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Inta scenen!
“Vi reser jorden runt
och lever som vi vill”

Vem hjälper gatubarnen?
Smal, sminkad, sexig – krav på unga tjejer

Tillsammans är vi starka
Kära unga vänner!
Ni har det första numret av Darvag
framför er.
Darvag verkar och har verkat för barn
och ungdomars rättigheter. Försöker
vara en bro mellan ungdomar och
vuxna. Darvag vill vara ett glatt och
upplysande magasin.
Visst talar vi om svårigheter också
men inte för att fördöma utan för
att bemöta, förklara, samla mod och
åtgärda med livsglädje och humor.

Ida Andersson skriver om det livfulla
vardagslivet och resor kors och tvärs
över jorden. Här får de som går och
tror att dagens ungdomar inte är
engagerade i något och bara ute och
cyklar svar på tal.
Banafshe Sadjodi Zabetis krönika
fortsätter beskriva en annan bild av
samma fråga.
Edvard Ankarudd, Ung vänster,
är en bra föreblid för ungdomars
engagemang i dagens internationella
och sociala frågor.

Tyvärr lever vi en grym värld som
begränsar våra möjligheter. Miljontals
ungdomar runt om i världen saknar
alla möjligheter som en människa är
värd. Men vi har livet kärt och tro mig,
det finns inget och ingen som kan
stoppa oss människor, speciellt inte
de unga krafter som vill skapa en bättre tillvaro för sig och sina medmänniskor. Från det minsta i vardagen till de
största och omfattande målen.

Darvag kommer att presentera
olika gruppers och organisationers
aktiviteter. Naturligtvis de som inte
motsäger våra stadgar.
Nästa nummer ägnas åt arbetslivet
med alla dess svårigheter och möjligheter. I de kommande numren
försöker vi även att ur ett internationellt perspektiv bekanta ungdomar
med varandra.
Trevlig läsning.

Låt oss tillsammans skapa en atmosfär
där vi kan hjälpa varandra, dela erfar-
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enheter och bygga självförtroende,
där både ni ungdomar och vi före
detta unga kan glädjas.
På persiska är Darvag en trädgroda
som sjunger just när det ska regna
efter torkan. Därför är hon glädjespridare och blomstrande tiders budbärare. Och är det inte just det som vi
alla är ute efter? Att förverkliga våra

drömmar.
I detta nummer undrar vi ur olika perspektiv vad som utmärker ungdomar.
Expressenjournalisten Burre Behjou
frågar sig varför galenskapen och
kåtheten försvinner med ungdomen.
Och han uppmanar dig att ta hans
motto: Du är inte barnslig förrän du
tror att du är vuxen.

SUSAN BAHAR
REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

Dikten om Darvag
Mina plantager tårades ur
Parallellt med grannes plantage
Liksom
Det regnar tårar av de sörjandes väntande ögon
Vid den nära stranden
De regniga dagarnas budbärare Darvag
Säg mig, när skall regnet falla
I min mörka trånga
Stuga
Som är tom på glädje
Och dess träväggar spricker
Av torrhet
Som kamraters hjärtan i längtan efter varandra
Regniga och blomstrande dagars budbärare
Darvag säg mig
När kommer det efterlängtade kära regnet?
Darvag

Nimma Yushij
(1897-1960)
Nypersiska poesins skapare
Översättning
Susan Bahar
Baharan Sadjodi Zabeti

Livet på gatan
Gatubarnen är i dag symboler för lidande, fattigdom,
misär och den totala rättslösheten som miljontals barn
lever under i den allt råare och krisdrabbade världsekonomi. Gatubarnen är en av de mest utsatta grupperna i
samhället.

I dagens Iran, ett land som är
svårt sargat efter 24 års vansinnigt islamiskt styre, är gatubarn
en allt vanligare företeelse och vi
kan utan större tvekan påstå att
de iranska gatubarnen är bland de
mest utsatta gatubarnen i världen.
Många av dem dödas och töms
på sina organ. Många tvingas sälja
sin kropp på gatan eller sälja sina
organ till sjukhusen för att kunna
överleva. För att väcka människors
medlidande och bli “lämpligare”
tiggare tvingas många barn ta till
farliga metoder, som att under
långa tider sitta i särskilda boxar
och tigga, vilket hämmar deras
utveckling. De utnyttjas också för
att distribuera narkotika.
Enligt officiell statistik har antalet
gatubarn i Iran på ett förvånande
sätt mer än femtiodubblats under
de senaste sex åren. Från att ha
legat på den höga nivån på 20 000
under 1996 överstegs miljongränsen under 2002.
POLITIKERNA TAR INTE ANSVAR

Vi vet att antalet gatubarn har
utökat kraftigt i Iran. Vi vet att varje
dag tvingas de iranska gatubarnen
uppleva helvetet i sin vardag.
Samtidigt vet vi att den iranska
islamiska republiken inte gör
någonting positivt för att stoppa
den omänskliga situationen.
Tvärtom! Den iranska regimen
har stängt de fåtal organ, såsom
“de gröna husen” och “Reyhane
center”, som tidigare har funnits
och gett gatubarnen en hjälpande hand. Genom sitt agerande visar regimen hur oansvarigt den behandlar frågan om
gatubarnen och hur den gång på
gång bryter mot alla löften som
givits till FN:s barnkonvention, ILO,
Barnvalutafonden, med flera.
Att gatubarnen finns, att
gatubarnens
blotta
existens
orsakat många problem i samhället, går inte att bestrida.
En stor andel av barn under 15 år
arbetar i mindre och större produk-

FAKTA GATUBARN

Alla gatubarn arbetar för att försörja sig och/eller för att
hjälpa familjen.
Barnen arbetar i genomsnitt tolv timmar per dag.
De flesta gatubarn är mellan fem och 14 år gamla.
Även om tiggeriet kan betraktas som ett lönsamt arbete,
är det bara sju procent av gatubarnen (främst flickor)
som ägnar tid åt det. Andra gatubarn säljer olika sorters
produkter, putsar sko, tvättar bilar, mm.
75-80 % av dessa barn bor med familjen.
65 % av gatubarnen är iranier. En majoritet av de resterande barnen kommer från Afghanistan och Pakistan.

BARNEN BEHÖVER STÖD

I Iran finns det mer än en miljon gatubarn. De flesta jobbar i genomsnitt tolv timmar om dagen.
Foto: Mana arkiv

tionsenheter i Iran. Till dessa
tillkommer alla barn som arbetar i
produktionsenheter med färre än
fem anställda (ett exempel är barn
som i den “heliga” staden Qom
hyrs ut till ägare av mindre mattfabriker), alla barn som arbetar på
familjens gård och i mindre verkstäder, samt alla barn som tvingas
arbeta i hemmet.
Först när vi har en total bild av
andelen arbetande barn i det
iranska samhället kan vi få en
förståelse för vår tids slavar och
slavinnor. Först då kan vi förstå hur
kapitalet skor sig på vår tids små
trälar.

“MISERABLA TIGGARE”
Under de senare åren har man
skrivit en hel del om de iranska
gatubarnen och massmedier har
publicerat tillförlitliga nyheter om
denna företeelse, men tyvärr har
man låtit bli att skriva om rötterna
till gatubarnens existens. Man
berör frågan på ett ytligt sätt och
därför får de som verkligen vill
göra något åt problemen ingen
möjlighet att få kännedom om
verkligheten bakom frågan. I stället för att söka de verkliga rötterna

till företeelsen, i stället för att göra
något åt dess verkningar, kallar de
ansvariga dessa, samhällets olycksbarn, “miserabla tiggare”, “föräldralösa”, “afghaner”, “icke-tehranier” för att på så sätt komma förbi
frågan och dess verkliga orsaker.
ROTEN TILL PROBLEMEN

Barnen kallas för “individer med
icke-produktiva arbeten”, de omänskliggörs. De ansvariga vill gömma
undan den verkliga sanningen:
gatubarnen, oavsett om de är från
Tehran, Lorestan, Baluchestan,
Kurdistan eller andra provinser i
Iran, oavsett om de är iranier eller
har sitt ursprung i Afghanistan, är
barn till arbetarklassen, barn till
arbetslösa, lottlösa föräldrar, barn
till de förtryckta folken som på
grund av den utbredda fattigdomen tvingats till gatorna eller till
ohälsosamma arbeten.
De omedelbara orsakerna till
gatubarnens existens är många:
arbetslösa, fattiga föräldrar, föräldralöshet, otrevliga skolor, och
så vidare, men dessa faktorer är
ingenting annat än verkningar till
problemets verkliga rot.

Det har gått 13 år sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Men fortfarande är
det många barn som berövas sina
mest grundläggande rättigheter.
Med hänsyn till det dramatiskt
ökande antalet gatubarn i Iran och
med anledning av att den iranska
regimen varken visar vilja, intresse
eller lämplighet för att ta itu
med denna väsentliga fråga har
föreningen “Stoppa barnarbete i
Iran” beslutat att intensifiera sina
ansträngningar för att på en internationell nivå fördöma Islamiska
republiken och ge stöd till de iranska gatubarnen.
Det gör vi exempelvis genom
att sprida information om den
rådande situationen, genomföra
namninsamlingar (se sista sidan),
ordna offentligt möte och så
vidare. Vi uppmanar alla fackliga
organisationer och fackföreningar,
alla organisationer som arbetar för
mänskliga rättigheter och barns
rätt och väl, alla politiska sammanslutningar och partier och alla
demokratiska och frihetsälskande
människor att underteckna vårt
upprop och på så sätt hjälp oss att
uppnå de uppställda målen.

SUSAN BAHAR
ORDFÖRANDE FÖR “STOPPA
BARNARBETE I IRAN”

“Vi reser jorden runt
och lever
som
vi
vill”
Vad utmärker dagens unga generation kan man fråga sig och
följdfrågan lär bli: finns det några
gemensamma nämnare? Jag
skulle vilja påstå att i och med den
ständiga globaliseringen så blir vi
mer och mer influerade av övriga
Europas livsstilar. Mode, musik och
resor är gemensamma nämnare i
ungdomars liv.
RUSSINEN UR KAKAN

Dessutom har vi stort intresse
för andra kulturer: litteratur, mat,
dans, sång och seder får oss att
öppna ögonen och spetsa öronen
lite extra. Svenskar gillar att plocka
russinen ur kakan och tar gärna ett
glas vin till middagen som fransmännen eller sover en liten siesta
under eftermiddagen som sydspanjorerna. Det får oss att känna
oss lite mer kontinentala och det
ses som positivt. (Vem vill identifiera sig med den kalla, anonyma/
blyga och ofta fulla svensken som
så många utomlands tror att vi
är??)
VAD ÄR LYCKA?

Idag lever vi som vi själva vill och
inte som våra föräldrar gjorde. Vi
sjuttio- och åttiotalister väljer att
gå ut gymnasiet och sedan ägna
några år åt att resa och upptäcka
oss själva, vår omvärld och vart
vi hör hemma. Detta innebär att
flertalet av mina vänner har surfat på höga australiensiska vågor,
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mediterat i Goa och tillbringat fem
dygn på transibiriska järnvägen. Är
vi då lyckligare än våra föräldrars
generation? Vad är lycka? Kanske
att blejda fram på boulevarderna
genom Paris under ljumma sommarnätter och ta en cola på ett
café eller steka sig på en strand i
Marbella?
Vi reser som galningar jorden
runt, helst mer än ett varv och kollar in tempel i Japan, tar dykcert i
Thailand på tre dagar och shoppar
billiga märkeskläder på små utomhusbasarer i Hong Kong. Vi åker på
lejonsafari i Kenya och intresserar
oss för gatubarnens horribla situation i Brasiliens kåkstäder. Vi söker
lycka och kärlek överallt och drar
oss inte för engagemang – när det
passar oss.
INDIVIDUALIST – JAVISST

Vi räknas som den nya generationen som vuxit upp på dagis
och vi är kanske världens (?) mest
tränade folk i att grupparbeta. Vi
bor gärna i trånga små ettor på
söders höjder eller i stora förortslägenheter i kollektiv med ett gäng
kompisar som är lika fattiga som
vi själva, men som bara vägrar att
bo kvar hos mamma, styvpappa
och katten Lazze. Vi gör som vi
vill. Individualister, javisst, men
jämställda, respektfulla, ödmjuka
universitetsstuderande,
mångkulturella svenskar, det är vi det.
Och vi är stolta över vårt ursprung,

Vem vill inte till Marbella?

våra udda namn och allt vi tar oss
för. Vi lever 24 timmar om dygnet
och hinner med att ha extrajobb
på ICA, festa, plugga, träna, fika i
timmar och ibland tar vi oss för allt
tråkigt som att städa, tvätta och
sova.

gen, vi äter på Burger King för där
har vi rabatt och annars hänger vi
allt som oftast på alla söders hak
med happy hour pris, 19 spänn för
en stor stark, “jo, jag har nog råd
med en till om jag hoppar lunch i
morgon”.

LIVET MED RABATTER

FISKBULLAR OCH GRÖT

Det ses som nödvändigt ont men
likväl gör vi det. Vi är supermänniskor, Sveriges framtid, som
är ständigt fattiga på grund av
underbetalda slavjobb och taskiga
CSN-bidrag, men vi är duktiga på
att utnyttja allt vad studentrabatter och ungdomserbjudande
heter. Vem har inte ätit snabbmakaroner och nudlar i en vecka för att
kunna köpa senaste mobilen eller
jordens läckraste skor för horribelt
överpris? Vi åker standby med SAS
för att hälsa på Fia i Lund över hel-

Saker vi älskar att hata: CSN, svenska pissvädret, tunnelbanans förseningar, Pressbyråns äckelkaffe
(men vadå, man får ju med en
kanelbulle för 15 spänn och det
är ju typ frulle). Två läger finns,
de som bara äter ute eller inte alls
och sen har vi de som tvingar i sig
allt som är billigt såsom blodpudding, fiskbullar och gröt vareviga
morgon. Ägg kan numera köpas
billigt, tjugo spänn för en platta
med 30 ägg på RIMI. Ja, och ägg
blir man mätt av, åtminstone kan

man slänga ihop en omelett med
alla grönsaksrester i kylen eller
annars svischar man ihop ett
gäng pannkakor, äggröra eller
stekt ägg på en macka. Det finns
inga gränser för vad vi kan göra
– om vi bara vill.

När slutar man vara
galen och kåt?

13,5 SMS OM DAGEN
Vi är små entreprenörer som
har erfarenheter av allt. Vi är det
upplysta folket som har internet som bästa vän och som
skickar 13,5 sms om dagen för att
hålla kontakt med polarna och
familjen. Vi lägger pengar på hårfrissan, kläder och kaffe och pocketböcker. Och vi vägrar betala för
musik så det fixar vi på nätet, det
laddas ner från olika sajter eller
så bränner vi cd- och dvdskivor.
Alla äger en mobil, tv, video, dvd,
dator, och en musikanläggning.
Ingen betalar tv-licensavgift eller
fullpris på DN.

IDA ANDERSSON

Foto: Mana arkiv

Hur ofta har du inte gnällt över att dina föräldrar inte förstår dig? Att vuxna
är stela, oförstående? Inte fattar någonting? Gissa vad, du kommer att få
fortsätta gnälla. Helt enkelt för att det händer någonting med människor
när de blir äldre. Någonting som gör att de glömmer bort hur det känns att
vara ung och lovande, kåt och galen, kär och sinnessjuk – totalt odödlig. Det
är omöjligt att säga när förändringen kommer, men troligtvis är ungdomen
något som bara rinner bort med åren, gradvis.
Jag har märkt det själv, tidens gång har förvuxnat mig och har gjort mig
tråkig. Åtminstone jämförelsevis. Ett tag klättrade jag på fönsterkarmar och
gick mellan fönster. På utsidan av huset. Tio meter ovanför marken. Man kan
lugnt säga att jag undviker sånt i dag.
Missförstå mig rätt, livsfarlig klättring är ingen bra idé och ingenting du ska
testa, men sjuka upptåg är en del av din ungdomstid som försvinner när du
blir äldre. En del av förändringen är naturligtvis av godo, vuxenheten har sina
fördelar, men oftare och oftare undrar jag om den delen är tillräckligt stor för
att det ska vara värt det. (Inte för att man kan strunta i att bli äldre, oavsett om
man vill eller inte).
Den odiskutabla sanningen är dock att många, många möten – dagligen
– vuxna och ungdomar emellan skull bli närmast smärtfria om någon kunde
hitta en lösning på problemet.
Någon borde sätta en grupp forskare på saken, ett gäng riktigt duktiga män
och kvinnor som kan ge oss svar på frågor som:
 Vad är det som gör att människor anammar en klichébild av vad “vuxen” är
bara för att åren passerar?
 Varför glömmer vuxna bort alla känslor de hade i sin ungdom?
 Hur gör man för att behålla en del av den förståelse som man hade som
ung?
 Varför är det så svårt för föräldrar att sätta sig in i sina barns livsvillkor?
En märklig grej i sammanhanget är att föräldrar och andra vuxna gärna berättar om alla tokiga saker de gjorde under sin ungdom och dessutom har mage
att skratta åt sina egna historier. Men så fort du gör någonting – det behöver
inte ens vara hälften så korkat – får du en utskällning. Ofta åtföljt av den klassiska förklaringen:
– Jag vill inte att du ska behöva gå igenom samma saker som jag gick igenom.
Fråga: Vadå, slutade det så illa för dig? Det gjorde ju inte det, uppenbarligen.
Men när en person glömmer bort hur det var att stå mitt i en situation, exempelvis ungdomen, så känns allting som omgärdar de åren mycket, mycket
farligare. Varför tror vuxna att de var ensamma om att under sin ungdom gå
igenom saker som de upplevde som livsviktiga problem? Som de vill skydda
sina barn ifrån?
Alla har mer eller mindre extrema problem som unga, det är en av ungdomens negativa sidor – man kan vara så väldigt, väldigt känslig för en massa
saker. Där är vuxna, visa av erfarenhet och livsvana, många gånger mindre
känsliga.
Mina råd:
 Glöm inte bort hur det känns att vara ung. Omfamna känslan, bär den med
dig och håll den levande inom dig. Det kan bli ett hemligt vapen i ditt föräldraskap i framtiden, på riktigt.
 Nästa gång du får en utskällning för något – var den vuxne i sällskapet. Det
är långt ifrån lika kul att vara vuxen som det är att vara 16.
 Och ta mitt motto med dig i livet:
Du är inte barnslig förrän du tror att du är vuxen.

BURRE BEHDJOU
REPORTER, EXPRESSEN
Glöm inte hur det är att vara ung.
Foto: Mana arkiv
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Det är fredagskväll september 2002. Jag står
vid Medborgarplatsens
tunnelbana och väntar
på en väninna.
Jag har mina finbyxor
på mig, en svart partytop och en varm jacka.

Har givetvis kammat håret och
använt lite mascara för att dölja
mina trötta ögon från en hård
men lärorik arbetsvecka. Jag
observerar människorna omkring
mig, nyfiken på vilka de är, vad de
gör och hur de tänker. Plötsligt ser
jag tre tjejer som hörs och syns
mest. De har klätt upp sig och har
mycket smink på sig. De har varsin
mobiltelefon i handen och pratar
högt, så högt att man inte behöver
tjuvlyssna på konversationen.
POPULÄRA TJEJER

Jag bildar en uppfattning av det
yttre jag precis skådat av dessa
tre tjejer och kommer fram till att
de här tjejerna är pålästa! De kan
citera varje mening som skrivits
och sagts i Vecko Revyn, Elle och
Vogue.
Med andra ord uppskattad lit6

teratur för många av dagens ungdomar. Jag kan också konstatera
att dessa tjejer som hörs och
syns mest är så kallade populära i
skolan.
De har kläder à la mode och de
senaste mobiltelefonerna och
hänger ute sent på fredagskvällarna.
Varför min reaktion är så stark
och varför jag börjar analysera
dessa helt okända tjejer är för att
jag bakom sminket och allt det
andra coola kan se att de är max
elva tolv år.
Det gör självklart ont i mitt feministiska och barnkära hjärta. De här
tjejerna är allt annat än barnsliga
till det yttre. Det får de ju inte vara.
De ska vara “sexiga” så att världen
ser dem. De ska se ut precis som
det står i dessa tidningar. I dessa
tidningar kan man läsa mellan rad-

erna “Se ut så här (smal, sminkad
till max, ha sexiga kläder) om du
vill bli accepterad”. Ja, handboken
för hur dagens ungdomar formas
av samhällsidealen.
Jag saknar alla barnsliga elvatolvåringar. Som har sportiga
kläder, tänker på att leka istället
för att sminka sig och göra sig
hörd i vuxenvärlden med hjälp av
sitt yttre. Jag saknar elva- tolvåriga
flickor som ser barnsliga ut och
beter sig barnsligt. Vilka ska annars
vara barn?
KILLAR ÄR SÅ “BARSLIGA”

Vi glömmer våra barn och ungdomar. Vi försummar dem helt och
hållet. Tjejer lär sig redan i tidig
ålder att de ska vara vackra och
mogna. “Killar brukar mogna runt
två år senare än tjejer”. Jag är så
trött på att höra det. Huruvida det

har en biologisk sanning vet jag
inte. För mig känns det mer som
att det är ett finare sätt att säga:
“Det gör inget att killar är så barnsliga och jobbiga som tonåringar
ska vara, det är okej”.
Unga tjejer beter sig inte så för
att de är mycket mognare. Har
fått höra detta högst irriterande
påstående otroligt många gånger.
Det skulle vara ovanligt om en
tjej var lika “barnslig” som en kille
i den åldern. Vi tjejer lär oss istället
att vara mer förstående. Det börjar
redan då... Killen väljer och vrakar
och du är förstående. De frågar
chans, de bjuder till dans och de
väljer vilka som blir “populära”.
Alla
ungdomar
vill
ha
uppmärksamhet och bekräftelse! I
dag får man det som tjej om man
anpassat sitt yttre till alla fotomodeller eller andra “höjdare” i Vecko

Revyn. Vilken bekräftelse får man?
Jo, att man är vacker. Som kille får
man respekt och beröm om man
istället är duktig på fotboll eller har
det senaste TV- spelet hemma.
FÖRBÄTTRINGAR FÖR KVINNOR

och är en enorm drivkraft. Det
tragiska är dock att de ska behöva
tänka så. Detta visar att de hela
tiden jämförs med männen och
måste kämpa emot dem. Att det
inte är en självklarhet att kvinnor ska lyckas göra karriär om de

och alla andra som borde bry sig”
av Tinni Ernsjöö Rappe och Jennie
Sjögren handlar just om detta. Här
är handboken som vi har saknat!
Den handlar om hur tjejer utarbetas på den mansdominerade
arbetsmarknaden. Om att vara
mamma, “något som bara kvinnor
blir”. Om hur unga tjejer hamnar i
en ond cirkel. En ond cirkel med
orimliga krav, känslan av att jämt
behöva duga på alla plan och hur
det oftast resulterar i utbrändhet.
Författarna skriver: “Depression
och utbrändhet är i dag de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning hos tjänstemän.
I de yngre åldersgrupperna är

med Illustrerad Vetenskap, Pippi
Långstrump och annat nyttigt för
den unga kvinnans utveckling.
Dags att se till att hon inte gömmer barnet, det riktiga barnet,
bakom mascara och ögonskugga.
Att hennes barnsliga leende inte
döljs bakom läppstift och en massa
läppglans.
VÄRLDEN I VEMS HÄNDER?

Det är november månad. Jag sitter
och avslutar denna text och lyssnar på Manu Chaos “Lagrimas de
oro”. Ute faller snön ner på marken
och ger vintern dess skönhet. Jag
hör små barn skrika och leka. Det
ligger ett dagis här utanför.
Jag betraktar dessa små liv, framtidens barn. Deras ben är fulla av
spring. Det är både flickor och
pojkar. Jag önskar att jag kunde
säga “they have got the whole
world in their hands”. Men vi har
en lång väg att gå innan vi kan
se på dagens barn och känna oss
trygga för deras skull. Vi har ett
stort ansvar för dem. Som vuxna,
som människor.
SKÖNHETEN ETT MÅSTE

Slutligen vill jag säga följande: Det
är inte dessa unga tjejers fel att de
formas av samhället, av de kapitalistiska strukturerna. Som gynnar
höjdarna inom porrindustrin och
resten av marknaden som säljer
sina produkter på bekostnad av
unga tjejers barndom. Detta ytliga
samhälle där hjärta, hjärna och
ungas själ försummas, förintas och
deras yttre skönhet blir ett måste.

Smala, sminkade och sexiga är budskapet till tjejer. Till och med små flickor måste passa in i den mallen.
Snacka om bortspolad barndom.
Foto: Mana arkiv

Genom reformer i samhället och
alla rörelser som kämpat för kvinnors rättigheter och jämlikhet i
hemmet och på arbetsmarknaden
har det mansdominerade samhället öppnat framgångens portar
även för kvinnorna. Kvinnorna
släpps sakta men inte säkert in. I
dag är det mer självklart för kvinnor i väst att göra karriär.
Dagens unga tjejer börjar vid 16
års ålder drömma om att bli någon
och åstadkomma mycket i livet.
Mycket mer än att bilda familj och
ha ett typiskt kvinnligt yrke. De vill
inte heller låta patriarkatet vara ett
hinder för detta.
Medvetenheten och även kravet
att kvinnor kan också, finns i alla
unga tjejers hjärtan och hjärnan

så önskar. Utan för kvinnan är det
istället en kamp och en enorm
utmaning att klara av karriärslivet
“och ändå få vara kvinna”, som det
heter i dag, vilket oftast förknippas
med att föda barn.
Vi har kommit jättelångt i Sverige,
men fortfarande ses “att få barn”
som kvinnligt. Kvinnans ansvar i
första hand. Ja, fysiskt sätt är det
kvinnan som föder barn. Men det
är inte bara kvinnans barn. Hursomhelst! Jag ska inte diskutera det
självklara.
HÖGA KRAV PÅ TJEJER

Överambitiösa tjejer är guld värda.
Det är dem som är feminister.
Boken “Diagnos Duktig
–
Handbok för överambitiösa tjejer

dessa diagnoser särskilt vanliga.
Störst ökning av nya långtidssjukskrivningar bland tjänstemän har
enligt Alecta skett bland högavlönade kvinnor.”

“Tu no tienes la culpa mi amor que
el mundo sea tan feo...”
(Du bär inte skuld min älskade för
att världen är så ful).
Manu Chao, “Lagrimas de oro”.

BANAFSHE SADJODI ZABETI

“SÄNK KRAVEN PÅ DIG SJÄLV ”
Är det inte dags att vakna? Att
hjälpa våra unga tjejer att sänka
dessa orimliga krav på sig själva,
som faktiskt kommer från alla ideal
och myter om kvinnan. Om hur
hon blir kvinna! Där man glömmer
lära ut hur man blir vuxen, stark
och utvecklas. Jag glömmer aldrig Simone de Beauvoirs ord “One
is not born, but rather becomes a
woman” (ur Det andra könet).
Det är verkligen dags att se till
att våra unga tjejer blir pålästa
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Det handlar om ditt liv – om vem som har
UNG VÄNSTER ÄR vänsterpartiets
ungdomsförbund men till skillnad från de andra politiska ungdomsförbunden försöker vi inte
leka ungdomspolitiker. Vi försöker
istället förändra vår vardag. Vi
menar att verkligheten inte främst
förändras genom att man väljer
in smarta människor i riksdagen,
utan genom att människor gör
motstånd mot förtryck eller kämpar i sin skola för en bättre undervisning. Det är genom att kräva sin
rätt som man också kan få sin rätt,
inte på något annat sätt.
I HELA LANDET HAR vi klubbar, från
Ystad i söder till Kiruna i norr. I
alla dessa klubbar arbetar man för
att förbättra ungdomars vardag
genom att till exempel kämpa
emot skolmåltidsavgifter och
trygga anställningsformer.
Ung Vänster är ett revolutionärt
ungdomsförbund. Det betyder att
vi vill förändra samhället i grunden. Vi vill att alla ska kunna vara
med och påverka samhället och
ta makten över sina liv. Det skiljer
oss från alla andra politiska ungdomsförbund. De stora förändringar vi vill ha innebär inte att vi inte
befattar oss med vardagslivets
näraliggande frågor.
Precis tvärtom. Det är genom
praktiskt arbete i vardagen
– genom att kämpa för att våra
rättigheter ska bli verkliga möjligheter – som vi flyttar fram positionerna.

kamp är den
internationella solidariteten. Efter
den den 11 september 2001 har
USA stärkt sin imperialistiska
politik med motivet att det är
ett krig mot terrorism. Runt om i
EN VIKTIG DEL AV VÅR

makten

Foto: Susan Bahar

världen införs nu lagstiftningar
som begränsar våra demokratiska
rättigheter, allt som ett led i kriget
mot terrorismen. Det senaste i
detta vansinne är krigsmullret mot
Irak.
Att motsätta sig USA:s krig mot
Irak innebär inte att man stödjer
Saddam Hussein eller hans regim.
Men det är heller inte Saddam
Hussein som kommer att svälta till
döds, dö av sjukdomar på grund av
förorenat vatten eller helt enkelt
bombas ihjäl. Vi vet redan vad FN:
s sanktioner har inneburit för den
irakiska befolkningen, 1,5 miljoner
människor döda av svält, brist på

Hjälp oss att samla namn mot barnarbete och gatubarnens lidande i
Iran! Vi kräver:
Att gatubarnen erbjuds plats i säkra hem och i skolor med internationell insyn och kontroll.
Att barnen får obligatorisk och gratis skolgång.
Att flickor under 18 år i enlighet med barnkonventionen ska betraktas
som barn och få vara barn
Att alla som arbetar med barns rättigheter ska åtnjuta rättslig och
social säkerhet.
Adress: Box 854, 101 37 Stockholm

rent vatten och sjukdomar som
går att bota. Av dessa var 600 000
barn. Saddam Hussein lever fortfarande ett gott liv, det är folket i
Irak som får betala priset för USA:s
krig, om och om igen.
VÅR KAMP MOT USA:S krigspropaganda är en del i en självklar
internationell solidaritet, för om
USA får fortsätta diktera vilkoren
världen över så kommer det givetvis få konsekvenser även för oss
i Sverige, det har vi sett ett otal
antal gånger.
I vår kamp för våra rättigheter
och mot USA:s krigsplaner är

NAMN OCH ORT

organisering en viktig del. Det är
genom att kämpa tillsammans, för
våra gemensamma intressen som
vi kan bli starka och faktiskt göra
skillnad. Därför finns Ung Vänster,
för att vi inte stilla tänker se på
när någon annan bestämmer över
våra liv.

EDVARD ANKARUDD
FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT
UNG VÄNSTER
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