
2 - 3 gånger per år. »Man får ju reda på litet . . . 
om det är något». På frågan om hon gick även när 
barnen var små, svarar hon att det gjorde hon in
te. »För det första så hade men inte tid. Och, ja 
man var väl inte lika intresserad av att lyssna på, 
heller. Man hade så mycket annat och stå i på fri
tiden - från arbetet alltså.» 

Båda svarar på frågan om de skulle tänka sig 
något annat arbete än städning, att det nog knap
past finns något annat när »man kommit upp i 
åren». 

Vi frågade den ena kvinnan varför hon inte ta
git jobb på sjukhus eftersom hon sagt att hon 
tänkt det en gång. Hon svarade då: »Nej. Då går 
ju hela dagarna och jag tycker liksom att jag vill 
ha en stund på dan när jag hinner sköta hemmet. 
Jag går på morron och sen går jag hem och skö
ter om hemmet och så går jag på kvällen igen. Det 
tycker jag är väldigt bra.» 

Den andra kvinnan sa att »jag vill helst hålla 
på med det jag gör. För att det närmsta så tycker 
man att sommarn har man ledig. Det är en hu
vudpunkt. Och sen. . .ja, man har mitt på dan 
till att kunna sköta om det hemma, gå och hand
la och städa.» 



DEN FÖRSTA STREJKEN 
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Vi mu rar hänt läng er skor strej kat som mannen, och 

s 
nu har vi segrat som a ven I kannen. Först avslogs vår bon om for 
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höjning, men sä be ha ga de man att till mo tes oss gå 

Murarhantlangerskorna, de sk 
mursmäckorna, hade inget lätt 
arbete då de skulle förse murar
na på byggnadsställningarna 
med tegel och bruk, och som
maren 1888 väckte det stor 
uppmärksamhet när murjsmäc-
korna gick i strejk för bättre 
villkor. Det var första gången 
kvinnor strejkade i Sverige. 

Vi murarhantlangerskor strejkat som männen 
och nu har vi segrat som även I kännen. 
Först avslogs vår bön om förhöjning, men 
så behagade man tillmötes oss gå. 

Från början man trodde, att vi voro svaga, 
men kvinnornas svaghet är endast en saga, 
beslutsamhet finns det, och handling och mod, 
ja, det finns en kraft, som är kärnfrisk och god. 

Vi tillhöra arbetets torftiga kvinnor, 
men äro väl ej som de svarta slavinnor. 
Vi leva i »frihetens stamort», och där 
man lön för sitt arbete rättvist begär. 

Då vi bära dagarnas hetta och tunga, 
på torget vår mening vi fritt ut må sjunga: 
En stubb är så god som en stövel, minsann, 
och fanns ingen kvinna, så fanns ingen man. 

De kjortlar, som visst icke äro av siden, 
de duga förvisso i ärliga striden, 
i dagliga kampen mot brist och mot nöd, 
i kampen för husrum och kläder och bröd. 

Se, kinden är brunstek t, av solen jag bränd är, 
vi ha ej, som fröknarne, snövita händer, 
ack nej, men de duga för hantverket än — 
Kamrater, nu skola vi langa igen. 

Sången fanns införd i Fäderneslandet 14 juli 1888. 



Jag 

Jag är sekreterare, vänlig och lojal, men 
passiv och helt utan identitet. Jag ställer 
alltid upp. Då chefen ringer pä snabbtele
fonen och säger: »äh, kan Du komma va» 
eller »vill Du vara bussig och komma in 
med block och penna» tar jag på mig sek-
reterarleendet, hämtar mitt stenogram-
block och de nyvässade pennorna och går 
in till Honom. Ibland kokar det inom 
mig. Tänk att han inte ens kan säga vem 
han är och vad hans brev tråkar ut mig! 
Jag skulle vilja kasta stenogramblocket i 
golvet och bara skrika, men jag gör det 
inte. Jag gar snällt in till honom. Jag har 
ju gått på sekreterarkurs gubevars och fått 
lära mig hur en sekreterare skall uppföra 
sig. Hon skall alltid vara glad, ställa fris
ka blommor på chefens bord och helst 
komma så tidigt till arbetet pä morgonen 
att hon hinner tända ljuset i chefens rum 
innan han kommer. 

Ja, jag försöker, men det är så svårt 
och jag känner att det känns fel att spe
la. För att slippa servera kaffe försöker 
jag smita undan och låtsas som om jag vore 
alldeles förfärligt tankspridd. Men jag 
tycker att det är fel att inte kunna få säga 
ifrån. Fast då chefen ber mig plantera 
om krukväxterna orkar jag inte proteste
ra utan går ut och köper blomjord. 

Vad får jag för att jag gör det? Inte ett 
tack. Det skall bara vara så. Det är allde
les naturligt för honom. Jag är hans allt 
i allo, hans tjänsteande som han inte res
pekterar på något sätt och det skulle helt 

enkelt inte falla honom in att vara hövlig 
mot mig. Jag sitter bredvid honom då han 
grälar på sin fru i telefonen. Det är jag 
som svarar att chefen sitter i sammanträ
de då någon »obehaglig» kund ringer och 
det är jag som skriver att chefen är bort
rest om han vill ha ytterligare betänke
tid för att kunna besvara ett känsligt 
brev. Vidare är det jag som tar kopior av 
all möjlig smörja som chefen vill distri
buera som dä jag skulle ta fotostatko
pior av en lista med runda ord på engels
ka (men jag skulle absolut inte fä läsa 
vad som stod där eller visa den för nå
gon). 

Då och då är chefen på gott humör. 
Han (inte företaget) har fått en stor or
der. Han skojar och är riktigt trevlig, 
men ändå känner jag mig mycket besvi
kenjust vid sådana tillfällen. 

Han talar om vänstervridning, om väns
tervridna tidningar och om ligister i tun
nelbanan. Han uttalar sig om allt, är sä
ker pä sig själv och förväntar sig inget 
motstånd. Här är han kung och det räck
er så fint med sekreterarleendet. Men ib
land tröttnar jag. Jag känner hur mitt leen
de blir som påklistrat och åter igen vill 
jag kasta allt jag har för händerna och skri
ka. Tankarna flyger iväg. Jag känner att 
jag måste göra något. Det är nödvändigt 
att byta arbete och arbetsmiljö. Jag blir 
allt mer passiv och det skrämmer mig. 
Jag analyserar mig själv och min situation 
om och om igen. Jag känner hopplöshet 
och resignation, men . . . Jag skall försö
ka komma ur det här. Det är fel emot mig 
själv. Jag skall kämpa. 
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Grupp 8.as porraktion 
i Stockholm 

Natten till 8:e mars gjordes 
en gemensam aktion i Oslo, 
Köpenhamn och Stockholm 
mot porraffärer, sexklubbar 
och porrbiografer. 

I Stockholm var det ett 
60-tal kvinnor, uppdelade på 
smågrupper, som täckte hela 
Stockholm. Vi var utrustade 
med affischer med bl a texter
na: »Stoppa kapitalismens 
porrindustri», »Stoppa utnytt
jandet av kvinnan som vara», 
»Du betalar - kvinnan för
nedras - hallicken förtjänar», 
klister, rödfärg och klisterlap-
par och gav oss ut till porr-
kvarteren. Aktionen genom
fördes mycket snabbt, men 
även polisen gjorde på upp
maning av porrbutiks- och 
sexklubbsägarna snabb utryck
ning och anhöll 9 kvinnor som 
ansågs farliga därför att de 
bar på plastpåsar. En timme 
efter att aktionen var över 
blev 4 kvinnor utan annan 
anledning än att de bar plast
påsar omringade av vakter 
till en av porrklubbarna. Två 
av dem slogs till marken och 
två blev spray ad e med guld
färg. 

Syftet med vår aktion var 
att fästa uppmärksamheten 

på den förnedrande exploate
ring kvinnan utsätts för. En
ligt paragraf 16:11 i brotts
balken talas det om att det är 
brottsligt att väcka anstöt 
med pornografisk bild på all
män plats. När ska den lagen 
börja tillämpas? 

Aktion mot löpsedels
porren i Motala-Vadstena 

Kvinnogruppen i Motala-Vad
stena har gjort en aktion mot 
löpsedelsporren. Gruppen sände 
ett öppet brev till alla tidnings
försäljare i de båda städerna, 
till Linköpings och Norrkö
pings pressbyråers distribu
tionskontor samt till Konsum-
föreningen Ringen i Motala. 

I brevet påtalade gruppen 
att »sedan 17.2 1971 riske
rar man åtal och straff - bö
ter eller fängelse i högst sex 
månader - om man på eller 
vid allmän plats skyltar el
ler på annat sätt förevisar 
pornografisk bild på ett sätt 
som väcker allmän anstöt. 
Brottet kallas OTILLÅTET 
FÖRFARANDE MED POR
NOGRAFISK BILD och 
står i 16 kap. 11 § i brotts
balken.» 

Aktionen har väckt stor 
uppmärksamhet. Mest har det 
rört sig om positiva reaktio
ner från allmänheten, genom 
brev, insändare i lokalpres
sen och telefonsamtal. 

En del tidningsförsäljare 
uppfattade dock aktionen 
som ett personligt angrepp, 
varför gruppen svarade med 
ett öppet brev på insändar
sidan i lokalpressen. Vi åter
ger här brevet något förkor
tat. 

Öppet brev till tidnings
försäljare i Motala och 
Vadstena från Kvinno
gruppen Mota la-Vadste
na. 

Då en del kioskägare uppfat
tat vår aktion som ett person
ligt angrepp vill vi förklara 
och förtydliga oss. Vi ville 
med vårt brev påminna om 
att det finns en lag som ta
lar om att den som förevisar 
pornografisk bild som väcker 
allmän anstöt begår ett lag
brott. Eftersom många kän
ner sig upprörda av dessa kvin-
noföraktande bilder på löp
sedlarna utan att tala om det, 
tycker vi att det är ytterst 
angeläget att vi visar vår reak
tion. Vi vet att pressbyrån 

och riksförbundet Kiosk och 
Gatukök vänt sig till Justitie
departementet och begärt en 
laglig ändring så att ansvaret 
för porren flyttas från den 
enskilde kioskägaren till tid
ningens utgivare - men att 
än så länge ansvarar varje kiosk-
ägare för hur tidningen visas 
fram. 

Vi upprepar att målet med ak
tionen är 

— Att få bort löpsedlar, 
tidningsreklam och tidnings
omslag med nakna kvinnor 
från synlig plats. 

— att minska försäljning
en av tidningar där kvinnan 
exploateras och framställs 
som sexobjekt. 

— att delta i diskussionen 
om behovet av pornografi 
som ett symptom på sned
vridna mänskliga, sociala och 
sexuella relationer. 

Psst! Ordet ABORT saknas 
i registret till årets socialka
talog! ! ! I år får man slå på 
HAVANDESKAP... 
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Vad påverkas vi tjejer av idag när vi skall välja yrke? Denna 
fråga försökte vi få, om inte besvarad så åtminstone belyst, 
av ett gäng tjejer i årskurs 9 i Hässelbystrand skola. De har 
just lämnat in sina valblanketter till fortsatta studier efter 
nian. Vi frågade också hur de hade upplevt sin pry operiod 
— 2 veckor i höstas — och försökte pejla in om och hur de 
har påverkats och engagerats av den könsrollsdebatt som på
går. Först gör vi en kort presentation av tjejerna som vi pra
tat med och sedan försöker vi sammanfatta och något analy
sera diskussionen. De som har ställt upp i denna diskussion 
är: 

Maria, medveten om att kvinnorol
len ger ett sämre utgångsläge och att 
den utnyttjas i olika syften. Hon är 
själv ett av offren för smink- och mo
deindustrin. Hon pryade som mel
lanstadielärare, trivdes bra och vill 
utbilda sig till det. »Alla kan ju in
te skaffa sig killyrken». 

Maria tänker inte skaffa sig barn; 
de skall inte så småningom behöva 
besöka henne som en gammal gaggig 
kärring. 

Maria jobbar med elevrådet i sko
lan och hon låter inte tjejrollen sät
ta munkavle på sig. 

Ann-Louise är också medveten om 
det förtryck som vi kvinnor utsätts 
för. Vid eventuella barn är hon helt 
införstådd med tanken på att man
nen lika gärna kan stanna hemma 
hos dem eller att använda daghem. 

Ann-Louise pryade som sjuk
gymnast, tyckte det var okej men 
reagerade mot att inga killar fick 
prya på detta privata sjukgymnast-
institut, som ägs av en man. Nu 
vill hon utbilda sig till sjukgymnast 
eller kurator. Hon är alltså inte främ
mande för att skaffa sig en längre 
utbildning. 

Även Ann-Louise jobbar med 
elevrådet. 

Första gången vi träffades och 
snackade, kunde inte Ingmarie och 
Mona vara med, eftersom de spela
de fotbollsmatch. 

De tillbringar nästan all sin ledi
ga tid på Solvalla och de har tillsam
mans haft lösa planer på att öppna 
ridskola eller att skaffa sig stuteri. 
De har nu sökt till jordbrukslinjen. 
De tänker så småningom vidareut
bilda sig, men de vet inte riktigt hur 
utbildningen ser ut längre fram. 

Ingmarie pryade på Solvalla, men 
Mona pryade i lekpark. Hon hade fun 
derat på att utbilda sig till något 
med barn, men fann under pryoti-
den att hon inte skulle ha tålamod 
för ett sånt jobb. De vill båda ha en 
praktisk utbildning och har i andra 
hand valt bygg-träteknisk linje. De 
upplever inte att de gör nåt särskilt 
ovanligt yrkesval. 

Ingela vill aldrig bli beroende av en 
kille, men om hon, som hon själv 
uttrycker det, är så dum att hon gif
ter sig en gång, så skall det vara i kyr
kan med lång klänning och slöja. 
»Det är ju ett så stort ögonblick i ens 
liv!» I detta instämde nästan alla de 
andra kvinnogrant. Ingela har av si
na äldre systrar fått hjälp på vägen 
att inse kvinnoförtrycket, som hon 
försöker undvika. 

Ingela pryade på sjön. Hon triv
des bra, men tänker bli barnsköters
ka. Om hon vore kille skulle hon 
kunna tänka sig att bli styrman el
ler trädgårdsarbetare. 

Ingela har lite dåligt samvete för 
att hon inte aktivt deltar i kvinno
kampen. 

Ansi tränar tre gånger i veckan med 
en gymnastikgrupp och hon skulle 
helst vilja bli gymnastiklärare. Till 
detta krävs väldigt höga betyg, så 
hon tänker istället bli barnsköterska. 
»Det finns ju så många möjligheter 
till olika jobb och vidareutbildning
ar inom det området», tror både hon 
och Ingela. Ansi ville prya i en bou
tique i Gamla stan, men hamnade i 
en hattaffär, så det var inget vida
re med den pryon. 

Ansi tror att det innebär en trygg
het att vara gift. Hon kan inte tän
ka sig att lämna sina barn på dag
hem. Att hon ska vara hemma hos 
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barnen när de är små är självklart, 
eftersom mannen naturligtvis har 
högre lön än hon. 

Camilla vill också bli gymnastiklära
re. Hon ska först gå treåriga gymna
siet, naturvetenskapliga linjen, och 
om hon sedan inte kommer in på 
GIH så kommer hon förmodligen att 
läsa kemi på Tekniska Högskolan. 
Hon pryade som kock på Operakäl
laren för att få se hur det såg ut ba
kom kulisserna på en restaurang. Hon 
anser att lönen har en viss betydel
se vid yrkesvalet. 

Camilla är van att i familjen dis
kutera arbetsfördelningen i hem
met, mycket på grund av att hon 
nyss blivit begåvad med ett litet sys
kon. Hon har inga planer på att bli 
hemmafru, men hon är heller inte 
van vid den rollen. Hon kan eventuellt 

tänka sig att hon och killen har var
sin deltid så att dom tillsammans 
kan dela på ansvar för hem och barn. 
»Fastän kvinnan föder barnet, så är 
det inget som säger att hon skulle 
vara bättre lämpad än fadern att upp
fostra det.» 

Camilla kommer från ett hem där 
bägge föräldrarna har hög utbild
ning. Mamman är adjunkt och har, så
vitt Camilla minns, alltid yrkesarbe-
tat och haft hembiträde när barnen 
var små. De andra tjejemas mam
mor har mer traditionella kvinnorol
ler söm hemmafruar eller dubbelarbe-
tande; städerska, kontorsbiträde, 
fritidspedagog, kassörska, dagmam
ma, servitris. Tjejerna beskriver sina 
fäders yrken mera diffust, betonar 
arbetsplatsen och inte arbetsuppgif
terna, ex. kontor, SAS. 

Alla tjejernas betyg ligger lite över 
genomsnittet, några ligger en bra 
bit över. Till hösten har alla utom 
Camilla sökt till en tvåårig gymnasie
utbildning. 

Flera av tjejerna har valt ett yr
ke som de tidigare kommit i kontakt 
med via äldre systrar, modern eller 
andra kvinnliga bekanta. Det verkar 
som om de omedvetet identifierar 
sig så starkt med kvinnor i sin när
maste omgivning, så att debatten 
om kvinnans ställning inte inverkar 
på deras yrkesval. 

Vi tycker att vi har märkt att tje
jerna har bäst självförtroende när det 
gäller yrken som vi alla är mer eller 
mindre uppfostrade till; vårdande 
och fostrande yrken, dvs en förläng
ning av modersrollen. Det saknas 
ofta kampvilja att övervinna olika 
hinder som står i vägen för att bli 
vad de helst v/7/ bli. 

De flesta tjejerna har inte haft den 
framtida lönen i åtanke när de disku
terat sitt yrkesval. Varför bryr vi 
tjejer oss så lite om vilken lön vi får 
för vårt arbete? Det är ju trots allt 
lönen som till stor del sätter de yttre 
ramarna för oss. Hur vi bor, om och 
vart vi kan åka på semester, hur vi 
kan utnyttja vår fritid, om vi kan äta 
kött eller får nöja oss med blodpud
ding, om vi kan köpa de kläder vi 
vill ha och sist, men inte minst, om 
vi ska behöva vara ekonomiskt beroen
de av en kille. 

Vi har alltså märkt en viss kluven
het hos tjejerna. De upplever inte 
sig själva särskilt starkt i rollen av 
förtryckt kvinna. Den som är för
tryckt, det är morsan, och i hennes 
situation vill de inte hamna, inte för 
allt i världen. Samtidigt är de i full 
gång med att skapa sig ett liv som 
ser ut som morsans. 

De flesta har också poängterat 
hur viktigt det är att killarna deltar 
i kvinnokampen. Samtidigt tycker 
de att killar ofta är bättre kompisar 
än tjejer. Beror detta på att de upp
lever rivalitet mellan tjejer. En riva
litet som i själva verket är pådyvlad 
oss av de som tjänar på att vi upple
ver killar som yttersta målet för vår 
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tillvaro och som för med sig att vi blir 
tysta, snälla, fogliga och anpassade 
till vansinne för att inte förlora li
vet, dvs killen. 

Ingela, Camilla, Ann-Louise, 
Ingmarie, Mona, Ansi och Maria går 
nu i nian. De har för första gången 
blivit tvungna att ta ställning till sin 
framtid. Det är i och för sig inget 
livsavgörande steg de nu har tagit 
(det finns ju bl a vuxenutbildning 
att reparera tidigare misstag med). 
Vad som är viktigt är att de blir 
medvetna om att de formar sin roll 
här i livet; vill de bygga upp sin fram
tid via en man eller genom att ut
veckla sina egna möjligheter? 
NEJ, TJEJER, VI MÅSTE BLI 
MEDVETNA OM VÅR SITUATION 
FÖR ATT KUNNA FÖRÄNDRA 
DEN! 



Att daghemssituationen hänger 
intimt samman med konjunk
turläget och därmed med 
kvinnornas ställning på ar
betsmarknaden - om vi över 
huvudtaget har någon - det 
vet vi sen länge. Vid högkon
junkturer behövs arbetskraft, 
då tar man till reserven, som 
till stor del består av just 
kvinnor. Då satsas det på 
daghem. 
I det motsatta Jå det 
råder lågkonji och det 
är svårt att få då signale
ras det att k' .s plats är 
i hemmet, hos . ..men. Forska
re träder fram och vittnar om 
betydelsen av en fast kontakt 
— underförstått modern — un
der barnets första år (i motsats 
till vistelse på ex. vis daghem). 

I Stockholm är situationen 
sådan att 40 000 förskole
barn »delar» på 9.900 da£-
hemsplatser, vilket betyder att 
3 barn av 4 inte har någon 
plats! Och ändå tillhör ju 
Stockholm definitivt de »bätt
re» kommunerna på daghems

fronten! Detta är bakgrunden 

till att Grupp 8 den 10 juni 
»slog till», som DN uttryckte 
det, på ett fullmäktigemöte i 
Stadshuset. 

Detta gjorde vi: Vi samla
des ca en halvtimme innan full
mäktigemötets öppnande,för 
att snacka lite taktik och sen 
var det bara att i spridda grup
per trava uppför den ringliga 
trappan till Stadshusets åhö-
rarsal. 

Aktionen gjordes en vecka 
innan den nya barn st uge pla
nen skulle upp i fullmäktige. 
MED AVSIKT! Detta för att 
i någon mån slippa de kom
mentarer som mötte Nacka
gruppens daghemsaktion i vå
ras — d v s av typen ». . . Om 
ni hade kommit tidigare än
då. ..»! (Se Kvinnobulleti
nen 1-2/74) 

Vi var cirka 50 vuxna och 
10 barn, vilka för övrigt med 
jämna mellanrum hävde upp si
na röster,och tycktes göra le
damöterna en smula konfunde
rade. 

Viskningsvägen bestämde 
vi när vi skulle resa oss upp 

och störa mötet. Artiga och 
orutinerade som vi var vänta
de vi naturligtvis tills leda
moten i talarstolen snackat 
färdigt. Det visade sig bli en 
lång väntan, då han mycket 
ordrikt och länge och väl 
uppehöll sig vid bl a bastuba
dets förträfflighet! Till slut 
tystnade han dock varvid vi res
te oss, vecklade ut våra ban
deroller och ropade i talkörer: 
Nya barnstugeplanen — strun
tar i barnen! 
Missbruka inte er makt — 
kring barnens behov slå vakt! 
Bankpalats tar daghemsplats! 
Parkeringsplats tar daghems
plats! 
Bra och gratis daghem åt alla 
barn! 
Mera daghem, mera daghem... 
och så vräkte vi ner våra flyg
blad. 

Ledamöterna stirrade, ord
föranden dunkade med klubban 
och vakterna var framme och 
slet i banderollerna. (En dock 
lite halvhjärtat samtidigt som 
han hördes muttra: »Dom har 
ju rätt. . .»! ) 

Mötet ajournerades och vi 
gick därifrån. 

I Solna kommun svarade man 
(enl. DN 14/8-74) på frågan 
om varför det inte fanns dag
hemsplatser för alla som ville 
ha, att det finns ju så många 
barn. Man undrar då att om 
det nu är så att det finns så 
många barn, varför finns det 
då inte fler daghem? 

Ett mått på effekten av vår ak
tion är att efteråt blev ledarna 
för de olika partigrupperna i 
kommunfullmäktige inkallade 
till stadssekreteraren i enskilt 
samtal. Där blev de utfrågade 
om vem i kommunfullmäktige 
som låg bakom Grupp 8-aktio-
nen. 
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Denhär visan har en mycket 
gammal muntlig tradition från 
det feodala svenska bondesam
hället. I olika delar av Sverige 
och Finland finns den anpassad 
till de egna förhållandena och 
på de egna dialekterna. 

Det gemensamma för samt
liga texter är att de beskriver 
den fruktansvärda situationen 
för fattiga och ogifta bondkvin
nor som hade barn. Barnadöd
ligheten på 16- och 1700-talet 
var mycket hög. Av förståeli
ga skäl var barnamord mget 
direkt ovanligt och detta brott 
var en av de vanligaste orsaker
na till att kvinnor dömdes till 
dödsstraff. 

I fjol så gick jag med herrarna i hagen 
aj, aj, med herrarna i hagen 
a, med herrarna i hagen 
år har jag nånting som sparkar i magen 

aj, aj, som sparkar i magen 
a, som sparkar i magen. 

fjol var jag klen som en vidividividja. 
år får jag gå liksom stabban i smedja. 

fjol så gick jag med långskört ad tröja, 
år får jag ta den till lindor och blöja. 

fjol var jag klädd uti ny sidenklänning, 
år är den full utav barnskit och välling. 

fjol fick jag höra den spelande lärkan. 
år har jag fått veta vad kärlek har för verkan. 

fjol så gick jag med gossarna åt ängen, 
år får jag gå mellan vaggan och sängen. 

fjol så gick jag med gossarna i gille, 
år får jag sitta och vyssja den lille. 

fjol så gick jag med herrar och baroner, 
år får jag vakta pä höns och kalkoner. 
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Stabban = träkubben i smedjan. 
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TJEJ CLOU N 
heter den nya tjejplattan som kommer ut i 
början av december. Den är gjord av 17 
tjejer som har jobbat fram den på sitt eget 
sätt. 

Upptakten var ett band med låtar som 
kom från Göteborg upp till Musiknätet i 
Waxholm. Flera tjejer tände på idén med 
en ny tjejplatta och satte igång att diskute
ra den. Fler och fler kom till och diskussio
nerna fortsatte, men det tog ett tag innan 
de kunde göra sig fria från de manliga 
popförebilderna med bas, trummor och 
gitarr i bakgrunden. 

Jobbet med att göra den nya musiken 
hämmades inte bara av att de inte hade 
några förebilder att gå efter utan också av 
att tjejer inte är vana att spela tillsammans 
med tjejer. Nästan alla texterna är skrivna 
av gruppen bakom plattan. 

Det är svårt att beskriva vad skivan 
handlar om eftersom man uppfattar den 
olika beroende på vilka erfarenheter man 
har. 

Avsikten är att göra sig av med den 
gamla tjejrollen, med förtrycket, förned
ringen, skammen och självföraktet. Att 
kasta av sig det manliga förtrycket som 

ligger som en säck över huvudet och kväver 
rörelse- och uttrycksförmågan. 

Texterna handlar på första sidan om hur 
svårt det är att göra sig fri från vara-till-lags
slavs-mentaliteten och på andra sidan det 
nya som kommer efter frigörelsen och hur 
svårt det är att hitta det nya eftersom det 
inte finns något nytt. Ännu. Vi har ju inget 
eget liv och det tar tid att skapa ett. 

Det tillståndet som vi befinner oss i nu 
när vi håller på att lämna den gamla vägen 
och letar efter en ny, präglar hela plattan. 

Musiken är amatörmässig intill töntighet, 
men den är för första gången på länge ett 
eget uttryck. Texterna förmår inte ut
trycka självständiga, fria kvinnor, men de 
beskriver oss utifrån vår nyvaknade själv
känsla. Hela plattan bryter på ett befriande 
respektlöst sätt mot musikaliska och litte
rära traditioner. 

Man kan smaka på texterna och hela 
tiden hitta nya saker i dem att fundera 
över. Allt är inte bra och allt förstår man 
inte, men den här plattan blir ett bra 
avstamp för oss i vår strävan mot frihet och 
oberoende. 

FLUGSVAMPEN 
Jag kan rita och speia piano 
och jag sjunger nog ganska bra 
och i språk är jag bäst i klassen 
och bäst i allt vill jag va' 
Men jag är inte värd nåt 
för ingen vill dansa med mej 
och jag har ingen kille 
— Jag är ingen riktig tjej 

Jag ser på dom riktiga tjejerna 
och vältrar mej i hat 
och vältrar mej i ensamhet 
och vältrar mej i mat 
Jag hatar deras ögon 
och deras smala ben 
deras hår och målade naglar 
och mitt hjärta är en sten 
— en mjuk och blödande sten 

Jag vill sä gärna va' nån 
sa jag lär mej mer och mer 
— Jag lär mej göra konster 
Jag dansar högt på lina 
alltid rädd att ramla ner 

Lena Ekman 
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Resolution 
Vi kvinnor, samlade på Sergels Torg den 
16 november 1974, uttrycker vårt krav på 
kvinnans rätt till arbete och egen försörj
ning. 

Kvinnornas löner får inte betraktas 
som »nålpengan>. Det är vår försörjning. 
Räcker inte lönen blir vi ekonomiskt 
beroende av någon annan och förvägras 
rätten till ett eget liv. 

Vinsterna har fördubblats det senaste 
året. Mannens lön i genomsnitt har ökat 
mer i kronor och ören än kvinnans. 

Vi kräver 

Högre lön i kvinnojobben! Lika lön för 
likvärdigt arbete! Låt vinsten betala! 

måste undanröjas. Daghemsbristen, det 
privata hemma-slaveriet, deltidsarbetet 
och könsdiskrimineringen på arbetsmark
naden skall bort. 

Därför kräver vi 
Bra daghemsplats åt alla barn! Heltid åt 
alla — 6 timmars arbetsdag! Könskvotera 
kvinnor till manliga yrken! Lika ansvar för 
hem och barn! 
Kvinnorna har de sämsta arbetsförhållan
dena. Därför har vi också det största 
behovet av att arbeta fackligt. Det är män 
som styr LO, TCO och SACO idag. Vi 
måste ändra på det. Gå med i facket! Välj 
in kvinnor i klubbstyrelserna! Säg aldrig 
nej till ett fackligt uppdrag! 

Hindren för kvinnornas förvärvsarbete Vi kräver 

FACKFÖRENINGSMÖTEN PÅ ARBETSTID! 
BARNPASSNING VID FACKLIGA MÖTEN OCH KURSER! 

LOKALA FÖRHANDLINGAR! 
KVINNOR I ALLA YRKEN - ORGANISERA ER! 

STÖRTA GUBBVÄLDET I FACKET! 
KAMP FÖR KVINNANS FRIGÖRELSE! KAMP FÖR SOCIALISMEN 

Stockholm 16 november 1974. 



Klockan är halv nio och jag är på väg till 
jobbet. På tobakshandlarens löpsedel flag
gar två sprillans nya affischer: en från Fib 
och en från Lektyr. I,en rask handvändning 
har jag rivit båda tjejerna mitt itu och 

slängt remsorna på gatan. I samma ögon
blick vaggar en tjock dam ut från tobaks
affären. Glor upprört på mig, vänder tillba
ka in i affären och skriker: Titta, titta! Här 
är hon som brukar riva ner löpsedlarna! 

Tobakshandlarn störtar ut och hivar 
omedelbart in mig i affären. Hans grå 

kindpåsar dallrar av vrede och han skriker 
krampaktigt åt mig: Hur vååågar ni riva ner 
mina PRIVATA löpsedlar??? Förstår ni 
inte att ni river ner min förtjänst på det här 
viset! 

— Ni ska inte göra er förtjänst på kvin
nans förnedring! ! gormar jag tillbaka. 

— Jag ringer till polisen! hotar han. 
— Jag ringer pressen! hotar jag. 
Damen bakom disken som hittills hållit 

sig tyst stiger beslutsamt fram till telefon
automaten, ringer polisen och säger: Kom 
genast hit! Vi har bråk med ett fruntimmer 
här. 

— Bråk och bråk, säger jag. Ni låter som 
om jag stod här och slogs. 

— Ja, som ni gastar, fräser hon och 
snörper på munnen. 

Nu försöker jag, så lugnt det går, förkla
ra varför jag rivit ner handlarens löpsedlar. 
Detta ökar bara hans ilska. Skummande av 
raseri går han tätt inpå mig och vrålar: »Jag 
ska lära er att låta bli mina privata löpsed
lar! (Och sedan som ett brev på posten 
slungar han ur sig) Och förresten är det 

förstås för att ni inte har någon karl som ni 
bär er åt på det här viset! » 

- J o , jag råkar ha det, inskjuter jag 
snabbt. 

- Ja, antingen är han lika galen som ni 
eller så slänger han ut er snart. Och 
dessutom är ni ju så jävla ful att man inte 
skulle vilja ha er i vebo'n ens! ! ! 

Han har arbetat sig upp till ett raseri, 
som han nästan inte kan kontrollera. Jag 
börjar bli riktigt rädd. Han vrålar: 

- Er skulle man skicka till Beckomber-
ga! Ni kan ju inte vara riktigt klok! 

Han hotter med näven och knuffar till 
mig. Damen bakom disken går emellan oss. 

Polisbilen låter vänta på sig och jag säger 
skarpt: »Nu har jag faktiskt inte tid att stå 
här och lyssna på era ovettigheter längre». 
Jag gör en ansats att närma mig ytterdör
ren. 

Då slänger han upp en stor skramlande 
nyckelknippa ur sin ficka och skriker 
triumferande: 

- Åh, nej, här slipper ni inte ut förrän 
polisbilen kommer. Och då får ni bota 
minst 500 kronor! 

En äldre dam kommer in i affären. 
Handlaren pekar på mig och skriker: »Hon 
är inte riktigt klok. Hon har rivit ner mina 
löpsedlar!» 

Damen vänder sig till mig och förkunnar 
att tobakshandlaren har gått för långt med 
pornografin, men att riva ner löpsedlar. Nej 
så långt kan hon inte sträcka sig. 

En ung man kommer in. Handlarn pekar 
på mig och upprepar samma ramsa. Jag 
känner mig som ett utställningsföremål. 
Den unge mannen tittar hånfullt på mig 
och säger sötsurt: Ja, det var verkligen 
dumt gjort.» 

Näste man. Jag börjar misströsta och 
säger att handlarn inte har någon laglig rätt 
att hålla mig inspärrad så här. Handlarn 
pekar återigen på mig, men den här gången 
får han mothugg. Den unga killen ler mot 
mig och säger: »Bra.» Och vänd till hand
larn: »Jag tycker du skulle bränna skiten». 

Då hänger jag på och säger: »Förresten 
spelar det ingen roll om polisen kommer 
för det blir dig och inte mig dom kommer 
att sätta åt. Vet du inte att det är olagligt 
att affischera med stötande bilder? (Jag vet 
visserligen mycket väl att Fib och Lektyr 
än så länge inte går under den beteckning
en, men försöka går ju). 

Handlarn mulnar. 
- Jag har inget intresse av att få någon 

att betala böter, säger han. 
Beslutsamt erbjuder jag mig att ge namn 

och telefonnummer. »Jag har inte tid att 
stå här och vänta på soliga polisbilar», säger 
jag. 

Handlarn tvekar. Men jag är redan ifärd 
med att skriva upp mitt namn. Damen 
bakom disken kräver legitimation. Jag drar 
upp mitt presskort. Då jagar de båda ut mig 
med en väldig fart. 

På darrande ben fortsätter jag till job
bet. 

Gunilla Granath 

FibAktuellts 
löpsedlar 
kläs på men 
kvinnoföraktet 
består 

Nu stoppar konsumkedjor anstötliga porr-
omslag, nu tar Dagens Nyheter bara in 
porrannonser utan bilder och Fib-Aktuellt 
har lovat göra »snällare» omslag, dvs tjejer
na ska i alla fall ha lite som skyler. Dom 
har blivit oroade av protesterna och lyder 
opinionen en aning. Det kostar säkert på, 
för annonsintäkterna är en stor del av DNs 
inkomster, och omslagen på Fibban säljer 
bra. 

Så kamp lönar sej, det ska vi inte 
förneka. Men detta betyder inte att vi ska 
sluta »bråka» och nöja oss med vad vi har 
uppnått. 

Kvinnoförtrycket är inte en fråga om 
baddräkt eller inte baddräkt, naket eller 
påklätt. Kvinnor används fortfarande som 
försäljningsargument och som varor. Det 
accepterar vi aldrig. Om det inte vore 
olagligt skulle vi uppmana er att göra som 
tjejen i artikeln här bredvid, riva ner, 
sprutmåla och klistra över. : . 

I kampen mot porrfloran har vi faktiskt 
lagen på vår sida, men den biten av 
tryckfrihetsförordningen bryr de höga her
rarna sig inte om att plocka fram mot dom 
som klär av tjejer. I stället ägnar de sig åt 
att plocka fram nazistlagar mot dem som 
klär av höga myndigheter. 

BROTTSBALKEN §16:11 
»Den som på eller vid allmän plats genom 
skyltning el. annat likn. förfarande förevi
sar pornografisk bild på sätt som är ägnat 
att väcka anstöt dömes för otillåtet förfa
rande med pornografisk bild till böter eller 
fängelse.» 
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lön på DN 

Den här aktionen genomfördes inför valet förra året. Kvinnorna turades om och stod vi 
plakaten en halvtimme var. Dagens Nyheters VD Gustaf Douglas ställde upp som 
folkpartiets kandidat på Lidingö. Folkpartiet gick ut hårt med »rättvisa åt kvinnorna» i sin 
valpropaganda. Verkligheten såg annorlunda ut. Bilden är tagen i DNs entréhall. 

Lika 
Pä Dagens Nyheter har de kvinn
liga journalisterna genomfört en 
framgångsrik facklig kamp. Äntli
gen har de lika lön för lika 
arbete. Uppslutningen i kampen 
har varit så gott som hundrapro
centig. Yngre och äldre kvinnor 
har kämpat tillsammans för ge
mensamma intressen — och fått 
gehör för dem i fackklubben. 
Inför löneförhandlingarna 1973 publicera
de den lokala fackklubben, ansluten till 
TCO-förbundet Svenska Journalistförbun
det, en lönestatistik för Dagens Nyheters 
journalister. När kvinnorna läste statistiken 
såg de, att de själva ofta låg under genom
snittet i sin åldersgrupp. De började tala 
med varandra om sina löner och det visade 
sig att samma sak gällde även för andra 
kvinnor. 

Redan tidigare hade kvinnorna på redak
tionen ibland samlats hemma hos varandra 
för att diskutera gemensamma problem. Nu 
började en intensiv diskussion om lönerna. 
En liten grupp tillsattes för att göra en 
särskild lönestatistik för kvinnorna: Det 
visade sig att de kvinnliga journalisterna 
hade lägre löner än sina manliga kolleger i 
de flesta åldersgrupper. Särskilt missgynna
de var de medelålders kvinnorna, som 
oftast sysslar med att skriva reportage, 
medan deras manliga jämnåriga hade högre 
lön, bl a beroende på att flera av dem 
avancerat till bättre betalda chefsposter. 

Kvinnorna bildade en stark påtryck
ningsgrupp inför de lokala löneförhandling
arna på försommaren 1973. Det gällde för 
dem att övertyga både företagsledningen 
och fackklubbens manliga medlemmar om 
det berättigade i deras krav. I samband med 
de ordinarie löneförhandlingarna begärde 
kvinnorna att få en speciell kvinnopott, 
som på två år skulle jämna ut de gamla 
orättvisa skillnaderna mellan kvinnornas 
och männens löner. De ställde krav på att 
företaget skulle betala ut kvinnopotten 
utöver de sedvanliga lönehöjningarna. Kvin
norna stödde alltså samtidigt fackklubbens 
låglönelinje. 

Många män inom redaktionen var nega
tivt inställda till en speciell kvinnopott. »Då 
blir det inga pengar över till oss», var ett 
vanligt argument från dem. »Det beror på 
hur hårt vi kämpar hur mycket pengar vi 
kan få ut», svarade kvinnorna. »Det finns 
ingen fixerad summa för oss alla att dela 
på. Vi måste ställa stora krav, så att alla 
kan få högre löner». Gång på gång måste 
kvinnorna förklara skillnaden mellan att ha 
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låg lön enbart beroende på sitt kön och att 
vissa jobb är sämre betalda än andra. 

Kvinnorna höll möten för att stärka 
varandra och för att slipa sina argument. 
De förde fram sina åsikter på klubbmöten 
och de diskuterade med männen i sina 
dagliga kontakter i arbetet. De tog också 
till okonventionella metoder för att visa att 
alla kvinnorna stod bakom kraven och inte 
bara »en liten högröstad grupp». 

De lät trycka tröjor med text på ryggen 
och bröstet: Kvinnor kan få lika lön - om 
de är av motsatt kön. Gustaf (företagets 
VD, Gustaf Douglas) säg det i löner och 
inte i ord, DN är en hyckelblaska — lika lön 
blev en pladaska. 

En dag uppträdde alla kvinnor iklädda 
sina tröjor. De fyllde lunchrummet, hissar
na och redaktionen. Ingen kunde längre 
säga att deras krav kom från ett fåtal. 
Fackklubbens styrelse insåg att de måste 
sätta kvinnokraven högt på listan i sina 
förhandlingar med företagsledningen. 

Till stor del tack vare kvinnornas krav 
och aktioner blev den totala lönepotten till 
slut mer än dubbelt så stor som företagsled
ningens utgångsbud i början av förhandling
arna. Av denna pott fick dock kvinnorna 
bara en mindre del. Men i avtalet mellan 
klubbens förhandlare och företagsledning
en skrevs också in att kvinnorna under 
1974 skulle få ytterligare höjningar så att 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
plånades ut. 

Kvinnopotten 1973 blev långt mindre än 

de ursprungliga kraven. Därför valde kvin
norna att först satsa på de äldre, som längst 
hade dragits med lägre löner än männen. 

Inför årets löneförhandlingar blev det 
åter en hård kamp. Vissa helt manliga 
avdelningar, t ex fotograferna och sport
journalisterna, hade också låg lön i förhål
lande till andra avdelningar. De var starka 
motståndare till att kvinnorna för andra 
året skulle få en egen pott att dela på. Men 
kvinnosolidarieten höll sig. Kvinnorna job
bade vidare med egna möten, inlägg på 
fackföreningsmötena och demonstrationer. 
Och de fick sin kvinnopott även i år! 

När fackklubben väl fått potten drev 
kvinnorna också igenom sina krav på hur 
den skulle fördelas. Målet var att kvinnor i 
varje åldersgrupp skulle ha lika mycket 
betalt som männen i samma ålder. Kvinnor
na i de högsta åldersgrupperna fick de 
största påslagen, de allra yngsta fick ingen
ting eftersom de t o m hade lite högre lön 
än jämnåriga män. 

Kvinnogruppen hade diskuterat sig fram 
till den lösningen och var enig även där. 

Journalisternas lönekamp förde också 
ett steg vidare. Under kampen blev kvinnor 
på andra avdelningar inom tidningen intres
serade och tog kontakt med dem. I decern- , 
ber förra året bildades grupper med två 
journalister i varje och för övrigt kvinnor 
från andra avdelningar. De grupperna träf
fas fortfarande, dels i små möten, dels till 
större sammankomster för alla kvinnor på 
Dagens Nyheter. 
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Städerskorna reser sig! 
I åratal har de tigit och tagit emot. Accepterat 

förkortade arbetstider som lett till sänkt lön. Accepterat 
olidligt stressade arbetsförhållanden. Men nu är det nog! 
Nu har de rest sig mot den multinationella jät ten ASAB 
— till hälften ägd av Wallenberg och till hälften av ett 
danskt storbolag. 

ASAB utnyttjar kallt den situation kvinnorna är i; 
ingen barntillsyn, huvudansvar för barn, hem och 
hushåll. Kvällsarbete t ex, ger hos ASAB inget tillägg för 
obekväm arbetstid — »för det är ju den tid de (kvinnor
na) kan arbeta. På dagarna vaktar de ju barnen.» 
NEJ TILL LÄGLÖN - NEJ TILL KVINNOLÖN! 

* 
Och hur ska kvinnorna hinna och orka vara fackligt 
aktiva, när det alltid är vi som ska sitta barnvakt. Facket 
måste ställa kvinnornas krav både på arbetsmarknaden 
och i hemmet. 
FACKMÖTEN PÄ BETALD ARBETSTID! 

Städerskorna är de första som på oerhört länge tagit upp 
kampen mot utnyttjandet av den kvinnliga arbetskraf-

«iic:~u«*.Tji5Ä 

Foto: Jonas Hallqvist 

ten. Men när de gjorde motstånd genom facket, har de 
trakasserats och hotats med avsked på ett sätt som man 
trodde hörde förra seklet till. Ytterst gäller ju städer 
skornas kamp alla arbetare. Om ASAB får sin vilja 
igenom i Arbetsdomstolen, och Ragnhild och Britt-
Marie svartlistas som »strejkledare», kommer det att 
användas mot alla andra som tar upp kamp för drägliga 
arbetsförhållanden. 

Städerskornas kamp har visat att kvinnokampen är 
klasskamp. Med sin enighet, sin kraft och sin känsla visar 
städerskorna vägen! 
STOPPA SVARTLISTNINGARNA 
- INGA AVSKED ANDEN! 

* 
Nu kräver städerskornas situation allt vårt stöd. Vi 
måste stödja dem och ge dem kraft att hålla ut till seger. 
Många är de som lagt en slant i bössorna, slutit upp på 
solidaritetsmöten runt om i landet, och demonstrerat 
för städerskornas krav. Men det får inte sluta med det. 
Vi måste fortsätta och vinna fler som ställer upp bakom 
städerskorna. Prata med dina arbetskamrater och vän
ner. Bilda lokala stödkommittéer. Hjälps åt att samla in 
pengar till strejkfonderna. 

STÖD DE STREJKANDE STÄDERSKORNA PÄ DERAS EGNA VILLKOR! 

Pg 33 45 62-6 Skövde 

Pg 69 68 86-1 Umeå 
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IDetta är Sverige. Där kvinnor som är 
facMigt aktiva blir utpekade som strejkledare. 
Vi anser vi inget gjort för att få den stämpeln. 
Vi är städerskor som skött vårt arbete. Och 
velat få igenom bättre arbetsförhållanden den 
fac kliga vägen. Vi är inga slavar, vi ska inte 
finina oss i att bara få titeln städerska ändrad 
till lokalvårdare. (Och någon har även sagt 
hygientekniker.) Vi vill ha dräglig lön för vårt 
jobb. Och vi har i vårt land yttrandefrihet. 
Ocih den har vi städerskor nu använt oss utav! 

OSiS GÄR DET INTE 
ATT VARA UTAN 

///: Catherine Grandin 

UPPTILL KAMP! 

Melodi: Internationalen 

Upp kvinnor ni som skurar, städar 
oss träldomsbojor lagts uppå 
Nu vågar vi oss börja strejka 
för att bättre löner få. 
Störta kvinnolönen uti gruset 
från dylikt trams vi vill bli fri 
Från intet stiga vi mot ljuset 
för lönekraven strejka vi. . . 

Upp till kamp emot AS AB 
lönestrider det är 
ty enighet för kraven 
åt alla lycka bär 
Upp till kamp emot AS AB 
lönestrider det är 
Enighet för kraven åt alla lycka bär 

Vi länge nog med kvinnolöner 
nöjt oss. 

För plikterna vi hittills böjt oss 
vi fordrar ut vår rätt i dag. 
Många frågor ändå måste bättras 
och idag till vårt försvar 
med strejkens kraft vi vilja sätta 
enighet för våra krav 

Upp till kamp emot AS AB. . . 

Hos de stora vi ej räddning vänta 
På svenska folket litar vi 
Enigt vi nu måste kämpa 
Samfälld ska vår räddning bli 
Kom emot oss då ni profitörer 
står vi alla liksom en 
era usla kvinnolöner 
dom kan ASAB få igen 

Upp till kamp emot ASAB. . . 

Kvinnor ni som skurar, städar 
slut er samman till enig kamp! 
Ni har rätt att bättre löner kräva, 
se till att kvinnolönen ej fanns! 
Här finns ingenting att mera pruta 
även tänk på mänskorätt! 
Även de som skurar städar 
måste få sig äta mätt. 
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Våra förfäder vet vi ganska väl vilka de var och vad de gjorde, men kvinnorna — våra förmödrar — dem hör vi mera 
sällan talas om. Ett sätt att få veta hur de arbetade och levde är att ta till vara det vi vet om oss själva och om våra 
mödrar, mormödrar och farmödrar, och vad dom vet. . . Det kommer att finnas plats för det i Kvinnobulletinen 
hädanefter. Så sätt igång och skriv! 

Detta är ett utdrag ur ett brev som min farmor skrev till mig. 
Brevet visar en stor medvetenhet om vad hårt arbete och 
fattigdom vill säga. Men som hon själv säger ser hon allt i ett. 
mildare ljus när hon ser tillbaka, och tvekar att ta samma 
klassmedvetna ståndpunkt som sin farfar, som hon berättar om 
i slutet av brevet. 

Jag håller inte med henne i alla hennes synpunkter, men 
erfarenheterna kan lära oss något. 

Lena ö. 

Det är väl så att det som var när man var barn ser man 
på avstånd och på ett mildare sätt. Om man börjar 
med skolan, så var den nog ganska bra i Örebro där 

jag föddes 1897. 6-årig skola med fortsättningskurs, 7:e och 
8:e klass frivillig. Skolköksundervisning i 5-6 klass. Vi fick lära 
oss laga mat, samtidigt serverades omkring 130 barn, som fick 
mat i skolan. Det var mest barnhemsbarn. Men också de som 
hade det fattigt. Så det var på sätt och vis en stämpling. 

Folk flyttade mycket. Den 1 oktober såg man flyttlass med 
några få enkla möbler. 

Där vi bodde, i ett rum och kök som var vanligast, fanns 
vatten och avlopp. Tvättstuga i källaren, även vedbod och 
matkällare, dass på gården. Tvätten gick till så, att man tvätta 
och skrubba med borste först. Sen skulle den bykas. Då 
kokade man lut av björkvedsaska. Sen slogs luten på ett stort 
kar, där kläderna låg, en 3 gånger. Sen skulle de ju sköljas och 
helst klappas, med klappträ. En del drog kläderna på en kärra 
eller vagn till »Klapphuset» som var byggt ute i ån. Där var 
långa bryggor med tunnor nersänkta i vattnet. Där stod man i 
tunnan och sköljde tvätten och klappade av bara den. Ja, så 
där höll man ju på i åratal. En del på landet hade väl mycket 
värre, fick stå ute, elda under en bykgryta, skölja i nån sjö eller 
å. På vintern var det naturligtvis kallt och ruskigt. Så har 
kvinnan haft det förr och det var väl inte förrän på 1930-talet 
som tvättmaskinen kom. Och vanlig i familjerna vet jag inte 
riktigt när - 40-talet eller 50-talet eller så. Så kom ju de 
kommunala tvättstugorna. De var en välsignelse. 

H ade man småbarn, hade man ju tvätt jämt innan 
blöjan blev utbytt mot papper. Men vad dyrt det ska 
vara. Dyr är väl också barnmaten. Hur skulle vi ha 

kunnat köpa barnmat till 9 barn på 15 år. Varför duger det ej 
med välling och gröt. Det är nog mest affärsknep, att det ska 
vara färdig mat. Och varför ammas det så lite numera? Klart 
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man är trött, men det är ju också jobbigt med flaskor. Tänk att 
ha maten färdig och lagom varm och få sätta sej med en unge i 
famn. 

Mina barn fick inte mat i skolan heller. Nu får de ju mat i 
skolan, och det är ju bra. Det var ju för att alla barn skulle få 
fullvärdig kost som det kom till. Men hur äts den och hur 
mycket går bort. Det har ju varit ett problem från början. 

Har man småbarn som jag fick fyra stycken på sex år, gick 
det åt mycket vatten till den dagliga tvätten. Jag sköljde ju 
blöjorna ner vid pumpen, fy vad kallt det var. 

Låter enformigt det här och det var det nog. Några nöjen 
fanns ju inte. Bio, inte radio, naturligtvis inte TV. Man kunde 
få låna böcker. Läsa tyckte jag om, men hann inte med. Nu 
dräller det ju av tidningar. Och spalt upp och spalt ner kan 
man läsa om hur ensamma människor är. Och hur dom har 
blivit kära i en annan fast dom har en bra kar och barn och fast 
ekonomin är bra. Och hur de egentligen inte vet vad det är för 
fel. Men det finns ju så mycket nöd i världen, svält och elände 
som man får reda på numera. Förr var det så långt borta. 
Ryska revolutionen hörde man ju talas om, men den verka så 
långt borta. Men svälten som följde i första världskrigets spår, 
den fick man känna på, den var verklig. 

Vi gifte oss 1917, Oskar och jag. Bredsjö var ett litet 
järnbruk, så det fanns inga bönder, som man kunde köpa mat 
av. Förresten florerade svarta börsen. Dom som hade pengar 
köpte upp mat, som smör, fläsk, kött. Och sålde sen dyrt. 
Gulascher hette det. 

Vi hade ju ransoneringskort. Men ibland fanns inte det som 
man skulle ha. Och det var så lite. Den som inte hade 
kroppsarbete fick inget tillägg. Blivande mödrar fick inget 
extra som de fick under det andra världskriget. Det var 
högerregering under första, och vänster eller socialdemokratisk 
under andra världskriget då allt var bättre ordnat. Men nu 
1917-18-19 då var det verkligen svårt. På sommaren 1918 hade 
jag Oskars två yngsta syskon. Farmor trodde det var bättre på 
landet än i Stockholm. Jag vet inte om det var så stor skillnad. 
Vi fick inte köpa mjölk på herrgården för vi hörde ej till 
bruket. Vi skaffade oss en get, som vi fick ungefär 1/2 liter av 
om dan. Det var så pass att vi hade mjölk åt dom små, man 
kunde ju späda ut mjölken med vatten, den var ju så kraftig. 

Så började vi köpa mjölk från Värmland. Skickade flaskor 
med tåget. 50 öre litern kosta den. Så skaffa vi oss ett par 
höns. Så småningom fler, så vi hade ägg. Men till jul 1918 hade 
vi inget fläsk. Då åkte Oskar till Värmland, för att få köpa lite 
fläsk. Han fick köpa en underkäke och öronen. Det såg inget 
vidare aptitligt ut. Men jag skrapa rent och koka. Och tänk det 
vart riktigt bra sylta. Så bruka Oskar få köpa blod av en 
slaktare samt grovt rågmjöl på annat håll. Då gjorde jag 
blodplättar, stekta i talg. Så drog man sej fram. Sill fanns inte 
men salt makrill. Fast den ville ingen ha för det sas att 
makrillen levde av lik. Haven var ju fulla av lik. Någon 
miljöförstöring hörde man ej talas om. 
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V ' år första bostad var ett litet vindsrum med spis, två 
långa trappor att bära upp vatten och slask. Fick efter 

en tid 1 rum och kök, min pappas f d skräddareverk
stad. Den var ju bättre. Grova skurgolv förstås och mycken 
vattenbärning. Kallt också, att ha småbarn på golvet var inte 
lätt, så de fick nog vara i sin säng i det längsta. Sen kom vi till 
Borlänge, efter järnvägsstrejken 1922. Oskar var ju politiskt 
intresserad så det befanns bekvämast att förflytta honom. 

Först en liten trång lägenhet, två små vindsrum, men det 
fanns vattenledning. Det tyckte jag var himmelskt. 

Efter en tid fick vi hyra i en nybyggd villa. 2 rum och kök, 
vedspis och kakelugn. Det var trevligt och bra, men vi önskade 
något eget. Det var inte lätt att få hyra heller, ingen ville ha en 
familj med fem barn som vi var då. 

I elva år bodde vi sedan i järnvägens gård. Det var trångt. 11 
var vi då, inga utrymmen-. Men hyran var billig. Det fanns en 
tvättstuga som man fick ting i gården bredvid, som också var 
järnvägens. Det bruka ta 2-3 dar innan en tvätt var klar. Hänga 
kläderna gjorde man utomhus på sommaren, på en uthusvind 
om vintern, det var kallt om händerna. Vedbod och källare i 
uthus och utedass. Så det var att springa jämt, vart man skulle. 
Grov makadam på gården, ont i fötterna av allt spring. 

Det var då efter alla svåra år, som vi läste om att Myrdals 
arbeta för att familjer med många barn skulle få »hjälp till 
självhjälp» med statens bostadslån till egna hem. Vi följde hela 
befolkningsfrågan med stort intresse. Fast det var bestämt i 
regeringen, dröjde det 4 år innan de kommunala myndigheter
na i Borlänge gav efter. De ville inte ha några barnrika hette 
det. Så fick man höra av arbetskamrater och andra: Att skaffa 
dom sej barn, fick dom väl själva betala. Inte andra. Avund
sjukan i sin prydno. Dom förstod inte ens at det var fråga om 
lån. Oskar drev igenom så det blev tre tomter upplåtna för att 
bygga på. Det blev till slut så att vi fick bygga ett hus vid 
Vintervägen. Nu fick vi gott om plats, men också mycket att 
städa. Det var 1936. Samma år blev det energikris, ingen koks 
utan licens. Så att så värst varmt blev det ej. Men maten räckte, 
klart man fick inskränka sej. Men det var vi ju vana vid ändå. 

Det var genant att gå till fattigvården. Jag hade en 
faster som blev änka. 24 år med tre små barn. Hon 
försörjde sej med strykning. Det var väl svårt, jag 

minns hon fick vänta på betalning. Det var ju herrskap som var 
kunder och skulle ha stärkskjorta och manschetter. När hon 
kom till fattigvården, tyckte dom att hon såg för fin ut. Hon 
hade en svart dräkt, som hennes man som var skräddare sytt, 
så visst såg hon prydlig ut. Hon fick en mindre summa. Den 
fick hon betala igen sen när hon blev omgift. 

BB har väl funnits ganska länge i Stocicnoim um uc s^. . 
städerna. I Bredsjö hade vi 7 km till barnmorskan. Hon 
hämtades med hästskjuts. Det gick alltid bra för min del. 
Någon läkarundersökning var det aldrig tal om, varken före 
eller efter förlossningen. Hon var .mycket duktig, skicklig, man 
hade fullt förtroende för henne. 25 kronor kostade det. Sen 

skulle man ju ha allt i ordning. Sänglinne, vaxduk, bomull, 
handfat och det som hör till. Det gick bra att vara hemma. Här 
i Borlänge fanns ett privat förlossningshem, men det var för 
dyrt för oss. I Falun fanns också BB, men det kosta 50 kr 
utom bilresa dit och det var också för dyrt. Sista gången kom 
jag dit i alla fall. Då fick vi 25 kr från någon fond. 

Nu är ju allt förändrat. Moderskapspengar eller mödrahjälp. 
Sen vill dom ha betalt för att vara hemma, då tycker jag det 
går för långt. Har jag fel. Jag tycker så mycket är fel. Ändå är 
jag socialdemokrat. 

R iktig fattigdom ligger nog ännu längre bort. Min 
farfars föräldrar var statare. Farfar föddes 1836. Han 
gick inte i skolan men lärde sej läsa och skriva riktigt 

bra själv när han var 30 år. Han gick i vall om sommaren i 
11-årsåldern, på vintern fanns ingen annan utväg än att gå och 
tigga. 8 syskon var dom. Sen flytta dom till Sörmland, där min 
far föddes i Bettna. Statarna flyttade väl så gott som varje år. 
Min farmor kokade soppa om vårarna av svinmolla och nässlor. 
Det var nog nyttigt och bra. På hösten visste statarungarna var 
de bästa och finaste äpplena växte i herrgårdsparken. Så då 
klara dom sej ett bra tag på dem. 

Farfar var orädd av sej. Min far fick följa med honom till 
skogen efter en torrfura. »Tänk om patron kommer», sa min 
far. »Lat'en komma» sa farfar. . . Han kom och frågade: »Har 
du tagit den där på min skog?» »Ja», svarade farfar. »Vem har 
gett dej lov», sa patron. »Så länge du håller oss med så dåliga 
bostäder, så kylan tränger in gör jag det», sa farfar. Det var ju 
oerhört den tiden att svara så.»Du får flytta», sa patron. Men 
när våren kom blev han ombedd att stanna. En bra arbetskraft 
var han tydligen. 

Anna Ö. 

///: A nnMari Langemar 
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8 MARS 
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 

1972 började Grupp 8 fira Interna
tionella Kvinnodagen. Men det är 
inte något som vi har hittat på. 
Första gängen en kvinnodag genom
fördes var den 28 februari 1907, då 
USA:s socialistiska kvinnor ordnade 
möten och demonstrationer över he
la landet för att kräva politiska rät
tigheter för kvinnor. 1910 föreslog 
Clara Zetkin, att man skulle organise
ra en internationell socialistisk kvin
nodag varje år i varje land under 
mot to t : »Rösträtt åt kvinnor kom
mer att ena vår styrka i kampen för 
socialismen.» 

Under dessa år drogs kvinnorna 
mer och mer in i produktionen. 
Prisökningarna gjorde att hemma
fruarna också började intressera sig 
för regeringarnas politik. Samtidigt 
var de politiskt rättslösa. Det blev 
viktigt för arbetarna att kräva röst
rätt även för kvinnor. 

I Tyskland och Österrike blev den 

Internationella Kvinnodagen 1911 en 
stor framgång. Visserligen gav inte 
borgarna efter i rösträttsfrågan. Men 
även de minst politiskt intresserade 
kvinnorna kunde inte undgå att kän
na att detta var deras dag. Fler och 
fler kvinnor organiserade sig i de 
socialistiska partierna och i fackföre
ningarna. 

Den 8 mars 1917 gick Petrograds 
kvinnliga arbetare ut på gatorna för 
att kräva bröd åt sina barn och för 
att kräva hem sina män från skytte
gravarna. Tsarens säkerhetsstyrkor 
kunde inget göra mot de rasande 
kvinnorna. Den socialistiska kvinno
dagen 1917 startade februarirevo
lutionen som var början till slutet för 
tsarväldet och början på den ryska 
revolutionen. 

I Sverige har Internationella Kvin
nodagen firats av Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund under många år. 

1972 samlade Grupp 8 tusentals 

Foto: Yvonne Hoogendoom 
kvinnor till möten och demonstratio
ner över hela landet. Samma sak var 
det 1973. Då hade Grupp 8 i Stock
holm tillsammans med SKV gjort en 
kavalkad över kvinnans historia, som 
spelades upp inför jättepublik på 
Moderna Museet. 1974 arrangerade 
Grupp 8 i anknytning till 8 mars 
också ett stort möte där två kvinnor 
från den ockuperade klockfabriken 
LIP i Frankrike berättade om sin 
kamp. 

8 mars har alltid varit de arbetan
de och förtryckta kvinnornas egen 
militanta festdag. 

Också i år blir det 8:e mars-arrang
emang på flera platser i landet. Infor
mation om det får Du bäst genom 
lokalpress och lokal annonsering, el
ler genom att kontakta Kvinno
gruppen där Du bor. Finns det ingen 
kvinnogrupp där, är det ju bara att 
samla ihop tjejer som vill vara med 
och ordna ett eget 8-marsarrange
mang! 
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Ill: Ulla Wennberg 

Höga herrars rättegång 
Den 3, 4 och 5 april förhördes Skövdestäderskorna i Arbetsdomstolen (AD), 
anklagade för st re] kl eder i och arbetsvägran i olovlig strejk. 

De 13 Skövdestäderskornas strejk började som en del av den kamp mot 
ASAB för högre löner, som startades av ASAB-städerskorna i Borlänge i 
november -74. Idag, i maj -75, är Skövdestäderskorna fortfarande i strejk. 
Meddelande om ASABs avskedande av dem verkligen varit giltiga kommer 
den 21 maj från AD. 

ASABs metod att bekämpa städerskornas rättmätiga lönekrav har varit 
att avskeda Ragnhild Andersson och Britt-Marie Johansson, vilket utpekats 
som strejkledare, och att erbjuda de övriga återgång till arbetet. Detta har de 
övriga städerskorna solidariskt vägrat — en för alla, alla för en. Målen i AD 
gäller om ASAB (läs SAF) har haft rätt i att avskeda Ragnhild och 
Britt-Marie genom att utpeka dem som strejkledare, liksom om ASAB haft 
rätt i att avskeda de övriga för att de, trots upprepade uppmaningar, ej 
återgått till arbetet. Ger AD ASAB rätt, så får arbetsköparna ett oerhört 
starkt vapen i sin hand — nämligen laglig rätt att avskeda strejkande arbetare. 



APROPÅ SM i RLOSSNING DVGN&T RUMT 
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Den här blindtarmen måste bort! 
Nååå, ska vi ta den innan det blir en brusten 

blindtarm? Ni har läst profylaxmetoden förmodar 
jag, så det är väl bäst vi kallar på er fru 

så ni får någon att andas med när 
vi skär bort den. 

/ -

&K> 

/ / 
Vaaa! Ni söver 

'mig väl människa. Jag har 
ingen att andas med, jag 

är ju ogift ju. / 

Aj.o j ! te 

(/KVV: 

Detta med anledning av 
den ständiga försäm
ringen av BB-servicen. Nu 
senast har det varit på tal 
i Stockholms Läns Lands
ting att Allmänna BB, 
Stockholms bästa BB, 
skulle läggas ned. Mot 
detta demonstrerade den 
23 maj anställda av alla 
kategorier på sjukhuset. 
Landstingsråden Gunnar 
Hjärne och Sven Johans
son fick höra de arga 
ropen och talkörerna, 
och vi hoppas att de 
lyssnade ordentligt och 
stoppar alla nedläggnings
planer. 

Men snälla ni, ni vet väl att från 1 januari 
ska vi ha jämlikhet mellan könen och kvinnor får 
bara bedövning under kontorstid när de föder 
barn, så nu gäller samma regler för alla operationer 
också. Förresten aren blindtarmsoperation 
inte lika smärtsam som en förlossning kan vara. 
Det här skulle ni nog ha tänkt på tidigare — 

vatt lära sig profylax metoden är ingen konst. 

Ingen fru att andas med? 
Tja, vi förutsätter numera att alla 
alla har fruar som ställer upp. 

Landstinget spar pengar nu, som de 
alltid gjort när det gäller förlossningar, 
så gläd er istället åt 1 krona mindre i 
skatt. 

Förresten har massor av män klarat 
blindtarmar utan bedövning så varför 
skulle inte ni göra det. Ni kan ju vänta 
till åtta i morgon bitti, men då är nog 
blindtarmen sprucken och vi har 
kanske viktigare saker att göra också 
än att ge bedövning. 

Bestäm er nu fort. 

/ 

Det här är ju inte klokt. 
Inte hjälper det väl att andas med 

någon. 
Hjääälp! ! ! 

M. JCdJaYirw 1i>«Y*s 

AKUTMOTTAGNING- KLOCKAN 1 %> 
pp> HfYTTEN | 



Jag vägrar! 

Hon började dagen med en kopp brännvin 
blandat med kaffe 
två cigaretter 
och drömmen om »någonting annat» 

Äldsta barnet var »omhändertaget» 
näst äldsta »på driven» 
och det yngsta 
som ännu bara var tre år 
löpte vind för våg 
bland hyreskasernerna 
tills mannen kom hem klockan fem 
från fabriken 
blek och sliten 
svärande eder över helvetet 
hon fört honom in i. 
Så var början till slutet. 

Hon dog sedan 
endast trettiosju år gammal 
på ett modernt sjukhus i välfärdslandet 
till följd av 
njur- och leverskador. 
Jag var där 
och jag minns 
att hori bad om förlåtelse 
att hon gav mig en hundrakronorsedel 
och att hon anropade Gud 

— för det var jag som var den äldsta 
den »omhändertagna» 

Jag börjar dagen med en kopp 
oblandat kaffe 
utan cigaretter 
och den medvetna drömmen 
om »någonting annat». 

Jag vägrar be om förlåtelse 
jag vägrar köpa förståelse 
och jag anropar aldrig Gud 
ty jag har Ordet i min Makt: 
SYSTRAR I ALLA LÄNDER 
FÖRENA ER 

Beskriv och begrunda 
den gamla historien 
och skapa ur den 
Det Nya 

Be inte om förlåtelse 
Köp inte förståelse 
och ropa inte 

SKRIK! 

Lena Sundbeck-Arnäs, Halmstad 
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Detta är en bild om hur jag, som kvinna kan känna mig. 
Uppgivelse och ilska. Att ständigt, ständigt möta 
kvinnokroppar i reklam och porrbilder. Att känna sig 
som avklädd. Naken inför en fib/aktuellt-lektyr-

mentalitet hos många karlar. En ständig nedvärdering till 
bara kropp, objekt. Jävlar, jävlar, så vill vi inte ha 
det!!! 

Gudrun Westerlund, Örebro 
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Vad är en 
Undrar säkert många... Vi tänkte 

att den här listan kunde vara till 
hjälp för förståelsen av begreppet. Vi 
har tagit den från en dansk bok som 
heter Män — det försvagade könet 
(Maend — det svaekkede ken, red. 
Claus Clausen, Philip Lauritzen, Erik 
Thygesen, utgiven av Tidene Skifter-
Istergade 54, 1650 Köpenhamn V. 
Den kostar 32 Dkr och är en antologi 
av män, om män och för män. Vi 
recenserade den i förra numret). 

Manschauvinism är ett slags ra
sism. Den amerikanska kvinnorörel
sen kallar det SEXISM. Dvs det är 
inte p g a sin hudfärg man känner sig 
överlägsen, utan p g a sitt kön. 

Claus Clausen, som har författat 
den här listan, har en bra definition i 
sin inledning: 

»Den politiska organiseringen av 
kvinnor i kvinnorörelsen har skapat 
en rad nya begrepp för förståelsen av 
kvinnornas förtryck. Begreppet 
»manschauvinism» hör till de mest 
använda. Det används beskrivande 
om män som — antingen medvetet 
eller omedvetet — t sina personliga 
handlingar eller attityder förhåller sig 
dominerande (och egoistiska) till 
kvinnor, uteslutande på grund av 
deras status som män. Manschauvi
nisten personifierar med andra ord 
männens herravälde i samhället. Det 
vill säga: att vara FÖR mycket man. 

För att belysa vad det konkret vill 
säga att vara manschauvinist, har jag 
samlat en rad exempel, som tydligt 
visar var det bränns. 

Clausen brukar rekommendera 
både kvinnor och män att ta en 
blyertspenna i nypan och pricka för i 
listan där de tycker det stämmer in 
•på mannen. Och det finns tyvärr 
alltid NÅGOT som känns igen, hur 
vidsynt och »shysst» karlen/mannen/ 
killen/sonen/arbetskamraten än ver
kar vara. Det är ju inget skamligt i 
sig, utan helt naturligt egentligen. 
Betrakta det som en av våra många 
»kulturskador»... Men acceptera det 
inte! 

För tjejer kan det vara ett stöd att 
ha det så att säga »svart på vitt». Vi är 
varken gnälliga eller »paranoida» när 
blir vansinniga på killars attityder 
och beteenden. 

Till killar har vi ett ord på vägen. 
Kommer ni upp i tre bockar — ja då 
är det jävlar anamma dags att börja 
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förändra sig lite. Att vara manschau
vinist är inget att vara stolt över. 
Redan nu vilar ett löjets skimmer 
över sådana. Och vi genomskådar er 
alltmer för varje dag som går. Men 
det är aldrig försent att ändra sig. 
Och det ger utdelning! 
Sätt igång! R e d 

EN MANSCHAUVINIST ÄR T EX 
EN MAN, 

• som bara kan älska en kvinna som 
är svagare än han själv, yngre, mindre 
och sämre utbildad, och som tillber 
honom p g a sin egen osäkerhet; 
• som »kollar in» tjejer när han är på 
stan med sin kvinna, eller t ex »lägger 
an» på tjejer som är yngre och 
vackrare än hon; 
• som bara värderar kvinnor efter 
deras yttre och glömmer hur han 
själv ser ut; 
• som vänder sig till män i »sakliga 
diskussioner», till kvinnor bara för 
»skitsnack» eller flört; 
• som känner sig mest överlägsen när 
han »bara» är i sällskap med kvinnor; 
• som klappar en kvinna på stjärten 
eller på kinden som om hon var ett 
förvuxet spädbarn; 

• som prålar med alla kvinnor han 
»lagt ner» eller »erövrat»; 

• som bara kan fungera sexuellt när 
han känner sig överlägsen — eller 
bokstavligen talat är »ovanpå»; 
• som menar att det är kvinnans 
plikt att sörja för preventivmedel och 
mte själv kan drömma om att låta 
sterilisera sig eller använda #p-piller 
(eller kondom...Red. anm.); 

• som firar sitt barns födelse med att 
festa runt; 
• som visslar efter/förföljer kvinnor 
på gatan; 
• som bara säger »jag älskar dig» när 
han ska få utlösning; 

• som tror att alla kvinnor bara 
drömmer om honom och som spelar 
ut kvinnor mot varandra; 
• som känner sig potent när hans 
kvinna är gravid — eller när han, som 
han uttrycker det, har »gjort henne 
på smällen/tjocken; 
• som säger »håll käften, det där 
begriper du inte» till sin tjej/fru när 
hon uttrycker sin mening; 
• som behandlar sin kvinna/dotter 
som ett hjälplöst barn, talar nedlå
tande till henne, gör faderligt narr 
över vad hon företar sig, tycker hon 
är fjollig, barnslig, ytlig; 

• som tycker att kvinnor är dåliga 
bilförare, och därför alltid kör 
familjens bil när han är med och inte 
är berusad; 
• som alltid talar i JAG-form på 
familjens och kvinnans vägnar; 
• som bestämmer vad familjen har 
råd med och inte råd med; 



manschauvinist ? 
• som bara kan tala om sig själv och 
älskar när kvinnor är »goda lyssners-
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• som helst vill ha en »hemmakvinna*» 
och försöker påverka henne till att ge 
upp sina drömmar om förvärvsarbe
te; 

• som tilldelar sin kvinna de hushålls
pengar som passar honom och vrålar 
högt varje gång hon har slut på 
hushållspengarna; 
• som nekar att ta sin del av 
hushållsarbete och barnpassning när 
båda arbetar; 

• som hunsar och härskar över 
kvinnliga (och manliga) underlydan
de och således manifesterar sin 
potens/makt; 

• som kallar kvinnor för »brallisar», 
»brudar», »bruttor», »tjejtrasor», »kär
ringar», »harpor», »haggor», »nuckor», 
»fittor» och liknande föraktfullt 
nedsättande manschauvinistiska ut
tryck; 
• som får kvinnorna på hans arbets
plats till att utföra allt det husliga, 
laga kaffe, gå ärenden etc; 
• som undandrar sig husliga plikter 
genom att skylla på att han inte 
»klarar av dem»; 

JAG KAK 

främst drabbar kvinnor - t ex den 
katastrofala bristen på daghem; 

• som rent allmänt menar att man 
vet bättre om kvinnor och kvinno
problem än kvinnorna själva, t ex 
analyserar kvinnans ställning i det 
kapitalistiska manssamhället och 
kommer fram till att kvinnokampen 
inte är värd att föras; 

• som själv gott kan vara hur mycket 
otrogen som helst, men blir oreson
ligt svartsjuk om kvinnan är det; 
• som har hemliga älskarinnor och 
som lever högt på detta dubbelliv 
som han menar bestyrker hans 
maskulinitet; 
• som tror att kvinnor är biologiskt 
bättre ägnade åt vissa saker; 

• som blir aggressiv, arg, förbannad, 
irriterad, eller bara ointresserad när 
hans kvinna får Grupp 8-intressen, 
och kanske gör slut därför att han 

• som tycker »kärringen» är hyste- m t e g j t t e r förändra sig; 
risk när hon protesterar mot sin fl 

slavtillvaro; £ w V 

• som alltid sätter sitt arbete i första 
hand framför kvinnans och barnens 
trevnad; 
• som använder sin kvinna som gratis 
sekreterare/medproducent och själv 
tar åt sig äran; 
• som är mer kritisk i sin bedömning 
av en kvinnas arbete än en mans; 

• som försöker hindra henne från att 
gå på kvinnomöten; 

• som är motståndare till att kvinnor 
kommer in på hittills mansdominera-
de arbetsområden; 
• som inte gitter sysselsätta sig med 
de politiska problem som först och 

• som stämplar upproriska kvinnor 
som »lesbiska», »sinnessjuka», »hyste
riska» eller »manshatare»; 
• som inte går in för kvinnornas 
totala och verkliga befrielse och som 
icke — i praktiken — gör sitt därtill! 
Fritt översatt från danskan av Ebba 
Witt-Brattström. HL A ML 77 



Det kom ett brev. 

Till 
min 

syster 

A/ML-

Nu har jag tagit steget fullt ut. Jag stod inte ut längre. Vi 
har hållit på att mala med varandra den senaste tiden. 
Det blev akut och jag samlade allt jag hade inom mig 
och slog näven i bordet. Du, det var första gången som 
jag sa något som sedan stämde med praktiken. Jag sa: 
»Nu får det vara nog, nu separerar vi», och så blev det 
dagen efter. Ja , du ska inte tro att det var ett hastigt 
påkommet beslut. Nej, tanken har funnits där länge, 
men den stora ovissheten om vad en skilsmässa innebär 
skrämde mig fruktansvärt. Framförallt så skulle ju våra 
barn få det urtaskigt, jag isolerad och utarbetad och 
konstant dålig ekonomi. Perspektivet var ganska mörkt. 

Bara en sådan sak att jag för ett par år sedan inte 
hade någon egen ekonomi. Då var det ju bara inte 
tänkbart med skilsmässa från min sida. Däremot var jag 
livrädd att han skulle komma med ett sånt förslag. Jag 
hade ju bara att svälja den förnedring som jag anser mig 
ha blivit utsatt för. Nej, vändningen för min del kom den 
dag då jag kom hem med mitt första avlöningskuvert. 
Det var givetvis mindre än hans, men det var en grund. 
Det var avgörande. Nu började processen som gjort att 
jag rest mig och kastat av mig ett ok. Tyvärr var det 
tvunget att gå så här långt. Inte tyvärr för mig, utan för 
alla andra som har svårt att acceptera det. Kriserna i vårt 
förhållande tenderade, liksom de ekonomiska, att 
komma allt tätare, och sätta djupare spår för varje gång. 

Nu gjorde jag en sak som alla egentligen skulle göra 
som lever i ett förhållande med en annan, nämligen 
undersöka om och hur man »klarar sig själv». För en del 
av min styrka i det här svåra beslutet var att jag visste att 
jag skulle klara ekonomin för mig och barnen och jag 
visste hur\ Alltså, ta reda på detta, även om du inte 
tänker separera. Även jag har tänkt »det där drabbar inte 
mig, utan alla andra». Och för den delen så bör man väl 
vara självförsörjande under alla omständigheter. 

Men bara för att jag kände till den ekonomiska sidan 
var ju inte allt klart för den skull. Jag tvekade, vacklade, 
våndades och kände hur paniken ville ta mig. Men en 
dag blev situationen akut och jag kände »nu eller aldrig». 
Jag grep efter halmstrået, barnen, och för första gången 
förstod jag att jag tidigare använt dem som ett skydd 
mot min egen rädsla. Jag hävdade nämligen att det bästa 
för barnen är att växa upp i en »hel» familj. Men nu kom 
tanken: »mina tjejer, vad ska jag ge er för bild av 
kvinnan, som är eran mamma?» Det finns bara två saker 
att välja, antingen har de en mamma som låter sig 
trampas ned, eller också en som rest sig! 

Mina tjejer har fått det senare. Jag träder med 
stolthet in i skaran av ensamma mödrar, och min önskan 
är att få slåss här för våra villkor. Vi är visst 135 000. 

Om du visste syster den lättnad jag känner. Du 
förstår, det känns som om jag fått tillbaka mitt liv, och 
min kropp, min värdighet. Och du, den där läskiga 
ensamheten som skulle vila över mig, den finns ju inte. 
För mig blev ensamheten en befrielse. Det som var 
hemskt var ensamheten i ett rostigt äktenskap, då kröp 
det på ryggen. 

Ja, du syster, nu återstår bara att se hur jag klarar av 
det hela, men några månader har gått och jag känner 
fortfarande att mitt beslut ligger fast. Det var ett av de 
viktigaste och riktigaste beslut jag fattat. Visst kommer 
bekymren, visst finns problem, men det gör det ju även i 
ett »vanligt» förhållande, de outsagda motsättningarna 
och spänningen. De bra sidorna väger med lätthet upp 
de aviga sidorna. 

Många varma och stolta hälsningar 
Från din syster 



Till 
min 

syster 

Fri och stark 
och ensam ? 

I förra numret publicerade vi ett 
insänt brev: Till min syster. I 
detta nummer svarar en syster! 

Tack kära syster för ditt brev! 
Den där friheten som långsamt hinner ikapp mig, gör 
mig rädd ibland. Jag välsignar den samtidigt som ett 
redskap att lära känna mig själv. Friheten ligger i sådana 
saker som den säkra känslan av att allt är som jag 
lämnade det, när jag om eftermiddagen öppnar dörren 
till min lägenhet. Jag hittar vad jag söker och behöver 
inte göra mig några samvetsförebråelser för att ha 
»städat undan» någon annans viktiga papper. Småsaker 
som dessa var det alltså, som vår kärlek inte tålde. 

Den friheten måste jag ha, och det är här som rädslan 
kommer med i bilden. Kan jag aldrig mera leva samman 
med någon annan? Friheten i dessa småting är för mig 
grunden till den mera övergripande upplevelsen av 
befrielse som i sin tur är en förutsättning för att finna 
min egen identitet. Ett dunkelt hopp tröstar mig i de 
stunder rädslan tar tag i mej. Kanske ger mig min nya 
styrka mig en dag möjlighet att hävda min rätt, eller så 
får den mig att finna dessa former av frihet obetydliga. 

Min situation får mig också att fundera över vari 
motsättningarna ligger mellan samhällsutvecklingen och 
den borgerliga familjen. Vad är det i dagens samhälle 
som gör att man kan känna sig starkare som ensamståen
de än som sammanboende. Jag menar, inte är de 
samhälleliga institutionerna och aktiviteterna precis ut
formade med tanke på ensamstående med barn. Medve
ten om att inte alla känner en så där odelad lycka över 
att vara ensamstående, är jag övertygad om att de flesta 
uppskattar den frihet det innebär att själv fatta beslut, 
över det som berör dem själva. 

Hur som helst, jag funderar över hur samlevnadsfor
merna kan lösas, både nu och i en socialistisk framtid. 
Det kan ju inte vara rimligt att alla skall vara ensam
stående. Jag värjer mig också mot tanken på, att 
kollektivboende skulle vara lösningen, då jag måste 
anpassa mig efter ännu flera. Är det jag som är så 
hårdnackat individualistisk eller egoistisk att jag inte 
passar att bo ihop med någon (stackars mina barn) eller 
finns det former för samlevnad, där man samtidigt kan 
få varm och djup kontakt, men ändå helt övertygad kan 
säga till sig själv att — jag är jag och jag är fri? 

Eva Nelson 

111: Ulla Wennberg 



"Är det vårt fel 
eller deras — 

att vårt land är 
ett u-land ? " 

Text och bild: Anne Liden 

Så kan kvinnorna i de undertryckta länderna i Tredje världen ställa frågan 
idag. När de från sina slumhus i utkanterna av de stora städerna ser vita, 
glänsande flygplan komma dånande in över staden innebär det inte någon 
befrielse för dem utan hot. När flygplanets last av vita, rika, inflytelserika, 
kostymklädda, portföljbärande män gått ner för trappan med slipsarna 
fladdrande i den heta luften, kommer snart regeringsdelegaterna att prata i 
radion om att kvinnorna föder på tok för många barn och att det är därför 
som landet är så fattigt. U-land betyder undertryckt land. 

Apartheidregeringen i Syd-Afrika använder fruktsamhetskontroll som ett 
maktmedel mot både svarta och vita kvinnor för att upprätthålla rasismen. 
Därför har kvinnorna gemensamma intressen gentemot regeringen i kravet 
»Kvinnans rätt till sin egen kropp». 
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Pö bilden har några av de ekonomiska intressenterna bakom rörelsen för befolkningskontroll träffats. Världsbanken 
satsade på fyra år 65 milj dollar i olika projekt för befolkningskontroll, bl a i SIDA. Planned Parenthood—World 
Population, Population Council, Population Crisis Committé är några av organisationerna i den internationella 
rörelsen. 



Sex timmars arbetsdagför småbarnsföräldrar: 

En reform vi betackar oss för! 
riL-AML 

Förslaget om 6-timmars arbetsdag 
enbart för småbarnsföräldrar är nå 
got som vi kvinnor verkligen måste se 
upp med och kämpa emot! 

Till att börja med kommer kvin
nor att drabbas än värre än nu och 
det gäller särskilt de yngre, som 
redan har svårt att få jobb. Den 
biologiska bestraffningen skärps än 
mer. 

Kvinnor i fertil ålder kommer att 
hamna längst bak i arbetskraftskön. 

Nu är vi ju »bara» borta i sju måna
der, sen kommer vi att jobba 6 
timmar om dagen i perioder. Vilken 
arbetsköpare är beredd att satsa på 
oss som arbetskraft? 

Förslaget till kvotering d v s upp
delning av 6 timmars arbetsdag mel
lan pappan och mamman för att man 
ska få ut maximal arbetstidsförkort
ning, kommer att drabba oss mest 
naturligtvis. Männen kommer inte att 
ställa upp på det, av karriärmässiga 
skäl, arbetskamraternas tryck att inte 
»svika gänget» och arbetsköparnas 
tryck. Männen har ju också sin ön
skan att uppfylla den traditionella 
mansrollen, att göra karriär och »för
sörja familjen». 

Om männen då mer eller mindre 
tvingas jobba 6 timmar om dagen, så 
får de inte direkt någon vänlig inställ
ning till familjen. Det hela kan urarta 
till ett ändlöst familjegräl om vem 
som ska förkorta sin arbetstid. 

Är det dessutom bra för barnen 
att börja på dagis vid just 9 månaders 
ålder? 

Redan nu är vi kvinnor p g a 
förhållandena på arbetsmarknaden 
och bristen på daghem tveksamma 
till att skaffa oss barn. Det är ju en 
fråga som alltid varit ett typiskt 
kvinnoproblem eftersom det är vi 
som i både första och sista hand får 
ta ansvaret för barnen (bl a vara 
hemma när de är sjuka för att pap
pan tjänar mer). Kommer inte den 
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här reformen att få männen att 
fundera lite mer på om de verkligen 
ska skaffa barn? Det är klart att det 
är en fråga som borde intressera båda 
föräldrarna lika mycket, men nu 
kommer kanske männen att bli tvek
samma av andra skäl, nämligen just 
de karriärmässiga. Men barnen be
hövs för hela samhället! 

Camilla Ohdnoff påstår att refor
men inte kommer att drabba kvin
norna så mycket, vi har det redan så 
dåligt! Hon påstår också att män
nens ålder varierar mycket mer än 
vår och att problemen alltså sprids 
över fler åldrar. Hur hänger det 
ihop? De allra flesta av oss har ju 
faktiskt barn ihop med jämnåriga 
män. 

Från SAF säger man att med den 
långa ledigheten kommer man på 
företagen att bli tvungen att göra 
vissa omplaceringar. Hur kan vi vara 
säkra på att vi inte får ett sämre jobb 
när vi kommer tillbaka? Och det 
kommer mest att drabba kvinnorna, 

som redan innan de fick barn hade 
dåliga jobb. 

Dessutom kommer reformen att 
göra det ännu svårare för ensam
stående föräldrar — och de har redan 
nu de sämsta förhållandena på ar
betsmarknaden och sina barn längsta 
tiden på dagis. De har ingen att dela 
arbetstidsförkortningen med och 
kommer att bli ännu mindre attrak
tiva för arbetsköparna. 

Vi ska inte ha någon särlagstift-
ning för småbarnsföräldrar! De flesta 
sådana lagstiftningar har tidigare 
drabbat de grupper de varit till för 
att skydda eller hjälpa. 

Stå fast vid kravet på 6-timmars 
arbetsdag för alla med bibehållen 
lön! SAF säger att en sådan reform 
skulle kosta 35% - dvs ca 2 års 
löneökningar. Men det finns ingen 
lönekaka som är fastställd en gång 
för alla. Vinsten ska betala! De 
löneanställda ska ha sin del av pro-
duktionsökningen! ^ ^ ^ 

Ingrid Wallin 

Uttalande: 
U t r e d n i n g s f ö r s l a g e t 
om sex timmars arbets
dag enbart för små
barnsföräldrar måste 
förkastas! Det strider 
helt mot alla principer 
om jämlikhet mellan 
kvinnor och mån och 
kommer uti ytterligare 
försvåra för kvinnorna 
att få fotfäste pä ar
betsmarknaden. De 
kvinnor som arbetar 
sex timmar per dag 
kommer att betraktas 
som mindre attraktiv 
arbetskraft. 

Kftcrsom kvinnorna 
redan har huvudansva
ret för barn och hem, 
finns det goda skäl all 
anta att endast en liten 
del av den manliga be
folkningen kommer att 
använda sig av sextim-
marsdagen. Kvinnans 
ställning kommer alltså 
inte att förbättras, och 

splittringen mellan 
män och kvinnor pä 
arbetsmarknaden kom
mer att bestå. 

Sex timmars arbets
dag måste genomföras 
för alla som arbetar, 
del finns vinster att la 
av. 

Vi kräver rätt till 
arbete 
Alla kvinnor måste ha 
ett eget arbete och en 
lön som det går att 
leva pä. Det målet kan 
vi inte uppnå genom 
all förkorta småbarns-
mödrarnas arbetstid 
och göra deras situa
tion pa arbetsmarkna
den ännu sämre. Den 
rätta vägen är i stället 
att kräva: 
Arbete åt alla kvin
nor. ! 
Högre lön åt kvinnor
na! 

Arbete ål alla kvin
nor nödvändiggör en 
fullt utbyggd barnom
sorg. Det är också den 
viktigaste åtgärden för 
att ge alla barn lika 
goda utgångspunkter. 
Alla barn har rätt till 
daghemsplats. Kn sex-
timmarsrelorm för
bättrar inte situationen 
för alla de barn som 
saknar plats pä daghem 
och fritidshem. 

Vi protesterar kraf
tigt mot familjestöds-
utredningens förslag 
och kräver: 
Arbete åt alla — sex 
timmars arbetsdag åt 
alla. 
Daghemsplats ät alla 
barn. 

GRUPP 8, Stockholm 



ROMANS 

(Mel: Du är den ende) 

Hahaha Nu kan jag skratta och dansa 
Du trodde i enfald att jag skulle svansa 
Bakom dig i väntan på ynnestbevisen 
(Hehe) Nu sitter du där och är rädd 

Tack för de åren 
De gav mig en läxa 
min stympade självkänsla har börjat växa 
alltsedan jag sa dig ett sanningens ord 
— en tillvaro med dig var långsamt självmord 

Skitiga sockor och sketna kalsonger 
allt som jag fått nog utav många gånger 
städning och diskning och lagning och lappning 
är inte för kvinnor av ny och fri tappning 

Pösmunk i soffan med herrefolksminen 
jag kastar ej pärlor numera för svinen 
maneren du har såsom varande karl 
tjejer som jag inte längre godtar 

Mitt liv är nu annat 
jag känner mig fri nu 
men hade jag stannat 
och fortsatt va hemmafru 
hade jag drunknat i tårar och sprit 
och otacksamt, olönat slit 

Du tror jag är hjälplös och riktigt handfallen 
och att det är du som har allting i skallen 
nu har jag en lön och ett jobb 
och behöver dig ej din förbannade snobb! 

En kille på jobbet berättade för mig 
att sådana här små klämmor som man 
sätter i postpaket kallas för 

Jungfruben 

i »folkligt» tal. Det tyckte han var 
jättekul eftersom de var så tätt hop
knipna först, sedan öppnade man ju 
dem hur lätt som helst! 

AL 

* 

BRYT TJEJER, BRYT 

* 

Den biologiska symbolen för kvinna 
är bilden av Venus spegel. Den bilden 
kan också sägas vara förtryckets 
kvinnomärke. Förtrycket — där vår 
spegelbild symboliserar oss — inte 
resultatet av våra handlingar. Vårt 

«]> kvinnokampsmärke är motsatsen. 
När du krossar spegelbilden och bry
ter förtryckets makt över dig så 
framträder din knutna hand i spegeln 
— symbolen för din egen handling! 
Så vårt kvinnokampsmärke har sin 
historia. 

Glöm inte att det är ett interna
tionellt märke som står för all kvin
nokamp. Märket är inte knutet till 
någon organisation! När du bär mär
ket så säg till dom som frågar att 
detta är alla kvinnors märke — sym
bolen för kvinnornas kamp mot kvin
noförtrycket. 

•fwut pf <tS 2818-0 

• "Inte kvinnfchatare" 
— Om någon tror att inan löst 

kvinnofrågan, för teologistuderan
de genom alt- öppna prästämbetet 
för kvinnor, så bedrar man sig, 
säger Dag" Sandahl. 

— Jag upplever det som själv
klart att om man stänger prästäm
betet för kvinnan så måste man 
visa andra vägar som hon kan be
träda. Och tro inte att kvinno-
prästmotståndare är detsamma som 
kvinnohatare. Jag har själv en 
hustru, en dotter och till och med 
en hund som är tik. 

DN24aug. 1975 

* 
Tusen ögon ser mer än två 
tillsammans är vi en nyhetsbyrå 
Får du nåt veta så skriv eller ring 
Sa sprider »Bullen» det vida omkring. 



Hur ska vi bo foi 
av Inga-Lisa Sangregorio 

»Det spelar väl ingen roll hur man bor», sa Elisabeth. Hon har inga barn, bor i 
studenthus i innerstan, hade aldrig skänkt det här med boende en tanke. — 
Det blev upptakten till en bra och stimulerande diskussion i vår lokalgrupp. 
Efter den diskussionen var vi överens om att det verkligen spelar en väldig 
roll var och hur man bor, att människors (och särskilt kvinnors) faktiska 
valmöjligheter i hög grad beror på bostadsområdets planering, och att det 
egentligen inte finns några bostäder som passar för kvinnor som jobbar och 
har barn. Man fortsätter att bygga bostäder som passar för reklamens 
mamma-pappa-barn-familjer, där mamma förstås är hemma. Är hon inte det 
så klaffar egentligen ingenting. För att inte tala om alla dem som inte har 
familj — vart ska de egentligen ta vägen i ett samhälle som tydligen förutsätts 
bestå av lyckliga vi-är-oss-själva-nog-familjer? 
Idag arbetar drygt 60% av alla kvin- m a n DYgger UPP e n »karriär» (och då 

det alltså avgörs om man kommer att 
få något reellt inflytande på utform
ningen av sitt yrkesliv och indirekt 
på samhällsutvecklingen). Kvinnor 
med barn och arbete engagerar sig 
sällan politiskt eller fackligt. De hin
ner inte. 
• I de (fåtaliga) familjer som försö
ker ha en demokratisk arbetsfördel
ning blir ofta både mannen och kvin
nan politiskt oskadliggjorda: ingen av 
dem engagerar sig politiskt eller över
huvudtaget i »samhällslivet». Åtmins
tone har en göteborgsundersökning 
kommit fram till det resultatet. 
• Kvinnor med barn ställer ofta så 
speciella krav på jobben (närhet till 
bostaden, möjlighet till deltid) att 
deras urval blir väldigt begränsat. De 
väljer (eller tvingas välja) ett rutin
jobb på deltid nära bostaden i stället 
för ett bättre jobb som kräver lite 
mer. 
Massor av kvinnor ger upp att ens 

försöka jobba: de vet att de inte skul-
le'orka i dagens samhälle. Vår beröm
da valfrihet reduceras i praktiken till 
friheten att välja mellan barn och 
yrke. 
• Barnen kommer hopplöst i kläm: 
det gäller både barn till hemma
mammor (som sällan räcker till i våra 
hårt funktions- och åldersuppdelade 
bostadsområden) och barn till ihjäl-
jäktade dubbelarbetande föräldrar. 
Vad gynnar kvinnan 
— och vad gynnar henne inte 
(även om hon lockas tro det)? 
Vad skulle då gynna kvinnorna som 
grupp och på sikt? — Den franska 
sociologen Evelyne Sullerot berättar 
i sin bok »Demain les femmes» (I 
morgon kvinnorna) att hon frågat ett 
antal unga flickor hur de ansåg att 
framtidens idealiska boendeform 

nor med barn under 17 år utom hem
met. Tendensen går mot att fler och 
fler arbetar även när barnen är små: 
ungefär två tredjedelar av de små
barnsmödrar som bara har ett barn 
arbetar utom hemmet. I framtiden 
borde det — om skolan lyckas med 
sin uppgift — bli ännu sällsyntare 
med hemmafruar, eftersom utbild
ningspolitiken åtminstone påstår sig 
syfta till att motarbeta könsrollsupp
delningen. 

Men tyvärr finns det ingenting 
som tyder på att nästa generations 
kvinnor får det lättare än vi har haft 
det när de ska utföra det berömda 
reptricket att kombinera Moderskap 
och Yrke. Arbetmarknadens krav är 
fortfarande utformade av och för 
män som har sin hemservice ordnad, 
och stadsplanerare och byggmästare 
tycks fortfarande leva i den tron att 
det finns en hemarbetande vuxen 
(nåja, en hemmafru alltså) i varje 
familj. Rita Liljeström uttrycker det 
så här i »Uppväxtvillkor»: 

»När tvåförsörjarfamiljen ökar i 
antal, så omges den fortfarande av 
ett samhälle där politiken inom 
olika delområden drar åt olika 
håll: bostadspolitiken har t ex sat
sat på enförsörjarfamiljen och ut
bildningspolitiken på tvåförsörjar
familjen.» 

Resultatet: Förvirring! 
Är det konstigt om de som drabbas 
av dessa motstridiga målsättningar 
känner sig minst sagt förvirrade? Vi 
jäktar ihjäl oss med ständigt dåliga 
samveten, och resultatet är bl a föl
jande: 
• Kvinnor med barn är ofta som tröt
tast i de åldrar (30-35) då männen är 
som piggast. Det är just i de åren 

borde se ut. Till hennes förvåning 
nämnde många kibbutzen. Det var 
flickor som alla tänkte sig en framtid 
med både barn och yrkesarbete och 
som insåg att endast någon form av 
kollektivt boende skulle kunna göra 
ett sådant liv både möjligt och dräg
ligt. Att de inte kunde hitta något 
bättre exempel är inte så konstigt: 
det finns ju nästan inga! 

Kanske är det just avsaknaden av 
vettiga boendealternativ som gjort 
vår bostadsdebatt så torftig. När Sifo 
häromåret för Skånska Cements räk
ning gick ut och frågade svenska ung
domar hur de skulle vilja bo var 
svaret bedövande och bedrövande en
stämmigt: i villa eller »småhus». Inte 
mindre än 50% av de tillfrågade sva
rade att de hellre ville bo i småhus 
även om det innebar sämre kom
munikationer och sämre service. 

— Jag kan tänka mig att en och 
annan av tjejerna åtminstone, kan 
komma att ångra sig när hon sitter 
fast med en unge i en kåk på ett 
gärde två mil från stan, där bussen 
går en gång i timmen och bara tar en 
barnvagn. 

DN gjorde i serien Kvinnokraft 
bl a ett reportage från ett villaområ
de i Åkersberga. Det avslöjade hur 
det kan vara att bo i ett av småhus
fabrikanternas drömområden. 

Just de utbredda villastäderna 
med dåliga kommunikationer och än 
sämre närservice har mer än något 
annat bidragit till att låsa fast de 
amerikanska kvinnorna i hemma
frurollen. Eva Moberg har beskrivit 
dem så här:»Mil efter mil med dessa 

små villor med en liten dockfamilj 
i varje, var och en med sin lilleput-
täppa med staket. Otroliga avstånd 
mellan hem och arbete, mellan 
hem och supermarket, mellan hem 
och det lilla som finns av sociala 
träffpunkter. Oerhörda svårigheter 
att förena hemliv och yrkesarbete. 
Bilismens elefantiasis. Den yttersta 
konsekvensen av markkontakt
ideologin blir sådana städer.» 
Att svenska småhusområden ännu 

inte är lika avskräckande som de am
erikanska beror i hög grad på att vi 
hittills haft ett ganska litet intslag av 
villabebyggelse i storstadsområdena. 
Småhusen har alltså kunnat läggas i 
anslutning till den tätare bebyggelsen 
och åka snålskjuts på service och 
kommunikationer. Men om vi ska 
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att hinna leva? 
förverkliga den hemska drömmen om 
»småhus åt alla» kommer nog även de 
mest fanatiska småhusvänner att — 
för sent! — inse vilken mardröm den 
drömmen blir om den förverkligas i 
stor skala. 

Men samtidigt: vilken förträfflig 
kvinnofälla! Visst får Elsa jobba om 
hon vill, det är ingen som hindrar 
henne — men om det är två mil till 
jobbet och bussen går en gång i 
t immen och Kalle har bilen så avstår 
hon kanske självmant? Och det är ju 
så skönt i trädgården, och om vi nu 
har köpt det här fina huset för bar
nens skull så är det väl fel att låta 
dem vara på daghem hela dagen, och 
det finns ju så mycket att pyssla med 
nu när man fått sitt eget. . . 

Nåja, lite taskigt känns det att iro
nisera över småhusdrömmen. Psyko
logiskt kan jag förstå den, och jag 
anklagar absolut inte dem som har 
fallit för den. Självfallet kan det för 

För mig är det självklart att det 
som verkligen skulle gynna kvinnor
na (och barnen, och de gamla, och de 
ensamstående, och de män som för
söker frigöra sig från sina gamla rol
ler) det skulle vara kollektiva eller 
åtminstone kollektivart boendefor
mer av olika slag. Det skulle bland 
annat innebära fler kontakter, ökad 
gemenskap, mindre hushållsarbete, 
färre prylar att sköta, kort sagt ett 
lättare och roligare vardagsliv. 

I stockholmsregionen består 60% 
av alla hushåll av en eller två perso
ner, och allt färre av de större hus
hållen har någon hemarbetande 
vuxen. Är det inte mot den bakgrun
den fullkomligt groteskt att fortsätta 
att bygga bostäder som förutsätter 
att var och en ska vara sig själv nog 
och innanför den egna tröskeln hysa 
inte bara ett fullt utrustad laborato
rium för förvaring och tillredning av 
matvaror utan dessutom en komplett 

Den totala isoleringen — småhusdrömmens yttersta konsekvens. 

en enskild kvinna vara en förbättring 
att flytta från en lägenhet i ett dåligt 
flerfamiljsområde till ett eget hus. 
Men det viktiga är att inte fastna i 
anekdoter utan i stället försöka ana
lysera vad den här utvecklingen på 
längre sikt kan komma att innebära 
för kvinnorna som grupp. Nyckel
orden är här naturligtvis »på längre 
sikt» och »kvinnorna som grupp». 

uppsättning prylar av olika slag, som 
det visserligen kan vara praktiskt och 
roligt att ha tillgång till ibland, men 
som det är vansinnigt att var och en 
ska äga och förvara? 
»Folk vill inte bo 
kollektivt» 
Men folk vill inte bo kollektivt, folk 
vill bo i villa. Det är invändningar 
man ofta hör när man försöker pro

pagera för kollektiva boendeformer. 
Mot det kan man bland annat invän
da följande: 
• Folk — är det män det? Många 
kvinnor vill faktiskt bo kollektivt. 
Jag tror det var Alva Myrdal som sa 
»Kollektivtanken är en kvinnotanke», 
och Gertrud Sigurdsen har ut tryckt 
det så här: »Männen i familjerna —ja, 
de har ju den här hemservicen utan 
kollektivhus. Allt det här som kollek
tivhuset erbjuder — middag på bor
det, tvätthjälp, städhjälp, barntillsyn, 
service med budskickning osv, det 
har ju flertalet svenska män.» 
• I det borgerliga samhällets ideologi 
ingår att det kollektiva utmålas som 
något skrämmande, omänskligt: man 
flyr till familjen, bygger upp höga 
murar kring sin bräckliga lycka, kö
per sig kompensation genom fler och 
fler prylar. Det är inte konstigt att de 
flesta reagerar så, eftersom vi har så 
liten erfarenhet av positiva kollektiva 
lösningar (i arbetslivet till exempel). 
• Vår skatte- och bostadsfinansie
ringspolitik missgynnar klart kollek
tiva lösningar. Vad människor egent
ligen vill ha kan man därför omöjligt 
veta, så länge de ekonomiska villko
ren för olika boendeformer är så oli
ka. 
• Och framför allt: det är svårt att 
efterfråga något som inte finns. Man 
måste skapa exempel — och vi måste 
kräva att få pengar till sådana experi
ment. 

Samhällets fiende 
nummer ett 
Men vi ska inte ha några illusioner 
om att detta kommer att gå lätt. Att 
kollektiva boendeformer så konsek
vent motarbetas och misstänkliggörs 
beror naturligtvis på att de skulle in
nebära ett verkligt hot mot det kapi
talistiska systemet. Människor som 
bor tillsammans och jobbar ihop och 
pratar med varandra i stället för att 
stänga in sig i kärnfamiljen eller en
samcellen kan möjligen redan där
igenom bli farliga, men framförallt 
blir de dåliga konsumenter. Och den 
dåliga konsumenten, det är samhäl
lets fiende nummer ett, som följakt
ligen bekämpas på alla tänkbara sätt. 

Ett effektivt sätt att bekämpa en 
idé är att tiga ihjäl den. Ett annat 
sätt är att förvanska den, och sedan 
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hålla fram resultatet till bedömande: 
»se här så dåligt det än>. Ty naturligt
vis kan också kollektividén förvans
kas och utnyttjas i rakt motsatt syfte 
för dubbel konsumtion (all vanlig 
bostadsutrustning och alla privata 
prylar plus kommersiell »service»!). 

Vi har inga färdiga recept, men vi 
anser att man om man inte vill ham
na i rena utopier i huvudsak måste 
utgå från de bostadsområden som re
dan finns i dag och överta dem, göra 
om dem, utnyttja dem på ett vettiga
re sätt. 

Här behövs nya idéer, som vi 
omöjligt kan kläcka på egen hand. 
Skriv gärna alla ni som har erfaren
heter (goda eller dåliga) av alternati
va boendeformer och/eller synpunk
ter på hur vi ska »bo för att hinna 
leva»! 

NÅGRA LITTERATURFÖRSLAG: 
Vestbro, Att bygga för jämställdhet (Al
dus 1968). Utgången från förlaget. Bör ny
tryckas! 

TIDSKRIFTER 

Att bo 1/74, Temanummer om kvinnor 
och bostäder. 
AT (Arkitekttidningen) Bl a nummer 2 
1974 och 3 1975. 
Husbladet (tidning utgiven av invånarna i 
Hässelby familjehotell. Ett specialnummer 
hösten 1974 berättar om hur det är att bo i 
kollektivhus.) 
Plan 211 b innehåller också en presentation 
av kollektivhuset i Hässelby. 
Ord & Bild 6/74 handlar om Staden. Det är 
inte något kvinnonummer och jag tar inte 
alls upp de frågor jag berört i den här 
artikeln, men jag vill rekommendera num
ret för den tankeväckande presentationen 
av Henri Lefebre och hans stadsbyggnads
teorier. 

DÄRFÖR 

ÄR VI EMOT 

RÖSTRÄTT FÖR MÄN 

Därför att mannens plats är i armén. 

2. 
Därför att ingen verkligt manlig man 
kan tänka sig att avgöra någon fräga 
på annat sätt än att slåss om saken. 

Därför att om männen skulle börja an
vända fredliga metoder skulle kvinnor
na sluta se upp till dem. 

4. 
Därför att männen skulle förlora sin 
charm om de klev utanför sin naturliga 
sfär och intresserade sig för annat än 
parader, uniformer och trummor. 

5. 
Därför att män är alltför känslosamma 
för att rösta. Detta visas inte minst av 
deras uppförande vid fotbollsmatcher 
och politiska möten, samtidigt som de
ras medfödda tendens att ta till våld 
gör dem speciellt olämpliga för 
regeringsuppgiften. 

- Alice Duer Miller 1915 



KVINNOLIV 

Döt är inte ofta som invandrarkvinnor beskriver sin verklighet på svenska. Och vi får sällan eller aldrig veta hur de 
upplever sin situation i Sverige i jämförelse med den i hemlandet. Alla är nog inte lika positivt inställda till det svenska 
samhället som Kvinnolivs författarinna. Men det hon förmedlar av kärv kvinnovisdom tycker vi känns väldigt 
angeläget. 

rullar. Och en gäng var det en som 
tappat löständerna i stolen. Hade 
druckit sprit och kräkts förstås. Då 
är det bara att kavla upp ärmarna på 
arbetsrocken. Firman håller med ar
betskläderna. Nästan som en sorts 
uniform. En toalettvaktaruniform. 

Men mest går jag och städar. Ser 
till så att det är rent och snyggt. 
Plockar undan tomflaskor. Folk 
dricker mycket på toaletter i det här 
landet. Ofta kommer dom in och 
delar en flaska vin inne på pissoaren. 
Ett konstigt ställe att umgås på, 
tycker man. Om det blir bråk, så ska 
jag tillkalla vakten från cafeterian. 
Det är en stor kraftig kille i blå 
overall som är utrustad med batong 
och någon sorts radiotelefon. Jag 
brukar säga åt pojkarna som kommer 
här och dricker att dom måste sköta 
sig. Dom är rädda för vakten. Det är 
han som kontrollerar att dom inte 
dricker inne i cateterian. 

Så är det i det nya landet. Det nya 
landet har gett mig pengar, husrum, 
mat och kläder. Allt jag behöver. Jag 
längtar aldrig tillbaka. Jag sitter här 
inne i min lilla skrubb och någon 
gång tänker jag på byn och på det 
hårda livet. På förvaltarn och hans 

Fyra söner födde jag mitt land. Fyra 
söner och två döttrar. Det var under 
den onda tiden och kriget dödade tre 
av sönerna. Min man kom tillbaka 
från bergen utan ben. Han hade fått 
bägge benen avslagna av en spräng
laddning. Man bar ner honom till 
byn en natt . Det var medan byn 
fortfarande var ockuperad. Dom lade 
in honom i köket och där låg han 
sedan i å t ta år. Ingen av de tre söner 
som gått ut i kriget kom tillbaka. Det 
kom bara några bruna kuvert på 
posten. Man fick kvittera breven på 
en lista. Det var någon slags medaljer. 

Den yngste av sönerna var efterbli
ven. Igor kallade vi honom. Han var 
underlig redan när han var nyfödd. 
Hade vildvuxna och spetsiga tänder. 
Men har var snäll och beskedlig. Gick 
som i barndomen. Det var aldrig 
några besvär med Igor, han kunde 
bara liksom inte klara sig själv. Jag 
ordnade ett arbete åt honom på 
sågverket. Dom var snälla mot ho
nom därnere. Fick gå och komma 
som han ville. Sedan tjänade han 
några kronor varje vecka. 

Den ena av flickorna gifte sig inne 
i stan. Den yngsta flickan, blev född 
under kriget. När hon blev färdig 
med skolan passade hon barn åt en 
ingenjörsfamilj några år. Sedan kom 
det en arbetskraftsvärvare och hon 
fick broschyrer som hon satt och såg 
på i flera veckor. Reste sedan till 
Västtyskland. Där arbetade hon på 
någon elektrisk fabrik. Hon blev gift 
där i Tyskland och dom flyttade 
sedan till Sverige. 

1964 sågade Igor av sig armen. 
Han halkade vid sågbanan och föll 
mot sågklingan. Innan arbetskamra
terna hade burit ner honom till 
distriktssköterskan hade han förlorat 
för mycket blod. Han var redan död 
när dom kom fram. Dom bar hem 
honom och lade honom på köks
bordet. En av kamraterna kom efter 
med den avsågade armen på paket-
hållaren. 

När vi fyllt i alla blanketterna blev 
Igor begravd. Jag var helt plötsligt 
ensam i huset. Våren därpå reste jag 
till Sverige. 

Jag har aldrig någonsin sett så 
mycket vatten. Hela tågresan satt jag 
bara vid kupefönstret och tittade på 
alla sjöar. Det var Sylvie som skrivit 
till mig och frågat om jag inte ville 
flytta upp till dom. Dom skulle 
ordna med alla papper och biljetter 
och sånt, skrev dom. Först tänkte jag 
inte resa. Men på sensommaren blev 
jag osams med förvaltarn om melo
nerna som vi planterat i hans majsfält 
och så bestämde jag mig för att resa i 
alla fall. Den fördruckna skithögen 
stod där och vägde på stövelklackar
na och predikade om att mina melo
ner tog all näring från hans förban
nade majs. 

Gapa du, sa jag åt honom, men 
nästa år får du sköta din majs själv. 
Nästa år åker jag till Sverige, sa jag, 
men du vet väl inte ens var Sverige 
ligger din gaphals. Ibland, när jag 
sitter här i skrubben, tänker jag på 
hur det går för honom. Kanske har 
han druckit ihjäl sig. Då behöver han 
väl knappast någon majs längre. 

Jag äter det vita brödet nu. Jag 
äter det vita brödet nu i Sverige. Har 
det bra. Har arbete. Tjänar pengar. 
De första åren städade jag. Sedan 
fick jag det här arbetet. Sitter i ett 
litet krypin mellan herr- och damtoa
letten. Öm någon vill nåt, eller om 
det blir fel någonstans, så ringer dom 
bara på klockan. Dessutom har jag 
hand om en liten försäljning. Tvålar, 
rakblad och sånt. Det kan bli många 
fler på såna här toaletter. Ibland 
försöker nån spola ner hela toalett-

skitviktiga läderstövlar. Och jag kan 
fortfarande se raden av svarta kvin
nor krypande ute på kålfältet. 

Sådant formade sig livet. Jag sak
nar inte det hårda livet när jag sitter 
här. Det hårda livet gav mig ärr och 
hårdhet och de erfarenheter jag alltid 
bär med mig. Det enda jag saknar är 
solrosfälten. Solrosfälten saknar jag. 

Ottilia Kodas 

Foto: Anders Petersen, Ove Holmqvist 
I SAFT RA 

Kvinnan på bilden är ej Ottilia Kodas) 
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- KVINNOFESTIVAL I KÖPENHAMN: 

Här lever kvinnoki 
Lördag-söndag 23-24 augusti hölls den 
andra Kvinnofestivalen i Köpenhamn. 
Parollen var: Ingen Kvinnokamp utan 
Klasskamp — Ingen Klasskamp utan 
Kvinnokamp. En grupp kvinnor från 
Rödstrumporna har arbetat ett halvår 
för att förverkliga evenemanget. Och 
ett stort evenemang var det verkligen. 
Uppskattningsvis 40 000 människor 
besökte festivalen. När dragplåstret 
framför andra, Angela Davis talade 
sägs t o m 60 000 personer ha lyssnat. 
Men sant är i alla fall att det var en 
fruktansvärd massa folk av båda sorter
na, stora som små. 

I jämförelse med förra årets festival 
— som också bevakades av Kvinnobul
letinen — kunde vi detta år märka en 
mer genomtänkt politisering, bl a var 
de politiska talen fler. 

Danmarks ekonomiska kris var stän
digt närvarande i talen och diskussio
nerna i debattälten. De sociala ned
skärningarna är stora, och detta har 
slagit hårt just mot kvinnorna. Den 
dolda arbetslösheten sägs ha ökat 
enormt i och med att avgifterna på 
daghem och lekskolor har höjts kata
strofalt. Mödrarna har inte längre råd 
att ha barntillsyn om de jobbar. En ny 
bestämmelse för daghemmen har utfär
dats: 2 vuxna på 20 barn! Men det 
dekretet kommer att stöta på patrull. I 
Köpenhamn hade man redan börjat 
strejka på daghemmen. 

Många kvinnogrupper i Skandina
vien fanns representerade. Förutom 
Grupp 8 och Kvinnofronten från Nor
ge träffade vi också våra finska systrar 
från Kvinnosaksförbundet Unionen. 
En representant för den lesbiska delen 
av Rödstrumporna höll ett bejublat 
anförande. (I rödstrumperörelsen är de 
lesbiska kvinnorna ganska aktiva och 
uträttar en hel del arbete. Det lesbiska 
inslaget var följaktligen stort, både på 
festivalen och den efterföljande kvin
nofesten.) Kvinnor från facket talade 
om förhållandena på arbetsmarknaden. 
Från Grupp 8, Stockholm talade Inga-
Lisa Sangregorio om kvinnans situa
tion i Sverige. 

Sketcher som anknöt till tidigare 
ventilerade problem, sång och musik 
varvades med alla talen. Och det må vi 
säga — jämfört med vad Kvinnofestiva
len hade att erbjuda i kvinnomusikväg 
förra året kunde man notera en 
märkbar förbättring. Nu var det många 
grupper och soloartister som formligen 
trollband publiken med sin intensivt 
inlevda musik. Det går framåt. 

Cyniskt nog hade rödstrumporna 
för den här festivalen fått ekonomiskt 
stöd från danska staten — kulturminis
teriet — inför kvinnoåret. 

Blev man trött på att sitta och titta 
på podiet hela tiden kunde man gå 
runt och diskutera eller titta i något av 
de många armétält festivalkommittén 
lånat från Femö. Det fanns filmtält, 
barntält, bokbord, »Kvinnor över 
40»-tält, Rödstrumpornas introduk
tionstält, lesbiskt tält, självhjälpstält, 
arbetsmarknadstält och mycket mer. 
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EUROPA 
England: 13 oktober demonsterades det 
i London utanför Hälsovårdsdeparte
mentet och Socialdepartementet. Kam
pen mot det reaktionära lagförslaget i 
abortfrågan går vidare. 
(Se förra numret av Kvinnobulletinen!) 

USA 
Connecticut: En servitris som avskedats 
p g a att hon vägrade att raka sina ben 
har nu fört striden ända upp i federal 
domstol. Hon grundar sin stämningsan
sökan på en paragraf ur en av 1800-
talets anti-slaverilagar. Paragrafen för
bjuder bruket av särskilda slav-känne
tecken, brännmärkning o likn. 
Los Angeles: I Los Angeles Federala 
Domstol utkämpas f.n. en strid mot den 
alltjämt pågående tvångssteriliseringen 
av olika nationaliteter i USA. Elva chi-
cano-kvinnor (mexiko- amerikanska) 
som lurats och tvingats till sterilisering 
mot sin vilja har stämt staten, för att få 
riktlinjerna för sterilisering helt föränd
rade. 

Kvinnorna vittnar om att läkare vid 
Los Angeles County Medical Center ljög 
för dem och använde övertalning och 
hot för att få dem att skriva under 
steriliseringsansökningarna. Fyra av 
kvinnorna skrev aldrig på, men förstod 
först efter flera veckor att de ändå hade 
steriliserats. 

Kampen gäller främst begriplig råd
givning, formulär på både engelska och i 
första hand spanska, saklig och sann 
information om sterilisering. 
PUERTO RICO 
De 18 steriliseringscentraler som finns i 
Puerto Rico har ökat sin kapacitet med 
omkring 150 steriliseringar/mån. Under 
1974 steriliserades ca 5 000 kvinnor i 
Puerto Rico, 1975 beäknar man öka 
antalet till ca 6 800. Sterilisering är 
gratis i Puerto Rico. USAs Hälsovårds
departement subventionerar verksam
heten med ca 750 000 dollar/år. 

Aborter, däremot, är mycket dyra 
och i stort sett omöjliga för arbetar
klassens kvinnor att få. 
CANADA 
Den 10 oktober sjukskrev sig ett tusen
tal sjuksköterskor vid Quebecs Engelsk
språkiga sjukhus. Bara olycksfallsavdel

ningarna fungerade normalt under aktio
nen, som riktades mot sjuksköterskor
nas låga löner och usla arbetsförhållan
den. United Nurses Federation krävde 
resultat i de förhandlingar som hade 
pågått i över sju månader då sjukskriv
ningsaktionen gick av stapeln. 

SOVJETUNIONEN 
»Kvinnans ställning i USSR», en bro
schyr av Tamara Volkova ger oss följan
de bild: Hälften av arbetskraften i Sovjet 
består av kvinnor, men det finns totalt 
19 miljoner flera kvinnor än män i 
Sovjet, varför procentsatsen är fullstän
digt betydelselös. Kvinnornas verkliga 
situation på den sovjetiska arbetsmark
naden bHr gripbar först när man vet att 
av dem som är arbetslösa, men som 
skulle kunna arbeta är 94 % kvinnor. 
Undersökningar visar att de flesta av 
dessa kvinnor vill arbeta, men hushålls
arbete och daghemsbrist gör det omöj
ligt. 50% av de kvinnor som tillfrågades 
svarade att de skulle arbeta om de hade 
barnpassningen ordnad. 

JAPAN 
23 oktober startade en kampanj mot 
kvinnoarbetslösheten i Japan. Den ökan
de arbetslösheten i landet drabbar kvin
norna värst. Antalet arbetstillfällen öpp
na för kvinnor har minskat med tre 
fjärdedelar sedan 1974. Man anställer 
expediter på ettårskontrakt för att slip
pa ge dem löneförhöjningar. En japansk 
professor i nationalekonomi förklarade: 
»Om man ser på företagsskötseln som 
planering av en middag, så är de manliga 
anställda huvudrätten och kvinnorna 
desserten. Om ett företag måste skära 
ner på mat kostnaderna är desserten det 
första man kan undvara.» 

EGYPTEN 
Doria Shafik, 65, en av ledarna för 
kampanjen som gav de egyptiska kvin
norna rösträtt 1956, avled den 21 sep
tember i Cairo. Doria Shafik organisera
de också en gerillatrupp, »Nilens dött
rar», som deltog i kampen mot de 
brittiska imperialisterna om Suez-kana-
len. 



Hon hade svarta kläder 
hon bodde i Madrid 
Namnlös i historien 
hon offrade sitt liv 
I mörka nätters kyla 
hon vaktade sin stad 
mot bomber och förintelse 
med blicken bred och klar 

I kalla gråa mornar 
hon bar ammunition 
och släpade fram sandsäckar 
för sin revolution 
Hon sköt den första kulan 
när Francos flygplan kom 
Förbannade och önskade 
att denna räckt för dom 

»Deras fred är krig för oss» 
så sa hon till de trötta 
Hon lärde sig sitt värde 
hon lärde andra stötta 
Hon dog bredvid sin dotter 
som tog hennes gevär 
hon sa: »Du måste fortsätta 
vår framtid börjar här.» 

Namnlös i historien 
men vi ska alltid minnas 
bland alla systrar jorden runt 
Där ska hon alltid finnas 
Hon visade vår vilja 
hon visade vår kraft 
och den är obetvinglig 
Den har vi alltid haft 

Något som förtigits i historien är kvinnornas stora del i 
försvaret av den spanska republiken. I flera städer — 
bland annat Madrid — tog kvinnorna aktiv del i försvaret 
mot flygangreppen. 

Fascismen krossade republiken. Det innebar ett stort 
steg tillbaka för Spaniens folk. Idag är de spanska 
kvinnorna bland de mest förtryckta i Europa. 

Det fascistiska förtrycket består — trots att Franco är 
död. Krossandet av fascismen är nödvändigt för den 
spanska kvinnans frigörelse. 

Nittonhundratrettionio 
Text och musik: Kicki Askelin 

P rl-tf-rn r r + i JlJ - I 
Hon hade svarta kläder hon bodde i Madrid 
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Namnlös i historien hon offrade sitt liv I 
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bomber och förintelse med blicken bred och klar 

Bild: Ulla Wennberg 
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Till 
min 

syster 

Du luktar illa 
Du luktar illa min lilla hustru 
Du borde nog inte äta vitlök. 
Se'n super du för mycket. 
Och så träffar du tjejer 
och röker som en karl. 
Är det inte dags 
att du blir en riktig kvinna 
mjuk och öm, vacker och smal? 

Mina skor behöver putsas 
mina barn behöver rengöras 
jag behöver arbetsro. 

Ska du gå ut igen i kväll? 
Vart ska du gå lilla flicka? 
J o , jag ska gå på möte och hämta mod 
På möte med tjejer, varför då? 
Vad har dom, som jag inte har? 
Käre bror, det dom har 
som du inte har, 
det är just det dom har. 

Kort kommentar till »Du luktar illa. . .» 
Mannen, den heliga familjens huvud, får 
just i egenskap av make ofta för sej att han 
måste uppfostra sin fru. Han vet bast vad 
man ska göra, säja, känna, tänka. Fången 
som han själv är i konventioner måste han 
tillrättavisa kvinnan och lära henne rätta 
vägen, d.v.s. den väg som reklamen och 
samhället visat honom. Kvinnan känner sej 
då rätt maktlös. Själv luktar han ofta 
outhärdligt i sin självdryghet och du käre 
man, som jag tillägnat denna dikt, du 
stinker. 

dtdi r) nee i 
att bli gift 

Jag har varit gift hela mitt vuxna 
liv. Inte för att jag egentligen någon
sin velat vara gift utan för att jag 
under inflytande av förälskelse, fa
miljens tryck och samhällets tryck 
blivit gift. Männen har belägrat mej 
och så har. jag utan att egentligen 
veta hur hamnat i äktenskapets s.k. 
trygga hamn. Trygg för vem, kan 
man fråga sej. Trygg mot vad? Skils
mässorna ökar ju stadigt och familje
institutionen är under upplösning i 
Sverige och ändå så gör reklam och 
massmedia vad dom kan för att 
inbilla oss att livets lycka ligger där. 

Den där belägringen yttrade sej så 
att man hade ett tryck runt om och 
därför inte orkade se klart. Det finns 
ju i varje förälskelseperiod en lust att 
vara med den älskade, att sitta till
sammans på kvällarna och hålla i 
hand och viska ömma ord. At t vakna 
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upp tillsammans på morgonen, äta 
frukost ihop efter en fin natt. Vi 
förställer oss under den perioden, 
försöker vara till lags. Jag t.ex. som 
alltid varit fritt uppfostrad, eller som 
en av mina män uttryckte det, inte 
uppfostrad alls började uppfostras. 
Jag skulle tycka det var roligt att 
göra vissa hushållssaker, t.ex. stryka, 
fast där fick han snart ge upp. Och så' 
skulle jag göra mej vacker. Jag gick 
t.o.m. omkring med höga klackar 
och smala tår på skorna och med fina 
klänningar för att passa in i stilen. 
Det kändes hela tiden väldigt förned
rande att inte vara bra som man var. 
Att man skulle tvingas bli någon 
annan för att bli omtyckt. Jag kände 
mej alltid jämförd med andra kvin
nor. Trycket blev värre och värre. 

Min första man reste jag ifrån efter 
ett års äktenskap. Jag for utomlands 

för att hinna bli mej själv igen. När 
jag så några år senare belägrades på 
nytt , var jag faktiskt mycket mera på 
min vakt och min andra man lycka
des inte krossa mej eller få mej 
nedplattad förrän jag fick barn. Då 
fick han med samhällets hjälp kont
rollen över mej. Jag hade s.k. fritt val 
att vara hemma eller dubbelarbeta. 
Eftersom den enda sunda resten 
inom mej sa att jag måste arbeta, fick 
jag också själv ordna allt. Jag lycka
des ordna en daghemsplats. Med hot, 
tjat, bråk och under enorma kraft-
ansträningningar lyckades jag få in 
mitt barn på dagis. Jag har haft barn 
på daghem i 12 år. 6 år per barn. 
Med en arbetsdag som började mel
lan 5 och 6 på morgonen och slutade 
sent på kvällen. Upp först för att få 
en stund ensam innan cirkusen satte 
igång. Sedan väcka trötta barn, ge 



trötta barn att äta, klä på tröt ta barn 
pjäxor (det var alltid vinter under 
dom där 12 åren), dra iväg trötta 
barn i vintermörkret, lämna gråtande 
trötta barn på dagis, iväg till jobbet 
och en kopp kaffe i ro innan dagens 
arbete började. Arbeta, men hela 
tiden känna ängslan, misslyckande 
som mor, otillräcklighet, skräck för 
att barnet skulle bli sjukt eller för
summat eller nevrotiskt och sedan 
framemot eftermiddagen börja tänka 
på middagen och inköpen. Vad skul
le man äta? Vad skulle man köpa? 
Rusa till dagis, t i t ta på andra lika 
trötta mammor som bara satt på 
bänken i daghemmets hall och inte 
orkade. Vänta på bussen, handla på 
hemvägen, blöta papperskassar som 
gick sönder och det skrikande barnet 
som ville ha godiset som fanns i 
sitthöjd. Laga mat, diska, småtvätta, 

Bild: Ingrid Kentrschynskyj 

se efter att kläderna inte var för 
skitiga. Det fanns bara ro när barnet 
låg i badkaret. Varför skaffar man sej 
barn? J o , det är fint med barn om 
bara omständigheterna med att ha 
barn är drägliga. 

12 år försvann ur mitt liv. 12 år 
när jag mer och mer började hata den 
man jag en gång älskat eller trott mej 
älska. 12 år när hatet kulminerade 
och blev så glödande att jag till slut 
tänkte ut de mest raffinerade tortyr
metoder för honom. Till slut orkade 
jag inte ens hata längre utan jag ville 
bara att han skulle vara död. Han 
som stal 12 aktiva år av mitt liv. 12 
år när jag kunde ha vidareutbildat 
mej, utvecklat mej, fått njuta av att 
ha fina ungar. Istället gick all över
skottsenergi åt till hatet. 

Och vad gjorde han? Var obefint
lig som far, obefintlig som make. En 

del män använder just dom åren till 
att göra karriär, andra roar sej med 
illojala kvinnor som inte är så utslit
na utan som snälla trösterskor ställer 
upp på den stackars försummade 
mannen. Känna sej som en fångvak
tare för barnen och samtidigt en 
fånge i hemmet. Orkeslös, viljelös, 
understimulerad. Varje liten motgång 
stora tårefloder. Man orkar inte själv. 
Det går inte att jobba heldag, sköta 
allt själv, tänka på alla monotona 
grejer som måste göras dag ut och 
dag in. Mina släktingar sa att jag hade 
en snäll och duktig karl som arbetade 
så mycket. Flykt skulle jag kalla det 
och taskighet. Bortskämda män. 

Sedan är allt annat så svårt. T.ex. 
barnavårdscentralerna med konstiga 
mottagningstider. Eller Eastmaninsti-
tutet som alltid bokade in oss mitt 
på dagen. Hur kan man åka tvärs 
över stan, väcka upp ungen som 
sover middag på dagis, ta med den 
till Eastman och sedan forsla den till 
dagis igen och ta sej till jobbet? Det 
går inte. Ibland sjukskriver man sej 
själv för att hinna allt. När barnen 
blev sjuka fick jag aldrig någon hjälp 
från hemhjälpsbyrån, för jag var ju 
gift. »Ja, men pappa då?» Men pap
pan han gick omkring och lekte ung 
och vacker. Och så hemarbetet. Fros
ta av kylen, fylla på frysen, planera, 
tvätta fönster som i alla fall såg 
otvättade ut, bråka om hushållskas
san, få höra att man är slösaktig och 
dålig när man röker. Pengarna ska 
man spara för att köpa villa. Vad i 
helvete ska man med villa till också? 
Precis som om inte arbetet räckte till 
ändå. Och så skulle man vara älska
rinna till allt det andra och konkurre
ra med samhällets skönhetsideal och 
med pornografin. En gång innan allt 
det där började hade jag tyckt om 
sex. Men klara ett sexliv med alla 
andra krav som ställs på en, det går 
inte. Och för varje dag känner man 
hur ryggen kroknar, rynkorna av 
missnöje som ristas in i pannen, 
åderbrocken som ligger som ormar 
på benen, fötterna som får knölar av 
allt tungt kånkande. Och då jämförs 
man. Man jämförs med ett stereotypt 
kvinnoideal som han söker när han 
går ut. Ljuvligt var det när en annan 
man såg mej. Jag trodde inte det 
skulle vara möjligt, jag fanns ju knap
past inte. Otroheten jämställde inte 
oss, men den återställde något av min 
gamla självkänsla och jag gjorde det 
jag borde ha gjort för länge sedan. 
Jag övergav min man. Först med 
kärleksstrejk, sedan handgripligt. 
Tack kära yrkesarbete för att du 
fanns. Tack kära ungar för att ni 
ändå inte skadats mera under förned
ringens år. 

Hanna 
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SVERIGES ORGANISERADE 
KVINNOR 
SÄGER NEJ TILL SEXUAL 
BROTTSUTREDNINGEN 

Foto: Anita Kempe 

Det hela började med Grupp 8. Vi 
hade jobbat med utredningen hela 
våren, tillverkat flygblad, uppmanat 
till protest och skrivit vårt remissvar. 
Men alla våra ansträngningar var j a 
ändå bara droppar i havet inför det 
hot som utredningen är. Modfällda 
frågade vi oss hur vi skulle kunna 
uppbåda en massiv opinion mot för
slaget på bara några få månader? Så 
vi beslöt att gå ut till alla kvinno
organisationer, förbund och före
ningar i syfte att samordna en pro
test. Några borde ju nappa, tyckte vi. 
Och det häpnadsväckande hände: 
ALLA nappade! Noga räknat skulle 
en halv miljon kvinnor stå bakom vår 
gemensamma protest. Samarbetet 
gick över förväntan bra, på de vikti
gaste punkterna var vi rörande eniga i 
vår kritik. Och den 30 juni, sista 
dagen för remissvaren, var allt klap
pat och klart. 

Delegationen, beståen
de av representanter för 13 kvinno
förbund, organisationer och före
ningar marscherade upp till Geijers 
sommarvikarie, statssekreterare Sten 
Andersson som påtagligt illa till 
mods ' fick motta vårt gemensamma 
uttalande. 

Det blir svårt at t släta över i 
riksdagsdebatten. 

Det var ett historiskt ögonblick. 
Aldrig tidigare har Sveriges organise
rade kvinnor bildat front. Och erfa
renheterna pekar mot att det är både 
möjligt och önskvärt att samarbeta i 
liknande frågor där alla kan enas. 
Vilken genomslagskraft! 

Nu gäller det att sätta ytterligare 
kraft bakom våra ord. I höst har vi 
talat om att organisera en stor de
monstration över hela landet. 

UTTALANDE VID UPPVAKT
NING PA JUSTITIEDEPARTE
MENTET DEN 30 JUNI 1976 

Trots olika mål för vår verksam 
het och skilda samhällsuppfatt
ningar har vi beslutat uttala stark 
kritik mot sexualbrottsutredning
ens betänkande »Sexuella över
grepp». 

1. Utredningens förslag röjer en 
föråldrad kvinnosyn, som vi un
der inga förhållanden kan ac
ceptera. Vi finner det anmärk
ningsvärt att endast en kvinna 
ingått i utredningen. Vi anser 
också att underlaget till utred
ningens förslag är bristfälligt. 

2. Våld eller hot om våld mot en 
kvinna får aldrig ursäktas med 
hennes attityd eller handlande 
före övergreppet. 

3. Våldtäktsbrotten måste bli före
mål för en ingående utredning. 
Man bör söka kartlägga det 
verkliga antalet sexuella över
grepp liksom deras psykiska och 
sociala följder. 

4. En kvinna som anmäler sexuellt 
övergrepp måste garanteras möj
lighet till stöd och hjälp. 

En avkriminalisering av kopple
riet kan inte godtas. Utredning
ens förslag försämrar kvinnans 
situation. Vi motsätter oss en 
lagändring, innan en utredning 
gjorts om prostitutionen och 
dess fysiska, psykiska och socia
la följder. 

Centerns Kvinnoförbund 
Folkpartiets Kvinnoförbund 
Fredrika-Bremer- Förbundet 
Föreningen Nike 
Grupp 8 
Husmodersförbundet Hem och 
Samhälle 
Kvinnfolk 
Lesbisk Front 
Moderata Samlingspartiets Kvin
noförbund 
Socialdemokratiska Kvinnoför
bundet 
Stockholms Kvinnocentrum 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
Yrkeskvinnors Klubbars Riksför
bund 
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rätten till våra kroppar 

\Arme Jm^rxt 
— Sexualbrottsutredningen säger att jag inte kan behärska mig. 

file:///Arme


VÅLDTÄKT! 

När jag var femton år och gick i realskolan 
blev jag utsatt för ett våldtäktsförsök av två 
pojkar i samma klass. Tillsammans med en 
väninna satt jag barnvakt hos grannfamil
jen. Vi hade ätit middag med barnen och 
lagt dem, och satt och såg på TV när 
pojkarna oväntat dök upp vid altandörren. 
Jag var förtjust i den ena, min väninna i 
den andra, och vi blev glada över att se 
dem. Under några timmar drack vi te, såg 
på tv och pussades i smyg när vi trodde oss 
osedda. Vi hade levande ljus och kanelbul
lar, jag hade just börjat röka, vi tränade 
rökringar och nallade cigaretter ur värd
folkets förråd. Det var en mjuk och rar 
stämning ända till dess pojkarna gick till
sammans med min kompis. 

En timme senare kom pojkarna tillbaka. 
Ljusen hade brunnit ner och jag hade 

tänt taklampan. Dom släckte den med
detsamma de kommit innanför dörren. 
Rummet blev alldeles mörkt, bara radion 
lyste i bokhyllan. När en av pojkarna grep 
tag i mig, kände jag att han luktade öl. »Nu 
ska du få», sa han, »nu ska du få». Jag 
förstod ingenting, var inte ens rädd. Jag 
kände ju de här killarna, var förtjust i en av 
dem. Inte ens när han tryckte ner mig i 
soffan fattade jag något. Det var först när 
han gjorde ett klumpigt försök att dra av 
mig tröjan, samtidigt som den andra killen 
satte sig på mina ben, som jag fattade. Och 
inte ens då fattade jag - riktigt. Jag kände 
bara en motvilja mot att bli avklädd. 

Vi slogs alla tre på soffan. Ingen av oss sa 
något, utom då och då denna replik »nu ska 
du få, nu ska du få». Soffbordet sparkades 
omkull och koppar och fat flög klirrande 
ut över golvet. Dom fick av mig tröjan och 
bände och slet i mina ben för att kunna dra 
ner jeansen. Jag var livrädd att barnen 
skulle vakna. Jag bet och sparkades, dom 
höll fast mig och vred upp mina armar på 
ryggen. Jag vände och vred på huvudet för 
att kunna bitas, när jag plötsligt fick en 
örfil tvärs över ansiktet. Jag blev så perplex 

Bild: Anne Forslind 

att jag bara stirrade på honom som slagit 
mig. Kanske var det då som jag fattade. 
Samtidigt ryckte de upp mig från soffan, 
jag halkade på ryamattan och föll omkull 
och de lyckades få av mig jeansen. Den ena 
killen la sig ovanpå mig och drog ner gylfen 
i sina egna brallor, hans blixtlås gjorde en 
lång rispa i mitt ena lår. 

Fortfarande hade ingen av oss sagt ett 
enda ord. Vi fortsatte att slåss på golvet i 
vad jag tyckte var en evighet. Plötsligt 
svepte två strålkastare in genom fönstret. 
Vi satte oss upp alla tre. lyssnade. Bilen 
stannade, jag hörde röster. Killarna rusade 
upp, försvann ut genom altandörren, jag 
såg dem hukspringa längs med häcken och 
så var de borta. 

Min första impuls var att städa upp. I 
mörkret samlade jag upp porslinet, reste 
upp bordet, förste ihop kuddar. Hoppade i 
jeansen, letade efter tröjan. Tände, kollade. 
La mattan tillrätta, stängde altandörren 
och gick ner och mötte föräldrarna. 

Än idag vet jag inte om de märkte något, 
för jag sa inget. Tog emot mina pengar och 
gick hem. 

Varför sa jag ingenting? 
Och varför har jag under de femton år 

som gått fortfarande inte sagt någonting? 
Om ingen hade kommit hem och 

pojkarna hade lyckats fullfölja våldtäkten, 
skulle jag ha berättat då? Nej, säkert inte. 

Så indoktrinerad var jag då i den gängse 
moraluppfattningen, att jag tyckte att jag 
själv var delaktig i det som hänt. 

Jag hade ju redan suttit och kysst en av 
pojkarna under kvällen. Visst hade jag då 
gett honom vissa förhoppningar. . . 

»Om det kan anses att kvinnan uppmunt
rat mannen. . .» De unkna tankar, som förs 
fram i den nya sexualbrottsutredningen, 
var jag själv ett offer för då. 

Jag var uppfostrad i en sexualpolitik, 
vars villkor och lagar dikterades av män och 
på det som hänt mig reagerade jag med 
skuldkänslor. 

Varför skulle jag anmäla de här pojkar
na? 

Vilka anklagelser hade jag att komma 
med? 

De hade ju endast gjort vad som var 
logiskt i den sexuella miljö som vi växt upp 
i. 

Och samspelet dem emellan var ju också 
av avgörande betydelse. Inför varandra var 
de ju också tvungna att bevisa att det inte 
räckte med kyssar i en soffa, nej hade jag 
sagt A skulle de också se till att det blev B. 
Så säkra var de i sin överlägsenhet och så 
medvetna om att vi levde i ett manssamhäl
le där ändå deras ord skulle komma att 
väga tyngst att de dagen därpå kunde säga 
»Om du berättar om det här kommer vi 
bara att blåneka, och då är det ändå ingen 
som kommer att tro dig». 

Nej, just det. Vem skulle tro ett kvinnligt 
ord mot två manliga? 

Återigen är det samma tanke som går 
igen i sexualbrottsutredningen; det åligger 
kvinnan att bevisa, för mannen räcker det 
med att neka. 

Ingenting har hänt, ingenting har föränd
rats. 

Samma förnedring som jag upplevde då, 
lever kvar i dag, fast nu på ett annat plan. 

Då var det förnedrande att bli fysiskt 
fasthållen, att bli handgripligen avklädd, att 
få uppleva deras menande flin i en hel 
termin. 

Att känna att man så definitivt var i 
underläge. 

Idag kan jag förstå vad det var som hände, 
att vi alla tre följde det mönster som rådde 
då (och som fortfarande råder), jag genom 
att tiga och ta på mig en del av skulden, de 
genom att försöka leva upp till den 
mansroll som de trodde krävdes av dem. 

Men att förstå sopar inte undan känslan 
av att ha blivit djupt förnedrad. Och den 
känslan blommar upp igen när jag läser 
sexualbrottsutredningen och märker sam
ma gamla unkna tankegångar igen, samma 
reaktionära kvinnosyn, som jag själv en 
gång blivit indoktrinerad med och som fick 
mig att tiga. 

Om jag blev våldtagen idag? Självklart 
skulle jag anmäla det. 

Och hur skulle jag bli behandlad? Jo, än 
en gång utifrån samma sexualsyn som för 
femton år sedan. Än en gång skulle man 
undersöka om jag »lockat mannen», än en 
gång skulle jag få bevisa medan en man kan 
neka. 

Att vara kvinna är ofta att bli reducerad 
till ett objekt, en andra klassens varelse. 
Att därför vara tvungen att slåss för sin rätt 
att bli behandlad som människa, det kan 
vara förödmjukande nog. 

Det är alltid förödmjukande att behöva 
slåss när man vet att man har rätt. Att vara 
kvinna och bli våldtagen är dubbelt föröd
mjukande, eftersom våldtäktshandlingen 
får ses som en konkret tillämpning av den 
ideologiska våldtäkt som samhället dagligen 
och stundligen utsätter oss kvinnor för. 

Molly 
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rätten till vara kroppar-

Klitoris 
-det farliga organet 

Kvinnan har alltid ansetts som en av mannens ägodelar. Et t av sätten att få 
henne foglig och undergiven har varit att kastrera henne, dvs skära bort 
klitoris. Det är visserligen förbjudet sedan 1959 i Egypten, men metoden 
praktiseras där fortfarande. I Syrien, Irak och Jemen gör man det också, 
likaså i Sudan och Etiopien. I östafrikanska stamsamhällen är det sed att 
operera bort klitoris, även i befriade territorier med befrielserörelsernas goda 
minne. 

I Västeuropa och USA förekom det ända in på 30-talet. Metoden skulle 
bota sexuell lust, ty den kvinnliga sexualiteten var skamlig, ansågs det. Och 
en kvinna med klitoris kvar, är svårare att styra. . . 

Att kastrera kvinnor genom att skära bort 
klitoris (klitoridectomy) är ett av många 
uttryck för kvinnoförtrycket. Att det fort
farande praktiseras i museimanska länder 
och i diverse östafrikanska stamsamhällen 
torde vara tämligen känt. 

Dagens Nyheter hade häromåret en inter
vju med en kvinna från Östafrika som var 
»omskuren». 

Att klitoridectomy även praktiserats i 
USA och Europa tycks däremot vara mind
re välkänt. I Storbritannien förekom det 
under slutet av 1800-talet, i USA fortfaran
de under de första årtionena av detta 
århundrade och i Tyskland under 30-talet. 

I slutet av 1800-talet behandlade dr Ever 
i Ohio nervositet och onani hos en liten 
flicka genom att bränna klitoris. När 
behandlingen inte lyckades försökte läka
ren dölja klitoris med stygn av silvertråd. 
Men barnet slet bort stygnen och återgick 
till sin vana. Till slut skar läkaren bort hela 
organet. 

I Storbritannien spreds läran om klitori
dectomy av dr Isaac Baker Brown, senare 
ordförande i Medical Society i London. 
Det rekommenderades som ett botemedel 
mot kvinnlig onani. 

1858 öppnade Brown i London Surgical 
Home för patienter med epilepsi, hysteri 
etc. Om patienten medgav att hon hade 
onanerat ansågs detta vara orsaken till 
sjukdomen. Där opererades ett stort antal 
barn och vuxna för att bota vansinne, 
epilepsi och katalepsi, sjukdomar som 
ansågs orsakade av den farliga vanan att 
onanera. 

Bränning av ryggraden och av könsorga
nen rekommenderas som metod för att 
behandla onani så sent som 1936. Utgiva
ren av Holts »Deseases of Infancy» skriver: 

— Men flickorna har glömts bort. Jag 

känner verkligen en oemotståndlig lust att 
skrika högt över den skamliga försummel
sen av klitoris och dess huva, på grund av 
det stora antal sjukdomar och allt det 
lidande som kunde besparas det svaga 
könet om detta betydelsefulla ämne ägna
des tillbörlig uppmärksamhet bland läkare. 
Omskärelse av en flicka eller kvinna, 
oavsett ålder, är lika nödvändig som för en 
pojke eller man». 

Uttrycket »omskärelse» används här lik
som i en mängd andra sammanhang om en 
operation som berör både män och kvin
nor. Men konsekvenserna av denna opera
tion är olika när det gäller förmåga till 
sexuell njutning. 

För en man innebär en omskärelse ingen 
avgörande skillnad, men för en kvinna 
innebär den att större delen av hennes 
förmåga att njuta sexuellt har eliminerats. 

Ideologin bakom kastrering av kvinnor 
kastar ljus över samhällets sätt att betrakta 
kvinnlig sexualitet. Man fruktade att onani 
skulle göra små flickor överdrivet sexuellt 
intresserade. 

Förutom att skära bort klitoris använde 
man andra sätt för att tygla sexualiteten. 
Så t ex band man eller spjälkade flickornas 
händer, satte på dem byxor av tjockt grovt 
tyg, liksom tvångströjor. Och naturligtvis 
bevakade man dem och läxade upp dem 
ständigt. 

Vaginal orgasm 
Ovanstående uppgifter är till större delen 

baserade på material som presenterades vid 
en konferens i Brighton i England 1975. 
Det har alltså hela tiden funnits en mycket 
omfattande kunskap om den centrala roll 
klitoris har för kvinnans sexuella lust. Men 
inte förrän i slutet av 60-talet med Masters 
och Johnson, som står för den vetenskap
liga dokumentationen och den nya kvinno

rörelsen, som drog de politiska konsekven
serna, har man på allvar ifrågasatt den 
konventionella beskrivningen av kvinnlig 
sexualitet, t ex när det gäller kapacitet och 
ifråga om vaginal orgasm. 

Varje studium av kvinnans historia visar 
vilket massivt förtryck hon varit utsatt för 
och fortfarande är utsatt för. Det är viktigt 
att studera fysiska övergrepp, som t ex 
hustrumisshandel, attityden till fortplant
ningen, behandlingen av kvinnan som 
patient, kvinnosjukdomar och allt som 
berör kvinnans kropp. 

Att studera detta ger oss nya, om än 
mycket olustiga perspektiv. Några exempel 
på detta finns t ex i abortutredningen. 

Mången debatt om kvinnans ställning i 
dagens samhälle saknar historiskt och 
internationellt perspektiv. Det gör att 
många, inklusive politiker av alla schatte
ringar, invaggas i ett slags önsketänkande 
om att »kvinnofrågan» är något som löses 
inom en snar framtid. 

Så länge undertryckta 
Kvinnokamp handlar bl a om materiella 

reformer som likalön, lika arbetsmöjlig
heter, utbildning, daghem och bostads
planering. 

Men det handlar också om något mycket 
mera svårgripbart — hur förtrycket har 
internaliserats i oss, dvs hur det har blivit 
en del av våra tankar och känslor och 
förväntningar. 

Förutom förändringar i våra materiella 
villkor behöver vi helt nya relationer 
mellan kvinnor och män, mellan kvinnor 
och kvinnor och mellan män och män. 

Förändringar i sociala relationer är 
beroende av ekonomiska reformer, men 
kommer inte automatiskt ur dem, som man 
ofta är benägen att tro. 

Allt kvinnohat och kvinnoförakt, som 
det finns belägg för i historien, försvinner 
inte så snabbt. Vi har så länge varit 
undertryckta att det inte bara behövs 
reformer, utan en helt ny social vision. 

För att uppnå ett nytt medvetande 
behövs en aktiv kamp bland kvinnor i 
hemmen, på arbetsplatserna, i skolan om 
frågor som rör vår vardag. 

Vad som av en del betraktas som 
subtiliteter i dagens kvinnoförtryck, bl a 
därför att betraktaren inte kan se det, får 
sin rätta belysning i ett historiskt perspek
tiv. Detta historiska perspektiv hjälper oss 
att ifrågasätta vår egen situation. 

Ingrid Primander 
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rätten till våra kroppar 

MAN FÖDS INTE TILL ¥ 
Simone de Beauvoir 

Vi var några åttor som bestämde oss för att snacka om 
sex en kväll. Vi hade alla tidigare upplevt gemenskap i 
arbetsgrupper och tyckte att vi kände varandra, hade 
snackat om det mesta och litade på varandra. Med 
förtroende och gemenskap i botten lyckades vi vara 
uppriktiga för varandra. 

När det gällde rent sexuella erfarenheter kände vi 
tidigare bara till våra egna upplevelser men när vi 
jämförde dem upptäckte vi att också här fanns ett 
mönster och att vi faktiskt kände och reagerade på 
likartade sätt. Vi startade utifrån en föreställning om att 
kvinnor till skillnad från de flesta män upplever sexuali
teten inte som ett mål i sig, utan mer som ett medel att 
få en total kontakt med en annan människa. Det finaste 
samlaget tyckte vi alla var när kontakten mellan man 
och kvinna fanns hela tiden — en upplevelse av att det 
inte bara finns ett Jag utan också ett Du: att vi erkänner 
varandra totalt i den känslan. Ungefar. 

Mellan oss och det här fina samlaget står till att börja 
med vår uppfostran till »kvinnlighet» och männens 
uppfostran till »manlighet». Dessa grundförutsättningar 
ger oss konstiga förväntningar på och fördomar om 
varandra, fördomar som hela vår kultur underblåser 
genom att mata oss med falska kvinnobilder och 
mansbilder. 

Det här är vår verklighet idag. Ett första steg mot en 
fördomsfri uppfattning av sexualitet är att vi kvinnor 
kommer underfund med på vilket sätt vi egentligen 
funkar och det gör vi genom att börja prata med 
varandra. Det kan också ge oss en grundsäkerhet som är 
viktig för vårt självförtroende och vår identitet som 
kvinnor och som kan bli till hjälp också i relationen till 
män. 

Vi måste erövra våra kroppar som i årtusenden tillhört 
männen, staten, nationen och kapitalet. Så länge som vi 
accepterar att vara manligt definierade sexualobjekt är vi 
kastrerade. Och kastrerade kvinnor, »eunucker», gör inte 

uppror! De håller sig på plats, konsumerar för att leva 
upp till förljugna kvinnoideal. 

Syftet med de här artiklarna är att motivera till kamp 
för rätten till vår kropp. För den har vi inte idag. Lika 
lite som vi äger produktionsmedlen äger vi »reproduk
tionsmedlen», dvs har vi fullständig kontroll över om, 
när och hur vi ska använda våra kroppar. De preventiv
medel som finns är antingen farliga för vår hälsa eller 
inte 100 % säkra. Den stigande abonstatistiken talar sitt 
tydliga språk. Förlossningsavdelningar läggs ner över 
hela landet och koncentreras till stora sjukhus där man 
föder enligt löpandebandprincipen och det forskas 
obetydligt i smärtfri och riskfri förlossning. Sexual
brottsutredningen kan ses som ett försök att i lag slå fast 
att kvinnor är objekt för männens lust. Det är alltså hög 
tid att formera sig kring krav som är förknippade med 
Rätten till vår kropp, t ex: Gratis och ofarliga preventiv
medel för både män och kvinnor, mer forskning i 
preventivmedel för män, i smärtfri och riskfri förloss
ning, stoppa nedläggningen av små förlossningsavdel
ningar. 

Men allt är inte hjälpt med det. Fortfarande har vi det 
stora problemet kvar. Nämligen vårt stora självförakt, de 
spår som det ideologiska förtrycket lämnar hos oss. Vi 
kastreras inte handgripligen, det är mer fördolt i vår 
uppfostran till flickor, till kvinnor, till hustrur och 
mammor. En liten flicka på 3 år säger att det luktar fitta 
när något luktar illa, en vuxen kvinna med flera barn 
erkänner att hon inte fått orgasm i hela sitt liv, 
våldtäktsoffer kryper hem med skamkänslor istället för 
att gå till polisen, osv osv. Men vad är det vi föraktar så? 
Oss själva? 

Over hela världen förtrycks kvinnor; ekonomiskt, 
ideologiskt, sexuellt! Vi måste bli medvetna om hela 
spektrat av förtryck och ta upp kampen på alla 
områden. 

Att slippa gå förbi H-son. 

Att slippa gå förbi H-son 

är att slippa få lust att panga doror och 

halva stan Stockholm 

(andra halvan borde kanske pangas av 

andra skäl) 

Det var en lagälskande man 

som när en natt vi klistrade snälla af

fischer 

över gubbväldets ägandes kvinnostjärtar 

den mannen han ringde till polisen 

när han såg oss snälla och sanningsälskan-

de flickor 

ivrigt klistra över manssamhällets och 

kapitalismens 

underbara enighet i att sälja kvinnokrop

par 

när vi klistrade över det 

så ringde han till polisen 

Anita Berger 
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INNA - MAN BLIR DET » 

N J J " ^ 

— Jag hade kollat in grekiska mansstatyer och den storleken var väl inget att oroa sig 
för. . . 

tfl liAwmz Tvrstiwt 

Man vill ju inte sitta uppe hela natten och förklara varför man inte fick någon orgasm. 



Vi är feminister, socialister, lesbiska 
Vi sitter här några kvinnor: feminister, 

socialister, lesbiska. Vi har kommit tillsam
mans en vecka för att uppleva varann, 
känna, ta på varann. Lägga grunden till vårt 
kollektiv." Och för KVINNOBULLETINEN 
prata om det positiva i att vara lesbisk. 

Det känns fint att älska och prioritera 
kvinnor i alla sammanhang. Ingen av oss vill 
tillbaka till ett heterosexuellt förhållande, 
ingen av oss är intresserade av bisexualitet. 
Vi känner oss friska, hela, fria. Vår energi 
kan fokuseras på vår egen utveckling, på 
våra egna villkor. Vi har friheten att själva 
få skapa mönstret för våra liv. Att få 
utvecklas tillsammans med kvinnor. . . 

Att vara homosexuell behöver i sig självt 
inte vara något positivt. Det var först efter 
att vi erkänt vår lesbiskhet, först för oss 
själva i tystnad och ensamhet, sen med en 
vän och senare med en grupp kvinnor, som 
vi kunde tycka om oss själva. Att se oss 
själva som människor. Att uppleva våra 
behov, vår lust, våra kroppar som en rätt 
och inte som objekt för förakt eller besvi
kelse. Det var första steget till medveten 
lesbiskhet. Det oerhörda trycket från det 
heterosexuella samhället lättade något. Vi 
behövde inte längre ställa upp på pressen 
att bilda familj, skaffa en pojkvän, spela 
spelet, tjej-roll, tyck om mej, pussa mej, 
köp mej, kasta mej. . . 

Alla av oss upplevde det som en frigörelse. 

Laila: 
— När jag slutat kämpa emot mina 
känslor och valde att leva lesbiskt blev 
jag medveten om att formen för mitt liv 
skulle jag skapa själv. Ett yrke att trivas 
med, jag skulle ju arbeta hela tiden och 
inte vara ekonomiskt beroende av en 
man. Då existerade inte kvinnorganisa-
tioner som t ex Grupp 8, så jag uppsök
te klubbar för att träffa en kvinna att 
leva med. Jag var lesbisk utan att vara 
feministiskt medveten. 

Carina: 
— Jag var pojk-flicka, tjej-halva. Det var 
jobbigt. På gymnasiet öppnades en ny 
värld, det var inne med David Bowie och 
bisexualitet. Jag började snacka med 
kompisarna, jag vågade använda ordet 
lesbisk och var stolt för det. Jätteskönt! 
Sen gick det fort att genomskåda roll
spelet, jag blev inte så lätt manipulerad. 
Jag flöt på månen. . . 

Annika: 
— Jag såg TV-programmet där lesbiska 
tjejer framträdde. Då vågade jag också. 
Jag var inte ensam om att tycka om 
kvinnor. Jag mådde bra. 
Catherine: 
— För mej var det mer som en totalför
ändring av perspektivet, jag blev yr i 
huvudet. Inte för att jag tänkt gifta mej 
eller leva med någon, men någonstans 
hade jag inte uppfattat att jag skulle 
vara ensam ansvarig för mitt liv. Det 
kändes både fritt och skrämmande. 

Att erkänna vår lesbiskhet eller leva 
lesbiskt var inte befriande nog. Vi sökte 
alla något mer. Visst visste vi om och 
upplevde könsroller i vardagslivet, men 
lesbisk roll? Lesbisk verklighet??? Inte nå
gonstans fanns det gemenskap. 

Men att så komma samman i Lesbisk 

Front innebar att vi kunde analysera ur
sprunget till vårt förtryck. Kapitalets för
tryck, patriarkatets förtryck, heterosexuell 
fostran som splittrar oss i intellekt, känsla 
och sexualitet och binder oss med våra 
förtryckare. Att få träffa likasinnade kvin
nor innebar upptäckten av förutsättningar
na för vår frigörelse, en medvetandehöj-
ningsprocess som växte från det stöd vi gav 
varandra och våra gemensamma aktiviteter. 

Laila: 
— Efter ett långvarigt isolerat lesbiskt 
parförhållande präglat av heterosexuellt 
mönster började jag längta efter andra 
medvetna lesbiska kvinnors gemenskap: 
sökte upp Lesbisk Front. 

För Catherine blev det plötsligt nödvän
digt att sluta slösa tid och energi på ett 
heterosexuellt förhållande. Att sluta kon
fronteras med samma problem. Det kändes 
meningslöst att bara få tillfälliga lösningar. 

— Kvinnorörelsen och medvetandehöj-
ningsgrupper hade bara skärpt motsätt
ningarna i mitt liv. Jag sa stopp — och 
gick därifrån. Jag beslöt mig för att 
komma till Lesbisk Front, de var femi
nister, det var jag också. Jag kunde få 
verktyg att analysera min situation. 

I Lesbisk Front fann vi värme, stöd och 
en vilja att ifrågasätta det heterosexuella 
samhällets arv. Här kunde vi skapa den nya 
kvinnobilden — vår kultur. 

Vi hade tidigare varit aktiva i FNL-
grupperna och andra vänstergrupper. 
Där jobbade vi för att förändra en struktur 
med en annan struktur. Vi arbetade utifrån 
och där fanns också det vanliga kvinno
föraktet. I Lesbisk Front förenar vi en inre 
utveckling med den utåtriktade aktiviteten. 
För oss var det inte fråga om att komma i 
en grupp, få energi och sen gå hem till ett 
förhållande som splittrade. Utan vi ville 
fortsätta vara tillsammans, vi ville väva våra 
liv med andra kvinnor. Fritt utbyte av 
idéer, samhörighet, gensvar och gemensamt 
skapande, energi och styrka flödande i 
rörelse, vänskap och ömhet som vi kunde 
bära med oss i vardagslivet. Kanske vikti
gast av allt var jämlikhet, att aldrig behöva 
uppleva den tomma känsla av utpressning, 
utmattning och hjälplöshet som vi så ofta 
känt efter konfrontationer med mannen. 

För oss som sitter här handlar det om att 
skapa ett lesbiskt kollektiv. En verkstad för 
känslor, en arbetsplats där vår samlade 
energi kan ta form. 

Vi menar inte att alla kvinnor ska vara 
lesbiska. Det vore bara att ännu en gång 
påtvinga oss sexualitet utifrån. Men vår 
energi och kraft måste flöda till våra 
systrar. Det är hjärtat i kvinnans frigörelse. 
Och lesbianismen är många kvinnors verk
lighet. Vår lesbianism är inte något som 
bara sker i sängen. Vår lesbiska kamp är 
kvinnokampen. . . 

Från era systrar 
Annika, Catherine, Carina och Laila 
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Jämställdhet 
på Ahlmarks vis: 

Vi får stanna 
vid vår spis 

När detta nummer går i press har vi haft en borgerlig regering i två 
månader. Vi har fått veta att Sveriges ekonomi inte är så stark som före 
valet, att kärnkraften inte är så farlig som före valet, att det bara finns 
utrymme för inkomstökningar åt de högavlönade (genom sänkta mari-
ginalskatter) och att jämställdhet bäst uppnås med vårdbidrag och sex 
timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. I luften blåser också starka 
så starka högervindar att SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) vågar 
inleda avtalsrörelsen med ett socialt nedrustningsprogram värdigt 
30-talet. 

I detta klimat utarbetar den nya re
geringen sitt konkreta arbetspro
gram. Ur kvinnosynpunkt står 
många viktiga saker på spel. Fram
för allt frågan om kvinnans vara el
ler icke vara på arbetsmarknaden. 

Det finns ännu inget gemensamt 
familjepolitiskt program för den nya 
regeringen. Man hänvisar endast till 
de vaga formuleringarna i rege
ringsdeklarationen. Där står att 
man tänker sig någon form av vård
nadsbidrag och sex timmars arbets
dag för småbarnsföräldrar. 

Föräldraförsäkring 
= vårdbidrag? 
Hur man närmare tänker sig att dessa 
»reformer» ska se ut har man tillsatt en 
arbetsgrupp att utreda. Den väntas läg
ga fram en proposition till riksdagen i 
vår. Vad man närmast ska behandla är 
frågan om föräldraförsäkringen. Det är 
grundbeloppen i denna man vill disku
tera. Vid förfrågan hur det kommer att 
bli med vårdnadsbidrag svarade de an
svariga inom socialdepartementet att 

Arbetsför 

Bilder: AnnMari Lange mar 

Nej till v 
det ingår i frågan om föräldraförsäk
ring. Det gäller att se upp med ordva
len. Vårdnadsbidrag har i många kret
sar blivit ett impopuläret begrepp. Det 
kan finnas risk för att man tar ett väl 
inarbetat socialdemokratiskt begrepp 
som föräldraförsäkringen och gör om 
det till någon form av vårdnadsbidrag 
under benämningen föräldraförsäkring. 
När det gäller utbyggnaden av daghem 
har man sagt att man skall följa de rikt
linjer som beslutats tidigare i riksdag
ben. Men moderaterna vägrar gå med 
på att finansiera detta med höjda ar

betsgivaravgifter. Varifrån skall peng
arna tas? 
Vi får inte slå oss till ro med att tro att 
bara för att partiernas inbördes famil
jeprogram är olika (se Kvinnobulleti
nen nr 1 och 2-3 1976), så dröjer det 
länge innan vårdbidrag och sex timmars 
arbetsdag för småbarnsföräldrar blir 
verklighet. Speciellt när det gäller det 
sistnämnda är partierna ganska överens 
om en snabb reform och i skenet från 
SAFs uttalande om behovet av ökat sä
songs- och skiftarbete ligger reformen i 
arbetsköparnas intresse. 

Vi måste redan nu intensifiera arbetet 
med dessa kvinnofientliga reformer ge
nom att arbeta i lokala daghemsgrup
per, i bostadsföreningen och fackföre
ningar för att öka opinionen mot de re
aktionära förslag som kan tänkas läggas 
fram. Det är viktigt att visa arbets
marknadsminister Per Ahlmark att 
jämställdhet och valfrihet ligger i rätt 
till arbete och fullt utbyggd barntillsyn, 
snarare än i bidrag (mutor) för att kvin
nan ska hålla sig hemma. 

Lena Tranberg 
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På den nationella konferens som 
hölls i Uppsala 23/10-24/16 1976 
med alla Grupp 8-grupper i landet 
(se annan plats i tidningen) fastslogs 
med övertygelse vikten av arbete åt 
alla och ett omutligt nej till de köns-
diskriminerande reformer som 
vårdnadsbidrag och 6 timmars ar
betsdag för enbart småbarnsföräld
rar innebär. Konferensen antog en
hälligt denna resolution: 

NEJ TILL 6 TIMMARS 
ARBETSDAG FÖR 
SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

NEJ TILL VÄRDNADSBIDRAG 

Nu har vi fått en borgerlig regering, 
där alla ingående partier har 6 tim
mars arbetsdag för småbarnsföräld
rar och någon form av vårdnadsbid
rag på sitt program. De har ännu ej 
bestämt hur förslagen skall samman-
jämkas, men att 6-timmarsdag för 
småbarnsföräldrar är hotande nära 
är säkert. 

6 timmars arbetsdag enbart för 
småbarnsföräldrar skulle innebära 
att kvinnorna diskrimineras ännu 
mer på arbetsmarknaden än tidigare. 
Kvinnorna skulle bli mindre attraktiv 
arbetskraft och som en SAF-direktör 
sagt: »Speciella avdelningar för dom 
sextimmarsarbetande skulle behövas 
på många arbetsplatser.» 

På samma sätt kommer det att bli 
kvinnorna, som oftast har lägre lön 
än männen, som stannar hemma om 
ett vårdnadsbidrag på ca 10 000 kro
nor per år utgår till föräldrar som är 
hemma under barnets tre första lev
nadsår. Denna maskerade form av 
»hemmafrulön» kommer i verklighe
ten att bli ett direkt slag mot kvinnans 
rätt till arbete. 

• Kvinnor kommer att få svårare 
att få jobb, när arbetsgivarna vet att 
de plötsligt kanske stannar hemma i 
tre år. 

• Vid uppsägningar kommer de 
som har barn under tre år att utsättas 
för en ökas press att återgå till hem
met, eftersom dom där ändå får en 
viss »lön». Kvinnors roll som buffert 
och arbetskraftsreserv kommer där
för att stärkas. 

• Utbyggnaden av daghem kom
mer att minska om politikerna kan 
peka på att kvinnorna får förkortad 

arbetsdag eller bidrag för att stanna 
hemma med barnen. 

• 10 000 kronor per år ger inte 
ekonomiskt oberoende och kvinnans 
beroende av någon annan försörjare 
förstärks. Därmed försvåras också 
kvinnans kamp för lika rättigheter 
även på andra plan. 

Idag har inte kvinnor rätt till arbete 
på lika villkor som männen. Arbetslös
heten är stor, barntillsynen dåligt 
ordnad och lönerna ligger ofta under 
existensminimum. 6-timmarsdag för 
småbarnsföräldrar och vårdnadsbidrag 
skulle ytterligare försämra situationen 
och försvåra kvinnans kamp för frigö
relse. Därför går vi bestämt emot rege
ringspartiernas förslag och uppmanar 
alla kvinnor och kvinnoorganisationer 
att skapa en stark opinion mot förslagen 
så att den nya regeringen förhindras att 
genomföra både 6 timmars arbetsdag för 
småbarnsföräldrar och vårdnadsbid
rag. 

Vi måste kämpa för en FULL
STÄNDIG UTBYGGNAD AV DAG
HEMMEN. Alla barn skall ha rätt till 
en daghemsplats. 

Vi kräver också 6 TIMMARS AR
BETSDAG FÖR ALLA MED 8 
TIMMARS LÖN. Detta skulle skapa 
fler arbetstillfällen och bidra till att 
kvinnorna kommer ur sitt underläge 
på arbetsmarknaden. 

Grupp 8-grupperna i Sverige 
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Det gäller för patriarkatet 
att privatisera varenda k< 

Bild: Kristina Thorman 

»Kollektivhusidéen är passerad» har en 
privat hyresvärd uttryckt det hösten -76, 
under de pågående förhandlingarna med 
en majoritet av hyresgästerna som vill 
ha kvar kollektivhuset och matsalarna i 
de två återstående kollektivhusen i 
Stockholm. 

Ett sådant påstående kan bara uttalas 
i ett samhälle som försvarar patriarkens 
urgamla och självtagna rätt att serveras 
först och ensam vid matbordet. 

Minst 25% av bostadsbeståndet 
skall bestå av kollektivhus 

I Grupp 8:s programförklaring har vi 
skrivit att 25% av bostadsbeståndet 
skall bestå av kollektivhus. 

Av mina 21 år som hyresgäst har jag 
tillbringat cirka 13 år i kollektivhuset 
Hässelby Familjehotell. Jag grips av 
ursinne när jag ser att en privat hyres
värd med stöd av sitt kapital och hyres-

106 

nämnd stänger kollektivhusen. Och än
nu värre, vår svenska lagstiftning sak
nar medel att avstyra privata beslut 
som fattas emot och över hyresgäster
nas huvuden. Så svag är vår demokrati. 

Kvinna, bliv vid din spis! 
Beslutsfattarna har som alltid erkänt 

sig till den patriarkala samhällssyn som 
säger att kvinnorna efter sitt förvärv
sarbete ska ägna sig åt hemmet. Det 
gäller för patriarkatet och kapitalismen 
att privatisera varenda köttbulle och 
potatis. Att det är rationellt och vettigt 
att flera, många hushåll äter sin var
dagsmiddag tillagad i ett restaurangkök 
är en insikt som med alla medel måste 
hållas borta från de arbetande männi
skorna. I stället ska vartenda problem 
som uppstår utanför arbetslivet och de 
kollektiva färdmedlen göras till ett pri
vat problem. 

Då blev det farligt! 
Perspektivet bakåt kan se ut så här: 
Så länge som enbart de välutbildade 

medelklasskvinnorna efterfrågade lätt
nader i hemarbetet var det tillåtet och 
ofarligt att bygga kollektivhus med 
matservice. Hembiträdena - arbetar
klassens kvinnor lät sig inte längre nöja 
med så gravt underbetalda och vettlösa 
arbetsförhållanden. De började i stället 
arbeta inom den växande industrin och 
handeln (fortfarande underbetalda, 
men med begynnande rättigheter). Nå
gra kollektivhus kunde alltså byggas av 
privata byggherar. Men så började helt 
vanliga familjer flytta till kollektivhu
sen, kvinnor som på ett eller annat sätt 
fått nys om det här med lättnader i var
dagslivet. Nära till daghem och midda
gen klar när vi kom hem från jobbet. 

Det var då det blev farligt med kol
lektivhus. 

Privilegierat boende? 
Alva Myrdal som är en duktig och 

klok kvinna har under årens lopp för
gäves stridit for kollektivhusidén bland 
sina partikamrater. Ty man såg bara 
vad man ville se - kollektivhuset är ett 
boende för de redan privilegierade. Att 
arbetarklassens kvinnor hade allt att 
vinna på en sådan boendeform kunde 
de inte se. Med detta nonchalerande av 
en progressiv boendeutveckling dömde 
de kvinnorna till fortsatt privatisering 
av hemsysslorna. 

Arbetarklassens kvinnor - och här 
menar jag merparten av Sveriges kvin
nor - har alltid och som det synes ska 
alltid ensamma bära hela bördan av 
barnens och hemmets skötsel, för att 
använda mig av ett citat av Kollontay. 

Och vad är egentligen ett privilegierat 
boende? 

En 10-rummare betald med 100 000 i 
innerstan? 

En manlig beslutsfattares boende, 
som använder hemmet med tillhörande 
hemmafru som avstamp för att ta beslut 
som värnar om det förgångna? Eller en 
ensamstående förvärvsarbetande 
mammas tvårummare i ett kollektivhus 
med matservice och daghem i huset 
som äntligen fått tid till att skaffa sig 
kunskaper om samhället? 



:h kapitalismen 
bulle 
Radhus - ett kostsamt 
och ofarligt alternativ 

Det är mindre farligt att ta kostna
derna för dåligt planerade villa- och 
radhusområden med dyra anläggnings
kostnader och skattesubventioner, ty 
här blir människorna fullt upptagna 
med att slita ihop till sina avbetalningar 
- eller här bosätter sig bara högin
komsttagare som har en hemmafru 
och inte behöver daghem. Här rör 
man sig på gamla invanda kapitalis
tiska marker med begrepp som man 
förstår. 
la drömmen om den egna rosenbusken 
och gräsmattan. Människans nedärvda 
känsla för mullen och det växande. Pa
radoxalt nog utlämnas flertalet av de 
arbetande till att bara drömma och 

Bild: Eva Kjellström 

längta - de flesta i tättbebyggda områ
den bor i förorter där varje fullvuxet 
träd fälls för att byggjättarnas maskiner 
ska kunna användas. Till detta bo
stadsbestånd har vi förts som en skock 
slaktdjur utan möjlighet att få bli del
aktiga i besluten eller fått pröva på nya 
utvecklande bostadsformer. 

Men valfriheten då? 
Den liberala tesen om valfriheten då? 

Ingen skulle komma på tanken att gå in 
till en familj och enväldigt besluta att 
familjen i fortsättningen ska äta till
sammans med tjugo andra familjer. 
Men en privat hyresvärd har till sina 
hyresgäster som valt att bo i kollektiv
hus med gemensam matsal, sagt att nu 
ska ni sluta med att äta tillsammans, 

fortsättningen får varje familj laga till 
och äta sin middag hemma. 

Liberalernas valfrihet hänger i luften, 
för valfrihet finns bara för de riktigt 
rika. 

Om liberalerna vill ge en ensamstå
ende mamma hennes valfrihet att välja 
ett arbete, daghemsplats för barnen, 
möjligheter till vardagsservice, förintas 
den valfriheten av de ekonomiska lagar 
som patriarkatet och kapitalismen ska
pat och värnar om. För att ändra på det 
behövs styrmedel och sådana styrme
del svär emot den liberala övertygelsen 
och avslöjar att liberalernas valfrihet 
gäller bara en del människor. 

Om jag vore ung... 
Om jag vore ung idag skulle jag aldrig 

föda barn in i ett samhälle där jag inte 
kunde fortsätta att försörja mig själv 
därför att det inte finns bra daghem, 
aldrig tillbringa ett par timmar på resa 
fram och tillbaka till arbetet och sedan 
ha ett par timmars hushållsjobb på kväl
len. Aldrig skulle jag göra detta. Aldrig 
ställer jag upp på den kvinnoroll som 
det här samhället erbjuder mej. 

Siv Jansson 
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Effekten av den borgerliga familjepolitiken Bild: Åsa Lindberg-Sand 
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PROSTITUTIONEN PÅ 
MALMSKILLNADSGATAN 

— service eller vad ? 
Debatten om prostitutionen har inte gått särskilt på djupet. Prostitutionen 
är inte nödvändig för att tillfredsställa männens ömhetsbehov. Inte heller är 
det fråga om de prostituerades moral. Utan ett hänsynslöst ekonomiskt 
utnyttjande av kvinnor. 
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En enig opinion av Sveriges kvinnor 
lyckades stoppa sexualbrottsutred
ningen! Den kvinnosyn som formulera
des i sexualbrottsutredningen kommer 
inte att ligga till grund för en ny sexual-
lagstiftning. 

Som väl de flesta känner till ansåg 
utredningen att om en kvinna befinner 
sig på tu man hand med en man, får hon 
skylla sig själv om hon blir våldtagen. 
Hon har ju själv försatt sig i en situation 
där det är praktiskt möjligt att våldta 
henne. Detta ansåg utredningen var en 
modern kvinnosyn "i takt med vår tid". 
Denna s.k. moderna kvinnosyn vann 
dock inget gehör hos remissinstanserna 
och den allmänna opinionen. Utred
ningen utsattes för en massiv kritik. 

Men de forna utredarna 4iar inte lärt 
sig något av kritiken. Birgitta Gustavii 
(utredningens enda kvinnliga medlem) 
har uttalat sig i Dagens Nyheter och 
hon anser fortfarande att det är en mo
dern kvinnosyn som låg till grund för 
sexualbrottsutredningen. 

För att en gång för alla göra upp med 
påståendet att sexualbrottsutredningen 
skulle vara "i takt med vår tid" vill jag 
citera en landskapslag från 1300-talet. I 
denna landskapslag (Gutalagen) åter
finns sexualbrottsutredningens kvinno
syn klart formulerad. Liknande avsnitt 
finns även i flera andra landskapslagar 
från 1200-1300-talet. 

23 OM OFREDANDE AV 
KVINNOR 

§4 Tager du en kvinna om handle
den, bota en halv mark, om hon 
vill kära. ...Tager du henne om 
ankeln, bota en halv mark. Tager 
du henne mellan knät och vaden, 
bota åtta örtugar. (Åtta örtugar 
är en mindre summa än en halv 
mark. 1 mark = 24 örtugar.) Ta
ger du henne ovanför knät, bota 
fem örtugar. Tager du ännu hög
re upp, då är det skamliga grep
pet och heter en dåres grepp; där 
gälla inga penningböter; de flesta 
tåla när det kommit därhän. 

Ju högre upp under kjolen på en kvinna 
som en man tafsar, ju mindre får han 
alltså bota. Och skulle han tilltvinga sig 
samlag med henne gäller inga böter alls, 
ty "de flesta tåla när det kommit där
hän". 

Begrunda denna lag från 1300-talet. 
Sexualbrottsutredningens kvinnosyn är 
verkligen inte modern, den är medelti
da! 

ÅsaK 

Källa: Holmbäck-Wesén, Landskaps
lagar tolkade och förklarade. 



Snyggingen på 
tunnelbanan 

Han såg ut som om han inte hörde, men 
jag såg att han reagerade och jag tyckte 
att utbuktningen där tram fylldes litet. 
Så jag tände ännu mera och lutade mej 
fram mot honom: 

- Vad ska ett sånt litet sockerhjärta 
göra i kväll då? 

Han vred på sej så att brösthåret tit
tade ut ännu litet mer i skjortgliporna 
och guldbrickan om hans kraftigt man
liga hals blänkte till. Jag förstod att det 
var för att ses i en fördelaktig position 
från mitt håll. 

Tjejerna och jag hade varit på krogen 
och tagit ett järn. Det blev väl ganska 
många, och jag var väl något salongsbe-
rusad när jag kom därifrån. Inte myck
et, inte så att det syntes, men lite grand. 

Vi träffas inte så ofta, tjejerna och 
jag. En gång om året brukar vi ses - vi 
är gamla polare från gymnasiet. Och nu 
är vi alla runt 50 - tiden går. Men då, 
när vi ses, brukar vi supa till. Ja, inte så 
mycket jag förstås - fast när jag tänker 
efter så blev det väl en fyra, fem snap
sar, vin till varmrätten och desserten 
och en konjagare eller två till kaffet. 
Och ett par groggar - men dom var inte 
så stora. Vi hade dansat och svängt vå
ra lurviga ben som det heter och jag var 
i jätteform när det var dags att gå hem. 
När vi skilts kom jag på att jag inte hade 
pengar till taxi hem. Well, jag bor ju 
inte så långt borta, så jag fick väl blanda 
mej med pöblen och åka kommunalt, 
tänkte jag. 

<& o o 
På tunnelbanestationen spanade jag 

in en snygging - en smäcker kille, gan
ska lång med breda axlar, smala höfter 
och en förtjusande utbuktning på dom 
tajta jeansen. 

Den killen ska bli min i natt, tänkte 
jag. Så jag slängde en blick på honom, 
het som en sommarnatt i Casablanca. 
Jag lät blicken glida från den fasta ha
kan, över axlarna, bringan och dom 
åtsmitande jeansen, för att han skulle 
haja att han hade en chans hos mej. 
Men han råkade vända bort blicken just 
då. 

<3> <? <P 
OK grabben, tänkte jag, du ska få en 

andra chans. Så när T-banan kom gick 
vi in i samma vagn. Och jag satte mig 
mittemot honom. Det var ganska 
mycket folk, så jag lät mina knän snud
da vid hans. Han lät det ske och jag 
förstod att han hade tänt stenhårt. 

Tjejer, vilken kis jag hade framför 
mej. Han satt nu så nära att jag kunde 
se in i glipoma på hans tajta skjorta av 
indisk bomull. Fullt med massor av små 
krulliga brösthår. Jag tände på alla cy
lindrar direkt. Gosse, tänkte jag, vilken 
natt du har framför dej, fast du inte vet 
det än. Här sitter jag - en kvinna i sina 
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bästa år, på livets höjdpunkt så att säga 
- och vill ge dej en kärleksnatt utan 
hejd. Jag har erfarenheten, livsvisdo
men och du verkar så skör och bräck
lig. Jag skulle vilja skydda dej, tänkte 
jag ömt. 

Jag sände honom ännu en eldig blick 
så att han skulle förstå och nu fångade 
han upp den, det såg jag. Han sänkte 
blygt ögonfransarna och tittade ut ge
nom fönstret, men det var bara för att 
kunna titta på mej i smyg i det speglan
de glaset. Jag rörde litet på benen så att 
våra knän snuddade vid varandra igen. 
Då drog han förskrämt undan sina -
vilka naturbarn dom är, dom fina 
20-åringarna. 

C? Q? C? 

<P <? V 
Jag blev upphetsad till max och för

sökte mej på att tala med honom: 
- Hej lilla ärtan, hur mår du idag då? 

Jag är ju en stor och vacker kvinna 
och han var som en smäcker ung gud. 
Vilket vackert par vi måste vara, tänkte 
jag. Jag lade försiktigt min hand på hans 
knä, för nu hade jag beslutat mej för att 
få honom att fatta att han hade chansen 
hos mej. 

Men då stannade vagnen och han re
ste sej upp och gick av. Han mumlade 
en ursäkt och skyndade iväg. 

Jag tog det hela som en kvinna. Jag 
lutade mej tillbaka i soffhörnan och log 
maliciöst. Och jag förstod att han antag
ligen måste skynda sig hem till mamma 
och pappa. Jag hade gått på en nit och 
fått tag i en familjepojke. Dom är dom 
allra bästa, när man väl fått dom i säng, 
men dom är jävligt påpassade hemma. 
Men får man väl i dom litet sprit så är 
dom hur villiga som helst. 

Dessutom fattade han väl inte riktigt 
vilken CHANS han missade där. 

C? <? <? 
Det här skulle bli ett kåseri om hur det skulle te sig om mannen och kvinnan bytte 
roller. Manspersonen som är förebilden till kvinnan i historien är av Mickey 
SpiHane-ryp - en uppblåst dumdryg bräcka. Den där typen som knullar och slåss 
och tar ett järn eller fem. Och vad därutöver är, är nästan ingenting. 

Jag är inte ute efter att förlöjliga rätten till att ta initiativ om nu någon trodde 
det. Och jag vill hävda allas rätt att tända på aNa. 

Vad jag vill komma åt är det här grunda och ytliga sättet att betrakta en annan 
människa - som ett stycke kött. 

Den här kvinnan finns inte. Förhoppningsvis existerar inte heller mannen - annat 
in som en kvarleva i dammiga deckare. Ingegerd Ekstrand 

- Jag har erfarenheten och livsvisdomen och du verkar så skör och bräcklig, 
tänkte jag. (Gustave Dorés illustration till sagan om Rödluvan) 



Man 
•• • 
ar inget 

kvinnlig 

"Grupp 8-tjejer är inget kvinnliga" står 
det i tidningen. "Kvinnosakskvinnor" 
står det, närmare bestämt. Kille 18 år 
tycker det. 
Jaha, så man är inget kvinnlig då. 
Kvinnor som kämpar för kvinnans fri
görelse är inte kvinnliga. De är alltså 
manliga. 
Jag blir sårad. Det räcker inte att man 
gör sig omöjlig genom att bråka om 
problem som många tycker inte finns, 
man finns inte själv heller. Ty hur ser 
en okvinnlig kvinna ut? Kan någon tala 
om för mig? Har hon skägg, slips, svet
tiga fötter? 
En kvinna som kämpar för kvinnans 
frigörelse. Kan det finnas något mera 
kvinnligt? 
I själva verket vet kille 18 år inte vad en 
kvinna är. 
Han tror att han vet vad en kvinna är 
och så ser han något som inte stämmer 

överens med hans bild och då säger 
han: 
Du är ingen kvinna. I själva verket vet 
kille 18 år inte hur kvinnans verkliga liv 
ser ut. 
Jag ser mig i spegeln. Blek i ansiktet av 
sulfa och arbete. 
Munnen bistert hopknipen och giporna 
på väg neråt. Ögon som blänger argt. 
En liten extra haka. Håret i en stram 
svans i nacken. Svart tröja. Så jag skul
le inte vara kvinna då! 
Förnärmad i mitt sinne ser jag på snön 
som yr. Den faller sakta neråt, uppåt, 
åt sidan och drar i en häftig svans runt 
knuten. Några korn dansar framför ru
tan, nära. 
Så byggs långsamt mitt kvinnoförtro
ende upp. Jag vill inte ens behöva ma
nifestera det för kille 18 år. Bara veta 
själv vem jag är. 
Ulla Eknert 

EXTRAPRIS 

Vi har några resor kvar 

När bjöd ni er man på en resa sist? 

Ge honom en påskresa till 

DE SÄLLA JAKTMARKERNA 
Res med 

STIRTIN ALWAYS 

Feministiska Resebyrån 



MANNEN REPARERAS 
SNABBARE 

PÅ SJUKHUS 

(SiFr SR INTE, T/ejE&lx>er 
til htfkf) K ERfi £H/?/JS6R FiTI 
Fa våfiö Pfi 3fukftu6. 

Männens fördelar var stora på den 
ansträngda marknad som långvården 
var redan då. Ett skäl därtill kan vara 
att män av vårdpersonal anses lättare 
att sköta. För ett par år sedan var det 
betydligt lättare för en man än för en 
kvinna med bensår att bli uppsatt på 
väntelista för intagning och operation 
på Södersjukhuset (i Stockholm). Vär
deringen av arbetsförmågan kommer 
här in som en faktor. 

* * * 
En av sjukvårdens funktioner, natur

ligtvis i skuggan av den humanitära, är 
ju att återställa människorna så att de 
kan återgå till produktionen. 

Genom att de gifta kvinnornas delta
gande i arbetsmarknaden ligger lägre 
(55,5 procent mot 79,5 procent 1973) 
kommer detta sannolikt att leda till att 
kvinnorna inte har samma tillgänglighet 
till sjukvård som männen. 

Så långt Erik Allander. 

Vad drar vi nu för slutsatser av det
ta? 

* * * 

En av sjukvårdens funktioner -
frånsett den humanitära - är att 
återställa människorna så att de 
kan återgå till produktionen. 

Därför får männen i större ut
sträckning sjukhusvård än kvin
norna. 

Kvinnor har fler symptom än män, 
grovt räknat 25 procent fler, och de gy-
nekologiska symptomen spelar här en 
mycket underordnad roll. 

De har också fler läkarbesök och fler 
sjukvårdstillfällen än män. Detta är en 
internationell företeelse. 

* * * 

Bl a så skriver Erik Allander i 
tidningen Kompressen, nr 10 dec 
1976 - tidskrift för anställda vid häl-
so- och sjukvårdsförvaltningen i 
Stockholms läns landsting. Han 
skriver också: 

Något om en personlig iakttagel
se från Stockholms socialnämnds 
remitteringsbyrå i början av 60-ta-
let. Vid denna byrå ägde 3/4 av in
tagningarna till Stockholms lång
vård splatser rum. Det var regel att 
det var mycket svårare att bereda 
kvinnor plats än män. 
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Till att börja med är det något obegå
vat att låta sig födas som kvinna. Skulle 
det ändå hända att vi begått den dumhe
ten, gäller det att se till att vi förblir 
ogifta. 

Gifter vi oss, blir vijuförsörjda, och 
behöver inga arbeten. Då är det inte 
lika viktigt för sjukhusen att reparera 
oss när vi går sönder - vi anses inte 
utföra något produktivt arbete. 

På långvården ligger vi också illa till. 
Dom lättskötta männen tar våra plat
ser. 

Diskrimineringen mot kvinnorna in
om sjukvården ger oss ytterligare ett 
skäl att kräva arbete åt alla. Samt vård
platser åt alla sjuka oavsett kön. 



VARFÖR ÄR INTE BARNEN ALLAS 

Ett barn jag fött. 
Det är inte bara mitt. 
Jag kan inte göra det till bara mitt. 
Jag kan inte älska ensam. 
VARFÖR ÄR INTE BARNEN ALLAS? 
De som "springer omkring på gatorna" 
vem bryr sig om dem 
utom de som är avlönade for det? 
utom poliser och socialassistenter 
ungdomsgårdsföreståndare kanske 
eller fritidsgårdsassistenter 
barnflickor, barnträdgårdslärarinnor 
- de få som finns, och mer? 
De som inte är avlönade för det 
de har ju inte tid 
de måste tjäna sina pengar 
Föräldrarna måste tjäna sina pengar 
för kläder till barnen och sig och mat och bostad 
och mammorna som är hemma 
vad har de att ge isolerade 
i denna storstadsdjungel 
i denna kalla atmosfär 
i sina våningar, infrusna 
VARFÖR ÄR INTE BARNEN ALLAS? 
Varför ska den ensamma ensam 
skydda sitt barn och hjälpa det 
när själva luften är förgiftad här 
Hur länge ska det tryckas in i våra barn 
ensamheten och man tar vad man kan ta 
hur länge ska vi isolera oss och jaga efter vind 
och låta barnen vara "egna" eller "andras" 
och låta barnen vara ägda, inte allas? 

Anita Berger 

Därför är inte barnen allas 

Föräldrar 
och barnlösa 
HORDER 
I det sociala och ekonomiska system 
som vi lever i finns det många män
niskor som kommer i kläm, bland 
dem ensamstående föräldrar, och 
ensamstående utan barn. Jag hör till 
den sistnämnda kategorin och upp
lever starkt hur utestängd man är om 
man avviker från mönstret och inte 
har familj. 

Jag kan inte få barn och det är mitt 
problem. Inte ett allt överskuggande 
men jag har ofta funderat över det 
och dessemellan låtit bitterheten 
över min situation gå ut över de 
stängda kärnfamiljerna. 

Det känns som en länk som fattas, 
detta att man inte får umgås med 
barn och ta ansvar för det komman
de släktet bara för att man själv inte 
kan föda barn. 

Ingen förälder jag mött har, trots 
svårigheter att orka med, vågat ta 
steget ut och vilja ha hjälp. Har man 
fött barnen så är det ens egendom, 
har jag tytt det till. 

Jag svarade på en insändare i DN 
76-12-12, där Liisa Rangborg skrivit: 
Inrätta nytt fadderssystem för en
samstående föräldrar. Hon skrev om 
oro och ångest över att ensam ha 
ansvaret, att alltid vara tvungen att 
orka, att aldrig få en stund för något 
eget. Ständigt uttröttad upplever hon 
att hon inte orkar ge barnen det de 
behöver. Ber man om hjälp, möts 
man ofta av konstiga attityder, som 
ger en dåligt samvete och känsla av 
att man är dålig mor. 

Hennes tanke är att man skulle 
kunna starta ett sorts fadderssytem 
där ensamstående ensamma eller par 
skulle kunna fungera som extrafö-
rälder/rar. Förutsättningarna, den 
allra första, är att man bor geogra
fiskt nära varandra. Hur man trivs 
visar sig så småningom och likaså 
vilka former familjesamvaron ut
vecklar sig till. Det var några fler i 
olika situationer, mest ensamma 
mammor, som svarade och vi beslöt 
att försöka dra igång verksamheten. 

Vad vi nu önskar är att många hör 
av sig, så att vi får en chans att hitta 
familj resp. ensam som bor nära var
andra. Du kan ringa antingen till 

May-Britt Lundgren 08/292097 
eller till 
Liisa Rangborg 08/995252 

RING TILL OSS 
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Vi 
vill 

inte 
vara 
paria 

De prostituerade kvinnorna har börjat 
organisera sig. Det är inte någon enkel 
sak. Det finns t ex motsättningar mellan 
dem som har lokal och dem som går på 
gatan. Att ha lokal är säkrare och bättre 
än att gå på gatan. Det är inte många, 
som är vana att formulera sig och arbeta 
organiserat. 

Christina Persson, Lilian Andersson 
och Ulli Jacobssen (fingerade namn) har 
deltagit i den senaste tidens debatt i Da
gens Nyheter. De har tillsammans med 
ytterligare en prostituerad enat sig om ett 
program på tio punkter, som de ska jobba 
för och försöka få med sig de övriga pros
tituerade på. 

DE TIO KRAVEN ÄR: 
1. Sluta genast med all klappjakt på den 

synliga prostitutionen. All hysterin i 
jakten på hallikar skadar oss flickor 
mest. 

2. En ny kopplerilag, som bland annat 
bör slå fast att en husägare som hyr ut 
till oss inte bör dömas för koppleri. 

3. Ett tillägg i hyreslagen som gör det 
olagligt att säga upp någon som inte 
bryter mot hyresstadgarna bara på 
grund av att vederbörande är prosti
tuerad. 

4. Se över att var juridiska likhet inför 
lagen i praktiken även gäller prosti
tuerade. 

5. Bekämpa all moralisering av oss och 
vår situation. Bort med skamstäm
peln. 

Vad säger de prostituerade kvinnorna själva? Två prostituerade kvinnor, Lilian An
dersson och Christina Persson (fingerade namn) har berättet för Kvinnobulletinen om 
prostitutionen och sin syn på den nuvarande debatten. 

6. Stöd flickornas försök att frigöra sig 
från hallikar och skumma hyresvär
dar genom att försöka anvisa bättre 
alternativ. 

7. Gå ut med krav om solidaritet hos 
olika kvinnoförbund och andra som 
kan tänkas stödja oss. 

8. Låt oss hjälpas åt att göra varandra 
medvetna om det samhälle vi lever i 
och vår roll i det. 

9. ökade resurser till narkomanvård på 
frivillig basis. (I dag delar mellan tre 
och fyra tusen narkomaner i Stock
holm på 32! platser för avgiftning.) 

10. Låt oss arbeta på sikt för kvinnors 
likställdhet på alla områden och för 
en ny mans- och kvinnoroll, som slår 
undan marken för prostitutionen i ett 
framtida samhälle. 

KVINNORÖRELSEN 
I förra numret av Kvinnobulletinen fanns 
en artikel om "Prostitutionen på Malm-
skillnadsgatan — service eller vad?" 
Christina och Lilian tycker att den är full 
av de missuppfattningar som finns hos 
dem, som bara läst sig till kunskaper om 
prostitutionen. Kvinnorörelsen gör fel 
om den vill kriminalisera prostitutionen, 
säger de. Istället borde kvinnorörelsen 
vara de första att stödja kravet på en av-
kriminalisering. 

— Är det så att det går bra att vara koli-
darisk bara så länge det inte kostar något, 
t ex när det gäller kvinnor i andra länder? 
undrar de. 

Vem hjälper det att bli omhändertagen 
av Årimiwo/-vården? De prostituerade har 
ofta redan nu varit i kontakt med krimi
nalvården, ibland är det t o m orsaken till 
deras prostitution. En kvinna som kom
mer ut från fängelset har ofta inget annat 
val för sin försörjning. Prostitutionen 
skadar inte samhället, säger de. Den är 
ingen källa till andra brott. För att få bort 
prostitutionen måste hela samhället byg
gas om. Bättre än att förbjuda prostit
utionen vore det att förbjuda nöden, 
framförallt barnförbjudna nöden! 

VI KOM FRÅN NÅGOT VÄRRE 
Kvinnorörelsens missuppfattning är att 
vi skulle vara förnedrade. Vi är inte för
nedrade. Det vi kommer från är värre. 
Christina och Lilian citerar den norske 
kriminologiproffessorn Nils Christie: 

"De livserfarenheter de har bakom sig 
kan de uppleva som mycket värre än 
en framtid som prostituerade. — Det 
är inte säkert att de känner sig lika 
mindervärdiga när de säljer sin kropp 
som när hela deras person var oaccep
terad." 

Det finns t ex en mycket mer omfat
tande misshandel av kvinnor inom äkten
skapets ram än av prostituerade. Miss
handlas en prostituerad kvinna kan det 
vara halliken, och då är det samma för
hållande som i ett äktenskap. 

En kvinna skrev i DN att hon blev kän
slokall av prostitutionen. Men jag blev 
frigid i äktenskapet, säger Lilian. Ett bra 
sexualliv kräver att man har bar eko
nomi, men i äktenskapet är kvinnan eko
nomiskt beroende av mannen. Det finns 
inga jämlika män ännu. 

Som prostituerad lånar jag ut min 
kropp, men mitt liv är intakt. Tidigare 
blev jag förtryckt och förnedrad av olika 
män som jag levde med,, nu släpper jag 
inte in en karl i mitt liv längre. Jag säljer 
mig bara. Det gör männen jätterädda. 

Jag kan frigöra mig praktiskt och ha 
egen ekonomi. Men jag namnar ändå i ett 
känslomässigt beroende. Därför kan jag 
inte ha förhållanden med män. 

Det är inte så konstigt att man vill ta 
betalt när man ställt upp så mycket tidi
gare med markservice osv. för olika män 
utan att nånsin fått något för det. 

Lilian började som prostituerad när 
hon var femton år. Hon gjorde avbrott 
för att leva med olika män, men det 
fungerade aldrig. När hon gick till social
vården för att få hjälp att försörja barnen 
mötte hon bara förnedring. En gång blev 
hon utskrattad för att hon ville ha barn-
säkra lås till fönstren. Hon skulle nöja sig 
med snören. 

Därför började hon gå på gatan igen. 
Hon skulle vilja spara pengar för att 
kunna studera. 

VEM UPPMUNTRAR EN STÄDER
SKA ATT STUDERA? 
"Först som prostituerad fick jag männi
skovärde" säger Christina. Hon blev 
adopterad som barn av ett bigott religiöst 
par, som levde utan sexualliv. De tog al
drig i henne, för dem skulle det varit som 
att röra vid något äckligt. Kanske är det 
därför jag tycker om mitt "arbete" nu, sä
ger hon. 

Jag var mer föraktad som städerska än 
vad jag är som prostituerad. Då hade jag 
låg lön, jag var föraktad och chefen 
kunde nypa mig i baken utan att jag vå
gade säga ifrån. 

Nu får jag massor av uppskattning och 
stöd. Jag får blommor och böcker. Mina 
kunder uppmuntrar mig att studera. De 
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hjälper mig med tjänster. Vem uppmunt
rar en städerska att studera? 

Förr bodde jag omodernt och tvättade 
på gården. Jag bad om bostadslån men 
fick inget för bostaden var för dålig. Jag 
bad om lån för att dra in elektricitet, men 
då skulle jag bevisa att jag behövde elek
triciteten. Nu bor jag i villa och får bos
tadsbidrag utan att jag bett om det. Så 
"rättvist" fungerar samhället. 

ETT MEDVETET VAL 
När Christina 26 år gammal beslöt sig för 
att bli prostituerad var det ett klart med
vetet val. Hon ville inte tvingas lämna 
bort sitt barn och hon ville inte själv leva 
på socialhjälp, bli förtidspensionerad el
ler hamna på mentalsjukhus. Därför 
valde hon prostitutionen. 

Det är alltså inte av lyxbehov tjejerna 
blir prostituerade, säger Lilian och Chris
tina. Det är av fattigdom. Det är inte för 
att tjejerna saknar arbetsmoral, utan för 
att de inte kan något annat. 

Christina känner sig inte beroende av 
män. Hon lever i ett "prismatiskt" kär
leksförhållande med tre män och hon är 
den som tjänar mest. De känner varandra 
och träffas alla fyra. T ex kan en ta hand 
om hennes barn medan hon träffar en an
nan. De är olika och tillgodoser olika si
dor av henne, den intellektuella, den pro
letära och den politiska. Hon kräver inte 
att hon ska vara huvudinnehåll i deras liv 
och de har andra förhållanden förutom 
till henne. 

Det ska vara brottsligt att vara hallik. 
Men enligt den nuvarande lagstiftningen 
riskerar även sammanboende med prosti
tuerade att bli tagna som hallikar. Därför 
vill de ha en ändring av kopplerilagen. 

TRE OLIKA VÄGAR 
Christina urskiljer tre olika vägar i debat
ten. De är: 

1. Prostitutionen legaliseras och jäm
ställs med ett arbete. De prostitue
rade betalar skatt och bildar fackför
bund. 

2. Prostitutionen kriminaliseras. Det 
blir straffbart att vara prostituerad 
och kund, liksom det nu är straffbart 
att vara hallik. 

3. Prostitutionen motarbetas genom ett 
riksförbund för prostituerade (i lik
het med riksförbunden för t ex drog
missbrukare). Det skulle hjälpa de 
prostituerade bort från hallikar till 
utbildning, arbete och ny identitet. 

Det tredje alternativet är det ideolo
giskt bästa, anser Christina, men risken 
är att det inte får så stor effekt. Det första 
alternativet är mer realistiskt. Först när 
de prostituerade betalar skatt tror hon att 
de kan ställa krav på samhället. Nackde

len med det första alternativet är att det 
konserverar prostitutionen. 

Vilket av alternativ 1 eller 3, som de 
prostituerade kommer att välja, är inte 
klart ännu. Men ingen vill ha alternativ 2. 

FASCISM ATT KRIMINALISERA 
PROSTITUTIONEN 
Att kriminalisera prostitutionen vore 
värdigt ett fascistiskt samhälle. De prosti
tuerade skulle få det ännu värre. De som 
har lokal skulle hänvisas till ockerpriser 
på hyran. Bara efter Studio-S program
met i höstas fördubblades hyran på loka
ler i Stockholm. Många värdar skulle inte 
våga hyra ut lokaler längre, och de prosti
tuerade skulle tvingas ut på gatan. 

De prostituerade skulle bli ännu mer 
utlämnade åt kundernas godtycke, efter
som kunderna skulle kunna anmäla dem 
till polisen. De prostituerade skulle aldrig 
våga söka hjälp av samhället. Christina 
och Lilian berättade om flera exempel på 
hur rättslösa de prostituerade redan är, 
utan att vara brottslingar. Unga tjejer tas 
in på ungdomsvårdsskola utan att ens 
vara prostituerade, det räcker med att de 
är sexuellt "vidklyftiga". Sånt händer al
drig killarna. 

Lilian blev överfallen en gång och var 
nära att mördas. När polisen äntligen 
kom, hade hon lyckats låsa in sig på toa
letten. Hon var riven och utan kläder, 
men polisen tog henne och mannen gick 
fri. 

Innan den gamla lösdrivarlagen ersat
tes av LTO-lagen var det förbjudet för 
den som saknade fast arbete och bostad 
att prostituera sig. Polisen kunde därför 
godtyckligt fängsla gatuprostituerade. 

Det hände att civilklädda poliser tog 
upp en prostituerad och visade polis
brickan istället för att betala. 

ATT VARA PROSTITUERAD 
Lilian beskriver prostitutionen som en 
"förlängd amning". Hon ger kroppskon
takt, närhet. Hon kan, liksom vid am
ning, bli sårig och det kan göra ont. Mer 
är det inte. 

På femtitalet var det fult av en hora att 
visa känslor. Den som visade känslor be
traktades som den sämsta sorten. Att inte 
visa sina känslor var ett sätt att vara tro
gen halliken. Hans självkänsla var bräck
lig, eftersom han var försörjd av en 
kvirna. Därför var han sträng i sitt tro
hetskrav på henne. Men Lilian gjorde 
upp med dessa regler redan då. 

Christina och Lilian tillhör de lyckligt 
lottade som tycker om att vara prostitue
rade, säger de. De kan säga nej till en 
kund de inte vill ha. Prostituerade som 
utnyttjas av hallikar är däremot piskade 
att ställa upp för att tjäna tillräckligt med 
pengar åt honom. Det finns också prosti
tuerade som hatar "jobbet". En del ställer 
upp tariffer på vad olika saker de gör kos
tar kunden. Det måste vara otäckt för 
båda två. Men detta köpslående finns 

också inom äktenskapet, t ex för att kvin
nan ska få besked om semestern. Det är 
väldigt vanligt. 

KVINNANS SEXUALITET ÄR FÖR
TRYCKT 
En orsak till prostitutionen är att kvin
nor inte får erkänna sina sexuella behov. 
Förtrycket av kvinnans sexualitet har 
gammalt ursprung. T ex kunde kvinnor 
brännas under häxprocesserna om deras 
män sa att de visade sexuella känslor. 

På 1800-talet i England var det en or
sak till skilsmässa för mannen om hans 
hustru visade sin sexualitet. En läkarbok 
från 1913 beskriver hemska sjukdomar, 
som drabbar den som har "överskott" på 
sexuella känslor, t ex den som onanerar. I 
den andan uppfostras fortfarande männi
skor. 

FNASK OCH MAMMOR 
Prostitution kommer att finnas så länge 
det finns kvinnor som inte försörjer sig 
själva. C:a 800 000 gifta kvinnor i Sverige 
har inte barn hemma, och förvärvsarbe
tar inte. De har ofta som huvudsaklig 
uppgift att ta hand om sin man, och är 
försörjda av honom. Det är alltså möjligt 
att försörja sig på annat än förvärvsar
bete för kvinnor, och så länge det är möj
ligt kommer det att finnas prostitution. 

Men vår form av prostitution är inte 
omhuldad på samma sätt som de gifta 
kvinnornas avbetalningskontrakt. Ändå 
är vi två sidor av samma sak. Vi prostitue
rade är ett komplement till de utsläpade 
hustrurna, vi står för sex och spänning. 
Men det är oss manssamhället trampar 
på. Manssamhället slår ner på oss därför 
att mannen måste ställa upp på våra vill
kor. De förtalar sina hustrur för oss och 
säger att vi är smarta, för vi tar betalt. De 
säger ofta att vi är de enda ärliga kvin
norna. 

Männen har delat upp kvinnorna i 
fnask och mammor. Men nu har mam
morna börjat ställa krav och då följer det 
att vi prostituerade också börjar ställa 
krav. Vi vill inte vara paria. 

Kvinnorörelsen kräver ju "Kvinnans 
rätt till sin egen kropp". Då kan ni ju inte 
ta den rätten ifrån oss prostituerade. 
Ingen ska lägga sig i vad jag gör med min 
kropp, inte ens i ett socialistiskt samhälle. 

Christina och Lilian har samlat hela 
diskussionen om prostitutionen och de 
har börjat skriva på prostitutionens his
toria. De tänker sprida detta material till 
de prostituerade, för det är viktigt att 
känna till sin historia. 

De vill försätta att påverka samhället, 
nu främst den nya sexualbrottsutred
ningen. De vill komma ut och tala, t ex på 
skolor och för polisen. De försöker bilda 
en stödgrupp för kvinnor på Hinseberg, 
där de hoppas att Grupp 8-tjejer vill vara 
med. De tycker det är viktigt att söka stöd 
hos och samarbeta med kvinnoorganisa
tionerna! 
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Barbro och Cissi: 
"Jag måste hitta 
rätt själv, morsan! 

Barbro, 39 år, ensamstående, bor med 
dottern Cecilia, Cissi 14 år i en trea i en 
stockholmsförort. Barbro är medlem i 
Grupp 8 och politiskt aktiv. Hon stu
derar. C går i 8:e klass och är just nu 
placerad i obs-klass p g a problem med 
bl a skolk. 
Hon tycker det är bättre att gå i obs
klass än i vanlig klass där man hela ti
den får springa mellan olika klassrum 
och olika lärare. C beskriver sig och sina 
kompisar som att antingen är man med 
i "gänget" eller också är man plugghäst 
och håller sig utanför. C tillhör dom som 
är med i "gänget". B har i 15 år jobbat 
som fotomodell och levt i en ytlig, oref
lekterad värld och först på senare år bli
vit medveten om bl a kvinnoförtrycket. 
B vill att C och hon ska ha ett öppet för
hållande och kunna prata med varandra 
om allt. Vi tyckte att dom verkade ha 
nått ganska långt i den målsättningen 
med tanke på alla problem som har före
kommit de sista åren: sniffning, öl och 
vilda fester. Vad vi vill ta upp i intervjun 
är förhållandet mellan en mamma och 
hennes tonårsdotter och alla de konflik
ter som uppstår när deras världar möts 
och de ska försöka leva tillsammans. 

När B för ungefär ett år sedan fick re
da på att C sniffade var det en av de värs
ta saKer som nant. nenne. Hon såg det 
som ett personligt misslyckande och i 
bakhuvudet dök tidningsreportage om 
ungdomsproblem upp. Hon upplevde 
sig maktlös. De fick kontakt med en ku
rator som de pratade med båda två. C 
berättar: "Det var mamma, men mest 
mina kompisar som fick mig att lägga 
av." Vi får en känsla av att efter den här 
"katastrofen" kan B och C börja prata 
med varandra och inte bara om just det 
här problemet. 

ANSVAR 
B berättar: "Jag tror jag var i 13 års ål
dern när jag var full så där ordentligt 
första gången. Då hade jag varit på res
taurang med äldre kompisar. Vi hade 
suttit och druckit drinkar, lite tjusigt. Det 
var skandal när man raglade ut därifrån. 
Så kom jag hem vid så där 2—3 tiden på 
natten. Morsan var ju vaken. Jag skulle 
spy, jag mådde ju så illa så jag spydde 
ut genom fönstret på mitt rum och hon 
hörde ju det, så hon kom och hade matt-
piskare och jag fick ju stryk av henne." 

När C berättar om hur hon lever, så 
känner B igen sig. Det är ju paralleller 
till hennes eget liv. C undrar då varför B 
inte hajar att hon nu lever på ungefär 
samma sätt. B tycker att hon förstår, men 
samtidigt vill hon ju att C inte ska behöva 
gå igenom samma saker och göra sam
ma misstag som hon själv gjort. 

Så här uttrycker B det: "Jag vill att C 
ska uppleva saker och ting tidigare, dju
pare. För mig har det tagit så lång tid 
att bli medveten om saker och ting." 

Vi frågar B om hon inte tycker att C 
är medveten, eftersom vi under samtalet 
upplever C som väldigt vetgirig och gan
ska klarsynt. 

B tvekar: "Det kanske är svårt med vår 
kommunikation. Jag ser henne fortfaran
de som ganska liten." B till C: "Jag hör 
när du pratar med andra människor att 
du pratar på ett helt annat sätt än när 
du snackar med mej. Jag upplever dej 
mycket mer vuxen tillsammans med and
ra än tillsammans med mej." 

Det här för över till en diskussion om 
ansvar. B har svårt att veta vilka krav hon 
ska ställa på C. Å ena sidan kräver C 
t ex att få vara sent ute om nätterna, ha 
egna fester o s v, å andra sidan vägrar 
hon att t ex själv tvätta sina kläder. B 
tycker att C bara vill ta ansvar på sina 
egna villkor. B vill att de gemensamt ska 
ta ansvar för det de har tillsammans här 
och nu. C har svårt att förklara varför 
hon inte vill ställa upp på städning, tvätt
ning o s v och vi märker att det här är 
frågor som tydligen diskuteras ofta och 
alltid är lika jobbiga. C tror inte att hon 
behöver "träna" ansvar, utan det ska hon 
ta när hon bor själv. 
FESTER OCH FYLLA 
C frågar B: "Vad skulle du säga om jag 
blev redlös då?" 

B >varar behärskat: "Då skulle jag 
tycka det var hemskt tråkigt för din del. 
Då kan du inte ha särskilt kul på din 
fest." 

C genomskådar henne: "Så där skulle 
du inte tycka. Du skulle bli djävligt 
sne!" 

C går varje helg på fester och där dric
ker de mellanöl. Hon har själv fått ha 2 
fester hemma när B varit borta. Det var 
meningen att 10—15 personer skulle 
komma. Sista gången kom 62 och lägen
heten såg efteråt 10 år äldre ut! Ryktena 
går om en fest och då dyker flera gäng 

upp och det blir svårt att ha ett öga på 
vad som händer överallt. Även om då C 
säger att hon vill ta ansvar, så förlorar 
hon kontrollen över situationen. 

B blir allvarlig: "Vad som ligger i bak-
huvet är ju alla dom här tidningsre
portagen om ungdomar som är döfulla 
och sjuka och som har en social prognos 
där det slutar med fängelse." 

Efter dom här händelserna har B själv 
börjat fundera över sina fest- och dryc-
kesvanor. Bara det att man alltid dricker 
vin när man är borta på fest för att bli 
mer avspänd, är ju en parallell till ung
domarnas mellanölsdrickande. 
SEX OCH KILLAR 
B: "Inte för så länge sen blev du jätte 
förvånad när jag sa att jag tände på kil
lar. Hakan liksom ramlade ner på dej." 

Vi frågar C: "Blev du chockad av det?" 
"Ja, du sa så här," säger C till B "jag 

tänder på en kille en kväll och nästa 
kväll kan jag tända på en annan unge
fär — det tycker jag är lite . . . " 

B: "Är det för ungdomar eller . . . ? " 
C har en stund tidigare berättat att 

det är ungefär så de själva fungerar i 
gänget: man tänder på olika killar, olika 
kvällar och det är helt "schysst". Men B 
är ju inte en kompis utan C:s mamma 
och en mamma gör inte så. 

C säger till B: "Om du har ett förhål
lande länge så lär ju även jag känna ho
nom. När du är tillsammans med olika 
killar vet man ju varken ut eller in." 

B: "Om jag är tillsammans med en 
kille så är det inte säkert att du gillar 
honom för det, Cissi, det har inte varit 
så tidigare. Jag kan inte träffa en kille 
som tillfredsställer dej." 

Vi frågar B om detta känns som en 
konflikt och B svarar: "Ja, jag känner 
alldeles klart en konflikt. På nåt sätt 
känner man att man måste välja sida. 
Det är djävligt jobbigt. Jag upplever att 
jag mår ganska bra av de här lösa rela
tionerna jag har nu. Det är också, som 
jag ser det, en del av min frigörelsepro
cess att inte va ihop med en kille stadigt. 
Man upptäcker att även om ett förhål
lande varit ganska bra så har man ändå 
varit djävligt förtryckt." 

SJÄLVKÄNSLA 
När vi pratar om självkänsla och identi
tet känner vi hur B utifrån sin medveten
het har svårt att möta C och förstå hen-
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ne. B vill så gärna att C ska besparas 
t ex en massa jobbiga killrelationer och 
slippa gå på alla myter hon själv rätt 
sent blivit fri ifrån. Vi känner att dom 
pratar förbi varandra. C reagerar hela 
tiden emot B:s goda råd: "Det är inte du 
som ska bestämma vad jag ska tycka. 
Det måste jag få hitta själv." Vi tycker 
att C har rätt i det och vi tror dessutom 
att B enbart genom sitt eget föredöme 
redan inplanterat mycket av det hon vill. 

B: "Det är också en av de grejer som 
jag vill C ska slippa gå igenom. Just dom 
där grejerna, att man måste ha en själv
känsla som man kanske inte får när 
man är tillsammans med en kille. Man 
måste skaffa sej den identiteten och själv
känslan själv. Tillsammans med kanske 
andra kompisar. . . Det enda råd man 
kan ge henne är att hon försöker behålla 
den identitet hon har i ett förhållande, 
som inte jag har gjort förrän ganska 
sent." 

C: "Du säger så här att jag inte ska bo 
ihop med en kille för då tappar jag min 
självkänsla och det tycker jag är helt fel, 
för man kan göra jättefina prylar ihop 
med den killen va. Dom tjejer som bor 
ihop med killar och har det skitbra! 
Hajar'ur 

B försöker förklara: "Ja, jag hajar. 
Men som uppfostran ser ut så tror jag 
det är svårt att hävda sej i ett parförhål
lande för en tjej. Jag skulle vilja höra dom 
tjejer du säger har det bra. Jag skulle vil
ja se hur dom har det. Det kan också 
vara en uppfostringssak att man nöjer 
sej med att vara förtryckt." 

TVÅ VÄRLDAR 
C: "Jag vet inte varför hon inte får kom
ma till plugget. Jag känner mig dum 
kanske. Dom flesta föräldrarna till kom
pisarna jag är med, dom är precis helt 
annorlunda va, i klädseln och så där va, 
liksom." 

C har kritiserat B för hennes utseende 
och för dom killar hon varit tillsammans 
med och. det har varit jobbigt för B. 
Även om hon nu kan skratta åt att C 
gick 50 m före till bussen, så kändes det 
hårt att C inte kunde acceptera henne 
och hennes kille som dom var. 

B har svårt att acceptera att kompi
sarna spelar större roll än vad hon själv 
gör. Men samtidigt är det ju det hon 
måste för att C ska bli vuxen. 

C säger: "Nånting kan man väl få be
hålla för sej själv." 

Kalina Levin 
Ingrid Kentrschynskyj 

GOTEBORG: 30 000 

ARBETSLÖSA 

KVINNOR 

katastrofal daghemsbrist 
och ett operabygge... 

DÅ KAN VÄL DOM DAGHEM5LÖSA 
BARNEN Gh PÅ OPERAN. . . 
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Vi har pratat om hur vi upplevde vår 
tonårstid på 60-talet. Så mycket handla
de om hur man såg ut, hur kroppen såg 
ut, hur man klädde sej, håret skulle vara 
rakt inte krusigt o sv . Alla normer som 
fanns, med filmstjärnor och mannekäng
er som tongivare var ju fullständigt för
ödande om man råkade vara "fel" skapt 
just då — kanske man som Kalina skri
ver fick vänta ända tills en ny idol, som 
då Twiggy, tillät en att visa dom små, 
små brösten. När vi snackat med ton
årstjejer nu har vi tyckt att dom ändå 
verkar friare, mindre beroende av. såna 
förebilder som vi hade — trots att vissa 
regler gäller för hur man ska se ut,: tajt, 
tuff med de rätta märkes-jeansen. 

Nu är vi alla tre kring 30 och vi har 
ammat med våra bröst och det har fun
gerat och det gör inget längre om dom 
är små och utstående, platta och hängan
de eller stora och svällande. Därför skrev 
vi det här och ritade bilden. 

MINNEN från 
Åh vad jag väntade att mina bröst skul
le börja växa så jag skulle "se ut som al
la andra". Men till slut började jag inse 
att dom kanske skulle förbli så här små. 
Så då var jag ju tvungen att gå och köpa 
bh med skumgummi i för att åtminstone 
få en liten put på tröjan. Usch! när expe
diten drog ifrån förhänget och frågade 
med sin vänliga, kyliga röst: "Passar 
den?" Helst skulle man ju vela slänga 
hela skiten i ansiktet på henne. 

När jag väl börjat med bh så måste jag 
ju akta mig jävligt noga för att ingen kil
le skulle ta mig på brösten. Jobbiga si
tuationer att krångla sig ur. Tänk an
nars skulle det avslöjas hur små, små 
mina bröst var. För att det var nåt fel var 
jag helt införstådd med (Bild-journalen 
var fylld av bilder på Brigitte Bardot och 
Sofia Loren). Länge ville jag ju tro att 
"jag är bara lite sent utvecklad". Men 
ack . . . Sen kom Twiggy och med hen
ne en helt annan inställning till hur tjejer 
skulle se ut. Trycket lättade och plötsligt 
var jag inte alls så fruktansvärt fel och 
ful. Tvärtom, bh-n kunde kasseras, men 
jag sparade den länge ifall... Fortfaran
de kan jag undra hur det kan kännas att 
vara så "yppig" som du Kristina. 

Kalina 

60-
TALET 

"Va konstigt att du har så stora bröst 
som är så liten". Jag minns när jag stod 
i kön hos skolsköterskan, vi skulle väga 
oss alla tjejer. Jag var tretton år och ha
de just fått bröst, stora bröst för att vara 
så liten. Tissel och tassel, fniss fniss. Det 
gick så fort, kroppen rusade fram, mam
ma säjer, du kanske ska ha bh nu, fniss 
fniss. Jag var nog stolt någonstans längst 
inne, men jag var så jagad, kunde aldrig 
vara lugn, i ro med mej själv, alltid på 
vakt, alltid jagad och tafsad på "dra i bh-
bandet pang pang". Rädd att brösten 
skulle synas, allra värst hoppa. Jag stod 
gömd på tjejtoaletten många raster, stod 
inte ut med alla tafs och nyp. 

Kristina 

Jag minns att när jag var så där nio—tio 
år, då provade jag mammas bh och stop
pade upp den med mjuka tyger och se
dan kände jag mig mycket tjusig och 
vuxen. Det var fascinerande att se sig 
själv i spegeln med de där stora brösten 
under tröjan. "Så här kommer jag att se 
ut om några år", tänkte jag och längtade 
till det. Sen då när åren gick och brösten 
aldrig växte ut mer än lite, lite grann, så 
blev jag väldigt besviken. Jag väntade 
och väntade och trodde hela tiden att 
dom snart skulle bli stora och hängande 
och bilda en "springa" i klänningens ur
ringning. Som på alla filmstjärnor och 
snm nå mamma och på min storasyrra. 

Men dom blev aldrig större och egentli
gen hade ju det varit jätteskönt och bra — 
jag behövde ju ingen bh, obehindrad 
kunde jag hoppa och springa utan att 
brösten var ivägen. Men så såg jag det in
te då. Istället blev jag rätt fixerad vid 
dom där små, "outvecklade" brösten 
som ju gjorde att jag inte var en "riktig" 
kvinna, och jag fixade med upplyftande 
bh:ar och skumgummifyllda bh:ar för 
att få dom att se stora och attraktiva ut. 
För killarna då. Samtidigt var jag ju dö-
skraj att killarna skulle börja känna ef
ter och märka hur små dom var. Det 
blev lite marigt — jag lockade med bh-
upplyfta, vadderade bröst, men levde in
te ut nånting, utan avspisade alla när det 
blev för intimt. Vad förvirrande det mås
te varit både för killen och för mig. Och 
vad trist. 

Ingrid 
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7O miljoner till ingen nytta. 
och i vems ficka hamnade dom? 

Med 70 miljoner i utbildningspengar och sysselsättningsstöd backade sta
ten upp Algots satsning i Västerbotten. Som motprestation skulle Algots i Bo
rås stå för administration, försäljning och ekonomisk ledning. Tre fabriker i 
Skellefteå, Lycksele och Norsjö skulle så småningom ge jobb åt 1 000 arbetare 
varav 600 i Skellefteå. Nu finns där 400 i Skellefteå och 200 avskedas i sommar, 
och fler lär det bli som läget ser ut. 

Vi har pratat med 3 kvinnor på algots i Skellefteå om deras arbete och all
männa situation. 

Varför började ni arbeta på Algots? 
Sonja, 61 år, vuxna barn och maken för
tidspensionerad. 

Jag har varit hemsömmerska, men 
när maken blev sjukpensionerad började 
jag fundera på ett annat arbete. Jag tyckte 
att det var besvärligt att alltid passa upp 
på kunderna och vara till hands när det 
passade dom. När Algots kom hit till 
Skellefteå anmälde jag mig på Arbetsför
medlingen, och fick börja direkt. 
Eva, 23 år, 1 -årig dotter, sammanboende. 

För mig började det med att jag 
blev permitterad från ett jobb som barbi
träde. Jag har utbildat mig inom restaur-
angbranchen och hade aldrig prövat vare 
sig sömnad eller industriarbete. Jag blev 
less på att gå på tillfälliga jobb och Algots 
var det enda som fanns. 
Margareta, 40 år, ensamstående med 17-

Så länge barnen var små var jag 

hemma, sen började jag arbeta inom 
hotell/restaurangbranchen som servitris. 
Det trivdes jag bra med förutom de obe
kväma arbetstiderna. Sen har jag gått en 
AM S-kurs och blivit busschaufför. Jag 
kunde inte få någon fast anställning utan 
bara deltidsjobb som jag inte kunde ta 
eftersom jag är familjeförsörjare. På det 
sättet hamnade jag på Algots. 
Hur är det att arbeta på Algots? 

För sömmerskorna på löpande bandet 
är arbetet mycket monotont. Vad som 
ska sys bestäms i Borås och de anställda i 
Skellefteå har ingenting att säga till om. 
Ett provplagg med ingående sömnadsin
struktion och även en exakt beräkning av 
antalet sömnadsmoment, kommer från 
Borås. 

H ur många plagg som ska sys varje dag 
bestäms på morgonen i proportion till an
talet närvarande arbetare. Varje sömmer
ska har ett moment t ex att sy i blixtlås, 
som hon utför till beställningen är klar. 

Det kan alltså röra sig om flera månader. 
Sonja arbetade från början på lag

ningen, dvs i den grupp som justerar fel
aktigheter i de färdiga plaggen. Eftersom 
hon hade en bakgrund som sömmerska 
ansågs hon inte behöva företagets interna 
utbildning. Arbetsledningen placerade 
henne vid en maskin och sa — "sätt dig 
här och bekanta dig med maskinen". 

överhuvud taget tycker kvinnorna att 
det är dåligt med presentationen av före
taget i början av anställningen. Arbetet i 
sig är enformigt och bullrigt. "Man blir 
lätt liknöjd, bryr sig inte om, går till sitt 
och bryr sig inte om vad de andra har 
gjort. Vi ser ju aldrig resultatet av vårt 
jobb." De flesta trivs trots allt mycket bra 
på jobbet, orsaken till det är framför allt 
det fantastiskt fina kamratskap som vuxit 
fram under åren. Den fackliga aktiviteten 
och medvetenheten har ökat enormt i 
detta gäng, som hela tiden vetat att an
ställningstryggheten varit ringa. 
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Vad händer sen, funderingar före kon-
kursfiotet. 

Den 1 :a juli avbryts driften vid det ena 
bandet i fabriken. Sonja berörs inte av 
permitteringen på grund av sin ålder, men 
löses inte krisen på Algots står säkert 
även hon snart utan arbete. Vad hon tän
ker göra när den dagen kommer, vet hon 
inte. En sak är i alla fall säker, hemsöm
merska vill hon inte bli igen. 

Eva har anmält sig på Arbetsförmed
lingen. Hon funderar ev på något arbete 
inom sjukvården, men måste i så fall satsa 
på en utbildning. Hon skulle också kunna 
tänka sig tyngre industriarbete, men det 
innebär skiftgång och det blir alltför pro
blematiskt med barnpassning och famil
jeliv. 

Margareta vill gärna få användning av 
sin bussförarutbildning men eftersom 
hon är beroende av en fast heltidstjänst 
ser det tyvärr ganska mörkt ut för tillfäl
let. Hon är föreslagen att gå en AMU-
kurs. Eftersom hon är ensamstående an
ses hon fö av arbetsförmedlingen, kunna 
flytta. 
Konkurshot 

l början av juni, dvs efter vårt samtal, 
blev det helt plötsligt klart att läget för 
Algotskoncernen var betydligt värre än 
man tidigare trott. Algots går i konkurs, 
kunde man läsa i alla dagstidningar. 

När Algots lägger ner sin verksamhet i 
Skellefteå, Lycksele och Norsjö, får det 
ödesdigra följder för kvinnorna. Samt
liga dessa samhällen har en ensidig ar
betsmarknad med traditionellt manliga 
arbeten: jord- och skogsbruk, kemisk och 
mekanisk industri samt gruvdrift. Men 
kvinnorna kunde väl jobba inom dessa 
sektorer då? Ja, i princip men det finns 
många men . . . 
Traditioner och fördomar bland män och 
kvinnor 
Det är redan svårt nog för männen att få 
arbete 

Traditionellt industriarbete innebär 
skiftgång vilket de flesta kvinnor inte kla
rar av pga de problem det medför för bar
nen. Var ska de avskedade kvinnorna ta 
vägen? Det finns redan en utbredd arbets
löshet bland kvinnorna i de berörda or
terna. Många blir åter hemmafruar och 
den självkänsla och styrka de fått genom 
arbetet går sakta förlorad. 

Yngre kvinnor tvingas kanske in i tidig 
familjebildning och barnafödande för att 
känna att de har någon uppgift att fylla i 
samhället. Många går in i den vanliga 
omskolningskarusellen. Andra flyttar sö
derut . . . Några får jobb. 

Hur kan man handskas med männi
skor på detta sätt? 

Algotskrisen ser vi som ett typiskt ut

tryck för vårt kapitalistiska samhälle, där 
skattepengar pumpas in i privatkapitalis
tiska företag på fallrepet, utan statlig 
kontroll. Kortsiktigt räddar man syssel
sättningen men den långsiktiga ekon
omiska planeringen saknas. Man har 
inga tankar på eventuella konjunktur
svängningar. Modehysterin får härja fritt 
och svensk teko-industri har ingen chans 
att hänga med i svängarna. 

Denna gång är kvinnorna i Västerbot
ten och Borås offer för kapitalets fram
fart. Kvinnorna drabbas ju oftast hårdast 
i kristider, har länge varit en reservarmé 
av arbetskraft som man har nytta av i ti
der av högkonjunktur men sen stoppas de 
in i stugorna för att ägna sig åt "Kinder, 
Kiiche und Kriche". 
ARBETE ÅT ALLA! 

Skall detta vara alternativet 

Den 9 december 1976 publicerades i Da
gens Nyheter en artikel om Algots. Ur 
den ber vi att få återge följande citat: 
De 450 tjejerna på Algots i Skellefteå är 
mycket unga, 17—20 år. När det blev be
kant att 220 skall avskedas började telefo
nen ringa hos dem, t o m om nätterna. 
Okända mansröster erbjöd jobb och lätt
förtjänta pengar — i porrbranschens fil
mer och tidningar. 
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VEM ÄR RÄDD FÖR 
HITE-RAPPORTEN? 
Vi publicerar här två inlcgg med 
anledning av Hiterapporten den 
amerikanska boken om kvinnors 
sexualitet. 
"En kvinna som inte får orgasm vid samlag 
utan föredrar clitorisstimulans kan betraktas 
som frigid och behöver psykiatrisk vård", skrev 
den amerikanske läkaren Frank Caprio i "The 
Sexually Adequate Female" (bara titeln!), som 
kom ut 1953. Jag citerar honom inte för att han 
är ovanlig utan för att han är så beklämmande 
typisk för de postfreudianska kvacksalvare som 
så länge dömt fullkomligt normala kvinnor till 
sexuell otillfredsställelse och/eller gnagande 
osäkerhet på sig själva, en otillfredsställelse och 
en osäkerhet som bidragit till att göra psyko
analys och psykiatri till några av de mest lukra
tiva branscherna i USA. Behandlingen kan pågå 
i evighet, ty sjukdomen är obotlig: att vara 
kvinna. 

Inte väl var bamsängsfebem och viktorianis-
men överståndna så drabbades vi av Freud och 
hans eftersägare. Och även om Mästaren själv 
på sin ålders höst erkände att han aldrig lyckats 
förstå vad kvinnan egentligen vill, så har hans 
lärjungar aldrig tvivlat på att de vet vad kvinnan 
vill eller åtminstone vad hon borde vilja. Det 
ofelbara vapnet mot varje upprorisk kvinna har 
förstås varit att tala om för henne att om du inte 
är som vi säger att du ska vara så är du ingen 
riktig kvinna. 

Spår av detta långvariga ideologiska (och ofta 
nog också handgripligt fysiska) förtryck träffar 
man på hos en del av de 3 000 kvinnor som 
lämnat material till Hite-rapporten. Det är kvin
nor mellan 14 och 78 år, som uppriktigt och 
frispråkigt svarat på mycket detaljerade fråge
formulär om sitt sexualliv. Det rör sig alltså om 
skriftliga, anonyma svar, inte om intervjuer. 
Det som ändå slår åtminstone mig är att så 
många av dem har en så stark självkänsla, är så 
sensuella och livsbejakande och kanske framför 
allt att de har ett så levande språk för att beskri
va sexuella erfarenheter. Man märker inflytan
det från den amerikanska kvinnorörelsen: vi är 
lyckligtvis långt från 50-talet. 

DET GAMLA VANLIGA SAMLAGET 

Skulle man följa dr Caprios definition så är 
sjuttio procent av de här kvinnorna frigida och i 
behov av psykiatrisk vård. Det är nämligen bara 
högt räknat trettio procent av dem som får 
orgasm vid vanligt samlag, medan så gott som 
alla kan nå orgasm på annat sätt. Vad Hite-rap
porten bland mycket annat visar är alltså att det 
inte är sant att kvinnor i allmänhet har svårt att 
få orgasm, men att det traditionella samlaget 
(the old in-and-out) helt enkelt inte är någon 
särskilt effektiv metod att framkalla orgasm hos 
kvinnan (vilket inte hindrar att de flesta kvin
nor tycker om samlag som en del av det sexuel
la umgänget). 

"Det är helt enkelt så att de flesta kvinnor 
aldrig upplevt orgasm under samlag bara genom 
själva samlagsstimuleringen", sammanfattar 
Shere Hite inte bara sina egna utan också flera 
andra sexualforskares slutsatser. Men den 
följdfråga man bör ställa, menar hon, är inte 
"Varför får kvinnor inte orgasm av samlag?" 
utan "Varför har vi insisterat på att kvinnor ska 
få orgasm av samlag?" Och vem har egentligen 
bestämt att sexuellt umgänge ska se ut så här: 
"förspel" (själva ordet antyder att det är något 
mindre viktigt) följs av "inträngande" och 
"samlag" (penis förs in och ut i slidan), varpå 
det hela avslutas med mannens ejakulation, som 
utgör slutet på det sexuella umgänget, oftast 
oberoende av om kvinnan fått orgasm eller inte. 

Att det är så ett konventionellt samlag går till 
framgår av svaren på frågan "Hur har de flesta 
män haft sexuellt umgänge med dig?", som är 
en beklämmande katalog över inkompetenta 
tölpar: 

"Vanligen är det ett kort förspel och sedan hoppar 
mannen ovanpå och kvinnan ligger under med sär
ade ben. Så pang in och så pumpar han ett tag och 
så är det över.'' 

"Han gör ett kort förspel innan han tränger in och 
sätter igång. Jag brukar komma nära orgasm, men 
han kommer innan det går för mig. Jag har kvar all 
min spänning. Så brukar det alltid vara." 

"Ofta har det varit upp med den, in med den och ut 
med den." 

' 'Lite kyssande och kramande och så ett finger för 
att hetsa upp mig. Så kanske han rör lite vid brösten 
innan han hoppar upp på mig, och pang, så är det 
över." 

"Först lite förspel och så samlag tills han kommer. 
Och så var det med det." 

"De flesta verkade inte förstå att det som förde 
dem till klimax inte förde mig dit. Det är ungefär 
summan av kardemumman." 

"En sensuell man (en på miljonen) njuter av en 
kvinnas kropp, och det verkar tända honom att röra 
vid henne och skänka henne njutning. Men de 

flesta karlar verkar anse det som energislöseri och 
vill bara komma till själva samlaget så fort som 
möjligt." 

"Många män är mycket mer hämmade i fråga om 
sex än jag är. De är inte lika nyfikna och inte 
beredda att gå nya vägar och känna sig fram och 
ibland bara smekas. De vill bara åt min vagina." 

"Det sätt på vilket de flesta män försökt ha sexuellt 
umgänge med mig kan beskrivas som 'för in A i 
B'. Körsedan in-ut-in-ut-in-ut." 

OM KVINNOFÖRTRYCK 

Jag tycker det säger något om mäns och kvin
nors villkor att ingen ens skulle drömma om att 
rekommendera de här männen att söka psykiat-
riks vård. De betraktas tvärtom som fullt nor
mala och till på köpet "virila". 

Att kvinnor överhuvudtaget ställer upp på 
samlag under sådana villkor kan förefalla otro
ligt men är väl om något ett tecken på hur djupt 
kvinnoförtrycket faktiskt går. Ja, många går till 
och med så långt att de låtsas orgasmer för att 
blidka männen eller öka deras självkänsla: 

"Ja, jag låtsas alltid. Det gör jag av artighet. Var
för skulle man inte vara hövlig?" 

"Jag låtsas alltid under samlag. Det skulle såra 
killen jag lever ihop med om han visste det, så jag 
säger alltid att det var jättebra." 

"Jag gjorde det alltid. (Jag är sextiotvå nu.) Det 
blev jag lärd av manliga läkare för att göra min 
make lycklig. I trettifem år trodde jag det var något 
fel på mig, och det är sannerligen en lång tid att 
låtsas." 

"Jag brukade göra det eftersom män älskade att se 
mig flåsa." 

' 'Jag brukade spela upp hela den klassiska B-film-
scenen med ston och all rekvisita. Nu är jag helt 
tyst för att inte distraheras i min upplevelse." 

"Jag behöver aldrig låtsas. Ingen man har någonsin 
lagt märke till att jag aldrig fått orgasm." 

Jag blir faktiskt alldeles matt när jag skriver av 
de här replikerna, därför att jag tycker de är så 
fasansfulla och antyder en sådan fullkomlig av
saknad av självkänsla hos kvinnorna och ett 
sådant avgrundsdjupt avstånd mellan man och 
kvinna. Det enda i Hite-rapporten som skulle 
skrämma mig om jag vore man är just detta 
(men å andra sidan tröstar jag mig med att jag 
som man givetvis inte skulle vara en sådan 
egoistisk idiot att jag inte märkte skillnaden). 
Fast vem vet? (se nedan) 

VAD KAN VI LÄRA AV 
HITERAPPORTEN? 

Det har sagts att Hite-rapporten nog kan vara 
bra för kvinnor som har ett dåligt sexliv men att 
andra inte har mycket att hämta ur den. Jag tror 
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tvärtom att alla kan lära sig någonting av den. 
När jag läste kvinnornas beskrivningar av sina 
reaktioner omedelbart före orgasmen: stelhet, 
stillhet, passivitet, slog det mig plötsligt att jag 
själv utan att ens vara medveten om det betrak
tat det som en svaghet att jag reagerar just på det 
sättet (i stället för att vara aktiv, som jag, fort
farande på ett omedvetet sätt, väl förmodligen 
tyckt vara mer passande för en kvinna i kvin
norörelsen...). Flera kvinnor vittnar för övrigt 
om att många män är så okunniga om kvinnors 
reaktioner att de tror de får orgasm bara när de 
låtsas. "Ibland när jag stönar och skakar tror de 
att jag kommer, men det är inte alls fallet. När 
det verkligen händer är jag spänd och stel som 
en epileptiker i kramp." 

Det är nästan omöjligt att skriva om Hite-
rapporten utan att dra in sig själv och sina per
sonliga preferenser. På mig gjorde till exempel 
det långa avsnittet om onani, som inleder bo
ken, ett bisarrt intryck, och jag har svårt att som 
Shere Hite tillmäta kvinnors onaniteknik eller 
rättare -tekniker en så stor betydelse, eftersom 
samlagssituationen ju på alla sätt skiljer sig från 
onanisituationen (man blir ju inte kåt på sig 
själv, åtminstone blir inte jag det). Och efter
som jag själv sedan mycket länge lever i ett 
intensivt förhållande till en enda man har jag 
svårt att urskilja något som skulle vara "min 
egen" sexualitet. Men jag har varit på ett par 
möten om Hite-rapporten där kvinnor på ett 
fantastiskt sätt vittnat om "sin" sexualitet, om 
den glädje de får av sin kropp genom onani, och 
om den självkänsla det ger dem att i ett förhål
lande själva kontrollera sin njutning. Det stäm
mer inte alls med mina egna erfarenheter, men 
vad det visar är ju inte att det är fel på dem eller 
fel på mig utan att det finns många vägar till 
njutning, och att det bara är de fyrkantiga mal
larna för "godkända" respektive "icke god

kända" sätt att uppnå den som så länge för
tryckt så många. Det är detta som jag tror är den 
viktigaste lärdomen av Hite-rapporten. 

OCH MÄNNEN? 

Männen då, finns det något hopp om dem? De 
avsnitt jag hittills citerat beskriver jag bara män 
som det sannolikt kommer att visa sig fåfängt 
att omskola. Lyckligtvis finns det andra, som 
inte bara ser kvinnan som ett hål att snabbast 
möjligt tömma sig i, ja det finns faktiskt en hel 
del fantastiska män också i Hite-rapporten (som 
för övrigt inte alls är fylld av hat mot män utan 
mer av sorg över att alltför många män är så 
fantasilösa och oerotiska). Eftersom mäns sex
uella bekymmer så ofta är koncentrerade till 
frågor om potensen (hur stor, hur hård, hur 
länge, hur ofta?) borde det snarast vara en tröst 
för dem att läsa att det ofta är de minst "manli
ga" männen som är de bästa älskarna. Vad 
kvinnor drömmer om är inte större och hårdare 
kukar utan mer sensuella förhållanden. Mer 
kyssar, mer ömhet, mer tid, mer fantasi. "Män 
som inte gillar att hångla är vanligen dåliga 
älskare. Långsamhet är viktig i sängen, och om 
en man är för otålig att komma dit han vill är 
han troligen för otålig när han väl är där också. 
Han begriper sig inte på att njuta av det." Män 
som verkligen tycker om kvinnor och inte ser 
dem som konstiga varelser med obegripliga och 
i grunden äckliga könsorgan: "Efter sex års 
äktenskap ser jag hans okunnighet som ett bevis 
på att han inte bryr sig om mig, och det gör 
verkligen ont. Han ser fortfarande min clitoris 
som något mystiskt som döljs av hår (första 
gången han kysste mig där kom han upp och 
spottade hår)." Män som inte är så inställda på 
tillfredsställelse av lusten att de på sätt och vis 
missar hela vitsen med det sexuella, "som är att 
förlänga njutningen av känslan av lust, att byg

ga upp den högre och högre". (Det sista citatet 
för övrigt efter ett par män som skrivit böcker 
där de ifrågasätter den stereotypa synen på 
manlig sexualitet). 

HITE-RAPPORTEN I SVERIGE 

Nästan lika intressant som Hite-rapporten i sig 
tycker jag reaktionerna på den har varit. Å ena 
sidan har den verkat som ett slags katalysator på 
många kvinnor och börjat ge även svenska 
kvinnor ett språk vi tidigare saknat. Å andra 
sidan har den uppenbarligen väckt en skräck hos 
många, män som kvinnor. Jag har blivit allt mer 
nyfiken på vad det egentligen är som gör en del 
människor så rädda för Hite-rapporten att de 
inte ens drömmer om att ta reda på vad den 
verkligen innehåller utan klamrar sig fast vid 
vad de tror att den innehåller. 

Jag var t ex själv med i ett Kvällsöppet i 
höstas som skulle handla om Hite-rapporten -
åtminstone trodde jag det efter att ha talat med 
en av programledarna. Till programmet hade 
man samlat ihop dels en grupp tonåringar, ledda 
och styrda av några ungdomsledare, och dels en 
utvald samling konstiga vuxna. 

Gemensamt för sam liga var att ingen hade 
läst Hite-rapporten, vilket inte hindrade dem 
från att sitta i TV och i rörande enighet tala om 
hur förskräcklig och/eller ointressant den var. 
Flickorna (i 13-14-årsåldern) förklarade men en 
mun hur lyckliga de var över sina P-piller, men 
menade att det där med orgasmer, det var väl 
inte så viktigt, det kunde man väl vänta med 
tills man blev vuxen. Programledaren deklare
rade att hon för sin del nu vid 40 års ålder inte 
längre hade något behov av Hite-rapporten, för 
nu hade hon löst sina problem, men hade den 
kommit för tio år sen så... (Som om det var 
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något slags kokbok.) En av ungdomsledarna 
hetsade upp sig våldsamt och förklarade att det 
var väl ändå att gå för långt att begära att de 
stackars männen skulle behöva tänka på kvin
nans tillfredsställelse, dom var väl inga tjurar 
heller som kunde hålla på att pilla på en massa 
knappar (det sa han faktiskt, jag antar att han 
hade läst eller hört om clitorisstimulans någon
stans och fått för sig att det är en fråga om att 
pilla på knappar, ett beteende som för övrigt 
inte förefaller mig särskilt typiskt just för tju
rar). En annan äldre ungdomsledare sa att han 
för sin del aldrig hade känt sig så hotad som nu 
när det var så mycket prat om orgasmer och 
kvinnors'sexualitet, men om vi bara började låta 
småbarnen gå nakna så skulle säkert allt fixa 
sig. Per Ragnar sa att det var minsann inte så 
roligt för mannen heller, det där att det rann lite 
sperma ur röret. Det var så han beskrev man
nens orgasm, och jag antar att det var denna 
poetiska beskrivning som kom Expressens 
TV-kritiker att följande dag föreslå att han bor
de utnämnas till kärleksminister. 

Till slut enades alla om att närheten var vik
tigare än orgasmen. 

Jag kände mig som om jag hamnar på ett 
dårhus. Inklämd mellan Per Ragnr och Svante 
Foerster, omgiven av människor som inte bara 
inte hade läst Hite-rapporten utan som verkade 
framsprungna ur den obefläckade avlelsen, an
fallen och misstänkliggjord från alla håll - kun
de man må annat än dåligt? 

Nåväl. Jag försökte trots allt säga att jag 
trodde att Hite-rapporten borde kunna bli en 
väldigt nyttig läsning för dessa ungdomar och 
deras ledare, eftersom de uppenbarligen var så 
okunniga och det ju kunde vara roligt för tjejer
na om de slapp bli fyrtio innan de fick nån 
orgasm. Så sa jag att jag inte kunde inse varför 
de inte kunde vänta med samlagen också tills de 
blev lite äldre, om det nu inte var så bråttom 
med att få något utbyte av dem. Då formligen 
kastade sig undsomeldarna över mig, raskt ut
nämnd till Ungdomens Fiende nummer 1, en 
kontrarevolutionär som förrådde den heliga P-
pillerrevolutionen, och frågade om jag kanske 
ville att de skulle Onanera i stället (killarna 
alltså), precis som om det inte fanns några andra 
alternativ än onani eller samlag. 

Det jag ångrar nu efteråt är att jag inte sa, 
faktiskt inte vågade säga, att det väl rimligtvis : 
måste vara bättre att killarna onanerade än att de 
här tretton- och fjortonåriga tjejerna skulle ställa 
upp och käka P-piller innan de ens är färdig
vuxna utan att få något annat utbyte av det än 
äran att ta emot killarnas sperma! Fast hade jag 
sagt det hade jag väl blivit lynchad. 

Ty det intressanta i den här förvirrade diskus
sionen var att somliga visserligen sade sig vara 
överens om att det viktiga var närheten, gemen
skapen, och att orgasmen (kvinnans alltså) inte 
spelade någon större roll, men samtidigt var de 
fullständigt fixerade vid att denna närhet måste 
uppnås just genom det auktoriserade samlaget. 

Så vitt jag vet är detta den enda gången Hi
te-rapporten behandlats i TV. Vilka slutsatser 
man kan dra av det överlämnar jag åt läsarna att 
avgöra. 

MYTEN OM ELVISPEN 

Vid den tidpunkten höll en ny myt just på att 
uppstå: myten om elsvispen. Med den nu så 

Skolans samfevnads-
underv/sn/ng 

kontra 

Den handledning som skall användas i samlev
nadsundervisningen i grundskolan och gymna
sium, under kanske många år framåt, är välvil
ligt skriven och bemödar sig om att förmedla en 
tolerant och vidgad syn på de sexuella frågorna. 
Den tar samvetsgrant upp alla de problem som 
brukar tas upp i sådana här handledningar, men 
den är andefattig och konventionell i sin grund
syn. I stället för gamla tiders tabu mot utomäk-
tenskaplig sex, så är det nu samlag i fasta för
hållanden som rekommenderas och anbefalles. 
allt annat är undantag som man överser med. 

Det finns mycket att säga om handledningen. 
Till närmare behandling vill jag dock ta upp 
endast en passus och med det vill jag visa hur 
anmärkningsvärt lätt handledningen tar på vik
tiga problem. 

Så här låter det: 
"Det kan vara lämpligt att informera ungdo
mar vid början av puberteten, både pojkar 
och flickor, som en skillnad mellan den man
liga och den kvinnliga tonåringens förmåga 
till orgasm. Hos den unge mannen kan psy
kisk och fysisk sexuell stimulering nästan 
alltid leda till orgasm så snart han är könsmo
gen. Hos den unga kvinnan utvecklas denna 
förmåga i många fall först senare och så små
ningom." 

Med tanke på att flickor genom onani kan få 
orgasm redan från tre-fyra årsåldern så är det 
horribelt att prata om att flickornas "förmåga" 
utvecklas så småningom. Det är inte förmågan 
det beror på. Flickans förmåga till orgasm är 
oberoende av könsmognaden. Att hon oftast 

inte blir fysiskt tillfredsställd beror på den sti
mulering, eller snarare brist på stimulering, hon 
erfar i det traditionella samlaget, vilket ungdo
mar numera ganska allmänt ägnar sig åt redan 
från trettonårsåldem. 

PETTING 

Flickorna hade det faktiskt tio gånger bättre 
på den tiden man ägnade sig åt s.k. petting i 
timmar. Då fick flickan i regel både klitoral 
stimulering och dessutom den fysiska och psy
kiska närhet i form av kyssar, kramar och 
smekningar som hon förutsätts önska och vilja 
ha. I det "vanliga" samlaget fungerar tonårs
flickan numera tyvärr alltför ofta enbart, som 
uppsamlare av pojkens ejakulation. Detta för
hållande betraktar handledningen som något 
oundvikligt. En "kort information" om de 
"sexuella 'misslyckanden" som ofta inträder 
under tiden närmast efter sexualdebuten" anser 
man dock bör ges. 

"Det är inte troligt att ett mycket tidigt sex
uellt förhållande kommer att fungera fysiolo
giskt väl för flickan del" 

är en av de "slutsatser" som handledningen 
drar med anledning av "skillnaden mellan poj
kars och flickors reaktionssätt under de första 
åren efter könsmognaden." Man utgår ifrån att 
det beror på hennes "reaktionssätt", att hon i 
de flesta fall inte får orgasm. Det är självklart 
att hon inte får orgasm, när hennes stimulering 
blir lika med noll, när hans "reaktionssätt" är 
sådant, att han ejakulerar, så fort han kommer 
in i hennes slida. 

ryktbara elvispen förhåller det sig så att den -
naturligtvis! - inte alls förekommer i Hite-rap
porten utan endast i följande mening i Per 
Wästbergs recension i DN: "I amerikanska hem 
verkar vibratorn vanligare än elvispen och i vart 
fall användbarare än den manliga kroppsdel den 
ersätter." En vecka senare, i Kerstin Vinterheds 
otroliga artikel "För att få orgasm måste kvin
nan underordna sig" (DN 13/10) hade elvispen 
förvandlats till ett onaniinstrument (vilket för 
övrigt även kvinnan hade gjort: begrunda föl
jande mening och dess avgrundsdjupa kvinno
förakt: "Måste då alternativet vara elvispar, 
handduschar och lesbisk kärlek /min kursiv/), 
och därifrån har elvispen på rekordkort tid blivit 
en av våra folkkäraste symboler, vilket torde 
vara unikt för ett uttryck som hämtats ur en 
kulturartikel. Elvispen blir vapnet som ska be
mästra den urgamla skräcken för kvinnans sex
ualitet, ett redskap för att förlöjliga och oskad
liggöra de kvinnor som inte ställer upp på att 

stöna och orma sig så snart någon har godheten 
att sticka en penis i dem. 

VAD ÄR DET SOM HOTAS? 

Ändå har jag svårt att förstå vad det egentligen 
är som är så skrämmande med Hite-rapporten. 
Kvinnor - och män - med någon sexuell erfa
renhet kan ju knappast ha blivit till den milda 
grad överraskade. Och egentligen har ingen 
anledning att bli rädd eller känna att "det är 
något fel på mig", eftersom det som främst 
karakteriserar dessa 3 000 kvinnors berättelser 
är mångfalden, de tusen möjligheterna, att alla 
sätt är bra utom de tråkiga. 

Det enda som möjligen kan hotas är lögnen. 
De fejkade orgasmerna. De låtsade ryckningar
na. De konstgjorda stönen. Allt för att stärka 
någon mans taskiga självkänsla. Systrar! Om 
ingen av oss ställer upp på att ljuga och låtsas 
får vi alla det mycket bättre. Männen också. 

Inga-Lisa Sangregorio 
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Den andra "slutsatsen" man drar av "skill
naden" är att flickan bör veta "att utsikterna till 
förbättring i framtiden, när hon blivit mera vux
en, är goda". Vad man menar med detta för
klaras inte. Menar man, att när hon blir äldre så 
har hon lärt sig att anpassa sig, lärt sig att kräva 
lämplig stimulering, resignerat, eller mannen 
blivit äldre och därmed en bättre älskare? Inte 
ett ord sägs om detta. Hon har att vänta på bättre 
tider och därmed bastå! Mycket ofta väntar hon 
tyvärr förgäves. 

Om man vet, att flickor har förmåga till 
orgasm nästan från hur tidig ålder som helst, så 
är det helt enkelt grymt, att som handledningen 
gör, släta över det förhållandet, att flickorna i 
många, många fall och under kanske många år 
endast får fungera som mottagare av pojksarnas 
sperma. I stället för att påpeka nödvändigheten 
av att pojkarna utbildas för samlag, så hoppas 
man stillsamt att flickorna skall dra sig undan 
när de upptäcker att de inte är nöjda. 

Handledningen är mån om att betona, att 
synpunkterna på "skillnaden" i "reaktions
sätt" inte innebär "något påstående att kvin
nans förmåga till orgasm är den dominerande 
aspekten i ett förhållande". (Tror jag det: Om 
det gällde hans förmåga skulle det säkert låta 
annorlunda). Nej, man får givetvis inte glömma 
att "en lång rad andra personliga faktorer har 
avgörande betydelse för hurudan relationen 
blir." Med dessa "andra personliga faktorer" 
menar handledningen sannolikt "trofasthet", 
"vänlighet", "ömhet", "beskydd", "smek
ningar" m.m. Hur ofta får hon det i stället? Och 
har inte pojken också behov av det? I handled
ningen nämns inte ett ord om, att om inte den 
sexuella relationen gick ut på det traditionella 
vaginala samlaget, så skulle flickan kunna få en 
orgasm medan pojken fick nöja sig med "andra 
personliga faktorer''. 

P-PILLER 
Man kan ju faktiskt undra varför en flicka 

skall äta p-piller under kanske ett tiotal år utan 
att ha någon fysisk behållning av samlaget. 
Kanske år av sexuell upphetsning men ingen 
avklingande utlösning, inga möjligheter att prö

va vad hon egentligen skulle kunna uppnå. 
Sperman är ju egentligen killarnas problem. Om 
det förutsätts att flickorna i de flesta fall inte har 
något utbyte av samlaget så finns egentligen 
inget skäl att de skall ha samlag. Och har killar
na så svårt att hålla erektionen under de tidiga 
tonåren, så borde de inte ha samlag utan ejaku-
lera genom onani. 

Det finns ingen anledning att flickan skall 
förstöra sig med p-pillar eller gå igenom aborter 
för något som hon inte har fysisk glädje av. 
Värme, ömhet, smekningar och allt det andra 
kan pojkar och flickor (också vuxna) få på andra 
sätt genom lekar, kramar, kroppslig kontakt 
med både det egna och det motsatta könet. 
Kommer vi fram till att vi inte kan umgås på det 
sättet, är det tid att vi undersöker varför. 

Det är endast vår västerländska förkärlek för 
"tvåsamhet" mellan tjej och kille, som förut
sätter att det är just genom penis i vagina man 
måste söka "värme, närhet och gemenskap". 
Det är en romantisk dröm om det totala uppgå
endet i sin andra halva, som leder till så grotes
ka förhållanden att man ofta tror att den andra 
halvan är vilken som helst man möter. Och 
märk1 att drömmen om detta uppgående i den 
andra halvan till nittionio procent är flickornas. 

ONANI 
Varför uppmanar inte handledningen ton

åringar att onanera tillsammans, kramas, dansa 
och leka och därigenom få sexuell och erotisk 
stimulans och glädje? Fysiskt kan de inte förlora 
något alls på det. Orgasmer genom onani är mer 
koncentrerade och starka än orgasmer genom 
samlag, åtminstone för flickor. Psykiskt kan de 
vinna mycket på det, genom att de då ägnar sig 
åt smekningar och kroppskontakt, inte som 
"förspel" till det vaginala samlaget, utan som 
en glädje och en lustupplevelse värdefull i sig. 

Handledningen framhåller det vaginala sam
laget i en fast relation som det enda saliggöran
de, därför att den förespråkar och sitter fast i ett 
sexualreproduktivt tänkande, trots att samhället 
har accepterat födelsekontroll, och trots allt tal 
om överbefolkningens problem. Man orkar helt 
enkelt inte se människorna som enbart sexuella 

varelser, allrahelst inte kvinnorna, utan man 
envisas med att i första hand vilja se dem som 
presumtiva föräldrar. Man är rädd för att skilja 
sex och barnalstring åt - för tänk om männi
skorna då inte alls bryr sig om att skaffa barn. 
Man glömmer då bort att sex omöjligt kan er
sätta allt annat och uppfylla hela livet. Självbe
varelsedriften, omhändertagandebehovet och 
evighetslängtan försvinner inte för att man inte 
alltid har vaginalt samlag. Men framför allt är 
man rädd för "lösaktighet" och för att upplösa 
den samhällskontroll och det könsrollsmönster 
som de traditionella parförhållandena med dess 
sexuella relationer utgör. 

Sedan jag läst "Samlevnadsundervisning" 
läste jag "Hite-rapporten" och då framstod den 
bok, som kanske ett tiotal år framåt skall ligga 
till grund för skolans undervisning, som fruk
tansvärt grå, trist, glädjelös, andefattig, kon
ventionell och rent ut sagt tråkig. Jag såg en 
oändlig rad av mekaniska samlag framför mig: 
förspel, platå, orgasm och avslappning. Allt 
styrt efter den manliga orgasmens begränsande 
mönster. I Hite-rapproten exploderar det på 
varje sida. Där är som om eldslågor brinner och 
flämtar och brinner på nytt. 

Det är inte för inte som cirkeln i gamla tider 
betraktades som den skönaste och mest fullän
dade av alla former, som de urgamla mandala-
symbolerna är cirklar eller fyrkanter i vilka 
cirklar ingår. Det är inte för inte som mandalen, 
en av mänsklighetens arketyper, avbildar cirk
lande rörelser mot en mittpunkt från vilken nya 
cirklar utgår och som mandalen (cirkeln) är 
symbolen för att den splittrade personligheten 
förvandlats till en helhet. Mandalan är cirkeln 
som bär hela kosmos i sig. 

Om den falloscentrerade stötrörelsen, som 
inte ens är naturlig för mannen, men som är 
typisk för vårt krigiska och aggressiva samhälle 
också i samlaget byts ut mot evighetssymbolen, 
den cirklande rörelsen, oftast använd i kvinnlig 
onani, blir det till gäljde för både män och 
kvinnor. 

Ett exemplar av Hite-rapporten till varje elev 
i högstadiet och gymnasiet! 

Hjördis Levin 
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SLUTA UTNYTTJA KVINNOKROPP 

EN NAKEN TJTJ SOM rÖHSAIJN 

HAR DU SÄKERT St TI MÄH MA 

Vt som har gjort cer. rar uistai.i raen 
ar aktiva i Grupp 6 i Fisksätra. 
Grupp ö år en kvirmöorjanlsation som 
kämpar mot diskrimineringen av hr.nnor 
på alla områden i samnalUt. 

1 Uiställningen v/71,med hjälp av inter.juer 
fVOch fakta, visa på de problem som v/' 
Mkvinnor har. Inne i biblioteket kan du 
dåsa hfila intervjuerna. Fotografier och 
fynåervjupersoner hör ink Ihop. 

Av ett 15-tal intresserade tjejer som an
mälde sig till en introduktionscirkel i 
Stockholmsförorten Fisksätra blev vi 8 st 
som gick igenom hela cirkeln och bildade 
Grupp 8-gruppen i juli 1976. 

Vi är mellan 20 och 35 år, sex av oss har 
barn. Vi har yrken som: sekreterare, metal
larbetare, laboratorieassistent, AMU-elev, 
biblioteksassistent, textilkonstnärinna. 

Vi träffas var 14:e dag, det har visat sig 
att det går inte oftare även om det är myck
et vi skulle vilja göra. Då försöker vi både 
hinna diskutera och genomföra de idéer vi 
har, eftersom vi inte hinner så mycket mel
lan träffarna. 

Historien om 
För att visa vad Grupp 8 är och gör, låter vi här en gruj 
kanske fungerar annorlunda; berätta! 

Vad vi har gj°rt 

Vi har givit ut ett flygblad där vi presente
rar Grupp 8 i Fisksätra. Vi har skrivit brev 
till Konsum om att sluta sälja s k herrtid
ningar. Vi har arbetat mot ett förslag om 
nedläggning av Nacka BB, då anordnade 
vi ett möte med företrädare för de politiska 

partierna (nedläggningsförslaget väckte ett 
så hårt motstånd att det aldrig ens lades 
som förslag i Landstinget). 

Vi har diskuterat familjens roll i samhäl
let. Vi har haft fester och gjort skogspro
menader. Vi lånar mycket böcker av var
andra. 

Foto: Lotta A Idén 
I NACKA BOR DET 27 995 
KVINNOR, AV DESSA ÄR: 

17317 ensamstående kvinnor 
7827 kvinnor har barn 
2097 kvinnor är ensamstående mödrar 
3339 kvinnor är invandrarkvinnor 
382 invandrarkvinnor är ensamståen
de mödrar 

Medelinkomsten (deltidsarbetande 
medräknade) 

Män 52300 kr Kvinnor 28400 kr 

Registrerade aktivt arbetssökande i 
Nacka i sept. -77 

Män 330 Kvinnor 300 
Lediga jobb 130 

Daghemskön 
Fritidshemskön 

2344 barn 
666 barn 

Antal platser i dag, 1334 i Nacka 
Planerad utbyggnad fram till 1982; 
2092 platser 

Det kallas full behovstäckning! 
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\rupp 8:or 
erätta om sig själva. - Din grupp 

Det viktigaste vi har gjort tillsammans är 
ändå utställningen - Kvinna i Fisksätra. Vi 
delade upp oss i olika grupper; Några gjor
de intervjuer, några gjorde collage, 1 foto
graferade, 1 tecknade, 1 gjorde en applika
tion och alla hjälptes åt att redigera materi
alet att texta på skärmar och klistra upp 

bilder. Det handlade om kvinnors arbete 
och barntillsyn, om kvinnokroppens utnytt
jande. Nya idéer kom fram under arbetets 
gång, vi gjorde saker vi aldrig gjort förut, 
vi arbetade tillsammans och hade väldigt 
trevligt. Utställningen hängde sedan på 
Bibliotekets fönster i centrum och väckte 
ett stort intresse. 

Nu är vi omkring 15 stycken som är med 
i gruppen. Vi har ett nära samarbete med 
Aktionsgruppen för dag- och fritidshem. 
Just nu ska vi också undersöka hur arbets
lösheten är för kvinnorna i Nacka. 

Samtal med Lotta, 21 år 
från Boden. Nu med i 
Grupp 8 i Fisksätra. 
• Hur kom det sig att du gick med i 
Grupp 8? 
Jag var med i en kvinnogrupp i Boden och 
tog kontakt med Grupp 8 så fort jag flytta
de till Stockholm. När vi sedan bildade en 
egen grupp i Fisksätra blev arbetet bättre 
och roligare - vi satte igång en cirkel, 
gjorde en utställning o.s.v. 

• Vad har arbetet i Grupp 8 betytt för 
dig personligen? 
- Jag tycker att jag förstår andra tjejer 
bättre. Förr hade jag nästan förakt för tje
jer som målade sig mycket, hade platåskor 
och liknande. Trodde på mansrollen, att 
den var eftersträvansvärd. Nu ser jag den 
rollen som felaktig - det är en "människo-
roll" vi måste eftersträva. När man snack
ar med andra tjejer fattar man ett samhäl
leligt samband; det är inte mej det är fel på 
eftersom de flesta andra har samma pro
blem. Man blir tuffare, vågar ställa krav, 
t.ex. att killar ska göra typiska 
"tjej "-sysslor. 

• Har vi i Grupp 8 betytt något för 
människorna i Fisksätra hittills? 
- Genom att sälja Kvinnobulletinen når 
rätt många kvinnor och vår utställning i 
centrum sågs av många. Även i de person
liga kontakterna påverkar vi ideologiskt 
och praktiskt genom vårt sätt att tänka och 
handla. Jag arbetar t.ex. fackligt på mitt 
arbete. 

• Vad anser du om läget i Sverige, 
allmänt sett, om läget för oss i Grupp 8 
och sambandet däremellan? 
- Det är motvind, kärvt på alla fronter, 
lönesänkningar och arbetslöshet. Allt detta 
återspeglar sig hos människorna, i famil
jerna - tjejerna är trötta. Det är svårt att få 
jobb och nästan omöjligt att få dagisplats -
och det blir jobbigt att komma ifrån till 
mötena. Men det finns ljusa sidor också. 
Vi får kontakt med fler och fler och även 
om inte alla är så aktiva, så vill de vara 
med och håller kontakten, jag tror också 
att medvetenheten om kvinnoförtrycket 
långsamt ökar och därmed också kunska
pen om det kapitalistiska samhällets för
tryck. 

• Vad bör vi göra, vad kan vigöra nu? 
- Vi måste motverka den negativa utveck
lingen, mot arbetslöshet, för arbete och 
daghem och ideologiskt mot t.ex. mo
dersmyten. När vi arbetar mot kvinnoar
betslösheten är det ett led i kampen för 
"Arbete åt alla". 
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VARFÖR AR 
SÅ MÅNGA 
KVINNOR 
ARBETS 

• • 

LÖSA? 

"En kvinnas främsta uppgift här i livet 
är att hitta en man och föda barn." Det 
har vi hört sen spädbarnsåldern. 

I stället för att ha ett eget liv att dela 
med andra, ska vi hänga upp vår 
lycka på en drömprins som ska fixa 
upp tillvaron för oss. Särskilt när det 
är ont om jobb förgylls hemmafrutill
varon och daghemmen angrips. 

Men vi kvinnor är människor. Vi har 
rätt till ett helt liv med arbete, gemen
skap och kärlek. 

Har vi inte ett arbete att försörja oss 
på, blir mannen inte ett val, utan vår 
försörjning. 

Har våra barn inte daghemsplats, 
blir samvaron med dom ett tvång i 
stället för givande gemenskap. 

Vi kvinnor räknas inte som fullgod 
arbetskraft. Med hänvisning till vårt 
huvudansvar barnen, mannen och 
hemmet, görs vi till en lättrörlig reserv 
på arbetsmarknaden. Vi får ta de 
sämsta jobben på de sämsta tiderna. 
När det blir ont om jobb ifrågasätts om 
kvinnorna överhuvudtaget ska ar
beta. 

Vi måste visa att vi inte finner oss i 
att kastas ut från arbetsmarknaden. 
Vi måste visa att vi är hela människor 
som kräver ett helt liv. 

SDK ARBETE 
ANMÄL DIG TILL ARBETSFÖR
MEDLINGEN 
ANMÄL DINA BARN TILL DAGIS
KON 

På följande sidor har Grupp 8-grupper 
intervjuat arbetslösa kvinnor i hela lan
det, från Luleå i norr till Malmö i söder. 
Vi skriver också om synen på kvinnornas 
arbetslöshet, om arbetslöshetsersättning 
åt alla och om vad arbetsförmedlingen 
kan göra. 

Vi är kvinnor och därför kräver vi arbete! 

AHL 
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Kvinnokulturfestivalen (21-22-23 okto
ber 1977) på gamla riksdagshuset i 
Stockholm blev en manifestation utan 
like. Här såg vi att kvinnorörelsen är 
bred och väldig - hit kom kvinnor i 
chartrade bussar från södra Sverige, hit 
kom de i ett abonnerat tåg från Norr
land. 

Arrangör var föreningen Kvinnokul
tur som delar ut pengar som lån eller 
gåva till kvinnliga kulturarbetare som 
annars inte får pengar någonstans ifrån 
till sina projekt. 

De fyra föreställningar som gavs var 
alla slutsålda. Varje föreställning hade 
ett eget tema: Arbete, sex, kärlek och 
barn. Inom varje tema varvades teater, 
musik, dans, tal och dikt. Där fanns en 
del av kvinnokampens resulat, en över
blick av kvinnligt skapande idag, gamla 
och nya förebilder. Syftet var att visa 
sambandet mellan kvinnokulturen och 
kvinnokampen förr och nu. 

Parallellt med festivalen i gamla riks
dagshuset anordnade kvinnliga filmar
betarnas förbund en kvinnofilmsfestival 
på Folkets bio. 

På gamla riksdagshuset fanns också 
den första stora samlingen av kvinnliga 
bildkonstnärer. Det är den som den här 
artikeln kommer att handla om. 

U£st<xUW>VA^erv 
Bild och form är en del av begreppet kultur. 
Därför kom idén om en utställning spontant upp 
när vi började tala om Kvinnokulturfestivalen i 
dec -76. 

Efter diskussioner om vilken konst vi skulle 
visa, t ex en historisk tillbakablick på kvinnors 
brukskonst eller produkter som speglar behovet 
hos varje mänska att skapa, kom vi fram till att 
en viktig fråga för oss (själva konstnärer) var att 
försöka ta reda på vilka frågor kvinnliga konst
närer är sysselsatta med just nu. 

Vi fick insyn i de förhållanden under vilka 
kvinnliga konstnärer arbetar: Ofta med annat 
försörjningsarbete, utan ateljé och med små 
barn, betingelser som hindrar dem från den 
kontinuitet som är nödvändig för att utvecklas 
som konstnär. 

Hur arbetades utställningen fram? 
Vi var som mest 14 personer uppdelade i 

grupper om foto, textil, skulptur och måleri/ 
grafik. Representanter från grupperna möttes 
c:a 20 ggr för att samordna hela utställningen. 
Från början hade bestämts att inga beslut fick 
göras innan helheten fastställts, vilket tyvärr 
gick ut över de tillfrågade konstnärerna, som 
lämnades osäkra om sitt deltagande in i det 
sista. 

Vad ville vi med utställningen? 
För att citera festivalkatalogen, (där en full

ständig deltagarlista finns, (5 kr hos Kvinno
bokhandlarna och Akademibokhandeln) "Vi 
vill visa upp hur en del av kvinnors konst och 
kultur ser ut just nu. Motivkretsen för de olika 
uttrycksmedlen och materialen har varit "kvin
nors liv i arbete, kamp familj och barn". Vi 
skulle vilja utvidga själva kulturbegreppet till 
att också gälla - barnuppfostran - miljöansvar -
facklig kamp. Kvinnors konst präglas av deras 
vardag. Kvinnliga konstnärers förutsättningar är 
annorlunda än männens. Vi måste börja formu
lera dem. Utställningen är inte representativ för 
kvinnlig konst idag. Men vi har försökt få med 
dels olika generationer kvinnor, dels etablerade 
och oetablerade. Vi hoppas den innebären upp
muntran till nya kontakter, diskussioner och 
djärva friska initiativ." 

Hur gick vi till väga? 
Pga art vi inte är proffs och detta för oss var 

en kvälls-sysselsättning, kunde vi inte ge oss in 
på att bjuda in konstnärer från hela landet. Det 
innebar att vi utgick ifrån vad vi och andra 
intresserade kände till. Urvalet vi gjorde base
rade sig på hela festivalens tema. 

Arbetet med hängning etc 
Riksdagshuset är fullbokat månader i förväg, 

vilket betydde att vi hade ett knappt dygn på oss 
att ta emot och hänga de 95 utställningsdelta
garnas arbeten. Vi hade heller inte sett allt i 
förväg, ibland fått en beskrivning med måt-
tuppgift. En av oss hade gjort en modell av 
utställningsrummet i liten scala och vi hade pla
nerat in de anmälda sakerna i modellen i fri-
märksstora bitar. En omöjlig uppgift sa många! 
När vi äntligen slog upp dörrarna för besökarna 
kunde vi konstatera att få orkade tillgodogöra 
sig utställningen i dess helhet. 

Vad blev resultatet? 
Under 3 dagar kunde endast de som köpt 

biljetter till festivalen se utställningen. Det på
gick föreställningar samtidigt vilket bidrog till 
att ge en känsla av övermättnad. Hade vi varit 
förutseende och fler som jobbat kunde vi haft 
öppet också under andra tider. Antalet besökare 
hade begränsats av brandmyndigheterna. Det 
översvälmande intresset för festivalen vände 
uppochner på all befintlig planering. Inte heller 
de bidragsgivare och konstkritiker vi skrivit till 
kom in genom dörrarna. En timme var avsatt för 
pressvisning. De som inte kunde komma då 
hade svårt att göra sig gällande i den långa kön 
utanför Riksdagshuset. 

Vilka bilder fick vi se? 
Vi kunde urskilja olika motivgrupper som till 
exempel: Kvinnlig livskraft, Hemma(-fru)bil-
der, Den dubbelarbetande Kvinnan, Yrkesar
bete, Barnet, Den förkrympta mannen, Port
rätt, Mänskan i det teknokratiska samhället, 
Vardagstingen omkring oss. Miljöbilder, och 
Politiska dokument. 

Vad tyckte de som såg utställningen? 
Spridda omdömen kom till våra öron, alltifrån 
att bilderna var angelägna och verklighetsnära, 
vackra och innehållsrika - till att bilderna var 
fula och visade en svart sida av kvinnors liv och 
att det inte gick att följa någon röd tråd genom 
myllret av utställda arbeten. Många tyckte att vi 
sprängt den konventionella utställningsstilen 
genom att vi lyckats blanda olika stilriktningar. 
Våra egna intryck var en ojämn men stark hel
hetsbild. Det var en stor upplevelse att se så 
många bra arbeten kring kvinnotemat. De olika 
bildstilarna gav stöd åt varandra och vi frågar 
oss: Finns det ett kvinnligt bildspråk, eller hål
ler det på att födas ett? Vad är utmärkande för 
det språket - vem förstår det? Blir de medvetna 
bilder som kvinnor gör uppmärksammade av 
konstkritiker och -uppköpare? 

Hur ska vi fortsätta? 
Direkt efter festivalen försökte vi placera ut
ställningen någonannanstans. Intresse fanns, 
men gallerierna har långtidsplanering och kunde 
inte ta emot. Riksutställningar kunde diskutera 
en nerbantad vandringsutställning, vilket vi an
såg skulle bryta helheten. F.n. förhandlar vi 
med ett stort kommunalt Stockholmsgalleri om 
en ny utställning. Där kan vi få plats med ett 
genomarbetat och väl förberett arbete och dit 
hittar en större publik, kritiker och uppköpare, 
även om vi i princip är motståndare till att bilder 
och form över huvudtaget placeras i gallerier. 

Bildgruppen i Kvinnokultur 
genom Bitte, Marie, Gittan, 

Barbro och Veronica 
Kvinnokulturs Solidariska Stödfond 

Föreningen Kvinnokultur äger en projekt
fond som delar ut bidrag till arbetsprojekt 
som överensstämmer med föreningens 
programförklaring. 

• Kvinnokultur vill verka på en antiimperi-
alistisk, antipatriarkal och antikommersiell 
grund. 

• Kvinnokultur arbetar för att definiera vår 
kvinnokultur i Sverige, utveckla en ideolo
gisk kamp och skapa sanna kvinnobilder. 

• Kvinnokultur ser som sin uppgift att 
knyta an till de värdefulla inslagen i kvinno
kulturen förr och nu. 

Ansökan till projektfonden ska vara inne 
senast 15 februari 1978! 

Fonden är uppdelad på en gåvodel och 
en lånedel, bidrag kan sökas i form av gåva 
eller lån. 

Ansökan ska innehålla, förutom namn 
och adress, om bidraget som söks är lån 
eller gåva, arbetsprojektets innehåll, om
fattning, budget, tidsplan, syftet med pro
jektet samt eventuellt tidigare sökta finan
sieringsvägar och dess resultat. 

Ansökan skickas till och ytterligare upp
lysningar lämnas av 

Föreningen Kvinnokultur 
c/o Annika Nordin, Mårdstigen 5, 171 71 

Solina 
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1 Karin Ward-Pontén ' 'Bröstbild'' relief. 
2 BethLaurin, "Jag lyfter" teckning. 
3 Eva Grytt, "Struts" olja. 
4 Marie Nilsson, ' 'Barnstudier'' foto. 
5 Monica Englund, '' Sittande förlossning'' foto. 
6 Uta Jacobs, "Födseln", terracotta-relief. 
7 Boi Edberg/Kerstin Abram-Nilsson, på hyrd qffischplats i Stock
holm 1969 satte de upp bilder mot kärnkraften: Atomkokt fisk 
8 Elsa Vaidel "20 dec 1967" väv från Kungsgatan i Stockholm. 
9 Ann Eriksson, foton om en gammal städerskas arbetsförhållan
den. 

Bilder som vi skulle velat visa som ej fanns i svart/vitt: 
Johanna Haids foto om kvinnans värde; den unga bruden på en 

reklambild bredvid en vanlig tvätterska. 
Katarina Olausson serie i olja och Kersti Söderström-Ergons 

grafik om kvinnans situation inom hemmets väggar. 
Lina Hagermans baby omgiven av prylar istället för mänsklig

het. 
Ingi Kirseboms olja där barnen hjälper mannen ut ur bojorna. 
Ann-Mari Anttilas plastskulptur av en folieinpackad och pris-

märkt mänska och Barbro Hedströms träskulptur "Robotomise-
rad'', handlar om ensamhet. 

Att i Johansson hade med miljöbilder som hon reser runt och 
håller föredrag om. 

Lotta Hagermans klarsynta och med ömhet avbildade diskho och 
sysaker, i olja och Vera Nilssons litografi "Negritude" och afri
kansk frihetskamp skulle vi också velat visa. 

Foto: Marie Nilsson 
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VERS I ARBETSLÖSHETSTIDER Unga lejoninnor 
skrev och ritade 

Tio små tjejer ville ha ett jobb 
En till arbetsförmedlingen gick 
Där till svar hon fick 
att hon var för ung - och inte karl! 
Så var det bara nio kvar. 

Nio små tjejer ville ha ett jobb 
En fick jobb med timlön tio spänn 
Hon skrek: "Så lite får väl inga män? 
Det får väl vara någon måtta!" 
Så var de bara åtta. 

Åtta små tjejer ville ha ett jobb 
En av dem fick höra från karln: 
'Tänk på våra barn! 
Skulle inte jag kunna försörja min fru?" 
Sen var de bara sju. 

Fem små tjejer ville ha ett jobb 
En ville bilar laga 
Men på verkstan man beklaga: 
"Killarnas koncentration du skulle äventyra" 
Så var de bara fyra. *\, 

Fyra små tjejer ville ha ett jobb 
En på skolan hade blivit led 
Hon hade ingen utbildning att komma med 
I konkurrensen hamna hon breve' 
Och sen var de bara tre. 

* 

Sju små tjejer ville ha ett jobb 
En i Norrland ville stanna 
Förmedlarn rynkade sin panna: 
"Arbetskraften måste vara flex
ibel" Så var de bara sex. 

Sex små tjejer ville ha ett jobb 
En var så illa tvungen 
att stanna hemma hos ungen 
för det var fullt på alla daghem. 
Så var de bara fem. 

Tre små tjejer ville ha ett jobb 
En av dem var hemmafru och mod till sig tog 
Hon till arbetsförmedlingen drog 
Men hon var för gammal för att arbete få 
Sen var de bara två. 

Två små tjejer ville ha ett jobb 
En i Stockholm boende 
led av dåligt självförtroende 
Hon med droger börjat har 
Nu endast en var kvar 

Den sista lilla tjejen försökte även hon: 
"I ett års tid jag sökte alla jobben 
men överallt så fick jag nobben. 
Va' fan har jag att förlora? 
Nej, nu blir jag hora!" 

h % 
Unga Lejoninnor är en lokalgrupp i Grupp 8, 
Stockholm, som tar in tonårstjejer. 
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Varför är preventiv 
3 

1977 steg p-pillerförsäljningen med sex procent. Långt mer än en halv mil
jon svenska kvinnor äter idag p-piller. Omkring trehundratusen kvinnor har 
spiral. 

Från den första januari i år har barnmorskorna rätt att skriva ut och sätta in 
p-piller resp. spiral. Denna lagändring kommer rimligen att innebära att de 
sprids ännu mer. 

Men många kvinnor är starkt kritiska mot p-medlen som de verkar idag. 
Kan vi verkligen lita på att p-pillren inte ger svårare bieffekter på lång sikt? 
Är det bra med sprialer när man inte ens vet hur de fungerar i livmodern? Är 
vi i själva verket små försökskaniner åt de kommersiella läkemedelsbola
gen? 

Vi bad Inga Lisa Sangregorio prata med Kajsa Sundström, som är soci
alstyrelsens expert på p-medel. När vi läste den färdiga intervjun blev några 
av oss förvånade och upprörda över vad Kajsa har att säja om spiralen -
trenden tycks ha svängt mot spiralen för p-piller ganska snabbt. Vad vet vi 
om vad de kommer att säja imorgon? 

Vi har snackat om p-medel i redaktionen medan vi jobbat med materialet. 
Vi har väldigt olika erfarenheter och åsikter om vilket som är bra, eller 
snarare: vilken metod som är minst skadlig. 

En av oss har pessar och har aldrig prövat något annat för hon tycker det 
funkar jättefint. Men en har blivit med barn trots pessar och vill därför inte 
rekommendera det. 

Flera käkar p-piller, några har inga besvär att rapportera. Men en av oss 
har fått svår amonorré (utebliven mens) av p-piller och känner sig mycket 
skeptisk mot dem. 

En har haft spiral i sex år utan minsta problem. Men flera av oss är 
observanta på att spiraler kan ge sin bärarinna bekymmer. 

Kort sagt: vilket som är det bästa p-medlet kan vi inte enas om. Det beror 
på vilken människa man är och vilken sexliv man har. Det beror på tidigare 
hälsa och kanske på ärftliga faktorer. 

Men varför får man så sällan prata igenom sin "bakgrund" på detta område 
hos läkarna och på preventivmedelsrådgivningen? 

Nina berättar i sin artikel "Apropos dåliga gynekologer" om något som vi 
tror bara är allt för vanligt: att de väsentliga frågorna ställs försent. Ofta 
kanske först när p-medlen börjat göra skada? 

Varför är forskningen kring effekterna av p-medel så slarvig? Om ingen för 
våra problem "till protokollet" - kan man verkligen lita på statistiken över 
riskfaktorerna? 
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medlen inte bättre 
Juristhuset i Stockholm utreder just 

nu ett hundratal fall av blodpropp hos 
kvinnor som käkat p-piller. Praktiskt 
taget alla de vanligast förekommande 
märkena på 60-talet är representerade 
med några dödsfall. Stämningsansökan 
har lämnats in mot 

- ASTRA. Sexton kvinnor som ätit 
Conluten och Conlunette har fått svå
rartade blodproppar varav åtta avlidit. 

- SCHERING. Sju fall som ätit An-
lovar och Anlovar Mite. Två är döda 
och fem invalidiserade. 

- PHARMACIA. Fem fall som ätit 
Lyndiol och Lyndiol Mite. Tre döda. 

De flesta av de gamla p-pillren inne
höll 100 mikrogram syntetiskt östrogen 
per tablett. De nyare pillren, till exem
pel Neovletta och Folkmin, innehåller 
bara hälften eller en tredjedel så myck
et. Det syntetiska östrogenet (som alltså 
är ett konstgjort kvinnligt könshormon) 
anses kunna framkalla bland annat 
blodpropp, migrän, synförändringar, 
förhöjda blodfetthalter, förhöjt blodt
ryck, leverskador och leversvulster. 
Dessutom blir man lätt deprimerad och 
många tappar sexlusten. 

När sånt här blir känt gör p-piller-
fabrikanterna förstås vad de kan för att 
"förbättra" pillren. Men nån garanti 
för att de nya pillren verkligen är mind
re farliga har vi inte. Tvärtom visar en 
engelsk undersökning på att lågdospill-
ren inte är bättre än de tidiga p-pillren 
med hög halt av syntetiskt östrogen. 

:QD k .J 
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Kvinnohus 
i Göteborg! 

- Är Du kvinna och befinner dig i Göteborg och inte vet vart Du skall ta vägen 
- Vill Du fika, läsa, låna eller köpa kvinnolitteratur 
- Vill Du motionera, musisera eller fota och framkalla 
- Har du blivit misshandlad/våldtagen och behöver hjälp och någon att prata med 
- Vill Du och några fler kvinnor starta egna kurser 
- Behöver Du och Din kvinnogrupp någonstans att ta vägen 
- Vill Du ha kontakt med de olika kvinnoorganisationerna i stan 
Eller vill Du helt enkelt bara träffa andra kvinnor att prata och känna systerskap 
med. 

VÄLKOMMEN TILL KVINNOHUSET 



Så här kan du skriva när du vill anmäla 
porrskyltning 
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Efter allsköns "terrorverksamhet", mot af-
fischklistring, spraymålning e t c, mot porrbu
tikernas skyltning har vi nu funnit en legal väg 
att bekämpa porrens förnedring av kvinnan. 
Naturligtvis måste vi pröva också den vägen. 

I brottsbalken 16:11 finns en bestämmelse 
som förbjuder anstötlig skyldning. Så här lyder 
lagtexten: 

"Den som på eller vid allmän plats genom 
skyltning eller annat liknande förfarande förevi
sar pornografisk bild på sätt som är ägnat att 
väcka allmän anstöt dömes för otillåtet förfa
rande med pornografisk bild till böter eller 
fängelse i högst sex månader. . ." 

Det är en lag som knappast har tillämpats alls 
och som rymmer en möjlighet att sätta dit i 
princip all porrskyltning. Att åklagarens praxis 
är att väcka åtal endast då det rör sig om rena 
samlagsbilder är ett förhållande vi måste ändra 
på, vi måste få åklagaren att begripa att det inte 
är samlagsbilder i sig som vi upplever som 
anstötliga, utan förnedringen och behandlingen 
av kvinnan som sexualobjekt. Just nu skyltas 
framför allt med sadistiska bilder, där kvinnor 
kedjas, binds och misshandlas för att tillfreds
ställa männens njutningslystnad. 

Kvinnoprojektet vid Jakobsbergs folkhögs
kola har tryckt upp en blankett som kan använ
das vid anmälningar i Stockholm. Tjejerna har 
också börjat anmäla butiker och klubbar, men 
det måste ösa in anmälningar. Så fort du passe
rar en porrbutik, skriv upp adressen och anmäl. 
Du har rätt att vara anonym och vid eventuell 
rättegång behöver du själv inte delta på något 
sätt. Kontakta polisen ett tag efter anmälan för 
att kolla att de gjort polisundersökning. 

Lena Israelsson 

Kvinnoprojektet vid Jakobsbergs folkhögskola 
har startat en namninsamling mot den sexuella 
stympning av kvinnor som sker i ett 30-tal län
der över hela världen. Det beräknas att ungefär 
20 miljoner kvinnor i dag är omskurna. Clitoris 
och i vissa fall inre och yttre blygdläpparna har 

avlägsnats för att de inte skall uppleva sexuell 
njutnad och för att de skall vara sina män trog
na. Namninsamlingen syftar till att tvinga den 
svenska FN-delegationen att ta upp kvinnos
tympningen i FN. Vill du vara med och samla 
namn, skriv till Kvinnoprojektet, Jakobsbergs 
folkhögskola, Box 161, 175 23 Järfälla. Skicka 
med ett frankerat kuvert! 
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I SÖKANDET EFTER V Å R A ^ 
KYRKOMÖDRAR - EN TEOLOGI 

FÖR FEMINISTER 
För 20 år sedan kom beslutet att kvinnor 
skulle kunna bli präster i svenska kyrkan. 
Sedan dess har det förekommit ständiga 
protester från manliga präster som anser att 
kvinnor inte kan vara präster. Man är alltså 
inte enbart motståndare till kvinnopräster 
utan menar att en kvinna faktiskt inte kan 
vara präst, och detta på grund av kön. Som 
stöd för denna uppfattning använder man 
sig av bibeln där bibelcitat, lösryckta ur sitt 
sammanhang, blir argument. 

Vid undersökningar som gjorts av man
liga teologie studerandes åsikter visar det 
sig att kvinnoprästmotståndarna har en 
konservativ samhällsuppfattning och kvin
nosyn. Många menar att kvinnans roll, 
kvinnans syfte, är att vara moder och sköta 
hemmet. Att dessa åsikter så öppet kom
mer i jdagen och att kampen mot kvinnliga 
präster blir så hård beror på att man anser 
sig stå på biblisk grund. Man har en aukto
ritet som ger de rätta svaren och behöver 
alltså inte se sig själv som ansvarig för sina 
åsikter. Därför kan kvinnoprästmotstån-
dare se sig som martyrer. En liten grupp i 
samhället som står för den rätta tron och 
som förföljs på grund av sin övertygelse. 

Vad som händer nu är att kampen hård
nat. Det är de nya, unga prästerna som är 
de hårdaste motståndarna. Det är dessa 
som gömmer ansiktet och håller händerna 
för öronen eller går ut när en kvinna ska 
predika. 

Eftersom det i många församlingar 
finns manliga präser som vägrar att 
samarbeta med kvinnliga präster så kan 
det vara svårt för en kvinna att hitta 
tjänster där det finns förutsättningar för 
samarbete. 

Ännu svårare är det för de kvinnliga 
pastorerna inom frikyrkorna. En stor del 
av kvinnorna är arbetslösa därför att de 
erbjudits tjänster i orter dit de inte kun
nat flytta om familjen skulle följa med. 
Den kvinnosyn som så tydligt avspeglas 

i kyrkan är alltså inte bara en fråga om 
kvinnliga präster utan en syn på kvinnan 
överhuvudtaget. En kvinnosyn som finns i 
hela samhället men som öppet predikas i 
kyrkan: Kvinnan är underordnad mannen! 
Förtigen 
kvinnohistoria 

Kvinnor har genom århundradena sökt tol
ka evangelium och leva i det. Men de tra
ditioner och de texter som bevarats om 
kvinnors religiositet är sådana som passat 
in i det partiarkala mönstret. Kvinnliga 
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helgon inom katolska kyrkan, har utmärkts 
av att vara jungfrur eller av att åtminstone 
leva i celibat under sin religiösa aktivitet. 
Dessa kvinnors upplevelser och liv har 
oftast tolkats och skrivit ner av män. 

Häxprocesserna under 14-1700-talen då 
ca 3 miljoner kvinnor utrotades har stän
digt förtigits. När man som teolog läser om 
medeltiden nämns aldrig processerna eller 
utrostningen. Hitintills har det inte heller 
forskats i ämnet på ett sådant sätt att vi 
klart kan se vad som verkligen hände. Vi 
vet bara att miljontals kvinnor drabbades 
av ett ohyggligt öde och att kyrkan står 
som en ansvarig för vad som hände. Vår 
historia har negligerats på ett otroligt sätt! 
Kyrkan och 
det andra könet 

Mary Daly tillhör den första av de moderna 
feministteologerna. 1968 gav hon ut boken 
The church and the second sex. Boken 
trycktes i liten upplaga och när förlaget 
äntligen vågade trycka en ny upplaga näs
tan 10 år senare, så krävde Mary Daly att 
få ett nött förord insatt. Vad som hänt var 
att Mary Daly dragits med av kvinnorörel
sen och blivit feminist. Hon såg sin första 
bok som omedveten och innehållande en 
oriktig analys. Mary Daly arbetar inte 
längre inom kyrkan som hon ser som ett 
uttryck för patriarkalism. Hon kallar sig 
inte längre för kristen utan för post- cristi-
an, dvs efter- kristen. 

En viktig anledning att nämna Mary 
Daly är att hon är den första kvinna som 
man kallat för feministteolog och därför att 
hennes forskning har inspirerat och fört 

andra kvinnliga teologer mot ett feminis-
tiskt perspektiv. Att vara post-cristian be
tyder för Mary Daly inte nödvändigtvis att 
man är ateist. Men hon anser att den krist
na tron är gjord av män för män. De parti
arkala strukturerna i kristendomen är allt
för svåra för att kunna ge befrielse åt kvin
nor. Hon ser en manlig guddom med Fa
dern, Sonen och den Heliga Ande. Hon ser 
samma struktur i bilden av Jesus med sina 
manliga apostlar. För Mary Daly blev det 
omöjligt att kalla sig kristen med den nu
varande patriarkala dominansen i kyrkan. 

Det finns andra feministteologer som 
menar att de patriarkala strukturerna som 
nu finns i kyrkan inte avspeglar bibelns 
egentliga budskap, utan är beroende av att 
det är män som tolkar och bestämmer, män 
som har makten. Tolkningen av evangeliet 
som befriande undanhålls kvinnorna. De 
anser att i bibelns budskap finns varken 
sexism eller rasism. 

Letty Russel skriver om feministteologin 
som en del av befrielse teologin, om kvin
noförtryck som beror på de kapitalistiska 
patriarkala strukturerna. Hon finner att vi 
kvinnor för vår kamp jämsides med alla 
andra förtryckta. 

Mary Daly däremot talar om förtrycket 
av kvinnor som det mest grundläggande av 
alla förtryck. Rosemary Radford Reuther 
tar sin utgångspunkt i skapelsetanken och 
arbetar med femimism, ekologi och teolo
gi-

Feministteologin har blivit omfattande i 
USA och en del europeiska länder. I Hol
land finns t ex en professur i feminism och 
kristendom. En hel flod av litteratur kom
mer från olika länder om teologi ur en 
kvinnlig, feministisk utgångspunkt. 

Kvinnor i katolska kyrkan sluter sig 
samman och kämpar för rätten till präs
tämbetet och för att kunna förändra kyr
kans strukturer. 

Sökandet efter 
våra kyrkomödrar 

Feministteologin gör upp med kyrkans 
patriarkala tolkningar genom att skapa ett 
nytt språk och nya symboler. Den vänder 
upp och ner på invanda begrepp och tving
ar oss in i sökandet efter våra kyrkomöd
rar. Dagens kvinnopräster är inte en nypå-
funnen idé. Vi är bara toppen på isberget, 
bakom oss har vi tusentals kvinnor och 
kyrkomödrar som stöttar oss. 

Lena Olsson 



Bilder Ann Mari Langemar 
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Den 18, 19 och 20 augusti - sommarens 
vackraste helg, ja kanske den vackraste i 
kvinnominne, med skinande sol från en 
klarblå himmel, ljuvlig värme i luften, 
var det kvinnohusfestival i Stockholm. 
Under dessa dagar, kvällar och nätter 
dansade, sjöng, spelade, diktläste, kra
made, tittade och pratade tusentals 
kvinnor för varandra och med varandra. 

Avspänt och roligt, opretentiöst och 
kanske därför blev resultatet så stor
slaget. 

På lördag och söndag ringlade sig 
långa lämmeltåg av kvinnor i olika åld
rar, med barnvagn och utan, med mat
säckskorg eller karlsällskap under armen, 
i riktning mot Rålambshovsparken på 
Norr Mälarstrand. Här var fullt pro
gram, gratis, från ca 12 till framemot 
middagstid. Och på kvällen från klockan 
19, fredag, lördag och söndag var det 
fest inomhus. 

Festivalens upptakt på fredag kväll 
var långsam, fullpackad och tvåkönad. 
Jämfört med lördagskvällen, som var en
bart för kvinnor. Trots att det då var lika 
mycket folk, så var det märkbart tystare 
och lugnare. Avspänt, helt enkelt, på det 
sätt som vi kvinnor ibland behöver. Lör
dagskvällen var på många sätt festivalens 
höjdpunkt: Stämningen steg, sakta men 
säkert under kvällen lopp, kvinnor satt 

överallt, i serveringen, på golven, i vis-
caféet, och pratade och skrattade och 
lyssnade och talade med varandra, eller 
dansade. Särskilt efter att den danska 
rock-jazzbeatgruppen S0sterrock från 
Köpenhamn drog igång vid 23-tiden. De 
spelade i ca fyra timmar och praktiskt 
taget alla i publiken var på bena under 
den tiden, dansande eller bara små vag
gande med, när benmusklerna proteste
rade, för det går helt enkelt inte att sitta 
still när de spelar! 

Avslutningen var magnifik och med
verkade gjorde alla som inte hade själv
dött i något hörn av ren utmattning, eller 
släpat sig hem på alla fyra för att orka 
med morgondagens kvinnofest. Vi dan
sade med armarna om varandra i en 
lång, buktande orm och sjöng om och 
om igen en sång som S0sterrock hade 
med sig från Köpenhamn: 

"Vägen är lång, 
hårt vi får kämpa 
innan vi alla nått fram 
Systrar, släpp mig aldrig, 
Vi ska tillsammans 
hitta hem! 

Text: 

AnnMari Langemar och 

Ebba Witt-Brattström 

Bild: 

Birgitta Lagerström 

Som Carolina en åtta, sa: "Det bästa 
med Kvinnofestivalen var den känsla 
den lyckades förmedla av att det är så 
kul att vara tillsammans, att idén om 
ett kvinnohus plötsligt blev konkret. Att 
det är så enkelt - vi behöver varandra, 
vi är så starka tillsammans". 

Ungefär så kunde det kännas, på 
Kvinnohusfestivalen 1978 i Stockholm. 
Och då har vi ändå inte berättat om 
Feminist improvising group som spelade 
alla instrument man kan tänka sig, och 
som fick hela publiken att spela och 
dansa med, i en enda stor, härlig, sur
rande bikupa. . . 
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"Hur vi gjorde en 
festival och vad som 
hände undertiden"... 

Vi sitter i Grupp 8:s råkalla källarlokal och 
pratar längtansfullt om kvinnohus och 
kvinnofestival med festivalgruppen. Det är 
Eva Vahlne, Marina Lagercrantz och Adina 
Jägbeck. 

Om hur viktigt det är att det blir ett stort 
hus, ett som rymmer oss alla, att vi ska slip
pa tränga ihop oss som vi alltid gör, vi kvin
nor. Mormonhuset på Svartensgatan har 
just föreslagits som Kvinnohus, och det 
verkar närmast idealiskt. Stormötessal ner
till, gårdshus där hotade kvinnor kan känna 
sig lugna och säkra, många fina utrymmen 
till alla de tänkta aktiviteterna där. Den 18 
september ska det avgöras i kommunfull
mäktige. 

KB: Vilka funktioner ska huset ha, har ni 
tänkt er? 
- En första funktion är för misshandlade 
kvinnor. Det ska finnas telefonjour och ju
ridisk och psykologisk rådgivning. Det är 
den sociala funktionen. Sen finns det en 
politisk också, dvs att alla kvinnoorganisa
tioner (de flesta är intresserade) ska kunna 
utnyttja det. Och en sista funktion, en mer 
öppen verksamhet med bokhandel, före
drag, cafeteria, kurser, studiegrupper, 
osv.. . 

KB: Vet ni hur ni ska organisera allt, så 
det fungerar? 
Adina: I början måste vi pröva många ar
betsformer, en del kommer säkert att miss
lyckas, och andra blir rutiner som fungerar. 

Marina: Men vi fungerar ju redan nu och är 
uppdelade i olika arbetsgrupper som förbe
reder sig inför Kvinnohuset. Vi har social-
joursgruppen/KRISgruppen, som står för 
Kvinnans Rätt i Samhället, Layoutkurs-
gruppen, Festivalgruppen, Husletargrup-
pen och PR-gruppen. 

KB: Om inte festivalen hade varit-tror ni 
då att kommunen skulle ha kommit med 
förslag på kvinnohus så snabbt? 
Nej, det tror vi inte. Den här manifestatio
nen har absolut varit betydelsefull, men å 
andra sidan har kvinnohusgruppen arbetat i 
två år för att få det här kvinnohuset. Det 
måste ju också ha en viss betydelse. 

Vi diskuterar skillnaden mellan kvinno
kulturfestivalen i slutet på förra året och 
denna festival, och enas om att det nog var 
mindre pretentiöst här, och kanske också 
därför en finare stämning. 
Eva: Alla som uppträdde var ju tjejer och 
tjej grupper - till skillnad från kvinnokul-
turfestivalen där också killar fanns på scen -
med anknytning till kvinnorörelsen. Alla 
hade ett kvinnopolitiskt budskap och var 
inte speciellt etablerade. Sen hade vi inte 
samma enorma apparat, och var inte lika 
hierarkiska i sättet att arbeta som på kvin
nokulturfestivalen. Alla arrangörer var 
t.ex. amatörer. Och vi försökte vara super
demokratiska. 

Adina: Kvinnohusgruppen och festi
valgruppens sätt att arbeta på är att om det 
kör ihop sig så går vi en "runda" och låter 
alla närvarande säga vad de tycker. Sen be
slutar vi tillsammans. 

KB: Hur klarade ni det, hur många var ni 
inför festivalen? 
Marina: I kärnan var vi bara 5-6 stycken 
under sommaren, sen blev vi lite fler och 
strax innan, två veckor före ungefär, ringde 
vi runt och samlade ihop 20 personer till. 
Som funktionärer hade vi ytterligare ett 
hundratal som ställde upp under festival
dagarna. 

KB: Som ringar på vattnet. 
Marina: Ja, och alla gjorde något, från att 
skramla in pengar till att jobba ihjäl sig. 

Diskussionen om mansförbudet på två 
festkvällar, lördag och söndag, har förts 
under hela festivalarbetet. Men man har 
hållit fast vid det, med motiveringen att 
kvinnor måste få vara ensamma, också, 
"för att kunna utveckla glädje och styrka -
kort sagt systerskap." Män var ju välkomna 
fredag kväll och på dagarna i Rålambshovs-
parken, då de dessutom fick se allt gratis. 

Tjejerna i Festivalgruppen tycker det är 
märkligt att pressen varit mycket mer posi
tiv mot denna festival, trots provokativa 
mansförbud, än de var mot Kvinnomusik-
festivalen i Köpenhamn. Där hette det att 
kvinnorna var "bara lesbiska", men sådant 
har inte skrivits om kvinnofestivalen. Vi 

enas om att det beror på att gruppen vinnlagt 
sig om att ordentligt förklara och motivera 
varför kvinnor borde träffa kvinnor. Och 
publiken var ju nöjd. 

Marina: Det kom många från Norge och 
Danmark. En del hade t.o.m. hyrt bussar 
för att komma till Stockholm. 

KB: Hur mycket tid tog det? 
- Tja. Alla har heltidsarbete, så det tog hela 
fritiden. Men det gick. Vi skulle vilja skriva 
en broschyr om hur man gör en festival och 
vad som händer under tiden. För andra som 
vill göra en festival. 

- Men det var roligt. Och mycket läro
rikt. Och det lyckades! Förhoppningsvis 
blir det ett överskott som oavkortat går 
till kvinnohuset. Men vi kan inte säga hur 
mycket än, för räkenskaperna är inte fär
diga. Och en skiva blir det också. Den 
kommer i oktober och är live-inspelad 
under festivalen. 

KB: Vilka riktlinjer? 
Eva: Det ska vara bra musik. Skön och häf
tig. Bra text, kvinnopolitiskt medveten. 

Inte så mycket dokumenterande, för det 
går ändå inte att dokumentera, det som var 
kvinnofestivalen, dessa tre dagar av ska
pande, av bredd i kvinnokultur, av fantas
tisk kvinnomusik, av längtan efter ett, just 
det, kvinnohus! 

Stöd kvinnohuset: postgiro Kvinnohus
gruppen 94 08 73-3 

SPINNROCK 
Minst ett år framåt kommer musikpro
grammet Spinnrock att sändas i radions 
P3. Mia Gerdin i Göteborg håller i det. 
Alla tjejer är välkomna att skriva till 
henne för att göra ett eget program. 
Spinnrock sänds kl 13.00-14.00, 
24.00-01.00 varje måndag. 
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Snoppoäng slår ut kvinnorna 

Nu har det till slut kommit ett förslag till 
lag om jämställdhet i arbetslivet. Det 
finns all anledning att noga granska det 
här förslaget och den effekt det kan då. 
För som arbetsmarknaden ser ut i dag 
kan nämligen våra möjligheter att få 
jobb minska! Och männens möjligheter 
kan öka - på vår bekostnad! 

Så har det då till slut kommit ett förslag till 
lag om jämställdhet i arbetslivet. Framlagt 
av den parlamentariskt tillsatta jämställd
hetskommittén. (Parlamentariskt tillsatt 
betyder att de politiska partierna är repre
senterade i förhållande till sin styrka i 
riksdagen.) Kommittén var oenig om delar 
av förslaget - s- och vpk-representan-
terna har skrivit särskilda reservationer -
men ett lagförslag har vi fått. 

En lag mot könsdiskriminering - nu bor
de väl kvinnorörelsen äntligen bli nöjd? 

Som vi hittills diskuterat i Grupp 8 
Stockholm är vi positiva till en lag mot 
könsdiskriminering i princip. Visserligen 
är det tveksamt om en lag kan ge oss större 
möjligheter till arbete och befordran än de 
jämställdhetsavtal som facken sluter. LO 
och PTK (Privattjänstemannakartellen) har 
redan slutit sådana avtal med Svenska Ar-
betsgivarförbundet, och KTK (Kommu-
naltjänstemannakartellen) förhandlar om 
ett. En lag kan heller aldrig ersätta vår egen 
aktivitet, det måste vara den som är driv
kraften om vi ska kunna bekämpa kvinno
förtrycket. 

Men en bra lag skulle kunna vara ett stöd 
för vår kamp, något att hänvisa till, och den 
skulle kunna komma till som ett resultat av 
denna kamp. 

Låt oss granska hur lagen fungerar ur 
denna synvinkel. 

Varför får vi lagförslaget nu? 

I Sverige finns det idag en stark opinion mot 
kvinnoförtrycket. Det går inte längre att 
lägga lock på kvinnornas missnöje. Varje 
parti och organisation med lite självaktning 
lägger sig vinn om att åtminstone tala väl 
om kvinnornas rättigheter. 

Samtidigt tryter arbetstillfällena. Bara 
den offentliga sektorn, sjukvård, daghem 
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osv, växer fortfarande på en del orter och 
behöver fler anställda. 

Det är nu vi återigen börjar få höra att 
kvinnorna borde stanna hemma med sina 
barn i stället för att arbeta. Några klara ut
tryck för det är förslagen om vårdbidrag till 
småbarnsföräldrar och förlängd barnledig
het. 

Vore kvinnorörelsen svagare skulle man 
kanske nöja sig med att försöka styra över 
kvinnornas uppmärksamhet från arbets
marknaden till de "egna" barnen. Man 
skulle satsa alla resurser på propaganda för 
att få oss att tro, att kvinnor och barn mår 
bäst av att isoleras i sina lägenhetsceller i 
betongförorterna. 

Men den starka opinionen för kvinnans 
rätt till arbete gör att detta inte räcker för 
borgarna. Man har känt sig pressade att läg
ga ett lagförslag, som till synes går kvin
nornas krav till mötes. 

Men vad innebär lagförslaget? 

I § 2 sägs det: 
' 'En arbetsgivare får inte missgynna en ar
betstagare eller arbetssökande till följd av 
hans eller hennes kön..." Och på ett annat 
ställe i kommitténs betänkande preciserar 
man det här genom att säga att t ex argu
ment som att det inte finns skilda omkläd
ningsrum inte är tillräckliga. Man kan ju 
t ex lösa problemet så att inte alla klär om 
samtidigt. Förbudet mot särbehandling 
gäller inte åtgärd som har till syfte att främja 
jämställdhet i arbetslivet t ex kvotering, 
(s k "positiv särbehandling"). 

Denna paragraf är inte så mycket att säga 
om, mer än att den kanske skulle kunna vara 
ett stöd för kvinnor som söker jobb inom 
typiska manliga områden. 

Bakslag för kvinnorna 

Men § 3 lyder: 
' 'En arbetsgivare är skyldig att planera sin 
verksamhet och att i skälig omfattning 
ordna arbetsförhållandena på ett sätt som 
främjar jämställdhet i arbetslivet. 

Om det på en arbetsplats inte råder en i 
huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor 
och män inom en viss typ av arbete eller en 
viss kategori av arbetstagare, skall arbets
givaren i samband med anställning, beford
ran och utbildning anstränga sig för att fin
na sökande av det kön som är underrepre-
senterat. . ." (vårkursiv.) 

Bilder Ann Mari Langemar 



Vid första anblicken verkar det inte så 
tokigt. Men om vi ser det här mot bakgrund 
av läget på arbetsmarknaden idag anar vi en 
stor fara. 

Inom den manligt dominerade indu
strin, där det nästan genomgående är frågan 
om nedskärning av personal genom s k 
naturlig avgång eller i värsta fall direkta av
skedanden, där erbjuds kvinnorna företrä
de vid eventuella nyanställningar. Kvin
norna får helt enkelt företräde till jobb 
som bara inte finns. 

Inom vården däremot, nyanställer man 
fortfarande på många håll personal. Men 
där ska männen prioriteras, för de är ju un-
derrepiesenterade på det området. Resulta
tet blir att kvinnornas möjlighet att få ar
bete kommer att minska! 

12 000 icke yrkesverksamma 
kvinnor inom vården 

Detta är i och för sig inget nytt. Hela tiden 
sedan krisen började kännas av på den sven
ska arbetsmarknaden har också större de
len av allt s.k. "jämställdhetsarbete" varit 
inriktat på att rekrytera män till kvinnoyr
ken, dvs att öka orättvisan mellan könen i 
stället för tvärtom. Detta är t ex ett genom
gående tema i jämställdhetskommitténs 
pressmeddelanden. En lag med detta utse
ende skulle därför bara ytterligare legiti
mera denna politik. 

Vi är inte emot att män ska arbeta inom 
t ex sjukvården, men det får inte ske på 
kvinnornas bekostnad. Idag finns det 
12 000 icke yrkesverksamma sjukskö
terskor, barnmorskor, laboratorieassisten
ter och medicinsk-tekniska assistenter, yr-
kesutbildade, fackligt anslutna. Kommer 
dessa 12 000 kvinnor att ha en chans att få 
anställr.ing inom sitt yrkesområde, om män 
ska prioriteras? Varför byggs t ex inte fler 
daghem istället, så att fler kvinnor kan ar
beta? 

Nu kan det hända att lagens direkta ef
fekter kommer att bli marginella. För någon 
skyldighet att anställa en person av under-
represeiterat kön gäller t ex inte om den 
personen har sämre kvalifikationer. Därför 
kan mai fråga sig om det hela bara är en 
opporttnistisk klapp på huvudet åt oss 
kvinnor. 

Men oberoende av om lagen kommer att 
få någon direkt tillämpning på arbetsmark
naden, så är den politiska innebörden i la-

"TftUa slags ärenden 
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gen ett slag mot kvinnornas rätt till ar
bete. 

Kvinnor och män är 
inte likställda 

Det är kvinnorna som hålls utanför arbets
marknaden. Endast 33,5 % av kvinnorna i 
arbetsför ålder hade i augusti 1978 heltids
arbete. 

Det är kvinnorna som i störst utsträck
ning arbetar deltid, har låglön och obekväm 
arbetstid. 

Det är kvinnorna som blir hemma när 
samhället inte ordnar barntillsynen. 

En lag som har till syfte att befrämja 
jämställdheten måste ta sin utgångspunkt i 
denna verklighet. Den måste klart och enty
digt ta ställning för kvinnans rätt till arbete. 
Att i lagtexten jämställa kvinnors och mäns 
"problem" på olika områden av arbets
marknaden rimmar illa med verkligheten. 
För kvinnor och män är inte jämställda. Det 
handlar inte om att göra upp med könsroller 
som är lika besvärande för män och kvin
nor. Det handlar om att släppa in kvinnorna 
på den manligt dominerade arbetsmarkna
den. Det gäller att sluta diskriminera kvin
nor och upphöra med prioriteringen av 
männen. Det gäller att avskaffa kvinno
förtrycket. 

Men för det hjälper inte den här lagen. 

Vad ska vi kräva i stället? 

Vi måste kräva att lagstiftarna förkastar det 
här förslaget. 

I stället vill vi ha en lag som gör det lät
tare för kvinnor att förvärvsarbeta och bli 
befordrade. 

Men framför allt måste vi genom bl a 
våra fackföreningar arbeta för att kvinnor 
ges företräde vid nyanställningar, befordran 
och utbildning på manliga områden. Och vi 
måste slå vakt om det lilla vi har: Inga pri
vilegier åt män på kvinnornas traditionella 
arbetsmarknad! 

GullTörne gren 
Carolina Svenson-Huldt 
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VÅR TIDS HJÄLTINNOR -och vad 

de kan lära oss om vart vinden blåser 
Inga-Lisa Sangregorio har tittat på vilka kvinnor som släpps fram i massmedia, och 
vad de har att komma med. Det säger nämligen en hel del om etablissemangets 
kvinnoideal, hur vi som "idealiska kvinnor" borde vara. . . 

Nu sjunker nativiteten, och arbetslösheten 
ökar. Då gäller det att förmå kvinnorna att 
gå hem och föda barn igen och helst stanna 
i hemmet, så att gubbarna får jobb i dag 
och någon som tar hand om dem på lång
vården i morgon. 

Så krasst uttrycker man sig inte i Sveri
ge, som är ett väluppfostrat och förljuget 
land. Här använder vi morötter och inte 
piskor. En sådan morot var vårdnadsbidra
get, som de borgerliga partierna viftade 
med före valet. Men sen kom den ekono
miska krisen, och vårdnadsbidraget för
svann tillsammans med många andra val
löften. Ingen tycks för övrigt ha saknat det. 

I riksdagsdebatten om nativiteten i våras 
kom vårdnadsbidraget tillbaka i något mo
difierad form. Då föreslog flera talare att 
man för att råda bot på de sjunkande födel
setalen borde införa särskilda avelspremier 
för flerbarnsmödrar, i form av progressiva 
barnbidrag eller vårdnadsbidrag från och 
med tredje barnet. Ingen vågade direkt fö
reslå ett avskaffande av de fria aborterna, 
men professor Gunnar Biörck (m) konsta
terade att de nuvarande aborttalen (0,6 
aborter per kvinna) precis motsvarade vad 
som för närvarande fattas för att nå upp till 
det magiska tal om 2,1 barn i genomsnitt 
per kvinna som skulle behövas för att inte 

svenska folket ska minska i antal. Slutsat
serna av detta överlät han dock försiktigt
vis åt åhörarna att dra. 

Men vårdnadsbidrag är dyrt och abort
förbud skulle väcka protester. Billigast och 
smidigast och bäst är det förstås om man 
genom en skicklig opinionsbildning kan få 
kvinnorna att känna att deras plats ändå är i 
hemmet. Då behövs varken morötter eller 
piskor, allt sker på frivillighetens väg. 

En kollektiv hjärntvätt 
Hur en sådan kollektiv hjärntvätt kan iscen
sättas beskrev Betty Friedan i "Den 

Forts, nästa sida 

151 



Forts, från före g. sida 

kvinnliga mystiken". Där berättar hon om 
hur man bar sig åt i USA efter kriget, när 
soldaterna kom hem och behövde de jobb 
som under tiden besatts av kvinnor. Då 
försvann ur veckotidningarna alla reporta
ge och noveller som handlade om självför
sörjande kvinnor. När sådana ändå någon 
gång förekom beskrevs de undantagslöst 
som löjliga och oattraktiva, i pseudoveten-
skapliga artiklar gärna också som frigida. 
Mot dessa misslyckade yrkeskvinnor ställ
des de Riktiga Kvinnor som helt gick upp i 
hem och barn, som jämt var på smällen -
och som älskade det. 

Resultaten lät inte vänta på sig. Andelen 
kvinnliga universitetsstuderande sjönk (det 
var ju okvinnligt att studera för mycket, 
och när man ändå skulle gifta sig och få 
barn...), medan barnafödandet steg rekord
artat. På femtiotalet hade USA högre fö
delsetal än Indien. Samtidigt skedde en 
väldig utflyttning till villaförortema runt 
städerna, där medelklasskvinnorna kunde 
hålla sig fullt sysselsatta med att sköta sina 
stora hus och många barn och med att fun
gera som chaufför åt man och barn i ett 
stadsplanemönster som omöjliggjorde all 
kollektivtrafik. 

Nå, detta var USA på femtiotalet. Vad 
har det med Sverige på sjuttiotalet att göra? 
Förhoppningsvis inte mycket, men spåren 
förskräcker och det kan finnas skäl att vara 
på sin vakt. Kanske kan man i god tid 
förstå vart vinden blåser genom att granska 
vilka frågor massmedierna tar upp och vil
ka nya modeller man håller upp för kvin
norna. Jag har valt ut ett par exempel som, 
tycker jag, pekar i samma riktning, om än 
på olika nivåer. 

Den lyckliga familjen 
Den vanligaste idolen i Sverige är ju Sil
via, att döma av de tidningar som till kvin
norörelsens sorg och skam säljs mest till 
kvinnor. Det är Silvia på längden och på 
tvären, hackad och målen och pocherad 
och sauterad och inkokt och gräddstuvad 
och ugnsbakad. Med hatt och utan hatt, 
med kung och utan kung, evigt leende, 
möjligen gravid och oförnekligen Mor. 
Svensk Damtidning lär inte ha haft ett enda 
omslag utan Silvia sedan hon kom som en 
räddare ur nöden för svensk veckopress. 

• Vad har Silvia gjort? Jo gift sig och fått 
barn. 

• Vad gör Silvia nu? Jo klär sig och vår
dar barn (åtminstone på bild). 

• Vad kan Silvia tänkas göra i framtiden? 
Jo byta hatt och föda fler barn. 

En lämplig idol för arbetslösa tonårstje
jer. 
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Den s k myten om 
den fria kvinnan 
I det läget förbryllade det många när DN 
nyligen ansåg det lämpligt att med buller 
och bång avrätta något som man kallade 
myten om den frigjorda ensamma kvinnan. 
Finns den myten egentligen - och är den i 
så fall så spridd att den förtjänar en offent
lig avrättning? 

Bakgrunden var följande: en tjej, Marie 
Bruno, skrev till DN:s Just nu-sida om hur 
jobbigt hon upplevde det att vara ensam 
mor. Det var ett fint och uppriktigt brev, 
där hon talade om hur svårt det kan vara 
med ensamheten, ansvaret, den sexuella 
nöden. Men det var också ett bitvis egen
domligt brev, eftersom huvudtesen i det 
vax att det förhärskande budskapet i mass
medierna skulle vara att kvinnor som lever 
ensamma är speciellt lyckade och lyckliga, 
och att kvinnor därigenom skulle förmås 
att bryta upp från förhållanden "för att det 
verkar mer spännande och tjusigt att leva 
ensam". 

Hur stämmer det med alla veckotid
ningsbilder av den lyckliga familjen? Vilka 
massmedier är det egentligen som för fram 
den ensamma kvinnan som ideal? De måtte 
i varje fall ha gått mig förbi. 

"Den frigjorda, ensamma kvinnan är en 
myt!" slutade brevet. 

Det intressanta med det här är emellertid 
inte brevet i sig utan hur det slogs upp i 
DN. Sju spalter med tre foton på Just nu-
sidan, presentation med foto på förstasidan 
och dessutom stort utrymme på löpsedeln. 

Varför betraktar DN det plötsligt som en 
viktig "nyhet'' att en kvinna hävdar att den 
frigjorda, ensamma kvinnan är en myt? 

Det farliga daghemmet 
Kom Silvia som en räddare ur nöden för 
veckotidningarna så kom Anna Wahlgren 
som en deus ex machina för daghemsha-
tarna (som alltid varit många men som före 
Annas uppdykande förde en tynande till
varo i försvarsposition). 

Anna Wahlgren, ni vet, det är supermor
san (sju barn har hon visst) som anser att 
daghem bör skrotas och som till massme
diernas förtjusning påstår sig anse det/rån 
vänster. 

Felet med daghemmen, menar hon, är 
bland annat att personalen har utbildning 
och betalt för sitt arbete. Detta gör dem 
strukturellt olämpliga att ta hand om bar
nen. Om modern av någon anledning inte 
själv kan sköta barnen (detta är förstås det 
absolut bästa, eftersom bara hon kan älska 
barnen riktigt), så kan hon lämpligen 
överlämna dem till någon pensionär eller 
student eller hemmafru, tillsammans med 
någon barnmatsburk ("Jag säger: 'Här har 
du burkar för dagen.' ") och instruktioner 
för skötseln ("Jag ringer flera gånger om 
dagen och frågar: 'Hur går det?' " ) . Efter
som dessa pensionärer, studerande och 
hemmafruar saknar utbildning för uppgif
ten och (får man anta) lön förutsätts de 
enligt Wahlgrens säregna logik kunna ge 
barnen den kärlek daghemspersonalen inte 
kan ge. 

Detta budskap anses så viktigt att det 
tycks kunna få närmast obegränsat utrym
me i massmedierna. Efter att ha skrivit ett 
antal kolumner om det i Aftonbladet fick 
Anna Wahlgren för drygt ett år sen tillfälle 
att framträda i TV-programmet Konfronta
tion. Nu kommer hon tillbaka, denna gång 
i Femina, och förkunnar på sitt vanliga 
suveräna sätt (med en ny baby i famnen) att 
daghemsbarn blir terrorister. I ett reportage 
i Expressen ("Anna Wahlgren, menar du 
verkligen att min lilla Lisa kan bli en ter
rorist?") uppger Margareta Schwartz att 
Birgitta Sandstedt, som gjorde TV-pro
grammet förra året, säger att hon aldrig fått 
ett så massivt gensvar från tittare som då. 
"Anna Wahlgren vann och ingen enda 
gjorde en allvarlig ansträngning ätt motpå-
verka opinionen den gången", skriver 
Margareta Schwartz. 

Jag såg det programmet tillsammans 
med min lokalgrupp. Vi mådde så illa att 
nästan ingen orkade vara kvar i rummet. 
Att se och höra den iskalla luciakandidaten 
Wahlgren anfalla den stackars förskollä
raren (Anna-Lisa Pettersson) som utsetts 
till offerlamm var i sig obehagligt, ungefär 
som att se en rovfågel picka ut ögonen på 
ett försvarslöst djur, men för min egen del 
gick obehaget djupare än så. Aldrig har jag 
så väl kunnat identifiera mig med ett litet 
barn. Tänk att vara tre år och utlämnad till 
Anna Wahlgren hela dagen... Att inte ha 
chansen att fly en enda stund på dagen. 

När jag hade sett det programmet var jag 
mer än någonsin övertygad om att vårt 
gamla krav på "daghemsplats till alla 
barn" verkligen måste innebära obligato
risk daghemsplats för alla barn. Inget barn 
ska behöva utlämnas helt åt sina föräldrar. 
Barn måste ha rätt till ett liv utanför fa
miljen också. 

Samtidigt tröstade jag mig med att det i 
TV märktes så tydligt hur gräslig Wahlgren 
var och att rimligtvis ingen tittare kunde 
undgå att inse vilken lisa det måste vara för 
en unge att få vara hos den lugna, trygga 
Anna-Lisa Pettersson under åtminstone en 
del av dagen. Jag skrev inte om det, och vi 
tog överhuvudtaget inte upp det här i 
Kvinnobulletinen. 

Nu inser jag att det var fel. Man kan 
tydligen inte avfärda Anna Wahlgren med 
en axelryckning och säga att det med tanke 
på daghemssituationen är en evig tur att 
hon är mot daghem och alltså inte förlänger 
köerna. För det otäcka med Anna Wahl
gren är att hon tydligen lyckas träffa män
niskor på deras känsligaste punkter. 

För vem har inte dåligt samvete? Vem 
vet inte med sig att hon inte räcker till, att 
ungarna inte har det så bra som de borde, 
att ingenting blev riktigt som man hade 
tänkt? Om ungarna kinkar - beror det på att 
jag jobbar? Beror det på att dagispersona
len inte älskar dem? Gör jag fel? Gjorde 
jag fel? Är det mitt fel att. . . 

Då är det viktigt att ställa de rätta frå
gorna. Här är några: 
• Har terroristerna gått på dagis? 
• Var sker barnmisshandeln egentligen i 

det här samhället - på dagis? 
• Vilken annan uppgift anses man sämre 

kvalificerad för om man valt den av 
intresse och utbildat sig för den än om 
man hamnat i den av en slump? 

• Varför förs egentligen dessa skende
batter - är det för att dölja bristen på 
daghem och fritidshem och för att vi 
inte ska orka kämpa mot ett samhälle 
som blir allt barnfientligare för varje 
dag? 

Inga-Lisa Sangregorio 
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Kvinnorörelsens - Grupp 8:s - kamp har 
här blivit historia. Denna väggmålning i 
sprakande färger möter tunnelbanepassa
geraren, glädjer HENNE och utmanar 
HONOM, på Mariatorget i Stockholm. 

Så här vill experterna göra: Så här vill sömmerskorna göra: 

AML 
"Experterna", dvs företagsledarna och ett 
stort antal konsulter vill fortsätta rationali
seringarna. Den svenska tekoindustrin 
skall koncentreras till några få stora fabri
ker med mycket hög grad av automatise-
ring och datorstyrning. Man skall framför 
allt satsa på modevaror - dvs kvaliteten på 
kläderna skall inte vara så väsentlig. 

Sömmerskorna på Algots Nord visar på 
ett alternativ, ett sätt att komma bort från 
beroendet av de multinationella företagen 
och kapitalets arbetsuppdelning. Vad söm
merskorna menar med en alternativ pro
duktion framgår av deras direktiv för bil
dande av stödkommittéer. 

Ulla Pettersson 



m now MSP 

I fe .V.'.V 

mtm 
ma--

EMM n K Ä 

W HÄR Woven wf -^KU??AVm BIT 

®SY M6VeN$TÖ??Ml- blÖTSvAMPSN I 

W.M ROLLA IHOPKN ^ATT^N^nM®mS^ 'H 

®u.,JM>b SEN ^AMfet\ 

5*®-d VRIVATIZN:.-

VANfiASIffll 

PA wac,,, 
Fia har skrivit en uppmaning till alla kvin- bindor och tamponger. Läs här hur det går 

att använda natursvamp i stället för till. Bilden har vi fått från Råsmari Nilsson i Malmö. nor 



u#an4'FöLKETi Bild 
Jag vill sända er en tidningskritik som jag 
sänt in till Fib/K. De ville inte publicera 
den med motivering att de skulle publ. ett 
annat inlägg som var kortare men hade 
samma karaktär. 

Jag tycker det är viktigt att kritisera 
"progressiva tidningars" kvinnoförakt 
och förtryck. Jag likställer att inte exi
stera med förtryck. 

Hej och många systerliga hälsningar 
från Katarina Torfason 

"Till Fib-K, redaktionen. 
Varför finns det inga kvinnor i 

Fib-K? Jag möter nästan inga kvin
noansikten, kvinnohänder, kvinno
skribenter. Ingår inte kvinnor i be
greppet folkets kultur? 

Överallt män, män, män. Vi kan ta 
en titt på det senaste numret 15/78: 
Man talar till folket som är män 
Man sitter på hästrygg tilltalar man 
Barnflyktingar däribland en tjej. 
Män på häst 
Män som poliser 
Män som paraderar. 
Små män som dansar 
Små män som skrattar 
Man bakom hornbågade. 
Manshand greppar solen. 
En hel sida gammelman. 
Män vid buss. 
Män vid systemet. 
Män på bänk. 
Manshänder runt flaskan. I 
Kal manshjässa. 
Mansprofil. 
Karlar med dragspel 
och äntligen på barnsidan 
ett kvinnoansikte tillsammans 
med får och Lill-Bellman. 
Män som lärare. 
Män som soldater. 
Man inramad i lagerkrans. 
Pingst vänmän. 
Män på slakteri. 
Romanavsnitt av man. 
Bortglömd sjöman presenteras i 
Fib-K och så var det mannen Myr-

fe 

dahl och bildkrysset, där har alla 
små och stora män möjlighet till 
identifikation: Hasse A, stor lustig
man. Torbjörn F. statsman, rullbrä
devirtuos, kaffedrickande jobbare, 
fotograferande man. 

Har man gått igenom dessa sidor 
så känner man sig som kvinnlig läsa
re ganska spak. Det finns ingen möj
lighet att få en identifikation med sitt 
eget kön. Man måste fråga sig om det 
inte finns arbetande kvinnor, tän
kande kvinnor som kämpar för rätt
visa och en alternativ kultur? 

Bläddrar jag tillbaka i gamla Fib-
bare så är resultatet lika nedslående. 
Handlar det om daghem så handlar 
det om små män som stormar fram 
ur bilderna. Finns det inga tjejer på 
dagis? 

På den internationella kvinnoda
gen den 8 mars får en palestinsk 
kvinna pryda omslaget. Finns det in
ga svenska kvinnor eller kvinnoorga
nisationer som det är värt att skriva 
om? 

I nr. 11/78 försöker män beskriva 
en barnmorskas arbete och vad får 
man se. Man hamnar bildmässigt på 
en klinik exploaterande kvinnokön. 
Jag har aldrig sett maken till okäns
lighet. Bild på bild, kön, enbart 
kvinnokön: Barnmorska-kön, hand
kön, barnhuvud-kön, barnstjärtkön, 
navelsträng-kön, moderkaka-kön 
och så den fotograferande mannen. 
Det är ett oerhört exploaterande av 
kvinnan som könsvarelse. Jag känner 
mig kränkt. 

För ett tag sen träffade jag en in
vandrare. Han sa att han kände sig 
diskriminerad. Jag frågade hurdå? 
Han sa att han inte existerar. Möter 
han en blick så vänds den bort. Mö
ter han ett ofrivilligt skratt så slutar 
det när det träffar honom. Han går 
omkring och inte finns. 

Likadant känns det för mig när jag 
läser Folket i Bild Kulturfront." 
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FA ZNENS ÅR ? föio BnH-Inger Broman 

Arbetsförmedlingen 

Bild AnnMari Lange mar 



Bild G-<'fan$mSc"1 

Medan jag väntar på mitt barn 
Bild AnnMari Langemar 

Samhället ser inte ut som det skulle vilja ha ^ jL^ 
barn alls! O 

ELVA 



Vad vi ska göra 
i Kvinnohuset 
Så här beskriver Kvinnohus-
gruppen hur Kvinnohuset i Stock
holm ska fungera. Vi får hoppas 
att inte utbrytargruppens splitt
ringsverksamhet bl a i massme
dia har förhindrat att detta 
Kvinnohus snart blir verklighet. 

6N F ' ^ , <l 

KVINNOBULLETINENS 
STORA JOURNALISTPRIS 

fli'W AnnMnri Tsinofimnr 

Till den journalist som under det gagna aret 
gjort kvinnorörelsen störst skada har av en 
enig jury tilldelats Björn Jerkert vid DNs 
kommunalredaktion. Jerkert får priset för 
sina artiklar om kvinnohuset den 20 och 21 
dec 1978. 

Ur juryns motivering: "J har genom sin 
fantasifulla framställning och sitt bitvis ny
danande språkbruk lyckats med konststyc
ket att få det att framstå som något i hög grad 
suspekt, ja närmast oanständigt, att kvinnor 
ur kvinnorörelsen deltar i arbetet med att 
skaffa ett kvinnohus i Stockholm. Samtidigt 
har han, bl a genom en kraftfull rubriksätt
ning, fastslagit att det ur DNs synvinkel är 
helt naturligt att det är socialborgarrådet 
Mats Hulth som bestämmer vem som är 
Kvinnohusgruppen. 

J avlägsnar sig på ett fördelaktigt sätt från 
den s k undersökande journalistik som un
der några år var på modet bland unga 
journalister. Ingenstans i J:s artiklar finns 
några lågsinta anspelningar på att det kan 
synas underligt att borgarrådet Hulth (s) re
dan samma dag som elva kvinnor under led
ning av Gunilla Rudling (s) lämnar Kvinno
husgruppen är beredd att offentligt förklara 
att det är utbrytarna som är "den riktiga' 
Ki; innnhi iear i in iun 

J är en prydnad för den svenska journa
listkåren och bör kunna räkna med maktha
varnas stöd även efter ett eventuellt rege
ringsskifte." 

Priset, som kan avhämtas på Kvinnobul
letinens redaktion, är en skiva av märket 
Husbondens Röst. 

I ett särskilt uttalande föregriper juryn 
den kritik för kvinnodiskriminering som yt
ligt sett kunde motiveras av att man vid valet 
förbigått Gunilla Wettergren (s), som i en 
artikel på Aftonbladets ledarsida (8 jan) be
tecknade kvinnor som arbetar i Grupp 8 och 
Lesbisk Front som "lössen i den röda fa
nan". 

Som juryn påpekar är det redan av for
mella skäl uteslutet att tilldela Wettergren 
priset, eftersom artikeln publicerades först 
efter årsskiftet. Även om detta hinder inte 
hade förelegat menar juryn emellertid att 
Wettergrens språkbruk och argumenta
tionsnivå knappast undergått någon kvalita
tiv förändring i förhållande till hennes tidi
gare arbeten, särskilt då de beryktade Mull
vadsartiklarna. För den som är förtrogen 
med debattnivån inom en folkrörelse som 
hyresgäströrelsen är det dessutom svårt att 
betrakta hennes inlägg som originella. 



ÖGRUPP 
•ILL K W 
JOBBAT 
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Alla kvinnor och artister som ställde upp 
gratis under Kvinnofestivalen i augusti -78 
till förmån för ett kvinnohus i Stockholm 
ställde inte upp för ett traditionellt och 
partipolitiskt styrt hus. Så här skriver en av 
de deltagande grupperna, Tösabeat: 
"Vi avsåg inte att stödja föreningen "Alla 
kvinnors (sjuk-)hus". Vi stödjer ett kvin
nohus, där kvinnoorganisationerna har lo
kaler, där gemensamhetsutrymmen finns, 
där alla kvinnor kan ges stöd, hjälp och 
uppmuntran. Vi stödjer EJ ett hus som 
övertar samhällets sociala ansvar för de 
kvinnor som utsatts för fysiskt och psykiskt 
våld.'' 

'Vi är Kvinnahusgruppeni 

. Nej, säger Mats Hulth 
_ she sutctaft Sto l«*f* v» %Tl*Z'£'?''l--Xw-

»«tt«ln#Wct»Mt W« till $»Mt{*«l mtpp 

Jerkerts vinnande rubrik 
sättning i DN 21 dec -78. 

Bland små kvinnostrebrars såta stjärne
vimmel 
uti patriarkatets stora sossehimmel 
mullrar myndigt molnet Mats: 

Blott sossekvinns som glimrar 
kan jag bereda plats 
- ej duger röd och lila kvinnokamp 
till något vettigt karriär av stamp! 

Marina Lagercrantz dec 78 
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ÖNSKEDRÖM 
(Inga-Lisa kläckte idén, Ebba skrev) 
Systrar, 
tänk om avgasblyet 
- enligt nya forskarrön 
lagras och komprimeras 
i männens kön! 
Särskilt utsatta är 
män med bilar 
och parkeringsbesvär. 
Bilköernas stillastående resulterar i lätt, 
men kännbart illamående 
och mot kvällen 
miskar samlagens frekvens 
BLYET LEDER TILL 
TOTAL IMPOTENS 
Snoppen mjuknar 
fortare än man kan ana, 
faller av om inte ägaren 
omedelbart tar tunnelbana. 

Resultatet av denna alarmerande forsk
ningsrapport lät inte vänta på sig. Privatbi
lismen minskade med 90% över en natt. På 
sjukhusen jobbade man dubbla skift för att 
rädda alla män som försökt begå självmord. 
Bensinstationerna revs av rasande män och 
regeringen fick avgå enär den missbrukat sin 

makt och inte satt människornas hälsa i 
första rummet. Ja, det fanns t.o.m. extre-
mistiska mansgrupper. (Motormännens Riks
förbund) som krävde att alla riksdagsmän 
skulle kastreras. 

Pensionärerna, barnen, ungdomarna, so
lidariska icke-bilburna män och kvinnorna 
gick långpromenad i städerna och andades 
ordentligt för första gången på flera år. 
Plötsligt kunde de tala med varandra, efter
som bullret från bilarna nästan helt hade 
försvunnit. Cyklar plockades fram och tor
kades av och barnen började leka på trotto
arerna. Kvinnorna stod i klungor och prata
de med varandra och skrattade och tittade 
på. Det var gårdarnas krig och hoppa hage 
och kurragömma och ringlekar. Ett ovanligt 
ljud vibrerade över hustaken. Det var bar
nens röster - de skrattade och sjöng och på 
deras kinder slog hälsans rosor ut, kanske 
för allra första gången. 

Ebba Witt-Brattström 
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Väl mött kamrat 
i kamp för kärleken och 
kommunismen 
Kamrater, misströsta inte 
älska och arbeta 
vila och kämpa bättre 
Käraste vännen 
Barn 
Mamma och Pappa 
Arbetskamrater 
All Världens Syskon 
misströsta inte 
visst går vi under 
visst dör vi 
Men just nu lever vi 
och måste bruka oss 
I dag finns vi, idag lever vi 

Osäkra dej 
politisera kärleken 
förälska politiken 
syna positionerna 
vaka i förändringen 
Osäkra dej; 
medvetet och hängivet 

Låt oss brinna mamma 

Siv Jansson, som varit med i Grupp 8 i 
Stockholm sedan starten, skrev en sam
ling dikter förra sommaren. De kommer 
nu ut på Grupp 8:s förlag under titeln 
"Lät oss brinna mamma". Du kan köpa 
boken från Grupp 8 i Stockholm för 15 
kr + porto, pg 45 28 98-0. 

Dikterna ovan är ur boken. 

Så här skriver Siv 
ring till boken: 

"Ack du milda, vilken kraft och ur
sinnig livsvilja finns inte i förälskelsen. 
Vi måste lära oss hantera den, se till så 
att det fina och varma i kärleken inte 
dukar under för den sugande mal
strömmen som hotar alldeles intill oss, 
lära oss vidga kärleken till att omfatta 
mera och flera än nu och därmed också 
skänka oss större livsrum och flera möj
ligheter till lycka - och olycka - som vi 
förhoppningsvis kommer att få allt lät
tare att leva med och hantera, ifall vi 
medvetet använder oss av oss själva. 

För titta, där ligger den ju - dröm
mens ö i havet." 

JU: iArvyuMari jUrvwrfUir 
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Ar vi irrationella? 
Om kärnkraft och kvinnoförakt 

"Kvinnornas irrationalitet har under 
seklernas gång mobiliserats oräkneliga 
gånger för att försöka stoppa mänsklig
hetens framåtskridande." 

Så rakt på sak uttryckte tidskriften 
Kärnkraft och utveckling i somras sitt 
kvinnoförakt. Bland de irrationella kvinnor 
som bidragit till att hindra mänsklighetens 
framåtskridande märktes Birgitta Ham
braeus, Kerstin Anér, Inga Thorsson och 
Alva Myrdal. 

Nåja, Kärnkraft och utveckling ges ut av 
EAP och skulle kanske inte vara något att 
fästa sig vid, om det inte vore för att precis 
samma resonemang nu förs fram av kraft
industrin. När FERA (Föreningen för 
elektricitetens rationella användning)' pre
senterade sina planer på en propaganda
kampanj för att öka elanvändningen och få 
människor att acceptera kärnkraften för
klarade de att kvinnorna var en viktig 
målgrupp: 

"Framför allt tycks kvinnorna lätt 
gripas av det svärmiska i antiteknikrö-
relsen (vad det nu skulle vara för en märk
värdig rörelse, min anm). Detta kan till 
stor del bero på bristfällig förståelse för 
vad tekniken betyder för vår tillvaro." 

Bilder Kerstin Abram-Nilsson 

Kärnkraft och demokrati 
Nu är det ju faktiskt inte "tekniken" vi är 
motståndare till utan kärnkraftstekniken 
och dess konsekvenser: miljömässiga, so
ciala, politiska. De politiska konsekven
serna är redan skrämmande. De som ska 
kontrolleras kontrollerar sig själva, det 
berömda svenska remissväsendet framstår 
allt mer som ett dåligt skämt, och på alla 
viktiga stolar sitter rättrogna gossar strate
giskt utplacerade. Det gäller för övrigt inte 
bara myndigheterna utan dess värre också 
facket. (Se exempel på nästa sida!) 

I kärnkraftsfrågan har det ju blivit ovan
ligt tydligt hur illa den representativa de
mokratin fungerar. Åsiktsskillnaderna går 
tvärs igenom partierna, och representan
terna är inte representativa för sina väljare. 
Får man tro den folkpartiriksdagsman som 
nyligen hoppade av från partilinjen så är 
de inte ens representativa för sig själva; 
han hävdade nämligen att kärnkraftsmot
ståndarna skulle vinna vid en sluten om
röstning i riksdagen. Endast partipiskan 
kan alltså förmå riksdagen att rösta "rätt", 
det vill säga fel, när energipropositionen 
ska tas i maj. 

Man kan ju fråga sig varför vi då ska 
behöva hålla oss med 349 riksdagsleda
möter. Enklare och billigare vore väl att ge 
partiledarna ett antal brickor som svarar 
mot de röster de förfogar över och låta dem 
i god demokratisk ordning fatta de redan 
fattade besluten. 
En ny politisk dimension 
Alla opinionsmätningar tyder på att kvin
nor är betydligt mer negativa till kärnkraft 
än män. Betyder det att kärnkraften är en 
fråga där kvinnor kan enas över partigrän
serna? Det var en av de frågor som disku
terades på ett kvinnoseminarium i Stock
holm i början av mars med nästan 200 
deltagare från hela landet. Vi konstaterade 
att våra motståndare av allt att döma fruk
tar just detta. Men vi kom också in på 
frågan om varför kvinnor som grupp är 
mer skeptiska till kärnkraften än män. 

Kärnkraftsfrågan är ju en fråga där 
åsikterna inte följer partigränserna eller 
den traditionella indelningen i ett vänster-
högerblock. Vpk och centern, på ömse sida 
om "blockgränserna", är ju mot kärn
kraften, medan apk, SAP, folkpartiet och 
moderaterna, likaledes på ömse sidor om 
blockgränserna, är för. 

Men det är inte bara partierna och block
en som är delade, utan opinionen inom 
varje parti är också starkt delad, framför 
allt inom kärnkraftspartierna. Folkpartiet är 
enligt opinionsundersökningarna delat un
gefär mitt itu ("att vara liberal är att vara 
kluven"), och SAP hartrots sin hårda par
tidisciplin inte lyckats tysta kärnkraftsmot
ståndarna. 

Om det här låter förvirrande så beror det 
på att det är förvirrande. Den traditionella 
politiska analysen är helt enkelt otillräcklig 
i det här fallet. Vi måste räkna med ytterli
gare en politisk dimension. 

Det här är en skiss som en del av er 
kanske hunnit se vid det här laget. Jag har 
inte hittat på den själv utan träffade först på 
den i en skrift av Emin Tengström vid 
Centrum för tvärvetenskap i Göteborg, och 
Marit Paulsen brukar använda den för att 
peka ut var hon själv står (nederst till 
vänster, bland "ekosocialisterna"). Vem 
som hittat på den tycker jag är ointressant, 
huvudsaken är att den uttrycker något som 
jag tror att många instinktivt känner är rik
tigt. 
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A-samhället 

Vänster 

i 
Höger 

> 

B-samhället 

Om man som i skissen förutom den tra
ditionella vänster-högeruppdelningen drar 
en horisontell linje mellan dem som är för 
"A-samhället", det vill säga en fortsatt 
samhällsutveckling i samma riktning som 
nu med ökad produktion, starkare centrali
sering, fortsatt strukturomvandling) och 
dem som skulle föredra en utveckling mot 
ett mer småskaligt, decentraliserat och 
miljöanpassat "B-samhälle", så blir den 
politiska bilden plötsligt klarare. Kärn
kraft sanhängarna i alla partier hamnar 
ovanför strecket, kärnkraftsmotståndarna 
nedanför. Den som är road av sådana öv
ningar kan pricka in CUF och bolagscen
tern, SAFE och den socialdemokratiska 
partiledningen, vpk och apk på lämpligt 
ställe. Kanske var vpk det första parti som 
sprack på kärnkraften, när kärnkraftsan
hängarna tågade ut och bildade apk (även 
om det naturligtvis inte var den enda mot
sättningen)? 

Men kvinnorna då, var kommer vi in i 
den här bilden? Jag vill påstå att om man 
försöker placera in kvinnorna som grupp i 
det här schemat, så skulle de flesta före
dra en utveckling i riktning mot B-samhäll
et, medan fler män än kvinnor tror att de 
har något att vinna på en fortsatt utveck
ling i samma riktning som hittills. De 
exakta proportionerna kan diskuteras, men 
jag är övertygad om att tendensen är denna. 

Kvinnor som grupp 

Natur- eller kultur? 

Män som grupp 

Om det nu är så - varför är det så? Ja, inte 
tror jag det beror på vår "natur", på av
saknaden av Y-kromosomen eller något 
liknande. Däremot kan det bero på vår 
kultur. Ty det är ju faktiskt främst vi kvin
nor som får ta hand om offren för A-sam
hället, det är vi som i våra kroppar bär dess 

gifter, som vi sedan för över till våra barn. 
(Att föda och amma ett barn är faktiskt ett 
utmärkt sätt att bli av med en del gifter ur 
sin egen kropp, se där ett nytt och fräscht 
argument i nativitetsdebatten!) 

Däremot får vi mera sällan åtnjuta A-
samhällets belöningar. Berit Ås sa en gång 
på ett tidigare kvinnoseminarium, apropå 
kvinnors kamp för freden, att vi kvinnor 
vet att vi aldrig kan bli något annat än offer 
i ett krig. Männen däremot kan alltid in
billa sig - och inbillas - att de kan bli 
hjältar. 

Det kanske viktigaste som hänt i kvin
nokampen under de senaste åren är att allt 
fler kvinnor blivit medvetna om att vi fak
tiskt inte vill ha manssamhällets belöning
ar, även om en del av oss kunde få dem. 

JA 
TILL LIVET 

NED T/LL 
I I 

KÄRNKRAFTEN 
Det är då vi blir farliga och måste be

kämpas. Hudsoninstitutet, som är ett ame
rikanskt framtidsforskningsinstitut som ar
betar för storindustrin, hävdar att det i dag 
inte är fackföreningsrörelsen som är det 
värsta hotet mot dennas makt utan i stället 
de nya rörelser (miljörörelsen, kvinnorörel
sen) som ifrågasätter själva grunderna för 
kapitalismen och inte vill ha vare sig ökad 
tillväxt eller ökad konsumtion. 

Ty människor som strävar efter icke
materiella mål kan inte köpas och blir där
med ett hot mot systemets inneboende lo
gik. 

Nu ska vi inte inbilla oss att segern är 
vunnen eller att den kommer att bli lätt att 
vinna. Kamrater, motståndarna är välorga
niserade! Men låt oss åtminstone inte låta 
oss skrämmas av deras köpta hantlangare 
när de kommer med sina propagandakam
panjer! Och låt oss inte tro dem när de 
säger att vi ingenting begriper! Alla ratio
nella skäl talar i dag emot kärnkraften. Det 
är därför kärnkraftsmaffian inte kan få 
några hederliga journalister att skriva posi

tivt om den utan måste vända sig till pros
tituerade med väl tilltagna mutpengar. 

Till slut, låt mig citera följande utmärkta 
karakteristik av kvinnors förhållande till 
tekniken (efter en av arbetsgrupperna på 
kvinnoseminariet): 

"Kvinnor har en saklig och prestige
fri inställning till tekniken medan män 
ofta är känslomässigt bundna till tek
niken, vad den än innebär." 

Inga-Lisa Sangregorio 

"En miljon löntagare 
kräver..." 
Om det är något jag är trött på så är 
det att användas som en bricka i 
kärnkraftspelet utan att vara tillfrå
gad. Det sker gång på gång, och det 
gäller massor av människor, som sä
kert ofta aldrig ens får reda på det. 

Ett ovanligt tydligt exempel stötte 
jag på i höstas. En morgon läser jag i 
DN att fem fackförbund inom LO och 
TCO "med tillsammans nära en 
miljon medlemmar" hade skrivit till 
regeringen och krävt att den skulle 
handla snabbt och kraftfullt i ener
gifrågan. Det var tydligt att det 
kraftfulla handlande man efterlyste 
var ett beslut att fortsätta utbyggna
den av kärnkraften och förbereda en 
utbyggnad av Kalix- och Vindeläl-
ven. Man riktigt såg framför sig hur 
en miljon människor stod utanför 
kanslihuset och krävde detta. 

Eftersom jag tillhör Statstjänste-
mannaförbundet ingick jag själv i 
denna miljon. 

Nå, det kunde ju vara intressant 
att veta vad det är man är med och 
kräver, så nästa dag ringde jag till 
förbundet och bad att få en kopia av 
brevet till regeringen. Stor förvir
ring. Nej, det fanns inget sådant brev 
på förbundet, men jag kanske kunde 
höra på Byggnads. Ringer till Bygg
nads, som bekräftar att de har bre
vet. Statstjänstemannaförbundet? 
"Ja, det var ju Olof von Schéele som 
skrev under för er som vanligt." 

Vem är Olof von Schéele? Jo, han 
är avdelningsdirektör, alltså chefs
tjänsteman, på Vattenfall. Mycket 
riktigt kunde brevet, som jag så små
ningom fick från Byggnads, ha varit 
skrivet av Vattenfalls informations
avdelning. Det var det kanske också. 

65 procent av medlemmarna i 
Statstjänstemannaförbundet är 
kvinnor, de flesta på lågavlönade bi
trädestjänster. Man kan fråga sig om 
de mest angelägna kraven för deras 
del är att "säkra Vattenfalls centrala 
roll i samhällets energipolitik" och 
"ge Vattenfall möjlighet att behålla 
nödvändiga resurser". 

Men om det som är bra för Ford 
Company är bra för USA så är kan
ske det som är bra för Vattenfall och 
Asea-Atom bra för Sverige... 
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'Kvinnoriket" Galicien 
Matriarkat - finns det? Ja, 
åtminstone fram till för några år 
sedan existerade faktiskt ett mat-
riarkaliskt samhälle i Galicien, 
ett landskap i nordvästra Spa
nien. Marisa Rey-Henningsen, 
som kommer från Galicien och 
numera bor i Danmark, berättar 
här om de förunderliga sederna i 
sitt hemland. 
Den spanske författaren Jesus Rodrigues 
Lopez (1859-1917) citerar i sin bok om 
folktron i Galicien en uråldrig källa som 
berättar att när den galiciska kvinnan hade 
fött barn krävde hon att hennes man skulle 
ligga hos henne tills hon orkade stiga upp. 
I gengäld såg hustrurna till att deras män 
och de själva blev uppassade på alla sätt. 
Enstaka exempel på detta har man i senare 
tid funnit i mycket avlägsna trakter av Ga
licien. Men fortfarande händer det i byarna 
att mannen stannar hemma för att passa 
upp sin hustru och det nyfödda barnet i 40 
dagar. Det förväntas av mannen att han ska 
skämma bort sin hustru under denna tid, 
laga den mat hon vill ha och skaffa henne 
det bästa vin som finns. 

Det är överraskande för många att det 
mitt i vår tid existerar ett sådant "kvinno
rike", Men det gör det faktiskt. Jag är själv 
född där, och tillsammans med min man, 
den danske folkbristen Gustav Hennings-

en, gjorde jag för några år sedan en under
sökning av Galicien. 

Många anser att förklaringen till "matri-
arkatet" är att männen har emigrerat från 
dessa trakter. Men det förhåller sig tvärt
om. I detta "matriarkat" ärver en av dött
rama jorden, och därför emigrerar de arv
lösa barnen. Detta gäller alltså både män 
och kvinnor. I de trakter av Galicien som 
jag undersökt är modern familjens överhu
vud. Hon äger jorden, djuren och redska
pen. För Galicien som helhet gäller att 
45 % av kvinnorna äger gårdar. Den svart
klädda kvinnan med den stora stråhatten 
som arbetar med jorden, ensam eller i 
grupp, är en del av det galiciska landska
pet. Överallt ser man kvinnor som leder 
den av oxar dragna plogen och som ser till 
att markerna bevattnas, jorden harvas och 
sås, majs och potatis skördas. De vaktar 
korna medan de spinner ullen från sina får. 

Men kvinnorna i Galicien tar också ar
bete utanför gården. De utgör ca hälften av 
den hyrda arbetskraften. Vägnätet repare
ras t ex nästan enbart av kvinnor. I flera 
fiskeriområden är det kvinnorna som ärver 
fiskebåtarna även om de har bröder. Kvin
norna är också gärna ute och fiskar. När de 
låter männen fiska står de på stranden och 
dirigerar dem i deras arbete. 
Här är det en lycka att få en dotter, och om 
det första barnet är en flicka händer det ofta 
att föräldrarna inte skaffar sig flera barn. 
Det verkar som om barnbegränsning varit 

känt i Galicien sen urminnes tid. Da jag 
frågade några kvinnor varför det nästan 
inte fanns några barnrika familjer på lands
bygden men däremot i städerna fick jag 
veta att man kände till både kondomer och 
skummetoden. 

"Han måste ligga stilla" 
En kvinna berättade för mig att hon 

praktiserade en bättre metod som hon lärt 
sig av sin mor. Mannen skulle bara ligga på 
rygg och vara passiv medan kvinnan arbe
tade sig över honom tills hon blev tillfreds
ställd. Hon fortsatte: "Om han plötsligt 
blir ivrig och själv vill vara med i leken så 
nyper jag honom i picken så han mister 
lusten. Då blir den kanske liten, men man 
får röka cigarrstumpen så gott man kan." 
"Som regel blir den Ju stor igen, men han 
måste vara alldeles stilla utan att röra sig, 
annars går det helt galet", förklarade en 
annan av de närvarande kvinnorna och den 
första kvinnan tillade: "När man sen själv 
har slagit gnistor kan han få gå ut och ruska 
av sig sitt svineri". Detta är nog ett grovt 
exempel, men på det här fria sättet talar 
dessa kvinnor. 

Moderns favoritdotter 
ärver gården 
1 motsats till de patriarkaliska fmiljerna, 
där den äldste sonen ärver gården, kan vil
ken dotter som helst ärva i de matriarkalis-
ka familjerna. Modern utser den dotter som 
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Artikeln är hämtad ur Marisa Rey-Hen-
ningsens "PLOVKVINDEN, Eventyr og 
skaemtehistorier fra Galicia", som inne
håller många roliga och drastiska gamla 
folksagor och berättelser från Galicien. I 
dessa sagor är givetvis könsrollerna and
ra än i de sagor vi är vana vid. 

"Plovkvinden" är utgiven på det 
danska kvinnoförlaget H0nsetryk och 
finns att köpa på Kvinnfolk, Helene-
borgsgatan 46, 117 32 Stockholm. Gå dit 
eller ring 08/69 79 70, så får du boken 
hemskickad. Den finns också på Bokcafé-
et i Lund. Det är faktiskt inte så svårt att 
läsa danska som många tror! En norsk 
översättning kommer på Pax forlag i vår. 

Bilderna ur boken 

Galicien ligger i nordvästra Spanien, 
arealen är på ca 30 000 km2. Drygt 3 
miljoner människor bor där. Av dessa 
bor ungefär 1 miljon på landsbygden, 
antingen i stora byar eller i spridda och 
isolerade gårdar. Huvudnäringen är fis
ket och lantbruket. 

hon tycker bäst om. De andra döttrama får 
några jordlotter och lite pengar den dag de 
gifter sig eller vill.flytta hemifrån. Bröder
na får ingenting. Är föräldrarna rika och 
vill ge en son hemgift ger de honom klä
der, livsmedel, kanske lite pengar, men 
sådana fall är undantag. Modern bestäm
mer också om något av barnen ska studera 
och var det ska studera. Barnen betraktas 
som hennes och fadern blandar sig aldrig i 
hennes göranden och låtanden. 

När "arvdottern" gifter sig flyttar man
nen hem till henne, men hans roll blir säl
lan någon annan än en gårdskarlens. Han 
ska tillsammans med sin svärfar och sina 
eventuella svågrar först och främst vara till 
sin svärmors disposition. Men han vet att 
allt eftersom svärmodern blir äldre så 
kommer hans hustru att överta flera av 
hennes funktioner och den dag den gamla 
kvinnan dör träder dottern till som famil
jens överhuvud oavsett om hennes far lever 
eller inte. 

Men så länge svärmodern lever är det 
hon som bestämmer allt beträffande köp 
och försäljning av djur och jord, reformer 
på gården, sånings- och skördetider m m. 
Det är också kvinnorna som far till mark
naden och bestämmmer priserna. Eftersom 
de lever i ett blandat mans- och kvinno
samhälle är det vissa som för skams skull 
tar med sina män. Men det är hustrun som 
synar djuren och prutar på priset. När en 
man får lov att själv ta djuren till markna

den skryter han med det, även om han vet 
att han måste rätta sig efter det pris svär
modern har gett honom därhemma. 

Medan man i de patriarkaliska familjer
na har en skarp gräns mellan mans- och 
kvinnoarbete tycks allt arbete passa både 
män och kvinnor i de matriarkaliska fa
miljerna. Svärsönerna får skura golvet, 
tända den öppna spisen, knåda degen, kär
na smöret etc. På vissa ställen sänds de 
också ut för att tvätta i floden, men de 
föredrar då att göra det om natten för att 
inte bli uttittade och utskrattade av utom
stående. Männen hjälper också till på 
åkrarna och passar djuren. 

"Min man förstår sig 
inte på det här" 
I dessa speciella områden är det också 
kvinnorna som kommer till lantbruksmöte
na. Många tar sina män med sig men det är 
kvinnorna som för ordet och männen får 
sällan ha nåra årsikter. 

Staten har i flera år arbetat med ett stort 
jordreformsprojekt i Galicien. Då och då 
sammankallar experterna bönderna för att 
diskutera utskiftning av jorden, anläggande 
av nya väggar, uppförande av skolor etc. 
Lantbruksexperterna, som oftast inte är 
från Galicien, överraskas gång på gång när 
de kommer till dessa socknar. De har sänt 
bud efter männen men mötesplatsen fylls 
huvudsakligen av kvinnor. Några av dem 
har kanske tagit med sina män och det är 

till dem som experterna vänder sig med 
sink frågor. Men det är kvinnorna som 
svarar. De förklarar sina mäns tystnad med 
ursäkter som "Min man är för blyg för att 
tala" eller "Min man förstår sig inte på det 
här" eller "Min man vill inte blanda sig i 
det här''. 

Likadant var det när vi gjorde intervjuer 
i olika hem. Kvinnorna flockade sig kring 
bandspelaren och pratade och förklarade 
allt. Männen förhöll sig passiva och det var 
först när vi påpekade att vi också ville höra 
deras synpunkter som de fick lov att kom
ma fram. Men de var genomgående myc
ket reserverade och deras uttrycksmöjlig
heter var betydligt färre än kvinnornas. 

Vi frågade dem varför de lät kvinnorna 
ha allt ansvar och bestämma allt. Svaren 
var nästan alltid desamma: "Så har det 
alltid varit hos oss. Kvinnorna har utveck
lat förståndet bättre än vad vi har gjort, och 
det måste bero på att de äger allt. Det är ju 
de som för släkten vidare." 

Männen accepterar 
sin underordnade ställning 
Flera ordspråk och folkvisor ger uttryck för 
detta. Min dotters barn är utan tvivel mina 
barnbarn. Men min svärdotters barn vet jag 
inte vems barn det är". Om man påpekar 
för dem att det inte är så på andra ställen 
säger de att de vet det men att varje land 

forts nästa sida 
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Kvinnan skördar och mannen hjälper 
till. 

"Livmoderstenen" formad som en ha
vande kvinnas mage. Att krypa under den 
symboliserar återfödelse och skyddar mot 
sjukdomar. 

forts från före g sida 

har sina lagar och varje hus sin sed. Och 
när man kommer till dessa trakter finner 
man att männen faktiskt accepterar dessa 
normer på samma sätt och med samma 
övertygelse som kvinnorna på andra ställen 
accepterar rollen som den undergivna par
ten. Visserligen klagar männen över sin 
situation, i synnerhet när kvinnorna inte är 
närvarande, men bara en del av dem har 
använt sig av den utväg som de har: att gå 
till sjöss eller emigrera. De män som är 
borta under en tid sänder nästan allt de tjänar 
hem till svärmodern, men när de kommer 
tillbaka försöker de emancipera sig och flytta 
med sin hustru någon annanstans. Men ban
det mellan mor och dotter är så starkt att 
hustrun ofta sviker sin man och stannar hos 
sin mor. 

Ibland är det svärmodern som kastar ut 
svärsonen för - som hon säger - de män 
som har varit borta är inget att ha. De 
kommer med pengar och tror att de är nå
got. Och det stämmer; på de ställen där 
emigranterna har återvänt har man pro
blem. Männen vill inte längre utföra samma 
arbeten som kvinnorna. De talar illa om de 
andra männen, som finner sig i att regeras av 
kvinnorna. "Ni kan nog. Ni kommer från 
platser där män vet vad de är värda. Men vi, 
vad är vi här? Ingenting", låter det resignerat 
från deras landsmän. "Männen här har inget 
att säga till om. Här är vi lika med noll! Det 
är kvinnorna som regerar." 

En man som vi frågade varför han inte 
emigrerade svarade att han hade slitit hela 
sitt liv för sin svärmor, som hade lovat att 
skaffa honom pengar till resan. "Men nu 
säger hon att hon inte kan vara utan mig 
här . . . Jag får inte ens pengar till to
bak . . . Hon köper den själv åt mig för att 
jag inte ska åka till byn". 

Rituell kamp mellan könen 
Tre gånger under året - vid fastlagstiden, 
såningstiden och skördetiden - får männen 
en chans att ta ner kvinnorna kran deras 
tron. När majsen är skördad samlas grannar
na för att hjälpa varandra med att ta av 
bladen från majskolvarna. Detta är ett av 
de tillfällen då männen kan provocera 
flickorna till en symbolisk kamp, en kamp 
som ändå inte är så symbolisk. 

En man berättade att tre flickor hade 
övarfallit honom under majsskörden, fått 
av honom byxorna och gett honom ett kok 
stryk. Han blev tvungen att naken springa 
hem genom de höga majsplantorna. "Ja", 
sade en av de närvarande flickorna, "vi 
gjorde det för att han retade oss hela tiden 
genom att säga "Länge leve byxorna". Vi 
ropade tillbaka "Länge leve kjolarna". 
Och till sist straffade vi honom genom att 
ta av honom alla kläderna och bråkade med 



honom ända tills han ropade "Länge leve 
kjolarna!" 

Den rituella kampen mellan män och 
kvinnor, både gifta och ogifta, äger rum 
vid fastlagstiden. Den försiggår som regel i 
köket. Mannen ska försöka att "nedlägga" 
kvinnan i sängen i rummet bredvid, kvin
nan ska försöka släpa ut mannen till stallet. 
Alla klappar och hojtar medan kampen på
går. "I år är det också en kvinna som har 
vunnit", stod det i en intervju från 1964. 
"Hon släpade in mannen i stallet och 
släppte ut honom utan byxor. Hans kam
rater ropade efter honom: Du har förlorat 
för oss allihop! och kastade saker på ho
nom". 

Häxan Sankta Comba 
- det kvinnliga underlivets 
skyddshelgon 
Kvinnorna åtnjuter en stor sexuell frihet 
och även om det är bäst att gifta sig (vilket 
ger släkten en viss legalitet) är det ingen 
skam för en flicka att få barn utanför äkten
skapet. Tvärtom! Kvinnans underliv och 
sexualitet har ett skyddshelgon vid namn 
Sankta Comba och det anmärkninsvärda 
med henne är att hon var häxa! Även präs
terna erkänner detta, men de förklarar att 
hon bara var häxa i början. Sedan blev hon 
omvänd till kristendomen och gjorde bot 
resten av sitt liv. Därför har hon sitt altare i 
kyrkorna i dag. Men folket vet bättre be
sked. Det berättas hur Sankta Comba var 
en stor häxa som narrade alla. En gång 
medan hon vandrade på jorden mötte hon 
Kristus. Han frågade henne: "Vart ska du 
gå, Comba?" "Du vet mycket väl vart jag 
ska", svarade hon. "Jaså, du ska ut och 
vara häxa. Var häxa du så mycket du vill, 
men in i mitt rike kommer du aldrig!", 
sade Kristus. "Men hon har sannerligen 
kommit in!" säger folket med glimten i 
ögat. "Hon finns ovanför altaret, som 
själva Guds moder!" 

Detta är bara ett exempel på de många 
kvinnliga gudomligheter som kyrkan har 
varit tvungen att böja sig för och ge en 
plats i religionen. Kvinnorna besöker 
Sankta Comba den första söndagen i maj 
för att be henne om lindring för sina mens
smärtor, ett gott havandeskap eller för att 
det väntade barnet ska bli en dotter! 

Översättning av Elisabeth Seth 

' 'Ni är sådana som tycker 
om varandra, väl?" 

- Aggressiva 
- Manshatare 
- Kvinnosakskvinnor 
- Ingen aning 
- Kvinnoorganisation 

Så lät några av svaren vi fick på frå
gan "Vad är Grupp 8?", när den ställ
des på några fritidsgårdar i Lund i hös
tas. Vi är tre tjejer i Grupp 8 som ville 
göra något utåtriktat. När vi skrev en 
tonårsbroschyr (vintern -78) pratade vi 
mycket om att gå ut på fritidsgårdar. Vi 
ringde upp en fritidsgård, "ni är väl
komna men det är inte säkert dom vill 
lyssna på er" blev svaret. 

När vi kom dit var allt lite rörigt, många 
olika aktiviteter pågick och ingen var sär
skilt intresserad av oss. En ledare lyckades 
dock muta några med kaffe och efter frå
gan "Vad är Grupp 8" kom diskussionen 
igång. Vi presenterade Grupp 8 kort och 
började sedan diskutera temat familjen som 
vi hade förberett för kvällen. Fler och fler 
ungdomar kom ju högre diskussionens vå
gor gick och snart var det alldeles fullt i 
rummet där vi satt. Alla blev intresserade 
när de märkte att diskussionen verkligen 
angick dem. 
Utsuddade könsroller? 

Det var svårt att hålla sig till ämnet, efter
som både vi och de hade en massa syn
punkter. Till slut blev alla ivriga och prata
de i munnen på varandra. Vi blev upphet
sade när de tyckte att könsrollerna i deras 
generation var utsuddade och överöste dem 
med motbevis. Efter lång diskussion kom 
en del fram till att det fortfarande inte finns 
jämställdhet mellan könen. 

När vi mot slutet frågade om vi var väl
komna tillbaka och fortsätta disskutionen 
blev svaret positivt. Vi gick tillbaka till 
samma gård ett par gånger och mötte sam
ma entusiasm. Tredje gången visade vi en 
film "Kvinnomänniskan". Tyvärr blev vi 
lite besvikna på den, dels var den för 
gammal och dels visar den bl.a. en naken 

tjej som liggande på en säng pratade om 
kvinnans frigörelse. Diskussionen kom 
därför att röra sig kring filmens brister och 
definition av frigörelse. 
Fritidsgårdarna hörde 
av sig själva 

Ryktet att vi gick ut på fritidsgårdar och 
pratade om könsroller spred sig och snart 
började fritidsgårdarna själva höra av sig. 
När vi i fortsättningen gick ut försökte vi 
hålla oss till ett tema per kväll t.ex. skola, 
diskotek, arbete, samlevnad, massmedia. 

På alla gårdar har vi fått fint gensvar. 
Alla har trivts med att prata om lite mera 
personliga saker, könsrollerna rör ju alla. 

Vi har själva fått ut mycket av diskus
sionerna. Dels känns det tillfredsställande 
att nå ut till andra med de här viktiga frå
gorna och dels har vi fått träning i att ar
gumentera. Berit, Irene, Lena 

SÅ HÄR GÖR MAN 
några tips för alla andra som 
vill ut på ungdomsgårdar. 

Fritidsgårdarna står under Kom
mun i telefonkatalogen. 

Ring upp och bestäm tid. 
Förbered presentation av din 

grupp och ett tema för kvällen. 
Försök att gå ett par gånger på 

samma ställe. 
Prata med ledaren om ekonomisk 

ersättning, man kan få pengar av 
kommunen. 

Visa gärna film, men försök att se 
filmen innan så ni vet vad den hand
lar om. 

Om intresset är så stort att ni kan 
starta en studiecirkel, så finns en fär
dig cirkel inregistrerad på ABF i 
Lund. Vi använder vår tonårsbro
schyr som grundmaterial, den är 
också bra att ha med till försäljning 
på fritidsgårdarna. • 

TONÅRSTJEJER - framtidens kvin
nor. 

Så heter broschyren och du kan be
ställa den från Grupp 8 i Lund. Adres
sen finns på Kvinnobulletinens baksida. 
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KVINN© 
bulletinen ;,: 

Kvinnokamp Jorden runt 

Kvinnobulletinen har existerat sedan 1970. Den är den tidning som i Sverige 
representerar den nya kvinnorörelsen och som har introducerat dess tankar och 
idéer av vilka några blivit allmängods. 

I Kvinnobulletinen skriver både amatörer och mer etablerade kulturarbetare. 
Många kvinnliga poeter har debuterat hos oss. Det gäller också våra fotografer, 
tecknare och redigerare. Många medarbetare är inte medlemmar i Grupp 8. 

Vår ställning som oberoende fritt kvinnoforum är inte minst viktigt med tanke på 
de minimala möjlighter som annars står skrivande, tecknande eller fotograferande 
kvinnor till buds i den av män dominerade kultursektorn. Så här ser vår historia ut: 

Systrar - detta är en 
gåta för er! 

Vad är det som i ur och skur 
står redo på kvinnornas sida? 
- Som hatar allt tjafs om hur 
"fint" och "kvinnligt" 

det är att lida? 

Vi skriver om horor och morsor 
om unga och gamla och lesbiska 

tjejer 
nån enstaka gång om våra brorsor 
- fast oftare om viktigare grejer. 

Alltså systrar: 
Vad är det som tar upp allt 

viktigt som händer 
i kvinnokampen i Sverige och 

i andra länder? 

Liksom katten har niv liv 
så har vi funnits i nio år. 
Vi tar kvinnopolitiska initiativ 
som ingen annan tidning får! 

1970 startade vi kvinnodebatten 
med artiklar om kvinnligt 

låglöneslit, 
(Politikerna tappa hatten 
när vi skrev om daghem-

nästa viktiga bit!). 

Vi pekade på et dubbla 
förtrycket 

- och det gick väl an. 
Men sexexploatering blev 

för mycket 
för gemene man! 

Oförfärat trots allt spott 
och spe 

skrev vi om Hite-rapport 
och porr 

och sexualbrottsutredning me' 
- riksdans egen sexpiffknorr . . 

"V ™ 

Som finns med när kvinnor vill 
kämpa 

- och aldrig försöker att lämpa 
och dämpa? 

Som säger sanningen när alla 
andra tiger 

och aldrig inför maktens gubbar 
niger. 

Som älskar och som slår ihjäl 
med samma varma, glada själ. 
Som garanterat aldrig håller 

GOD MIN? 

- JO DET ÄR VÅR KÄRA 
KVINNOBULLETIN!!! 

SA HAR 
KVINNOBI 

Kvinnor sitter överallt och fäster sitt livs 
historia, sina kunskaper och sina dikter på 
papper, som de skickar till Kvinnobulleti
nen. 

Redaktionsgruppen träffas och läser, 
planerar och delar upp arbete med att re
digera, skriva ingresser och mellanrubri
ker, leta fram bilder. 

\#A \ P& Bä&imsei och ItMaaa* t i l l 
Q r ! t rycker ie t , ®m s l t t « r tex 
, jte». Iffasi får vi sgal tkt j 
f& jtillteaka. Des eija ajaltk©! 

O Ö & W korrigerar vi» De» a&#ra g 
vi la^ötit »#å« 
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När den korrigerade spalten kommer 
från tryckeriet monterar vi den på ljus
bord. Originalmontagen lämnar vi sedan 
till tryckning. 
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BOR VI 
LETINEN 

Det unika med Kvinnobulletinen är kort sagt att vi på ett föredömligt enkelt sätt 
uttrycker tankar som ingen annan ännu tänkt. 

Därför har vi nu tänkt att komma ut oftare. Vi vill ju gärna kunna ge ordentlig 
plats åt den debatt som förs men som har mycket svårt att få utrymme i den 
mansdominerade pressen. Och OM det förs en debatt som rör kvinnor så förs denna 

huvudsakligen av MÄN - det färskaste exemplet är nativitetsdebatten. På ledarplats 
avhandlar Erland och Gustav och Gösta och Gunnar varför inte kvinnorna föder 
tillräckligt med barn! 

Så länge som Kvinnobulletinen är en kvartalstidskrift så har vi svårt att vara 
tillräckligt aktuella och bevaka och kommentera aktuella kvinnopolitiska händelser 
i den utsträckning vi önskar. Vi måste avvisa inlägg. Trots denna brist och trots att 
vi ännu aldrig haft möjlighet att honorera artiklar eller bidrag, så får vi alltfler 
artilkar. Och vår prenumerantstock har de sista månaderna ökat med 50 %. Det blir 
mer och mer tydligt att vi har ett kulturpolitiskt ansvar. 

Därför tänker vi öka utgivningen och satsar på att komma ut med en månadstid
ning i höst. 

DÅ BEHÖVER VI ERT STÖD. Vi vill att alla som gillar att läsa Kvinnobulletinen 
ska känna att det är hennes tidning. Vi vill att ni ska, inte bara skriva bidrag, utan 
också sälja tidningen på jobbet eller på dagis eller var ni än befinner er. Och 
naturligtvis värva prenumeranter! Om det känns segt någon gång, så kan ni väl 
tralla med i våran Kvinnobullesång, som vi i redaktionen och distributionen med 
hesa strupar och på darrande ben framförde på 8-mars festen i Stockholm (vågade 
vi så vågar ni. . .): 

När distributionsgruppen får ett inbetal
ningskort, skriver vi adresskort, bokför 
och sorterar in adresskortet på rätt plats. 

När de 10 000 bulletinerna är färdig
tryckta kommer en av Grupp 8:s lokalgrup
per i Stockholm och hjälper till med ut 
skicket. 
En del stoppas i kuvert till prenumeran
terna, andra paketeras till kvinnogrupper 
och till bokhandlare. 

Kvinnobulletinen säljs i bokhandeln och 
av kvinnor på stan. Du som prenumererar 
får den direkt i brevlådan. 

BÄTTRE OCH BÄTTREdag för 
dag 
blir våran kvinnobulletin 
Den blir större när ni 

stöder oss 
för då kommer vi ju 

verkligen loss . . . T JO! 
(benspark) 

VI BLIR: 
Bättre och bättre dag för dag 
- tycker du och du och jag 
så vi börjar prenumerera 
och då blir vi strax 

många flera! 
DÄRFÖR ska vi nu ge ut 
varje månad utan prut 
tidningen som alltid är 

i svinget 
som ju har ett jäkla riv 
för den handlar om våra liv! 
Ååååååå 
så kom och köp våran 

kvinnobulletin! 

Foto Britt-Inger Persson och Anneli Jo
hansson 
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När denna bulle strax jäst 
färdigt och ska in i ugnen. . . 
anropar vi er, kära läsarinnor, 
från vår nya redaktionslokal, 
Mollys kök. Ett passande 
ställe för en fattig kvinnotid
ning! 

För fattiga är vi, dessvärre. 
Därför kommer vi nu att ta 
upp ett opassande och 
"okvinnligt ämne" , nämligen 
pengar. 

Kvinnobulletinen firar nu 
snart sitt tioårsjubileum. Utan 
pengar, utan annonser, utan 
stöd från något håll (tvärtom), 
har vi överlevt och mår efter 
omständigheterna ganska bra. 

Men, och det är ett stort 
men, förutsättningen har hela 
tiden varit kvinnors obetalda 
arbete. Ingen har fått betalt 
för att skriva, rita, fota eller 
på annat sätt arbeta med 
Kvinnobulletinen. 

Förra året slog oss det ab
surda i detta. Vi kände också 
att det i längden är svårt att 
göra en riktigt bra produkt 
när allt arbete måste utföras 
på kvällar och helger. Och när 
vi såg att tidningar som Motor 
och Vi bilägare får flera mil
joner^) vardera från samhället 
så beslöt vi att söka tid
skriftsstöd för året 78/79. 

Vi fiok 35:000 
För dessa pengar anställde 

vi bl.a. Ann Mari som tid
ningens allt i allo. Det var en 
stor lättnad och har gjort det 
möjligt för oss att för första 
gången sedan tidningens till
komst tänka längre än till 
nästa nummer. 

I år planerade vi att äntligen 
ta steget över till en månads
tidning och sökte därför ett 
större stöd. Vi ville kunna 
betala våra medarbetare (för 
varför ska kvinnor alltid göra 
allt arbete gratis eller för dålig 
lön?) och vi skulle inrätta en 
dagredaktion. I vår ansökan 
till Kulturrådet skrev vi: 

"Vi menar oss ha ett kul-
turpolitiskt ansvar som vi för 
närvarande inte kan uppfylla./^?" 
Eftersom vi bara kommer ut / 
en gång i kvartalet tvingas vi 

nu avvisa mycket material. Vi 
kan sällan vara tillräckligt 
aktuella, ej heller bevaka och 
skriva om aktuella kvinnopo
litiska händelser i den ut
sträckning vi önskar. Inte 
heller kan vi beställa mer 
omfattande artiklar som krä
ver forskning och förbere
delse. 

Trots denna brist och trots 
att vi aldrig haft möjlighet att 
honorera artiklar eller bilder 
så får vi numera fler (bra!) 
bidrag än vi har plats för! 

Självklart är det orimligt 
att bygga en så tät utgivning 
på gratis arbete, något som vi 
också tycker är principiellt 
felaktigt. Som framgår av vår 
budget planerar vi ha en så 
liten fast redaktion som möj
ligt och lägga ut uppdrag på 
kvinnliga freelanceskribenter, 
konstnärer, fotografer och 
andra kompetenta kvinnor. 
Vi vill inte ha annonser och 
kommer att satsa på så lågt 
pris som möjligt så att ingen 
kvinna hindras köpa tidning
en av ekonomiska skäl." 

Nå, så lärde vi oss den hårda 
vägen att inte lita till statens 
stöd. Vi konstaterar - får se 
det som vår styrka - att vi är 
den typ av tidning som kul
turpolitikerna inte vill stödja. 

Det här innebär att vi får 
vänta lite med att komma ut 
som månadstidning. Istället 
ska vi fr.o.m. 1980 komma ut 
med sex "dubbelnummer" . 

H u r vi klarar det? Tja, det 
går på kryckor, men det går. 
AnnMari fortsätter, med 
sänkt reallön. Dagredaktio
nen i övrigt består av moder-
skapslediga redaktionsmed
lemmar (ser ni redaktionen 
framför er systrar - köks
bordet belamrat med skriv
maskiner, pennor och bilder, 
manuspapper, diskbänken 

med monteringsbord, golvet 
med krypande, jollrande, 
dräglande spädbarn. . .) och 
resten av redaktionsgruppen 
fortsätter att jobba på fritid. 
Någon betalning till er som 
skriver och illustrerar kan vi 
dessvärre inte utlova än: äran 
får bli er enda belöning! 

En av de bedömningar 
Kulturrådet alltid gör är om 
det kan anses viktigt att den 
tänkta målgruppen för en viss 
tidskrift nås av det budskap 
tidskriften har. Med andra 
ord om det är viktigt att ni 
("den tänkta målgruppen") 
får möjlighet att läsa Kvinno
bulletinen. Kulturrådets be
slut att inte ge oss mer än en 
spottstyver innebär alltså i 
praktiken att de inte tycker att 
ni är värda att nås av en bättre 
Kvinnobulletin en gång i må
naden utan att ni gott kan 
nöja er med en lite hafsigare 
en gång i kvartalet. Vårt 
"budskap" är så obekvämt att 
man inte vill se det alltför 
lockande förpackat. . . 

Som ni förstår behöver vi, 
nu om nånsin, ert stöd och er 
hjälp! O m ni tycker Kvinno
bulletinen är bra, så visa det 
genom att prenumerera, och 
genom att ge bort prenume
rationer i julklapp! Och skriv 
gärna. 

Pga höjda tryckkostnader 
och papperspriser blir vi 
tvungna att höja lösnummer
priset till 7 kr fr o m nästa nr. 
Men en årsprenumeration 
kostar bara 40 kr (stödpre
numeration 50 kr) och för det 
får ni 6 nummer av en tidning 
som tänker fritt och alltid 
ställer upp på kvinnornas si
da. 

Med er, kära läsarinnor, 
bakom ryggen kan vi aldrig 
slås ned! „ . , 
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Pemsamputationer på svenska sjukhus: 
Professor bekräftar 

Som första svenska tidning har 
Kvinnobulletinen fått vetskap om 
att penisamputationer på friska 
män utförs på svenska sjukhus. 
Vi trodde först att vår sageskvin-
na ljög, men Julia Ingemarsson, 
professor i urologi vid universi
tetet i Hjo, bekräftar uppgifter
na. 

- Jo, det har hänt, säger hon. 
Jag tycker inte att det är särskilt 
märkvärdigt eller särskilt hemskt. 
Ungefär som plastikoperationer 
på andra delar av kroppen! 

Hon tycker också att det är 
helt i sin ordning att svenska 
sjukhus upplåter lokaler och till
handahåller personal för opera
tioner av det här slaget: 

- Andra plastikoperationer 
görs ju ockskå på sjukhus. Ingen 
ifrågasätter det berättigade i det! 

Vi undrar om en penisamputa-
tion någonsin kan vara berätti
gad. Den innebär ju att en 
mänsklig varelse stympas, både 
fysiskt och känslomässigt. 

Jo, det tycker professor Inge
marsson: 

- Glöm inte bort att vi har att 
göra med etureligiöst mönster, 
säger hon. Männen blir olyckliga 
om de inte blir amputerade. De 
kan bli psykiskt sjuka. Jag har 
betraktat dem som ömmande fall. 

Julia Ingemarsson försäkrar att 
de amputationer hon utfört gjorts 
på mogna män som själva kom
mit till henne och bett henne om 
detta. Hon skulle inte ha ställt 
upp om det varit männens hust
rur eller andra anhöriga som 
tryckt på. 

- Sådana plastikoperationer 
görs även på svenska män, fort
sätter Julia Ingemarsson. En del 
anser sig missbildade om penis är 
större än vad de anser normalt. 
Då kan de få kirurgisk hjälp. För 

några år sedan, när det var mo
dernt med trånga jeans, hjälpte vi 
många män på det viset. Det var 
faktiskt ett psykiskt trauma för 
fler än man kunde tro att be
stämma varje morgon om man 
skulle ha den till höger eller till 
vänster. Mitt i morgonruschen 
när ungarna skulle till dagis och 
bussen snart skulle gå. I en sådan 
situation kunde ett litet kirur-
giskt ingrepp innebära en stor 
lättnad. 

Socialstyrelsen förklarar i en 
kommentar att de inte kan för
bjuda en läkare att stå till tjänst 
med sitt yrkeskunnande: 

- Det finns ju allvarligare 
missförhållanden att kämpa mot 
än att hindra män från att följa ett 
mönster som känns riktigt och 
rätt för dem. 

Kunskap om klitoriskastration, 
eller, som det heter med en för
skönande och fördunklande 
omskrivning, "klitorisomskä-
relse", har nu, via de stora tid
ningarna och TV äntligen nått ut 
ordentligt. Många hör av sig och 
undrar vad de kan göra. Vi före
slår att ni bildar en grupp och 
fördjupar era kunskaper om 
kvinnoförtrycket, av vilket kli
toriskastration är den mest bru
tala delen, men dock endast top
pen på det isberg som är kvin
noförtrycket över hela världen. 
Här kommer lite studiematerial 
från Grupp 8 och Kvinnobulleti
nen. 

Klitorisomskärelse. En 16-sidig 
stencil som kostar 3 kr. 

Systerskap ger Styrka. En 
Grupp-8 broschyr som bl. a. in
nehåller artikeln Kvinnoförtryck 
- en exotisk företeelse av Britta 
Stövling. (ursprungligen tryckt i 
det slutsålda bullenumret 3/4-

73). Dessa två beställer du från 
Grupp 8-s kontor i Stockholm, 
på pg 45 28 98-0. Skriv på med
delandetalongen vad du ska ha 
och i hur många ex. Så betalar du 
och sätter dessutom in 3 kr för 
frakt och porto. 

Klitoris - det farliga organet av 
Ingrid Primander finns i nr 2/3 
-76 (4 kr) och mer om klitoriska
stration hittar du i 

Befria Kåtheten av AnnMari 
Langemar i nr 4/78 (5 kr). Dessa 
båda bullenummer beställer du 
från Kvinnobulletinens distribu
tionsgrupp på ett annat pg-num-
mer (OBS), nämligen 85 04 72-2. 
Lägg på en krona för portot! 

Sen, när ni blivit riktigt arga på 
kvinnoförtryck i allmänhet och 
klitoriskastration i synnerhet så 
gå ut och lufta er ilska framför de 
berörda ländernas ambassader 
(om ni bor i Stockholm) eller 
skicka protestskrivelser till dem! 

Nytt fr ån-
redaktionen 

Vi jobbar på som vanligt, kö
ket blir allt mer belamrat med 
papper och disk, barnen växer så 
det knakar och knakar gör det 
också i våra skallar som idéerna 
hotar att spränga. 

Vi gläder oss över att komma 
ut med sex nummer, där vi får 
240 annonsfria sidor att bre ut 
våra och era idéer på. Det kom
mer att bli fullmatat med spän
nande ämnen, kort sagt! Tyvärr 
är vi tvungna att nu ta 7 kronor 
för varje lösnummer, och det 
känns tråkigt, men vi tror ändå 
att ni kommer att tycka att ett 
nummer är värt det priset. Eller? 

Så vill vi avslutningsvis tacka 
er, kära läsarinnor för alla upp
muntrande kort och brev, fulla 
med tyckanden och roliga infall. 
Tack, vi läser dem med stor för
tjusning. Fortsätt! 

Den idealiska julklappen till 
kvinnorna i ditt liv är naturligtvis 
Kvinnobulletinen. Därför har vi 
gjort ett julklappskort till dig på 
detta nummers baksida. 

Och har ni sen lite pengar 
över, så sätt in dem på vårt pg-
konto med meddelandet "Press
byrån", så kan vi kanske få råd 
att gå ut i vissa pressbyråkiosker 
över hela landet . . . om alla som 
köper Bullen la en krona så får vi 
in9000! SfMf* 



"VI ÄR DE KVINNOR VÅRA 
MÄN VARNADE OSS FÖR" 

Mitt 70-tal liksom många kvin
nors har präglats av kvinnorörel
sen - det spännande och världs-
omdanande nya som hänt i politi
ken på senare år. Uppkomsten av 
den nya kvinnorörelsen brukar 
räknas från bildandet av Grupp 8 i 
slutet på 60-talet. Sen dess har 
mycket hänt. Många av våra tidiga 
idéer har blivit allmängods samti
digt som kvinnorörelsen gått vi
dare och fött nya tankar. Vårt land 
har genomgått en smärre kulturre
volution! 

Våra en gång så "vansinniga" 
krav och "hysteriska" idéer har 
spridits som ringarna på vattnet 
och finns idag på många nivåer i 
samhället. Kvinnorörelsen har bli
vit en maktfaktor och kvinnokam
pen har breddats. På gott och på 
ont har vi gått in i ett nytt skede. 

Ett befriat område 
Hos många, många kvinnor med 
olika livserfarenhet och social pla
cering lever idag kvinnorörelsen 
som en idé. En stärkande, livsvik
tig idé. Hos småtjejerna finns den 
som en första upprorets spännan
de tanke. Enligt Grupp 8-receptet: 
Gråt inte. Bli förbannad. Gå till an
grepp! 

I mer organiserad form blom
strar kvinnorörelsen också utanför 
våra huvuden; i "tjejmaffiorna" och 
kvinnogrupperna på jobbet, i fack
et, i bostadsområdena, på skolor
na. Men - och detta "glöms bort" 
ju mer kvinnokampen breddas -
den absoluta förutsättningen för 
att dessa idéer ska börja gro, för 
att medveten strategi ska kunna 
skönjas, är eff befriat område. Vårt 
befriade område är de utomparla-
mentariska, partipolitiskt obundna 
kvinnoorganisationerna. De är 
kvinnorörelsens kärna och syster-
skåpets konkreta bas. 

Den "okvinnliga" 
kvinnorörelsen 

Sålänge jag kan minnas har 
Grupp 8 varit ute i blåsväder. Hu

vudanklagelsen är, sedan man 
skalat bort alla byxrädda invektiv, 
vår "okvinnlighet". Vi är kontro
versiella därför att vår kamp går ut 
på att ladda begreppet kvinnlighet 
med ett hytt innehåll. Ett innehåll 
som inte grundar sig på den själv
uppoffrande och självförnekande 
moderlighet som vårt samhälle till 
stora delar bygger på. Nästan alla 
kvinnor i Sverige är lågavlönade. 
Barnuppfostran, familjevård och 
den offentliga sektorn bygger på 
kvinnoarbete och på att alla kon
torister, vårdbiträden, lärare, ex
pediter m. m. är tysta, snälla och 
kravlösa. När vi ifrågasätter detta 
och menar att kvinnlighet är kraft
fullhet snarare än foglighet, när vi 
börjar kräva egna liv utanför fa
miljen och ändrade arbetsvillkor -
då blir vi ruskigt obekväma! 

Att ständigt angripas och kriti
seras är avantgardets lott och det 
kan kännas tröstlöst ibland. Men 
det må vara hänt om utvecklingen 
samtidigt går åt rätt håll och med
vetenheten hos oss kvinnor växer. 

Smutskastning 
Något som dock aldrig upphör 

att förvåna mig är att vi så gott som 
utan undantag bekämpas med de 
lägsta medel och med de sämsta 
och mest primitiva argumenten . . . 
Vi får höra att vi är fula, egoistiska, 
manshatande, löss i den röda fa
nans veck(!), antiintellektuella liv
modersmystiker m. m. 

Visserligen kan man trösta sig 
med att dessa omdömen säger 
mer om personerna som yttrar 
dem än om oss, men det är ändå 
värt att notera att människor be
rörs så djupt och så personligt. Det 
stärker naturligtvis vår övertygelse 
om att vi representerar något 
mycket viktigt. Smutskastningen 
visar sig alltså vid närmare påse
ende rymma en intressant kärna: 
som grupp är vi tydligen livsfarliga! 

Varför då? Många av våra krav 
och tankar har, som sagt, växt in i 
samhället. På pappret är vi inga 
bombkastare, särskilt inte i jäm

förelse med den västeuropeiska 
kvinnorörelsen. Men för den sven
ska, ljummare offentligheten räck
er det gott och väl. Här försöker 
etablissemanget, patriarkatet och 
dess politiker att till varje pris skyla 
över de problem vi drar fram i lju
set. Här har vi världens enda 
"jämställdhetskommitté" och 
Europas första kommunstyrda 
"kvinnohus" i Stockholm, här 
utnyttjas och förvrängs kvinnorö
relsens idéer samtidigt som man 
förtiger att denna kvinnorörelse 
existerar. En utredning tillsätts, en 
institution upprättas och så var det 
lilla kvinnoproblemet åtgärdat! 

Häxstämpel 
Jag tror jag vet varför den själv

ständiga kvinnorörelsen är "far
lig". Den står helt enkelt fri från 
traditionella politiska samman
hang. Vi förhånar institutionerna, 
skrattar åt utredningarna och vä
grar att erkänna kommittéerna. Ej 
heller skriver vi under på att de 
politiska partiernas kvinnoförbund 
är samma sak som en fristående 
kvinnorörelse. Vi är ingens kvin
noförbund, vi har inga manliga 
partikamrater att snegla på, och 
vi vill inte ha det heller. Där
för är det omöjligt att kontrol
lera oss. Ingen vet vad vi kommer 
att hitta på härnäst. Vi anpassar 
oss inte efter vad som är "politiskt 
realistiskt". Våra tankar flyger dit 
de önskar. Och vi vägrar att sugas 
upp och bli "etablerade". För det 
skulle alla kvinnor förlora på. Där
för framhärdar kvinnorörelsen i sin 
pådrivande funktion. 

Vi är politiskt oberäkneliga och 
bekämpas sålunda till varje pris. 
Därför tas häxstämpeln fram. Vi 
skälls för att vara "sabotörer, ex-
tremister, kuppmakare". 

Närmare sanningen kommer vi 
med den amerikanska feministen 
Robin Morgans ord: "Vi är de kvin
nor våra män varnade oss för". 

Ebba Witt-Brattström 
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Modet 
Just hemkommen från den fina, 
extatiska Kvinnomarschen mot 
kärnkraft den 26 augusti i Stock
holm, sätter jag mig ner och fun
derar. 

Jag känner mig kluven, även om 
det var självklart att gå med. Kan
ske det hade känts bättre om de
monstrationen varit en marsch mo' 
kärnkraften som kvinnorna ar 
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jhetens politik? 
rangerat och inbjudit i nämnd ord
ning kvinnor, män och barn till? 
Istället för en uttalad KVINNO 
marsch? Kärnkraften är ju en fråga 
för både kvinnor och män. Att vi tar 
initiativet känns skönt, men är det 
då också fortsättningsvis främst 
vår kamp? Risken finns att vi allt 
för lätt glider in i den invanda rollen 
w morsor - som nu också ska 

rädda världen ÅT männen. 

Livsuppehållande 
tradition 

Visserligen har vi som kvinnor 
med ansvar för bl.a. vård av barn 
speciella och värdefulla kunska
per. Vi har en livsuppehållande 

tradition som de flesta män sak
nar. Det är viktigt att denna kom
mer att genomsyra och styra hela 
samhället. 

Men vi kan bli lurade om vi gör 
halt här i analysen. Jag tycker 
ibland att Kvinnokamp för fred, hu
vudarrangör av Kvinnomarschen, 
gör det. Affischen är ett tydligt ex
empel: Här står en ung, gravid 
mor, tillsynes vanmäktig, lutad 
över sitt späda barn. I bakgrunden 
livsfarliga kärnkraftsverk. 

Vitsen med den här bilden är väl 
att den ska träffa modern i oss på 
vår ömmaste punkt - barnen. Den 
lyckas väl också med det, men 
samtidigt tycker jag den passivi-
serar och gör i alla fall mig mera 
rädd än kamplysten. 
Men det kanske var meningen? 

Den här affischen är också ty
pisk för vad Just Nu redaktionen 
publicerat under sommaren. Ton
vikten i mobiliseringen inför mars
chen har här lagts på kvinnans 
vårdande som MOR. Att vi också, 
kanske främst, vårdar som servi
cepersonal på arbetsmarknaden, 
har "glömts bort" i artiklarna. 

Gamla fru Johansson 
på långvården 

Det kan väl inte vara viktigare att 
vårda egenfödda spädbarn än att 
mata, tvätta och prata med gamla 
fru Johansson på långvården? 

I båda situationerna ligger något 
positivt, men i båda är vi också 
förtryckta. Å ena sidan mamma 
med dålig barntillsyn, å andra si
dan kvinna med urusel lön i lågt 
värderat kvinnoyrke. . . 

Inget får betonas på bekostnad 
av det andra. Som kvinnor har vi 
båda funktionerna. Ingen känner 
förtrycket som vi, därför är vi oö-
vervinnerliga. Låt oss erövra stjär
norna! 

Känns det självklart? Ja, det 
tycker jag också. Men ibland tviv
lar jag på att alla gör det. Just Nu 
sidan har hamnat fel, menar jag, i 
sin iver att ge oss kvinnor en PO
SITIV identitet som främst mödrar 
vårdande livet. Det är väl en reak
tion på kvinnorörelsens tidigare 

mer negativt laddade bild av den 
förtryckta kvinnan (på matkassar 
släpande, mellan dagis och jobbet 
ilande utslitna tvåbarnsmam-
man. . .) 

En kvinnlig utopi 
Men i denna nya bild av 

kvinnan/modern, en slags kvinnlig 
utopi, försvinner lätt förtrycket. Det 
är ju just som mödrar vi utnyttjas -
främst på arbetsmarknaden! 

Vi har behov av en positiv iden
titet och av att det framhävs att det 
är bra det vi gör. Men vi får akta 
oss för att tona ner förtrycket. I ti
den finns hoten om vårdnadsbid
rag, nedskärningar av bl.a. dag
hemsutbyggnaden. Den nya bil
den av kvinnan ligger farligt nära 
den urgamla. Och den var inte vår! 

Den självförnekande 
moderligheten 

I den moderlighet vi har formats 
till ligger självförnekelsen, att ald
rig tänka på sig själv, alltid i första 
hand på andra. Det är en självför
nekelse som kan bli farlig, nu när 
vi poängterar att vi kämpar som 
MÖDRAR. Maj Wechselman skri
ver t.ex. i DN 3.8.79: "Vi kände att 
det var viktigt att vi nu lämnade 
våra egna kvinnoproblem och tog 
itu med det som är allvarligast av 
allt: vår fortsatta existens." 

Mig sårar en sån här formulering 
i djupet av min själ, eftersom den 
antyder att jag inte är en del av 
existensen. Mitt liv är "kvinnopro
blem" rätt och slätt och "existen
sen" något annat och därmed 
bättre! Ska jag förneka mitt kvin
noliv? 

Nej, självförnekelse är ingen bra 
kampmetod. 

Vårt självförakt är enormt och 
djupt rotat. Vi kan lätt falla i den 
fålla studentvänstern en gång ville 
placera oss i; tänk på arbetarklas
sen, inte på kvinnorna! 

Nattståndet välbekant? Ja, den 
politiska återvändsgränden hotar, 
då som nu. 

Vår stolthet över 
att vara kvinnor 

Dessutom är Maj ohistorisk i sitt 
påstående. Hon glömmer att det 
just är den nya kvinnorörelsen som 
gett oss styrkan att gå i marschen, 
18 000 starka, över hela landet. 
Kvinnorörelsen ger oss vår stolt
het över att vara kvinnor och själv
medvetenheten krävs för att vi 
idag ska våga kräva rätten till vår 
värld "Kvinnoproblem" och "exi
stens" hör ihop om vi tar oss själva 
på allvar! 

Vi vill ha rätten till våra kvinnoliv 
och vi vill leva dessa liv i en värld 
utan förtryck. Håller vi fast vid den 
kopplingen kan vi aldrig besegras. 
Det personliga blir politiskt. 
NEJ TILL KÄRNKRAFT - JA TILL 
KVINNOKRAFT! 

Ebba Witt-Brattström 
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AnnMari Langemar har funderat på varför det är så viktigt 
med kläder och på varför modet ser ut som det gör. För 
egentligen är detta så enkelt. 

Vi har behov av att klä oss. Vi vill inte frysa eller svettas. 
Men för den skull tar vi inte på oss vad som helst, utom 
kanske i enskildhet i någon sommarstuga. Vi klär oss 
dessutom för att uppnå ytterligare någonting. Detta ytterli
gare någonting verkar vara en fråga om identitet. 

i SfockA*U*n City -"?<? 
Foh) Barlon» Linjfnarfc 

När man t ex är liten vill man 
bli stor. Då sätter man på sig 
vuxenkläder och leker vuxen 
kvinna. Eller så leker man 
prinsessa för att bli finast, 
vackrast och mest älskansvärd 
i hela världen. 

Jag vill bli någon genom de 
kläder jag sätter på mig. Jag 
vill uppnå en identitet. Jag vill 
bli en, som jag tror ska bli äl
skad. 

Om jag är trygg och nöjd 
med mig själv, älskar mig och 
känner mig älskad, då är det 
inget problem att klä sig. Då 
uttrycker jag mig själv med 
kläderna, eftersom det är jag 
som är den som är bra och äl
skad. Min identitet är min 
egen, och jag klär mig efter hur 
jag känner mig - vacker, glad, 
ledsen eller arg. 

(Ö6K &{A&frVlAlSRAjcbQ^ 
Men om jag känner mig 

otrygg och oälskad, om jag sö
ker efter en identitet, då försö
ker jag istället förklä mig till 
någon som är älskansvärd, 
någon annan. 

Hur en älskansvärd ser ut är 
olika för olika människor. Om 
man t ex är förälskad i sin 
bästa vän, då kan hon eller han 
bli inkarnationen av "den äl-
skansvärda", och så klär man 
sig likadant för att bli lika äl
skad. 

Man kan klä sig som sin idol, 
ledaren i gänget, en idealfigur 
från massmedia. 

Modeindustrin exploaterar 
de starka behoven av identitet 
och kärlek. Modeindustrin och 
massmedia dränker oss i ett 
samstämmigt budskap om att 
dom som "är något", dom som 
får kärlek, det är inte du och 
jag, utan halvt ouppnåeliga 
sagofigurer, "prinsessor" -
Silvia, filmstjärnor, unga 
vackra rika kvinnor med rätt 
utseende, rätt liv, rätt man, rätt 
barn, rätt hem osv. 

Lyckan är sålunda att vara 
som dom, prinsessorna. I 
veckopressen står det också, 
svart på vitt, att det är möjligt: 
"Var den du vill vara, lev ut 
dina innersta drömmar och 
fantasier, klä dig som du alltid 
har velat men aldrig vågat. 
Släpp loss ordentligt. Upplev 
hur det är att vara i centrum, 
stå / rampljuset. Utmana, 
chockera. Har du alltid velat 
vara Josephine Baker, OK, 
sätt igång, det är din höst". 
(Femina nr 34). 

Du kan göra vad du vill, du 
kan bli vem du vill, säger 
veckopressen - som om det 
vore möjligt. Så visar den ett 
femtonsidigt modereportage 
om precis hur man ser ut när 
man "släpper loss ordentligt". 

Det är alltså genom att följa 
massmediamodet, som man 
påstås kunna uppnå identite^ 
ten och kärleken. 

Man kan se det som en ny 
slags religion. Frälsningen från 
lidandet på jorden är möjlig -
för dom som lyckas. Vi tillber 
de "lyckade" precis som män
niskor förr tillbad helgon. Vi 
klär oss för att uppnå frälsning 
istället för att be böner. Vecko
pressen är vår tids psalm
böcker, musik, film och tv är 
gudstjänster. 

Med de rätta kläderna, kom
pisarna, bilarna, på de rätta 
ställena ska Nåden och Kärle
ken äntligen erfaras dig. 

Precis som i den gamla kyr
kan fråntas människorna, sär
skilt kvinnorna, kärleken till sig 
själva och rätten att använda 
sin kraft utifrån sig själva. Ful, 
oälskad och maktlös är du, 
bara genom att bli någon an
nan kan du få nåd. 

Men modet, bilden av den 
älskade, finns även utanför 
massmedia. Människor, och 
grupper av människor, kan ha 
en egen kultur och egna före
bilder av älskade människor. 
Då har de också, som t ex zi
genarna, ett eget mode. I sam
hället växlar modet efter styr
keförhållandet mellan olika 
grupper och maktcentra och 
efter utvecklingen. Se bara på 
de senaste tio - femton åren. 

På 60-talet kom ett optimis
tiskt mode. Vi behövde inte 
längre ha bh, höfthållare och 
högklackade skor. Kvinnor 
kunde använda långbyxor och 
jumper överallt, både på fest 
och på jobbet. Vi kunde gå 
ifrån den traditionella kvinno
rollen som enbart mödrar och 
sexobjekt. Det var högkon-
unktur, och industrialiseringen 
hade hunnit så långt, att en 
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större del av kvinnornas ar-
)etskraftsreserv behövdes i 
läringslivets tjänst. (Jag hade 
ex en kompis som klippte av 

sig sin höfthållare mitt under 
>n fest för hon var trött på den. 
Det var -66). 

Sen började det vända. Som 
en del av en protestvåg genom 
samhället uppstod ett "anti-
mode". Somliga (jag var en) 
slutade köpa kläder alls bl a av 
solidaritet med u-länderna. 
Andra började skaffa kläder 
från annat håll än de vanliga 
affärskedjorna. Det var arbe-
tarkläder, begagnade kläder, 
kläder från det gamla bonde-
Sverige, från u-länderna, från 
folkkulturer före eller utanför 
den förhatliga monopolkapita
lismen. Det var också kläder 
man gjorde själv och Mah-
Jongkläder. Vackra sensuella 
kläder med många mönster, 
färger och broderier. De ut
ryckte att man tillhörde en 
rupp rned andra värderingar 
tanför och i protest mot det 
tablerade samhället. 
Nu är det nya tider. Världen 

r inte lika enkel. Vi har t ex 
ett att ett manssamhälle och 
tt klassamhälle kunde åter

uppstå även inom den "alter-
jnativa" kulturen. Linjen mellan 
det etablerade och det alterna
tiva samhället är inte lika 
Skarp. 

Det är också ordentlig låg
konjunktur och politisk reak
tion. Drömmen om jämlikhet är 
hårt ansatt. Allt detta syns i 
modet. 

Idag ar modet både mera fritt 
Dch meira ofritt än det var för tio 

$+ AÄ* ur tuiun ous 
oss JO/*\ ^ äx> K&nno-

toto: Gunilla Molloy 

år sedan. Det är friare, för det 
finns många fler stilar. Man 
kan nästan se ut hur som helst. 
Samtidigt är kraven större på 
utseendet och kläderna mer 
invecklade än förut. Då räckte 
det med långbyxor och jumper, 
nu måste man också ha blus, 
kavaj, skärp, skarf, klackar, fri
syr, hårspännen och smycken. 
Visst, man kan roa sig mer och 
uttrycka sig mer - om man har 
råd och känner sig säker -
men det är inte så kul om det 
blir ett tvång. 

Industrimodet har under 
åren tvingats ta till sig alla 
idéer och strömningar som var 
"alternativa" förut. Men det har 
dessutom tagit tillbaka initiati
vet med ett cyniskt fram
gångsmode som idealiserar 
staden, industrin, den indivi
duella konkurrensen och 
könsrollerna. ("Just för stun
den ter sig New York som ett 
synnerligen realistiskt dröm
land" Femina nr 34). 

Många av de "alternativa" 
dragen förvandlas till något re
aktionärt under industrins 
kontroll. De rörliga könsroller
na från 60-talet är ju positiva, 
men i industrimodet görs de till 
något perverst. Kläderna blir 
allt mer extremt könsrolls-
präglade. Kvinnligheten görs 
"skamlig" både under mans
kläder av tjänstemanna- eller 
arbetarsnitt och i ett allt tyd
ligare traditionellt porrmode. Vi 
serveras som fluffigt förpacka

de objekt på höga klackar, Da
mernas världs modebilder går 
knappt att skilja från FIB-
Aktuellts porr. 

Vi får vara individuella, men 
idag är det bara punksen som 
har ett eget "antimode" - att 
vara ful. Den "individualitet", 
som erbjuds oss av industri
modet är knappast vår egen 
utan ett stereotypt, sado-ma-
sochistiskt könsrollsmönster, 
ett mycket dyrt mode, som ver
kar vara uppfunnet för att pas
sa äldre direktörer. Det är tyd
ligen deras falska gunst vi ska 
tävla om idag. 

Så står jag där plötsligt och 
har inget att sätta på mig fast
än garderoben är full med klä
der. De smarta affärsmännen 
har gjort en kjol som kräver en 
ny överdel och nya skor. Kan
ske måste jag ha en väst och 
en halsduk också. . . Plågan är 
värst för dom yngsta och fatti
gaste och för flickorna är det 
värre än för pojkarna. 

Även om jag själv inte alls 
har lust att klä mig porrigt så 
känner jag att jag borde, för 
alla andra gör det. Jag vill ju 
vara vacker. Den vackra och 
älskade, idealkvinnan, hon 
ändrar sig och vi med henne. 
Vi bär vår gemensamma kul
tur, sådan den nu är, på krop
pen. Därför kan vi också ändra 
idealen, om vi är många och 
om vi älskar varandra. 

AnnMari Langemar 
Med hjälp av diskussioner 

i redaktionsgruppen 

Skriv om mode! 

När vi pratade om kläder och 
mode i redaktionsgruppen 
upptäckte vi att det fanns mas
sor att tala om: minnen, analy
ser, historia, varför vi klär oss 
på ett visst sätt vid ett visst 
tillfälle, vad vi tycker om da
gens mode, drömmar om klä
der osv. Har du något du vill 
meddela i text eller i bild om 
mode och kläder, skicka det till 
oss, så kan vi jobba vidare 
med ämnet. 

Systerliga hälsningar 
redaktionsgruppen 
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Jag måste dölja att min frukt är rod ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mogen för någon dag sen ft^P I M i l M 
/ag måste förvilla med parfymer min avslöjande doft j j | ^ ^ 9W_^^J 
av plötslig lycka mm^^ ww^m^mu^r mV^m^ 
Jag far inte lysa som våren de måste fa fortsätta tro m* -W m 
att det ar höst W^.^kt m^ 
Men om natten I W I ^ 
; mörkret bland deras slutna blinda blickar 
dansar jag med nattfjärilarna (Ann-Marie Berglund, ur "Mellan 
runt min nyupptäckta planet Extas och Fångenskap') 

BLODETS 
MAKT 

Kanske dansas denna dans i 
ett tempel i fjärran Assam, där 
man i gudinnan-modern Ka-
makhyas grotta kan dansa den 
runt ett jättelikt stenblock, i 
vilket en "yoni", det kvinnliga 
könet är uthugget. Denna sten 
halls konstant fuktig genom en 
naturlig källa som springer 
fram ur grottans innandömen. 
Vid vissa tider pa aret. när de 
stora monsunregnen sätter in, 
färgas detta vatten rött av late-
rit, en lerart som är en be
ståndsdel i jorden. Under den
na reningsperiod är jorden och 
alla de näringsämnen som 
kommer frän den tabu. Man 
dricker mjölk och äter frukt och 
bönderna inställer jordbruket 
för att inte "kränka moderns 
kropp", eller som de säger, 
gudinnans kropp, under hen
nes jättemenstruation. 

Menstruationstabut är ett av 
de äldsta förbuden instiftade 

av människor. Menstruationen 
skrämde och förvirrade den ti
diga människan; detta blod 
som inte betydde död och som 
utan synbar orsak återkom i 
ständig rytm. Denna magiska 
kraft som mäste blidkas gjorde 
man till gudom, som genom 
dyrkan och respekt kunde bli 
positivt inställd till mänsklig
heten. Rytmen påminde om 
manens rytm. och i en del 
språk; frän Indianernas i Ame
rika till bönders i Öst-Europa 
kan man finna att ordet för 
menstruation och måne är det
samma. Manen var också 
sedd som en gudinna, väl för
trogen med jordens fruktbar
het. 

Det är omöjligt att säga pre
cis när. hur och varför de olika 
reglerna omkring menstruation 
uppstod. När människan gick 
överf ran jakt-och samlarstadiet 
till jordbruk uppkom en större 

Menstruationens historia är lång och innehållsrik. 
Annika Westerlund berättar här om hur mensen i vissa 
kulturer betraktas som en stark och magisk kraft på ont 
och gott. 

•BWfcfc*-'^ i 

stabilitet i tillvaron ocn gT* ^ • • > * ^ ' 
gjorde det kanske m ö j l i g t ^ 
utveckla uppfattningarna o f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p 
kvinnoblodets egenskaper. Ti- '^^^^^m 
dig är den regel som avskiljer "'*" %^ 
den menstruerande kvinnan 
frän resten av stammen eller 
samhället. Det är tveksamt om 
det är vad vi skulle kalla ett 
mans-chauvinistiskt påhitt 
Troligare är att kvinnorna i de ^ ^ 
tidiga jordbrukssamhällena "^^1 
(som präglades av en stark 
kvinnlig aktivitet) passade pa 
att ta "ledigt" dessa dagar for 
att i lugn och ro sysslajmed 
enbart sig själva. • * 

Bland folk som har kvar rester 
av denna kvinnomakt som t ex M 
en del av Indiens manga etniska sgilllp^ 
grupper firas en flickas jÉÉÉfP^1' 
första menstruation med JÉll i l lL-' 
en glädjefest. • ^ ^ ^ ^ ^ B . . . -

Mannens rädsla för mB^^^^^ 
kvinnans blod ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

De flesta myter handlar ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ä 
om mannens rädsla for ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

kvinnans blod. En uppfatt- ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
ning är att tidiga matriarker ^^L^m^^^^mÉ 
skrämde pojkar til! lydnad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ H 
och respekt med historier ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



Bild Gittan Jönsson 

om blodets starka magi hn an-
T?Wf*9r att-tfcrri^n«e«".:rr-ande 
f i nnan utsöndrade en doft som 
erkade intensivt upphetsande 
>a den primitive mannen och 
lenna upphetsning bade 
;krämde och lockade honom. 
)et fick honom att undvika hen-
ie, isolera henne, göra henne 
jade helig och oren. Rädsla för 
>lod. menar Freud, "kan tjäna 
*tt estetiskt och hygieniskt syf-
3". Det var kanske av "hy-
;ieniska" skäl som en New Gu-
nea-Mae Bngaman skiljde sig 
ran sin hustru för att hon sovit 
•a hans filt under menstruatio
nen och efter detta, av rädsla för 
itt inte bli fri frän henne, dödade 
^enne med en yxa9 

Tabut är antagligen en kom-
ott av känslor och önskningar 
an bada könen. Om det nu är 
a att rädslan hos mannen för 
vinnoblodet. härrör frän sex-
ell stimulans, sa är det inte 
möjligt att kvinnan själv med 
ilädje drog sig undan för att fa 
ara i fred för närmanden . . 
speciellt om man vägar gissa 
fy\ kvinnans sexualitet mer lig
ger pa andra plan än de direkt 
riftsmässiga.) Bland vissa folk 
läste den unga flickan under 
<n första menstruation absolut 
kyddas frän sin fader, för att 
ndga hans lusta och för att inte 
an ska förlora sina manliga 
rafter. Och kvinnor i bl.a. vissa 
idianstammar, måste noga 
kta sig för att inte fa in "ormar" i 
aginan; vilket kan ses som en 
ymbol för den manliga upp-
etsnmgen; speciellt som dessa 
irningar hade med tvättandet 
ch blottandet av slidan att göra. 

Exemplen pa hur männen i 
olika lider _och kulturef har 
skrämts av menstruationen ar 
manga. I ett högt antal primitiva 
samhällen anses kvinnans blod 
ta udden av jaktvapnen, skräm
ma bort djuren, förstöra maten. 
En menstruerande kvinnas man 
i Habbestammen i Sudan far 
inte ga ut och jaga. Han är 
nämligen kraftlös. I nästan alla 
kulturer tar kvinnans blod kraf
ten ur männen; gör dem svaga 
och lätta att döda. 

Blodet är också farligt for gro
dan. Kvinnan som ofta dyrkas 
som jordgudinnans närmaste 
med kraft att skapa har också 
kraften att förstöra . . . Under 
menstruationen far inte de au-
stralienska Arunta-kvmnorna 
samla de rötter och knölar som 
utgör stammens basfoda och pa 
Nya Hebnderna far varken den 
blödande kvinnan eller hennes 
man beträda trädgarden. I 
Europa anses fortfarande inte 
att den menstruerande kvinnan 
ska göra inläggningar eller för
söka sig pa att röra ihop en ma
jonär. Den skulle bara skära sig. 
Sa spelar kvinnan, som borde 
veta bättre, också med i spelet. 

Den romerske författaren Pli-
nius d. ä. skrev nangang kring 
Jesu födelse i sin "Naturhisto-
ria": " . . . kontakt med blodet 
gör vinet surt. säden torkar, 
frukten faller av träden, knivar
nas uddar förslöas, marmorns 
glans fördunklas och en fruk
tansvärt lukt fyller himlen och 
den gör hundarna galna och in
fekterar deras bett sa de sprider 
ett dödligt gift . . 

I mitten pa vart århundrade 

gjordes en del 'vetenskaötigj' 

blodets "giftighet", vilket man 
också lyckades med. men dessa 
belägg vederlades snart och i 
vart civiliserade samhälle ar 
dessa mat- och menstruations-
förbud till synes glömda. Nu ar
betar de menstruerande kvin
norna duktigt bade i hemmet 
och utanför, precis som riktiga 
män. Inte illa1 

Invigning till kvinna 

Invigningsriter for flickor som 
menstruerar för första gängen 
varierar i allra högsta grad; men 
innebar nästan utan undantag 
en tids isolering. Ett extremt ex
empel ar Carner-indianerna i 
Brittiska Columbia som sänder 
ut flickan att leva i vildmarken i 
3-4 ar. långt frän alla vägar, ef
tersom hennes fötter kan för
häxa stigarna. I delar av Kam
bodja och Indien far hon inte se 
solen under en viss tid. och 
stammar i Brazilien och Bolivia 
later inte flickorna röra jorden. 
Ofta åläggs flickorna fysiska och 
psykiska övningar; de uppma
nas att späka sig och liknande. 
Dessa riter liknar de unga poj
karnas pubertetsriter och de he
liga prästernas och konungar
nas invigningsriter. Det är bara 
det att kvinnorna är Sacra: 
heliga, oberorbara en gang 
vart manvarv; och dess krafter 
måste tämjas För hinduerna 
är steget .mellan tankarna pa 
aterfödelsen och upplevelsen 
av menstruationens pånyttfö
delse inte långt och Mohave-
och Navarro-indianerna ser 

processen helt som en ater-
födelse. Väninnor och systrar 
kommer till den menstrueran
de och masserar hennes ar
mar och ben som de gör med 
sina nyfödda. 

I en australiensiska myter at
traherar kvinnans blodsdofter sa 
den kosmiska "stora ormen" att 
den kommer och förenar sig 
med dem. Och sa är vi där igen. 
Kvinnans kontakt med det ma
giska som sa skrämmer män
nen: Bambarastammen skär 
bort klitons pa flickorna för att 
lura "Wanzo. den farliga sex
uella principen som kommer ur 
den kvinnliga anden, att rinna 
bort i operationens blod . . ." 
Iquitos i Peru gör likadant när 
flickan är nio ar och runt henne 
star endast man i full krigsmun
dering, målade, befjädrade och 
med spjut i händerna! 

Medan man i Indien hos Des
hast Brahminerna sätter flickan 
pa en tron och ger henne gåvor 

kommer ur sin kammare . . . 

Den kristna kvinnans 
orenhet och häxkonster 

Genom hela den judiska och 
kristna mytologin löper men
struationens röda trad som nå
got mycket orent. Den judiska 
kvinnans lott var att allt som 
oftast vara "oren" halva tiden av 
sin existens, emedan hon måste 
ta renande bad ett visst antal 
dagar efter menstruationen. och 
om den gick över 7 dagar, var 
hon oren i ytterligare 7 dagar Pa 
detta sätt utestängdes hon ef
fektivt frän det sociala livet. 

Tillsammans med Anstoteles 
beskrivning av kvinnan som en 
"ofullständig man" utgör dessa 
idéer grunden till den väster
landska synen pa kvinnan och 
menstruationen. (Det måste till
äggas att Kristus själv, vem han 
nu var. upprepade ganger i Nya 
Testamentet, använde upphä
vandet av menstruationstabut 
som liknelse för jämlikhet och 
frihet, men alla som tänkt efter 
tva ganger blandar inte samman 
det han sa och gjorde med det 
som senare kom att bli kristen
domen . . .) 

Det ar intressant att se att de 
"troH'konster som sa manga 
kvinnor under 1500- och 1600-
talen anklagades, torterades 
och brändes för. i mycket liknar 
de onda ting Plinius skrev om 
mer an 1000 ar tidigare. I Malle
us Maleficarum - Haxhamma-



ren (inkvisitionens instruktions
bok för häxjägama) - nämns att 
om häxkonst utövades i en trakt, 
skulle inkvisatorerna leta efter 
en kvinna "ty hon är mer köttslig 
än mannen; det synes klart ge
nom hennes många köttsliga 
avskyvärdheter. . ." de två se
nare orden kan utbytas mot 
"menstruationer" och då stäm
mer det följande helt med Plinys 
ord . . ." förstör jordens produk
ter, vindruvorna och trädens 
frukter, dödar barnet redan i 
magen och stjäl mannens kraf
ter . . ." osv, osv. 

Vårtids mensideal: 
rosenkindade 
tampongflickor 

Det är alltså inte underligt att 
vi idag lider av olika spänningar 
innan och under menstruatio-
nen. För vad har vi fått veta om 

"Och när en kvinna har sin flytning, 
i det att blod avgår ur hennes kött, 
skall hon vara oren i sju dagar, och 
var och en som kommer vid henne 
skall vara oren ända till aftonen. 
Och allt varpå hon ligger under sin 
månadsrening bliver orent, och allt 
varpå hon sitter bliver orent. 
Och var och en som kommer vid det 
varpå hon har legat skall tvås ina 
kläder och bada sig i vatten och 
vara oren ända till aftonen 
Och var och en som kommer vid 
något varpå hon har suttit skall två 
sina kläder och bada sig i vatten 
och vara oren ända till aftonen. 
Och om någon sak lägges ovanpå 
det varpå hon har legat eller suttit, 
och någon då kommer vid denna 
sak, så skall han vara oren ända till 
aftonen. 

Och om en man ligger hos henne, 
och något av hennes månadsflöde 
kommer på honom, skall han vara 
oren i sju dagar, och allt varpå han 
ligger bliver orent." 

3 Mos. 15:19-24 

"Om någon ligger hos en kvinna 
som har sin månadsrening och 
blottar hennes blygd, i det att han 
avtäcker hennes brunn och hon 
blottar sitt blods brunn, så skola de 
båda utrotas ur sitt folk." 

3 Mos. 20:18 
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de positiva sidorna, de positiva 
myterna? Vad har vi fått veta 
överhuvudtaget? Vi omges av 
annonser där tampongerna är 
vita som änglavingar och där ro
senkindade flickor springer lätt 
över grönskande ängar som om 
de aldrig känt livmodern hänga 
tung och svullen i kroppen, ald
rig haft värk i axlarna eller lesset 
inväntat världens undergång. 
Vad vet vi om menstruationens 
psykologi? Vad upplevde och 
upplever de kvinnor som går en
samma ut i djungeln för att helt 
isolerade ägna sig åt sig själva? 
Kanske vår överkänslighet inte 
behöver domineras av irritation 
och sorgsenhet. . . kanske 
skulle våra tunga kroppar istället 
för smärta ge oss ny kunskap 
om dess funktioner. . . kanske 
finns det i blodflödet en sång att 
lyssna på, något magiskt att 
upptäcka, ett medvetandetill
stånd att erövra? 

Kvinnan på mentalsjukhuset, 
hon som smorde in sig i sitt 
menstruationsblod och sa att det 
var Guds blod; var hon så galen 
egentligen? 

Om vi lyssnar ett ögonblick på 
vad La Gorda, en indiansk häxa 
säger: . . . "en spricka öppnar 
sig framför oss under dessa da
gar . . . två dagar före sin period 
kan en kvinna själv öppna om 
hon vill släppa alla bilder hon har 
av världen . . . där är sprickan 
mellan världarna och den är där 
framför alla kvinnor hela tiden. 
Det är därför kvinnor blir bättre 
magikerän män". 

Mensuppror 

Undersökningar har visat att 
många kvinnor precis före men-
struationen har en så kallad 
"upprors" tendens. De blir lätt 
arga över att tvingas till göromål 
- hur vana de än är vid dem och 
annars accepterar dem utan en 
tanke. Påfallande högt var 
också antalet kvinnor som 
drömde upproriska drömmar, 
eller som drömde om frustre-
rande situationer. 

Detta kan man utan större 
svårighet tolka som ett behov att 
"släppa alla bilder"... om man 
vill. 

Är det kanske detta som så 
skrämt männen i alla tidsåldrar? 
Något som alltid präglat manliga 
kulturer är ju sökandet efter 
"sanningen", och att sätta namn 
på den . . . 

La Gorda säger också att en 
annan anledning till att kvinnan 
"lättare blir magiker" än mannen 
är att hon redan "är fokuserad", 
dvs hon har en livmoder, och av 

den anledningen lättare att 
slappna av och ge sig hän, 
medan mannen "måste foku
sera sig själv" först. . . vilket 
kanske inte ligger för honom, 
särskilt inte som nästa steg är 
att ge sig hän, bortsmälta, "för
svagas och dö". 

Menstruerar män också? En 
del hävdar att det finns "fokuse
rings- och hängivelse" rytmer 
även i mannens organism. 
Dessa är naturligtvis lika bort
manipulerade och förtryckta 
som kvinnans. 

Epilog i nutid 

P-pillret är den moderna ti
dens supervapen mot mens
medvetandet eftersom det er
sätter menstruationen med P-
blödningar. När vi släpper ut 
det obefruktade ägget, släpper 
vi ju faktiskt ut en värld ur våra 
kroppar. Det är egentligen fan
tastiskt och tankeväckande . . . 
om vi bara kan släppa alla ne
gativa bilder av det. Först och 
främst. 

"Hon är då i fullmånen" 
kallades det en gång i Dalarna att 
ha mens, skriver Denise Malmberg 
i en uppsatts ("Föreställningar och 
tro kring menstruationen", Uppsala 
Universitet). Uppsatsen bygger på 
intervjuer av människor födda på 
1800-talet. 

Mensen följer ju månen, vilket 
antagligen också månaden gjorde 
en gång. Varför kanske menstru
ationen kallas menstruation, ett ord 
som kommer från ett latinskt ord för 
månatlig. 

Det vanligaste ordet förr var an
nars rening och reglering. Enligt 
Denise Malmberg hänger detta 
samman med de gamla grekiska 
filosofernas läror, västerlandets 
vetenskap fram till 1800-talet. Bl a 
Aristoteles ansåg att levern produ
cerade för mycket blod, vilket orsa
kade sjukdomar såvida inte köns
organen släppte ut överflödsblo
det. Mensen betraktades alltså som 
sjukt blod som måste bort från 
kroppen. 

Mannen räknades som en högre 
stående varelse än kvinnan. Han 
ansågs därför "vispa" sitt blod till 
sperma(!) och "menstruerade" allt
så genom att få utlösning. 

Sperman, räknade man sedan ut, 
var det som i kvinnan formade ett 
nytt liv av hennes mensblod och 
gav det en själ. Sperman sågs allt
så som den aktiva och gudomliga 
delen, medan mensblodet sågs 
som passiv materia utan själ. S k 
manlig logikl 

Denna teori om överflödsblodet 
var orsaken till att läkarna försökte 
bota sjukdomar med åderlåtning, 
så att säga konstgjord mensblöd
ning. 

Men det måste också ha funnits 
uppfattningar om mensen som var 
grundade på andra, folkligare, tra
ditioner än vetenskapens. Mens-

Efter att ha diskuterat denna 
artikel med en väninna, och vi 
hetsat upp oss tillbörligt över 
kvinnans godmodiga inställning 
till tabun och förtryck, bestämde 
vi oss för att genast börja befria 
menstruationen och beväpnade 
med blommor (röda) och rött vin 
begav vi oss till en gemensam 
blödande vän. Hon tog emot oss 
liggande i sin säng, blek som la
kanen hon hade över sig1 och 
med mörka ringar under ögo
nen . . . 

"Akta er! Jag har spytt på 
trasmattorna" sade hon med 
mörk röst. . . 

Annika Westerlund 
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blodet kunde t ex användas ma
giskt: 

"När inga andra läkemedel 
hjälpte . . . sa bonden: "Ja gör 
det inte gärna, men när jag nu 
ser, att jag mister hästen, så får 
dä la'gä för en gångs skull. Så 
gav han hästen litet av dotterns 
kraft (dvs mensblod) och bota
de därmed hästen". 

En flicka kunde också förtrolla en 
pojke att bli kär i sig genom att 
droppa lite av sitt mensblod i något 
han åt eller drack. 

Det kunde vara farligt att låta blod 
komma i vattnet eller på marken, för 
då kunde onda andar få makt över 
kvinnan, t ex försvinna med men
sen. 

Det fanns mycket få föreställ
ningar om att den blödande kvinnan 
eller mensblodet skulle vara farliga 
och måste isoleras - föreställningar 
som är vanliga på andra håll. Ett 
exempel är att en menstruerande 
kvinna inte skulle röra bössor, för 
då skulle det inte gå att skjuta rätt 
med dem. Ett annat exempel är att 
kläder, som fläckats av mensblod, 
inte skulle tvättas tillsammans med 
annan tvätt. Undantaget är samer-
na, som förbjöd menstruerande 
kvinnor att näryara vid heliga riter. 

Överhuvudtaget verkar inställ
ningen till mensen ha varit ganska 
odramatisk. Kvinnorna på landet 
använde till vardags varken under
byxor eller mensskydd. 

"sådana gånger. . . gick (kvin
nan) och spillde blod efter sig 
både ute och inne, utan att det 
tycktes väcka något uppseen
de . . . " 

Och det var någon kvinna som 
hade besvär med smärtor, mens 
som inte kom eller kom för mycket, 
då hade kloka gummor massor av 
tips på örter och teer som kunde 



Kvällen före 
aborten 

Jag är rädd, rädd för 
i morgon. 

Kommer inte undan ,tänker 
alltid på det -

när jag spyr före frukost, 
plöjer sidorna i en tråkig 

engelsk kursbok, 
skiter på muggen och tuggar 

i köket; 
när jag sover, inte kan somna, 
när dagen närmar sig 
och jag längtar efter kramar 

utan krav 
och kukcentrering. 
Jag är rädd, rädd för i morgon. 
Någon kommer att gräva i mig 

när jag, 
utlämnad med benen i vädret 

och dr o gad av Valium, 
till sist är där -

gräver och suger bort ut och 
därifrån 

det som blivit av din 
hänsynslösa självupptagen 

het 

och min dumma kvinnoroll; 
det som inte skulle bli; 
och inte får bli mer än en 

blodig klump 
i en hink i en operationssal; 
kallt och hårt i en tid 

av konflikt, 
det som kom emellan och 

måste bort, 
bort och kaputt . . . 
. . . sova en stund, åka hem, 
hålla handen gråta 

en skvätt och 
"Vad skönt att det är över, 

nu ska väl allt bli bra, 
bli som vanligt igen?" 
Du fattar ingenting, 
kan inte förstå vad som 

inte försvinner 
inte sugs bort, för alltid 

blir kvar. 
Du kommer aldrig att se med 

blinda ögon 
och jag kommer alltid 

att hata dig! 
Dedicerat till "Pappa' 

Bild Eva Ede 



Om folliklar och hormoner, om cayennepeppar och 
tennisbollar som mensvärkslindrare, humöret före 
mens och mycket mer handlar den här artikeln av Bip-
pan Norberg. Visste ni t ex att mens"blodet" innehåller 
mycket mer än blod? Och att du kan få mens samtidigt 
med dina kvinnliga arbetskamrater? Och hur ser egent
ligen menscykeln ut? 

Kvinnans inre könsorgan är ägg
stockar, äggledare och livmoder. 
Livmodern ser ut ungefär som ett 
upp och nedvänt päron och ägg
stockarna har storleken av oska
lade mandlar. Äggstockarna inne
håller vid födseln 40 000-400 000 
folliklar, små runda cellanhop
ningar med ett omoget ägg i mit
ten. Bara 300-400 av dessa ut
vecklas, alltså producerar mogna 
ägg, under en kvinnas fertila (be
fruktningsbara) ålder. De andra 
skrumpnar innan de utvecklats 
färdigt. 

En follikel (någon enstaka gång 
mer än en) mognar varje månad 
under påverkan av hormoner. 
Ägglossning innebär att follikeln 
med det mogna ägget spricker och 
ägget lämnar äggstocken. Ägget 
börjar sin väg genom äggledare till 
livmodern, en resa som tar några 
dygn. Ägget förs fram av våglik-
nande sammandragningar i ägg-

ledarväggen. Om befruktning sker, 
så sker det i den del av äggledaren 
som är närmast äggstocken och 
inom ett dygn från ägglossnings
ögonblicket. Om ägget inte be
fruktas upplöses det och kommer 
ut tillsammans med flytningar från 
slidan. 

Detta och andra förändringar 
som händer i oss kvinnor under en 
menstruationscykel beror på olika 
hormoner. Hormoner som FSH 
(follikelstimulerande hormon), LH 
(luteineserande hormon), östro
gen och progesteron. 

östrogenet gör att slemhinnan 
på livmoderns insida börjar växa. 
Den blir tjockare och utbildar kört
lar, som ska producera närings
vätska för det befruktade ägget. 
Om ägget inte blivit befruktat, 
sjunker produktionen av östrogen 
och progesteron. När hormonhal
ten sjunkit tillräckligt så kan inte 
slemhinnan fortsätta att växa, utan 
stöts ut. Det är det som är men-
struationsflödet. Mensen kommer 
12-16 dagar efter ägglossningen. 

Vad mens "blod" är 

Mens"blodet" består av avstötta 
och döda celler från livmoderns 
slemhinna, slem ifrån livmoders
halsen och slidan, och så blod. De 
här olika beståndsdelarna kan vi 

"När jag stiger av bussen 
märker jag att tanken på den 
kommande dusten har gjort 
mig uppskärrad - för att kun
na utkämpa en framgångsrik 
strid med kamrat Butte måste 
man framför allt bibehålla sitt 
lugn. Jag är inte lugn och 
dessutom har jag smärtor i 
buken. Och jag är försenad 
en halvtimme." . . . "Jag går 
genast in på toaletten och 
granskar mig och byter tam
pong och häller krus efter 
krus med varmvatten mellan 
låren för att få bort den sura 
unkna lukten. Sedan gnider 
jag in lår och underarmar 
med eau-de-cologne och be
stämmer mig för att komma 
tillbaka dit om någon timme. 
Så går jag upp till Jacks rum 
och passerar mitt eget under 
vägen. Jack är på sitt rum 
tillsammans med John Butte. 
Jack säger: "Du doftar här
ligt, Anna", och genast kän
ner jag mig väl till mods och i 
stånd att klara allt." 

Doris Lessings roman Den 
Femte Sanningen är en av de 
få böcker som, bland mycket 
annat i en kvinnas liv, skildrar 
menscykeln på ett fascinerande 
sätt. I detta citat, som utspelar 
sig år 1954, möter vi huvud
personen Anna. Hon upplever 
sin mens som ett problem. 

Samtidigt är den tydligen 
också en källa till kraft. När bo
ken fortsätter gör hon upp med 
sina arbetskamrater på parti
förlaget, bestämmer sig för att 
gå ur kommunistpartiet och in
ser att det är slut med hennes 
älskare Michael. Allt på en och 
samma mensdag. Här är ytter
ligare ett citat att begrunda: 

"När jag har mens finner 
jag tröst i vetskapen om att 
Michael ska älska mig under 
natten. Det tar bort motviljan 
mot det sår inom mig som jag 
inte själv har valt." 

(ur Den femte sanningen av Doris 
Lessing) 

inte urskilja för blodet har färgat 
allt rött. Den speciella lukt som 
mensblodet har får det genom in
verkan av de normala bakterierna 
som finns i slidan. 

Vi kan få mens utan att äggloss
ning skett ett par veckor innan. De 
första åren då en tonårstjej men-
struerar har hon ofta ingen ägg
lossning. Detsamma gäller för 
kvinnor i klimakteriet. För de av 
oss som befinner oss däremellan 
händer det kanske en eller ett par 
gånger per år att vi har en cykel 
utan ägglossning. 

Menstruationscykeln 
och dess egenheter 

För att räkna ut hur långa men-
struationscykler du har gör du så 
här: Om en mens börjar 1 novem
ber och den nästa börjar 30 no
vember, är längden på din cykel 29 
dagar. Vi räknar från första dagen i 
en cykel (första mensdagen, då 
det över huvud taget fanns spår av 
blod, även om den egentliga blöd
ningen skulle börja först dan efter) 
och fram till (men inte inklusive) 
den första dagen av nästa mens. 

Menscykler som är mellan 21 
och 42 dagar långa anses som 
normala. Mens räknas som regel
bunden då den kommer med högst 
8 dagars variation. En enstaka 
oregelbundenhet är inget att bry 
sej om. Ägglossningen kan lätt 
komma ur sin vanliga rytm p g a 
resa, sjukdom, ny förälskelse m m. 
Men upprepar oregelbundenheten 
sej flera gånger i tät följd kan det 
vara värt att kolla med en gyneko
log. De första åren då vi menstru-
erar och vid klimakteriet är men-
sen ofta oregelbunden, det anses 
som helt normalt. 

Jag tycker det är spännande att 
vår menscykel kan rätta sej efter 
andra kvinnors. För några år sen 
levde jag tillsammans med en tjej. 
I början då vi bodde tillsammans 
hade vi olika menscykler, men 
snart började vi menstruera sam
ma dag. Jag vet också andra les
biska par som alltid menstruerar 
samtidigt. Även kvinnor i terapi
grupper och kvinnor som arbetar 
med något tillsammans kan få 
samma mens-rytm. 

Hur mycket blod och hur många 
dagar du menstruerar kan variera 
från den ena mensen till den and
ra. Vanligtvis blöder vi 2-8 dagar. 
Har du lägre blödningar så hör 
med en gynekolog, för det kan 
bero på något annat som bör få 
behandling. 

En undersökning som gjorts i 

USA kom fram till att kvinnor ge
nomsnittligt förlorar 100 ml blod 
per mens, alltså ungefär 6 mats
kedar. Hur mycket du blöder be
stäms bl a av hur stor mängd liv-
modersslemhinna som ska stötas 
ut. Ju tjockare slemhinnan är, 
desto mer och längre blöder du. 

När vi talar om mens och mens
problem är det viktigt att ta upp 
inte bara själva mensen och hur vi 
mår de dagar vi blöder. Utan även 
att beskriva hela cykeln, från en 
mens till den nästa. Under hela cy
keln genomgår vår kropp stora 
förändringar, detta p g a produk
tionen av olika hormoner. 

Något som förändras mycket 
under en menstruationscykel är 
sekretet från livmodern och sek
retet i slidan. Att lära känna dessa 
förändringar hos sej själv är en del 
av det som kallas naturlig födelse
kontroll. Det innebär att du själv 
genom olika metoder kan avgöra 
när du har ägglossning, och sen 
använder den kunskapen för att 
inte bli gravid eller att bli gravid, 
beroende på vad du önskar. Jag 
ska här inte gå in mer på den me
toden. 

Men jag ska beskriva något om 
sekretet ifrån slidan. Det stimule
ras av östrogen, som vi har mycket 
av vid ägglossning. Det blir surare 
och den surheten skyddar mot in
fektioner. Kring mens har vi låg \ 
östrogenhalt, slidsekretet blir mer 
basiskt och vi får lättare infektio
ner. Många tjejer får infektioner 
just kring mens, som sen försvin
ner automatiskt genom att slid
sekretet blir mer surt igen när vi 
närmar oss nästa ägglossning. Ett 
sätt att hjälpa kroppen att klara sej 
ifrån dessa små infektioner är att 
doppa en menssvamp i ett glas 
med vatten och några teskedar 
äppelcidervinäger (från Hälsokost) 
och sen sticka upp den i slidan. 
Jag ska berätta mer om mens
svampen senare. 

Humörets förändringar 
Något som ocKså förändras un

der hela menstruationscykeln är 
vårt humör. Hur de förändringarna 
ser ut och hur kraftiga de är vari
erar från kvinna till kvinna. Många 
kvinnor har aldrig funderat över 
om deras humör hänger samman 
med var i menstruationscykeln de 
befinner sej, medan andra är helt 
säkra på att det för dem har ett 
samband. Vissa får enorm kraft 
och lust till aktiviteter efter mens 
och andra får dagar med energiut
brott strax innan mens. Vissa är 
lättirriterade och känsliga dagarna 
innan mens. Vissa har ökad sex-
lust vid ägglossning och andra in
nan mens. Det finns många olika 
variationer. Varje kvinna har sitt 
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jet monster. 
Jag tycker det är viktigt att kän-
i igen sitt eget mönster, för att 
m kunna planera efter det. Om 
g vet att jag brukar känna mej 
tark och fylld av energi efter mens 
ch vid ägglossning, då kan jag 
lanora så att jag då skriver den 

r artikeln och går på möten och 
åffar folk. Om jag vet att jag är 
lycket känsligare innan mens kan 
ig försöka ordna det så bra för 
lej själv som möjligt de dagarna, 
ite ge mej ut på 10-mila cykelfär-
er, som jag tidigare gjort och som 
lev katastrof. Utan ta det lite lug-
are, ge mej mer tid att vara en-
iam eller med nära vänner, bli lite 
tnpysslad, ta vara på den käns-
ghet som jag då har för att kunna 
e vad jag egentligen behöver. 
Idag är det inte mycket i våra liv 

iom vi kan planera utifrån vår 
nenscykel. Våra jobb är minsann 
nte inrättade efter den! Men jag 
ycker det är något att sträva efter, 
/åra enorma resurser skulle kun-
»a tas tillvara - och vi skulle må 
nycket bättre! 

Besvär före mens 
Jag tänker nu berätta om det 

som kallas pre-menstruella pro-
llem, det som många kvinnor kla-
jar över dagarna innan mens: En 
lel känner sej uppblåsta före och 
jnder mens. Detta i varierande 
jrad, en del kvinnor går upp i vikt 
iå pass mycket som 5 kg. Det be
for på attvätska samlas i kroppen, 
fnindre salt och vatten passerar ut 
jenom njurarna. Det är salt som 
)inder vatten i kroppen. Och när 
ju känner dej uppblåst så kissar 
u mindre och vattnet går, i stället 

ör ut, från njurarna tillbaka till 
roppens vävnader. Det kan ge 
örstoppning och huvudvärk, stora 

och ömma fötter, uppsvälldhet 
kring magen och könsorganen. En 
del forskare tror att också vår irrita
tion, nervösa spänning, sömn
löshet och depression kan bero på 
detta. 

Den vätskesamling som sker vid 
könsorganen leder till ett tryck på 
dem och det i sin tur gör att många 
kvinnor känner sej mer sexuellt 
upphetsade under den perioden. 

Denna uppsvälldhet försvinner 
under mensen för att hormonnivån 
lindras. Då kissar vi mer och över-
iskottsvätskan försvinner. 

Om uppsvälldheten känns som 
ett problem, finns det saker du kan 
göra för att minska den. Det ena är 
att minska saltkonsumtionen 10 
idagar innan mens, eftersom saltet 
[binder vattnet i kroppen. Då är det 
iinte bara att själv sluta salta på 
imaten, utan att också undvika 
matvaror som innehåller salt - och 

et är många det. T ex skinka, 

Menssvamp är en vanlig na
tursvamp med små hål som 
används som mensskydd. 
Om du skaffar dej en svamp, 
koka den först en minut för 
att ta bort de bakterier som är 
främmande för din kropp. 
Om du trär en tråd igenom 
kan du dra ut den som en 
tampong. 

Innan du använder den så 
doppa den i ett glas med 
vatten och ett par teskedar 
äppelcidervinäger. Krama ur 
den väl och stick upp den i 
slidan. Den är mjuk och for
mar sej efter din slida, inte 
hård som en tampong. 

Som om du skulle byta 
tampong, drar du ut svampen 
och kramar ur blodet i hand
fatet. Skölj den med kallt 
vatten. Krama ur ordentligt 
och stick upp igen. Ett prak
tiskt mensskydd som du all
tid har med dej när du har 
mens, det finns ju i dej hela 
tiden. Krama ur och skölj» 

Det kan vara bra att ibland 
igen doppa den i vatten och 
äppelcidervinäger, för att 
göra slidan lite surare och 
skydda mot infektioner. 

När du blött klart för den 
gången så låt svampen luft
torka och förvara den där den 
inte kan bli dammig. Sen 
är det bara att använda den 
igen vid nästa mens! 

En svamp kan räcka olika 
länge. Lossnar bitar från den, 
så släng den. Också om du 
haft gonorré måste du slänga 
den. Men annars kan en 
svamp hålla sej fin ett halvår 
till ett år. 

För de som blöder mycket 
fungerar inte svampen så bra 
i början. Men de sista dagar
na då blödningen är lindri
gare kan svampen vara per
fekt. Den torkar inte heller ut 
slemhinnorna i slidan så 
mycket som tamponger gör 
och är mycket skönare 

korv, bacon, olika halvfabrikat, ost, 
chips och mycket mer. (Läs inne
hållsdeklarationerna.) 

Det andra sättet, som är ett 
komplement till minskad saltkon
sumtion, är att dricka urindrivande 
teer. I hälsokostaffärerna finns det 
olika örtteer som har en vätskedri
vande funktion. T ex Yerba och 
Professor Ljunggrens örtte (som 
också är bra mot blåskatarr). När 
du dricker urindrivande teer är det 
bra att också äta. banan, apelsin, 
aprikos, fikon m m. Detta för att 
inte få kaliumbrist. 

Mensgodis 
Trötthet före mens behöver inte 

bero på järnbrist. Det kan bero på 
bl a en låg blodsockernivå. Det är 
det som gör att många kvinnor blir 
väldigt godissugna när mensen 
närmar.sej. I stället för att gå till 
kiosken och köpa choklad är det 
betydligt nyttigare att gå till en 
affär och köpa torkad och färsk 
frukt. Bättre än att äta socker är 
att äta honung. 

Annat som en del av er nog 
märkt är att det är lättare att få 
blåmärken före och under mens. 
Detta p g a att östrogennivån är 
låg. Talgkörtlarnas funktion ökas 
också så en del av oss får finnar 
före mens. Något annat jag läst är 
att kalcium-nivån i kroppen sjun
ker innan mens. Kalcium är krop
pens eget lugnande medel. Irrita
tion och nervositet innan mens kan 
ha ett samband med brist på kalci
um. Lider du av det kan det vara 
värt att prova att ta extra kalcium 
10 dar innan mens och fram till 
mens (tas i kombination med mag
nesium och D-vitamin). 

Så till mensvärk. De mesta av 
kramperna är sammandragningar i 

livmodern. Menskramperna kan 
börja även innan själva blödning
en. Att det kan göra så olika ont för 
oss sägs bero på storleken på liv
modersslemhinnan, hur mycket 
det är som måste slungas ut. 

Ta mensvärken på allvar! 
Många kvinnor har ont vid mens 

och en del nästan outhärdliga 
kramper. Trots det har inte pro
blemen kring mens tagits riktigt på 
allvar. När kvinnor ber sina gyne
kologer om hjälp för sina mens
smärtor kan det hända att de bara 
får till svar "Skaffa dej barn så går 
det över". Menssmärtor kan bli 
lindrigare efter att ha fött barn, 
men det är ju verkligen inte någon 
anledning att skaffa barn! 

Att mensproblem inte tagits på 
riktigt allvar kan bero på att: 

A) Smärtorna är subjektiva, bara 
kvinnan känner att hon har ont. 
Men det räknas inte som patolo
giskt*, ingen skada sker kroppen 
om det inte behandlas. Efter mens 
mår ju kvinnan bra igen. 

B) Läkarna och forskarna är 
oftast män och har ingen mens
värk. 

C) Vi kvinnor har lärt oss att ac
ceptera att det ska göra ont. 

Före - mens-och mensproblem 
är beroende av ägglossning. I de 
cykler där ägglossning inte före
kommit har vi inte dessa problem 
på samma sätt. Har du någon 
menstruation ibland som känns 
helt annorlunda, är mycket lindri
gare, beror det troligen på att i den 
cykeln har du inte haft någon ägg
lossning. Och kvinnor som äter p-
piller och därför inte har någon 
ägglossning har mycket mindre 
problem. 

Vad kan vi då göra åt mensvärk? 

Motion kan vara ett sätt. Det kan 
lindra huvudvärk och den spän
ning som vi känner vid mens. Nå
gra forskare hävdar att kvinnor 
som motionerar regelbundet har 
mindre mensproblem. 

Värme är ett annat. Ett hett bad 
eller en värmedyna kan vara 
skönt. Se till att du är varm om 
fötterna, pudra gärna lite cayen-
nepeppar i sockorna. 

Ytterligare ett annat är orgasm. 
Efter orgasm slappnar hela områ
det av och det lindrar mensvärken. 

Det finns också andra sätt att 
lindra mensvärk och andra mens
problem. Reflexzonterapi, kropps-
balansering, (touch for health), 
akupunktur-massage är några 
metoder inom området som kallas 
holistisk hälsovård. Behandlingar 
med någon av de metoderna kan 
vara till stor hjälp för kvinnor med 
mensproblem. Det finns också be
handlingar utifrån dessa olika 
metoder som du kan lära att göra 
på dej själv, eller ha någon vän 
som gör. Det är svårt att lära sej 
det bara ifrån text, så jag tänker 
inte beskriva dem här. Jag ska 
bara ta upp några enkla saker som 
du kan göra för dej själv då du har 
mensvärk. 

Tennisbollar är bra redskap. 
Lägg dej på rygg på golvet eller i 
en säng. Tag bollarna och lägg 
dem på varsin sida av ryggraden, i 
korsryggen (där det ofta gör ont 
vid mens). Lägg upp benen på en 
stol eller mot väggen. Om du vill 
öka trycket som bollarna gör i ryg
gen, lyft upp bäckenet, eller lägg 
mer av tyngden på ena bollen. Du 
kan också lägga bollarna mitt i 
skinkorna. Samtidigt som du ligger 
på rygg kan du trycka med fingrar
na eller hela handen i ljumsken. 
Om du sen lägger dej på sidan, 
lägg en av bollarna under höften, 
där det brukar vara spänt. Kom 
ihåg att andas och att slappna av i 
axlarna. 

Du kan koncentrera dej på din and
ning och visualisera din livmoder 
och hur andningen tar iväg kram
perna. 

Tennisbollarna kan du också ta 
med dej vart du än går. Lägg dom i 
ryggen när du sitter på bussen eller 
på jobbet, se till att du sitter upp 
ordentligt och är rak i ryggen. 

Avslutningsvis vill jag säga att jag 
tycker det är viktigt att vi pratar mer 
om vår mens. Att vi vågar erkänna 
vår mens, att vi kan känna stolthet 
över den och över vår kropp över 
huvud taget. Att mensen får synas 
och lukta och kännas! 

Bippan Norberg 
Uppgifterna i denna artikel har jag 
hämtat från dessa böcker: 

Våra Kroppar Våra Jag, Från Kvinna 
Till Kvinna, The Wise Wound, Men
struation & Menopause. 
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Vaksamma Vendela har en 
nämna i sin syster Wendela Heb-
be, 1808-1899, Sveriges första 
kvinnliga journalist. Hennes man 
lämnade familjen på ruinens 
brant och flydde utomlands un
dan sina fodringsägare. 

Sjävlärd, med en ydig, borger
lig flickuppfostran i botten, för
sörjde och utbildade Wendela si
na tre döttrar. Socialt intresserad 
skrev hon inte bara kulturartik
lar, översatte och redigerade, ut
an även skildringar från Stock

holms slum i reformsyfte. Kring 
henne samlades bl.a. Tegnér, 
Almquist och Hierta. 

Den fria bilen 
På vägarna rasar bilismen vidare 
och på kvällspressens kultursidor 
debatteras friheten - att långsamt 
förgifta städernas befolkning, att 
beskära rörelsefriheten för cyk
lister, fotgängare och barn i in
nerstan. "Jag älskar Bilen. Bil är 
frihet" utbrister författaren P.O. 
Enquist i Aftonbladet. "För mig 
är bilen frihet och lycka," mutt
rar Jan Myrdal i Fib Kulturfront. 

Ingen av herrarna nämner att 
bilen dödar ett barn och lemlästar 
flera per dag. Drygt hälften av 
alla trafikoffer är fotgängare och 

cyklister. För dem finns inte fri
heten. Bojkotta Fib Kulturfront 
och sluta köp P.O. Enquists 
och Jan Myrdals böcker! (Alla 
gubbar som talar sig varma för att 
vi ska föda fler barn åt Sverige 
borde lägga ner sin energi på att 
bekämpa bilismen. Där finns det 
barn att rädda - undan en me
ningslös död . . .) 

Vaksamma Vendela funderade 
ilsket över denna tingens orätt
visa ordning då hon på vanligt 
småbarnemammigt vis hastigt 
skyndade hem efter den långa ar
betsdagen. Framför sig sköt hon 
barnvagnen, innehållande spätt 
barn. Vid handen en matkasse 
samt vrenskande fyraåring. I un
dersökningar klassad som klar 

trafikfara . . . Vid en trafikkors
ning slår ljuset äntligen över i 
grönt och Vaksamma Vendela 
samlar ihop sig och de sina och 
bereder sig att gå över. Efter re-
fugen svänger plötsligt en bil in, 
på strecken och tvärbromsar vilt 
tutande två millimeter från barn
vagnen där ett fjunigt huvud 
sticker upp. Tänk er, kära sy
strar, mänskligt mjukt, nyfiket, 
materia och glänsande, ilsket 
lackerat plåt i grönt, inte längre 
ifrån än att femmånadersungen 
skulle kunna slicka på det! Vak
samma Vendela kommer lång
samt över chocken och lyfter sin 
höstkänga och sparkar till plåten. 
Och går vidare. 

Knappt uppe på trottoaren har 
hon bilföraren över sig. En ettrig 
liten man som når Vendela till 
naveln tar tag i hennes kappa och 
vrålar fula ord, ej värda att ödsla 
trycksvärta på. Vaksamma Ven
dela, som av princip inte slår män 
och barn, börjar försvara sig 
muntligen. Följande dialog ut-
spinner sig: 

- Det var grönt för fotgäng
are så jag hade rätt att gå där. 
- Det var grönt för mig 
också, kjärringdjävel! 
- Din skyldighet är att stanna 
och låta mig passera! 
- Hörru din jävla apa. Jag har 
all rätt på min sida. Om inte 
jag hade svängt så hade jag 
blivit påkörd bakifrån! 
("Jag" i det här fallet är alltså 
hans bil . . .) 
- Så du tycker att jag och mi
na ungar gott kan bli påkör
da? För det är viktigare att 
inte din bil får en buckla? 
- Hörru du! Vem betalar om 
jag blir påkörd, tror du? Jo 
JAG får göra det. 
- Och för att sjukhusvården 
är gratis så kan du med berått 
mod köra över mig och mina 
ungar va? 
- Såna som du ska man inte 
behöva köra på. Såna som du 
borde skjutas direkt. Flytta 
från stan för fan! 

Läskiga sexord 
Från Varginnan i Helsingborg 
har Vaksamma Vendela mottagit 
följande klagan: 

"Varför är sexual-livet ord
löst? 

Vem har uppfunnit det 
äckliga ordet sexuallivet? 
Orden kuk, fitta, orgasm, 
kåthet, havandeskap har ju 
sitt ursprung ur samma områ
de ändå. Varför går det inte 
att använda kuk och fitta i en 
berättelse utan att det blir för 
rått? Porten och ståndaren -
en symbolik på föreningen 
men var är de neutrala orden 
för våra könsdelar? 

Det är som om läkare och 
drängstugan lagt beslag på 
stora områden av vokabulä-
ret. Kvar är bara källa, svärd 
ros och den stod likt en lyft
kran i hamnen och annat an
tydande. Könsdelar är också 
ettläskigt ord." 

Kooperativa 
kondomer? 
När Vaksamma Vendela skrev 
Grupp 8:s adress kom hon att 
tänka på, att om man välter om
kull åttan (i GRUPP 8) får man 
den gamla evighetssymbolen: 

Grupp 

:h säg den KONSUMent 
somYan motstå det! Distribution 
genorrV landets konsumaffä
rer . . . ;W Bullen . . . 

Förresterk har ni hört att man 
har föreslagna ett namn för 
kooperationens cSwiker: man har 
tänkt slå ihop KONsum och 
DOMus . . . Som^^n ren 
SKYDDSåtgärd! 

tveksamt, i 40-årsåldern siså-
där . . . 
- Åhå, kom det från andra 
ändan luren - vi hade nog 
tänkt oss någon yngre! 

Pa väg hem råkade Vaksamma 
Vendelas kusin få syn på Feminas 
löpsedel. Där stod det om hur det 
är att få barn över fyrtio. Det är 
tydligen föda barn som 40-åring-
arna ska göra. Inte jobba pa bib
liotek, om de vill bli intervjuade 
av Femina. 

PS Femina hittade tydligen 
ingen yngre bibliotekarie, för 
hon kom så småningom ocl 
gjorde intervjun. Vi väntar me 
spänning på resultatet. 

Skattepengar 
åt motormän 
I förra numret skrev å\ att tid
ningar som Motor pzh Vi bilä
gare får flera miljoner vardera i 
samhällsstöd. Fl^ra tidningar har 
citerat oss mea^amtidigt uttryckt 
sitt tvivel: iff det verkligen möj
ligt? Ja, dét är möjligt. Förra året 
fick Vi b\ägare drygt 2,5 miljo
ner och MOTStf 1,1 miljon från 
P res s töd s n ä m n d em*^«t»äfwalh_s 
inte Kulturrådet som är boven i 
dramat (vilket vi heller aldrig på
stått), men vi menar att det prin
cipiellt intressanta är att alla dessa 
pengar Kvinnobulletinens 35 000 
och motortidningarnas 3,6 mil
joner, egentligen är samma 
pengar, nämligen skattepengar. 

Hur det kan komma sig att 
motortidningarna får så mycket 
pengar trots att de i praktiken 
snarast är annonsblad? Jo, de är 
"medlemstidningar". Vi har för
sökt föreställa oss hur det kan se 
ut på ett medlemsmöte i en mo
torförening: 

Feminakvinnor 
under fyrtio . . . 
Vaksamma Vendela har en kusin 
som arbetar på bibliotek. Dit 
ringde en dag en reporter från 
den icke helt obekanta tidningen 
Femina. Hon ville intervjua en 
bibliotekarie, och det gick ju bra. 
När så allt var klappat och klart 
frågade Feminareporten plötsligt 
hur gammal den tilltänkta bib
liotekarien var. 

- Tja, sade Vendelas kusin 
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Vedspisar är under
bara glädjekällor 
berättar Suverina för Vaksamma 
Vendela, som är ett stadens barn 
och därför gläds åt följande be
skrivning. 

"Vedspisar ger sysselsättning, 
något att tala om, vedhuggning 
så ilskan försvinner. Eld att stirra 
in i är väldigt bra för själen. De 
ger värme på ett sätt som inte stör 
världsalltets ordning och gör 
Sverige oberoende av oljesäljar-
länderna. På vedspisen kan vatten 
värmas och kokas. Och ovanför 
hänger s t rumpor på tork och 
längst upp - en torkram för ny
pon. 

Först lägges en tillknycklad 
tidningssida in. Pä den görs en 

K 
Grupp 8-amasoner 

lappkåta av stickor. En större 
brädbit långes också in. Luckan 
under eldhafet har ett galler som 
ska vara ön£>et för att det ska bli 

d r a g ' 
>rinner det friskt och ännu 

några brädbitar kan läggas in. 
Sätt en kastrull med vatten ovan
på. Stickor späntas med mora
kniv och en brädbit som hamma
re. Sia på knivbladet och det för
svinner längre och längre ner i 
brädbiten om denna är tillräckligt 
porös och snart är en sticka fär-
d i g \ 

Låter ganska härligt, men job
bigt, va? Det är inget för Vak
samma Vendela när hon ska fixa 
mat åt hungriga ungar, gäster och 
indroppande systrar på en kvart. 
Nää, tack och lov för moderna 
spisar! 

Lördagsnöje! 
Vaksamma Vendela råkade en 
dag förirra sig in på Casinorevyn. 

I ett av numren hade Carl-
Gustaf Lindstedt klätt ut sig till 
kvinna. Det tyckte alla var myck
et lustigt. Allra lustigast blev det 
på slutet dä Carl-Gustaf medde
lade att den svenska hemmafrun 
har så dåligt rykte som älskarin
na. Det förhaller sig nämligen så, 
att medan utländska kvinnor un
der samlaget säger Je t'aime eller 
I love you, sä säger den svenska 
kvinnan: "Sven-Erik, vi måste 
måla taket!" Alla utom Vendela 
skrattade våldsamt. 

Vendela kan för sin del inte 
förstå annat än att ett sådant ytt
rande måste vara ett tecken på att 
den svenske mannen är en dålig 
älskare. Och det är ju inte särskilt 
roligt. 

Folk eller fä? 
Vi rapporterade i förra numret 
om Fib Kulturfronts kampanj 
mot porr och prostitution, som 
Grupp 8 Stockholm tagit avstånd 
från för att det upprop som ligger 
till grund för kampanjen är kvin -
noföraktande och gammaldags 
moraliserande. N u ser vi bekräf
telsen: i oktober uppmanade FiB 
Kulturfront över hela Stockholm 
att "ta strid för kärleken - mot 
porr och prost i tut ion". Vad me
nas? Hela affischen är utformad 
exakt som ett flygblad från Fräls
ningsarmén. Och då undrar vi: 
VILKA vill man nå? 

Folket? Kanske det "Fo lk" 
som figurerade i ett reportage 
från kampanjen i Folket i Bild 
Kulturfront nr 19/78: "Man a l l 
var myten om kunden som en 
handikappad som inte tam få sitt 
sexuella behov tillfj^asställt på 
annat sätt. Kund?fi är som folk 
är mest! (våi /^urs) . Det är ord 
och inga yj^or - om ni levt i tron 
att ni^rtfhör folket så glöm det! 

Vilket genus 
När Vaksamma Vendela rättade 
skrivningar häromkvällen upp
täckte hon till sin förtjusning att 
en av hennes elever räknade upp 
substantivens genus så här: Mas-
kulinum, feminist, neutrum, 
reale . . . Och så säger man att 
barnen inte far lära sig något i 
skolan! Onödigt att säga att 
åtminstone den här eleven kom
mer att gå ut med ett högt betyg -
i människokunskap. 

manga Vaksamma Vendela får 
brev. Här kommer ett: 
Läst om Grupp 8 i Lundell, Ing
var: Handbok för alkoholister. 
(Sober Förlag AB) 

s. 28: "I den mån kvinnor tror 
sig kunna springa bort sin al
koholism enligt min trä
ningsmetod ska de givetvis 
försöka. Men jag tror att det 
skulle kräva en miljö där 
kvinnligt och manligt värde

ras helt lika, d.v.s. inte i 
skuggan av Grupp 8, där 
amasonerna är övermänniskor 
med lesbisk överton, utan 
kanske i hägnet av jämlik
hetskommitténs knastertorra 
förhoppningar om tingens 
annorlunda ordning" . 

Ja, jag läste inte längre än så, 
men författaren har själv varit al
koholist och tagit sej ur det ge
nom att springa bort den. 

Hälsningar från 
Eva, Grupp 8, Stockholm 

;TOP<" 
* * * * * 

PRÉSSr 

Äntligen KVINNOHUS 
I Stockholm 

Efter drygt tre års arbete blir 
Kvinnohuset äntligen verklig
het! Till skillnad från Göteborgs 
och Lunds kommuner ville inte 
Stockholms kommun betala nå
gon hyra eller ens hyra ut ett av 
sina hus åt Kvinnohusgruppen. 
Därför har den nya kvinnorörel
sen i Stockholm tagit saken i 
egna händer. Kvinnorna i Kvin
nohusgruppen; Grupp 8. SKV 
och LF kommer att betala hyran 
själva. 

I Kvinnohuset kommer att fin
nas café, bokhandel, bibliotek, 
grupprum och kontorsplatser. 
Kvinnobulletinen kommer att 
hyra in sig. I Kvinnohuset finns 
också en jättelik samlingsal för 
möten, uppträdanden, fester 
och utställningar. 

Kvinnohuset kommer att dri
vas som de andra kvinnohusen i 
Europa och, i vårt land, Göte
borg och Lund. 

Först kommer kvinnorörelsen 
att måla och bygga om lokaler
na. Gå med i Kvinnohusgruppen 
om du vill hjälpa till! 

Du kan också stödja ge
nom att sätta in pengar på pg 
94 08 73-3. 

När Kvinnohuset sä småning
om blir färdigt är alla Stock
holms kvinnor välkomna till 

KVINNOHUSET 
i Stockholm 

Snickarbacken 10 

Tel: o»/ro76se 
Ta T-banan till Östermalmstorg, 
uppgång Stureplan, och gå Bir
ger Jarlsgatan norrut. Snickar
backen ligger till vänster. 

Vykort med Stockholms Kvin
nohus kan du beställa från 
Kvinnohusgruppen, Snickar
backen 10, 111 39 Stockholm. 
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Hon tar fram cigarrettpaketet och tändaren 
och lägger dem framför sig pä bordet. Pryd
ligt, nästan kärleksfullt. Nu är hon förbe
redd: mötet kan börja. 

Omedelbart reagerar min kropp 
(eller är det min själ?). Det känns 
som om blodet stockade sig. Av 
ilska, obehag, faktiskt hat. Jag 
har aldrig träffat henne tidigare, 
och redan hatar jag henne. Hon 
tvingar mig in i en roll som jag 
inte vill ha: polisens, lärarens, 
morsans. Om jag inte tar på mig 
den rollen, om jag inte för tusen
de gången tar upp frågan om 
rökningen, så vet jag att jag 
kommer att gå hem från det här 
mötet med rinnande ögon och 
stinkande hår och kläder. Och i 
morgon kommer jag att vakna 
upp med en blixtrande huvud
värk. 

"Jag föreslår att vi inte röker 
härinne", säger jag. Ingen anar 
vilken ansträngning, vilket kaos 
av känslor som ligger bakom den 
repliken. 

"Du borde gå och få 
en spruta" 
• • • Jag är ovanligt känslig 
för rök. "överkänslig" säger 
somliga. "Du borde gå och få en 
spruta", sa en gång en av mina 
rökande bekanta, därmed elegant 
antydande att det var jag och inte 
hon som borde förändra mitt 
beteende. Eftersom de flesta rö
kare accepterar sjukdom som ett 
giltigt argument för att slippa an
das in andras rök säger jag ofta att 
jag är allergisk. Det blir enklare 
så, det tar inte så lång tid varje 
gång. 

Men egentligen tycker jag att 
det är helt fel att behöva använda 
min känslighet som argument. 
Det känns också ojust mot alla 
dem som plågas av röken utan att 
som jag kunna vifta med sex 
veckors sjukskrivning för lung
säcksinflammation framkallad av 
andras rökning. Även om man 
inte blir sjuk av röken borde man 
ha rätt att slippa den. Vad jag 
egentligen skulle vilja säga till rö
karen är detta: "Din rök besvärar 
mig. Den luktar illa, den smakar 
illa, den sitter kvar i hår och i 
kläder som en obehaglig påmin
nelse om dig. Du har ingen rätt 
att utsätta mig för den." 

I stället säger jag: "Jag blir 
sjuk." Så har jag reducerat rök
ningen till att bli mitt problem i 
stället för rökarnas. 

• • • Att kommunicera med 
rökare om rökning är enligt min 
erfarenhet omöjligt. Vi förstår 
varandra helt enkelt inte. Det är 
mig en gåta att människor som 
inte skulle drömma om att spotta 
någon annan i ansiktet eller låta 
bli att tvätta fötterna inte begri
per hur de plågar andra männi
skor med sitt rökande. 

Medan vi i vår kultur har en 
närmast sjuklig skräck för alla 
kroppslukter och lägger ner mil
joner på deodoranter och sprayer 
som ska ta bort lukten av män
niska, så tycks de flesta rökare 
vara lyckligt omedvetna om hur 
vidrigt illaluktande deras älsk
lingssysselsättning är. Protes
terar man mot den tror de ofta att 
man oroar sig för deras hälsa. Då 
deklarerar de stoiskt att de mår 
utmärkt och att det nog inte är så 
farligt med rökningen och för
resten ska man ändå dö av något. 
Denna totala omedvetenhet beror 
säkert delvis på att antirökpropa
gandan hittills nästan bara hand
lat om rökningens risker för rö
karen men mycket lite om vilken 
plåga den är för omgivningen. 
Men framför allt tror jag den 
beror på den envisa innötning av 
rökningen som ett glamoröst be
teende som massmedierna och 
framför allt filmen så framgångs
rikt ägnat sig åt. 

" . . . de kärleksfullt 
kupade händerna" 

Hur många filmmetrar har 
månne ägnats åt rökningens kult-
handlingar? I filmade reportage 
som handlar om något helt annat 
dröjer kameran ofta länge och 
omotiverat vid någon person som 
tänder en cigarrett. Tändstickan 
som flammar till, de kärleksfullt 
kupade händerna, röken som 
långsamt och njutningsfullt blå
ses ut. För att inte tala om alla 
dessa raffinerade kvinnor in
svepta i sina rökslingor och alla 
dessa betydelsefulla män som 
styr världens öden och vilkas hu
vudsakliga sysselsättning tycks 
vara att krafsa ur sina pipor . . . 

Ibland sitter jag helt fascinerad 
och betraktar rökare: i TV, på 
film och (på vederbörligt av
stånd) i verkligheten. Tänk om 
bråkdelen av de ömma smek

ningar som ägnas rökdonen kom 
människor till del . . . Tänk om 
man hade infört luktfilm . . . 
Tänk om någon kom på idén att 
filma städerskans arbete när hon 
ska plocka upp alla de glamorösa 
fimparna . . . 

• • • Den rökning som plågar 
mig mest är den inom kvinnorö
relsen. Manliga rökare kan jag 
avstå från att umgås med, men jag 
varken kan eller vill avstå från 
kvinnorörelsen. Dessvärre röks 
det kopiöst bland kvinnor i kvin
norörelsen, och omedvetenheten 
är enorm. Jag glömmer aldrig ett 
av de första Grupp 8-möten jag 
deltog i, på Stadsmuseet i Stock
holm. Det var ett viktigt möte, 
som drog ut på tiden. Folk var 
jäktade och nervösa, och snart 
började flera tjejer röka, trots 
förbudsskyltarna på väggarna. 
Det fanns inga askkoppar, så 
fimparna kastades på golvet och 
trampades sönder. Kvinnokam
pen omfattade uppenbarligen inte 
den städerska som skulle få gläd
jen att röja upp efter mötet och 
som naturligtvis inte hade betalt 
för att plocka fimpar i en lokal 
med rökförbud. 

"Blå Hallen gör 
verkligen skäl för sitt 
namn" 

Sen dess har medvetenheten 
ökat något, men inte mycket. 
Fortfarande är de stora kvinno
festerna på Internationella Kvin
nodagen den 8 mars ett inferno 
av rök: för en gångs skull gör Blå 
Hallen i Stockholms stadshus 
verkligen skäl för sitt namn. 
Fortfarande måste man ta upp en 
diskussion om man vill att det 
inte ska rökas i något samman
hang: det "normala" är att det 
röks, utom på större möten. Och 
fortfarande kan en syster i kvin
norörelsen börja röka på ett möte 
där vi gemensamt bestämt att ha 
rökpauser och som förklaring 
meddela "Jag tar min rökpaus 
nu". 

Jag säger som Gerd Branten-
bergs alter ego Gertrude i "Ja vi 
slutar": "Det finns bara en mot
sättning mellan feminister, och 
det är rökningen". 

Inga-Lisa Sangregorio 
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CIGARRETT I MUNNEN 
KAN DU INTE SKRIKA 

LURAD? 
Cigarretten i stället 
för verklig: 

- Gemenskap 
- Stimulans 
- Avkoppling 
- Status (eller människovärde) 
- Protest 
- Självständighet 
Eller? 

VREDEN 
SOM GÅR UPP 
I RÖK 
Du känner vreden växa inom dig -
men det sitter i ryggmärgen - du 
får inte "bära dig åt" - slå näven i 
bordet, uttrycka din ilska och ställa 
krav. Vad gör du? Jo, handen öpp
nas och sysselsätts med en ci
garrett och med ett djupt halsbloss 
lyckas du döva dina känslor. 

"Tobaken infördes sedan till 
Frankrike 1560 genom franske 
ambassadören Jean Nicot och 
därav har vi fått namnet nikotin. 
Jean Nicot ansåg att det var ett 
gudomligt läkemedel och rekom
menderade att det skulle kunna 
användas av furstar för att göra 
de underlydande mera fogliga i 
lynnet och därmed lättare att 
styra. (Ur "Kort om tobak" från 
Socialstyrelsens nämnd för hälso 
upplysning) 

ANDRA SKADAS OCKSÅ 
AV RÖKEN 
Risken är omkring dubbelt så stor 
att barn till rökande föräldrar drab
bas av luftrörs- eller lunginflam
mation. 

Människor med kronisk bronkit, 
allergiker och hjärtsjuka blir sjuka 
i ett rökigt rum. 

Alla i ett rökigt rum andas in ciga
rettröken och dess skadliga partik
lar. Partikelhalten är i genomsnitt 
mer än dubbelt så hög som i en 
starkt trafikerad vägtunnel. Och 25 
gånger högre än vad partikelhalten 
bör vara under 98 % av dygnet. 

Icke-rökaren tål bara någon tu
sendels gram nikotin utan att få be
svär. Rökaren klarar sju till åtta 
gånger mer. 

LAGLIGA LÖNSAMMA 
MORD 
Sju bolag dominerar världens to
bakshandel (utanför de länder som 
har statligt monopol). BAT (British 
American Tobacco) är det största 
och är Storbrittanniens tredje största 
bolag efter Unilever och British Ley-
land. I fråga om försäljning är det 
nummer 43 bland världens industri
företag. 

Man inriktar sig nu på U-ländema 
med hård marknadsföring av 
mark, energi och arbetskraft. 

REKLAM 
Tobaksreklamen i Sverige är be
gränsad av vissa överenskommel
ser mellan KO och tobaksföreta
gen. "Bildmässig framställning i 
tobaksreklam i övrigt får endast 
innehålla avbildning av varor, va
rans förpackning och/eller va
rumärke osv. övriga element i så
dan reklam skall vara neutrala, dvs 
inte innehålla föreställande bilder, 
mönster eller annat, som kan inge 
bestämda föreställningar eller as
sociationer." 

Det här är inte omöjligt att kom
ma förbi. Man får ju t ex göra som 
Mariboro och Glenn: "sälja fritids
kläder". 

Reklamen har kanske funnit fler 
nya vägar? Eller varför röks (och 
dricks) det så mycket i en del TV-
serier och filmer? 

FIMPA! 
12.000 människor per år dör av 

orsaker som har samband med rök
ning. 

1.250 människor per år dör i mo
torfordonsolyckor. 

Det lönar sig att sluta! Kroppen 
läker ut många av de skador som 
rökningen kan ha åstadkommit. 

Dessa "rökrutor" har skrivits 
av Görel Olsson 
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JULKLAPPSTIPS 

fr 

Feministiskt knep och 
knåp: Här kommer en be
skrivning på den ideala 
julklappen ti l l mannen/ 
männen i ditt liv: en 
pungvärmare! 

Det är inte bara spän
nande och dekorativt med 
pungvärmare, - även som 
preventivmedel har det 
en funktion. Spermiepro-
duktionen avtar nämligen 
betydligt vid varma tem
peraturer och ökar vid 
k a l l a . . . 

Grundmönster för 
pungvärmare 
virkad med stolpar 

Slut 4 löpmaskor till en ring. Vir
ka 10 st. i ringen (gör alltid 2 Im i 
stället för den 1 :a på varje rund
varv, slut varje rv med 1 kedje
maska. Virka st på rv 2 och gör 
var 3:e st dubbelt. Av e: st, rv 4: 
st, virka var 4:e m dubbelt, rv 
5-7:st utan ökningar. 

Maska av var 4:e och 5:e st 
tills på rv 8, var 3:e och 4:e st på 
rv 9, prova pungvärmaren på 
modellen, maska av varannan 
och var 3:e st tills på rv 10. 

Dra ihop de återstående m. 
Vill man att pungvärmaren ska 

ge ett fylligare intryck kan man 
med jämna mellanrum virka 3 
längsgående ränder med 2 re
liefstolpar i varje (med nertag 
framifrån) om föregående varvs 
stolpar i stället för de enkla st. 

BLOMMA: Lägg upp 3 Im i rött 
garn, virka 9 st i den 1:a m, slut 
rv med 1 kedjem. Rundvarv 2: 2 
Imx, i reliefst om den följ st, 2 st i 
nästa st, upprepa från x. Rund
varv 3: 2 Im, x 1 reliefst, 3 st på 
de följande 2 st, upprepa från x. 
Rundvarv 4: som rv 3, virka var 
4:e st dubbelt. Rundvarv 5: som 
rv 4 men virka var 5:e st dubbelt. 

Virka öglor med rosa garn i 
toppen av blomman. Stoppa 
blomman och sy fast den mitt på 
pungvärmaren. 

Låt dig inte bindas av 
grundmönstret. Släpp loss 
det fria skapandet och gör 
en modell som passar just 
den kille/de killar du vill 
lyckliggöra. Här kommer 
några roliga förslag. Lycka 
t i l l ! 

Modellen "Gylfradikalen 
Hasse". Virkas eller stickas i 
hönsestrick. Gärna rund
sticka. I mönstret kan du vä
va in namn, hjärtan, mans
märken och andra symboler. 
En trevlig modell för fjäll
vandringar eller blåsiga de-
monstratiner. 

Discomodellen "Frankie", 
sys i satin med revärer för 
den modemedvetne. 

"Afterdark-hingsten" vir
kas i svart nät. Önskas glit
tereffekt så sy på paljetter. 

Sportmodellen "Holmen
kol len" sys i vadderat tyg. 
Enkel men funktionsduglig. 
Rekommenderas för våghal
siga skidturer. 

Mysmodellen "Pel le" vir
kas i mohair. Motverkar re
umatism och blåskatarr. 

Sno den inte - köp den åt morsan 
Den idealiska julklappen til l 
kvinnorna i ditt liv - systrar, 
mamma, mormor, sväger
ska, dotter - är naturligtvis 
en prenumeration på Kvin
nobulletinen 1980. För 40 
kronor får hon 6 (sex!) num
mer. En julklapp som räcker 
hela året. 

Så här gör du: betala in 40 
kronor på pg 85 04 72-2, 
Grupp 8, Kvinnobulletinen, 
Odengatan 102, 113 22 
Stockholm. Skriv som av
sändare den person som du 
vill ge prenumerationsklap
pen t i l l , och skriv fr. o. m. nr 
1/80 på talongen. 

Klipp sen ut presentkortet 
här bredvid och lägg det i ett 
kuvert och skicka eller ge ti l l 
henne som ska få prenume
rantklappen! 
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Boel Matthis, 
tjänsteman (kvinna!) 

Vad betyder kvinnorörelsen i ditt 
liv? Hur ser du på framtiden? 

För mig har det blivit en omvälv
ning sedan jag aktivt gick in i kvin
norörelsen för ungefär 3 år sedan. 

Sedan barnsben var jag intres
serad av "kvinnosaken", som det 
hette då. Jag tyckte att kvinnor 
skulle ha ett yrke och att de skulle 
göra samma saker som männen 
och var alltid glad åt exempel på 
banbrytande kvinnor, som ut
märkte sig. Jag såg med förakt på 
fnittriga "modedockor". 

Så gifte jag mig ung, fick ett par 
barn (1958 och 1960). Då var det 
på modet att vara hemma under 
barnens första år, så det var jag. 
Hade ingen utbildning över stu
dentexamen. 

När Grupp 8 bildades läste jag 
med beundran om dessa aktiva, 
modiga och duktiga kvinnors ak
tioner. De skrev och gjorde väsen 
av sig och fick stort utrymme i 
massmedia. Jag köpte bullen då 
och då vid demonstrationer och 
andra tillfällen när jag träffade på 
försäljerskor. Jag hade så stor re
spekt för Grupp 8 att jag inte våga
de gå med. Så kunniga och dukti
ga de v a r . . . 

Så en dag i november 1976 gick 
jag in på kvinnocentrum på Drott
ninggatan i Stockholm . . . En an
nan dag såg jag i tidningen att 
kvinnohusgruppen utlyste ett mö
te. Gick dit. Här blev kvinnorörel
sen en grupp kvinnor av kött och 
blod; individer. Och de var inte så 
skrämmande överlägsna - kanske 
yngre de flesta, men inte märkvär
diga för det. 

Genom arbetet med Kvinno
husgruppen fick jag kontakt med 
Lesbisk Front. Beundrande och 
fascinerad betraktade jag de här 
kvinnorna. De levde ett annat liv; 
det fanns ett alternativt sätt att le
va. Jag avundades dem, undrade 
över mig själv, blev förälskad så 
smått i den ena efter den andra - i 
hemlighet förstås. Så mötte jag 
HENNE, vi började prata en kväll 
när vi var ett helt gäng ute på en 
restaurang - det är nu två år se
dan, och vi pratar än . . . Faktum är 
att vi lever tillsammans i ett parför
hållande som är väldigt fint och 
skiljer sig på många punkter avse- , 
värt från våra tidigare respektive 
äktenskap. 

lag tfCz<- &6C ^r^ 
CAffll' 

Sen har kvinnorörelsen betydel
se för mig på - ska vi kalla det för 
det intellektuella planet, och där 
vill jag framhålla några saker som 
känns mest viktiga. För det första 
har min syn på andra kvinnor för
ändrats radikalt. 

De där fnittriga modedockorna 
som jag föraktade för deras ytlig
het under mina tonår räknar jag 
numera som mina medsystrar. De 
har ju också blivit äldre, och jag 
möter den i det gemensamma ar
betet mot kvinnoförtryckare över
allt. De har bara gått en annan väg 
till medvetenhet än jag. De fortfa
rande unga omedvetna tjejerna 
som nu uppträder lika aningslöst i 
den konventionella flick- och kvin
norollen, ser jag på med med
känsla blandad med förväntan -
vänta bara en vacker dag ser ni 
också sammanhangen, vill jag sä
ga till dem. 

I mitt förhållande till män har jag 
naturligtvis en annan attityd som 
sammanhänger med att jag nu
mera lever lesbiskt, men det är 
inte bara den känslomässiga delen 
som förändrats. Förr strävade jag 
efter att bli erkänd och uppskattad 
av män, ville bli sedd som jämlike, 
ansåg deras omdöme om mig som 
viktigast. Numera frågar jag inte 
längre efter hur jag betraktas av 
män. Deras omdöme är mig likgil
tigt, om de skrattar och förlöjligar 
mig, hånar mig och ser ner på mig, 
rör mig inte i ryggen. Det är kvin
nor jag vänder mig till, det är kvin
nors omdöme jag frågar efter. Gil
lande och uppskattning av andra 
kvinnor har blivit viktigt för mig. 
Det är bland kvinnor, som jag fin
ner gemenskap och vänskap och 
kärlek. Känslan av systerskap och 
förtrolighet med andra kvinnor ger 
mitt liv innehåll och mening. Allt 
det här har gjort mig stark och fri, 
jag tror på mig själv och min för
måga till att uträtta saker på ett 
helt annat sätt än tidigare. 

sryx&Ks 

Framtidsvisionen 
Min egen personliga framtid vill 

jag se innehålla fortsatt arbete för 
kvinnors frigörelse tillsammans 
med andra kvinnor. Jag tror att vi 
kommer att bli fler och fler kvinnor 
som ser förtrycket överallt. 

Om vi fortsätter att sprida idéer
na. Det är inte knutet till en organi
sation. Kampen förs på olika plan. 
Jag tycker jag bedrev kvinnokamp 
i kontakten med andra människor 
innan jag gick med i Lesbisk Front. 
På jobbet har vi t ex en kvinno
grupp som kallas för "kvinnomaffi
an". Vi skrattstrejkar t ex när män
nen kommer med sina dåliga vit
sar. Ibland blir man förstås trött 
och ger upp ett tag. 

Jag tycker vi har kommit en bit 
redan. Genom att kvinnor nu offi
ciellt räknas som ekonomiska en
heter, oberoende av sina män. Att 
kanske alltfler kvinnor satsar på 
längre utbildningar. På 50-talet 
ville jag t ex bli journalist, men gav 
upp tanken för att det inte skulle gå 
att förena med man och barn, som 
jag trodde. Idag tror jag inte kvin
nor automatiskt tänker så. Men 
fortfarande så är ju bristen på 
kvinnliga förebilder i yrkeslivet 
ganska stor. I veckopressen t.ex. 
vinklas alltid stjärnadvokatens liv 
så att det verkar som om det vikti
gaste ändå är att hon är mor. . . 

Jag tycker kvinnor gör mer och 
mer uppror och talar med varandra 
sinsemellan om hur situationen 
måste förändras. Det ser jag som 
väldigt hoppfullt. 

Jag når framtiden mest, tycker 
jag, när jag ser glada, fria kvinnor 
som har roligt tillsammans i arbete 
och fest. När jag omkring mig ser 
naturliga osminkade, ansikten, 
praktiskt klädda kvinnor som vet 
vad de vill och har en naturlig 
självkänsla. Jag önskar att alla ska 
ha den. 

Även om man inte är organise
rad i kvinnokampen så tror jag 
man kan göra mycket - bara ge
nom att våga säga vad man tycker 
- visa vem man är - ta upp frågor
na omkring en och visa barnen att 
en kvinna är en egen individ med 
självkänsla. Att det är bra att vara 
kvinna. Kräva respekt, kort sagt, 
av sin omgivning. Kräva tid för sin 
egen del. Det har vi rätt till - att lä
sa, träffa andra, gå på möten. 
Göra det vi vill! 

ÅAK 

Foto: Gunilla Molloy 

Siv Jansson, 
tjänstemanfkvinna!) 

- Hur lever du kvinnorörelsen i 
ditt dagliga liv? 

Jag tycker jag gjorde det re
dan som barn, fast det försvann 
när jag blev könsmogen. Det tror 
jag är vanligt. En del kvinnor 
stannar där, upptagna av att leva 
det liv samhället förväntar av en 
kvinna. För mig skedde ett brott 
med den världen, ganska bru
talt, när min man dog. Jag kas
tades, ensam med två små barn, 
ut i den verklighet som existerar 
bakom det patriarkala samhäl
lets ideologi. De traditionella 
könsrollerna höll inte när det 
kom till kritan. Så fick jag syn på 
verkligheten och såg människor
na, oavsett kön. Plötsligt skulle jag 
som kvinna försörja mina barn. 
Jag ville inte ta socialhjälp. Jag 
fick bli både man och kvinna, när 
jag valde att leva ett "obekvämt" 
liv istället för att framhärda i att 
vara den "svaga" begränsade in
divid som kvinnor ska vara. Den 
faktiska skillnaden då mellan soci
alhjälp och heltidsjobb var en 
hundralapp, men på dessa kronor 
hängde hela min värdighet som 
människa. Jag tog ett uruselt be
talt kontorsjobb och flyttade till 
Hässelby Familjehotell. 

Det känns så skönt att få visa 
vem man är! Att tala om att jag 
tycker olika saker. När jag var om
kring 35 år så började jag våga vi
sa vem jag var. Det har jag märkt 
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stämmer för många kvinnor. Vi 
börjar söka, för vi är otillfredsställ
da med vad livet gett oss. 

- / vilken känsla, tanke eller 
handling tycker du dig komma 
närmast framtiden, som du vill 
att den ska vara? 

Oj, det låter så lockande så jag 
skyggar. Det känns nästan sam-
hällsomstörtande. Där blir jag to
talt anarkist, anarki i betydelsen 
"den goda ordningen". Jag tycker 
vi har ett kaos just nu i Sverige 
som är både känslomässigt och 
politiskt. Vi måste förändra sam
hället på båda nivåerna. För mig 
flyter de ihop. 

Samhället lägger sig i det käns
lomässiga, rent kapitalistiska ter
mer och värderingar gör känslorna 
lika kapitalistiska som ägodelar 
och pengar. Jag tycker den patri-
arkaliska kärnfamiljen är en helt 
vansinnig konstruktion. Varför inte 
välja alternativa samlevnadsfor
mer? Fast själv har jag inte så 
helhjärtat beträtt den vägen själv. 
Jag är samtidigt nyfiken och rädd. 

Kanske kan vi börja med att lära 
oss skilja på våra egna behov. Ta 
t.ex. längtan efter att vara nära nå
gon som är unik för en. Det är ett 

behov som via kärnfamiljen knyts 
till en enda person. Jag tror att 
en del av de behoven kan och bör 
tillfredsställas av andra. I behovet 
av trygghet, ger samhället oss en 
bild av tvåsamhet, familjelycka, 
som motsats till den hotfulla värl
den utanför. Min erfarenhet är att 
jag blir trygg på andra sätt. Att 
många olika personer kan ge mig 
tryggheten. Kanske en kan ge mig 
småpratet över frukosten, en an
nan känslan av att inte vara ensam 
i lägenheten genom att sova i ett 
annat rum . . . Det ska inte behöva 
vara samma person som man le
ver med jämt, jämt, tills man har 
slitit ut varandra totalt! 

Kvinnorörelsen har stött mig ge
nom att bekräfta att mina tankar 
delas av många andra kvinnor. Ut
an kvinnorörelsen hade det varit 
svårare, fast jag tror inte jag hade 
gett upp ändå. Men jag har fått 
bättre struktur i det kaos vi lever i. 
Det har skett vartefter. Jag tycker 
man går från klarhet till klarhet. 
Det är en process som innehåller 
allt; vånda, sorg och arbete. Och 
glädje. 

Många kvinnor, när de börjar 
förändra sig själva och sin omgiv
ning, startar en egen, personlig 
kvinnorörelse i sitt liv. Det tycker 
jag är viktigt. Har man väl börjat 
protestera mot det orättvisa där 
man befinner sig så är man redan 
igång och det kan leda till lite av 
varje. Ibland kan det kännas job
bigt och man får slappna av och 
leva ett tag utan ork. 

Vi lever i olika perioder, fast vi är 
hela tiden på väg. Det är ofta 
smärtsamt att bli medveten, men 
det är värt det. Tanken på ett sam
hälle utan hierarki och förtryck 
omfattas av många, speciellt kvin
nor idag. 

Gemensamt kan vi förändra 
våra villkor, det vet jag! 

Carolina Svensson-Huldt 
Sjuksköterska 

Hur lever du kvinnorörelsen i ditt 
dagliga liv? 

Kvinnorörelsen är mitt liv. 
Kvinnorörelsen har gett mig styr
kan att våga ställa upp på mig 
själv, må bra, ta mig själv på allvar. 
Tidigare tyckte jag att jag var en 
andra klassens människa som lät 
sig kränkas hur som helst. Så vill 
jag inte leva - det är inget liv! 

Förändringen har rent konkret 
betytt att jag kunnat vända för
tryckta situationer till det positiva. 
T. ex. när jag skaffade barn för ti
digt så undvek jag att bli låst ge
nom att ställa krav på fadern och 
ge honom vårdnaden. Det har be
rikat både mig, barnet och dess 
far. 

När jag hamnat i kvinnojobb har 
jag ställt krav på innehållet i jobbet 
så det skulle ge mig något. 

När jag fått spö, misshandlats av 
män, så har jag istället för att finna 
mig eller hoppas att det aldrig ska 
upprepas, gått med i en feministisk 
självförsvarsgrupp. 

Kvinnorörelsen har också lärt 
mig att söka stöd hos andra kvin
nor. När man just gått med så tror 
man alla kvinnor tycker som en 
själv, och blir hemskt besviken och 
tycker sveket är större när van
liga kvinnor inte stöder en. Nu ser 
jag mer vad det beror på och tyck
er mig ha mer tålamod. Jag tror vi 
upptäcker saker - var och en i vår 
egen takt. 

- / vilken känsla, tanke eller 
handling tycker du dig komma 
närmast framtiden? 

Kanske att jag vågat, som jag 
sa, ifrågasätta den heliga och 
självklara relationen mor-barn. 
När jag skilt mig så hade jag vård
naden om Robert, min son. Efter 
ett halvår stod jag inte ut längre 
och fick min ex-man att ta hand om 
honom. Det fanns så mycket annat 
som jag ville göra då: äntligen ut
bilda mig, jobba, tänka på mig 

själv. Jag orkade inte med ett 
barn. Då tyckte ju många att jag 
var en dålig mor. Men inte kvin
norörelsen. 

Under de åren då jag levde en
sam började jag fundera, bl. a. 
över om jag egentligen hade valt 
att ha barn eller inte. Jag "blev" 
nämligen med barn, som jag trod
de länge, men nu kom jag fram till 
att jag blivit det medvetet, för att 
jag inte själv vågade bestämma 
att jag skulle ha barn . . . Min kropp 
fick bestämma för mig. Därför blev 
det här med att ha barn en belast
ning - att vara tvungen att klara av 
i alla väder. 

Först var jag skraj när jag lämnat 
bort vårdnaden och ringde då, det 
första jag gjorde, till tjejer i Grupp 
8. Där fick jag stöd. Nu i efterhand 
är jag glad över att jag erkände att 
jag inte orkade med Robert. 

Vi har talat i min basgrupp om 
vad den goda modern står för - att 
det är så absurt att man i en rela
tion, nämligen till barnet ska vara 
alldeles felfri. När ingen är ferfri, 
någonsin. Jag känner ingen som 
inte har skuldkänslor inför sina 
barn. Det är inte så konstigt att 
man får det när det är så förbjudet 
att vara sig själv! 

Nu är jag äntligen glad åt min 
son. Det kom genom att jag fick 
ägna mig åt mig själv, bli klar med 
utbildningen, börja jobba. Jag tror 
att jag hade fortsatt att anklaga 
honom för att han låste mig, och 
blivit bitter om jag varit tvungen att 
fortsätta ta huvudansvaret för ho
nom. Idag är min relation till ho
nom frivillig. Jag kan både ge och 
ta, för jag har något sjä<v. Jag vet 
vem jag är. 

En annan sak som känns som 
om den leder in i framtiden är job
bet. När vi har skapat något själva, 
när vi visar kvinnosolidaritet, oss 
"vanliga" tjejer emellan, då känns 
det som om vi har nått väldigt 
långt. Det är inte teorier längre, det 
är verklighet - och känsla. Då 
doftar det framtid! 

/ / 

rAoMr" 

191 



Könsrollerna är en 
neuros som håller på 

att ta död på mänsklig
heten. Detta visar 

Dorothy Dinnerstein 
med en analys av 

könsrollerna och hur 
de uppstår. Om 

hennes bok handlar 
denna artikel av 

AnnMari Langemar. 
Bilder av AnnMari Langemar 

KÖNSROLL SK 
nzuros HH döds 

Vi måste ändra könsrollerna för att 
få fred på jorden. Detta är en av de 
slutsatser man kan dra av Dorothy 
Dinnersteins bok "The Mermaid 
and The Minotaur" (Harper Colop
hon Books -77). Titeln lyder i över
sättning: "Sjöjungfrun och mino-
tauren" (minotaur = mannen med 
tjurhuvud). Med den vill D.D. säga 
att både kvinnan och mannen är 
halvt omänskliga så länge vi upp
enbarar oss i våra nuvarande, öm
sesidigt beroende, könsroller. 

Jag minns en teckning jag gjor
de för några år sedan: mannen och 
kvinnan som spelkortsbilder. 
Mannen var två överkroppar vän
da mot varandra, kvinnan två un
derkroppar. Det var nånting av 
samma tanke. Vardera könsrollen 
består bara av den ena hälften av 
de mänskliga egenskaperna vilket 
gör varje individ ofullständig. 

Mänskligheten omänsklig 
D. D. anser att mänskligheten 

normalt är psykiskt sjuk. Våra 
könsroller är en neurotisk "lös
ning" på konflikter vi upplever i 
den tidigaste barndomen (bl. a. på 
grund av att barnet föds in i en 
kultur med just dessa könsroller). 

Den neurotiska "lösningen", 
könsrollerna, löser inte konflikter
na utan håller dem bara på av
stånd, i det undermedvetna, för att 
vi ska-kunna fungera till vardags. 
Men i det undermedvetna fortsät
ter konflikten att existera. Dess 
spöken påverkar oss starkare än 
vad intryck utifrån gör, så att vi 
kommer att handla efter dessa in
re, omedvetna "sanningar" istället 
för vad vi verkligen skulle kunna se 
och känna. Därför är mänsklighe
ten halvt omänsklig och monstru
ös. En oregerlig hop, som går mot 
avgrunden oförmögen att ta vara 
på sig själv. 

Om mänskligheten är halvgalen 
är det begripligt att världen är obe
gripligt vansinnig, så bortom varje 
känsla och förnuft grym och 
omänsklig. 

Denna förklaring räcker natur
ligtvis inte ensam, vilket inte D. D. 
menar att den ska göra. Men till
sammans med andra teorier om 
hur världen fungerar ger hennes 
teori ett mycket tänkvärt bidrag. 
Det handlar om hur det ser ut inuti 
maktens herrar och dess förtryck
ta. Vad är det som gör att man står 

ut med ett förtryck man kanske yt
ligt sett inte behöver foga sig i? 
Varför vill somliga ha mer pengar 
än de själva kan göra av med? 

Försvinner kärleken med 
könsrollerna? 

D. D. ger också en förklaring till 
varför just kvinnoförtrycket är så 
svårt att ta itu med, varför så 
många människor blir så upprörda 
när det kommer på tal. Anledning
en är att kvinnoförtrycket, köns
rollerna och arbetsdelningen mel
lan kvinnor och män, hänger ihop 
med undermedvetna känslor, men 
också vår bild av hur våra inti
maste och käraste förhållanden 
ska se ut. Vi är helt enkelt rädda 
för att kärleken ska försvinna med 
könsrollerna. För att kunna be
kämpa kvinnoförtrycket är det 
därför viktigt att analysera vad 
som är "äkta" känsla och vad som 
är neuros. 

Ibland har jag lite svårt att svälja 
allt som D. D. skriver. Hon bygger 
på en psykoanalytisk, freudiansk, 
modell. Jag är inte skolad i denna 
och säkert missuppfattar jag den 
ibland. Men läser jag hennes be
skrivning av hur kvinnor och män 
"är" i stället som en beskrivning på 
hur den kvinnliga och manliga tra
ditionella könsrollen är, eller ska 
vara i vår kultur, och hur dessa 
rollers samspel fungerar då ger 
denna beskrivning en hel del. 

Den 
"allsmäktiga" modern 

I vår patriarkala kultur tillhör det 
kvinnans könsroll att ta hand om 
det nyfödda och hjälplösa barnet. 
Under lång tid är barnet fullstän
digt hänvisat till sin mor och/eller 
ev. andra kvinnor. Barnets behov 
av den vuxna kvinnan är ofantligt 
och förhållandet omfattar hela 
dess existens, alla sinnen, hela 
kroppen. 

I förhållandet till modern känner 
barnet oändliga positiva och ne
gativa känslor, "prototyperna, för 
himmel och helvete" enl. D. D. 
Från början vet inte barnet var det 
självt slutar, utan det uppfattar sig 
och världen som en enhet. Modern 
och hennes omsorger uppfattar 
barnet som en del av sig självt. 

Det första kärleksförhållandet till 
modern utvecklas senare genom 
den s. k. "Oidipuskonflikten" att 
omfatta även fadern. Utvecklingen 

beskrivs sä här: 
När barnets önskan att äga sin 

moder visar sig vara omöjlig att 
uppfylla, "löses" denna konflikt 
skenbart genom att fadern träder 
in och kompenserar barnet för 
"förlusten" av modern. Han kom
penserar flickor och pojkar på olika 
sätt. Pojkar erbjuder han sin egen 
könsroll: att som vuxen ha tillgång 
till kvinnor (modern) och medlem
skap i den manliga världen. Flickor 
erbjuder fadern istället sin upp
vaktande kärlek. 

Moderns "svek" -
barnens hämnd 

Besvikelsen över moderns 
"svek" att inte vara barnets ägodel 
låter man barnen med hjälp av 
könsrollsspelet hantera olika, utan 
att de fördenskull löser konflikten 
med modern. Pojken bevarar en 
misstänksam hat/kärlek till kvin
nan/modern i hopp om att som 
vuxen, själv far, kunna uppnå det 
totala ägandet av henne. Men 
denna hat/kärlek låter han samti
digt träda i bakgrunden för ett 
tryggare medlemskap i den bro
derliga mansvärlden utanför 
hemmet. 

Flickan ersätter däremot sin för
sta kärlek med denna andra, till 
fadern. När hon gör det, flyttar hon 
bara över de positiva känslorna på 
fadern, medan hon låter de negati
va förbli hos modern. Hennes 
olösta hat/kärlek splittras alltså 
upp. Besvikelsen över att fadern 
inte släpper in henne i mansvärl
den riktar hon därför mot modern, 
medan fadern blir desto underba
rare eftersom han är den enda 
kontakten med världen utanför. 

Kvinnor kastreras 
Mannens könsroll innehåller 

sålunda en stark solidaritet med 
det egna könet, medan kvinnans 
innehåller en ganska renodlad 
fientlighet mot andra kvinnor. 
"Mannen" har å ena sidan med
lemskap i en mansvärld, utifrån 
vilken han har ett halvt fientligt för
hållande till det motsatta könet. 
"Kvinnans" förhållande till det 
motsatta könet är mer positivt, 
men hon saknar gemenskap med 
det egna. "Kvinnan" blir därmed 
svag, isolerad och mer beroende 
av sin man än han kan tillåta sig bli 
av henne. 

Detta tar sig uttryck i den rådan
de sexuella dubbelmoralen som 
ger män sexuell "frihet" medan 
den kastrerar kvinnor, menar D.D. 
"Män" tillåts ligga med (äga) 
"kvinnor", men dessa "kvinnor" 
tillåts inte ligga med (äga) "män". 

"Kvinnorna drivs att identifiera 
sig med mannen och glädja sig åt 
hans njutning istället för att söka 
sin egen. Att detta förtryck av den 
kvinnliga sexualiteten ödelägger 
"kv innc c " självkänsla är uppen
bart. 

Män skiljer på fysisk 
och psykisk kärlek 

Men "männens" sexuella privi
legium är inte utan problem. Sex
ualiteten påminner i sin ordlösa 

kroppslighet om det första förhål
landet med modern. Den hotar 
väcka de olösta barndomskonflik
terna till liv. "Män" försöker därför 
avskärma sig från sin sexualitet 
genom att t ex undvika att enga
gera sig och försöka skilja på fy
sisk och psykisk kärlek. "Män" kan 
också få problem för att de känner 
både hat och kärlek till kvinnan/ 
modern. Denna svårighet kan de 
försöka lösa genom att dela upp 
känslan i dels aggressiv sexuell 
lust, dels ömhet, känslor som de 
har svårt att känna på samma 
gång. För dem blir "kvinnor" an
tingen madonnor (goda mödrar) 
eller horor (onda). 

Eftersom "kvinnor" inte spelar 



"barnet', som lever ut sina behov, 
utan "modern", som tillfredsställer 
barnets behov, är kärleken inte li
ka hotfull för dem. Detta innebär 
att de har svårt att skilja sexualitet 
från djupare känsla, vilket gör dem 
ytterligare mer beroende i ett 
upprättat förhållande än "man
nen". 

"Män' är alltså dåliga älskare, 
medan 'kvinnor" inte tillåts söka 
sin tillfredsställelse. Porr, prostitu
tion och våldtäkt är bara extremare 
former av denna könsrollskärlek 
med sin sexuella dubbelmoral. 

"Kvinnor är viljans 
fiender" 

Att växa upp betyder för barnet 
också att pröva fram vad som är 
dess "jag" till skillnad från vad 
som tillhör omgivningen i vilken 
modern ingår på ett ännu obes
tämt sätt. Barnet försöker självt 
tillfredsställa sina behov. Det för
söker roa sig, meddela sig, röra 
sig osv. När det miss
lyckas vet barnet inte vad som 
beror på den materiella omgiv
ningen (naturen), modern eller 
pess egen kropps bristande för-
imåga. Modern, som uppfattas som 
Oerhört mäktig, får ibland skulden 
för alla barnets känslor av skräck, 
ilska, förödmjukelser, och förtryck. 
Denna "kvinna" kan göra vad hon-
vill med barnets kropp. 

"Kvinnan är viljans första över
lägsna fiende, och besegrandet är 
alltid kroppsligt" skriver D. D. 
; Barnet är, för att lära sig vad 
|£om är dess "jag", tvunget att prö-
ha sin vilja mot moderns. Samtidigt 
| r det i oändligt behov av hennes 
Jcärlek och hennes uppmuntran. 
jDenna kärlek riskerar barnet ge-
lom att trotsa henne i sina första 
revande självständighetsförsök. 
)etta svåra ensidiga beroende av 
len vuxna "kvinnan" leder till en 
stor ilska och hämndlystnad gent-
>mot henne. 

:adern represen-
erar jaget 
När barnet så småningom får ett 

knallande också till "mannen", 

fadern, är det äldre. Det kan prata 
och ta hand om sig självt i mycket 
större utsträckning. Barnet ham
nar därför inte i samma utlämnan
de beroende till fadern (och inte 
heller i samma kroppsligt betona
de kärlek). Fadern uppfattas därför 
mer som en jämlike och medmän
niska än modern. "Varje far re
spekteras för att han lyckats göra 
något alla barn vill, att röra sig i en 
värld i säkerhet för den moderliga 
utstrålningen", säger D. D. och 
påpekar att barnet bara kan växa 
ifrån denna värld. 

Fadern blir representant för "ja
get", den mänskliga världen, civili
sationen och anden, medan kvin
nan blir representant för den 
omänskliga, obevekliga naturen 
och för den kropp som sätter be
gränsningar för viljan. 

Genom att föräldrarna är upp
delade på dessa två komplemen
tära könsroller, med helt olika 
uppgifter i förhållande till barnet, 
flyr barnet från konflikterna med 
kroppen, modern och världen till 
den skenbart oskyldige fadern, ut
an att någonsin lösa konflikterna. 
Det är så neurosen blir ett faktum. 

De barnsliga vuxna 
Som vuxen "man" eller "kvinna" 

kommer barnet ständigt att åter
upprepa denna flykt från modern 
till fadern utan att kunna växa ifrån 
den grundläggande barnsliga kon
flikten. Konflikten med modern 
borde istället sluta med att barnet 
såg modern (de vuxna) och sig 
själv som de mänskliga/sårbara 
och självständiga individer de var. 
Men med könsrollerna, uppsplitt
randet av människan i två halvor, 
varav bara den ena tar hand om 
spädbarnet och blir syndabock, 
medan den andra står ovan och 
utanför, löses inte konflikten utan 
förevigas. 

Både "män" och "kvinnor" 
kommer som vuxna att, särskilt i 
förhållande till den motsatta 
könsrollen, uppleva hotet om den 
"farliga" och olösta mor-barn
konflikten. Som vuxna kommer de 
att agera så som de önskade 
agera som spädbarn, och de 
kommer att låta dessa barnsliga 
önskningar styra sina liv. De kom
mer att spela en pjäs där kvinnor 
har modersrollen och män späd
barnsrollen, men där det nu är 
modern som är maktlös och späd
barnet som är allsmäktigt. 

Kvinnan ska tyglas 
Modern/kvinnan, som vi upp

fattade som en oändligt mäktig och 
nyckfull natur omkring oss, vill vi 
nu i andra kvinnor hämndlystet 
straffa. Vi vill kontrollera, äga och 
avtvinga henne den kärlek, upp
skattning, omsorg vi behövde som 
små. 

Hennes fria vilja uppfattas som 
ett hot. Uttrycker hon en egen vilja 
som strider mot någon annans, 

vare sig det är en man eller kvinna, 
betraktas hon som "okvinnlig" och 
hon drabbas av omgivningens 
oförklarligt iskalla raseri. Endast 
tyglad är hon acceptabel. 

Hon får bara göra som andra vill, 
i arbetslivet som i sängen. Hennes 
kropp och liv, kraft och kärlek, till
hör inte henne själv utan betraktas 
som en outtömlig naturresurs för 
andra att hänsynslöst bruka. Vi 
förstår inte, knappast ens vi kvin
nor, att hon (vi) är sårbar, en 
medmänniska med egna behov. 

"Män" uttrycker sin hämndlys
tenhet "genom förakt för allt kvinn
ligt". Kvinnor hämnas genom att 
dels "misstro och sakna respekt 
inför andra kvinnor" dels "ställa 
upp som offer för mäns hämdlyst-
nad och dela deras tillfredställel-
se", skriver D.D. 

Både män och kvinnor när alltså 
det barnsliga, hämndgiriga hatet 
mot kvinnor och det lika barnsliga, 
behovet att idealisera, stödja och 
ständigt ursäkta män. 

"Om inte en annorlunda, upp
enbarligen skuldfri, sorts person 
var så frestande möjlig att använ
da som mål för vår hetaste önskan 
i barndomen - önskan att vara fri 
och på samma gång omhänderta
gen - då skulle vi från bör
jan. . .tvingas växa ur denna ön
skan och inse att det var ytterst 
nödvändigt att vi själva tog hand 
om oss". 

Patriarkatet som 
tillflykt 

Därför känns faderns tyranni -
patriarkatet - som en lättnad. Vi 
tycks själva ha valt honom och vi 
behöver hans auktoritet eftersom 
vi aldrig växte ur vår önskan att 
någon skall ta hand om oss och 
tala om för oss hur vi ska göra. 

"Patriarkatet förblir en tillflykt vi 
är rädda att lämna". Utanför väntar 
den tidiga moderns övermakt. 

Så får vi vuxna "barn", "män" 
och "kvinnor" som accepterar 
mänskligt, manligt och samhälle
ligt förtryck. De gläds åt det yttre 
och inre kvinnoförtrycket utan att 
vilja göra slut på det. Och de har 
ett neurotiskt behov av att spela 
det "eviga" spelet mellan "man" 
och "kvinna". 

Hotet mot systerskapet 
Kvinnorna är själva de förtryckta 

i detta spel. Därför har de störst 
möjlighet att se att "modern" 
egentligen är en människa. Men 
"kvinnan" har också sina egna, 
speciella skäl att bli kvar i sin roll. 
Det är i spelet också en tröst för 
"kvinnan" att hon inte är mänsklig, 
utan en "gudinna". En mäktig kraft 
som mannen behöver tillfångata 
för att kunna stå emot andra mäns 
makt (vilka han i sin tur behöver för 
att kunna hålla henne stången). 
Det är "kvinnan bakom allt". 

"Kvinnan" har också från bör
jan svårare än "mannen" att fri
göra sig från modern. Hon identi
fierar sig lättare med henne. När 

"kvinnan" gör uppror mot manligt 
tyranni, d v s "fadern", är därför 
hotet att "modern" ska ta tillbaka 
sin tidigare allsmakt större för 
henne än för en "man". En "kvin
na" stödjer därför hellre en "man" 
som gör uppror. 

Kvinnors självständiga hand
lingar är inte bara utmanande mot 
patriarkatet. De hotas också av 
bristen på stöd. Ingen ger en kvin
na det nödvändiga stöd en man 
får. Tvärtom uppfattas hennes 
självstyrda aktivitet som ett hot 
mot andras självständighet och 
som en orättmätig användning av 
kvinnokraft som borde ägnas män. 

Det finns alltså en hel del explo
siva laddningar som hotar syster-
skåpet mellan kvinnor, samtidigt 
som vi inte klarar att frigöra oss ut
an varandra. 

Arbetet som kompensa
tion för livet 

När barnet försköt modern till 
förmån för fadern i sin besvikelse 
och skräck över att hon inte var en 
del av barnet utan hade ett eget liv 
accepterade inte heller barnet att 
det självt hade ett eget liv. Då 
måste det också förskjuta sin egen 
kropp och dess njutning. (Det är en 
analys av författaren Norman 
Brown, som D.D. tar upp.) 

Detta förskjutande av kroppen 
och dess glädjeämnen ger en 
ständig saknad, som barnet - och 
senare den vuxna - försöker fylla 
med den, som det uppfattade, 
bättre, glädjen: arbetsglädjen som 
ligger i att uträtta och driva fram 
saker. Då kan det upprätta en illu
sion av total kontroll och i fantasin 
återuppleva allsmäktigheten före 
separationen från modern. I hatet 
mot kvinnan, representanten för 
kroppen, strävar "män" neurotiskt 
efter att arbeta och företa sig saker 
i ett aldrig uppfyllt hopp om att på 
så sätt åter få uppleva den barns
liga lyckan och föreningen med 
modern. Historien skapas som en 
fösäkran mot köttet, mot livet och 
döden, och mot "kvinnan". 

Men när arbetet sker som en 
kompensation för livet, då förgiftas 
även arbetsglädjen. "Civilisatio
nen är ett försök att överleva dö
den" citerar D.D. Norman Brown, 
som menar att detta är en döds
drift. När barnet inte kunde ac
ceptera sitt självständiga liv, kun
de det inte heller acceptera sin 
död: ". . .livet ägnas kriget mot dö
den. . ." vilket". . .resulterar i att 
döden dominerar över livet. Kriget 



mot döden tar formen av en uppta
genhet med det förflutna och 
framtiden och den närvarande 
spänningen, livets spänning, är 
förlorad". 

D.D tar också upp en tanke från 
Simone de Beauvoir: att "kvinnor" 
också ses som att de innehar en 
mellanställning mellan "män" och 
den okontrollerbara naturen. 
"Män" känner även naturen inom 
sig, i kroppen, och "kvinnorna" 
ges uppgiften att ta hand om den -
de förargliga behoven av sex, fö
da, kläder o s v så att "männen" 
slipper smutsa sina händer med 
dessa alltför småbarnsaktiga ting. 

Naturen - modern som 
ska besegras 

Själva naturen ses också som 
kvinnan/modern - det outtömliga 
goda, som mannen/barnet ska 
lägga beslag på, utnyttja och täm
ja. 

Att naturen, kroppen och kvin
nan kan ta slut, bli skövlade och 
förstörda, sjuka och illamående, 
tas som ett löjligt skämt, ett fräckt 
hot mot manligheten och dess 
självklara rättigheter. När en 
"kvinna" inte längre står ut ses det 
som hennes eget fel (vilket t ex en 
del skilda "män" brukar tycka). 

Naturfolk offrar som ursäkt till 
det djur eller träd de ska hugga 
ner. Men i vårt tekniska och urba
na samhälle anser de män som 
hugger att de är "fäder" och att de 
äger "Moder Natur". "Det verkar 
rimligt att anta, att om män inte 
haft så svårt att se det mänskliga i 
modern, skulle vi inte nu vara så 
nära att mörda naturen" skriver 
D.D. 

". . .så länge mänskligheten fö
redrar ett dött liv framför att leva, 
så länge måste mänskligheten be
handla både sin kropp och den 
omgivande världen av objekt som 
exkrementer och reducera allt till 
död materia och oorganiska stor
heter", enligt Norman Brown. 

"Kvinnorna" spelar bara den 
andra rollen i samma pjäs och stö
der "männen" i deras verksamhet. 
Att glädje, kärlek och skapande 
arbete endast kan uppnås mellan 
jämlikar är ord som inte har någon 
mening för människor så länge de 
är fångade i denna neuros. 

Utan sexuell frigörelse 
ingen revolution 

Män och kvinnor kan visserli
gen, eftersom de från "moderns 
allmakt" flyr till "faderns beskydd" 

- patriarkatet - också uppleva "fa
derns" (chefens, ledarens) över
makt som ett olidligt förtryck och 
försöka göra uppror. Men så fort 
de lyckats, blir de rädda att "mo
dern" ska ta tillbaka sin ännu mera 
skrämmande övermakt. Ett till
stånd när de inte längre kan styra 
sig själva hotar. Därför skapar de 
sig genast en ny fadersauktoritet. 

Alla revolutioner som inte av
skaffar de två ömsesidigt beroen
de könsrollerna är alltså dömda att 
misslyckas. Inget brödraskap som 
utesluter systrarna kan någonsin 
hoppas göra sig av med sina för
tryckare. Ingen frigörelse kan upp
nås som inte också betyder sex
uell frigöresle. 

Det finns en underlig splittring 
mellan två sorters upproriska 
kvinnor, menar D.D. Den första 
sorten har alltid funnits. Det är 
kvinnor som i första hand vänder 
sig mot det förtryck de själva möter 
och som inte vill finna sig i den 
kvinnliga könsrollen vid några till
fällen. Den andra sorten är en 
mycket större grupp kvinnor, som 
finner könsrollerna heliga eller 
sekundära. Vad de är upprörda 
över är bara det offentliga manliga 
monopolet på makten. 

Denna splittring döljer det fak
tum att det offentliga ("politiska") 
och det privata (personliga) inte 
kan särskiljas och ingendera är 
underordnad den andra. 

D.D. pekar också på den kvinn
liga uppfattningen om att "karlar är 
karlar," som ursäktar männen 
därför att de och deras galenska
per skulle motbalanseras av "en 
mer solid, ohistorisk värld, en frisk 
värld full av blommor, mat, hus 
barn, bröllop, vänskap och kär
lek". Detta är naturligtvis en illu
sion. 

Könsrollerna förintar 
livet på jorden 

Vad D.D. syftat till med boken, 
är att avslöja följande (vilket är 
kärnan i behovet av könsroller): 
Genom att "kvinnan" inte deltar i 
"världen" hålls myten levande att 
hon upprätthåller livet, det eviga, 
utanför "världen". På samma sätt 
som hon upprätthåller den 
"världskapande" "mannens" eget, 
privata, köttsliga liv. 

Denne man kan därmed skära 
bort från sitt medvetande "den del 
som lever i det närvarande, i krop
pen, i det stadiga, stabila, levande 
flödet mellan människor och mel
lan varje människa och den icke
mänskliga omgivningen". Därmed 
kan han - och drivs han - att ska
pa en dödsmärkt värld, en historia 
och en civilisation som ska ersätta 
naturen och livet med mänskliga 
produkter. En värld under kapita
listisk kontroll, som försöker för
vandla allt liv till död. 

Förutom den förödande inver
kan könsrollerna har på sexualitet, 
kärlek och kvinnors möjligheter till 
ett människovärdigt liv, slår alltså 

D.D. fast att könsrollerna håller på 
att förinta mänskligheten på jor
den. 

Men den falska "balansen" 
mellan könen håller av olika skäl 
nu på att braka samman, menar 
D.D. T ex har medvetenheten om 
att miljön håller på att förstöras 
växt. Skiten håller på att tränga in 
även i de styrande männens egna 
hem, trots alla försök att skilja 
"mans"- och "kvinno" värld åt. 

Barnen måste uppfostras 
av männen också 

Ett tecken är enligt D.D. att 
många ungdomar tog avstånd från 
den traditionella mansrollen sam
tidigt med mansvärlden under 
ungdomsupproret i slutet av 60-
talet. Men de unga männen hade 
ändå ingen tanke på att ge upp si
na manliga könsrollsprivilegier i 
förhållande till kvinnor. Kvinnorna 
förväntades vara männen under
ordnade i världen utanför den tra
ditionella mansvärlden - ett områ
de som kvinnorna dittills varit en
samma om som motpol till mans
världen. Kvinnorna berövades allt
så ensamrätten till de "positiva" 
bitarna i sin kvinnoroll utan att få 
göra sig av med ensamrätten till de 
negativa. Detta var en av anled
ningarna till det feministiska upp
roret, anser D.D. 

Här i Sverige kommer jag att 
tänka på de senaste årens kam
panjer för att få män till de få 
kvinnliga yrkesområdena, som de 
inte alls är förhindrade att söka till, 
medan kvinnorna fortfarande är 
diskriminerade från större delen av 
arbetslivet. 

D.D:s hopp är att vi ska hinna 
växa ur könsrollerna och bli hela, 
vuxna människor, som kan ta an
svar för sitt öde innan världen tagit 
slut. En avgörande faktor är då att 
barn i fortsättningen också kom
mer att uppfostras av män från för
sta stund. 

Jag skulle vilja göra några 
kommentarer. Man kan tycka att 
D.D:s betoning av effekten av att 
fadern uppträder senare i barnets 
liv än modern kan bli lite an
strängd. Istället är kanske en lika 
avgörande faktor att modern själv 
är förtryckt i ett patriarkat, och 
därför, i sin tur, förtrycker barnet 
och dess försök till självständig
het, d v s jämlikhet med henne. På 
så sätt skulle ju modern förlora ett 
av sina få livsberättigande i patri
arkatet - att barnet behöver hen
ne. Effekten blir ändå, liksom hos 
D.D. att modern står mellan barnet 
och fadern, och att faderns förtryck 
därför upplevs som "mildare" av 
barnet (men inte av modern för
stås). 

Den borgerlige mannens 
själsliv 

Neurosen kan också ses som en 
inre bild av det yttre, borgerliga 
samhälle vi har, här och just nu 
.Utan dess yttre förutsättningar 
och behov hade inte dessa splitt-

ningens strukturer kunnat uppstå 
och vidmakthållas inom männi
skorna. Mallen för denna inre bild 
verkar vara den ledande, borgerli
ge mannens själsliv, han som har 
makt att pracka på andra sin verk
lighet. 

Mansrollen kan ha börjat förlora 
mycket av sin charm i och med 
monopolkapitalismen efter andra 
världskriget, vilken innebar att den 
enskilde mannen i allt större ut
sträckning saknade möjligheter att 
uppleva sig betydelsfull och kunna 
påverka något enligt sin traditio
nella uppgift. 

Samma utveckling ledde till att 
hemmafruns arbete, åtminstone i 
städerna, industrialiserades så 
långt att hon började bli alltmer ut
konkurrerad. Samtidigt erbjöds 
kvinnorna jobb i större utsträck
ning inom näringsliv, stat och 
kommun. Delar av kvinnorollen 
började bli omodern. 

Möjligheten att bli patriark över 
någon annan än sin kvinna för
svann alltmer för mannen, och 
utan position i samhället 
hotas också den statusen. Därför 
innehåller mycken politisk kamp i 
samhället - både höger och 
vänster - många starkt patriarkala 
tendenser. Det är de små "män
nen" som vill ha tillbaka rätten 
över sin fru från de stora "män
nen", som ger fruarna jobb och 
daghem. 

Avskaffa könsrollerna 
Men könsrollerna verkar vara 

ovärderliga för att upprätthålla 
hierarkierna i samhället. De för
stärks på allehanda sätt. Bostä
dernas utformning, stadsplane
ringen, bristen på barntillsyn, fa-
miljeanpassade bidrag, kvinnodi
skrimineringen på arbetsmarkna
den och inte minst den genom
trängande sexistiska ideologin 
som åter och åter trummar in 
könsrollernas splittrande budskap. 

över 90 % av de barn, som föds 
i Sverige idag tas om hand av sina 
mödrar de första månaderna i sitt 
liv. 

Kvinnokampen handlar om att 
överleva. Det finns riktningar som 
försöker återerövra förlorade 
kvinnliga privilegier och 
göra de traditionella könsrollernas 
uppdelning av mänskligheten åter 
möjlig och nödvändig. Det kan 
vara drag av både mans- och 
kvinnoroller som kvinnor vill upp
nå. Andra försöker lösa konflikter
na, avskaffa könsrollerna och göra 
det möjligt för kvinnorna att själva. 
ta ansvar för sina liv. Det 
den riktning jag tror på. 

AnnMari Langemar 
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Intervju av Helene Egnell 

- Det viktiga med självförsvarsträningen är att bygga 
upp självförtroendet, att vi lär oss att vi är starka och 
vet hur vi ska försvara oss, säger Catharina Calleman, 
som leder självförsvarsgrupperna i Kvinnohuset i 
Stockholm. 

Catharina började fundera på 
det här med självförsvar redan i 
början av 70-talet då hon kom i 
kontakt med kvinnorörelsen. 

- Jag kände behov av att 
kunna försvara mig. Jag blev 
ofta antastad och var alltid rädd 
när jag gick ute på gatorna på 
kvällarna. Men till en vanlig 
mansdominerad klubb ville jag 
inte söka mig, var rädd att känna 
mig underlägsen och för att be
höva prestera på ett sätt jag inte 
ville. Men på den tiden fanns det 
inga kvinnliga självförsvars-
grupper och det fanns inte nå
got större intresse för det i 
kvinnorörelsen heller. 

Catharina började lära sig 
självförsvar i USA för fyra år se
dan. Hon var där i ett och ett 
halvt år, mest för att "vara med i 
kvinnorörelsen och göra spän
nande saker". Bland dem alltså 
att gå i feministiskt självförsvar. 

Tre självförsvarsgrupper 
När hon kom hem ville hon dela 
med sig av sina kunskaper och 
började så smått med att leda en 
grupp i Stockholm. Nu leder hon 
tre grupper i Kvinnohuset, 
sammanlagt ca 40 kvinnor del
tar. För att lära sig mera tränar 
hon i en traditionell ju-jutsu-
klubb. 

Vad är det för skillnad på fe
ministiskt självförsvar och tra
ditionell ju-jutsu, judo och ka
rate? 

I feministiskt självförsvar 
finns det med delar av alla de 
här traditionella teknikerna som 

sinsemellan är olika. Grovt kan 
man säga att karate är slag- och 
sparkteknik, judo är kast och 
fasthållningar och ju-jutsu en 
blandning av olika slags tekni
ker som kan användas i själv
försvar. 

Jag försöker bygga vår trä
ning på försvar mot just den typ 
av angrepp som vi som kvinnor 
blir utsatta för. Vi tänker oss in i 
situationer som kan uppstå och 
pratar om hur vi skulle kunna 
klara av dom. Jag tycker att det 
är väldigt viktigt med psykisk 
förberedelse om vi ska kunna 
och våga försvara oss. 

Vi jobbar också tillsammans 
på ett annat sätt än de gör i van
liga klubbar; det är visserligen 
jag som leder grupperna men 
alla är med och säger vad de 
tycker om träningen och jag för
ändrar min uppläggning efter 
det. Det samarbetet lär jag mig 
mycket på, det är det som ger 
mig inspiration och gör att jag 
inte känner mig ensam i min le
darroll. 
Ni har inga sådana där hyss för 
er som i traditionella grupper att 

Teckning: Caterine Grandin 

man bugar och avger löften och 
läser upp regler. Vad tycker du 
om sånt? 

Rundor 
- Det är så olika på olika 

klubbar och olika med ritualerna 
också. En del tycker jag är fina 
därför att de ökar koncentratio
nen och får oss att ta träningen 
på allvar, men en del är bara till 
för att öka auktoritetstron och 
skapa lydnad och underkastel
se. 

Vi har istället rundor i början 
och slutet av träningspasset där 
vi sitter i ring och slappnar av 
och talar om hur vi mår och hur 
träningen har fungerat. 

Men fungerar verkligen det ni 
lär er på träningen i "verkliga li
vet"? När jag satt och tittade på 
träningen så funderade jag på 
det. För det är ju en sak om en 
tjejkompis sitter på ens mage 
och väntar på att bli kastad åt 
sidan, och en annan om det 
dimper ner en 100-kilos karl på 
en? 

- Jo, visst är det så, det är 
stor skillnad på att möta riktigt 
motstånd, säger Catharina. 
Därför är det viktigt att vi lär oss 
försvara oss på ett tidigt stadi
um, lär oss säga nej, helt enkelt. 
Det kan vi om vi bygger upp vårt 
självförtroende och en känsla 
för vår egen kropp. Då hjälper 
det att vi vet hur vi ska göra för 
att försvara oss. 

Vrålstarka 
Mycket är nog psykiskt; en 

dag då jag är trött och deppad, 
kanske har blivit hunsad på job
bet, är jag rädd att jag kanske 
skulle klara mig mindre bra. Men 
när jag känner mig stark och 
glad, t.ex. när jag kommer direkt 
från träningen, så skulle jag nog 
rå på vem som helst, nästan. 

En kvinna sa en gång att hon 
kände sig vrålstark efter trä
ningen - det syns och det är 
jätteviktigt. Man hoppar inte på 
en tjej som går omkring och 
känner sig vrålstark! 

Vad är det första grupperna 
får lära sig? 

- Vi börjar med att lära oss 
falla, sparka, skrika högt, bygga 
upp konditionen och helt enkelt 
upptäcka vår styrka. Det kan ta 
tid att bli uthållig och våga visa 
aggressivitet. Vi är så rädda att 
göra oss själva och andra illa. 

Feministiska självförsvars
grupper finns det ju inte på så 
många håll i landet, men Catha
rina tycker att kvinnor som vill 
lära sig försvara sig ska gå med 
i en "vanlig" självförsvars-
grupp, både för att lära sig tek
niker och för att bli starkare. En 
bra idé kan det vara att gå några 
tillsammans. 

Catharina tycker att det är 
hemskt spännande att leda 
självförsvarsgrupper: 

- Det är underbart att se ut
vecklingen hos kvinnor som 
kommer och är osäkra och se
dan blir allt starkare och njuter 
av att ta ut sig och svettas. Jag 
bidrar till att kvinnor blir säkrare 
och högljuddare och tar större 
plats och det är jätterolig t! 

Du som tränar 
Vi som gjort det här materi
alet är en feministisk själv-
försvarsgrupp sedan två år. 
Vi hoppas att kvinnor som 
håller på med någon budo
sport ska bli inspirerade av 
det här till att starta flera lik
nande grupper. 

Tänk på att du inte behöver 
vara "fullärd" för att dela 
med dig av dina kunskaper 
till andra. Om du hållit på nå
got eller några år så kan du 
mer än de andra och har allt
så något att lära ut. Du får 
gärna kontakta oss genom 
Kvinnobulletinen, adress 
Snickarbacken 10, 111 39 
Stockholm. 

Du som vill börja 
Om du vill börja träna men 
det inte finns någon feminis
tisk självförsvarsgrupp där 
du bor, så kan du gå in i nå
gon "traditionell" budo
klubb. Då får du välja mellan 
någon av de grenar som 
finns: karate, judo, jujutsu 
eller aikido. 

Undervisningen i dessa 
klubbar är vanligen auktori
tär med en sträng hierarki, 
men där finns mycket att lära. 
Bäst är det om ni kan börja 
flera kvinnor tillsammans 
och stötta varann. 
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Liten och hopkurad 
benen stela som pinnar 
nacken spikrak och spänd 
ögonen i marken 
axlarna fastlåsta 
andningen frusen 
öronen pa helspänn 
efter misstänkta ljud 

Min kropp är upprest 
andningen fri, långt ner i buken 
Jag ser rakt fram 
och gar med tunga, bestämda steg 
Du hotar mig 
men ikväll är det annorlunda 
Jag vet 

att jag är någon 
att försvara 
att jag kan 

när jag vägar 
Jag drar ett djupt andetag 
HELA min kropp flyttar, sig när jag gar 
dit jag vill 
ikväll. 

Kristina 

/dftA /wvdbtfotv 

En kvinna kommer ensam vandrande genom parken. 
Natten är sval, himlen över henne är mörk och klar, 
månen sprider ett trolskt sken över träd och stenar. 
Kvinnan stannar när hon kommer fram till busshåll
platsen i utkanten av parken. Hon slår sig ner på bän
ken. Det prasslar i buskarna bakom henne. Hon kastar 
en blick ditåt, men ser ingen och undrar förstrött vilket 
djur som kan dölja sig i dunklet. I övrigt låter hon sig 
inte störas. Hon njuter av tystnaden och ensamheten. 

Tycker du att den här situationen verkar totalt lugn 
och trygg? Eller får du också en vag, krypande känsla 
av att något obehagligt kan hända? Verkar inte kvinnan 
lite väl aningslös? Kanske borde hon vara lite mer på 
sin vakt. 

Vi kvinnor går ofta omkring och är rädda. Det beror 
inte, som många faktiskt tror (!), på att vi föds sjåpigare 
än männen. Vår rädsla är i grunden en sund reaktion på 
det våld som vi hela tiden utsätts för. 

Våra liv styrs till stor del av våld i hemmet, när vi 
vistas ute på gatan och genom samhällets institutio

ner. Ibland är våldet öppet, ibland är det mera förtäckt. 
Nästan allt våld utövas av män. Offren är svagare 

män, kvinnor och barn. En stor del av våldet är riktal 
mot kvinnor och det är ofta kopplat till sexuellt tvång, 
Varje vecka misshandlas en kvinna till döds i Sverige. 

Vi lyder och underkastar oss mannen i familjen av 
rädsla för att bli slagna eller i utbyte mot att vi fåi 
beskydd mot andra män. 

Vår rädsla för överfall och våldtäkt får oss att undvi
ka att vistas ute på kvällarna, vi går omvägar när vi skt 
hem, vi sluter oss och vågar inte prata med någon vic 
busshållplatsen eller i tunnelbanan. 

Samhällets hot om våld (fängelser etc) gör att vi lydei 
lagar utan att ifrågasätta dem. Vår skaparlusta för 
kvävs. Vanliga människor går inte ut och målar blom 
mor på stadens betongväggar, och om någon gör de 
så tvättar gatukontoret bort dem. 

Uppenbart fredliga demonstrationer har flera gång< 
blivit brutalt angripna av polis. 

Våldet gör oss till ofria människor. 
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Att lära oss självförsvar är att vägra låta våldet styra 
oss. Det är ett viktigt politiskt ställningstagande att 
erkänna att jag är viktig och jag är värd att försvara. 

När vi kvinnor kommer tillsammans och gör saker, 
utvecklar vi så mycket kraft och energi! Vi skapar en 
positiv motkultur till manssamhällets våld och kvin
noförtryck. Vi visar att vi inte längre behöver vara be
roende av männen. På så vis kommer männen också så 
småningom att bli tvungna att omvärdera sina roller 
och respektera oss som dem vi är. 

Här är självförsvar en viktig del. I självförsvar lär vi 
oss att sätta våra egna gränser för vår integritet. Vi 
upptäcker vilka möjligheter som ryms i våra kroppar. 

Vårt mål är inte att bli respekterade bara om vi är 
fysiskt lika starka som männen. Självförsvar är ett led i 
kampen på vägen mot befrielse. 

En feministisk självförsvarsgrupp 

Foto: Laila Strandberg, Anne Stiernkvist, Ann Wallin m. fl. 

Hösten -78 startade två 
grupper i feministiskt 
självförsvar. 
När vi började var vi 15-20 kvinnor 
i varje grupp. Efter de tre första 
"provgångerna" var vi 10-15 i 
varje. 

Redan första hösten började vi 
träffas var tredje vecka utanför 
själva träningen. Vi pratade om 
varför vi började på självförsvaret, 
vad vi var rädda för, vad slags våld 
och förtryck vi blivit utsatta för. Om 
hur vi känt oss när vi blivit påhop
pade på tunnelbanan och på ga
tan. Vad vi kan göra åt det och hur 
vi kan stödja varandra. Vi pratar 
också om vad som händer på trä
ningen, t.ex. gamla känslor som 
dyker upp. 

Under våren började vi planera 
för ett sommarläger tillsammans. 
Det var mycket jobb med förbere
delserna och trassel med det 
praktiska. Vi bestämde tillsam
mans vad vi ville med lägret och 
gjorde upp ett digert program. Den 
1 augusti samlades vi, 15 kvinnor, 
på Tyresta scoutgård 

Blommor och sång 
Dagen började med att tre av oss 
gick upp och förberedde frukosten. 
Sedan väckte de oss andra med 
musik, blommor, sång och god 
övertalningsförmåga, för klockan 
var bara sju. Väckarinnorna ledde 
morgongymnastiken och sedan åt 
vi frukost. Halv tio till elva hade vi 
träning. 

Mitt på dan hade vi tid att prata, 
gå i skogen, bada i sjön och sola, 
plocka svamp. Sen lagade vi och 
åt vår goda vegetariska mat. 

I förväg hade vi gjort upp en lång 
lista på allt vi ville tala om. Det blev 
nu inte så många organiserade 
diskussioner, men väl mycket vik
tigt oorganiserat snack. 

Eftermiddagsträningen varade 
från halv fem till sex. Efteråt bada
de vi bastu och doppade oss i en 
iskall damm. Vi satt länge och åt 
kvällsmat. Måltiderna var allt an
nat än tystlåtna. Ju mer tid vi till
bringar tillsammans ju mer hörs 
och syns vi. Sent på kvällarna äg
nade vi oss åt månskenspromena
der ut till hästar, får och kor, hög
läsning vid brasan, dans m.m. 

Krisen 
Efter två lugna dar kom den stora 
krisen. Konflikten handlade om 
kroppskontakt och kramar, om in-
negäng och utanförgrupp. Då satte 
vi oss ner tillsammans och pratade 
om det. Vi kom fram till att vissa 
hade stort behov av att ta och ge 
kramar, att visa olika sorts känslor, 
både glada och ledsna, andra 
tyckte det var väldigt svårt. De 
kände sig utanför och mindre ac
cepterade. De tyckte att de som 
kramades var så glada och glätti
ga, verkade må så bra. I själva 
verket var det lika ofta så att just 
när nån var rädd eller iedsen ville 
hon ha kroppskontakt med någon 
för att få stöd och tröst. Efteråt 
lättade spänningen. 

Under en helg i oktober var vi 
tillsammans igen ute på Arholma. 
Där kom den här konflikten upp 
igen. Vi kom då på att medan nå
gra av oss dämpade sin oro ge
nom att sitta ute på trappan och 
bolma, låg andra i en ångestdäm-
pande hög på en säng. 

Då vi träffades igen under en 

längre tid, pä jullägret, kändes det 
friare både att ha och inte ha 
kroppskontakt. Ångestdämpandet 
blev till en liten del och vi tillät oss 
att vara glada och kärleksfulla 
därför att vi mådde bra. 

Olika slags 
kroppskontakt 
Att det här med kroppskontakt bli
vit en så viktig fråga i vår grupp, 
beror nog på att när vi tränar så 
kastar vi ju varandra, slår och 
sparkar mot varandra, brottas. Då 
blir det viktigt att ha en annan sorts 
kroppskontakt utanför träningen. 

Efter lägret i somras hade vi 
stora förväntningar på att kunna 
tala bättre med varandra, kunna ta 
upp mer personliga saker. Men de 
flesta vill ändå inte att gruppen ska 
fungera som en terapigrupp. 

Under hösten -79 hade vi trass
ligt med träningslokaler. Vi träna
de på olika ställen vilket förstås 
var dåligt för gruppen. I december 
fick vi äntligen kvinnohuset på 
Snickarbacken, och sedan jul har 
vi tränat där. Mellan jul och nyår 
invigdes huset med ett norsk-
svenskt träningsläger. Många från 
vår grupp och tjejer från de nya 
grupper som startade i höstas var 
med plus ett tiotal tjejer från Nor
ge. Förutom vår tränare, Cathari
na, deltog två tränare från Norge. 
Det var roligt att träna med nya 
tjejer och inspirerande att pröva 
nya tekniker. 

Efter jul har gruppen känts mer 
sammansvetsad. Det ryms mycket 
kärlek och energi i den, vilket re
sulterat i olika aktiviteter - bl.a. har 
vi skrivit det här! 

Träningen förändras 
I början var många av oss väldigt 
osäkra. Att försvara sig själv fy
siskt var inte alls självklart för alla. 

Vi var alla nya för varann - vå
gade inte ta i så mycket. Vi var inte 
särskilt stränga - pratade rätt 
mycket mellan varje övning. Cat
harina var den som kunde och led
de det hela. 

Så småningom började vi själva 
ta ansvar för uppvärmningen två 
och två. Fortfarande höll Catharina 
helt i själva självförsvarsträningen, 
även om vi pratade om vad som 
funkade bra och dåligt och vad vi 
behövde öva mer på. 

Efter sommarlägret började nå
gra träna två gånger i veckan, var
annan av dessa gånger utan Cat
harina. Det våren liten grupp, men 
träningen funkade bra även när vi 
var ensamma. Vi tränade på sånt 
som vi behövde och som vi kunde 
lära varann. 

Efter jullägret, då vi prövade 
olika tekniker, har vi mer aktivt 
kommit med förslag på ändringar 
och tillägg till vår träning. Vi har 
också planerat vårens träning till
sammans med Catharina. Vi trä
nar hårdare och mer koncentrerat 
och vi är rätt många som tränar två 
gånger i veckan. Några har också 
börjat träna annat utanför grup
pen. 

Hela denna långa process mot 
den mer koncentrerade träningen 
kunde kanske ha förkortats med 
en stark ledare som visste precis 
hur träningen skulle läggas upp. 
Men det vi vunnit är att viljan att 
träna hårt har fått växa fram hos 
oss själva. Den har inte pressats 
på oss utifrån. 
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UNDERJORDISK KV 
En kvinnornas 
världsprotest 
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?." Vi vilJA icke 
och vÅld so 

Den kvinnliga medborgarskolans upp det första numret av f idevar-
rektor Honorine Hermelin håller vet. 

Vi fortsätter vår vandring i Östermalmstorgs tunnelba
na i Stockholm och är nu inne på tredje kapitlet. Tun
nelbanestationen har dekorerats av Siri Derkert 
(1888-1973) med bilder, namn och symboler, från den 
äldre kvinnorörelsens kamp. Utifrån den nya kvinno
rörelsens erfarenheter kan vi nu se på kvinnohistorien 
med nya ögon. Vi vill ta till oss det som den äldre 
kvinnorörelsen har att lära ut, misstag såväl som seg
rar. 

198 



INOKAMP 

RJdA MEd löqN 
'ADEN " 

I första kapitlet presenterade vi Siri Derkert och 
kvinnornas fredsrörelse som växte fram mellan världs
krigen (nr 4/79), i andra (nr 1/80) handlade det om den 
kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad (1925-1954). 
Och nu kommer vi till den kvinnopolitiska tidningen 
Tidevarvet. 

I nästa nummer: intervju med och presentation av 
gamla kvinnokämpar. 
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Tidevarvet 
iVIot diktatur 

iVIot våld 

iVtot klass-ochrashögiärd 

F ö l * demokrati 

F ö l * pacifism 

F ö r rättssamhället 

Stöd våra strävanden! 
PRENUMERERA 
på postgiro 1544 

Glöm ej re
klamkontot — 
postgiro 55160 

"Damernas tidning heter Ti
devarvet och av den kom här
omdagen ett ex i min hand. Det 
var en högst egendomlig kvin
notidning. Där fanns inte ett ord 
om vårmoder, inte en rad om 
prinsessan Astrid Ingeborg 
Louise och där stod inga ängs
liga frågor om för små bröst, för 
tjocka vader, glanslösa pupiller 
och skrovliga knän. Där stod 
bara högst allvarliga saker om 
livets viktigaste frågor. . . 

Och en sådan tidning vågar 
man ge ut och tror att den skall 
kunna säljas. Vad tror och tän
ker man om den svenska kvin
nans intressen?" 

Så skrev Hasse Z 1927 om Ti
devarvet, en radikal veckotidning, 
ägd och skriven av kvinnor för 
kvinnor, som kom ut under åren 
1923-1936. 

Ja, vad trodde "man" på Tide
varvet om den svenska kvinnan, 
och vilka var "man"? 

"Tide varvsgruppen " 
"Man" var en grupp ur Frisinnade 
Kvinnor, närmare bestämt Elin 
Wägner, Ada Nilsson, Kerstin 
Hesselgren, Elisabeth Tamm och 
Honorine Hermelin. Det var alltså i 
stort sett samma kvinnor som låg 
bakom Kvinnliga Medborgarskolan 
på Fogelstad. 

Från början var det meningen att 
Tidevarvet skulle bli Frisinnade 
Kvinnors organ. Det blev inte så, 
utan tidningen gavs ut fristående. 
Den skulle redigeras enligt Frisin
nade Kvinnors program, men det 
rådde inget åsiktstvång och tid
ningen kom i de flesta frågor att 
inta en radikalare ståndpunkt än 
förbundet. 

AB Vår Tidning 
Tidevarvsgruppen och andra 
medlemmar ur Frisinnade Kvinnor 
skrapade ihop pengar och bildade 
AB Vår Tidning. 

Redaktionen fick sina lokaler pä 
Triewaldsgränd 2 i Gamla Stan. 
Det var en våning som låg intill 
Ada Nilssons och hade direkt för
bindelse med den. 

Tidevarvets första redaktör blev 
Ellen Hagen, en av de ledande in
om rösträttsrörelsen och Frisinna
de Kvinnor. 1924 övertog Elin 
Wägner redaktörskapet och 1930 
blev Carin (Casan) Hermelin, som 
var syster till Honorine, redaktör. 

De övriga i Tidevarvsgruppen 
medverkade förstås också med 
artiklar. Elisabeth Tamm var den 
främsta ledarskribenten, och Ada 
Nilsson gjorde i varje nummer en 
sammanställning av de viktigaste 
händelserna i Sverige och världen 
under rubriken "Vad har hänt?" 

"Allt angår 
kvinnorna" 
Hur såg då denna tidning ut, och 
vad tog den upp? Vilka vände den 
sig till och vilka nådde den? På
verkade den samhällsdebatten 
och besluten? 

Dessvärre är de frågorna lite 
knepiga att besvara, eftersom hela 
tidningsarkivet brann upp 1957. 
Prenumerantregister, läsarbrev, 
originalartiklar - allt är borta. Men 
själva tidningarna finns dock be
varade. 

Tidevarvet var en fyrsidig tidning 
av dagstidningsformat, som kom 
ut en gång i veckan. Den såldes i 
tidningskiosker, men större delen 
av upplagan gick till prenumeran
ter. Upplagans storlek låg på upp
skattningsvis 10 000. Man tog in 
annonser, men en stor del av tid
ningens ekonomi byggde nog på 
privata bidrag. AB Vår Tidning gick 
inte precis med vinst. 

Tidevarvets främsta syfte var att 
förmedla politisk information till 
kvinnor. Den tog upp mycket som 
särskilt berörde kvinnorna, som 
gift kvinnans rätt till arbete, och tog 
upp större frågor ur kvinnopers
pektiv, t ex Kvinnorna i Hitlertysk-
land. 

Tidevarvsgruppen menade dock 
att det inte finns några särskilda 
kvinnofrågor: "Tidevarvet anser 
att allt angår kvinnorna och att vad 
de tycker angår alla, strängt taget 
finns det icke en från mannen av
skild kvinnovärld." 

Boye och Kollontay 
I tidningen fanns in- och utrikes
politiskt material. Särskild tonvikt 
lades vid samarbetet med grann
länderna. Tidevarvet hade många 
prenumeranter i Norge och Dan
mark, och en danska, Lis Törsleff, 
medverkade regelbundet med 
(oöversatta) artiklar. Film-, teater-
och bokrecensioner fanns också, 
liksom noveller och mindre repor
tage och kulturartiklar. Bland de 
tillfälligt medverkande kan nämnas 
Klara Johansson (fruktad recen
sent och essäist), Moa och Harry 
Martinsson, Karin Boye och Alex
andra Kollontay. 

Ada Nilsson tillsammans med Carin Hermelin, en av Tidevarvets n 

Jag har tittat närmare på årgång 
11, dvs för 1933. 

Internationellt är Tyskland i 
centrum och även Italien och Ös
terrike ägnas mycket utrymme. Ti
devarvet tar entydigt ställning mot 
fascism och nazism, och ser tydligt 
krigsfaran. I flera artiklar beskrivs 
kvinnornas situation, hur de drivs 
tillbaka till spisen under fältropet 
Kinder, Kiiche, Kirche (Barnen, 
Köket, Kyrkan) och hur kvin
noorganisationerna slås ihop till 
en enda nazistisk sådan - under 
ledning av en man! 

Elin Wägner sätter i artikeln "Hi
storiens tyngdpunkt" in nazismen i 
ett större sammanhang då hon 
skriver: "Hitler trummar ihop 
hundratusentals åhörare för att 
högtala i dem de nordeuropeiska 
stammarnas överlägsenhet. Det 
behöver inte England göra, ty det 
grundade för länge sedan ett 
världsvälde som vilar på denna 
teori." 

Radikalt än idag 
"Den allt överskuggande frågan 
heter ungdomsarbetslösheten" 
var huvudrubriken i Tidevarvet nr 6 

1933. Några nummer senare kan 
man läsa en artikel med rubriken 
"Arbetslös ungdom - pionjärer för 
ett nytt samhälle?" Det är Honori
ne Hermelin som talar om att den 
tekniska utvecklingen gör att 
egentligen skulle vi bara behöva 
arbeta fyra timmar per dag, och nu 
gäller det att göra fritiden produk
tiv. "Den verkliga produktiviteten, 

•mänsklig uppfinningsrikedom, 
kärleksfullt skapande, originalitet 
och verkligt samarbete" måste 
komma till sin rätt, skriver hon. 

Den 18:e mars högtidlighålls 
50-årsminnet av Karl Marx död 
med en presentation av "den so
cialistiska rörelsens stora filosof" 
och ett långt utdrag ur Kommunis
tiska Manifestet. 

Flera artiklar behandlar Sovjet i 
en kritisk men positiv anda. 

Gift kvinnas rätt till arbetsan-
ställning försvaras i flera artiklar, 
sedlighets- och sexualupplys-
ningsfrågor tas också upp. 

Vid genomläsning förvånades 
jag över hur bra artiklarna håller än 
idag. Problemen är skrämmande 
lika, de lösningar Tidevarvet före-
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slår anses radikala än idag. Men 
framför allt frapperas jag av den 
förutsättningslöshet och objekti
vitet varmed tidningen nalkas sina 
ämnen - utan att det blir tråkigt 
eller utslätat. 

"Vår andliga lunga" 
Den 24 november 1933 firade Ti
devarvet sitt 10-årsjubileum. Då 
kunde man i en artikel med rubri
ken "Om Tidevarvet ska fortsät
ta . . ." läsa: "Men det är endast i 
förhoppningen om fortsatt och 
förstärkt stöd för Tidevarvets ar
bete som vi våga gå in på det nya 
årets ovissa stråt. Detta är alltså 
menat som en vädjan om att ett val 
måtte göras från läsarnas sida: 
Vill vi eller vill vi icke ha Tidevar
vet." 

Läsarna ville. Det kom in pen
ninggåvor och brev som vittnade 
om att Tidevarvet betydde oerhört 
mycket för många kvinnor: 

"Tio år! Tio år med Tidevarvet! 
Hur skulle det vara att plötsligt 
nödgas sakna det? Skulle man 
plötsligt mista sin ena lunga... 

Jag vet ej hur det skulle vara. Men 
den förkänsla av ängslan och 
andnöd som skulle gripa mig inför 
utsikten av en sådan förlust, den 
erfar jag nu vid tanken på att mista 
Tidevarvet. 

Kära Tidevarvet! Du har syrsatt 
vårt blod, sörjt för vår andliga luft
växling så länge, att vi, många av 
oss åtminstone, knappt kan tänka 
oss möjligheten att vara dig för
utan. Kanske känns det särskilt så 
för oss i landsorten, där atmosfä
ren ofta är så stilla att vi, utan de 
friskhetens luftdrag Du alltid 
medfört, aldrig skulle få mod att 
inom oss själva ta upp till skär
skådande de problem detta sista 
decennium bragt oss. De ord vi 
förgäves sökte, de tankar vi liksom 
inte förmådde komma fram till, de 
önskemål vi buro på, latent oroliga 
- Du fann dem åt oss, Du gav dem 
gestalt." 

Så skrev en entusiastisk läsa
rinna, Signild J:son Hegardt i Sö
derhamn. 

Resurserna uttömda 
Men tre år senare skulle Tidevar
vets läsekrets ändå mista sin 
"andliga lunga". 1936 tvangs Ti
devarvet lägga ned. Då var både 
de personella och ekonomiska re
surserna uttömda, enligt Casan 
Hermelin. 

Ja, Tidevarvsgruppen slet nog 
ut sig ganska rejält under tidning
ens 14-åriga levnad. Ada Nilsson 
t ex praktiskt taget sammanbodde 
med Tidevarvet och drev Tidevar
vets Rådfrågningsbyrå (sexual-
rådgivning) helt ideellt vid sidan av 
sin läkarpraktik, och skänkte 
dessutom större delen av sin in
komst till tidningen. 

Nå, gjorde tidningen någon nyt
ta? Nådde den de den ville nå. 
spelade den någon roll i samhälls
debatten? 

Jag har talat med Ruth Ham-
rin-Thorell, som en tid var medar
betare på Tidevarvet. Hon menar 
att tidningen inte alls var betydel
selös. Politikerna visste att den 
fanns, och kvinnorna som skrev i 
den var så pass betydelsefulla att 
det gav den en viss tyngd. Elin 
Wägner var ju en garvad riks
dagsreporter och hade en vass 
penna. 

Även om den inte direkt påver
kade politiken hade den säkert sin 
betydelse för att en radikal opinion 
trots allt kunde överleva under fa
scismens trettiotal. 

För de kvinnor som prenume
rerade betydde den säkert mycket. 
Åter enligt Ruth Hamrin-Thorell 
var det främst de som kämpat i 
rösträttsrörelsen som läste tid
ningen. De hade sin bas bland 
kvinnor ur de lägre mellanskikten, 
t ex sömmerskor och kontorister. 

För dem var det säkert skönt att 
ha en tidning som inte skrev om 
vårmoder, prinsessor och skrovli
ga knän, utan om saker som verk
ligen angick dem, och på ett sätt 
som angick dem. 

Helene Egnell 

Om Tidevarvet 
till Tidevarvet. 

B land de manga h.vis pa vanfasthet, 
som Tidevarvet under de senaste 

veckorna hatt glädjen att fa mottaga fra.i 
sina prenumeranters sida. äro även några 
uttalanden, avsedda för hela läsekretsen. 
vilka vi här ha nöjet att återgiva: 

Det första är frän Ellen Hagen, Tide
varvets första redaktör, som påminner om 
en artikel under Tidevarvets första är om 
den kvinnlica solidariteten: 

D et är alltjämt till deita — att tänka, 
att själva tänka över och söka fd 

sammanhang i tidsföreteelserna, som Ti
devarvet nu i tio dr sökt stimulera de 
kvinnor den nätt. 

Just nu tyckes denna dess uppgift vara 
mer behövlig än ndgonsin. Kvinnans rätt 
till medborgarskap och personlighetsvär
de sopas ju. som ett intet bort av de stor
mar som jaga över Europa och som kom
ma politiska, etiska och religiösa grund
fästen att vackla. 

Vad kvinnorna kan rädda av de vär
den och den trygghet de knappast hun
nit ta i besittning, kommer med säkerhet 
alt bero på hur levande deras samhörig
hetskänsla är. Att hälla denna samhörig
hetskänsla uppe, ovan stridsvimlet, är en 
av Tidevarvets ledstjärnor fram mot den 
humanitetens världshegemoni, som en 
gäng av klokhet och godhet skall da
nas — hur än hoppet döljes av molnen 
vid horisonten. Ellen Hagen. 

r devarvet 10 dr! En kort period i 
världsförloppet, en dryg period för 

dem, som i detta fall burit dagens heita 
och tunga. En politisk tidning och en 
kvinnotidning, den kombinationen är in
gen genväg till framgång och ära. Men 
sanningen har modigt ögnats av dem, som 
för 10 år sedan tog det djärva initiativet 
och som fortfarande strida på skansarna 
för sin sak. 

Vad vill man då? Fostra kvinnorna, 
oss själva och vara medsystrar, till själv
ständigt tänkande människor och ansvars-
kännande medborgare. Författningen ger 
oss den uppgiften, när vi i den kallats till 
medarbetarskap i formandet av nationens 
öde och historia. Den kallelsen fd vi inte 
sluta vårt öra för. Tidevarvet vill sätta 
målet högt, den vill att vår ledstjärna 
skall vara den förvissning som Ugger ut
tryckt i den stolta och uppoffrande for
meln nyligen uttalad av Elisabeth Tamm: 
Demokratiens anda byg
ger på varje medborga
res ansvar att tjäna sam
hället. — Vi behöver Tidevarvet! Vi 
kan inte vara utan det! Greta Cardell. 
"KTär den fragila Sanningens fi möter 

ÅS gorillan eller urmänniskan, eller 
denna senares cerebrala eller ocerebrala 
gengångare, blir hon, trots sin odödlig
het, för långa perioder nedklubbad och 
liggande vanmäktig. Oftare än man i 
hastigheten gör sig reda för får hon till
bringa mellanstunder »i drömmarnas 
land». 

Sanning och rätt äro visserligen and
ligen starka men rent fysiskt och eko
nomiskt sett bräckliga väsen. De skulle 
ej orka, även om de ville, vilket ju är 
otänkbart, argumentera med knockoulcr. 
Högst undantagsvis få de vandra över 
rika penningresursers daggslänkla fält. 

Sådant är livet, det vill säga verklig
heten. Men den lyses upp av fieri al et 
människors kårlek just till sanning och 
rätt. Tyvärr älska vi dessa, låt oss säga 
höga gudar, så som själviska och tank
lösa barn sina föräldrar. Vi vilja ha för
äldrarnas huld och skydd men glömma 

ofta att ge föräldrarna något tillbaka. 
När vi eftersinna vad vi egentligen ha att 
tacka sanningen och rätlen för, sända vi 
kanske halvt instinktivt en erkänslans 
tanke ditåt, men hur ofta tar tanken form 
i handling? 

Därför att verkligheten ej är enbart 
andlig, behöva de andliga värdena hjälp 
mot materiella farligheter. Till farlighe
terna hör risken att idealens försvarare 

inte ju tillfälle existera. Härmed ar till-
raekligt antytt att (len tidningspress sor: 
•'.unnar for sanning och rått behöver pre
numeranter. De ord som tryckas och 
spridas för rätljärdighetens seger i värl
den kunna ij åstadkommas gratis. I lider 
av svära kriser och konflikter måste detta 
mer än annars stå klart för ansvarskän-
nande medborgare. 

Gentemot Tidevarvet ha särskilt kvin
norna en tacksamhetsskuld, som aldrig 
torde kunna avskrivas. Orubbligt har tid
ningen statt pä deras sida mot opinionens 
alla växlingar. Som tioårig läsare och 
prenumerant är det mig en stor glädje få 
vittna hur den, jämte här ovan berörda 
mission, även i så hög grad varit bilda 
de och intressant att i jämförelse därmed 
prenumerationspriset kan anses lika med 
noll. Frida Steenhoff. 

Kära Tidevarvet! 

D et är rätt, att jag mottagit dubbelex. 
av dig de senaste veckorna. Jag 

har givit bort ett av numren till bekanta 
i hopp att fä dem intresserade. Själv har 
jag läs} dig och haft glädje av dig under 
hela din 10-driga tillvaro och jag är villig 
att erkänna, att du gjort mer för min ut
veckling än något annat, som jag mött i 
livet. Därför vill jag av allt hjärta tacka 
dig. Utsikten, att du inte skulle kunna 
leva vidare, kändes för mig lika svårt som 
ett bud om dödlig_ sjukdom från en kär, 
som man har svårt att tänka sig leva utan. 
Det får inte ske. — Med hjärtlig häls
ning, Din tillgivna Vendia Aulin. 

Ängelholm. 

Kära vänner och kamrater! 

J ag förstår det är mänga med mig som 
med vemodiga blickar mötte rubriker

na i Tidevarvet av den 24 nov. om det 
svära läge vari tidningen kommit. Och 
vi borde förstå den tunga börda dess Re
daktionella medlemmar bära på, inte då 
endast den ekonomiska utan fastmer i de
ras ärliga strävan för den idé som vill föra 
ut samarbetets anda till plikt och ansvar. 

Må vi med alla medel hjälpas åt att 
som presenter ge våra vänner en prenu
meration av tidningen! 

Och jag tillåter mig rent av föreslå en 
agitation på den damfrisering där du om
besörjer vården av ditt hår. 

Ja, kunde icke många andra små saker 
göras för tidningens spridning, om vi 
kvinnor enades till en stor makt. 

Cecilia Magnusson, 
Essvik. 

Ada Nilsson öppnar dörren från 
Tidevarvets redaktion till sin lä
genhet. 
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"Alkoholfrågan 
är inte en nykter
hetsfråga - det är en 
hälsofråga" 

"Jag dricker när 
jag krisår" 

"Jag försöker väl 
döva min otillfreds
ställelse" 

"Jag har inte råd 
att slösa bort mitt 
liv" 

Vera, 50, lärare 

När jag räknade efter hur ofta jag 
druckit alkohol sedan jul, så vi
sade det sig att det var ungefär 3 
gånger i månaden. Jag blev själv 
förvånad över att det var så 
mycket, men det beror helt en
kelt på att jag varit bortbjuden så 
pass ofta den här våren. 

Även om jag inte gör en natur
lig koppling mellan alkohol och 
fest - med det menar jag att det 
kan bli lika festligt utan alkohol -
så är det i alla fall vid de här till
fällena som jag har druckit vin. 

Jag dricker aldrig ensam - om 
man undantar två tillfällen under 
de senaste tio åren då jag verkli
gen känt mig ordentligt nere. Då 
tröstdrack jag för att döva min 
lessenhet. Men det räknar jag 
alltså som undantag. 

Jag är heller inte beroende av 
att ha vin hemma. Sedan jul har 
jag bara köpt ut vin en gång - då 
köpte jag fyra flaskor och av dem 
har jag tre kvar. 

För några månader sedan fira
de jag min 50-årsdag och då bjöd 
jag på alkoholfritt - det föll sig 
naturligast eftersom jag visste att 
det också skulle komma nykte
rister och ungdomar. Jag plane
rade medvetet att ha alkoholfritt, 
trots att folk sa "du måste helt 
enkelt ha sherry". Men det fun
gerade fint, utan alkohol. 

Jag är mycket medveten om 
hur mycket jag dricker vid varje 
tillfälle, eftersom jag alltid tar bi
len när jag är bortbjuden och då 
måste jag hålla koll på den tid 
som det tar att förbränna alko
holen. Jag avstår ju hellre från vin 
än från att kunna köra hem. Så 
jag dricker ungefär 1-2 glas, (Det 
tar en timme att förbränna 10 cl. 
10 cl= 1 dl). Det är ju omöjligt 
att subjektivt "känna på sig" när 
man är nykter igen, så vill man 
vara absolut säker på att promil
lehalten är noll far man faktiskt 
räkna efter på alkoholintag och 
förbränningstid. 

Vi ställde tre frågor till några kvinnor: 
Hur mycket dricker du? Vid vilka tillfällen? Vad 

tycker du om det? 
Här är svaren vi fick. Kanske känner du igen dig i 

någon. 

HUR 
DRICKER 

DU? 
Min inställning är att alko

holfrågan inte är en nykterhets
fråga utan en hälsofråga. Krop
pen kan ju inte känna skillnaden 
om jag dricker för att jag är glad 
eller ledsen utan bara notera 
mängden alkohol som den får i 
sig, precis som den noterar fett
mängden i den mat som jag äter. 
Och vill jag må bra, så får jag ju 
faktiskt hålla uppsikt över både 
vad jag äter och dricker. Svenska 
läkare har räknat efter vad som 
kan betraktas som ett för krop
pen acceptabelt intag och kommit 
fram till ca 50 gr/veckan, och då 
bör man veta att 10 cl vin mot
svarar ungefär 7-10 gram. 

Trots att jag är uppväxt i ett 
helnyktert hem, så har jag aldrig 
funderat på att bli helnykterist 
själv. Det finns ju en vettig 
"punktnykterism", som innebär 
att man inte dricker när man 
t. ex. kör bil, arbetar, är gravid 
osv. Samt att man är medveten 
om vad och hur mycket man 
dricker. 

Däremot tycker jag att man 
bör - och framför allt i Sverige 
med sin liberala alkohollagstift
ning - skaffa sig de kunskaper 
som behövs för att kunna hands
kas med alkohol. Och orkar man 
inte skaffa sig de kunskaperna, sa 
tycker jag att man bör avstå frän 
att dricka." 
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Marianne , 48, but iksägare 

Jag blir ibland förvånad när jag 
hör andra kvinnor prata om hur 
de dricker. Ett glas vin till maten 
eller möjligen två. För att det är 
gott. Det verkar sä problemfritt. 
Jag är mer så att jag dricker när 
jag krisår. Jag dricker sprit alltså, 
whisky, för brännvin kan jag inte 
dricka. Ungefär vid tre tillfällen i 
mitt liv har jag märkt att det inte 
gar en dag utan att jag måste ha 
sprit, jag kan inte ga förbi en 
systembutik, jag vägar inte åka 
hem om jag inte vet att det finns 
en flaska whisky. Det är alltså ett 
typiskt alkoholistbeteende, och 
det gör att jag får ett skuldför
hållande till spriten. Och jag vet 
att om jag skulle råka ut för två 
smällar tätt inpå varandra så 
skulle jag förmodligen vara mo
gen för vård. Men nu har det hit
tills varit så att - ja, min man har 
väl hjälpt mig, och själv har jag 
insett att då måste jag vara helt 
vit, då kan jag inte dricka vin 
heller. Sen går det där i allmänhet 
över, om det inte inträffar något. 
Men under de perioderna har det 
varit så att jag börjat med en 
whisky före maten för att lugna 
mig, och sen vin, och sen ett par 
whisky efter maten, och så en 
whisky så jag somnar - och sen 
vaknar jag klockan fyra och är 
dödstrött och full av ångest. Och 
så är hela cirkeln igång. Sen på 
kvällen börjar jag om. 

Det här är någonting som jag 
hittills lyckats bryta själv, men 
det är alltså ett rent alkoholist
beteende." 

Helga 38, bildredaktör 

"Jag dricker ungefär två flaskor 
vin i veckan. Jag vet inte exakt 
hur länge jag har druckit så pass 
mycket. Fyra fem år kanske. 

Jag dricker alltså vin till maten 
och det som andra tycker är be
tänkligt med mitt drickande är att 
jag dricker vin även när jag äter 
ensam. De flesta jag känner ver
kar varken äta eller dricka när de 
är ensamma: "Det är ju så trå
kigt". Men det kan ju aldrig vara 
ett alternativ för mej eftersom jag 
bor ensam. 

Mitt vindrickande tror jag del
vis beror på att jag ändrat matva
nor. Till svensk husmanskost 
passar det inte så bra med vin 
men till grekisk sallad vill jag ha 
vitt vin. Och till pastarätter rött. 
Jag är pä det klara med att jag 
tröstäter, försöker hitta på nåt 

gott efter en jobbig dag. Men jag 
njuter också av god mat. Och 
mitt drickande är förmodligen av 
samma slag, jag dricker inte för 
att berusa mej utan därför att jag 
tycker det är gott. 

Men även om jag inte dricker 
för att berusa mej sä händer det 
ofta nog att jag tycker att jag 
börjar må väldigt bra efter ett par 
glas vin och dricker ännu lite 
till . . . Och vaknar efter bara ett 
par timmars sömn alldeles torr i 
munnen och med ångest för att 
jag både ätit och druckit för 
mycket. 

Plötsligt kommer jag på att jag 
hållit på så här under just de år 
jag har vacklat omkring mellan 
olika jobb, arbetslöshet och stu
dier utan att hitta rätt. Tidigare 
betydde inte mat och dryck alls 
lika mycket. Jag försöker väl dö
va min otillfredsställelse. 

Inom kvinnorörelsen har det 
ofta hänt på senare år att nån fö
reslagit att vi inte ska dricka vin 
på fester. Trots att jag tycker att 
jag dricker för mycket och trots 
att jag upplevt alkoholism på 
mycket nära håll, blir jag då 
omåttligt sur. Jag tror min reak
tion beror på att jag begränsar 
mej själv på så många sätt att jag 
helt enkelt inte tål att andra 
kommer och sätter gränser för 
mej där jag inte gjort det själv." 

Lill, 24, typograf 

Jag dricker inte alkohol längre. 
Jag tycker inte att jag har råd att 
slösa bort mitt liv och mina kraf
ter på det viset längre. 

Jag har börjat träna min kropp 
ganska mycket den senaste tiden 
(självförsvar och karate), och jag 
vet nu att det som tar år av trä
ning att bygga upp är alltför lätt 
att snabbt rasera. 

Och om jag tränar självförsvar 
för att klara av de angrepp jag kan 
bli utsatt för på Stockholms ga
tor, då är det verkligen ansvars
löst mot mig själv och helt in-
konsekvent att gå på fest och 
dricka för att sedan ragla hem 
ensam genom stan. 

Förut har jag druckit förhål
landevis mycket under vissa pe
rioder. Det var särskilt en period 
förra året när jag mådde dåligt 
och levde mitt i en massa kon
flikter som jag inte orkade ta itu 
med. Jag hade kommit in i en 

vana att dricka lite varje dag, när 
jag kom hem från jobbet, när jag 
gick på möte, innan jag skulle 
somna osv. Jag drack inte spe
ciellt mycket när jag gick pä fes
ter, utan det var just för att däm
pa min oro och orka med var
dagslivet. Därför syntes inte mitt 
drickande speciellt mycket utåt, 
och jag tänkte egentligen aldrig 
på det som ett problem. 

För mig fungerar alkohol så att 
jag trubbar av mina egna känslor. 
Jag kunde dricka för att slippa gå 
in i och uppleva min egen ångest. 
När jag en gång under den här 
perioden gick på en fest utan att 
dricka, greps jag av en förfärlig 
ångest. Jag blev sängliggande hela 
nästa dag och skakade i hela 
kroppen, och den enda klara tan
ken i mitt huvud var att jag höll 
på att bli sinnessjuk. Jag hade 
dövat min ångest så länge att jag 
inte klarade av att ta den när jag 
släppte fram den. Inte så konstigt 
att jag då instinktivt valde att hålla 
mina känslor tillbaka genom att 
dricka. 

När jag slutade dricka var det 
inget medvetet beslut. Men jag 
tror att jag började bli skraj, för 
på ett intellektuellt plan kunde 
jag ibland inse att jag höll på att 
bli beroende. Det växte fram ett 
starkt psykiskt motstånd mot al
kohol hos mig och jag slutade 
helt att dricka. Att jag kunde 
göra det berodde nog mest på att 
jag samtidigt börjat ta itu med 
saker omkring mig och att jag 
började må allmänt bättre. Från 
början var det alltså ett rent 
känslomässigt ställningstagande 
(självbevarelsedrift?), men nu 
börjar jag inse att det är viktigare 
än så. Jag tycker inte man kan 
tala om bruk och missbruk. Allt 
alkoholbruk tjänar i större eller 
mindre utsträckning till att av
skärma oss från oss själva och det 
som är jobbigt. På så vis är det ett 
missbruk, för vi blir bedövade, i 
stället för att tvingas ta itu med 
problemen. Att alltfler kvinnor 
dricker alltmer tycker jag är en 
form av falsk frigörelse. Egentli
gen hindrar det oss bara från att 
sluta oss samman och ta itu med 
vart förtryck. Därför tror jag att 
det skulle kunna vara en viktig 
uppgift för kvinnorörelsen att 
skapa en alternativ drogfri kul
tur. Det är också att bygga vidare 
på gamla kvinnoerfarenheter som 
t ex Moa Martinson skildrar i 

sina romaner. 
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Från "hyste 
till sjä 

"•'WW 

Som inledning till vårt block om kvinnors (un-
der)livshälsa har Francine Mirro skrivit en artikel, 
som tar upp den manliga historiesynen på den 
"hysteriska" kvinnan och hur den uppkommit. 

Nu när vi börjar göra upp med de gamla förlega
de myterna finns det bättre sätt att använda vår 
energi på! 
Det verkar finnas stora olikhe
ter i kvinnors sätt att se på hur 
vi ska förhålla oss till våra 
kroppar. Många kvinnor visar 
skepsis inför idén att se kvinno
kroppen som något unikt. 
Andra går ännu längre och ta
lar om livmodersmystik! 
Många kvinnor skräms vid 
tanken på att kroppens rytm 
kan påverka vår personlighet. 
Men om vi går tillbaka till början 
av 1800-talet, så blir det kanske 
lättare att förstå varför vi kvin
nor känner ett så starkt mot
stånd mot att närmare granska 
och lära oss hur våra kroppar 
fungerar. 

Fram till helt nyligen i vår hi
storia har de teorier, som lä
karna följt, påvisat att våra 
naturliga kroppsprocesser, så
som menstruationen, klimak-
teriet, den sexuella njutning vi 
får genom att onanera, är pa
tologiska, dvs sjukliga. Vårt 
naturliga tillstånd har varit att 
vara sjuka. 

Utvecklingsläran blev också 
en av grundvalarna för kvin
nans slutliga öde. Redan på 
1860-talet satte vetenskaps
män kvinnan på plats på ut
vecklingsskalan: män var ska

pade för att variera, dvs. ha 
olika funktioner i samhället, 
medan kvinnor var "icke vari
erande". Vår främsta funktion 
som kvinnor på 1800-talet var 
att reproducera och att vara 
sjuka. "Det verkar som Gud 
tog livmodern och formade 
kvinnan runt den när han ska
pade det kvinnliga könet", sa 
en engelsk professor när han 
talade till ett läkarsällskap år 
1870. 

Med tanke på detta förvridna 

Gynekologisk Undersök
ning. Från Witches, Midwifes 
& Nurses , pamflett om de 
kvinnliga bötarnas historia 
av Barbara Ehrenreich och 
Deidre English. 

sätt att se på kvinnan är det 
därför ganska logiskt att kvin
nan av idag är rädd för en intim 
kontakt med sin kropp. 

Blodiglar på livmodern 
I boken "For her own good, 

150 years of expert's advice 
to women", forskar Barbara 
Ehrenreich och Deirdre Eng
lish i hur denna "livmoderns 
psykologi" dominerat tänkan
det om kvinnans hela person
lighet. Varje oregelbundenhet, 
från irritation till vansinne, 
spårades tillbaka och förklara
des med någon sjukdom i ägg
stockarna eller livmodern. 
Författarna beskriver, hur man 
vid nästan varje symptom som 
helst misshandlade organen. 
Man satte blodiglar på livmo
derhalsen, gav injektioner i 
slidväggarna eller brände liv
modertappens celler med 
brännjärn. Allt detta gjordes 
utan bedövning! 

Stympning av klitoris 
Det fanns även en kort pe

riod då den engelske fysikern 
Isaac Baker Brown introduce
rade den nu så omtalade 

Äggstocksoperation i 
början av 1800-talet. 

Från Complaints & 
Disorders. 

Den "hysteriska Kvinnan" f 
behandlas av experterna. 

stympningen av klitoris. Meto
den användes mot "nymfoma
ni, dvs överdriven masturba
tion" eller "onaturlig tillväxt av 
klitoris". (Tilläggas bör att 
metoden bara användes av ett 
fåtal läkare) De flesta kvinnor 
som utsattes för denna be
handling var medel- eller över
klasskvinnor. De utgjorde en 
verkligt lönsam marknad för 
läkarna. Arbetarklassens kvin
nor och - i USA - kvinnliga 
slavar, användes som försöks
kaniner. Men kvinnor har all
tid hittat en utväg. Medel- och 
överklasskvinnorna proteste
rade mot läkarnas makt genom 
att då och då bli "hysteriska". 

"Hysteri": ett vanligt 
känsloläge . . . 

Biand kvinnor som hade råd, 
blev sjukdom ett sätt att upp
rätthålla livet på. Besök hos lä
kare och resor till vilohem blev 
en naturlig del av deras liv. 
"Hysterisk" sätts fortfarande 
som etikett på många vanliga 
känslostämningar hos kvin-
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hjälpsklinik 

Från Complaints and Disor
ders. 

nan. Hysteria är det grekiska 
ordet för livmoder. Som vanligt 
sågs våra känslomässiga re
aktioner som något enbart 
biologiskt, i detta fall var det en 
"flytande livmoder" som orsa
kade vår obalans. 

Det är av denna historia vi 
kan lära oss att våra kroppar 
nu måste definieras och för
stås av oss själva. Utifrån våra 
livserfarenheter och utifrån 
diskussioner med andra kvin
nor blir vi kapabla att använda 
experternas kunnande för eget 
bruk. För hitintills har våra 
kroppar använts mot oss. I 
dag behöver vi inte protestera 
genom att bli sjuka. Det finns 
andra alternativ. Därför försö
ker nu en grupp kvinnor i 
Stockholm att sätta igång med 
hälsoinformation och kontakt
service för kvinnor i det nya 
kvinnohuset på Snickarback-
en. Vårt program innehåller: 

Hälsoinformation och 
kontaktservice 
A. "Lär känna din kropp"-

kurser, där tyngdpunkten 
kommer att ligga på hur vi 
kan undersöka oss själva. Vi 
avmystifierar den del av 
kroppen vi hitintills inte fått 
se och som klassificerats 
som männens egendom. 

B. Ett informationscenter, 
som kommer att ha skriftligt 
material om alla aspekter på 
kvinnokroppen. Materialet 
kommer att finnas tillgäng
ligt för alla, så att vi kan vara 
"informerade" innan vi går 
till doktorn. 

C. Utvecklande av ett 
stödsystem för att tillfreds
ställa kvinnors grundbehov. 

1. Grupper där vi stöder 
varandra, t. ex. efter en abort, 
under de konstiga och en
samma månaderna efter för
lossningen, klimakteriegrup-
per. Kvinnor som säger nej till 
att vara mödrar ska också få 
stöd! 

2. Ett syster-vän nät, så vi 
kan följa med varandra till lä
kare och sjukhus. På så sätt 
kan vi försöka se till att våra 
individuella behov tillfreds
ställs. 

3. Ett utbyte mellan kvinnor 
med yrkesutbildning i medicin 
och kvinnor som är intressera
de av att ta ansvar för sin egen 
hälsa. 

4. En nyhetsbulletin där vi 
tar upp de sista nyheterna rö
rande kvinnors hälsa. 

Självhjälpsgrupper 
Vi startade dessa grupper 
sommaren -79. Så här skrev 
en kvinna som deltagit: 

"Tack ska du ha för den fi
na självhjälpskursen. Jag 
tycker det var en härlig upp
levelse. Vi bestämde innan vi 
skildes att jag skulle gå till 
gynekologen för att ta ett 
cytologprov och undersöka 
vad det röda runt livmoder
tappens mynning var, kom
mer du ihåg? 

I augusti fick jag tid och 
kom till en jättebra kille, som 

Kvinnans inre organ. Från 
Complaints & Disorders 
(Åkommor och opasslighet), 
en pamflett av Barbara Eh-
renreich och Deidre English 

om sjukdomars sexuella po
litik. 

till skillnad från många andra 
inte var stressad, utan han 
tog sig verkligen tid och vi 
pratade ganska länge. Jag 
berättade om vår självhjälp 
och vad vi lärt oss. Han hade 
aldrig hört talas om att det 
fanns sådana kurser. Jag 
frågade även om mycket an
nat, han tog mig verkligen på 
allvar, svarade och verkade 
ganska intresserad och im
ponerad av att jag visste en 
del och utifrån det kunde 
ställa frågor som han kanske 
inte brukar få. Det kändes 
roligt att gå dit!" 

Myten om kvinnan har 
skapats av mannen 

Historiskt befinner vi oss nu 
vid en svår skiljeväg. Om vi 
förnekar förhållandet mellan 
kropp och själ av rädsla för att 
det förhållandet kommer att 
användas emot oss, då förlorar 
vi samtidigt tillfället att utmana 
de myter som vi själva är offer 
för. För myten vad det innebär 
att vara kvinna har skapats av 
mannen. Det är han som har 
definierat vår erfarenhet! Var

för känner sig ofta den gravida 
kvinnan som om det var något 
fel på henne? Varför är vi ofta 
deprimerade när vi har fött 
barn? Vi måste själva utforska 
och bestämma hur stor del av 
dessa känslor som är av fy
sisk, psykisk eller social natur. 
Vi är inte män. Och vi behöver 
ge varandra kunskap och stöd 
för att se våra skillnader som 
en spännvidd och inte som en 
svaghet. 

Kunskap och stöd är viktiga 
beståndsdelar i den nya kvinn
ligheten. Vi kan välja mellan att 
öda bort vår energi på att bak-
tala män eller att istället an
vända vår energi på ett positivt 
sätt, dvs. definiera oss själva, 
våra begränsningar och behov 
gentemot samhället i stort. 

Lyssna och du kommer re
dan att höra förändringen 
inom dig! 

Francine Mirro 

översättning från engelska av 
Marianne Goldman. 
*"Fcir hennes eget bästa -150 år 
av expertråd till kvinnor. 
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SKANDAL 
Någon tappade sitt liv 
mitt ibland oss 

Och vi steg åt sidan 

Tittade generat bort 

Så där gör man ju inte 

Det är äckligt och oanständigt 

Alltför naket för vår rädsla 

Maj Persson 

JAG ÄLSKAR 
Jag älskar allt 
som är lite fel, 
lite trasigt, lite dåligt 

Tryggheten finns i sprickorna 

Värmen bor i de ostädade 
människornas jobbiga liv 

Maj Persson 

Diktarinnorna 
Maj Persson arbetar på bib
liotek. Hon är född 1944 och 
har tidigare publicerat dikter 
i tidskrifter och antologier. 
Om Anita Johansson vet vi 
tyvärr bara att hon kommer 
från Lund. 
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i varje nummer av Kvinno-
Minns du ditt gamla poesial- bulletinen, 
bum? Jag önskar dig/allt I första hand ska vi pub-
möjligt gott/men inga un- licera dikter som legat och 
gar/som Knoll och Tott - och mognat på redaktionens 
alla andra tänkvärda verser hyllor, men vi vill också ha 
som plitades ihop av unga in nya bidrag. Så fatta pen-
diktarinnor. Nu ska poesin norna och skriv, kvinnor, 
få några egna flygande sidor skriv! 

Något honorar kan vi 
dessvärre inte locka med. 
Bara äran och friex av tid
ningen. Poesibullen redige
ras av Katarina Torfason 
och Tilda Maria Forselius. 
Illustrationer av Ulrika 
Nyblom. 

Va/Ö 

Vad WA ckt k#$ UMa.-B/oät 

Vad var det hos Ulla-Britt 
som fängslade mej så 
nä r jag var 14 år 

hon var 1,80 lång 
hade sneda mörka ögon 
och en avbruten framtand 
hennes pappa satt i fängelse 
hennes mamma var liten och rund 
och arbetade i saluhallen 
hon luktade öl 
och trasiga tänder 
och följde sin dotters minsta vink 

i lägenheten flöt allting 
som vrakgods; 
t idningar, tvät t , porslin 
och sängarnas elefantgrå lakan 
man kunde koka knäck när man ville 
och smula knäckebrödssmulor 
på golven 

Ulla-Britt berät tade 
hur det var 
när hon låg med hypnotisören Andersson 
pä nedre botten 
hon berättade at t hon älskade greken Dimitri 
och ville ligga med honom också 
ibalnd nån månskensnat t 
ylade hon sin längtan 
över bakgården 

Dimitris namn 
och mitt 
ristade hon kärleksfullt 
i sin arm 
sä att blodet dröp 
och mej slog hon 
en gäng framför den spruckna spegeln 
för att jag hade toppigare bröst än hon 

varför drogs jag så till Ulla-Britt 
hon som gav mej sockerbitar 
doppade i öl 
hon som ville 
att jag skulle smeka 
hennes genomskinliga hud 
så att hon kunde låtsas 
att det var Dimitr i 
hon som ville leka Haremsdam och Slavinna 
varje dag 
med mej som slavinna 

varför sprang jag till 
ö s t e r p o r t g a t a n varenda dag 
fast jag inte fick 
varför ljög jag 
och skolkade från skolan 
för Ulla-Britts skull 

var det för at t min inre laglöshet 
och tonårsförvirring 
här fick sin yt t re motsvarighet 
berodde det på mitt nyvakna t rots 
mot min familjs dockskåpstillvaro 
min omedvetna protest 
mot borgerliga ideal 
var det mitt eget dolda mörker 
som här fanns förverkligat 
i dagsljus 

den ram 
som byggts åt mej 
började visst rämna i ena kanten 
ännu en bit av mej 
fick slå upp sina ögon 

Anita Johanson 
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Ens 
- fast d( 
I Sverige av idag är 
som har huvudansvar 
lever i kärnfamilj. M 
kvensen ökar, så blir 
ende med sina barn. S 

Om man accepterai 
då längtar efter barn -

I denna - säkert för 
kel - skriver Maria OIT 

Jag tillhör utbildningsgenera
tionen. Vi som först skulle 
skaffa oss utbildning och ar
bete och helst se en bit av 
världen innan vi gifte oss och 
fick barn. Allt det där gjorde 
jag. Jag hann jobba politiskt i 
flera år och hade flera langa 
förhållanden med män innan 
jag började se mig själv som 
en kvinna som skulle kunna 
föda barn. Jag var en bit över 
trettio när jag insåg att jag 
ville ha barn. Den insikten 
växte inte fram ur någon rela
tion till en man. Jag var ensam 
om att vilja. 

Omedvetet sabotage 
från min sida 

Men jag hade gott hopp om 
att träffa en barnafader som 
jag kunde bilda familj med. Så 
jag gav mig ut för att leta. Jag 
träffade flera inte helt hopp
lösa killar, men det sprack 
varje gång. Nu förstår jag att 
det var ett omedevetet sabota
ge från min sida. Jag var helt 
enkelt skräckslagen inför tan
ken på att bli inlåst i en kärn
familj. Ännu hade jag inte sett 
någon kärnfamilj som jag 
skulle vilja leva i. 

Tiden gick och min längtan 
efter barn ökade. Brösten 
växte och jag kände mig allt 
mer provocerad av vänners 
bebisar. Jag hade haft två 
äggledarinflammationer och 
misskött den ena, så jag bör
jade känna mig desperat. 

Då dök en gammal föräls
kelse upp, en kille som just 

ill: Anna Molin 



ni mamma 
var inte jungfrufödsel 

ortfarande kvinnorna 
r barnen - även om de 
tersom skilsmässofre-
ler mödrar ensamstå-
verkligheten ut i dag. 
verkligheten men an
gör man då? 

iga provocerande arti-
non valde. 

brutit sig ur sitt äktenskap. Vi 
blev våldsamt förälskade. Jag 
för att jag ville bli gravid och 
han för att han äntligen be
stämt sig för att skiljas. Vid 
första samlaget blev jag med 
barn. Vilken lycka! Genom 
fostervattensprov fick jag reda 
på att det var en flicka. Det 
var vad jag helst ville ha. 

Med förälskelsen kom 
gamla kvinnorollen 

Förälskelsen gjorde att jag 
gled tillbaka i en gammal 
kvinnoroll. Vi blev ett par, 
trots att vi bestämt att inte 
flytta ihop. Omgivningen 
tryckte på och ville veta vem 
den blivande barnafadern var. 
Jag var hela tiden på det klara 
med att detta skulle bli mitt 
barn, men myterna slog hårt 
mot mig och fanns också in
om mig själv. Ju mer havan
deskapet framskred, ju mer 
började jag fantisera om rad
hus och giftemål och hela ba
letten. Som tur var så hamna
de jag i en depression. Den 
känge jag igen sedan tidigare, 
och förstod att jag höll på att 
förkväva mig själv. I samma 
veva fick jag tag i Kvinno
rummet av Marilyn French, 
och dlen förde mig tillbaka in 
på den feministiska vägen. 
När Lena var 8 månader var 
vårt "förhållande" definitivt 
slut. Han har två barn sedan 
tidigaire varav vårdnaden om 
ett, så han har inte blivit 
fråntagen möjligheten att leva 
nära <ett barn. Han har också 

hand om Lena så ofta som han 
vill, det är inget jag lägger mig 
i. Ekonomiskt har vi ordnat 
det så att han betalar mig det 
han tjänar på att dra av un
derhållet i deklarationen. Jag 
vill inte stå i tacksamhetsskuld 
till honom. 

När jag skriver detta har 
Lena varit hos sin pappa i 
över en vecka och jag längtar 
intensivt efter henne. Går titt 
som tätt och luktar på hennes 
lite använda pyjamas som 
hänger i badrummet. Hon är 
blond och har blå ögon, i 
motsats till mig, som är mörk. 

Min dotter är som 
en gåva 

Jag är tacksam för att jag 
har fått henne. Just fått. Hon 
är som en gåva. Hon bara le
ver och springer omkring och 
har börjat prata nu utan att jag 
egentligen har gjort någon
ting . . . 

Vilket sätt vi än skaffar oss 
barn på i det här samhället så 
är det väldigt komplicerat. 
Parförhållandets fängelse 
förtrycker sannerligen inte 
bara kvinnan, utan ytterst 
barnen som får fångar till för-
äldraförebilder. Och är man 
själv förtryckt så förtrycker 
man också andra. 

En av anledningarna till att 
jag blev feminist är att jag ar
betat med barn i många år och 
sett många sjuka bindningar 
mellan mor och barn på grund 
av kvinnans förtryck och 
självförtryck i förhållande till 
mannen. Den ensammaste 
kvinnan kan just vara den 
gifta som förväntas vara så 
lycklig med man och hus och 
tryggad ekonomi. Å andra si
dan ger inte situationen ensam 
mamma heller automatiskt en 
positiv självbild. Den kan vi 
bara få i systerskap och kamp. 

Tack och lov för 
min desperation 

Jag känner kvinnor som 
gått och lagt sig med första 
bästa karl för att få sitt barn. 
När jag var gravid anförtrod
de många kvinnor mig att det 
där med att bli med barn inte 
hade så mycket - känslomäs
sigt - att göra med männen! 
Jag känner också många 
kvinnor som fördömer det 
sättet att skaffa sig barn på. 
För min del råkade det hela 
bli lite respektabelt genom att 
barnafadern råkade dyka upp 
i rätt ögonblick. Annars hade 
det blivit med vem som helst. 
Jag var tillräckligt desperat. 
Och tack och lov för det. 

Annars hade det nog inte 
blivit något barn. 

När jag skriver detta hör 
jag alla förnuftiga svenska fa
miljeterapeutiska barnpsy
kologiska invändningar surra 
i mitt huvud. Och jag hör de 
som menar att det är att ut
nyttja barnafadern, att bara 
vilja ha hans spermier. Då kan 
jag bara säga att jag inte tyck
er att kvinnan ska kräva ho
nom på underhåll. Vill hon 
inte alls ha med honom att 
göra så kan hon säga till vid 
den faderskapsutredning som 
alltid görs om man inte är gift, 
att hon inte vet vem som är 
far. Då får hon hela under
hållet betalt från försäkring
skassan. Om hon har mage till 
det. En del har det. 

Misslyckad utan man 

Jag känner flera kvinnor 
som lever i akut ångest för att 
de längtar så efter barn och 
som ser sig som misslyckade 
människor för att de inte har 
fått ihop det med någon man. 
Det är ofta så, att man med ett 
förhållandevis självständigt liv 
bakom sig inte vill gå in i en 
kärnfamilj. Den framstår som 

ytterst förtryckande. Om 
man är yngre kan det vara 
lättare, för då "händer" det 
bara. Jag vill inte säga att det 
är bättre. Jag vill försvara 
kvinnans rätt att föda barn när 
hon själv vill, utifrån hennes 
egen önskan. 

Hurdan manssyn får 
min dotter? 

Sedan kan man fråga sig hur 
det blir för barnet. Vad kom
mer t ex min Lena att få för 
syn på män? Det viktigaste, 
som jag ser det, är att hon får 
träffa så många människor 
som möjligt som strävar efter 
att utvecklas till hela männi
skor. Tyvärr tycker jag bara 
att det är kvinnor som gör det 
på allvar. Det säger jag inte 
för att jag hatar män, för det 
är ett stadium jag har kommit 
över. Men många i min gene
ration (jag är 36) har vuxit 
upp med karlhatande mödrar 
vars hat aldrig förlöstes i 
handling och frigörelse. De 
gav oss en bild av män som 
inte stämde. Alla män är inte 
lika förtryckande. 

Det här är inte lätt. Hälften 
av jordens befolkning består 
av män och barn måste tidigt 
få möta livet som det är, och 
alltså också möta olika slags 
män. Mitt barn har sin pappa 
på deltid plus sin morfar, men 
det räcker inte. Å andra sidan 
kan jag inte av pedagogiska 
skäl börja umgås med män. 
Jag hoppas det ska lösa sig 
genom att jag småningom kan 
lära känna män som vänner. 

Familjeterapi räcker inte 

Visst finns det idag både 
män och kvinnor som be
kämpar kärnfamiljens isole
ring och de stereotypa köns
rollerna. Det är ju bra. Men 
det räcker inte med familje
terapi. Den lilla kärnfamiljen 
bär upp hela detta förtryck-
arsamhälle. Det krävs en om
störtande, rasande kraft för 
att förändra hela vårt förhåll
ningssätt. De flesta av oss vet 
ännu inte vad systerskap och 
solidaritet är. Men vad ska vi 
kvinnor göra under tiden, när 
det vi drömmer om ligger så 
långt borta? Kvinnor, låt oss 
leva våra drömmar! 

Maria 
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BARNLÖS - ett 

Jag tillhör dom som länge 
har velat ha barn. Nu är jag 
34 år och att jag inte har fått 
barn tidigare beror mest på 
att jag inte förut har haft 
något stadigvarande för
hållande till en man. Jag har 
inte sett någon möjlighet att 
få barn utan att ha det. Inte 
så mycket för att jag inte 
skulle kunna ta hand om 
mitt barn själv utan mer 
därför att jag inte förstår 
hur man skulle kunna för
handla med en man som 
man inte har ett förhållande 
till och som blir far till ett 
barn som han inte vill ha. 

Jag har alltid varit hemskt 
intresserad av och tyckt om 
andras barn, haft behov av 
förhållande till barn. Jag har 
känt att det behovet är nån
ting speciellt för mig, att jag 
inte skulle ha haft det om jag 
varit man. Det finns säkert 
män som har det också, men 
då på nåt annat sätt. Jag har 
haft behov av att ta ansvar 
för barn, att l)li delaktig i 
barns uppväxt, att komma 
nära dem, det har alltid varit 
en stor upplevelse att göra 
det. 

Att lära känna främman
de barn är en väldigt speciell 
upplevelse som inte liknar 
någon annan, möjligen då 
en förälskelse. Det är ömtå
ligt, det kräver mycket när
varo, koncentration, allvar. 
När man har passerat spär
rarna och plötsligt märker 
att man faktiskt har kommit 
ganska nära en liten män
niska så är det härligt. 

Att ha egna barn när det 

Hur ofta har inte vi som inte har barn suttit i grupper 
med kvinnor som alla har barn och som pratat om 
sina graviditeter, sina förlossningar, sina barn. Och 
vi har deltagit, uppmuntrat samtalet, ställt intresse
rade motfrågor. Men aldrig har vi sagt: Fy fan vad 
jobbigt det är att inte ha barn. Det är fullt legitimt att 
tala om hur besvärligt det är att få och ha barn, men 
fortfarande väldigt svårt att berätta om hur det är att 

inte ha barn - när man 
säga. 

Så länge man är under 
problem. Vi som träffats e 
barnlöshet är i 35-40-årsål< 
ha barn innan vi var 25-3( 
oss i den åldern då det sar 
många i senaste laget. 

finns så många redan, är det 
nödvändigt, har jag tänkt 
ibland. Kan man inte nöja 
sig med att dela på de barn 
som finns? Men det är svåra
re än det låter. Även om för
äldrarna till barnen och jag 
som icke-förälder verkligen 
vill så är det svårt, därför att 
det är så svårt att dela på 
ansvar för barn. Föräldrar
na är ändå förstahandsper-
soner. Framför allt är det 
svårt att påverka barn på 
något annat sätt än föräld
rarna. Det finns ingenting 
som är så svårt att säga till 
föräldrar som att de gör 
nånting galet med sina barn. 
Det är mycket lättare att sä
ga att de är idioter eller fa-
scister. Att ens antyda att 
något är fel i deras förhål
lande till deras barn är oftast 
omöjligt, tycker jag. 

Förhållandet till andras 
barn blir mycket på föräld
rarnas villkor. Man blir 
barnvakt, men man vill ju 
vara något mer betydelse
fullt än så. Det finns natur
ligtvis ett sug från föräld
rarna, för de är så ofta des
perata över att inte få nån 
hjälp med sina barn. 

Jag märker att det är väl
digt mycket lättare att prata 
om det här med andras barn 
än om själva fenomenet 
BARNLÖSHET. Visst är 
det viktigt detta hur svårt 
det är att bygga upp och 
hålla vid liv kontakterna 
med barn när man inte har 
några egna. Men jag tror det 

är väldigt viktigt att också 
tala om \irsorg över att inte 
ha barn. Själv tycker jag att 
det är det svåraste som finns 
att prata om det. Jag har 
försökt få barn i många år, 
och jag tycker det är så 
fruktansvärt pinsamt att 
tala om att jag skulle vilja ha 
men inte kan få barn. Det är 
ju nåt sjukt med detta, och 
det måste väl vara viktigt att 
snacka om det då, när det är 
så jävla pinsamt. 

Det finns ju massor av 
kvinnor som inte kan skaffa 
barn, av olika orsaker. Och 
det är ett stort problem och 
en stor sorg för oss. Men det 
pratas praktiskt taget aldrig 
om det. Numera kan vi tala 
om mens, om aborter, om 
våra underliv, sånt som för
ut ansågs skamligt, för att 
inte tala om förlossningar! 
Men absolut inte om barn
löshet. Jo, möjligen frivillig, 
självvald barnlöshet. 

Dom enstaka gånger jag 
har stött på tjejer som fak
tiskt har pratat om det helt 
ogenerat har jag blivit väl
digt glad och full av beund
ran. Men det är hemskt säl
lan folk frågar om sånt. När 
man säger att man inte har 
barn så frågar folk aldrig 
varför! Det är förstås för att 
alla tycker det är så pinsamt. 
Varför? 

Även om man har kom
mit bort från uppfattningen 
att en kvinna utan barn inte 
är värd nånting, så har vi ju 
från barndomen fått höra 
att detta att inte kunna föda 
barn är det hemskaste som 

kan hända en kvinna, 
åtminstone har jag alltid 
tyckt det. Och alla dom där 
förväntningarna från om
givningen ligger ju lagrade 
ovanpå den rationella och 
helt befogade sorgen över 
att man inte kan bli gravid, 
alla upplevelser man går 
miste om. Ännu värre är det 
förstås för dom som är enda 
barnet och har mammor 
som längtar efter barnbarn, 
så är det gudskelov inte för 
mig, som har syskon som 
har barn. Det är ju också 
fint på det sättet att jag kan 
ha kontakt med dom på ett 
naturligt sätt. 

Jag är 39 år nu, och när 
jag var 14-15 så visste jag att 
det var tjejer som jag var 
intresserad av. Jag visste ju 
inte vad lesbisk eller homo
sexuell var för nånting, men 
jag förstod att jag var an
norlunda dom flesta tjejer. 
Och det första som slog mig 
var att jag måse ha ett eget 
yrke, för jag skulle ju inte 
gifta mig och bli försörjd. Så 
jag la ner en massa tid på 
det, och det där med barn 
var inte så viktigt . . . 

Jag trodde du skulle säga 
att det första som slog dig 
var att du inte kunde få 
barn . . . 

Nä, nä, tvärtom! Jag har 
fyra yngre brorsor som jag 
alltid har fått ta hand om, vi 
har haft barnbarn och 
massor av ungar i släkten. 
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5de värre än döden? 
låt t en viss ålder, vill 

är det ju inget s törre 
äll för a t t tala om just 
, Ingen av oss ha r velat 
ch plötsligt befinner vi 
igen är hög tid, enligt 

En av oss, Mari, h a n n bli gravid innan vi fick till en 
tid för det hä r samtalet . H o n lever med barnafadern 
men bor inte med h o n o m , och tänker inte göra det 
efter förlossningen heller. Birgitta bor ensam sen 
drygt två år och ha r inget förhållande till någon man . 
Eva lever med en kvinna sen fem år tillbaka. Annika 
har var i t t i l lsammans med sin man i tio år . 

E t t litet bevis på h u r känsligt ämne t är : namnen är 
fingerade . . . 

Jag tycker att jag alltid har 
tagit hand om andras barn. 
Det blev nog för mycket 
ansvar för tidigt för mig, så 
det blev en otrolig frihet att 
flytta hemifrån. När jag sen 
var klar med min utbildning 
och hade ett jobb och klara
de mig bra ekonomiskt, då 
-xirjade jag tänka på att in
genting i mig skulle gå vida
re. Vad jobbar jag för? Om 
tag sparar lite, eller det jag 
'^ör, ingen ska ta vid och ta 

ver efter mig. Ett barn jag 
\;an visa mina fotoalbum 
'ör, föra vidare det jag har 
t;irt mig till. Det här tänkte 
ig mycket på för flera år 

. ;n, och det kändes verkli
gen deprimerande. 

Jag lever ihop med en 
vinna sen fem år. Hon har 

-it barn på fem och ett 
* alvt, så jag har följt det 
harnet. Hon känner det som 
cm hon har två mammor. 

Jag har ett enormt hand
lag med ungar. Även om jag 
verkligen anstränger mig att 
inte engagera mig i barn jag 
träffar så dras dom till mig. 
Om jag till exempel sitter på 
ett möte tillsammans med 
tio andra kvinnor och det 
finns ett barn med som jag 
inte känner och det ber om 
ett glas vatten så är jag uppe 
på bena och hämtar vatten 
när barnet har frågat två 
gånger. Dom andra tio 
kvinnorna har inte ens hört 
att barnet sagt nåt. Speciellt 
i den feministiska-lesbiska 
kvinnorörelsen är det van
ligt att kvinnor inte ens hör 
ett barn som ber om vatten. 
Men jag ser alltid vad som 

fattas, plockar upp kläder 
dom tappar och knyter 
skosnören som gått upp . . . 

Jag ångrar på sätt och vis 
att jag inte gjorde mig med 
barn i 20-årsåldern. Då hade 
jag kunnat fixa till det med 
nån kille som jag gick och 
drog med. Då hade barnet 
bara funnits där. Nu har jag 
så svårt att besluta mig, om 
jag ska ha egna barn - eller 
om jag ska adoptera. Jag kan 
tänka mig att bo tillsam
mans med flera kvinnor och 
ha barn, då är man aldrig 
riktigt ensam om dom. Jag 
måste ju bestämma mig 
snart, innan det blir för 
sent. 

fbuHQUttCC 

Det är med ångest som jag 
vaknar nu nästan varje 
morgon. Jag fyller 37 om en 
månad och en graviditet tar 
ju nio månader. Fram till 40 
tror jag att jag kan klara av 
det. Men den här åldersång
esten slår till nästan varje 
dag. När jag läser om folk 
som har fött barn så kollar 
jag alltid deras ålder mot 
min. Jag tröstar mig med att 
tidigare födde man barn från 
det man var 15 till det man 
var 50. 

Jag levde tillsammans med 
en man och hans barn i åtta 
år. När vi bröt, för drygt ett 
år sen, visade det sig att som 
icke-biologisk förälder hade 
jag inga rättigheter alls, och 
det är en lika stor sorg som 
att skiljas från ett biologiskt 
barn. Det kommer jag aldrig 
över. Jag kan visserligen 
träffa hans barn fortfaran

de, men det är ju inte samma 
sak som att laga mat ihop 
och läsa läxor ihop och åka 
skidor ihop. Och det här 
som Eva var inne på, inte så 
mycket styra och ställa utan 
att berätta saker och vidga 
världen för ett barn, visa 
barnet på saker. Visa blom
mor och fåglar, ja visa värl
den på nåt vis. Och det gjor
de jag i åtta år, och så plöts
ligt, från ena dagen till den 
andra, så är det slut. 

När jag var tio år och min 
mamma blev gravid med 
min lillebror så sa hon att 
det här barnet ska vi ta hand 
om tillsammans. Hon sa till 
mig att berätta om det för 
pappa, och det gjorde jag, 
sprickfärdig av stolthet. 
Han blev rasande. Långt se
nare har jag förstått att han 
inte ville ha barnet. När jag 
var 20 och fortfarande gick i 
gymnasiet blev jag gravid. 
När jag berättade det för 
killen som var pappa blev 
han också rasande och neka
de till faderskapet. Jag gjor
de abort sen. Jag har alltid 
haft känslan av att kommer 
jag till en man och berättar 
att jag väntar barn med ho
nom så kommer han att 
förskjuta mig, att förneka 
faderskapet och dessutom bli 
förbannad. 

Nu vet jag bestämt dels 
att jag skulle kunna klara av 
ett moderskap på egen hand, 
dels att jag inte vågar satsa 
en gång till på andras barn, 
inte efter den här skilsmäs
san. Men jag vill faktiskt ha 
hela kakan, både man och 
barn. Och det är ju väldigt 

ont om män som inte har 
barn och som är lediga - och 
som vill ha barn. Det är nu 
mitt enorma problem, att 
hitta den här mannen. Jag 
skulle klara att ta hand om 
ett barn ensam, men jag vill 
dela den här glädjen med 
någon. Det är ju en oerhörd 
glädje att vänta barn till
sammans med någon och 
kommentera vad ungen gör 
och förbereda saker och 
överraskningar och planera. 
Jag kommer att ge mig själv 
en tidsfrist, och hittar jag 
inte den här mannen så 
kommer jag att skaffa ett 
eget barn, på ett eller annat 
sätt. 

När jag ska träffa kompi
sar som har barn måste jag 
stålsätta mig. 

Värre är det när jag är 
oförberedd. Som häromdan 
när jag cyklade till jobbet 
och såg en mamma som 
cyklade framför mig med sin 
unge bakom sig. Plötsligt ser 
jag då hur barnet klappar 
henne lite på ryggen. Och så 
sträcker hon bak sin hand 
och klappar honom lite så 
där. Jag blev så tagen att jag 
var tvungen att gå av och 
ställa mig i en port och tjuta. 
Jag hade inget skydd just då, 
det gick rakt in. Det är en så 
stark känsla att den går inte 
att förneka. Den över
rumplar och tar tag i dig in
nan du hunnit värja dig. 
Och det händer mig ofta. 

Mig också. 

ha/u, 
Mig också. 
Det är en längtan som ba

ra svämmar över. 

2\\ 
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- Det är lättare att själv vara mor än att ha ett 
förhållande till sin egen mor. När kvinnor talar om 
sig själva som mödrar så talar de samtidigt om den 
bild de gör sig av modern. Men det slår slint när den 
fysiska person som är deras egen mor ska kopplas till 
den bilden! 

- Om man tycker att ens egen mamma är miss
lyckad, dålig och avskyvärd, så måste man börja ta 
ställning till den idealiserade bild man kan ha av sig 
själv som en mamma som alltid älskar och alltid stäl
ler upp. 

Så säger Irene Matthis, psykoanalytiker i Stock
holm och en av de första åttorna. Hon har arbetat 
med och skrivit mycket om bilden av den onda, goda 
modern som ett bidrag till den ännu ofullständiga 
psykoanalytiska teorin om flickors identitetsutveck
ling. 

Det är nödvändigt för att vi ska kunna bejaka oss 
själva som kvinnor och som realistiska mödrar att vi 
gör upp med bilden av modern. 

- I mitt arbete med kvinnor har 
jag sett att modern får en central 
roll som den första varelse som 
tar hand om och vårdar, ser till 
att man överlever helt enkelt, 
tolkar alla intryck som kommer 
från omvärlden, silar dem, ja ÄR 
hela världeri. Det är också mam
ma de flesta människor, kvinnor 
såväl som män, ropar på i själva 
dödsögonblicket. Den här allt 
omfattande, fysiska personen är 
väldigt betydelsefull. Det be
höver inte alls vara den biologis
ka modersgestalten, men är det 
ofta, i vår kultur. 

- Tänk dig att ständigt, varje 
sekund av ditt liv vara vårdad och 
få dig saker tillsända som är silade 
genom någon annan, som be
stämmer allt och som du är totalt 
beroende av. För att bli en egen 
individ måste du komma loss från 
detta "hav", denna omfamnande 
moder. Och när barnet växer upp 
och vill springa sin väg, först runt 
knuten och sedan tillbaka och se
dan på egen hand vill utforska 
världen, så är det en losslitning 
från detta "hav". Men det är 
dubbelt. För samtidigt som man 
vill därifrån så längtar man tillba
ka. 

Intervju: 
Ebba Witt-Brattström 

och Gunilla Molloy 
ill: Channa Bankier 

- Nu talar jag om bilderna och 
inte om verkligheten. Där är det 
ju så att mamman, eller pappan, 
eller den som har vårdnaden -
och fungerar som "hav" för bar
net - frustrerar det genom att inte 
alltid finnas där och plocka upp 
det och byta på det utan säger nej 
och sätter gränser och är allmänt 
otrevlig. Där finns alltså, i bar
nets upplevelse, den onda och 
goda modern parallellt. Den 
onda modersbilden kan man ju 
använda som positiv kraft för att 
bryta sig loss. 

"Du var ju inte så jävla god, 
din häxa!" 

- Risken finns då att det onda 
och det goda splittras upp. Det 
goda vill man ha kvar, som en 
"positiv kärna" hos sig själv, 
samtidigt med att man behöver 
frustrationerna - "du var ju inte 
så jävla god, din häxa!" - för att 
kunna skiljas. Det är mycket lät
tare att lämna någon som man 
tycker illa om än någon som man 
tycker om. Det ser man ofta inför 
svåra avsked. Då är det alltid 
aggressivitet på gång. 

- Under barnets första år blir 
modern alltså syndabocken sam
tidigt som hon sätts på piedestal. 
Hon är i barnets medvetande 
liksom i vår kultur lika mycket 
häxa som madonna. Det är här 
som fadern kommer in i bilden. 
Dvs inte pappan som biologisk 
gestalt, utan helt enkelt som en 
tredje person, vid sidan av mam
man och barnet. 

- Istället för mamma-barn 
borde man kanske tala om två-
personsförhållandet, som ibland 
kan upplevas som ett. Där finns 
ju ingen utanför dem som kan 
säga "vad säger ni två?" utan 
dessa två personer kan bara tala 
till en - till varandra. I tre-per
sonsförhållandet, där fadern in
går, blir det tydligt att man själv 
är "en" och därmed skild från 
den andra. För barnets utveck
ling är detta centralt. I samma ve
va kommer språket in, och barnet 
börjar benämna sig själv som 
"jag". 
Den tredje personen 

- För en vettig utveckling 
krävs att den tredje personen är 
en levande och realistiskt ageran
de person. Men även om inte fa
dern är det eller inte finns så ska
par sig barnet ändå en bild av ho
nom. Det måste barnet göra för 
att komma loss från mamma. Det 
förskjuter henne för att hon är 
ond och lägger över den "goda 
kärnan" på fadern istället. Ju mer 
avlägsen han är, ju mer idealise
rad blir bilden av honom, för 
denna "goda kärna" måste skyd
das, liksom vi spar på de saker vi 
bär med oss i fickorna från barn
domen och som vi inte låter nå
gon se . . . 

- Det som sker i de här åldrar
na och ända upp i puberteten är 
alltså att både sonen och dottern 
överför den tidigare idealisering-
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en av modern på fadern. Själv kan 
han vara på månen - det spelar 
ingen roll! 

- Beroendet till fadern är på en 
annan nivå än tidigare till mo
dern. Nu har språket kommit in 
och den första överlevnaden är 
säkrad. Identifikationen med fa
dern underlättar överlevandet ute 
i samhället. Det är den samhälle
liga koden, så att säga. 
"Någon" och "Någon An
nan" 

- Nu menar jag att vårt språk 
släpar-efter i den samhällsutveck
ling som är på gång. I stället för 
att tala om "modern" och "fa
dern" vore det mer korrekt att 
tala om "Någon" och "Någon 
Annan". För barnet har ju från 
början svårt att skilja en männi
ska från en annan, utan upplever 
bara sin första vårdare - sitt för
sta "hav" - som "Någon". Men 
för att komma loss från denna 
"Någon" och bli en egen person, 
så krävs ju, som jag tidigare 
nämnt, denna "Någon Annan". 
Vanligtvis spelar modern och fa
dern rollen av "Någon" och 
"Någon Annan". Egentligen är 
det biologiska könet i detta stadi
um ganska ointressant (däremot 
blir det i efterhand avgörande). 

I
Men eftersom vårt språkbruk inte 
har hunnit i kapp de förändringar 
som är på gång i samhället, så har 
vi inget annat ord på denna "Nå
gon" än "modern". I varje fall 

inget som känns naturligt och 
som alla skulle förstå. Så i vår 
retroaktiva historieskrivning, när 
vi ska tala om saker vi upplevde 
innan vi lärde oss att sätta namn 
på dem, så kommer vi att kalla 
"Någon" för "modern" - även 
om det var "fadern"! 

Den idealiserade fadern 
- I det här resonemanget -

som kan förefalla nog så kompli
cerat - är det viktigt att hålla i 
minnet att det är bilderna av 
"Någon" och "Någon Annan" 
som barnet bär inom sig. Framför 
allt är bilden av "fadern" nu 
våldsamt idealiserad, och det 
gäller för verklighetens pappa att 
nu komma barnet så nära att det 
kan få en chans att plocka ner 
honom på jorden, där vanliga 
människor med fel och brister 
hör hemma. 

Modern - det stora "havet" 
Modern är ju fortfarande en 

skrämmande bild - hon är det 
stora "havet" som kan suga en 
tillbaka, så man återigen blir låst 
och ofri. Men om barnet nu 
upplever att fadern själv inte är 
rädd för modern, utan tycker om 
henne och uppskattar henne, så 
kan den skrämmande fantasibil
den sakta korrigeras mot verklig
heten. "Hon är kanske inte så 
farlig i alla fall - morsan, och han 
vet visserligen inte allt och inte 
kan han lyfta åtta elefanter heller, 

farsan, men de är ganska hyggliga 
ändå. Framför allt bryr de sig om 
mig och varandra." 

- Så om allt går bra och frigö
relsen lyckas, så står man där som 
vuxen någon gång mellan 20 och 
30 år och kan förlåta sina föräld
rar för att de inte var några gudar. 

Den "kastrerande" modern 

- Men om det nu verkar som 
om de inte har brytt sig om var
andra? När fadern är borta - vil
ket han ju fortfarande ofta blir 
vid en skilsmässa - så kan barnet 
tro att det är modern som har 
skickat bort honom. Det är här 
som den "kastrerande modern" 
kommer in i bilden, hon som är 
så hemsk och dessutom slänger 
iväg sin man - vilket ju faktiskt är 
orimligt, eftersom man inte kan 
slänga iväg någon som går. Men 
nu följer barnets fantasier inte lo
gikens lagar. Och är fadern 
borta, så finns det ingen som kan 
rucka barnets bild av den "elaka" 
modern, för själv är hennes möj
ligheter små. Hon behöver själv 
"Någon Annan" för att kunna ge 
barnet en positiv chans att kom
ma loss. Hon kan som barnet bli 
låst i tvåpersons-förhållandet. 
Det finns ingen "Någon Annan" 
i deras värld som kan ge barnet 
och modern de rätta proportio
nerna på varandra, för "Någon 
Annan" har gått sin väg. 

Nu brukar den här frigörel
seprocessen gå lite lättare för 
pojkar. Sonen upptäcker snabbt 
att han är som pappa, han är re
dan som "Någon Annan", han 
har vad pappa har - nämligen en 
penis. (Det är därför som den får 
den här stora betydelsen *i vår 
kultur.) Därför blir pojken friare 
i förhållandet till modern. Dvs, 
om fadern är sådan att pojken vå
gar gå in och identifiera sig med 
honom! 

- Vad som gör mor-dotterre
lationen besvärligare, är att dot
tern - som ju är som modern -
omedvetet kan komma att iden
tifiera sig med den onda, grymma 
modern, häxan, hon som kastre-
rar och slänger ut pappa. Pappa, 
som just då är våldsamt idealise
rad och dotterns allt. Samtidigt 
förnekar hon, på det medvetna 
planet, all sådan likhet med mo
dern och identifierar sig istället 
med pappan - han som blev för
kastad av samma moder. Därmed 
förråder hon en viktig del av sig 
själv. 

- I det symbiotiska förhållan
det - som t ex till modern - är det 
givet att man tror att den andra är 
likadan. Därför tror små pojkar 
att alla är pojkar - hela världen 

består av små pojkar! 

Hela världen består av små 
flickor 

- Men vad man inte har talat 
om så mycket i den psykoanaly
tiska teorin är att flickor natur
ligtvis tänker likadant - de tror 
att hela världen består av små 
flickor! Och varför inte - så trev
ligt som det är att vara liten 
flicka! 

- Men vad nu flickorna stöter 
på när de kommer till "språk
gränsen" är vetskapen om att så 
förhåller det sig inte - egentligen 
skulle de ha varit pojkar! Detta är 
inpyrt i vårt medvetande och det 
är ju inte en slump att den analy
tiska teorin utgår ifrån att alla 
borde ha varit små pojkar. Men 
det är ju inget som den analytiska 
teorin har skapat, utan det är ju 
själva grunddraget i vår kultur. 
Vad flickan möter i språkets 
dräkt, är en attityd, som förkla
rar henne för defekt och felaktig. 
Hon saknar något, som hon 
egentligen borde ha. Det är inte 
så att hon saknar något som hon 
önskar sig - det är överkomligt, 
för det kan man se till att skaffa 
sig, och får man inte det man 
önskar, så kan man skaffa sig nå
got annat. Utan flickan möts i vår 
kultur av en attityd som säger att 
hon borde vara något som hon 
aldrig kan vara och som hon ald
rig kan göra sig en föreställning 
om vad det är att vara. Nämligen 
pojke. Och detta som hon krävs 
på att vara har hon ingen möjlig
het att bli. 

- Det resulterar i en alltom
fattande känsla av att vara fel, att 
bli definierad som fel, fast man 
inte förstår varför! Och man kan 
aldrig rätta till det och man kan 
aldrig göra något åt det . . . 

- Det är den situation som den 
lilla flickan såväl som den vuxna 
kvinnan riskerar att hamna i om 
hon accepterar den ideologi som 
präglar det här samhället. Men 
hon kan välja själv också. Å ena 
sidan kan hon bli passiv, bitter 
och destruktiv som den kvinna 
Freud beskriver som har "slutat 
utvecklas vid trettio års ålder". 
Därför att hon inte upplever att 
livet ger henne en chans till något 
annat. Men hon kan också an
vända den situationen .skickligt -
liksom tiggarna i "Tolvskillings
operan" kan hon ta på sig offer
rollen, blir martyr och klä sig i de 
där lånade ideologiska kläderna 
och gå ut och tigga. Spela på 
männens dåliga samvete. Det er
bjuder en värld av gräsliga möj-
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PM klwUA 1H*dtw/ 
? - Å andra sidan kan den lilla 
Éickan också upptäcka att hon är 
kvinna och inte en defekt man. 
Har hon en mor som är aktiv och 
kraftfull och glad över att själv 
vara kvinna, så har hon ett bättre 
utgångsläge. Går modern där
emot in i tiggarrollen så finns det 
risk för att dottern heller aldrig 
kan komma vidare och upptäcka 
det positiva i att vara kvinna. 

- Det viktiga är att vi inte 
Sfäödigt klagar över att vi har bli-
?rife kvinnor, utan att vi går in i 
déa roU som har snidats åt oss i 
^a^faär kulturen och undersöker 

tfåjji:4en kan användas till. Först 
^ ^ e n o m kan vi skapa något 

Ö^i aktiva, kraftfulla häxan 

— Häxan, den "onda" delen i 
%Ékdern"' är aktiv, kraftfull och 
iiyfjkea. Egenskaper som vi tra-
dS*i©aellt tillskriver mannen, och 
sioin då anses vara positiva, anses 
!H£S häxan vara negativa. Vi måste 

^gå in i häxrollen för att kunna 
tipptäcka att det hon står för är 
ml^öt positivt, konstruktivt, 

ClijKXMri mycket av det som ma-
^naan står för är negativt och 
d«pruktivt. 
.;•*•' För kvinnans identitet så är 

| | ^ alltså oerhört viktigt att hon 
5JP*ftir uppskatta "häx"dragen i 
f^ själv (det starka, kraftfulla). 
¥ar hon hämtar sin kraft ifrån 
ifeor jag är mindre väsentligt. 

le f t i s t är det utifrån ett yrke eller 
tn samhällelig karriär. I vårt 

; iamnälle är det svårt att hämta 
flyfka ur hemmafrurollen. Visst 
kam man kasta sig med kraft över 
étskea, men det är ju inget krea
tivt som växer, utan ändå mest 
rutiner som måste göras om och 
o«a igen och som inte syns, som 
arbete. Men däremot kan det att 
loda barn upplevas som kraftfullt 
och nyskapande. Sedan finns ju 
komplikationen att det i vårt 
samhälle inte är riktigt tillåtet att 
vara glad och stolt över sin kraft 
och förmåga om man är kvin- * 
na . . . 
Gona sig i "kvinnligheten" 

- Ett exempel på hur vi kan 
göra något positivt av att vi har 
bhvit kvinnor, att använda rollen 
till något bra, är ju små flickor 
som har "byx"mammor och 
pappor som deltar i hem och 
barnuppfostran, men som ändå 
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envisas med att klä sig i volang
klänningar. De gonar sig helt en
kelt i det de är . . . nämligen små 
flickor, och identifierar detta, i 
det här stadiet, med att vara tra
ditionellt kvinnliga. Du kan alltså 
ha en volangklänning utan att det 
blir en fetisch, det beror helt och 
hållet på vad du använder den till 
- att stympa dig eller att frigöra 
krafter i dig! 

- Det är viktigt att påpeka att 
vi har en bild av hur vi tror kvin
norollen är och vi kan aldrig 
komma ur den om vi inte först 
går in i den. Ta exemplet med en 
kvinna som sitter och klagar över 
hur dålig hon är. Egentligen så 
har hon en annan bild av sig själv 
- av hur hon vill vara istället. 
Första steget är att ta sin egen 
beskrivning, sin "dålighet", på 
allvar och tänka "jag kanske är så 
här", för att sen kunna gå vidare 
och förändra bilden av sig själv. 

Den personliga kampen 

- Man hade ju hoppats att 
kvinnorörelsen skulle kunnat ar
beta med de här problemen och 
få ner "kvinnobilden" och "mo
dersmyten" på en realistisk nivå, 
och i viss mån har det kanske 
skett när vi tar till oss andras 
mödrar. Men med våra egna 
mödrar pågår kampen fortfaran
de, dvs konflikten kring vår egen 
självuppfattning är alltjämt lika 
aktuell. 

- Det är ju sällan som man kan 
gå till sin egen mor och säga 
"hörrudu, nu ska vi tala ut", och 
jag menar att det kanske inte hel
ler är det viktiga. Utan snarare är 
det nödvändigt att ta itu med bil
den av sig själv som denna "Nå
gon", en gestalt som man inte vå
gar identifiera sig med, inte vill 
bli jämförd med, men som man 
måste gå in i. 

- Du måste våga erkänna att 
det är helt okay att det finns delar 
av dig som du inte vill kännas 
vid, som du tycker är frånstötan
de. Men ta reda på hur de sidorna 
verkligen ser ut och känns. Och 
ta på dig ansvaret för dem, så har 
du nästa gång möjlighet att ändra 
på dem och se med lite blidare 
ögon på dig själv - och din mor. 
Och det grymma faller av. 

•r Fantasierna är alltid 
.mycket värre än verklighe
ten. 

JjorA jr. f. TAi 

Visst är det ändå också 
nån sorts fysiologisk historia 
det där, nån sorts fysisk kal
lelse. Det låter förskräckligt, 
men det känns att man är 
gjord för det, att kroppen är 
inställd på det på något sätt. 
Varenda månad väntar den 
sig det, och den blir alltid 
besviken. Och det bara rin
ner ut. Kroppen är ständigt 
beredd på att ta emot det där 
barnet, och till slut känner 
man att man bedrar sin 
kropp. 

Jag känner ingen längtan 
efter att bära nånting i 
kroppen. 

Åh, det gör jag! 

Nä. När mensen kommer, 
det är ju en glädjedag. 

Glädjedag?!? Det fattar 
jag inte. Nåt som jag tycker 
illa om i den här jävla kvin
norörelsen, det är att man 
ska tycka om sin mens. 

För några år sen fick jag 
missfall. När jag var gravid 
så gick jag omkring och 
kände mig så betydelsefull, 
så där lite hemlighetsfullt 
betydelsefull, jag är ändå lite 
mer än vad ni tror, liksom. 
Så plötsligt försvann det 
där. Och det hemskaste var 
att jag tyckte jag tappade all 
betydelse. Jag kände mig 
helt betydelselös, menings
lös. 

Apropå kvinnorörelsen så 
kommer jag att tänka på hur 
svängningarna i kvinnode
batten har påverkat det här 
med att inte ha barn. Tidi
gare var debatten mycket 
inställd på att kvinnors 
främsta uppgift var att 
erövra den värld som inte 
var traditionellt kvinnlig -
arbetsmarknaden. Vi var 
väldigt inställda på det och 
det är ju komplicerat att för

ena det med barn. Det var 
snarast en lättnad att inte ha 
barn då, för då kunde man 
ju ägna sig mycket mer 
helhjärtat åt jobbet och åt 
att göra intrång i männens 
värld. Men nu har kvinno
debatten tagit lite nya vänd
ningar och det specifikt 
kvinnliga står plötsligt i 
centrum. Vi ska bejaka vår 
kvinnlighet och vår livmo
der och allt det där. 

Jag känner mig främman
de i den här debatten, för jag 
har inte något särskilt gott 
förhållande till min livmo
der. Jag vill inte sätta mig 
och hylla den. Jag tycker att 
debatten varit så inriktad på 
det här med kvinnors spe
ciella möjligheter, barnafö-
dandet och livmodern, vår 
närhet till livet eftersom vi 
föder barn och allt det där. 
Men om vi inte gör det då? 
Alla gör ju faktiskt inte det. 
Och vad betyder det då? Att 
vi inte är kvinnor längre? 

I och för sig så är ju det 
här med livmodershyllning
ar bara snack. När vi tycker 
det är viktigt att prata om 
våra kroppar och lära känna 
dom så kallas det för livmo
dersmystik av dom som inte 
gillar att vi gör det. Men jag 
håller med dig om att det 
finns en del flummigt gods. 
Och jag kan också känna 
mig rätt utanför när jag till 
exempel läser ett upprop 
mot krig och för fred och det 
står "vi kvinnor föder 
barn". Jag gör det ju inte, 
men inte är jag för krig för 
det. Och inte är jag sämre 
eller mindre kvinna för det -
åtminstone försöker jag in
tala mig det. 



Mina barn och andras 
ungar 

Vi vill gärna dela med oss 
av vara barn. Men barn är 
inte alltid små nybadade, väl
doftande paket. Ska barnen 
vara VÅRA när vi som bäst 
behöver hjälp med dem? 

- Det är ERT fel! 
Frukthandlaren pekar på äpp

let och plommonet som min son 
just satt tänderna i och som nu 
ligger osäljbara på marken. Skyl
dig släpper jag påsarna som jag 
bär i famnen och rusar fram till 
min ettåriga Tobias som smakar 
sig fram i livet och nu är i färd 
med att pröva en ny sensation: 
apelsinen. 

Jag blir förvånad över min 
aggressivitet när jag med Tobias 
skrikande under den ena armen, 
påsarna under den andra och 
plånboken under den tredje, 
skriker tillbaka till frukthand
larn: "ja det är mitt fel, det är 
alltid Mammans fel, eller hur??" 

Argt går jag därifrån och be
slutar mig för att aldrig mer köpa 
frukt på detta ställe, nej i fort
sättningen får det bli de plastför-
packade varorna i snabbköpet. 

På hemvägen går jag in i Kon
sumbutiken för att göra de sista 
uppköpen. När jag står vid kas
san för att lasta in varorna i påsar 
och betala, går, springer Tobias 
fram till dörren som det står 
UTGÅNG på och ställer sig och 
bankar på glasrutan medan han 
tittar på trafiken genom rutan. 
Jag låter honom hållas, dels för 
att jag är upptagen med att packa 
och dels för att jag tycker att det 
är en ganska harmlös sysselsätt
ning han håller på med. Hans 
små nävar är för svaga för att 
krossa rutan. 

- Var är Mamman? hör jag så 
plötsligt upprörda röster ropa. 
Jag kollar snabbt in läget och ser 
två kvinnor, den ena säkerligen 
mormor och den andra utan tve
kan tonårsmamma, stå med sina 
kassar i händerna och handfallna 
stirra på Tobias som jollrande 

tydligen njuter av utsikten genom 
glasrutan. 

- Var är Mamman? ropar de 
igen. "Den lille spärrar gången", 
vi kommer inte ut". 

- Lyft bort honom då, ropar 
jag från kassan, halvt irriterad 
över kvinnornas handfallenhet, 
halvt road: jag tänker inte röra en 
fena! Jag fortsätter att packa 
medan jag sneglar mot kvinnan 
som slutligen ställer ner sina 
kassar, går fram till Tobias och 
lyfter bort honom som om hon 
aldrig tagit i ett barn förut. Hon 
skyndar sig ut genom dörren men 
innan den andra kvinnan som sä
kert är tonårsmamma hinner 
fram, har Tobias hunnit gå-
springa till den underbara glas
rutan igen. 

- Neej, nu får ni faktiskt ta 
hand om ERT BARN, hör jag så 
och eftersom jag är färdig med 
packandet och förstås en aning 
pressad, gårspringer jag fram till 
dörren och lyfter ut Tobias, kas
sarna och mig själv. 

Jag bor i ett relativt barnvänligt 
område på Söder i Stockholm. 
Jag bor i ett land som mer än 
något annat land diskuterar och 
prövar reformer som gäller barn: 
sex timmars arbetsdag för för
äldrar, betald föräldraledighet 
och betald särskild föräldraledig
het. Det finns om än otillfreds
ställande vad beträffar innehåll 
och antal, så dock en diskussion 
om barnomsorgen på regerings
nivå, ett socialt samvete som rör 
barnomsorgen. Vidare, de prak
tiska detaljerna: ramper för barn
vagnar på flertalet officiella trap
por, plats för barnvagnar i bus
sar, barnvagnskupéer i tåg osv. 
Listan är säkert längre. 

Tröts detta känner jag mig en
sam utsatt och förolämpad som 
Mamma. Vare sig jag befinner 
mig på Konsum eller på lekplat
sen så är det förutom i undan
tagsfall, gamla tanter och alko
holister, ingen som vågar ta i To
bias, tala till honom, titta honom 
i ögonen. Jag skriver vågar, för 
jag tror inte att det bara är en 
fråga om likgiltighet och allmänt 
ointresse för barn, istället är det i 
mångt och mycket en fråga om 
rädsla. Vår rädsla, vår svenska 
rädsla att lägga oss i, vår rädsla 
för kontakt. Många skakar säkert 
på huvudet åt dessa terapeutiska 
förklaringar och menar att det är 
SAMHÄLLETS fel. Men jag 
vare sig vill eller orkar vänta på 
en strukturförvandling. Min tre
åriga erfarenhet av kollektivt bo
ende säger mig för övrigt att mitt 
och ditt och rädsla bär vi med oss 
in i de nya strukturerna. 

Vi måste ändra på våra attity
der, det gäller både de barnlösa 
och (det skall gudarna veta) oss 
själva som har barn. 

"När jag är med mitt barn är 
jag för trött och upptagen för att 
bry mig om andras barn och när 
jag är barnledig vill jag vara LE
DIG", viskar vi till varandra. 

Jo, vi är trötta: klimatet, arbe
tet, våra krångliga relationer, 
våra BARN. Men som en ameri
kansk terapeut bevisade för mig: 
om jag för en stund tvingar bort 
tröttheten och ger lite mer av mig 
själv än jag tror att jag orkar med 
och kan så kommer jag faktiskt 
FA ENERGI. 

För vår egen skull, men också 
för barnens, låt oss pröva nästa 
gång vi handlar i Konsum! 

Marianne D. Goldman 



Förbannat också . . . Jag 
trycker pannan mot föns
terglaset. Hårt. Hårt, hårda
re, hårdare . . . Nej, inte hår
dast. Feg är jag och snål. Och 
visst har man en viss självbe
varelsedrift, trots allt. Nog 
kalkylerar summor i bakhu
vudet även i svarta stunder. 
Bakom mej gäckar tystnaden 
öronbedövande. Man skulle 
kunna tälja figurer av den. 

Ryamattan ligger hopknor-
vad under soffbordet ("Idea
liskt för er som tänker prak
tiskt! Med två enkla grepp 
kan det förvandlas till ett 
trevligt middagsbord". För 
mej är det m i n s t åtta kom
plicerade grepp plus klämda 
fingrar. Det har förblivit ett 
soffbord.) 

Hopknorvad ser mattan ut 
som en säl, en sovande säl el
ler en död säl. Vilket man vill. 
Någon har byggt en bilbana 
ner från bokhyllans femte 
hylla, någon har tagit bägge 
delarna av "Borta med vin
den" samt Schröders "Mina 
jaktminnen" och lagt som 
tyngder på vardera sidan om 
kurvan. Det är dammspår ef
ter böckerna. 

- Ja, jag vet, säjer jag högt. 
Det är massor som behöver 
göras. Högar med lagnings-
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kläder som växer bakom sy
maskinen, blommor som slo
körade stirrar på mej. Akva
riet lyser inte längre som ett 
smycke i skumrasket borta i 
rummets mörkaste hörn. 
Dom har lagt av, fiskarna. En 
efter en har dom lämnat in. 
En del har spårlöst försvun
nit, andra har blivit uppätna 
av sina kollegor. Sådan är nu 
Naturen. 

- Ja, jag vet, säjer jag till 
högen med stryktvätt i fåtöl
jen. Framför allt vet jag att 
den svarta apparaten, en gång 
uppfunnen av Alexander 
Graham Bell, kommer att 
vara tyst, förbli tyst, klassiskt 
tyst, precis så tyst som det är 
beskrivet i Vox Humana, i 
noveller av Dorothy Parker. 
Jag minns också en illustra
tion utanpå ett nummer av 
Kvinnobulletinen. Kvinna 
insnärjd i telefonsladd, evigt 
väntande. 

Och även om det skulle 
höras en signal, en skarp, gäll, 
vibrerande signal, så är det fel 
röst i andra änden. Jag vet det 
lika bra som att jag står här, 
som att ingenting blir gjort, 
att inga idéer flödar eller föds. 

Ute regnar det. Ett stilla, 
försynt regn. Och jag står här 
med min panna tryckt mot en 

smutsig ruta (som förresten 
behöver tvättas. Fyrtio pro
cent av dagsljuset går bort 
läste jag i en ambitiös rapport. 
Vilken karl skulle komma att 
tänka på tvättvatten och tra
sor just nu? Det sitter väl an
tagligen bara i vår kvinnliga 
ryggmärg sen generationer 
tillbaka). 

- Ja, jag vet, fortsätter jag 
min fängslande plädering och 
sneglar mot min vilja bort 
mot den stumma, svarta. -
Jag ger fullkomligt faa . . . 
En signal. En sprittande sig
nal, en signal full av förhopp
ningar, dårskap, galna lock
elser . . . Jag går inte fram, 
jag rusar. 

- Hej, lilla gumman, stör 
jag? 

- Neejdå, inte alls, mam
ma, inte alls. Jag var faktiskt 
på väg att ringa dej, men . . . 

- Ja, jag ville bara höra hur 
clu har det. Är allting bra? Du 
har det väl lugnt nu då barnen 
är i skolan? 

- Ja, jo . . . allt är bra. n a 
är tyst som i graven. Pennan 
vässad mot nya, djärva mål. 
Här vilar inga ledsamheter, ha 
ha. 

- Så bra då, lilla gumman. 
Jag tyckte att du såg lite blek 
ut sist. Du slarvar väl inte 
med maten? Magen mår inte 
bra av sånt. Min har krånglat 
så väldigt den sista tiden . . . 

- Nej då, jag äter ordent
ligt. Vi lever sunt här, Cecilia 
har enbart grönt i tankarna, 
hon vägrar att äta kött, så vi 
har mer eller mindre blivit ve
getarianer hela bandet . . . 
går omkring som spärrbal
longer. 

- Men hur sover du nu då? 
Sist nämnde du att du inte sov 
så bra. Kan du tänka dej, inatt 
vaknade jag av att . . . ja, jag 
vet inte vad det var, men jag 
låg och vred mej i timmar. 
Flera timmar. Först fram 
emot morgonsidan kunde jag 
somna om. Åtminstone 
slumra till. Jag har en sån 
förskräcklig huvudvärk, så du 
kan inte ana. Det värker ned 
mot högra skulderbladet och 
går opp som i en båge, undrar 
just om det ska bli ett ordent
ligt oväder. Det blir ju inte 
roligt för alla dom som ska ge 
sej ut till sina stugor nu i hel

gen. Ja, jag säjer det, jag är 
glad att jag åtminstone inte 
har det bekymret att dras 
med. Och inte kan jag pigga 
upp mej med den kopp kaffe 
heller, då säjer magen ifrån. 
Med en gång . . . Nej, det får 
bli te, kanske att jag vågar mej 
på en liten skorpa fram emot 
kvällen. Och nu regnar det 
igen. Inte kan jag gå ut, fast 
det är ju lika så gott, foten är 
fortfarande svullen. Jag mas
serar den varje kväll och ändå 
är den svullen. Jag vet inte 
vad jag ska ta mej till. Och 
vad jag ska ta på mej på föt
terna. Jag skulle ha sparat 
Pappas gamla tofflor, vet du. 
Nån glädje hade man 
åtminstone haft av honom 
d å . . . 

Jag klämmer fast luren mot 
axeln och tar itu med vikning 
av ren tvätt. Det går av gam
mal vana. I fyra högar lägger 
jag plaggen, förut var det fem 
men en har tagit sin hög och 
flyttat. 

- Ja, jag är kvar. Jag har 
ara hängt upp luren på örat. 

Nej då, det är ingen fara. Jag 
är redo, tala. Säj först namn 
födelseår och sjukdomsart, så 
antecknar vi . . . Nej, mam-^M 
ma, jag skojade bara. Jag me
nade inget illa, har du någon 
feber? 

- Nej, inte så mycket i alla 
fall . . . 37,7 i morse. I går 
kväll var den faktiskt 37,9, 
fast på kvällen stiger ju alltid 
temperaturen, det vet man ju. 
Nej, jag ville bara höra hur ni 
har det, lilla gumman. Jag 
tänker så ofta på er, ska du 
veta. Jag skulle så gärna göra 
mer, men jag känner mej inte 
riktigt kry . . . 

Nav 
av Anna Lindeberg ] 
Illustrationer 
av Ann-Mari Olsson 



Det är betydligt marigare 
att plocka upp böcker från 
golvet med tårna. Men det 
går, och dammet får ligga där 
det ligger. Jag ritar i det och 
känner hur min bubblande 
ilska, min friska, sanna ilska 
börjar gå över i en ofruktbar 
resignation. 

- Har du hört av Simon? 
Jag tycker verkligen att han 
borde hjälpa dej mer. Han har 
sej själv att skylla, det vet han. 
Det är inte ditt fel att-. . . 

- Mamma, hör på mej, 
jag . . . vi har pratat färdigt 
om det här, har vi inte? Simon 
och jag gör så gott vi kan för 
att allt ska fungera drägligt. 
Du behöver inte ha besvär 
med våra problem. Det är 
tillräckligt djävligt ändå med 
skilsmässor . . . 

- Jag vill ju bara hjälpa, det 
vet du. Jag vill inte alls lägga 
mej i, sån är inte jag. Det 
skulle aldrig falla mej in att 
lägga mej i andras angelägen
heter. Men du är ju mitt eget 
köttsliga barn. Jag kan inte 
stillatigande se på hur du mår 
dåligt. Jag säjer det rent ut. 
Du mår dåligt det kan ju vem 
som helst se. Karlar är knölar. 
Stackars lilla du . . . 

- Men snälla mamma, 
snälla, hör på mej en sekund. 
Jag vet att du menar väl, 
åtminstone försöker jag att 
intala mej det, men jag mår 
inte alls så dåligt. I såfall mår 
Simon minst lika dåligt. Och 
vi tycker ju om varann, fast vi 
inte kan leva ihop. 

- Tycker om varandra? 
Men bara du tänker dej för, 
det kan aldrig vara bra att 
flytta ihop igen. Jag säjer det 
för ditt eget bästa. Jag har in

genting emot Simon. Ingen
ting personligen, men han 
verkar så kall. Det är bara det 
jag menar. Han verkar så kall. 
Han tittar så kallt på en, tyck
er jag. Och jag får alltid en 
känsla av att han inte hör på. 
Och jag måste ju säja att det är 
viktigt, väldigt viktigt att man 
känner sej hörd, eller hur? 
Det är viktigt för mej i allafall. 

- Jo visst. Hur är det med 
din handled, kan du böja den? 
Eller är den fortfarande stel, 
tycker du? 

- Den är bättre, men inte 
bra. Det vore dumt att säja att 
den är bra. Jag gör lite öv
ningar varje morgon, men jag 
är så vansinnigt reumatisk i 
den ibland . . . ja, i hela 
kroppen. Du kan vara glad att 
du inte har några anlag åt det 
hållet. Det hade inte din far 
heller, så något gott har du väl 
från honom också . . . För
resten stötte jag ihop med din 
äldste bror häromdagen. Jag 
måste ju säja att han såg mal-
äten ut. Säja vad man vill, 
och det får man vid min ålder, 
men jag tyckte faktiskt att det 
var tråkigt att se honom så 
tärd. Håret hade krupit upp i 
riktiga vikar vid hårfästet och 
kinderna verkade urgröpta. 
Ja, er far var alldeles kal de 
sista åren, det minns du ju. 
Men jag säjer inget om det, 
har han valt att leva med en 
sån människa som Ylva, 
så . . . Ja, jag säjer människa, 
men man kan faktiskt und
ra . . . Ibland tycker jag att 
hon påminner om hans mor, 
det där lilla leendet hon har, 
och sättet att titta på en. Man 
kan undra om hon lagar nå
gon mat åt dom överhuvudta
get. 

- Himmel, mamma, han 
kan väl för jösse namn laga 
mat själv, dessutom fyllde han 
faktiskt femtio i våras, så då 
kan man ha rätt att få se lite 
gammal ut. Har du inte gjort 
något roligt, berätta! Träffat 
någon eller så? 

- Jo, i torsdags, då kände 
jag mej lite bättre så jag ringde 
Britta och vi var ute en stund, 
men hon klagade hela tiden 
över allting, så det var inget 
nöje alls. Då föredrar jag att 
stanna hemma och se på TV. 
Det var en ruskig film här
omkvällen, såg du den? Med 
den där mannen som mördade 
sin fru och stoppade henne i 
en sopsäck. Jag satt och 
tänkte på Robert hela tiden, 
inte för att dom var det minsta 
lika, din bror är betydligt 
magrare. Men det fanns nå
got över hans sätt att röra sej 
som påminde om Robert. 
Och hans fru var verkligen 
gräslig, så jag kan förstå ho
nom. 

Strax ovanför böckerna har 
jag en liten silversamling, en 
liten oputsad, gulskimrande 
samling, vilket består av ett 
antal muggar med inskriptio
ner, några bestick samt bland 
annat också en liten Alladin-
lampa som tydligen förr an

vändes som prydnad på ci
garrbricka. Jag ser en suddig 
version av mitt ansikte i den 
och jag ler ett strålande leeen-
de i dess brunfläckiga yta. 

- Är du kvar? Jag skyndar 
mej att trycka fast luren, 
samtidigt som min blick ham
nar på den stora, svarta sysax
en, som ligger där med lätt 
öppnad käft. Rösten maler i 
mitt öra, år av malande brer 
ut sej framför mej, år av oro
lig väntan. Jag ser mej själv 
stående upp till hakan i ett 
forsande, evigt svallande 
ordflöde. Jag hinner uppfatta 
några ord, innan min hand 
griper tag i saxen . . . " fram
för allt tycker jag att du är så 
tapper, vet du. Stackars lilla 
gumman, tänkte jag i morse, 
jag måste ringa och höra hur 
hon har det" . . . 

Saxen gör ett klipp, den 
spiralformade navelsträngen 
är avklippt. Samtalet klipptes 
av skulle man kunna säja 
också. Jag lägger luren på ak
variet, den svarta navelsträng
en glider ner i vattnet och jag 
drar ur jacket. Sakta, ömsint 
lindar jag sladden kring ap
paraten som vore det kring en 
älskads hals. 

- Tally ho, säjer jag högt. 
Befrielsen är nära. 

Usladden 
"Jag vill inte alls lägga mig i, sä'n är inte jag. Det 
skulle aldrig falla mig in i att lägga mig i andras 
angelägenheter. Men du är ju mitt eget köttsliga 
barn." J~^ 
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JAG AR MED 
BARN 
Lasse Hallström 
Den här filmen lär vara Sveriges 
populäraste just nu. Den handlar 
om mannens kluvna känslor inför 
den nya papparollen. Bosse, an
ställd på reklambyrå, träffar Lena, 
gymnastiklärarinna. Efter kort ro
mans blir Lena med barn och Bos
se lovar ställa upp till 150 % (ja, 
faktiskt). De delar på barnaledig
heten, vilket Bosse bara klarar av 
genom att fantisera om manliga 
våldsuttryck och genom att ha ett 
nattligt förhållande till en sekrete
rare på jobbet. Lena gör slut, Bos
se flyttar till en kompis, skriver en 
roman som heter Mansgrisen, sä
ger upp sig på reklambyrån och 
flyttar tillbaka till Lena och sonen. 

Det är en välgjord film med ko
miska poänger i varje scen. Frå
gan är om den höjer sig mer än ett 
par tum över ytliga fördomar om 
hur män är, när de famlande ger 
sig in på kvinnors traditionella ter
ritorium. Men kanske är det på den 
här nivån debatten kan börja. 

I så fall skulle jag vilja ställa mig 
frågande till skildringen av Bosses 
kluvenhet. Ena sidan av Bosse är 
en blyg kille som snurrar sitt hår 
med fingret och stammar. Den kan 
man gilla. Den andra sidan av ho
nom är en skjutgalen, våldsfixerad 
gangster som dyker upp när Bosse 
går in lite väl mycket för sin nya, 
ömsinta papparoll. Som tjej frågar 
jag mig om det är sant att män har 
dessa mordgalna fantasier och 
vad som i så fall skulle hända om 
de släppte loss dem? 

Dessutom tycker jag det är trist 
att faderskapet är skildrat som nå
got män "åker på". När Lena säger 
till Bosse att hon är med barn slås 
fängelsedörren igen kring Bosse, 
samtidigt som han lydigt säger 
"Vad kul!". Publiken vrider sig av 
skratt. 

Själv önskar jag att vi vore 
framme vid en tid då faderskapet, 
liksom moderskapet, är självvalt, 
frivilligt och något som män kan se 
fram emot. 

En film om det kanske inte skulle 
bli lika "rolig" som Jag är med 
Barn, men den skulle hjälpa oss att 
komma en bit längre. 

Ebba Witt-Brattström 

ÄNDÅ BLOMMAR 
TRÄDEN 
LM972 
VARFÖR BLOMMAR 
INTE JUNGFRU
LINET? 
LM979 
KANELTRÄDET 
Bonnier 1979 
Elsa Maria Otto 
Nyligen stod jag i ett landsortsbib-
liotek och väntade på en kamrat. Jag 
grep då en bok som låg framme och 
började läsa. När jag försjönk i den, 
log och hade ljud för mig sa min 
kamrat: - Låna hem den, vetja. 

- Sen dess har jag läst tre böcker 
av Elsa Maria Otto. 

För Ändå blommar träden har 
Elsa Maria valt en så omöjlig ram 
som judarnas uttåg ur Egypten. Men 
berättelsen kastar strålkastarljus 
över dagens Israel - trålarna som 
själva blir trälägare - över förvirring
en och kryperiet under en kolerisk 
och sadistisk stamgud. Och det är 
just koleriska och sadistiska de 
makthavare är, som idag påtving
at oss olja och kärnkraft. 

Varför blommar inte jungfruli
net? handlar om oåren i Småland i 
slutet av 1860-talet med hungers
nöd under ihållande torka och regn. 
Dystert? Nej, men allvarligt och 
muntert. Har du förresten hört talas 
om preventivmedlet "sy ihop sitt la
kan varje kväll"? 

Kanelträdet - ett flickebarn be
vittnar ett brott, Småland, ungefär 
1920-talet. Du minns filmerna Tras-
dockan eller Fönstret? Deckare av 
män som Durenmatt eller Waugh 
med småflickor som offer? Det här 
är en djupt spännande bok om Sara 
Sofias motstånd under alla slag av 
undertryckning, Pippi Långstrump är 
som en mekanisk docka med nyckel 
i ryggen i jämförelse med Sara So
fia. 

Liksom alla Elsa Marias "hjältin
nor" gör Sara Sofia mig varmt arg 
och glad, en kombination som ver
kar som en propeller. Kvinnorna, 
käringarna (i ordets alla tänkbara 
betydelser), de små flickorna spra
kar, fräser, svär, käftar emot. Och 
när inget annat står till buds sparkar 
och bits de. 

Hanna skriker åt Moses och slår 
efter honom med sin käpp: "Mitt 
humör tål snart inte mer." 

Och kan du själv tänka dig ett 
vackrare skäl till att inte äta kött än 
Hannas ord: "Jag äter hellre gurkor 
och lök, för de har inga ögon."? 

Du är klok, Elsa Maria. Och du är 
en stor berätterska. 

Britta Stövling 

INFOR GRYNINGEN 
Ingamaj Beck 
Alba 
På gränsen till schizofreni för en 
kvinna dialog med sig själv i försök 
att ta sig ur den förlamande sorgen 
inför ett missfall och den älskan-

des död. Smärtsam att läsa för att 
tragiken finns i varje rad, men än
då hoppfull för den bearbetning 
och distans till det kluvna jaget 
som boken beskriver. 

LITEN IDA 
Marit Paulsen 
Gidlunds 
Den skrämmande skildringen av 
en liten flickas upplevelser som 
barn till en "tyskhora" under ocku
pationen av Norge. Helt sedd ur 
Idas perspektiv, med den kramp
aktiga obesvarade kärleken till 
modern, det varma fosterhemmet 
och den totala förvirringen efter 
befrielsen då människornas 
hämndkänslor inte skonar ens ett 
litet oskyldigt barn. Skakande, 
nattsvart läsning som får en att 
hela tiden tänka: detta får aldrig 
mer upprepas! 

TANKARNAS KON 
Jutta Heinrich 
Alba 
En tysk, grundlig uppgörelse med 
kärnfamiljen i dess mest extrema 
form: förtrycket från en sadistisk 
fader som drabbar både modern 
och dottern, och dotterns försök att 
göra sig av med identifikationen till 
fadern på egen hand. Vilket inte 
lyckas så länge som hon upprepar 
hans sadism, men väl då hon sö
ker sig åter till modern och ser att 
denna skaffat sig ett eget liv. 
Tänkvärt! 

EWB 

KVINNOBARN 
och deras värld kan vi läsa om i tre 
fina berättelser i Opals billiga Läsa 
Lätt-serie. Det är tre tjejer som har 
jobbat ihop och skrivit varsin liten 
novell-bok om varsin barndoms
upplevelse. 

Den första heter Bästa Vänner 
av Tilda Maria Forselius. Den 
handlar om två bästisar, Jag och 
Rosa, en annorlunda invandrartjej, 
med mobbningshot inpå sig. 
Skildringen av ett barndomens 
svek när Rosa lämnas i sticket och 
Jag går över till de "vanliga" klass
kamraterna, svider länge i hjärtat! 
Fina illustrationer av Marja Ruta. 

Gudrun Utas har skrivit Inte Alls 
Rädd, illustrerad av Titti Skaaret. 
En på-pricken skildring av en liten 
flickas bearbetning av rädsla och 
mardröm i den nya otryggheten 
efter en flyttning. För den får inte 
märkas, man är ju STOR flicka nu 
och vill visa att man är Inte Alls 
Rädd . . . 

Den sista boken, Bröllopet av 
Katarina Torfason med illustratio
ner av Gunilla Kvarnström, tar upp 
den märkliga, pirrande upplevel
sen av det förbjudna. Sexualitet på 
de vuxnas revir, där en liten flicka 
sugs med in i förälskelsen till man
nen med de glittrande ögonen på 
den stora bullriga bröllopsfesten! 

Tre vackra små böcker som in
nehåller mycket. För stora flickor 
såväl som för små. Läs dem! 

Hilda 

ELISABET HERMODSSON 

ORD I KVINNOTID 
Elisabet Hermodsson 
Rabén & Sjögren 

För c:a 15 år sedan började jag lä
sa filosofi vid universitetet i Lund. 
Systematiskt tränades jag då in i 
en syn på Filosofin och Vetenska
pen som det sedan tog lång tid för 
mig att komma ifrån. Det var min
sann inte så lätt att lösgöra sig från 
den, för det är en vetenskapssyn 
som genomsyrar hela vår väster
ländska civilisation. Den har Na
turvetenskapen som sitt ideal och 
då betyder naturvetenskap inte en 
vetenskap om Naturen som inne
bär en helhetssyn, insikter i män
niskans natur och existensiella 
villkor, ledning och hjälp till mora
liska ställningstaganden eller frå
gor om världens framtid. Nej, det 
är en syn på vetenskapen som to
talt värderingsfri, oförpliktigande 
och uppdelad i små plottriga exakt 
mätbara fakta och data, utan in
bördes sammanhang, utan sam
band till några som helst livsfrå
gor. 

Ser man vetenskapen på det här 
sättet är det naturligtvis konse
kvent att man fortsätter att forska 
fram allt fruktansvärdare vapen, 
atomkraft, gifter och annan skit 
som är till för att förstöra, utan att 
ta ställning till användningen. Och 
det är ju just det man gör. Man gör 
så i vår civilisation, där vilken ut
veckling som helst ses som nöd
vändig och där denna utveckling 
utnämns till Framåtskridande. 

Men det finns trots allt folk som 
ställt sig kritiska mot en sådan syn 
och som från olika håll länge för
sökt motarbeta den. Elisabet Her
modsson hör till dessa motstån
dare som fått föra en envis och 
ofta ensam kamp. Tidigare har hon 
gjort det ur moralisk och religiös, 
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ofta mysticistisk synvinkel. Hon 
har bl. a. tagit Swedenborg till 
hjälp för att till slut finna att han är 
en typiskt manlig systembyggare. 
Hon har använt myter och konst
närliga uttrycksmedel i sin veten
skapskritik. Nu har hon också fun
nit feminismen och den har blivit 
en samlande punkt. 

I drömmen om ett tidigare matri-
arkat finns en bild av ett annat 
möjligt samhälle: ett samhälle som 
inte är så genomsyrat av manligt, 
teknokratiskt, rationellt tänkande, 
ett samhälle som är mer byggt på 
förnuft och mindre på rationalitet. 
Därför söker hon sig tillbaka till 
detta drömda urtillstånd, till ut
vecklingens vagga och förhistoria. 
Hon finner spåren av en annan ci
vilisation på Kreta, hon vilar i 
kryddoftande kretensiska land
skap, läser i skuggan av ett oliv
träd Elin Wägner och Bachofen, 
som var dennas inspirationskälla, 
och söker en egen tradition att 
bygga på. I underbara dikter där 
både det förflutna och närvarande, 
det drömda och påtagliga finns si
da vid sida lägger hon fram sin 
vision om det Andra, det möjliga, 
i skarpa essäer som blandar pole
mik med dikt riktar hon sin kritik 
mot det naturvetenskapliga be
traktelsesättet, mot vår döds
bringande civilisation med dess 
brist på moraliskt ansvar. 

Filosofi utan moral, vetenskap 
utan ansvar, det är vad hon mot
sätter sig, det är vad kvinnorna, 
som ju ändå inte bär ansvaret för 
det här samhället, borde kunna 
göra en samlad attack mot, tycks 
hon mena. Feminismen kan hämta 
inspiration ur myten om ett matri-
arkat och feminismen kan själv 
vara en inspirerande kraft mot de 
destruktiva krafterna i vår tid. 

Det är utmärkande för Elisabet 
Hermodsson att hon också i sin 
konstnärliga form och i hela sitt 
konstnärskap vägrar att godta den 
invanda uppdelningen i olika 
konstarter, också här strävar hon 
efter helhet. Hon blandar konstar
ter (som i sina visor) och hon sam
lar i sin person diktaren, musikern, 
bildkonstnären och i sina kritiska 
artiklar spränger hon in dikter. Och 
i denna bok som är en samling 
dikter och artiklar om allvarliga 
frågor om vetenskap, filosofi, 
språk, samhällsformer och "det 
övernaturliga" finns hela tiden 
Naturen som en underström; årsti
dernas växlingar och rytm finns 
med i fantasieggande bilder och 
färgstarka och doftrika glimtar och 
upplevelserna i naturens sköte blir 
visionära och överskrider gränser
na för det naturvetenskapliga tän
kandet. Hon använder sina kvinn
liga erfarenheter och konstnärliga 
uttrycksmedel till en samlad vision 
om en annan ordning. Hon mot
sätter sig det rådande i en polemik 
som på en gång är poesi och filo
sofi. 

Ene I Mel berg 
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VI HAR ETT 
KOOPERATIV 
Så heter Algotssömmerskornas 
nya tidning. Nej, inte Algotssöm
merskornas utan Norrklädersöm-
merskornas. 

Sömmerskorna på Algots har 
nämligen tröttnat på att kämpa en 
hopplös kamp mot företagsledning 
och regering för att få utveckla en 
alternativ produktion på Algots 
Nord. De har tagit saken i egna 
händer och bildat arbetskooperati-
vet Norrkläder. De ska bl a fort
sätta att utveckla arbetskläder 
som fryshus- och kraftverksove
raller, samt ta upp produktionen av 
Mahjong-kläder. I stadgarna står 
inskrivet att alla avskedade Al-
gotssömmerskor ska få medlem
skap om de önskar. 

mm mm 
ALGOTSSÖMMER-
SKORNA SJUNGER 
Sömmerskorna har också sjungit in 
en skiva, Algotssömmerskorna 
sjunger (MNW 55s). Det är en sing
el, på ena sidan finns "Maskinerna 
ska dansa" ur Mullvadsoperan och 
på den andra "Jobben ska räddas," 
som ingick i Utbildningsradions serie 
"Alternativ produktion - vad är det?" 

Kampglädjen vibrerar i sömmer
skornas röster när de sjunger: 

"Jobben ska räddas, hela lan
det ska leva 

Vi vill försöka och andra ska ta 
vid 

Alternativen växer och vinner 
med hjälp av vår fantasi" 

Hel ene Egnell 

". . . DÄR FRUARNA 
BOR" 
Husmoderns Bröst 
...om man inte vågar chansa, 
kommer inga chanser mer! 

Plågad av min gamla risiga ste
reo snurrar i skrivande stund en 
alldeles färsk platta från AMAL-
THEA (AM 11) och ur den enda 
fungerande högtalaren strömmar 
musik från HUSMODERNS 
BRÖST. Skivan heter " . . . där fru
arna bor" och den gör mig lite kon
funderad. Vada "fruar"? 

Jag spelar skivan en gång till. 
Funderar vad det är som gör att 
jag inte kan ta till mig den här 
plattan. Vad är det som gör man 
tycker om en del låtar, medan 
andra lämnar en mer eller mindre 
likgiltig? 

Dom är duktiga musiker, ibland 
blir det nästan lite för fyrkantigt 
perfekt, (med undantag för flöjtis-
ten som flyger iväg ibland), men 
jag kan inte hjälpa att jag tycker 
det blir lite tråkigt. Den är så 

I tidningen "Vi har ett koopera
tiv" beskrivs hur kooperativet bil
dades, hur det ska arbeta, vad 
som ledde fram till det, företagets, 
regeringens och fackets ageran
de. Där finns också artiklar om 
andra teko-företag, om arbets-

"välstädad" på nåt vis. (Kanske är 
jag påverkad av mina halvvuxna 
barn, som just nu övertar stereon 
och spelar Ebba Grön varvat med 
Mörbyligan, kanske mina 10 år 
som välstädande hemmafru gör att 
jag reagerar mot den här skivan.) 

Kanske är det också rösterna -
dom är så "tjejiga" (i den gamla 
betydelsen: svaga och pipiga), 
ibland låter det som en doa-kör 
som försvinner i kompet, dom låter 
så snälla och högklackade och just 
nu är jag trött på alla "svaga" 
kvinnoröster. 

Det hänger väl ihop med det 
förtryck jag tycker skolan utövar på 
oss tjejer - (min dotter som är 9 år 
brukar sjunga för mig dom sånger 
hon lär sig i skolan. Då sjunger hon 
med en ljus, svag röst. Men när 
hon och jag brukar sjunga dom 
låtar jag har skrivit vågar hon 
sjunga ut med stor och kraftig 
stämma. När jag frågar varför hon 
måste sjunga så där "ynkligt" i 
skolan, så säger hon att det är så 
visfca sjunga!) 

Nu har jag lyckats återerövra 
grammofonen för ett tag och jag 
lyssnar på HUSMODERN igen. 
Och jag tror jag förstår nu, vad det 
är som gör att jag inte tycker om 
den här skivan. 

"En del tror sig veta bättre 
och påstår att plast är fult 
men hur kan dom då förklara 
att det finns i varenda hus 
Nej plast är till glädje och nytta 
och billigt att göra med 
finns i alla möjliga färger 
så sätt i gång och klä" 

Jag märker att jag inte förstår -
vem är det som sjunger? Vem är 
det som vill berätta detta för mig? 
Fruarna? Husmoderns Bröst? Det 
talas ofta om "vi" i låtarna. Vilka 
vi? Och vem är det "v i" talar till. 
Jag har i alla fall svårt att sjunga 
med i den texten. 

Och är det inte just den makten 
som sånger har: att få oss att 
sjunga med, att lära oss texterna, 
låta orden bli "våra"? Jag tror att 
det är viktigt att vi skriver texter 

kooperativ och alternativ produk
tion i andra länder, en artikel av 
Åke Olsson om alternativrörelsens 
utveckling och en hel del annat 
matnyttigt och intressant. 

För mig, som skam till sågandes 
följt med dåligt vad som hänt på 
Algots Nord, var det nyttigt att få 
en repetition i klar och överskådlig 
form, och i samma tidning en bred 
och spännande översikt om vad 
som händer på det här området 
inte bara i Sverige. Det är läsning 
som gör en glad och får en att 
hoppas. 

Tidningen är tänkt att återkom
ma periodiskt. Du kan beställa den 
från NORRKLÄDER, Gymna
sievägen 12, 931 57 SKELLEF
TEÅ. Tel: 0910-39356 

eller genom att sätta in 5:- på pg 
14 65 78-0 

som är våra, dvs. uttryck för egna 
tankar och funderingar. Inte vad vi 
tror att andra tänker och tycker. 

Kommer att tänka på alla sånger 
om kärlek som skrivits av män till 
andra män, men som sjungs av 
kvinnor. Det har varit evighet och 
bara du och jag kan inte leva utan 
dig och jag vet inte vad. I alla fall 
jag gick på alltihop, lärde mig tex
terna och trodde det var mina egna 
kvinnliga tankar. (Rösten jag hör
de sjunga var ju en kvinnas.) 

Därför är det så viktigt för mig att 
höra vem det är som sjunger, 
vems tankar och funderingar jag 
får lyssna till. Jovisst, ironi är fan
tastiskt, men då måste den vara så 
klar och knivskarp att den förmår 
skära genom dunklet. 

"Ge mej pengar, pengar, peng
ar, pengar" heter det i en av låtar
na. Är det en taskig visa om fruar
na som lever på sina män, en 
schablonbild som varenda mans
gris omfattar (tänkt på Strindberg 
bara)? Eller är det så som Husmo
derns Bröst vill skapa jämlikhet 
mellan könen - vi ska sno karlarna 
på deras stålar?? Nej det vill jag 
inte tro. 

Tyvärr, jag kunde inte tända på 
denna skiva. Efter en massa ge-
nomspelningar, har jag inte lyckats 
lägga en enda låt på minnet (utom 
Sjömansvisan som jag kunde för
ut). Men bara det att kvinnor job
bar med musik, med melodier och 
texter är positivt tycker jag, (foto
grafierna på textomslaget är sköna 
- där finns både kraft och mod) 
och precis som Maria Lindström 
skriver: ". . . om man inte vågar 
chansa, kommer inga chanser 
mer". Jag ser fram emot mera 
BRÖST-toner! 

Anita M. (Eriksson) 

S 
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En svensk 
Om de reella hoten mot kvinnorna, och om 
dem som ligger i bakhåll i dessa tider av 
ekonomisk åtstramning, skriver här Inga-
Lisa Sangregorio. Måste kvinnorörelsen 
välja mellan bröd och rosor? 

Allt var bättre förr, när 
kvinnorna var hemma och 
födde barn och höll käften. 

Detta är, tror jag, en vida 
spridd åsikt och har säkert 
alltid varit det. Den föränd
ring vi kan iaktta i dag är att 
det plötsligt har blivit möjligt 

i att säga detta, inte bara i herr
bastun utan också på tidning
arnas ledar- och kultursidor. 
Förändringen har gått chocke
rande snabbt. Det tycker åt
minstone jag, som mest läser 
någorlunda civiliserade tid
ningar och oftast umgås med 
människor som har någon 
reda i huvudet. 

Nu rivs sådant som det tagit 
många år att bygga upp i rask 
takt ner, och inga argument 
tycks vara för tarvliga för att 

^ \ j användas i debatten. Sveriges 
ekonomiska kris beror till 
exempel på pappaledigheten, 
visste ni det? Och Sveriges mo
raliska kris beror på abor
terna. Sveriges ekonomiska 
och moraliska kris beror på 
daghemmen. Och bakom allt-

j ihop spökar boven i dramat: 
kvinnorörelsen. Vad är vi 
annat än manshatare, onatur-

WW**^ liga antikvinnor som offrar 
Å barnen för våra karriärer, 

dödar dem i våra kroppar och 
utsätter de alltför få vi föder 
fram för daghemmens out
härdliga fasor. 

Illavarslande 
regeringsu tspel 

Överdrift? Jag skulle kunna 
göra ett collage av artiklar och 
uttalanden som innehåller allt 
detta och lite till. Och nog är 
det uppseendeväckande och 
illavarslande att Fälldin, Boh
man och Leijonborg (folkpar
tiets partisekreterare) har 
mage att uppträda på Filadel-
fia och döma ut den nya 
abortlagen till förmån för den 

gamla (den ni vet där abor
terna gjordes så sent att död
ligheten var högre för legala 
än för illegala aborter). Nog 
är det nedstämmande att Da
gens Nyheter på mindre än en 
vecka har fyra stora artiklar 
om hur dyrt och dåligt det är 
med daghem. Dagens Nyhe
ter, inte Svenska Dagbladet. 

När det blir kris dammas 
verkligen alla gamla fördomar 
av och blir som nya. Sanna 
mina ord, det kommer inte att 
dröja länge förrän något ljus
huvud på nytt får för sig att 
det bästa sättet att minska ar
betslösheten är att skicka hem 
de gifta kvinnorna. Detta 
kommer dessutom att moti
veras med rättviseskäl — för 
visst är det väl orättvist att 
somliga familjer har två för-
sörjare och andra ingen alls . . 

Det otäcka med den "kris" 
som enligt allmän utsago 
drabbat Sverige och hela väst
världen är att den tycks sitta 
i själen. Det finns en stor oro 
och ett missmod bland män
niskor som förlamar hand
lingskraften och (eller är jag 
för pessimistisk?) lockar fram 
våra sämsta i stället för våra 
bästa sidor. I stället för att 
tillsammans kämpa för en för
ändring börjar människor an
falla varandra och leta efter 
syndabockar: det är invand
rarnas fel, det är mammornas 
fel som ställer krav på dyra 
daghemsplatser. Det finns ett 
politiskt vakuum som förr eller 
senare kommer att erövras av 
någon: frågan är av vem. 

A r försämringen 
oundviklig? 

Även de som inte önskat 
någon förändring börjar nu 
inse att det inte är möjligt att 
fortsätta på samma sätt som 
hittills, men denna insikt leder 
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vinna tiger 
mte till handling utan till 
fatalism. "Vi kommer att få 
det sämre" — det är det bud
skap som vi möter på alla 
håll, och allt fler tycks ha tagit 
det till sig, accepterat det som 
ett oundvikligt öde. 

Då är det viktigt att slå fast 
att det inte finns någon an
ledning till att vi skulle behöva 
få det sämre, i någon rimlig 
benärkelse. 

Kommer tekniken att göra 
att det behövs färre arbets
timmar i produktionen? Så 
bra då, då delar vi på det nöd
vändiga arbetet och får mer 
tid till att göra allt det vi inte 
hinner i dag och därmed en 
mycket högre levnadsstan
dard. I dag, när arbetslöshe
ten hålls fram som ett spöke 
och barnens alltför långa dag
hemsdagar används som ett 
tillhygge mot mödrar som 
redan har dåligt samvete, 
måste kravet på sextimmars-
dagen drivas hårdare än 
någonsin. Det är tyvärr bara 
kvinnorna som driver det kra
vet: låt oss då göra det till
sammans och så att det hörs. 

Bröd eller rosor — 

måste vi välja? 

Vad gör då kvinnorörelsen? 
Vimsar vi omkring och ägnar 
oss åt livmodersmystik (nyaste 
universalskällsordet) i stället 
för att driva klasskampen? 
Det är en kritik som riktats 
mot bland andra Kvinnobul
letinen. Vi har skrivit för lite 
om arbetslivet, daghemskam
pen, det fackliga arbetet och 
för mycket om kvinnors krop
par och själar — ungefär så 
har kritiken låtit. 

Uppriktigt sagt har vi inte 
tagit kritiken så hårt, eftersom 
så många sagt och skrivit att 
de tycker Kvinnobulletinen 
har blivit mycket mer spän
nande på senare år. Själva har 
vi valt ämnen som vi bedömde 
att vi hade möjlighet att be
handla på ett nytt sätt och som 
vi fann försummade på andra 
håll. Kvinnobulletinen, har vi 

sagt oss, ska vara den tidning 
där det är möjligt att skriva 
sådant som ingen annan tid
ning tar upp. Vi inte bara kan 
utan bör ta risker, gå lite 
längre än den så kallade goda 
smaken bjuder, flytta grän
serna — ungefär så har vi 
tänkt. Vi har utgått från att 
vi och våra läsare var eniga om 
de grundläggande kraven och 
att vi inte behövde göra varje 
nummer till en illustrerad pro
gramförklaring. 

Kanske har vi ändå försum
mat en del tydliga tecken på 
att vinden har vänt och att det 
snart nog kan bli frågan om 
att försvara det alltför lilla 
som kvinnorna vunnit de se
naste åren. Revolutionen står 
dessvärre inte på dagordning
en: här gäller det för ögonblic
ket att hindra reaktionen från 
att vinna alltför stora segrar. 

Innebär det att vi måste 
sluta leden och avstå från våra 
omåttliga krav på frigörelse, 
inte "jämlikhet", på en kvali
tativ och inte bara en kvanti
tativ förändring? Innebär det 
att vi måste väga varje ord vi 
skriver för att inte riskera att 
mot vår vilja stödja de nyreak-
tionära tendenserna? 

Jag tror det skulle vara en 
livsfarlig utveckling. All cen
sur är dålig, men värst är själv
censuren. Det är faktiskt möj
ligt att ifrågasätta lönearbetets 
innehåll och organisering utan 
att slutsatsen måste bli "det är 
bättre att stanna hemma". Det 
måste vara möjligt att disku
tera om det är bra att allt 
större delar av det osynliga 
arbete som kvinnor i alla tider 
haft huvudansvaret för för
vandlas till lönearbete utan att 
en sådan diskussion ska tas till 
intäkt för att rusta ner den 
offentliga sektor som i dagens 
samhälle är livsnödvändig. 
Och det måste finnas utrymme 
för våra existentiella behov 
även när snålblåsten viner, ja 
alldeles särskilt då. Valet står 
inte mellan bröd och rosor: tro 
inte dem som säger det. 

Inga-Lisa Sangregorio 

Illustrationerna är gjorda av den japanska konstnärinnan Kioko 
Tsuchihashi som bl.a studerat vid konstfack i Stockholm. 
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Vill du läsa mer i utkomna nummer av Kvinnobulletinen? 
Beställ 5 valfria nummer fr.o.m. årgång -73 t.o.m. -80 så får du 
dem för 10:-, 10 stycken kostar 20:-. Vid varje nytt kapitel i 
boken finns omslagen där huvudartiklarna oftast står. Hela 
årgång 1981 kostar 25:- (ordinarie pris 55:-). 

Sätt in pengarna (lägg på 5:- för portot) på pg 85 04 72-2 2 och 
skriv på talongen vilka nummer du vill ha, eller ring g 08/ 
10 76 26 måndagar 12-14. Du kan givetvis även beställa erensta-
ka nummer till ordinarie priser. 

Temablock i -81 års nummer: 
Nr 1: Om häxor och kvinnor över 40 
Nr 2: All världens kvinnor 
Nr 3-4: Lesbianism samt Kvinnor och ekonomi 
Nr 5: Drömmens kvinnorum - och verklighetens 
Nr 6: Fred, makt och språk 
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