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 شماره  3 

 

 

     مرداد-شهریور 3333  

Nr. 3  aug- sep  2014  

 

Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och 

politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor 

och ungdomar, speciellt bland invandrare. Föreningen skall också samla och sprida 

information om de kulturella, sociala, politiska och ekonomiska mekanismer som orsakar detta 

förtryck. Kvinnors Rätt är en religiöst och partipolitisk obunden, organisation som är öppen för 

alla som stöder föreningens värderingar. Kvinnors Rätt är baserat på frivilligt arbete och 

beslutarna är kollektiva. 

ادهای سیاسی انجمن حق زنان با حمایت اجتماعی, شکل دادن به افکار عمومی, و وارد آوردن فشار به مقامات رسمی و نه

علیه تبعیضات نسبت به زنان و کودکان بویژه در بین خارجی تباران مبارزه میکند. انجمن حق زنان اطالعات مربوط به 

مکانیزمهای فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و اقتصادی را که زمینه های فشارهایی هستند, گرد میاورد و در سطح اجتماعی اشاعه 

سیاسی و مذهبی مستقل است و به روی هر کس که اهداف آن را بپذیرد و با ارزشهای آن و میدهد. انجمن حق زنان از نظر 

 انجمن بیان شده موافق باشد, باز است. تفسیری که از مکانیزمهای تبعیض و نقض حقوق زنان و جوانان که در مرامنامه 

 انجمن حق زنان مبتنی بر کار دواطلبانه است.

Kvinnobulletin 
-Kvinnor och valet! 

-Studiecirkel Kvinnor, samhället och olika  

-ideologier... 

-Är du feminist? 

-Anders dikter 

-Vad finns under slöjan? 

-Kort historia om kvinnor 

-om Kvinnors rätt 

-intervju med Maria 

-IS-Islamiska Staten- det Fjärde Riket 

 

Kvinnobulletin &  زنانی خبر بولتن  
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Kvinnobulletin &  زنانی خبر بولتن  

Nr. 3 شماره 

Kvinnor och valet! 

Studiecirkel Kvinnor, samhället och olika ideologier... 

Är du feminist? 

Anders dikter 

Vad finns under slöjan? 

Kort historia om kvinnor 

om Kvinnors rätt 

intervju med Maria 

IS-Islamiska Staten- det Fjärde Riket 

 خوانی جمعیکتاب 
 سمینار سالمتی زنان 

آزادی زن، آزادی جامعه است! -علیه تبعیض جنسی ، علیه ستم و استثمار  

 قتلهای ناموسی نمادی از توحش و بربریت

 یک روز بخصوص

 ... 

Vi måste organisera oss! 

 
  

 

 

 

Sista tisdag, varje månad, kl. 18.00   بعد از ظهر 6آخرین سه شنبه هر ماه ساعت  

 

 

 

. 

 

Kvinnocafé 
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Kvinnor och valet! 
Organisationen”kvinnors rätt” 

anordnar ett seminarium om  

valet 2014. 

Vi bjuder in representerar från olika 

politiska partier för att berätta om sin 

politik och planer efter valet! 

 
Alla intresserade är välkomna! 

Via Skype kan du delta! 

Meddela oss ditt intresse! 

31 augusti 2014, kl. 14.00 

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 

 

Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org rashidi.marya@gmail.com 

http://www.womansrights.org/
mailto:rashidi.marya@gmail.com
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 زنان وانتخابات

انتخابات پارلمان، شورای شهرستان و  4141سپتامبر  41

.در سوئد برگزار میشود داریشورای استان  

سمیناری  41آگوست، ساعت  14انجمن حق زنان روز یکشنبه 

زار مینماید. گبر با شرکت تعدادی از نمایندگان احزاب  

 

انتخاباتی احزاب  پالتفرمها و سیاستهایبرنامه شامل معرفی 

.یافتخواهد ادامه سوال جواب  است و با  

در جلسه ویژه انجمن حق از همه عالقمندان دعوت میکنیم که 

  زنان درمورد انتخابات در سوئد شرکت نمایند. 

41.11آگوست          ساعت  14  

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 

 

Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org rashidi.marya@gmail.com  

 

http://www.womansrights.org/
mailto:rashidi.marya@gmail.com
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Kvinnocafé 
  مشاوره، شگاه،ینما اطالعات، اخبار،

  لمیف شیو نما کیموز گفتگو، و بحث
 

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 

!دیآمد خوش زنان حق انجمن خانه قهوه به ماه هر آخر شنبه سه  

Sexuell upplysning, diskussion om han, hon och hen. 

 

informerar 

september 2014 

 

 کتاب خوانی جمعی

 و سیاست اقتصاد ،زنان
مسئولین و هماهنگ کنند گان: 

 شهین پویا، ماریا رشیدی

636626636  

6665626633  

6636236333 
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ناریسم  زنانی سالمت  

  راتشانیتاث وی اهیگی داروها

  ازین مورد تحرک و سالم هیتغذ

استرس راتیتاث  

  استرس با مقابله راه

  نیمع فاطمه

2635اکتبر  23سه شنبه   

است که در جامعه ای عاری از حق طبیعی و بدیهی زنان 

قوانین نابرابر و بدور از هر گونه ستم جنسی، زندگی امنی 

داشته باشند. اما  قوانین ارتجاعی زن ستیز و خشونت 

علیه زنان، حرمت انسانی و حقوق اولیه و پایه ای نیمی 

از جامعه را که زنان می باشند، به شدت زیر سئوال برده 

رار داده است.و آن را مورد هتک حرمت ق  

Kvinnors rätt 
Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893,www.womansrights.org  

 

زنان حق انجمن حساب شماره   296901-2 PG 

خشونت علیه زنان مانع دستیابی به برابری در جامعه در مفهوم حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. 

 خشونت علیه زنان باعث آسیب جسمی، جنسی و روانی میشود. خشونت چه عریان و چه پنهان، هر دومحکوم است. 

http://www.womansrights.org/
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 قتلهای ناموسی نمادی از توحش و بربریت

شود که  هایی اطالق می های ناموسی به قتل ع خشونتی است که بر زنان اعمال میشود. قتلقتلهای ناموسی از شنیع ترین نو

پدر،همسر، برادر، فرزند و به طور کلی مردی ازخویشاوندان، زنی را به اتهام روابط نامشروع یا امتناع از ازدواج اجباری و یا 

های ناموسی و چگونگی اجرای این توحش بر زنان از  ده قتلرساند. پدی اتهام های مشابه آن به انگیزه حفظ ناموس به قتل می

مالکیت مردان بر زنان ناشی میشود. این مردان می تواند همسر یا در طیف وسیعتری از مردان خانواده و قبیله ای را در بر 

زن قربانی بدون اینکه  گیرد. تحت اتهام های اخالقی و عنوان واژه های ارتجاعی ناموس خانواده لکه دار شده است، به زندگی

 فرصت و مجال دفاع از خود را داشته باشد خاتمه داده میشود. 

خانواده خود  مردانبه دست ، یکی ازوحشیانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان است که به قتل زنان قتلهای ناموسی

گرفتن از همسری که او را مرتبا  طالقبودن،  تجاوز جنسی، قربانی یک ازدواج اجباریمی انجامد. این زنان به علت تمکین از 

و... قربانی این   زنالف، ممانعت از بسر کردن حجاب و یا ارتکاب مورد اذیت و آزار جنسی قرار می دهد، رابطه با جنس مخا

دانسته و با قربانی نمودن زن می خواهند این لکه « ننگین کردن شرافت خانواده خود»جنایت میشوند. خانواده زن این را علت 

این قتلها  ک کنند. قتلهای ناموسی جهانشمول است، و بیشترین درصد این جنایات را کشورهای جهان سوم رقم می زنند.ننگ را پا

در جوامع پیشرفته که از فرهنگ مترقی تری برخوردارند و مدعی اند که حقوق زن رعایت میشود روزانه هم اتفاق می افتد و 

. تا کنون دست اندر کاران این جوامع به اصطالح مترقی هیچ اقدام جدی برای درصدی از این قتلهای ناموسی را شامل میشوند

پیشگیری از این جنایات ننموده اند. می بینیم در بسیاری از جوامع اروپائی وغربی با رعایت نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگ 

 و مذاهب ملیتها بر این توحش سرپوش گذاشته میشود. 

ه دفاع از"شرف و ناموس" روی می دهد، نوعی از خشونت غیرانسانی وعریان علیه زنان محسوب قتل ناموسی، که به بهان

شوند که جامعه ی ما هم چون برخی دیگرازکشورهای جهان سوم با آن مواجه است. خشونت علیه زنان دراین جوامع و بویژه  می

 کشور ایران ریشه در ساختار اقتصادی و فرهنگ ارتجاعی جامعه دارد.

که در این قتلهای ناموسی نقش بازی می کنند « ناموس، شرف، ُحجب، حیا، عفّت، عصمت، شرم، آبرو و پاکدامنی»اتی چون صف

و رعایت نکردن هر کدام از آنها به فجایعی همچون قتل زن ختم میشود، مفاهیمی ساده وعادی نیستند بلکه ریشه در ستم طبقاتی و 

روا داشته میشود.جنسیتی ای دارد که در جامعه بر زن   

خشونت خانوادگی انعکاسی از خشونتی است که درجامعه وجود دارد و نمایانگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی شان در آن 

جامعه هست. در جوامعی که مرد ساالری حاکم است و مرد مالک خانواده از جمله زن و فرزندان دخترش میباشد و حافظ  

ز زن قلمداد شده و درچنین موقعیت و فضایی خشونت بر زن تحت هر عنوان و بهانه ایی یک ناموس آنها است، مرد برتر ا

امرطبیعی محسوب می شود. پدرساالری، شرع، عدم وجود روحیه فرد باورانه، مهاجرت، گذار از جامعه سنتی به مدرنیته، 

مالً بسته در برخی مناطق، خشونت نهادینه محدودیت، رسانه، تعصبات شدید، پایین بودن سطح آگاهی، زندگی عشیره ای و کا

شده، ازدواج های اجباری و عدم وجود قوانین بازدارنده از جمله دالیل بروز این پدیده در ایران و کشورهای عقب مانده در حال 

 توسعه محسوب می شود.

تم و خشونت قرار می گیرند. در زنان در چارچوب خانواده و در جامعه بوسیله قوانین ارتجاعی مرد ساالری و مذهبی مورد س

رابطه با خشونت زنان سخن بسیار است اما کریه ترین و ظالمانه ترین آن قتلهای ناموسی است. امروزه آمار قتلهای ناموسی در 

اقصی نقاط جهان بویژه در کشورهایی که مذهب اسالم در آن رایج است در حال افزایش است در مقابل این جنایت بشری، 

 حقوق بشر در سراسر جهان سکوت اختیار نموده اند. مدافعین 

قربانی قتلهای « شرافت خانواده را لکه دار نموده اند» هر سال هزاران زن فقط به دلیل جنسیت زن بودنشان و به این اتهام که 

می شود بلکه از نظر شوند. این ننگ که پاک شدنش با به قتل رساندن زن ختم میشود، نه تنها بطور جدی پیشگیری ن ناموسی می

های ناموسی دالئل زیادی الزم نیست،  قوانین مذهبی و حاکم بر جامعه هر روز تولید و باز تولید میشود. برای قربانی شدن جنایت

 فقط اینکه گمان برده شود زن آبروی خانواده را بر باد داده است کافی است. 

شکل توضیح داد. دالئل و انگیزه برای به قتل رساندن زنان برای حفظ قتلهای ناموسی و علل ناشی از آن را می توان به این 

"آبرو" و "شرف" خانواده در اکثر نقاط دنیا تفاوت آنچنانی با هم ندارد، تنها تفاوتی که موجود است در بخش آماری آن می باشد. 

اطر ارتباط جنسی خارج از ازدواج صورت ها و عوامل پیشین آن، قتلی است که به خ ترین نوع قتل ناموسی، بنابر زمینه رایج

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7
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شود. زنان یا دخترانی که مورد تجاوز  نیز منجر به قتل ناموسی می« مورد تجاوز قرار گرفتن»اما باید اضافه نمود  گیرد. می

د گیرند معموال براساس فرهنگ عقب مانده و ارتجاعی مذهبی و سنتی جامعه در برخورد به مسایل جنسی، مور جنسی قرار می

تجاوز قرار گرفتن آنها سبب آبروریزی و شرمساری خانواده و طایفه محسوب میشود و حضور چنین زنی را در جامعه مایه 

دانند. بنابراین، با قتل زن مذکور به عنوان یک راه حل برای جبران این شرمساری و احیای آبروی طایفه و  ننگ و شرمساری می

تجاوز »و حتا « ارتباط جنسی غیرمشروع»یصله می دهند. گاهی مسایلی که هیچ ارتباط با خانواده مسئله را به این شکل شنیع ف

تواند منجر به قتل ناموسی شود. مثال فرار  ندارند، صرفاً با یک سوء ظن کامال شخصی و بدون سند نسبت به زنان، می« جنسی

                                                                                                                               زنان از خانواده. 

، درصد ی از قتلهای ناموسی و تجاوز جنسی توسط پلیس اتفاق می افتد. در حالیکه دستگاه قضائی باید به این  در افغانستان

 جنایات رسیدگی نماید خود در انجام این واقعه شریک جرم است.

کنند بیشتر از دیگران قربانی  های فقیر زندگی می دهد که افرادی که در خانواده که در این زمینه به عمل آمده نشان می تحقیقاتی

شوند. ناگفته نماند، خود فقر مالی یکی از عاملهای مهم بروز این حوادث می باشد. اگر خانواده  تجاوز جنسی و قتل ناموسی می

های دارا آسیب پذیرترند، این به این دلیل نیست که در خانواده های مرفه این حوادث اتفاق نمی های ندار در مقایسه با خانواده 

افتد، تنها تفاوت موجود این است، که این مسائل در خانواده های پولدار براحتی سرپوش گذاشته میشود و از طریق پول "شرف و 

 ر میشود. آبرو" خریداری میشود ولی در خانواده های ندار به قتل منج

شود که از تحت سلطه مرد خارج شده و، به  ای برای مجازات زنی به کار برده می در بسیاری مواقع، قتل ناموسی به عنوان شیوه

 خواست و اراده خود و یا به صورت جبری و بدون اراده، با کسی دیگر رابطه برقرار کرده است.

حساسیت جنسیتی در جامعه نسبت به مسایلی  :این جنایات فراهم می کنددر برخی موارد جنسیتی شدن مسئله زمینه را برای 

یک واقعیتی است. نگرش جنسی به واژه هایی مثل آبرو، عزت و عفت این اخالقیات کپک « عفت»و « عزت»، «آبرو»همچون 

ه زنان است بدترین زده که برای تحقیر نمودن زن و بر مبنای جنسیتش بکار برده میشود و طوری تلقی می شود که مختص ب

شوند. واژۀ غیرت در  های مردانه تلقی می صفت« ناموس داشتن»اهانت به زن محسوب میشود. در مقابل، غیرت، شرف و 

تعریف شده و منظور از ناموس نیز زنان و دختران خانواده هستند که وابسته به مردان « ناموس پرستی»فرهنگ سنتی جامعه 

میشه باید مراقب نوامیس خود باشند تا غیرت، عزت و شرافت شان لکه دار نشود و محفوظ بماند. باشند. در نتیجه مردان ه مي

حق مالکیت مرد بر زن تا آنجا پیش میرود و به او این اجازه را میدهد، که نه تنها بر موجودیت زن کامال تفوق و تسلط یابد، بلکه 

تا جائیکه مقام و منزلت زن به عنوان یک انسان را تنزل داده، و زن را  با استفاده از واژه های ارتجاعی ناموس و ناموس پرستی

موجودی ناقص العقل تلقی نماید، که هیچ اختیاری نمی تواند از خود داشته باشد و وابسته مطلق به مردی است که به او تحمیل 

به این بردگی تن دهد و تمکین کند، یا به شده است. زن در چنین وضعیتی دو راه بیشتر در جلو رو ندارد یا باید برای همیشه 

 وضعیت موجودش که شاسیته مقام " انسان بودنش" نیست اعتراض کند، مجازات شود و به مرگ محکوم شود. 

در دین اسالم قاتل یا قاتلین تمامی دختران و زنانی که به دست پدر یا سایر بستگان خود به قتل میرسند، طبق قوانین شرعی آنها 

ا از مجازات می دانند و با خاطری آسوده اقدام به قتل آن ها می کنند دین اسالم مقام ویژه ای برای ناموس قائل است و قتل را مّبر

 زن را به دالیل ناموسی مجاز می شمارد.

است. خشونت علیه زنان ریشه در ساختارها و مناسبات اجتماعی جامعه طبقاتی دارد که الگوهای فرهنگی جامعه متاثر از آن 

فرهنگ جوامعی که بنیانش بر نابرابری گذاشته شده است، تصویر وارونه ایی از زنان ارائه میدهد که براساس آن زنان 

شوند که قادر به انجام کارهای درست نیستند و همیشه به گمراهی  موجوداتی نادان، خطاکار و غیرقابل اعتماد پنداشته می

جویانۀ مرد نسبت به  سلطه مردان باشند. این نگرش غیرانسانی در باره زنان و رابطه سلطهروند. بنابراین، باید همواره تحت  می

سازد. مناسبات کشورهایی که حکومتهای مذهبی بر آنها حاکم هستند از  آمیز با آنان را نیز مهیا می زن، زمینه های رفتار خشونت

ه ویژه خشونت علیه زنان را به یک رفتار عادی و معمول در جمله ایران در بستر فرهنگ مرد ساالرانه و زن ستیز، خشونت، ب

آمیز  ها و به یک امر نهادینه در فرهنگ این جامعه تبدیل کرده است. نمادهای مختلف این نگرش و رفتار خشونت روابط انسان

 توان مشاهده نمود. نسبت به زنان را در فرهنگ و مناسبات اجتماعی این جامعه می

آمیز نیز به اشکال مختلف در رابطه با زنان موجود است و تجاوزجنسی و  نگرش، ساختار و رفتار خشونت نمودهای عملی این

ترین انواع خشونت علیه زنان، در چنین بستر مناسبات نابرابر و  فرهنگ ارتجاعی  قتل ناموسی نیز، به مثابه شدیدترین و برهنه

 و مادونی هر روز تولید و باز تولید میشود. 
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بر اساس باورها و کلیشه های کهنه مذهبی که در مناسبات و فرهنگ جامعه سعی میشود نهادینه شود، رابطه ایی نابرابر زنان 

وابستگی  -ارزش شمردن زن، دو تحقیر و بی -نماید. این نگرش چند پیامد به هم پیوسته دارد؛ یک میان زن و مرد را  تعریف می

 نیز سلطه جنس مرد بر جنس زن است. -معه و فعالیت های اجتماعی و چهارممنزوی نمودن زن از جا -زن به مرد، سه

آمیز با آنان از پیامدهای قطعی چنان نگرش  محدود نمودن زنان و به اسارت کشیدن آنان، سلطه جویی بر آنان و رفتار خشونت

نیز ریشه در این رابطه  نسبت به زنان و رابطه سلطه جویانه مرد بر زن است. تجاوز جنسی و خصوصاً قتل ناموسی

آمیز و هم به عنوان ابزاری برای تثبیت  جویانه مردان بر زنان میباشد. تجاوز جنسی هم به عنوان مصداقی از رفتار خشونت سلطه

وان شود. قتل ناموسی اما به عن سلطه بر جسم زنان، اغلباً توسط کسانی که رابطه َنَسبی و خانوادگی با وی ندارند، به کار برده می

شود که از تحت سلطه خارج شده و، به خواست و اراده خود با کسی دیگر رابطه  ای برای مجازات زنی به کار برده می شیوه

 برقرار کرده است.

در خصوص پدیده های اجتماعی ریشه داری چون جنایت های ناموسی تنها تغییر در قوانین کارساز نبوده، بلکه اقدامات گوناگون 

مقابله با آن باید صورت گیرد. برای لغو هر گونه خشونت علیه زنان بویژه سنگسار و قتل های ناموسی وغیره  و متنوعی برای

زنان و مردان آگاه و انقالبی وهمه انسان های آزادیخواه  دراقصی نقاط جهان الزم است به مبارزه و اعتراضی وسیعی بر علیه 

 این جنایات بشری دست بزنند.

 

یت برعلیه زنان پایان داده شود. بشریت نباید این جنایات را تحّمل کند و نباید گذاشت که انسان ها به هر دلیلی با باید به این جنا

عنوان قتل های ناموسی و غیره به مرگ محکوم شوند. چرا که هیچ کس مجاز نیست تا انسانی دیگری را به مرگ محکوم سازد 

مبارزه علیه خشونت سیستماتیک بر زنان به یک جنبش جهانی تبدیل شود. باید و او را با کابوس مرگ روبرو کند. می باید 

 عامالن این قتلها و حکومتهایی که از آن دفاع می کنند افشاء و محاکمه شوند.  

در جرم « ناموس و شرف»از منظر ما زنان و مردان آزادیخواه باید کلیه قوانین شرعی و عرفی که تحت عنوان دفاع از 

جنایت و خشونت علیه زنان تخفیف میدهند، لغو گردد. باید فرهنگ ارتجاعی و زن ستیزی رایج در جامعه و تعصبات مرتکبین 

آزادی و امنیت جسمی و روحی زنان را به خطر می اندازد افشاء گردد. این « ناموس و شرف»مذهبی تحت عنوان دفاع از 

اندگیها و تعصبات را تطهیر میکنند و به نوعی به آن دامن میزنند، را دولتهای مذهبی و بسیاری از قوانین شرعی که این عقب م

محکوم کرد و خواهان لغو فوری و بالمنازع این نوع قوانین وحشیانه باشیم و خواهان مجازات های سنگین برای پدران، 

نان میشوند. مبارزه بر علیه برادران، شوهران و یا هر فرد دیگری باشیم که تحت عنوان دفاع از ناموس مرتکب جنایت علیه ز

 اینهمه توحش و بربریت علیه زنان را باید به کارزاری سراسری تبدیل نمود.

 سحر صبا

 4102آگوست 
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 هیسرما ملکیما جز...  وی اجتماع اموال زنان، کار،ی روین

!مقدس شانیبرای خصوص تیمالک و است   

!فروشی برایی کاال ند،یبیم کاال را انسان هیسرما  

 ها، کارخانه و کارگاه مارستانها،یب ها،ی بهدار مدارس، فروش

 اعدام، تجاوز، شکنجه، زندان، جنگ، سم،یفاش سم،یراس سم،یونالیناس

 کردن کم ،یکار تصادمات ،یخانمانی ب و فقر ،یکاریب ،یگران

. استی دار هیسرما نظام عتیطب...  وی بازنشستگ مهیب دستمزدها،  

  تجاوز، و ضیتبع هیعل استثمار، و ستم هیعل

 یناموسی قتلها هیعل

!میزیبپاخی دار هیسرما دهیگندی نظامها هیعل    
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ی  سرگرم و هنر  

  د؟یهست شطرنج ای و نرد تختهی ریگ ادی به عالقمند ایآ

د؟یوشعرهست کور گروه در خواندنی ریادگی به عالقمند ایآ  

د؟یتئاترهست وی نقاش به عالقمند ایآ  

د؟یکن ریدای نقاش ای و عکس شگاهینما دیخواهیم ایآ  

د؟یهست کودکان و جوانان بای همکار به عالقمند ایآ  

د؟یهست...  و ورزش به عالقمند ایآ  

  گرفته تماس ریزی ها شماره با

636626636 

6665626633 

6636236333 

  33 ساعت هرماه از شنبه آخرین سه ای و 

.دیکن مراجعه زنان خانه قهوه به  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.کندیم دعوتی جمع مبارزه و شدن متشکل به را همگان زنان حق انجمن  

!است شدن متحد و متشکل ما،ی روزیپ رمز  

ی تهایگرفعالید وی اجتماع خدمات و مشاوره نارها،یسم ،یآموزشی ها دوره کالسها،

ی تهایفعال گرید در دیبتوان تا دیشو انجمن عضو. است گانیرا همگانی برا انجمن

 شرکتی حیتفر وی آموزشی اردوگاه نها،یکمپ ،یالملل نیب وی سراسر جلسات انجمن،

 امر به و داشته نقشی جمع ماتیتصم و انجمنی تهایفعال و ها برنامه در.  دینمائ

 با سرکوب و استثمار ض،یتبع ، خشونت از دور و امنی زندگ کی وی جنسی برابر

  . دیرسانی اری ،یجمعی هماهنگ در خود فعال حضور
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د؟یداری راهنمائ وی فکری کمکها مشاوره، به ازین  

  زنان حق انجمنی اجتماع خدمات نیمسئول با

.دیریبگ تماس  

ی  دیرش ایمار   Maria Rashidi -Shahin Poya   ایپو نیشه  

6636236333                                       6665626633  

Kontakta gärna oss om du behöver råd och stöd,  

eller om du kan hjälpa oss för att hjälpa och stödja andra.   

 

  زنان حق انجمنی اعضای برای اجتماع خدماتی مربی آموزش کالس

Intresserade medlemmar kan kontakta  Maria Rashidi   08-7526636  eller    0737286893 

 

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 
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INTRESSEANMÄLAN 

Kurser, studiecirklar, 

utbildningar … 

Kvinnors rätt 

Anordnar flera kurser, utbildningar och studiecirklar 

under 2014 om olika ämnen, språk, samhällskunskap, 

historia och organisering och ekonomi, kvinnor och 

internationella situationer. Alla intresserade är välkomna 

att anmäla sig för olika intressanta kurser.  

Kurserna startas den 12 augusti 2014. 

Kurserna börjar veckodagar mellan KL.18.00 – 21-00  

Lördagar och söndagar mellan  

KL. 12.00 – 14.00 och KL. 15.00 -17.00 

Anmälan görs senast den 12 augusti 2014.  

Skriv tydlig ditt namn, adress, telefon nr och  

mejl adress.  

Kvinnors Rätt, , Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org  

http://www.womansrights.org/
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Om det finns intresse för andra kurser och ämnen, var 

vänlig och meddela oss, vi försöker ordna så gott som det 

går.  

Kom gärna in med förslag och synpunkter.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

Intresseanmälan 
År 2014 

Kurs:                                کالس آموزشی  

Namn: نام                                                 

     

Adress: آدرس                                        

E.mejl: آدرس ایمیل                            

Kvinnors Rätt, Tfn: 08-752 66 36, Mobil: 073-728 68 93, 
www.womansrights.org  

 

Ansvarig för socialarbete, seminarier och konfranser, Maria Rashidi 

Ansvarig för hemsidan och socialarbete, Shahin Poya 

Ansvarig för ekonomin och administration, Maryam Rashidi 

Ansvarig för Kurser och utbildningar, Behzad Barkhodaee 

http://www.womansrights.org/
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Lika lön för olika kön 
Kvinnorna utgör halva delen av samhället och får ta de största 

smällarna vid nedskärningar och försämringar. Kvinnorna har ofta 

dubbel arbetsbörda, först arbetslivet där de utnyttjas som billig 

arbetskraft sedan gratis arbetet i hemmet.  

Vi är entydiga för jämlikhet. Lika lön för olika kön. 

 

 نیشتریب. دهندیم لیتشک را جامعه ازی مین زنان

 در چه و کار بازار در چه های سخت و فشارها

.شودیم وارد آنها به خانه  

.میهست مردان و زنان کاملی برابر خواهان ما  

زنان حق انجمن   
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مالکیت خصوصی اساس و منشاء ستم بر زنان 

خصوصی با پیدایشش و تکاملش است. مالکیت 

در دوره ها و نظامهای مختلف تاریخی در گذشته 

و حال در ستم و به انقیاد کشیدن زنان نقش 

 بسزایی داشته و دارد.

 

Vi måste organisera oss! 
Vi vill ha ett tryggt och utvecklat samhälle för alla, 
med möjligheter och resurser för utveckling och 

värdigt boende, utbildning, fritid, jobb och 
 välstånd för alla. 

Alla har en röst och alla har rätt att välja och  
bli valda. 
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 به دعوت را همگان زنان حق انجمن

 ی جمع مبارزه و شدن متشکل

.کندیم دعوت  

 و متشکل ما،ی روزیپ رمز

!است شدن متحد  

 

 

دریافت اطالعات بیشتر در مورد بیکاری، وضعیت عالقمند به 

بازارکار، بیمه های اجتماعی، صندوق بیکاری و خدمات درمانی 

و نیاز به راهنمائی، مشاوره و کسب اطالعات بیشتر دارید با 

 انجمن حق زنان تماس بگیرید.

Kvinnors arbetslöshet, arbetsmarknadens 

situation 

Kvinnolöner, löneskillnader 

Kvinnor och arbetslivet, kvinnoorganisering 
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استثمار و ستم هیعل ،ی جنس ضیتبع هیعل  

!است جامعهی آزاد زن،ی آزاد  
 زنان کماکان مورد تبعیض قرارگرفته، استثمار میشوند،

 امنیت اقتصای ندارند،ازحقوق کمتری برخوردارند و مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.

مبارزه علیه بی حقوقی ها، گرانیها، فقر، بیکاری،تبعیض جنسی و ... در بعد وسیعتری علیه کلیت بانیان 
این وضعیت، کلیت نظام سرمایه داری و جمهوری اسالمی ضروری است. تعویض افراد و رنگ تاثیری 

سیستم و نظام را  نداشته و مردم مترقی هیچ توهمی به جناحهای مختلف رژیم نداشته و ندارند، بلکه کل
 زیر سوال برده و می برند.  

آلترناتیوهای دولتهای غربی و امپریالیستی راه حلهای دروغینی بیش نیستند. آنها نگران سود و سرمایه 
های خود هستند نه نگران شرایط و وضعیت غیر قابل تحمل مردم در ایران.  خود این دولتها هیچ سمپاتی 

خود برای مردم بوجود در میان شهروندان کشورهای خود ندارند و شرایط مشابه سختی را در کشورهای 
 آورده اند و هرروزه شاهد اعتراضات و اعتصابات فراوان در سراسر جهان هستیم. 

مبارزه برای آزادی، برابری و رفع هر گونه ستم، استثمار، فقر و  بیحقوقی، همه اینها بدون رفع تبعیض  
بارزات حضور داشته و جنسی و بی حقوقی از زنان ممکن نیست. زنان دوش به دوش مردان در جریان م

یک پایه اصلی مبارزات بوده و هستند. امروز مبارزه جنبشهای زنان، با جنبشهای مردمی و مهمتر از همه 
 جنبشهای کارگری در سراسر دنیا گره خورده و ارتباط تفکیک ناپذیری بین این جنبش ها بوجود آمده است.

شدیدترین فشار های اقتصادی قرار دارند برجسته مطالبات اقتصادی زنان کارگر و اکثریت زنان که تحت 
فقر و بیکاری و استثمار مضاعف و کار بی اجر و  حکومتها،  اکثر، ترین مطالبات جنبش زنان در دنیا است

را به اکثریت زنان تحمیل نموده اند و زنان را نیروی کار ارزان میدانند. خشونت ترین اعمال و   مزد خانگی
ز طرف دولتها و قوانینشان و حتی تمامی دولتهایی که قرارها و قوانین ریز و درشت بی حقوقی و تبعیض ا

 برای حق زنان بعنوان حقوق بشر را امضا کرده اند، اعمال میگردد. 
جنبش زنان هرچه بیشتر از لیبرالها و جناحهای مختلف رژیم فاصله میگیرند و توهمات به آنها کمتر میشود 

می گردد و بعنوان متحد قوی جنبش کارگری و سایر جنبش های آزادیخواهانه در روز به روز قدرتمند تر 
راه رهایی واقعی و کامل زنان و برای برابری کامل در تمامی شئون اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی موثرتر گامهای مشترک و متحد بیشتری برای از بین بردن تبعیض، فقر، بیکاری، بی امنی و 

 امی معضالت و مشکالت  بردارد.سرکوب و تم
 

 

www.womansrights.org 
  

 

 

http://www.womansrights.org/
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 یک روز بخصوص 
 اقتباس از داستان و فیلمی بهمین نام 

حکومت فاشیستی می کشد.این اقلیت می تواند ))بیش از هر چیز فیلم یک روز به خصوص ساخته ی اتوره اسکوال فیلمی ست در باب دردی که اقلیت در 

ز انزوا شامل هر چیزی باشد که با ساختار آن جامعه تفاوت دارد و در نظامی فاشیستی مبتنی بر روندی مردساالرانه اقلیت ها طرد شده و چاره ای ج

و این ور زن و مردی به نحوی غریب با هم آشنا می شوند و....زن  ندارند.آن بیرون رایش سوم به دیدار موسیلینی آمده و همه مشتاقانه به دیدارش شتافته اند

 خسته از روزمره گی و شش فرزند به دنبال چیزی دیگر در مرد است ولی چیزی دیگر را می یابد.یک روز به خصوص پر است از جهان فردی و شخصی

امل رازهای بی شماری اند که گاه ناگزیرند از ترس قضاوت شدن آن را به گور انسانها.این که هر انسانی در فردیتش چقدر می تواند متفاوت باشد.انسانها ح

یست بلکه فیلم یک ببرند.چرا که آن راز از آنها چیزی می سازد که اقلیت نام دارد.قسمت اعظم فیلم در یک لوکیشن بسته است ،اما این نه تنها خسته کننده ن

(( .که برگردانده شده است به آدمهای ایندوره و البته ربطی هم به مکان و طبیعتاً  .تماشایش نشسته امروز به خصوص فیلمی ست که بارها بی پلک زدن به 

با هر ملیتی  را زمان ندارد و بعبارتی تاریخ مصرف بر روی آن نخورده است  . موارد و مباحثی که در این نمایش دیالوگ و بازی میشود میتواند هر انسانی 

 در بر گیرد 

امعه ایرانی اندن این داستان سعی شده در ابتدا مخاطب ایرانی را هدف قرار دهد ، پس دیالوگها با طنز و بنا به فهم و طبع و ادبیات رایج و عامی  جدر برگرد

 نوشته و تبعین شده است  

و وجود چند کتاب و روزنامه و ..... روی میز پذیرایی  صحنه : در یک سالن پذیرایی اتفاق میافتد که با اثاثیه ای نیمدار و قدیمی و کمی بی سلیقه دیزاین شده

ش زنی )رویا( و یا روی کاناپه و میز نهار خوری ... شخصیت ساکن آپارتمان را به تماشاگر منتقل میکند و برای معرفی بیشتر و واضح تر در استارت نمای

ان میشود در اصل معرفی شخصیت و دغدغه و نوع زندگی اوست و نوع حضور دارد که با تلفن مشغول صحبت   و جمالتی که توسط او  در مکالمه بی

الشعاع قرار داده ، آرایش و لباس پوشیدن مردانه اش یا چریکی اش ، نشان از دوری او از ظرافتهای انسانی و زنانه  دارد و زیبایی هایی را که دارد را تحت 

 تماشاگر منتقل میکند  و تیپ او نشان از یک جدیت خشونت آمیز موجود در او را به

اه یافته است و ""جهان "" کارگرو تعمیرکاریست جوان که  بنا بر سفارش رویا و برای تعمیر یکی از لوله های اسیب دیده ظرفشویی به صحنه )خانه رویا(  ر

 تصادفاً همزبان و هموطن میباشند  و جهان انسانی  است مربوط به نسل امروز 

دقیقه نمایش بین ایندو روی میدهد !    011ن چریک گذشته و یا آینه ای باشد برای آینده جوان تعمیر کار )جهان ( ، و اتفاقی که در در این نمایش تالش شده ز

ام د و با تمبرای مخاطب اگر چه موعظه ای را بهمراه ندارد ، ولی بنمایش میگذارد که میشود اینطور هم بود و یا آنکه میشود بدون خشونت هم زندگی کر

ره اختالفات یکدیگر را بدور از فواصل زمانی و مکانی و .... دوست داشته باشیم و  بر خالف داستان اصلی )یک روز بخصوص نوشته و ساخته اتو

 اسکوال(  ایندو شخصیت هم سن و سال نیستند و آگاهانه یکی جوانتر از اون یکی انتخاب شده 

ش جوهره نشاط دارند و با رعایت طنز درونش تماشاگر را می خنداند ولی در عمق خودش سخن از یک طنز تلخ دیالوگها در طول نمایش  بنا به حفظ عقیده ا

دو شخصیت  و دارد که همه امان در زندگی روزمره با آنها روبرو هستیم ،ولی نمی بینیم شان  و سعی شده مثل  یک جاده دوطرفه تبادل تجربه نماید بین 

ه نداریم ، سیاه و سفید نداریم ، قهرمان اصلی هم نداریم ، و دو برداشت و تحلیل از طرف دو تا آدم در دو زمان متفاوت ، ولی با بعبارتی در اینکار آدم بد

 دردی مشترک و کهنه برای هر دوف با هم روبرو میشوند ، و دیالوگها تالقی پیدا میکنند و در نهایت مخرج مشترک پیدا میکند  

ن آنروزبخصوص و با کمک و تأثیر پیام ، آپارتمان دکور و دیزاین بهترو زیبا تری پیدا میکند ، که نشان از تغییر دارد  رویا آرایش پایان نمایش و یا پایا

یشه زندان کل میکند و لباسش را با یک لباس زنانه زیبا تعویض  میکند و چشمشانش به ظرافتهای زندگی )زنانه( بعبارتی هنر  روشن میشود و در زندگی از

که هر   ای که درش قرار داشت ،خارج و واقعی و واژه بهتر آزاد  میگردد البته با حفظ آرمانهایش و قرار نیست که این نمایش آرمانهای دو شخصیتش

نین در تمام دیالوگها سعی کدامشان قشری را نمایندگی میکنند را زیر سئوال ببرد و یا بهیچوجه هم نگاه انتقادی و یا قضاوت را در دستور کار   ندارد و همچ

ت و  یا نسخه ای  برای تماشاگرانش نداشته باشد و بیشتر سعی کرده نگاه انسانی و بازگشت انسان به خویشتن طبیعی خودش  باشد و حشده که موعظه و نصی

.. ، فرهنگ ، ...اینکه چه اندازه از ضوابط ساخته شده بدست خودمان در غالب سنت و دخیل بستن به آنها بعنوان آداب و ادب و روسوم  و .... مثل  ، مذهب 

ی یک اتفاق دست و پایمان را بسته  است و محروممان کرده از یک زندگی بی غل و غش و ساده . و سعی شده که نمایش دهد که : در این طبیعت بیجان زندگ

 ساده است 

 دقیقه  011زمان نمایش : حدوداً 

 داود رحیمی 

 

 یک روز بخصوص 
ساله ، با لباسی بدور از لباس زنانه ، بدون آرایش ، موها از پشت بسته و کال ظاهری بدور از دیگر  01تا  01نقش آفرینان : رویا  : صاحب خانه ، بین 

 زنان معمول ، خشن و خشک و جدی و ......
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 سال ، تعمیر کار ، با لباس کار ولی مرتب و تمیز و همچنین موهای مرتب و ظاهری آراسته  01جهان : تعمیرکار ، حدود 

ی را نشان میدهد که تزئین شده بیک مبل سه نفره ، یک میز پذیرایی نیمدار ، مقابل آن یک تلویزیون قدیمی داخل یک کتابخانه جای داده صحنه : یک میز اتاق

 ساله ازشده است و چند قاب عکس نیز در جاجاهای کتابخانه بچشم میخورد ، که یکی از قابها دختر و پسری نوجوان و در یکی دیگر از عکسی حدود سی 

روی یک بانوی زیبا  ، در گوشه ای دیگر از صحنه یک میز نهار خوری با چند صندلی دور آن ، خانه از نظمی برخوردار نیست و چه روی مبل و چه 

صندلیهای  ممیزهای پذیرایی و نهار خوری روزنامه و چند کتاب ولو میباشد و همچنین چند تکه لباس روی کاناپه دیده میشود و یکی دو تا کت و کاپشن ه

 اطراف میز نهار خوری را احاطه کرده . روی میز ناهار خوری یک لپ تاپ بچشم میخوره 

 در ضمن روی کناپه یک بالشتک و پتو هم وجود دارد   و روی میز نهار خوری هم چند ظرف میوه نیمه خالی خود نمایی میکند ،

 ا بچشم میخورد چند قاب عکس به فاصله دو سه سانتیمتر در روی یکی از دیواره

.... به با روشن شدن صحنه رویا را می بینیم که با تلفن مشغول است و در اطاق قدم میزند و یک صدای ضعیف سرودی از امریکای جنوبی یا یونان و .

 گوش میرسه 

 رویا : .......... آره ، آره ،  

..... نه بابا ،  گول شعارهاشونو نخور ، اینا فکر میکنند طرف زن که هست ،! بیوه هم که که میخواند ، میتونند بکنند ،   رویا : اینا خیال میکنند که هر غلطی

 هست ، تنها هم که هست ،! پس  یه هلوست تو گلو 

ن زنو فقط برای یه با همه این ادعاهایشو .....رویا : .......... نه قربونت برم ، اینقدر ساده نباش ، مردا همه شون سراپا یه کرباسند ، جون بجونشون کنی !

 چیز میخواند ، فقط روشهاشون فرق میکنه 

 جونم ، خوب شناختی ، اگه هر چند وقت یکبار صدات باال نره ، اینا خیال میکنند آدم مرده است ........‘رویا : آره 

 یچ کارشون بی منظور نیست ، همشون مثل همند ویا : نه جونم ، کور خونده ، اگه این مردها صلوات ظهر بگن روزه ، من باورشون نمیکنم ، بجون تو ه

 )صدای زنگ درب بلند میشود ( 

 رویا : گوشی ، گوشی ببینم کیه در میزنه 

 (…… رویا : گوشی ، گوشی ، ببینم کی در میزنه )بسمت آی فون میره 

Who is this?.......  

Who! Come, let's Sixth Floor 

  The door opened?..............ok 

 )دوباره با گوشی مشغول صحبت میشه ( ببخش عزیزم ، کجا بودیم !؟

 رویا : نه جون تو ... مهمون نیست ، گویا  چند روزی بوده که این لوله زیر ظرفشویی لیک میکرده  ،  اومدند اینو درست کنند 

 ه به سقف فالت زیرما.... اونا زنگ زدند به صاحبخان منکه اصالً نفهمیدم ، گویا نم زده 

گوشی ببینم این یارو چی شد رویا : اینهمه دارم واسه این قوطی کبریت اجاره میدم ! ..........فکر کنم این یارو  مُرد ! نمیدونم چرا نیومد !؟  عزیز جان یدقیقه 

 !؟  من برم ببینم چه بالیی سرش اومد ؟ نکنه خنگ بازی در اورده باشه و نفهمیده کجا باید بره ، 

بفهمند  ونم کجایه ،   لهجه داشت ، ...... راستش اگه این خارجیها نبودند ! چرخ این مملکت از کار میافتاد ، زبون درست حسابی که ندارند ! کهرویا : نمید

 چی میگی بهشون 

 رویا : اگه شانس منه !یارو تو آسانسورمرده، حتماً یا خوابش برده یا نفهمیده بهش چی گفتم ، برم ببینم کجاست !؟ فعالً 

باز میکند مردی ...)گوشی را میذاره رو میز  و دمپائیهایش که هر کدام یک گوشه از اطاق افتاده میره و پا میکنه و بسمت درب ورودی میرود و تا درب را 

 یک جعبه ابزار نفس زنان  تو چهارچوب درب ظاهر میشه (با 

   ?! Miss Roya:جهان 

   Yes I am:رویا 

 .Sorry, lifts the wreckage, not working, I had to use the stairs: جهان   

 ?Come on, you want a glass of cool water:رویا 

 Yes, I’m grateful:جهان  

 )جهان جعبه ابزار را میذاره رو زمین و به راهنمایی و اشاره رویا روی صندلی می نشیند ، رویا هم بسمت تلفن میره   ( 

 رویا : عزیز جان میتونم بعداً بهت زنگ بزنم !؟ 

 طبقه را با یه جعبه ابزار ،از پله ها اومده  6نه بابا ، آسانسور خراب بوده ! این ننه مرده 

 تو برم یه لیوان آب بهش بدم نفسش جا بیاد تا ریقش در نیومده ، شانس درست حسابی که نداریم ، پیرمرد میمیره و خونش میافته گردنمون ...... جون 

 باشه بهت زنگ میزنم ، فعالً 

 خالصه که رو بهش نده   

 و رویا و حرکاتش را یواشکی ورانداز میکنه ( )رویا پنداری متوجه جهان میشه که همچنان ایستاده جلوی درب و چهان هم هاج و واج خونه

 عزیز جان من برم ، این یارو مثل علم یزید اینجا وایساده و داره منو ورانداز میکنه   

 رویا : نمیدونم کجایه !، قیافش که به این هندی مندیا میخوره 

 رش سرکار فعالٌ خداحافظ ، یادت نره چی گفتما زنگ زد زیاد حول برت نداره ، یخورده بذا

 رویا : حاال برو کار دارم ، بعداً حرف میزنیم ، خداحافظ 

 ]گوشی را میذاره و میاد بسمت جهان (

 ? I'm sorry madam, you are a Persian: جهان 

 )رویا که خورده تو مالجش با تعجب میپرسد (

 ?! Yes, and you: رویا  

 متون حدس زده بودم ، ولی وقتی دیدمتون که یک خانم زیبا هستید ! دیگه صد در صد مطمئن شدم جهان : ) جهان که گل از گلش شکافته میشه ( از اس 

خیلی جدی و کمی خشن و برای اینکه دست پیشو بگیره پس نیافتد  ( اگر  عقب افتاده بوده ،  1بر  0رویا که تا اینجا و در همین ثانیه اول بازی  رویا : )

شم !؟ )و طوری برخورد میکند که همزبانی امان دلیل نمیشه که پسر خاله بشی ، و ادامه میده ( ظرفشویی اونجاست ) و میره زشت بودم نمیتوانستم ایرانی با

میرود یعنی از  پشت کامپیوترش قرار میگیرد ، جهان که از اینوع برخرد کمی جا خورده ، با نوشیدن لیوان آب جعبه ابزارش را بر میداره و بسمت آشپزخانه

 خارج میشود ، و پس از مکثی روی صحنه  ( صحنه
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 جهان : خانم ! 

 رویا : بله 

خونه قطع  جهان : مجبورم برای یکی دو ساعت آب خونه را قطع کنم  ، میخوان چند تا ظرف بدین تا آب پر کنم ؟ ممکنه ، دو سه ساعت ، شاید بیشتر آب

 باشه 

 را پر کنید لطفاً ، رویا : نمیدونم ! چندتا پارچ که اونجا هست ، همونا 

 چقدر طول میکشه درست بشه ؟          

 جهان : ) بر میگردد روی صحنه ( این لوله مدتهاست لیک داشته ! کامالً کف کابینت رو پوسونده ، 

 شما مسافرت بودید ؟          

 رویا : )با تعجب ( نه ! چطور مگه !؟

 نزدید !؟ باید زودتر از اینها اطالع میدادید !جهان : آخه این لیک قدیمی است ، چطور قبالً زنگ 

 من خودم متوجه نشده بودم  رویا : من خودم اصالً متوجه نشده بودم ، )اشاره به همسایه طبقه پائین ( گویا نم زده بوده به سقف خونه پائینی ، اونا بهمون گفتند !

 جهان : شما تو خونه سیگار میکشید !؟ 

 رفتن در مقابل یک سئوال غیر منتظره ( بله ! ؟رویا : )با تعجب و قرار گ

 جهان : شما تو خونه سیگار میکشید !؟ 

 رویا : این بشما و کارتون ربط داره !؟

 جهان : گفتم ممکنه بوی سیگار نگذاشته شما متوجه بوی نم شوید 

 رویا : شاید ! نمیدونم ! شوهرم سیگاریست 

 جهان : نکشید خانم ، حیفه خانمی به زیبایی شما سیگاری باشه 

 رویا : اگه زشت بودم !؟ حیف نبودم !؟ 

 جهان : )که از این حاضر جوابی رویا جا خورده ( نه ! منظورم این نبود ، میخواستم بگم ....

 م که تو خونه سیگار نکشه رویا : )حرف جهان را قطع میکند ( نه ، من سیگاری نیستم ، ولی حریف شوهرم نمی ش

 جهان : شوهر دارید !؟

 رویا : )با تعجب از پروئی جهان ( بله !؟

 جهان : )که متوجه نابجایی سئوالش شده ( ببخشید خانم ، منظوری نداشتم 

 رویا : )متعجبانه و با معنی خواصی جهان را ورانداز میکند  ( بله ، متأسفانه هم شوهر دارم و هم دوتا بچه 

 ن : )با تعجب ( بزنم به تخته ، اصالً بهتون نمیاد ....جها

 رویا : که اهل خونه و زندگی و شوهر و بچه باشم !؟

 جهان : نه ، نه اصالً منظورم این نبود 

 رویا : )کمی با تندی ( شما  تعمیر کار هستید یا ...... 

 نید به صاحب خونه ، چون برد زیر دستشویی هم پوسیده ، باید عوض بشه جهان : ببخشید ..... میرم  کارمو بکنم ، شما هم لطفی بکنید زنگ بز

 رویا : برد !؟

 جهان منظورم تخته کف کابینت آشپزخونه است 

لحظه تلفن )جهان بمقصد آشپزخانه از صحنه خارج میشود و رویا با نگاهی عجیب او را تعقیب میکند و دوباره پشت کامپیوتر قرار میگیرد و پس از چند 

 وباره زنگ میزند ( د

 رویا : رویا ...........

 سالم  چطوری ؟ 

 رویا : خوبم ، نه نرفتم ، امروز قرار بود بیایند و لوله دستشویی را درست کنند ، خونه موندم 

 رویا : آره ، بچه ها رفتند ، باباشون بردشون

 رویا : نه بابا ، عصبانی نبودم .... میگم که ، نه جون تو عصبانی نبودم 

 رویا : بابا کارای این مردک رفته بود تو اعصابم 

 رویا : از قدیم گفتند ، در شهری که مردانش عصا از کور میدزدند ! نباید محبت آرزو کرد 

ردمانش " عصا از کور میدزدند )و وارد صحنه میشود ( محبت آرزو کردن از خوش جهان : )صدایش از اشپزخانه ، محل کارش میاید (در شهری که "م

 باوریست 

رو به جهان ( رویا : ) همانطور که گوشی تلفن در دستش میباشد حاج و واج جهان را نبال میکند ( عزیز جان بعداً بهت زنگ میزنم ) گوشی را میگذارد و 

 د ببنید مردم چی میگند !؟ شما لوله درست میکنید یا گوش وای میاستی

 جهان : )خودش را کمی لوس میکند ( هر دوش 

 رویا : )خیلی جدی ( یعنی چی !؟ آقا برو کارتو کن ، امروز منو از کارو زندگی انداختی ......... 

 !؟   ولی یه چیزی را از شما فهمیدم جهان : )نگاهی به اطراف و خونه بهم ریخته میاندازه ( کار ، زندگی ، نمیدونم کارتون چیه !؟ شغلتون چیه 

 رویا : )رویا متوجه نگاه جهان و بهم ریختگی خونه میشه ( امان از دست بچه های امروز ، ..............

 جهان : ) میاد تو حرف رویا( نکو خانم من خودم هم دارم .........

 رویا : بچه !؟ بچه دارید !؟ بهتون نمیاد !؟

 میکند ( که بچه داشته باشم !؟ بهم نمیاد !؟ شما منو امیدوار کردید ! جهان ) باز خودشو لوس

 رویا : به چی !؟ 

 جهان : که هنوز جوانم و بهم نمیاد که بچه داشته باشم 

 رویا : سوءتفاهم نشه ! منظورم این بود که بهتون نمیاد که بچه کوچیک و مدرسه ای داشته باشید 

 ه ام چهار تا نوه دارم جهان : چرا ! دارم ، از دو تا بچ

 رویا : آخیش ! خیالم راحت شد 

 جهان : از چی ؟ 
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 رویا : از اینکه مثل خیلی از مردها زن بیست سی سال از خودتون جوانتر نگرفته اید 

 جهان : واال من هیچ نسبتی با طالبان ندارم 

 کامپیوتره ( باالخره این لوله امروز درست میشه یا نه !؟رویا ) که از این مکالمه حوصله اش سر رفته و در ضمن یه سرش هم تو 

 جهان : آره درست میشه ، شما نگران درست شدن لوله هستید یا من مزاحم هستم 

 رویا : هر دوش ، آقا من کلی کار دارم ..........

 ا بتونم کاتش کنم جهان : باشه میرم سر کارم ، راستش باید منتظر میموندم آب تو لوله ها کامالً تخلیه بشه ت

 رویا : ) که احساس میکنه بی ادبی کرده ( یه فنجان قهوه میل دارید ؟ 

 جهان : نه ، بعد از کارم شاید ) بمقصد آشپزخانه از صحنه خارج میشود (

 تلفن زنگ میزند  (  رویا : ) پنداری نجات پیدا کرده و میره تو کامپیوتر و با تغیرات چهره اش نشان میده داره با یکنفر چت میکنه و بعد از چند لحظه سکوت

 سالم ، چطوری 

 جونتو میخواستم بهت زنگ بزنم ، 

 بقول شاعر که نمیدونم کی گفته : من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید 

 فسم برده به باغی و دلم شاد کنید ق

 بهر گل میگذرد هم نفسان بهر خدا 

 بنشینید به باغی و مرا یاد کنید 

 جهان : ) صدایش از آشپزخانه میاید ( از بهاره ، ملک الشعرای بهار ) بروی صحنه میاید و ادامه شعر را میخواند (

 عندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود  

 همه فریاد کنید بهر شاد باش قدومش 

 یاد از این مرع گرفتار کنید ای مرغان 

 چو تماشای گل و الله و شمشاد کنید 

 م !؟رویا : که متوجه شده با آدم الکی روبرو نیست و گوشی بدست و حاج و واج داره جهان را گوش میکنه ( مهری جان میتونم بعداً بهت زنگ بزن

 و رو به جهان خیره میشود (قربونت مواظب خودت باش )گوشی را میگذارد 

 جهان : این شعر از ملک الشعرای بهار است 

 رویا : شما شاعرهستید !؟ 

 جهان : نه ! من معلم ریاضیات بودم 

 رویا : ریاضیات ! اصالً ایندوتا با هم جور در نمیایند ، ریاضیات ! ادبیات !؟ 

 جهان : کی گفته که چی باید با چی جور باشه و یا نباشه !؟ 

 رویا : ادبیات ! ریاضیات 

 جهان : معلم بودم و سر و کارم با تخته سیاه و حساب و کتاب ، ولی افسوس 

 رویا : چرا دیگه افسوس 

 جهان : آموزگار نیستم ، تا عضق را به تو بیاموزم ، ماهیان نیازی به آموزگار ندارند ، تا شنا کنند ، 

 رواز در آیند پرندگان نیز آموزگاری نمیخواهند  ،، تا به پ

 شنا کن به تنهایی ، پرواز کن به تنهایی ، 

 عشق را دفتری نیست ، بزرگترین عاشقان دنیا ، خواندن نمیدانستند 

 رویا : عجب !؟ 

 جهان : اینو نزار قبانی گفته 

 رویا : نشنیده بودم !؟ 

 جهان : شعر را !؟

 رویا : نه ! اسم این شاعر را 

 جهان : خیلیها اونو نمیشناسند ، برای اینکه اون شعری نگفته در مسیر باد این مردم ، به این گوش کن : 

 آه ای کاش 

 روزی از خوی خرگوشی رها شوی و بدانی 

 که من صیاد تو نیستم 

 عاشق توام 

  رویا : )سری تکان میدهد و احساس میکند در مقابل جهان کم آورده ( نگفتی شاعرش کیه !؟

 جهان : اگر اینها را مولوی و حافظ و سعدی میگفت ! شما شنیده بودید ! ولی خانم جان اینکه میگند آوازه خوان نه آواز حرف غلطی است ، 

 رویا : خب خیلی از اشعار و سروده ها از شاعر و یا گوینده اش اعتبار میگیره ..........

 جهان : و همین غلط رایج بین آدمیان است 

 عجب !؟ رویا :

 جهان : گیس عشق ما بلند شده 

 میباید قیچی اش کنیم         

 وگرنه         

 تو را و مرا میکشد         

 ما خودمان خودمان را سانسور میکنیم و آنوقت داریم برای آزادی مبارزه میکنیم 

 یا باز بقول این شاعر ناشناس من : چطور متوانیم مدینه ای فاضله ای برپا کنیم 

 حال آنکه هفت تیرهایی بدست داریم          

 عشق خفه کن ؟          
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ری !؟ داری دست رویا : )رویا که کامالً جا خورده و بنوعی تخلیه شده ( میدونم یه چیزی میخوای بگی که بمن مربوطه ، ولی نمیدونم چرا اینقدر حاشیه می

 دست میکنی ، چرا !؟ نمیدونم 

 جهان : نمیدونم ! شاید 

 رویا : بگو ، راحت باش ، جی ....

 جهان : )میاد تو حرفهای رویا ( شما خوشبختید !؟

 رویا : )جا میخورد ( بله !؟

 جهان : شما خوشبختید !؟

 رویا : بتو چه !؟ از آدمهایی که ..........

 جهان : پاشون رو از گلیمشون دراز میکنند 

 یا منو زندگیمو سر در بیارید !/ رویا : آره ، آقا جان شما اومدید لوله درست کنید

 جهان : خودتون گفتید ! منکه جوابشو میدونم 

 رویا : جواب چی رو میدونید !؟ اصالً شما چی میدونید !؟ شما از منو زندگی ام چی میدونید !؟

 جهان : خیلی چیزا 

 و سفیر هستید ! آقا آدرس را اشتباه اومدید  رویا : شما مطمئن هستید مأمور اطالعت یا ام آی فایو )سپو ( نیستید!؟ اگر فرستاده

 جهان : اینطور فکر میکنید !؟ 

 رویا : ما ایرونیها رو تا بهمون رو میدند فوری پسر خاله میشیم 

گفتار و تهمتش جهان : )شعر میخواند و صحنه را بمقصد آشپزخانه ترک میکند ، و ادمه شعرش را بیرون از صحنه در آشپزخانه میخواند و رویا پشیمان از 

 به جهان از پشت میز کامپیوتر بلند میشود و بدنبال جهان تا وسط صحنه میرود (

  با وجود این روزگار غرغه در ناهنجاری 

  و افیون 

  و اعتیاد 

  با وجود دوره ای که از تندیس و تابلو نفرت دارد 

 و از عطرها 

  و رنگها 

 با وجود این دوران گریزان 

 از پرستش یزدان 

 تش شیطانبه پرس 

 با وجود هزاران خبر چین حرفه ای 

 که مهندس بنای خانه ی آنان ، آنان را در دیوارها طراحی کرده است 

 با وجود هزاران گزارشی 

  که موشها برای موشها مینویسند 

 من میگویم : تنها خلق پیروز است 

 )جهان بر میگردد بروی صحنه و رو به رویا ( 

  هزارمین هزار بار میگویم 

  تنها خلق پیروز است 

  و اوست که سرنوشت ها را رقم میزند 

 ..... و اوست دانای یگانه ی مقهور کننده 

 رویا : ببخشید ، منظوری نداشتم ، عصبانی شدم  ، نمیدونم اینروزها چرا زود از همه چیز عصبانی میشم 

 جهان : سئوال هنوز همونه !؟ 

 یکی بیهوا و بی مقدمه ازتون این سئوال را بپرسه !؟رویا : شما چی !؟ از کوره در نمیروید اگر 

 جهان : نه !

 رویا : یعنی فکر نمیکنی که طرف میخواد از این طریق پل بزنه به زندگی و مسائل خصوصیتان !؟

 جهان : نه 

 رویا : عجب !!! ببین آقای ... 

 ست دادن( خوشبختم   جهان : جهان ،   من جهان هستم ) و دستش را دراز میکند بسمت رویا برای د

سر از کارای من در بیارید ،   رویا : ببیند آقای جهان ، شما رو فرستاده اند اینجا لوله خونه را تعمیر کنید ، ولی از وقتیکه وارد خونه شده اید ، دائماً میخواهید

 آنوقت میخواهید من چی فکر کنم !؟

 سطه جوابتونو بدم !؟جهان : راستشو میخواهید بدونید یا توجیح کنم و با سف

 رویا : خب معلومه ، راستشو بگید 

وز صبح در جهان : تو آفیس ، روی وایت برد برای کار شما اسم یکی دیگه بود ، یکی از همکارانم که ایرانی هم نبود )سعی میکند توضیح بدهد که هر ر

 محل کارشان چگونه کارها و مأموریتها را دریافت میکنند ( 

 چی شد !؟  رویا : خب ، پس

 جهان : من دیدم اسم شماست ، با همکارم کنار اومدم و برگه های مأموریت را عوض کردیم 

 رویا : چرا !؟ مگه منو میشناختید !؟ 

 جهان : نه ! باید میشناختم !؟ 

 رویا : خودتون گفتید ، چون اسم من بود و نمیدونم ! با همکارتون عوض کردید که ..........

گفتم ، من فقط دیدم اسم ایرونی است و این بود که نظرم جلب شد  ، گفتم میام هم کارم را انجام میدم و هم کمی هم فارسی حرف میزنم  ،  جهان : بله من

 راستش روزها میگذره که .........

 رویا : شما که گفتید دوتا بچه دارید و نوه دارید و ....
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 ای من خارجی هستند و نوه هایم هم بیشتر با زبان مادر پدرشون تکلم میکنند جهان : بله ! یادمه که چی گفتم ، همسرای بچه ه

 رویا : خب شما که دوست دارید فارسی صحبت کنید ! میموندید همونجا و نمی اومدید خارج 

 جهان : ای خانم ، دست رو دلم نگذارید ، بقول صادق هدایت زخمهایی تو دلم هست که فقط خودم میدونم و .

 رویا : در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخوره و میتراشد 

نی را جزو رویا و جهان : )دو صدایی و رو به تماشاگر( این دردها را نمیشود به کسی اطهار کرد ، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکرد

و اگر کسی بگوید ) رو بیکدیگر میکنند ( یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکنند آنرا اتفاقات . پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند 

 با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند ...............

 جهان : و من شراب خوار نیستم ، دوباره سئوالم را تکرار میکنم ، شما خوشبختید !؟

 پرسید !؟ من از شما نپرسم !؟ رویا : چرا شما از من ب

 جهان : من خوشبختم خانم ! خوشبخترین مرد دنیا 

 رویا : عجب ! همین االن بود که از زخمهای درونتون حرف میزدید و به هدایت دخیل بسته بودید ! این شما نبودید !

 جهان : منکر نمیشم ، من بودم ، 

 رویا : پس چی !؟ چطور ....

دمت شما هستم و جهان : با همه زخمهایی که بر دل دارم و همه اینحرفها ، امروز از خواب بیدار شدم ، صبحانه خوردم ، از زیبایی هوا لذت بردم ، االن خ

 کلی هم از روز هنوز مونده 

 لذت داره  رویا : )خنده اش گرفته ( هوا !؟ این هوای گرفته و ابری و غم زده را لذت بردید !؟ کجای این هوا

آنقدر سخت  جهان : نکته همینجاست و این هوا هم بخشی از این طبیعت است ، مهم نگاه ما به طبیعت است ، فرق من شاید با شما دراینه که من زندگی را

 نمیگیرم که شما میگیرید 

 رویا : یعنی تسلیم 

 جهان : نه ! ابدا ، ببین رویا ... 

 خودمونی خطاب شده زیاد راضی نیست ( ببینم شما بچه کجائید ، منظورم از کجای ایران اومدید !؟رویا : )از اینکه با اسم کوچیک و 

 جهان : من بچه اون پائینها هستم 

 رویا : کجا !؟ 

 جهان  : همه جاش 

 رویا : برای همینه که زیاد آداب معاشرت را تمرین نکرده اید و هنوز نمیدونید با یک خانم چطور حرف بزنید  

 ن : باز کجای دیکته ام غلط شد ؟جها

  رویا : ما هنوز چند ساعتی نیست که همدیگر را میشناسیم و در ضمن هیچی هم از هم نمیدونیم ، پس من خانم صامعی هستم ، خانم رویا صامعی

 جهان : ولی روی کاغذ چیز دیگری نوشته شده بود )برگه ای را از جیب در میاورد و نگاه میکند ( 

 اهی فامیلی شوهرم است رویا : پن

 ، ولی منو........... جهان : )پوزخندی میزند ( عجب مردمی هستیم ما !  با امضاء یک قرار داد حتی نام خانوادگی شما را تغییر داده اند و صدایتان در نیامده

چی !؟ شما مردها فقط شعار میدید و حرف میزنید ،  رویا : )رویا در مقابل حاضر جوابی جهان قافیه را باخته و سعی میکن موضوع را عوض کند (  منو

 ولی دیگه اون دوران گذشت 

 جهان : منو میشناسید !؟ 

ش و وقت ملی پیدا کرده رویا : شما رو ؟ از کجا باید بشناسم !؟ آهان ، شما یک نفر کوله کش هستید که اومدید خونه من تا لوله   آشپزخانه را تعمیر کنید ، گو

 دارید حرف میزنید ، آقا بفرمائید کارتونو بکنید ! اید و دائماً 

 جهان :  یادم نرفته کارمو ، ..... 

 رویا : مگه بشما حقوق نمیدند که کار مردمو راه بیاندازید ، ؟

 جهان : نمیخواد نگران صاحبکارم باشید ، اونا به اندازه بیشتر از کافی در  اومد دارند 

 رویا : هرچی ، آقا من خودم هزار گرفتاری دارم ، لطفاً کارتونو زودتر انجام بدید تا منهم بکارهام برسم 

هم برمیگردد )تا جهان میخواد حرفی بزند ، رویا با انگشت آشپزخانه را به او نشان میدهد و جهان پس از مکثی معنی دار از صحنه بیرون میرود ، رویا 

 هی به اطاف و دور و ور اطاق میاندازد و نگاهی به آشپزخانه و شروع میکند به جمع و جور کردن خونه (پشت میز کامپیوتر نگا

 جهان : )وارد صحنه میشود و نگاهی به اطاق میاندازد ( بهتر شد ، اینجوری بهتر شد 

 رویا : اینم بچه ها تا بیایند از خونه بیرون برند انگار بمب میاندازند تو خونه 

 ا نگاهی به کتابهای روی کاناپه ( معلومه کار بچه هاست ، گفتید دو تا بچه دارید !؟جهان )ب

 ساله  01رویا : آره ، یه دخترنه ساله  و یه پسر 

 جهان : خب پس جنس تان جوره ، پس چرا دلخورید از زندگی !؟

 رویا : من دلخورم ؟ اینو من گفتم !؟ 

 جهان : شما نگفتید ، ومیشه فهمید 

 شما چی میدونید از من ؟ که اینطور قضاوت میکنید  ! اگر تو گوگل هم سه تا کلیک کنید ، مقاالت و مطالب منو میخونید  رویا :

یرانی گذاشته یا به جهان : با چندین کامنت و اگر تو فیس بوک باشه )با پنجه هایش عالمت الیک را نشون میدهد ( تازه آدم نمیدونه خواننده این عمل را به ا

 رنگی ف

 رویا : )زیاد از حرکت جهان خوشش نیومده ولی یجورایی مدارا میکنه ( یعنی چه !؟ 

 .........  جهان : سی و چند ساله که من شعر میگم و شما مقاله مینویسید ، از اینجا برای هزار کیلومتر در تاریخ و یا جغرافیا نسخه می پیچیم ولی

 مبارزه با زور است  رویا : شما مخالفید !؟ خب اینهم یک راه

 جهان : نه ، اصالً مخالف نیستم ، ولی فکر میکنم که باید از کلیشه بیرون بیائیم و معنی دار شویم 

ن را وقف آزادی رویا )میدونه که جهان میخواد یه چیزی بگه و بیشتر کنجکاو میشه ( چی میخوایند بگید ؟ من و شوهرم همیشه مبارزه کرده ایم و زندگی اما

 م کرده ایم و ....مرد

 جهان : خب اینکه خیلی خوبه ، ولی تا کجا پیش رفته اید !؟



Kvinnobulletin   زنانی خبر بولتن                                                   Nr. 3  aug – sep  2014 Sida 25 
 

 رویا )با تعجب بیشتر ( یعنی چی !؟ خب تالش کرده ایم دیگه 

 جهان : منکر تالشتان نیستم ، ولی من اسم این تالش را گذاشته ام خو آزاری 

 رویا : خود آزاری !؟ واقعاً بی انصافید 

 ید ، بپرسید تا توضیح دهم جهان : قضاوتم نکن

 رویا : بفرمائید ، توضیح بدید )صندلی را میگذارد و مثل شاگردان مدرسه مینشیند و بگوش میشود ( بفرمائید ! بگوشم 

 جهان : امیدوار بودم که ناراحت نمیشدید 

نمیدونید ، بدونید که ما تبعیدی هستیم ، من خودم اینجا در فعالیتهای مختلف رویا : نه نیستم ، مایلم بشنوم !؟ کجای دیکته ام غلط بوده آقا معلم !؟ .... اگه 

 منجمله برای آزادی زن در کانون آزادی برای زنان فعال هستم .............

 آن حبس کرده اند  جهان : برای من کارنامه ننویسید ، اشکال سیاسیون ما در اینه که با عقایدشان یک دیوار بلند ساخته اند و خودشونو در میان

روز میشدم !؟ پس  رویا )کمی عصبی ( یعنی چی !؟ یعنی باید  ، .... منم باید مثل خیلی از خانمهای دیگه از صبح تا شب تو مغازه ها ولو بودم و گرفتار مد

 تکلیف زنان در افغانستان ، یا همین ایران خودمون چی میشه 

ایم که با هم باشیم و جهان : نه ابدا ، اصالً بی خیالی و بی تفاوتی را دوست ندارم ، ما انسانها خونه هامونو کنار هم ساخته ایم و شهر ها را بوجود آورده 

 زندگی کنیم 

 رویا ) این تفکر جهان را می پسندد ( پی نباید بی تفاوت بود 

 کاری نمیکنید ! اونجا اجحاف میکنند و شما فقط منعکس میکنید  جهان : نباید بی تفاوت بود ! ولی شماها که

 رویا : )بازهم عصبی میشود ولی ول کن بحث نیست ( و شما اینو مبارزه نمیدونید !؟

 پس اگر مبارزه نیست پس چیه !؟

ه شده و متنفر از جهان و جهان هم متوجه این حالت جهان : نه ! متأسفم ! از من دلخور نشوید ! این کار شما نوعی خود ارضاعی میباشد ) رویا دیگه کالف

 رویا شده ( برایتان توضیح میدهم ، البته با یک سئوال ؟

 رویا : بفرمائید 

 جهان : آیا شما برای رسیدن به یک دنیای بهتر و نوین برای مردم مبارزه میکنید ؟ اگر غیر از این باشد ،؟ پس دارید خود آزاری میکنید 

اره ما را عجبا! بهترین دوران عمرمان را بذاریم ، از زندگی و بچه و ..... بگذریم و گذشتیم ، با دردهای مردم گریستیم ، بعد این آقا اومده و د رویا : عجب !:

 متهم میکنه ...

 جهان : شما قول دادید با هم صحبت کنیم و عصبی نشوید 

 را ببرید ، لطفاً  رویا : آقا میشه این لوله لعنتی را درست کنید و تشریفتان

یا نیستم ! قسم  جهان : منهم یکنفر از این مردم هستم ! نیستم !؟ چرا نمیخواهید بپرسید که از مبارزه ای که شما دارید بخاطرم انجام میدهید راضی هستم

 میخورم منهم هم ! شاید خیلی بیشتر از شما آسیب دیده ام و عزیزترین نزدیکانم را قربانی داده ام 

 : و با همه اینها ، هنوز میفرمائید باید دست رو دست گذاشت  رویا

 جهان : ابدا ، من میگم ما وظیفه داریم و نباید بی تفاوت باشیم 

 رویا : منکه اصالً شما را نمی فهمم 

 جهان : میتونم یه سئوال از شما بپرسم !؟

 ، همه اینها را دوست دارم ! اینو میخواستید بدونید !؟  رویا : )با کالفگی ( بله آقا من خوشبختم ! همسرم را ، زندگی ام را

 جهان : نه ! دروغ میگوئید ، 

 رویا : بله 

 جهان : شما اگر خوشبخت بودید ! اینهمه گله نداشتید و در زندگی اتان نشاط داشتید و پر انرژی حرکت میکردید ! یعنی مبارزه میکردید 

رده اید !؟ خودتان را ! در آنجا اونا زن را تو یک تکه پارچه سیاه پیچیده اند بنام حجاب و شما هم اینجا بنوعی دیگر روزی چند بار تو آینه خودتان را تماشا ک

و فرار از  خوتانرا از تمامی ظرافتهای داده شده از طرف طبیعت ، خدا ، نمیدونم هرچی که میخواهید اسمشو بگذارید دور کرده اید میخواهید با خشونت

 ان با غیر طبیعت مبارزه کنید طبیعت خودت

ود ، رویا پس از رویا : ) که کم آورده بسمت جهان میره ( بفرمائید آقا ! بفرمائید کار خودتونو تموم بکنید و زحمت و کم  )جهان باز از صحنه بیرون میر

دش میشود و رژلب را بروی لبهایش میکشد و موهایش را شانه مکثی میرود مقابل آینه و خودشو برانداز میکند .... موهایش را باز میکند . پنداری متوجه خو

 میکند و ......... ازطرف دیگر صحنه خارج میشود و چند لحظه ای صحنه خالی میماند (

 جهان : )بروی صحنه میاید با جعبه ابزارش  ( خانم ، خانم رویا ، من دارم میرم ، کارم تموم شد 

میشود متفاوت و شیک مثل یک زن ، زیبا  ، جهان با رضایت به او خیره میشود ، موسیقی مالیمی از رادیو پخش  رویا : )وارد از طرف دیگر وارد صحنه

 میشود ( خیلی وقت بود اینطور خودم ندیده بودم ، راستش نمیدونم کجای زندگیم خودمو گم کرده بودم 

 ادای دعوت برقص( با من میرقصید !؟جهان : )دستش را بسمت رویا دراز میکند و با اشاره به رادیو ، و با 

 رویا : بله !!

 جهان : میتونم ازتون دعوت کنم که با این آهنگ با هم تا نگو برقصیم ، دوست داری تانگو یاد بگیری  

 رویا : من !!؟ همین االن ؟ همینجا !؟ )با اکراه به جهان نگاه میکند و یجورایی خجالت میکشد (

 جهان : من در خدمتتم 

 : فکر میکنم کمی بترسم ! آخه ....رویا 

 جهان : از چی !؟

 رویا : از اینکه اشتباهی پیش بیاد ، آخه ....

ه کامالً درهم و برهم جهان : توی تانگو هیچ اشتباهی وجود نداره ، مثل زندگی نیست ! راحته ، همینه که تانگو رو اینقدر عالی کرده ، اگه اشتباهی کردی ، اگ

 ادامه بده ، چرا نمی خوای امتحان کنی ؟ میخوای امتحانش کنی )و همچنان دستش بسوی رویا دراز است برای دعوت ( شدی ، فقط همونجور

 رویا : باشه ، امتحان میکنیم )و با هم میرقصند (

 صحنه قرار میگیرد ()بعد از رقص رویا لحظه ای از صحنه خارج میشود و بعد از چند لحظه بر میگردد روی صحنه ، جان بشکل یک مترسک وسط 

 رویا : )نمیتواند جلوی خنده اش را بگیرد ( چیکار میکنی ؟ 

 جهان : میدونی چرا کالغها به مزرعه ای که روی آن مترسگ گذاشته اند ، حمله نمیکنند !؟
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 رویا : خب معلومه ، میترسند 

 جهان : نه ! من خودم بارها تو فیلمها دیده ام که کالغها حتی تو کاله روی سر مترسگ تخم گذاری هم کرده اند ، پس نمیترسند 

 رویا : امان از دست شما شاعرا ، تو بگو چرا !؟

 جهان : از اینکه می بینند دهقان اینقدر ساده و خوش باورند ، از سادگی او خنده اشان میگیرد و .....

 رویا : عجب !!

 جهان : توی این ک.تاه زمانی که با هم تانگو میرقصیدیم ، تورو میدیم که داری زور میزنی که تموم حرکاتتو کامل و درست انجام بدی 

 رویا : خب من میخواستم بی عیب وکامل باشم 

 جهان : مثل زندگیت !؟

 رویا : خب آره ، مگه عیبی داره !؟

ایی شکل میگیره که آدم زور میزنه بی عیب باشه ، چقدر خوبه که آدم خودشو رها کنه ، من نمی فهمم اینهمه انضباط برای چیه جهان : در انسان عیب همونج

 !؟

 رویا  : من فقط میخوام بی عیب و کامل  باشم 

 ن تا بتونی بقیه را غافلگیر کنی جهان : کمال این نیست که همش خودتو کنترل کنی ، یه وقتایی الزمه که خودتو رها کنی ، خودتو غافلگیر ک

 رویا : مثالً چیکار کنم !

 جهان : مثالً همین امشب بیا و همسرتو غافلگیر کن ، به همه روزهای سالهای زندگیت متفاوت باش 

 رویا : من با همسرم مشگلی ندارم ، کی من گفتم با شوهرم مشگل دارم !؟

 همه جهان : احتیاج نیست که تو بگی ، آدم خودش می ف

 رویا : خب تو زندگی همه کم و بیش مسئله هست ، قدیمی ها میگویند این نمک زندگیست 

 جهان : قدیمی ها را ول کن ، بیا تو آینده را بنویسی ، امتحان کن 

 رویا : ) که کمی ورود جهان به زندگی شخصی اش برایش سوءتفاهم شده ( لوله درست شد !؟ 

 جهان : بله ، به شرکت گذارش میکنم تا یه نجار   بفرستند برد پوسیده کابینت را هم عوض کنند 

 نگ میزند(رویا : )برگه ای را امضاء میکند و به جهان پس میدهد و جهان از صحنه خارج میشود و خروج جهان از صحنه زیاد دلچسب رویا نیست ، تلفن ز

 ؟ ...... بد نبود اومدند لوله رو درست کردند ، ...  سالم عزیزم ، ..... روز خوبی داشتی

 داری میای خونه ؟....... نه ، بچه ها رو الدن برداشته ، امشب تولد پسرشه و بچه ها همونجا میخوابند ، صبح خودش میبرشون 

 راستی داری میایی یه بسته شمع بخر و یه بطر شراب ، منهم غذایی را که دوست داری را ردیف میکنم 

 نه تولدی تو کاره و نه سالگرد ازدواجمونه ، هیچ مناستی الزم نداریم تا یه روز بخصوص و خوبو بسازیم 

 )پرده بسته میشود (

Huvud historia (En speciell dag är skrivet av Etore Skola) De två figurer är inte i  samma ålder och den yngre 
valdes medvetet. 
Förutom att bibehålla sin äkthet och trovärdighet är dialogerna även roliga och innehåller ironi som får åskådarna 
att skratta, men egentligen handlar det om en bitter ironi som alla vi upplever under vardagslivet men ser inte 
detta, dessa figurer försöker växla erfarenheter sinsemellan i den tvåsidiga väg, alltså det finns ingen dålig eller 
ond, svart eller vit, inte heller huvud hjälte  i den här historia. 
Det är en jämförelse mellan två människor i två olika tider, med gemensam smärta när de träffas, och deras 
dialog slår samman och till slut får de gemensam nämnare. 
På slutet av visningen av ”en speciell dag” med hjälp av effekt och budskapen, får lägenheten en bättre utrustning 
och utseende,som visar förändringen. Roya sminkar och byter sina kläder med en vackert kvinnligt klänning och 
hennes (kvinnliga) ögon  lyser genast av livets elegans så som livets konst, och hon kommer ut från sin 
stereotypiskt fängelse till den verkliga och betydelsefulla livet. 
Hon naturligtvis behåller sina mål och idéer för sig själv och det är inte meningen att den här historia ska 
ifrågasätta varken den ena eller den andra av hennes  personliga karaktärer som hon  representerar. 
Det finns inte heller något kritik syn eller bedömning på agendan, i dialogerna man försöker inte heller att predika, 
ge råd till sina åskådare, man försöker visa en människa syn och människans naturliga tillbakadragande och 
avskildhet. 
Däremot visa hur mycket de Kriterierna som vi byggde med våra egna händer i traditionens namn och hur dess 
kriterierna  påverkar våra liv,... liksom religion,kultur,....som har bundit våra händer och fötter och har vilselett oss 
från ett bra och vanligt liv. 
Historien försöker visa att leva i den själlösa världen är bara ett enkel händelse. 
Visnings tid: CA 100 minuter 
Davod Rahimi 
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Intervju med  

Maria Rashidi 
Ordförande i Kvinnors rätt  

 

Kvinnors rätt är en fråga för hela samhället. Kan vi tillåta en grupp människor 

fara illa, kan vi också där och då förstå att vi har förlorat kampen för våra 

demokratiska värderingar. Maria Rashidi är en av många kvinnor som var dag 

arbetar för kvinnor och mäns rätt i samhället. Organisationen Kvinnors rätt är 

en viktig del i vårt samhälle för att öka förståelsen och kunskapen om utsatta 

kvinnors och mäns vardag. Vår gemensamma vardag för den som vågar se 

problematiken i vårt samhälle.  

 

Vad anser du att samhället gör för ansträngningar för 

lika lön oavsett kön?  

– Jag tror inte, eller anser inte att samhället och de ansvariga myndigheternas 

ansträngningar är tillräckliga. Partier och myndigheter skryter många gånger 

om att de arbetar mot diskriminering och för jämställdhet. Det finns många 

arbetsplatser som inte är fullt jämlika, det vill säga att det finns fler män än 

kvinnor. Då särskilt i höga positioner inom finansvärlden eller på olika VD 

poster. Kvinnor får mellan 20 – 25 procent lägre lön fast de har samma 

utbildning som männen och utför samma typ av arbete. Till exempel kan vi se 

inom vården att kvinnorna får också där lägre lön.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi kvinnor måste kämpa för lika 

förutsättningar som männen på olika arbeten. Det är en lång väg kvar för att vi 

ska kunna uppnå en större jämlikhet.    
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Vad anser du att samhället gör och bör göra för att 

skydda kvinnor och barn för våldsamma män och 

hederskulturer?  

– Vi måste göra en skillnad på våldsamma män och våld i nära relationer. Vi ska också 

göra en skillnad på våld i nära relationer och hederskultur. Om vi ser till statistiken 

brukar det komma in mellan 25- 30 000 polisanmälningar och år. Där kan vi inte se 

om kvinnan har varit utsatt för våld i nära relation eller om det är ett våld med en 

hederskulturell anknytning, eller om det är våld utfört utanför en krog eller av en 

man. Man säger att den här statistiken är bara 30 procent av det som verkligen sker. 

Det finns ett stort mörkertal. Jag arbetar med många kvinnor och hjälper dem att 

göra en polisanmälan mot förövaren och många av deras anmälningar, runt 70 – 75 

procent, läggs ner av polisen innan ärendena går vidare till åklagarmyndigheten. 

Polisen skriver ibland inte ens att en kvinna har blivit hotad eller misshandlad. Där 

kan vi då se att samhället har mycket kvar att göra för att kunna skydda kvinnor från 

våld i nära relationer och även hedersvåld.  När det då kommer till hedersrelaterat 

våld blundar många fortfarande för vad de tjejer och kvinnor säger sig vara utsatta 

för. Hedersrelaterat våld är ett jättestort fenomen med en väldigt gammal historia 

bakom sig. Kulturen kommer från samhällen där man ser kvinnor som en egendom 

för familj, klan och samhälle och deras kollektiv. Därför vill man att kvinnan ska 

bevaras som ett verktyg, eller en vara där man inte vill att hon ska utbilda sig eller 

utöka sin kunskap, då det inte behövs. Kvinnan ska bara bevara sin kropp och när hon 

förs över till andra ägare i det fallet en make. Hon ska vara ren, fin och tyst och ta 

hand om sin kropp. Skulle kvinnan bryta mot detta, att inte ta hand om sig kan 

kvinnan bli utsatt för våld, hot och annat elände. Innan flickan blir sedd som kvinna 

måste hon lyssna på sina föräldrar och vad de vill. Allt från hur hon ska klä sig till vilka 

människor hon får ha runtomkring sig annars kanske ingen vill gifta sig med henne. 

Men vi ska heller inte blunda för pojkarna inom hederskulturen som får i uppdrag att 

bevaka sina syskon, kusiner eller andra släktingar. Skulle pojken inte sköta sitt 

uppdrag blir även han anklagad för att inte ha kunnat bevaka sin syster eller sin kusin. 

Hedersrelaterat våld är djupare än vad våld i nära relationer är, men det är lika illa. 

Samhället kommer oftast in efter det att någonting har skett. Jag tycker att samhället 

borde arbeta för mer information och hjälpa till innan det händer någonting tragiskt. 

Samhället måste också hjälpa de män som lever inom ramen för hederskultur. Våld 

mot kvinnor är ingenting som tillhör en speciell kultur eller nationalitet i världen, det 

finns överallt. Det är ett globalt problem som måste ses som det för att kunna 

förebygga det.  
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Vad anser du att samhället gör eller bör göra för att 

motarbeta skillnader mellan svenskar och invandrare?  

– Tyvärr har det de senaste åren hänt jätte mycket i den frågan. Jag anser att 

samhället inte har gjort tillräckligt. Vi ser att rasistiska grupper och nazistiska, 

har ökat och att Sverigedemokraterna och även Svenskarnas parti ökat i 

medlemskap. Där dessa grupper lägger skuld på invandring och arbetslöshet, 

att våldet ökar på grund av invandring trots att det finns statistik som visar på 

motsatsen. Tyvärr så finns det också en dold rasism i samhället som också är en 

punkt som vi måste se mer på. Där vi måste tänka efter och se, varför det 

svenska samhället har förändrats. Vad finns det för förklaring till det som sker? 

Vad har och inte har de ansvariga i samhället gjort eller inte gjort för att 

förhindra den utveckling som vi nu ser? Det för att minska den utveckling som 

vi nu ser. Jag tycker att svensk media måste visa tydligare vad som sker i 

samhället. Får människor ingen förståelse för vad som sker så kan det finnas en 

ökad risk att människor vänder sig till dessa grupperingar och partier.  Vi har 

inget annat val i dag än att acceptera invandringen från såväl EU eller länder 

som ligger utanför. Nu när det kommer människor från krigsdrabbade 

områden, har det svenska samhället ett stort ansvar för att kunna ta hand om 

dem som kommer hit som krigsskadade. Eller människor som kommer från 

svält, på samma vis som Sverige fick hjälp när det fanns svält här och omkring 

1,3 miljoner Svenskar flydde till USA.   

Anders Hybbinette  
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Är du feminist?  
 

KRÖNIKA 

Upptagen i tiden? Kanske av den?  

Vilsen i nuet av strömningar från tidens arv?  

Ensamheten slår till i stunder av gemenskap, sorg i stunder av glädje. En slagen kvinna slår inte alls 

och hennes barn vilar ut, väntar på sin tid att slå tillbaka. Kamratskapen sneglar på dig när du 

försöker skymma din tår, du har starka rötter men din stjälk är vissen.  

Dina barn, du starka kvinna, dina barn som inte valde fädernes väg, vart tror du att de befinner sig 

nu? Inte finns dem på en position i samhället där de kan försörja sig och sina familjer. De sörjer, du 

sörjer – maskineriet ångar vidare. När du håller en bit metall, vet du att den saknar känslor, den är 

kall eller varm, den speglar sin omgivning utan att fråga varför. När du håller din väns hand, håller du 

även ett liv, din vän håller ditt. När du ser en groda i ögonen kan du antingen se ett djur som saknar 

förstånd eller ett djur som bär på historiens arv. Du ser det ditt inre klarar av, du ser det du förmår.  

När jag hör ordet ”feminism” pirrar det i kroppen på mig. Oavsett form eller om det är utifrån ett 

akademiskt sällskap eller politiskt makt pladder, pirrar det i min kropp. Kanske att min hand glider 

över hanen med ett vredesmod, kanske jag är en obildad arbetarunge?  

Men märk väl detta. Jag har tagit delat ansvar för min familj på olika vis under hela mitt liv. Allt efter 

ålder och förmåga. Jag har burit mina barn, finns för dem och har då också förlorat möjligheten till en 

medelklasskarriär. Min medmänniska i tiden är en fin människa. En naturlig, enkel och samtidigt 

komplex relation, som det kanske ska vara, eller i vilket fall är.  

När mina barn föddes, blev jag bortmotad av personalen på BB.  En man ska inte vara här, sades det. 

Mina medmän i tiden, vek sig. De accepterade att de inte fick vara där, inte fick vara tillsammans 

med eller sova i samma rum som barnet och modern. Jag tog till skillnad från medelklassmännen på 

platsen, fighten. Jag slogs med väktare och vann. 

 Jag bråkade med personalen och vann. Jag har bråkat hela mitt liv.  

Är jag en glad och trevlig medelklassman som passar in i rikemansmissären på Södermalm? Fan 

heller.  

När delar av min familj bodde där, fick de kliva över utslagna i trappuppgången med sina nyfödda 

barn. I bästa fall var det ett snällt fyllo som inte ville våldföra sig på vare sig kvinnan eller hennes 
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barn. I dag fylls samma trappuppgång av en nedknarkad eller neurotisk ”innemänniska” en som ser 

sig som rätt i tiden. Kanske denne ser det som viktigt att rösta på F!? Vad vet jag. Irrelevant i vilket 

fall, en bortkastad röst om du frågar mig.  

Ute på skolgården kunde vi komma i konflikter som jag nu i efterhand kan se som klasskonflikter.  

Klass mot klass. Vi stod å ena sidan med skruvmejslar, skiftnycklar och trasiga tröjor. Inte för att vi 

inte hade rena och hela kläder, men slagsmål leder inte bara till stora hål i själen, de leder även till 

grovmotoriska rörelser och skador på kläder. Vården fick vi gratis, men kläder kostar. Den andra 

sidan täcktes också av pojkar som stod med knivar, ibland med sina fäders pistoler. Då ofta någonting 

som brukade ligga i en fin låda och hade ett högt samlarvärde, och telefonnummer till sina familjers 

advokater. De tog droger, vi tog stryk. De kom undan, vi blev relegerade, ivägskickade på fosterhem, 

anstalter, till boenden långt- bort- i - stan. En romantiserad bild för den som inte upplevt det kanske, 

men för oss arbetarungar, en del i vardagen.  

Tvingar jag mina barn att bära huvudduk i någon religions namn? Jag ser ingen hållbarhet i att ha en 

filosofisk deterministiskt subjektiv hållning. Nej, då skulle jag hellre hoppa från en bro, varför leva när 

allt är förutbestämt och någon överhet, någon makt, som skulle vara övergripande, tittar fram som 

gubben i lådan och på något vis säger hur vi ska tänka, känna och vara… Är jag då nazist?  

Kanske är jag en inskränkt jävel som för medelklassen är fortfarande någon att spotta på? Kanske lite 

inskränkt, men nazist? Aldrig.  

Min näsa har blött, min mage har skrikit efter mat och mitt huvud har blivit nedslaget av 

myndighetsrepresentanter som skrikit ”blatte-fitta” samtidigt som deras batonger slagit hål på mitt 

skinn. En gång stod de med sina fäders vapen på en skolgård, i dag med statens, samma medelklass, 

samma vilsna,  

rotlösa barn i sin tid.  

När mina barn vill uttrycka sig i kläder eller vad som, är det inga problem. När de går över till 

kränkningar säger vi till. Annars, feel free! Men är jag feminist?  

Skulle aldrig kalla mig för det då det är politiska floskler skapade av en liten elit inom medelklassen. 

En ganska snäv bild av hur verkligheten för den stora massan ser ut. Kanske vi en dag kan lämna det 

begreppet, ställa liberaltanterna till svars. De har aldrig funnits i mina kvarter, eller på mina gator och 

skolor. Jag har aldrig sett någon av dem ta stryk för kvinnors rätt och mäns rätt att få leva i en sund 

demokrati. En kamp för vår rätt att få existera, våra barns rätt att få klä sig i vad de vill, älska män 

eller kvinnor eller ja vad det nu finns där ute… älska livet som det ser ut. Och fan ta dem om de inte 

prövar alla regler som finns. Då regler är till för att testas, skall man inte huka inför dem och tacka 

någon överhet för rätten till sin egen existens. Många har offrat allt för att nästkommande 

generationer ska få en chans att slippa bojor av förtryck, i vilkens namn nu kulturrelativisten kanske 

vill kalla för en demokratisk riksdag. Skulle riksdagen vara demokratisk i tider som dessa, så skulle var 

stol fyllas av en kvinna eller man som gjorde allt för oss i samhället. Tomma stolar tyder bara på, 

inkompetens och förakt mot sitt land och sitt folk, sina medmänniskor. En söt feghet sipprar i 

ådrorna på den som redan har förlorat, men biter sig fast. Ett av många exempel. Vem kan ha mage 

att bränna pengar som symbol, när barn dör av mäns våld? När barn försvinner på våra gator, när 

män och kvinnor, vuxna enligt lagen, sviker dem? Det är en förmäten och sårande provokation som 
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inte hjälper oss unga män och kvinnor med ärr på våra kroppar och svek i våra hjärtan, att förstå 

tidigare generationers kamp. Är jag för hård? Ja, kanske en smula, men till den som ser mig som det 

vill jag bara säga: Tiden, min medmänniska och vän i nuet har hunnit ifatt dig, ser du detta som hårt, 

representerar du ett svek i historien och inte en fortsättning för en framtid.  

Oavsett kamp, oavsett strid, eller taktisk manöver är du aldrig ensam. Samtidigt är du alltid ensam på 

just din väg i tiden. Ser vi det, ser vi kanske varandra. Då ser vi kanske att vare sig kön, etnicitet, 

religion, politisk uppfattning, filosofisk tankesyn- spelar någon roll. Vi arbetare har varit för dåliga på 

att definiera jämställdhetskampen.  

När vi stod som busar enligt samhällets makthavare och slogs för vad för stunden var en oförrätt, 

gjorde vi det av en inneboende känsla av att inte vilja bli sårade och förödmjukade. Vi borde se det 

för vad det är. En klasskonflikt i vårt land också lik andra länders. Makten har skickat iväg många av 

oss till någon som tjänade på att ta emot oss, som de en gång gjorde med våra mödrar och fäder. 

Samma, samma, inget nytt. Vi var inga busar, vi var och är representanter för vår arbetarbakgrund, 

inget annat. För att kunna uppnå jämställdhet måste vi kunna bekämpa strukturer som gynnar 

männen. Vi måste kunna identifiera och konfrontera dessa strukturer inom våra egna led för att vi 

ska kunna nå fram till en jämlik balans mellan människor i samhället. Kan vi dela ansvaret lika ibland 

oss själva, kan vi ta upp kampen mot en medelklass som sätter etiketter på vårt liv. Kampen för 

jämställdhet kan bara komma från oss själva sedan kan vi ta itu med resten. Vila i din tid kära 

medmänniska. Var inte arg då du blir handlingsförlamad. Bli inte ledsen, då du kan köras över av den 

med tillfällig makt. Bilda dig tillsammans med de dina. Nu får det vara nog på galenskapen. 

Tolkningsföreträdet måste tas tillbaka till oss arbetare. Liberala medelklassmän och kvinnor springer 

mot eller ifrån någonting. Tänk på det i stunder du behöver veta vem du kan lita på.  

 Anders Hybbinette 
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Anders dikter 
1  

Barnatro 
Du borde skämmas  

Du kommer aldrig blir förlåten  

Kanske du i trons namn kan stämmas  

Du ska buga djupare under gråten  

 

Du vet inte vem du är  

Vi vill inte veta hur du mår 

Du passar inte in, gå du får inte vara här  

Du är ett monster en liklukt du bär, vi är rädda för att du ser och förstår  

 

Vi vill prata om den sanna vägen, politik, bilder om fisk 

Du ska inte tro att med kärleken du kan komma  

Du är inte klok, du är galen, du är inte frisk  

Lämna oss i fred då dina fickor är tomma  

 

Varför tror du att du får vara med när du kommer med tro  

Här är ingen plats för ett sprunget barn i tiden  

Här får inga fattiga längre bo  

Här är våra kläder inte sydda med känsla av friden  

 

Du kan inte bara tro på att man ska tro  

Du måste visa dina familjära band  

Vi vet att inom dig finns ingen bild eller ett frö som fått gro  

Vi har aldrig sett dig här förut, vi vill inte stå i ringen och hålla din hand  

 

Du äckliga människa, ditt totala djur  

Varför vill du dela vår förkunnelse   

Varför kan du inte stanna i din bur  

Se vårt stela leende, du bär inte vår förbannelse  

 

Ta inte vår bild ifrån oss  

Visa inte att du oss ser  

Flytta inte vår tunga kloss  

Visa inte att vi fick det vi ville nu när vi alla ber 

Anders Hybbinette 

Den förlorade generationen 

 Vi sörjer med alla de ensamma barnen 

Barnen som ingen vill nå 

Vi höjer våra röster mot hedersklanen 

För medelklassen är den svår att förstå 
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Vi höjer våra röster när matpriset går upp 

Ser andras behov råda över all reson 

Vi skriker på varandra styrda av en galen tupp 

På skolan får vi ingen fason 

  

Barnen klarar inte studierna 

Medelklassen är naiv 

Måste ändra studieformerna 

Universiteten blir statens motiv 

  

Farlig är kunskap för den som tror sig veta mycket 

Galen ses den som vill veta mer 

Arbetaren förlorar mot det marknadsekonomiska förtrycket 

Medan kapitalisten slår bojor runt oss och sedan ler  

Sänk kraven 

Stoppa in medelklassbarnen i utbildningsindustrin 

Som vilsna sillar försvinner de i världshaven 

Samhällets dörr stänger sakta, fast de unga vill in 

  

En hel generation står nu still 

Barnen som ingen vill nå 

De som kan skriker, vi vill, vi vill   

Men medelklassen i brist av vetskap och kunnande, kan inte, vill inte förstå.   

Anders Hybbinette 

Mardrömen kommer 
 Mardrömmen kommer med sin kalla hand över din axel 
Kylan tränger på hos din själ 
Kanske du tänker att du odjuret inte gav tillräckligt med växel 
Kanske du tror att fursten vill dig väl 
  
Vi skall alla rätta oss in i ledet betala i tid 
Formas görs vi av det tysta systemet  
Nåde dig om du vill vila i frid  
Du kan ju inte vila utan att först veta att du är själva problemet 
  
Kostnaden för vår tysta vetskap är  
Att du enbart blir utnyttjad av en gamling  
Att du för hen bara är ett krossat blåbär 
Som ingenting förstår eller vet hur det fungerar i systemets samling 
  
Tågen behöver inte komma i tid  
Då det är för din skull de rullar  
Men om du är sen med din deklaration, ja då blir det jakt och strid  
Och du kan inte ta dig igenom muren eller gamlingens tullar 
  
Varför ska vi låta oss styras av maktfullkomlighet 
Där marknaden nu börjar rasa 
Vilket inte är en hemlighet 
Till både kaptener i klänning och deras ledare sitter i skräck och fasa 
 Kanske sanningen om dem kommer fram  
Att de inte vet vad de gör  
Kanske de tvingats in i systemet av total skam  
Eller gjort någonting som de absolut inte bör 
  
Kanske det är dags för tjänstemän att få ta ansvar  
Svara på frågor varför de våldfört sig på barn och hem  
Sanningen kommer att göra ont och dessa behöver ett starkt försvar  
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Inte som de gjort, slå på den ömmaste lem 
  
Vi måste vakna i alla dess former och med konst och liv 
Inte vara rädda för att lilla Sverige inte har folk som kan kämpa 
Att tro något sådant är att vara riktigt naiv  
Men inte med våld, hat, utan kärlek ska vi tillämpa 
  
Varför ska vi mäta tid i vård 
När sporten på tv får förlängning är det ingen som klagar 
Kan det vara för att sportens värld är hård  
Eller följer ett ideal som nyliberalisten behagar 
  
Konstens värld är nästan helt tyst inför våldet som sker 
Kanske övergrepp och misär är någonting som accepteras  
Eller har alla funnit plötslig tro och sitter och ber 
Kanske det blir andra pipor att höra när olikhet tolereras  
Den ena lik den andra, alla ska vi bli gjutna i samma form 
Ägnar du dig åt kultur måste du komma in i skolan  
Du absolut inte ta publiken med storm 
 Vi måste kunna säga att robot 123 är våran!  
  
Varför ska vi låta perfektionismen styra våra liv  
En fläck här eller där kan väl inte skada  
Eller blev det för missriktat i för att passa in i nyliberalismens stativ  
Kanske fläcken försvinner om jag har råd att bada 
  
Tanken här är inte att åsamka sorg eller skam 
Inte heller att dansa i takt med någons djävul  
Kanske mer att försöka förstå att vi kommer alla från samma stam 
Inte ett heller ett försök till att säga att din själ är ful 
  
Men visst skulle det vara vackert om människor lämnade borgen  
Skapade möjligheter utanför kavajens klena tröst 
Utanför brunrockarnas våld och den totala sorgen  
Kanske i harmoni med varandra i tyst med en stillsam röst 
  
En viskning i din nästes öra kan rädda hennes liv  
En sång om kärlek och styrka, en text till alla 
Våga satsa och spring ut, våga ta ett ytterligare kliv 
Det finns många runt dig om du nu mot all förmodan skulle falla  

Anders Hybbinette 
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Kvinnofrågan är när allt kommer 

omkring frågan om brödfödan. Dess rötter är 
djupt begravda i ekonomin. För att besluta sig 
för att kräva likaberättigande med mannen, var 
kvinnan tvungen att först och främst bli 
ekonomiskt självständig. 

»«»«»«»«»»« 

För att få behålla frukterna av 

ekonomisk självständighet måste 
kvinnan kämpa dagligen för att 

tillerkännas sin politiska och rättsliga 
rättighet. Det handlar om att kvinnorna 

deltar i samhället med lika rätt och är 
med och beslutar med samma rätt.  

Lika rättigheter och 

förutsättningar åt alla! 
En annan sida av kvinnofrågan, nämligen frågan om 

familjen. Behöver man orda om vilken betydelse det är för 

en verklig frigörelse av kvinnorna, att denna vår tids             

komplicerade fråga löses? Kvinnornas strävan efter 

jämlikhet är naturligtvis inte begränsad till kampen för 

politisk rösträtt, tillträde till doktorsexamen och andra 

vetenskapliga examina och lika lön för lika arbete. För att 

bli verkligt fri måste kvinnan också frigöra sig från de bojor 

som vår tids förlegade tvångsmässiga familjetyp tynger 

henne med. Att lösa familjefrågan är inte mindre viktigt för 

kvinnorna än att skaffa sig politisk jämställdhet och att 

konsolidera sin totala ekonomiska självständighet. 
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 Vad finns 

under slöjan? 
Vid milleniumskiftet 2000 blev Sverige en sekulär demokrati. Då delades staten från svenska 

kyrkan oficiellt. Detta innebär att alla religioner skall vara jämställda i landet och värnas av 

religionsfrihet. Det innebär likväl, att man också skall få slippa religion, för den som vill. Idag är 

kyrkan än mindre genomlysbar och mer sluten. Vissa delar är publika, men vad finns, där vi inget 

ser?  

I det antiintellektuella klimatet som frodas i landet, görs ingen skillnad på faktainformation om ett 

ämnesområde och propaganda. Propaganda kan innehålla fakta, men är som reklam, anpassad i avsändarens 

intresse och målsättning. Man kan också framföra  åsikter och resonemang, vilket görs och inte sällan 

framställs det som fakta. Försök att formulera frågeställningar som kan leda fram till nya frågeställningar och i 

denna process söka finna förklaringar, förståelse och sammanhang, är inte populärt i ett samhälle som präglas 

av snabba klick och lite tänk. Avsikten med mitt resonemang här är att väcka en del frågor, då jag är fundersam 

över vad som egentligen har hänt med vår sekulära demokrati. 

 Över 6 miljoner är medlemmar i Svenska kyrkan. Det ger en ansenlig medlemsavgift till kyrkan. Dessutom äger 

kyrkan fortfarande mark, skog och byggnader till stort värde. Detta är mark, skog och byggnader som historiskt 

är tillhörande det svenska folket och borde ha stannat där. Så har inte skett.  

Genom sina stora egendomar gör sig kyrkan till ett företag. Ett företag måste gå i vinst, för att överleva. På 

vilket sätt går man i vinst i kyrkoföretaget? 

Det är alltför många fattiga idag, som behöver hjälp och som inte kandiderar till försörjningsstöd i kommunen. 

Flera kyrkor har besöksdagar en gång i veckan, där fattigkandidater kan komma och tigga ett par hundralappar. 

Inte alltför sällan är dessa tiggare, familjeförsörjare, arbetslösa, långtidssjukskrivna. Inga pittoreska fattiglappar 

från Europas bakgårdar, utan ägare av bostad och bil. Då får man inget försörjningsstöd om man är ägare av 

dessa ting. Skulle de göra sig av med bostaden, skulle många hamna i skuldfällor, då husen inte står högt i kurs 

på arbetslöshetsorter. Skulle man göra sig av med bilen, kan de inte söka jobb, ta sig till jobb, daghem och 
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affärer. Dessa människor behöver inte något försörjningsstöd, enligt byråkratiska resonemang och regelverk. 

Därför sitter de i kyrkan och hopppas på en allmosa. 

Vem styr? 

Vem styr i kyrkan? Är det dem som till synses styra, eller finns det andra bakom kulisserna som styr? Hur vet 

man det? Har kyrkan blivit en sekt där ingen annan har rätt att veta den verkliga ordningen? Kan man som 

enskild präst och kyrkoherde på en ort agera godtyckligt som man vill, utan att det är snanktionerat i toppen? 

Skall vi tolka kyrkans linje och identitet efter sina enskilda präster och kyrkoherdar? Om det inte är 

sanktionerat, är det ok då att präster agerar i kyrkans namn, visande någon politisk preferens och sympati med 

tex. Svenskarnas parti, SD, S, M, C, fp, V, Mp?  

Frågan är om Svenska kyrkan är en politisk organisation? Ett företag? Eller har den gått och blivit en enorm 

sekt? Hur annars kan en organisation bestående av 6 miljoner medlemmar, vara så anonym och ogenomlyst?  

Eller håller Svenska kyrkan på att splittras i två kyrkor? En fundamentalistisk kyrka med Frimodig kyrka i spetsen 

och andra reaktionära uppfattningar, inte minst med stöd från inflyttade kristna från diktatursamhällen. Där 

oposition fortsätter att frodas  mot kvinnliga präster, samkönade äktenskap och mot homosexuella präster. Där 

man odlar en fundamentalistisk tolkning av teologin. Och en annan kyrka som fortsätter att ”gör som du vill, 

men håll dig kvar” så som under kyrka och stattiden. Är det en slump att kyrkan är en av de absolut sämsta 

abetsplatser i Sverige, som inte tar hand om sin personal och baserar sin verksamhet på godtycke? Är det 

verkligen en intern fråga för kyrkan, hur man behandlar sin personal och hur man glider på fackliga rättigheter?  

Brödraskap 

Vi har det socialdemokratiska kristna brödraskapet som tydligen har uppfattat sin roll till att vara ett stöd för 

det muslimska brödraskapet i Sverige. I sin, (antingen naiva eller förslagna strävan i något dunkelt syfte), stöder 

man politiseringen av religion i landet.Att främja politisering av all slags religion, är en ytterst antidemokratisk 

hållning. Frågan är då, varför gör de på detta viset?  Judendomen är en religion, där många tillhörande denna 

också har trott att de måste dela den sionistiska uppfattningen som utnyttjar judendomen för sina politiska 

syften. Detta har stött bort många sympatisörer och vänner som inte vill stödja sionism. Allt fler judar gör idag 

skillnad mellan sin tro och den sionistiska koloniala ideologin. De tar ställning mot ideologion i sin tros namn 

och till sin tros försvar. Dessa judar samarbetar med andra som också har vänt sig mot ideologier som utnyttjar 

deras tro i politiska syften. Man samarbetar med medvetna muslimer som har vänt sig mot islamism och med 

medvetna kristna som har vänt sig mot den reaktionära kristenhet, som kan innehålla allt från Ku Klux Klan, 

Falangister och andra antidemokratiska uppfattningar. Dessa troende och demokratiskt sinnade personer 

finner alltid samarbetspartners hos icke troende demokrater. Men det svenska kristna socialdemokratiska 

brödraskapet, tycks ha missat den utvecklingen.. De sällar sig inte med fromma, sekulära, muslimer. Muslimer 

som vill utveckla sin religion i det svenska samhället, muslimer som vill anpassa sig till det gemensamma och 

leva som folk gör mest. Nej, dessa muslimer är inte av intresse för det socialdemokratiska kristna brödraskapet. 

Det är fanatikerna, extremisterna, demokratiförnekarna, kvinnoförtryckarna, våldsvurmarna som väcker 

brödraskapets intresse.  

Varför det? 

Kan det vara så att  den delen av muslimsk verksamhet har också att göra med politik och företagsamhet? Stora 

pengar från Saudiarabien, Turkiet...garderar sunnimuslimska moskeér och därmed intresse- och 

propagandacentraler. Medan pengar från Iran...garanterar shiitiska dito. Vi har sett till att curla fram arenor för 

motsättningen mellan dessa grenar av Islam att ta form även i Sverige. I världen går det blodigt till och det 

kanske bara är en tidsfråga innan det blir så här. Skall man undvika de blodiga motsättningarna mellan shiiter 

och sunniter, bör dessa grenar av islam anpassa sig till en sekulär demokrati som Sverige. Det borde det 

socialdemokratiska kristna brödraskapet hjälpa dem med och inte stödja deras politisering.   
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Vi har djupt troende, (som utger sig för att vara forskare), som ifrågasätter den övervägande tolkningen av 

islam som får komma till tals, (dvs. den sunitiska) och kräver att även en shiitisk tolkning skall göra sig hörd. Får 

suniterna ha böneutrop i Ottomansk anda, måste ju shiiterna få detsamma och helst hela bönen, så som man 

är van vid att göra någonstans i världen.  

Bockfot under slöjan 

På så sätt trappas de politiska och det religiösa utspelen upp. Samtidigt som kulturrelatevister och 

vänsteropportunister aplåderar.  Under den religiösa slöjan, tycks det sticka fram en bockfot. Det ligger i tiden 

att ha en ambition av att utöva politik, i så lite demokratisk anda som möjligt. Samhället uppfattas som ett 

företag och sköts därefter, oavsett politisk färg. Det muslimska brödraskapet, i sina olika former och 

organisationer i Sverige, är inte demokratiskt. Om det  socialdemokratiska kristna brödraskapet är 

demokratiskt, är tveksamt och i så fall, väl dolt. Även det, tycks bära sektens drag. Däremot är brödraskapet 

pragmatsikt och man för sina samarbetsbröder, (det muslimska brödraskapet), framför sig, för att gynna 

politisering av  religion i oportunismens anda och på så sätt vinna makt. Detta är att utnyttja demokrtratin i 

odemokratiska syften. Har vi sett det förr?  

Politik och religion hör inte ihop i ett demokratiskt samhälle. Att de har gemensamma historiska rötter är en 

sak, men dessa har vuxit fram ur slavfeodalistisk mull och tillhör inte arbetsfördelningen i en demokrati. 

Politiken måste byggas på demokrati och genomlysning. På fakta och ideologiska ståndpunkter. På argument 

och öppen debatt. I religionen räcker det med tro och underkastelse och att blanda dessa blir antidemokratiskt. 

Onekligen finns det troende individer som gärna vill ha en delning mellan politik och religion, som vill värna om 

själen och andliga behov. Som värnar om humanism och människokärlek. Jag betvivlar inte att det finns 

individer som är uppfyllda av detta inom alla religioner. Men som en religiös organisation, hur är det möjligt 

utan klar och tydlig  hållning? 

De flesta medlemmar av Svenska kyrkan, är passiva. De tycks inte skänka en tanke till vilken organisation de ger 

sina skattepengar. De uppsöker sällan, om någon gång, det kyrkan har att erbjuda under sin livstid. Frågan är, 

varför tar inte folk ställning och lämnar kyrkan, om de inte stöder dess verksamhet? 

Denna ”låt gå” hållning, infinner sig även i andra sammanhang och den själviskhet och ansvarslöshet som är 

mode för tillfället, är ytterst ett underminerande av en demokrati, som vi alla måste skydda för att få behålla.  

Den reaktionära våg som sveper över världen, inbjuder till ett vurmande för sekterism och mystisism. Störst går 

först, den som har pengar, inflytande har därmed makt. Här ser man tydligt bördraskapens gemensamma 

intressen. Med denna hållning gör man det omöjligt att upprätthålla en verklig sekulär demokrati, där alla 

religioner och frihet från religioner är likvärdig.  

De som blundar idag och vänder bort huvudet inför de svåra problem som växer, kommer dem som överlever, 

komma ihåg namnet på i morgon. Något att betänka. 

Rebecca Hybbinette 
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Kort om Kvinnors rätt 
Kvinnors rätt arbetar för jämlikhet och kämpar mot diskriminering.  

Kvinnors rätt är mot vidskepelser och kvinnoförtryck och arbetar för rättvisa.  

Vi arbetar organiserade med rådgivning och har ett brett socialt arbete. Vi stöder och hjälper utsatta unga 

kvinnor och arbetar aktivt mot våld mot kvinnor och mot hedersmord.  

Vi anordnar utbildning, studiecirklar och språkkurser. Vi har kurser om kvinnohistoria, kamp och utveckling, 

vi anordnar utbildningar om sociala och om samhällsfrågor.  

Vi anordnar föreläsningar och seminarier och samarbetar nära med berörda organisationer och institut. 

Vi har sommarutflykter med kulturella och information om kvinnor och kvinnohälsa samt rätt och 

rättigheter.  

Vi deltar aktivt i kvinnodagen, 8:e mars, internationella dag mot våld mot kvinnor, årliga aktiviteter mot 

hedersmord och liknande skam i samhället.  

Vi har diskussionskvällar om kvinnor och arbetslivet, arbetslöshet, lägre löner och könsdiskriminering i olika 

del av samhället.  

Vi har kvinnocafé öppet för allmänheten sista tisdag varje månad med öppna diskussioner, föreläsning och 

andra kulturella inslag.  

Vi använder media aktivt och är med olika radio och TV- sändningar för att sprida information, nyheter. Vi 

stärker vår kvinnoorganisation för skapande av rättvisa. Vi har en aktiv hemsida, med nyheter, diskussioner 

och information och olika debatter om kvinnofrågan, här i Sverige och övriga delar av världen.  

Vi anordnar informationsmöte med olika tema.  

Vi har en stor rad medlemsaktiviteter som promenad, träning, musik, kompetensutveckling, filmvisning, 

utställning och festar.  

Vi har brett kontaktnät med likande organisationer och samarbetar gärna om olika kvinnofrågor.  

Vi deltar aktiv i olika diskussioner och internationella seminarier och bidrar till utveckling av jämlikhet i 

samhället och allas lika värde.  

Vi tar gärna emot samtal och kontakt från de som behöver hjälp och stöd när de hamnar i problem och 

konflikt, vi försöker ge professionell rådgivning och hänvisar till berörda organen och stödcenter som finns.  

Vi arbetar ständig med utbildning och utveckling. Vårt medlemsantal ökat ständigt.  

Vi stöder andra kvinnoorganisations kamp för ett bättre samhälle och mänskliga förhållanden. Vi kämpar 

aktiv mot alla reglar och lagar som kränker, förnedrar och förtycker kvinnorna i världen.   

Vi är en ekonomisk organisation, där alla medlemmar arbetar tillsammans och fattar gemensamma beslut. 

Alla har lika rättigheter, medlemmarna har rätt att välja och bli valda och alla har samma möjligheter att 

lägga fram förslag och att delta i intressanta aktiviteter. Alla deltar frivillig i föreningens verksamheter.   



Kvinnobulletin   زنانی خبر بولتن                                                   Nr. 3  aug – sep  2014 Sida 41 
 

Sådana stater och regimer 

behövs inte! 
Regimen i Iran har de senaste månaderna avrättat mer än tre hundra 
iranska medborgare. Iranska islamiska regimen är känd när det gäller 
arrestering, fängelse, tortyr, våldtäkt och avrättning.   

Regimen har med hjälp av den kriminella politiken och handlingar lyckats 
sitta kvar i makten mer än 30 år.  

Under de gångna åren har majoriteten av folket i Iran levt under existens 
minimum, utan yttrandefrihet och organisations rätt.  

Denna regim och deras grupperingar är eniga, har samma intresse och 
sätt att styra landet. Folket i Iran lever under brutala förhållanden och 
situationen är ohållbar.   

Fortfarande sitter flera tusen arbetaraktivister, politiska fångar och 
oliktänkande i fängelse under svåra omständigheter.  

Avrättningarna växer och många riskerar sitt liv på allvar.   

Avrättningarna sker offentligt och varje dag informeras några familjer att 
deras barn och anhöriga står på tur för avrättning.  

Iranska folket behöver stöd och solidaritet för att kunna stå stark mot den 
islamiska regimens våldsamma och omänskliga attacker och förtryck.  

Iran är medlem i flera internationella organisationer och skrivit under flera 
deklarationer och överenskommelse som de har aldrig följd eller 
respekterat. Iranska folket har inte rätt till ett mänskligt liv, frihet och 
personlig säkerhet. Folk utsätts för tortyr, grymhet och förnedras.  

Organisations rätt och yttrande frihet saknas för folk fler talet. Islamiska 
regimen med sina poliser och gardister atteckerar strejkar, samlingar och 
varje yttrande. De arresterar, fängslar, torterar, avrättar och stora antalet 
lever fattig, utan försörning och ett värdigt live.  

Protestera stark mot det omänskliga islamiska regimens handlingar. 

Hjälp oss för att stoppa avrättningarna i Iran. Kräva alla fängslade 
arbetare och alla politiska fångar befrias omedelbart.  
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Till minnet av fängslade och 

mördade politiska fångar i Iran, av 

den islamistiska regimen i Iran. 

 

Jag tillhör dem som har haft privilegiet att växa upp här i Sverige, där rätten att säga vad jag vill, är skyddad. Men 

det har inte varit självklart. Det har funnits kamp bakom den friheten. 

Diktaturer har många ansikten, det gemensamma är människohat och förtryck. 

Vad som kännetecknar dessa bödlar är rädslan för en fri tanke, för ett fritt ord.  

Att säga sin mening, att tänka högt är så farligt för förtryckare att de tar till våld för att försöka förhindra det.  

Man kan tysta en person genom mord, men efter henne kommer minst 100 till. 

Man kan aldrig tysta människans behov av frihet, att få säga sin hjärtas mening. Lika lite som att kunna tvinga en 

människa att leva utan luft.  

Det iranska folket, kan stängas in, kan mördas, kan förnedras  och skändas, men aldrig tystas. Andra folk 

kommer att säga samma saker, över hela världen. Iranska folket står inte ensamt. Det är inte passet, hudfärgen 

eller gudstro som avgör kampen om frihet och ett människovärdigt liv.  

Islamisternas fascistiska förtryckarregim i Iran kan aldrig legitimera sitt människohat, även om den åberopar 

gudar som de har tagit monopol på.  

Islamisternas förtryckar ideér finns även i Sverige. Här frodas de i hederskulturer, i äganderätt av människor som 

under slavtiden. I köpande och säljande av kvinnor som hallickar. Samtidigt som den svenska 

småborgerligeheten och kulturrealtivister jamsar med och förnedrar alla människor som bär en tro i sitt hjärta. 

Religionen är privat. Den som politiserar religion får tåla att den kritiseras, granskas och även smulas sönder.  

Svenska politiker, från höger till vänster, gör ingen skillnad på islam och islamister. Nu skall migrationsministern 

sätta sig med så kallade företrädare fär islam i Sverige och dela ut pengar för integrering.  

Dessa är självutnämnda företrädare. De har en politisk agenda och de företräder inte de människor som har en 

privat tro och bär den i sitt hjärta. Dessa så kallade företrädare är islamister. Hur kan regeringen inte se skillnad 

på en varmt troende människa och fascism?  

Vår migrationsminister vet inte vad religionsfrihet innebär i ett land som Sverige. Det kan man förstå, han är så 

pass ung att han har fått gå i både flumskola som dumskola och då är det ingen garanti för några djupare 

kunskaper, vare sig i historia eller religion. 
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Att tillåta islamister, reaktionära, våldsbenägna fascister få företräda muslimer i Sverige, är ett hån mot 

demokratin. Det är ett stöd till hederskulurer och hedersvåld. Det är att sälja ut kvinnorna. 

Där har vi regeringens variant på feminism. 

Alla progressiva krafter i Sverige, måste förenas i en gemensam antifascistisk front. Där kampen mot fascismens 

alla ansikten, inklusive islamism och hedersförtryck, nazism och kulturrelatevism bekämpas genom att stärka och 

stötta alla goda krafter som vill värna om ett gemensamt samhälle, utan paralellsamhällen, med lika villkor för alla, 

utan segregering. 

Vi måste göra gemensam sak med den progressiva borgerligheten och arbetarklassen. Vi måste kämpa för 

kollektiva intressen för att individen skall kunna växa. 

I denna kamp finns inte nationalitet, utseende eller klass. I denna gemensamma kamp mot fascism, finns ett 

humanistiskt ställningstagande som klart inser varifrån fienden kommer.  

Vänstern har abdikerat, de intekllektuella har abdikerat, de får inga utrymmen i medierna och har inte skapat sig 

några nya. Fackföreningsrörelsen har sällat sig med makten sedan länge, den är korporativ.  

Det är dags att folket gör gemensam sak om det vi alla kan hålla med om: att vi måste gemensamt bekämpa 

fascismens alla ansikten, kämpa för friheten, för det fria ordet, för rätten att kritisera vad vi finner fel. Vi måste 

gemensamt kämpa för demokratin, rädda vad som är tillkämpat av blod. Förbättra där den vittrar sönder. 

Upp till kamp! 

Tack! 

Rebecca Hybbinette  

Kvinnors Rätt 

Tal på Mynttorget, juni, 2014  
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Kort historia om kvinnor   

       
1800- och 1900-talet får man nog klassa som kvinnornas århundraden. Från att ha varit ett 

bihang och ägodel till mannen blev hon självständig och någon att räkna med. 

 

När Sverige var ett bondesamhälle hade kvinnan det ganska bra om man jämför med hur det 

skulle bli. Äktenskapen var uppgjorda i förväg och man gifte sig inte utav kärlek utan av 

ekonomiska och rent överlevnadsmässiga själ. Mannen var beroende av en duglig och 

arbetsam kvinna för att kunna klara av arbetet på gården. Kvinnorna jobbade minst lika mycket 

som männen vilket medförde att de hade en stark ställning i familjen.  

 

När Sverige sedan urbaniserades och industrialiserades så tappade kvinnan mycket av sin 

ställning. Nu sa man att det enda en kvinna dög till var att föda barn och sköta hushållet. 

 

Det var bara de ogifta kvinnorna och de ur underklassen som kunde tänkas arbeta. Om en man 

lät sin hustru arbeta var det ett tecken på att han inte kunde försörja sin familj och det ansågs 

skamfullt. De kvinnor som arbetade var begränsade till en snäv arbetsmarknad. Eftersom de 

inte fick utbilda sig var det frågan om enkla, tunga och lågavlönade jobb. En kvinna som gjorde 

samma jobb som en man hade i genomsnitt hälften av vad mannen hade. Det bottnade i att 

mannen skulle försörja en familj medan kvinnan bara skulle försörja sig själv.  

 

Snart skulle en förändring ske med hjälp av alla de sysslolösa kvinnorna i den nya 

medelklassen. De tyckte att de inte dög med de klassiska kvinnojobben, till exempel piga och 

fabriksarbetare, utan ville ha arbeten som krävde utbildning.  

Runt om i landet startades utbildningar för sjuksköterskor, folkskolelärarinnor och utbildning 

till post- och telegrafverken. 

Det rullade vidare när kvinnor fick rätt att bli myndiga vid 25 och när skråväsendet avskaffades. 

Nu fick kvinnor samma rätt att driva företag som männen. 

 

Senare sänktes kvinnors myndighetsålder till 21, samma som männens. 

De största anledningen till att de nya lagarna gick igenom så lätt var att kvinnor var billig 

arbetskraft. Deras löner var ju bara hälften av vad männens var. 

 

Mycket av detta hände under den första delen av 1800-talet och under resten av århundradet 

händer det inte mycket på jämnlikhetsfronten. Men under 1900-talet tar kvinnokampen ny fart. 

Efter första världskriget blir det lika rösträtt för män och kvinnor… 

Fortarande räknas kvinnor idag som andrahands medborgare. Kvinnofrågor är idag som 

tidigare. Vi behöver mer och bättre organisering och måste bekämpa för våra rätt och 

rättigheter. Kamp mot all våld, diskriminering, billig arbetskraft, dubbelarbete... 
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Våld i nära relationer 
Sveriges Radio har haft en temavecka om våld i nära relationer. Man har pratat med kvinnor, män och barn, som har 

varit utsatta och vilka konsekvenser detta för med sig. En lovvärd satsning av Public Service. Samtidigt var det något som 

aldrig kom fram i denna satsning. Man psykologiserade våldsutövarna och man individualiserade deras motivation. Våld i 

nära relationer är i första hand ett samhällsproblem, inte ett individuellt psykologiskt enbart. Då måste man ställa 

frågan, varför förekommer våld i nära relationer?  

Människan har sedan hon rörde sig i små grupper, små familjer, släkter över världen, hållit sig samman i en flock, för att 

överleva. Människan är ett flockdjur. Människan är beroende av sin medmänniska för överlevnad. Hon skapar 

levnadsregler, moral,  för att reglera till överlevandets fördel. Den i flocken som beter sig hotfullt, skadar flocken, utsätter 

den för farliga risker osv. blir dödad, bortmotad, utstött. På något sätt, eliminerar man faran. 

När man vet detta, dvs. den som vill veta detta, den som inte låter sitt omdöme och intellekt bli förmörkat av fanatisk tro i 

någon riktning, måste ställa frågan: hur kommer det sig, att det förekommer våld i nära relationer? Att det är satt i 

ideologiska system? Att det är accepterat i samhället? Varför psykologiserar man det huvudsakligen? Varför hotar detta 

våld inte längre den mänskliga överlevnaden?  

Vi är många människor nu på jordklotet. Den totalitära makten ser, att lite svinn, dvs. att en del människor dör, håller 

enbart balansen. Flera totalitära politiska ideologier baserar sig på detta, medan andra tycker likadant, men håller tyst. Mot 

detta står en humanistisk uppfattning, som bla.  professor Rosling förespråkar,  genom att utrota fattigdomen kan man 

sänka folkflertalet samt utrota en rad smittosamma sjukdomar. Även i en värld med stor befolkning, är det inte en 

nödvändig lösning att utrota varandra.  

I Sverige har det förekommit en debatt under ett par decennier om ifall det är någon skillnad på våld i nära relationer och 

hedersvåld. Den småborgerliga feministrörelsen säger att det är samma sak. Avsikten för detta påstående kan man fundera 

över. Om det handlar om okunnighet om hederskulturer, borde de ha fått tillräckligt med information och tillgång till 

kunskap i frågan idag. Vilken annan avsikt kan man ha?  

Våld i nära relationer är något som alla får kontakt med, oavsett vilken samhällsklass du tillhör. I de absolut flesta fallen, är 

det kvinnan och barnen som är offer. Med detta kan den småborgerliga kvinnan identifiera sig.  

I hederskulturen är kvinnan och barnen, både offer och bödlar. Det blir helt plötsligt för komplicerat för den småborgerliga 

västerländska kvinnan att ta in. Hon kan här inte utmåla sig som offer i egenskap av kvinna. Hela den småborgerliga 

feministiska ideologin faller till marken. Hennes slutsats blir, som Gudrun Schyman säger, att våld i nära relationer och 

hedersvåld, handlar om samma sak. Om kvinnohat.  
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 Det är ett bekvämt sätt att resonera på, man slipper det obekväma och man slipper att gå djupare i frågan. Ytligt och 

småborgerligt. Man kan göra ”oneliners” och häftiga convent.  Man kan tom. vinna röster på det. Det är för dagen ett 

vinnande koncept. Men, det är något man håller tyst om. 

Våld mellan människor kopplas till egendom. Det är ett historiskt faktum. När människor började försvara sin egendom 

gentemot rivaliserande människor om densamma, tex. vatten, bördig mark etc. började man använda våld riktad mot sin 

artfrände. Tidigare var det i jakt och överlevnad som man använde sin styrka och makt.  

Sedan blev människan en egendom, en handelsvara. Då säljer man, köper eller stjäl denna egendom.  

I hårda nomad- och i bondesamhällen  har det odlats fram ett försvarssystem för den gemensamma egendomen. Bestående 

av djur och vatten, samt tillgång till odlings- och betesmarker. Med andra ord, ett av flera skyddsområden  är att kontrollera 

kvinnor, så att de inte väljer någon man tillhörande en annan klan, gård.. eller kan rövas bort av fientliga grupper, göras 

med barn och sedan utnyttja eller låta sig utnyttjas av den hårda egendomsstruktur som finns genom  manligt arv. Skulle 

den bortrövade kvinnan föda en son med fiendeklanen, uppstår ett problem om ägande. Vem har rätt till egendomen. I det 

läget kan man förhandla, finna kompromisser, döda kvinnan eller kriga. 

 I mycket förenklad beskrivning, har det sett ut ungefär på detta viset i tusentals år. Det är här hederskulturen kommer in. 

För att undvika risken att förlora egendom, utvecklas bla. en stark kontroll av kvinnor och barn. Flickorna tränar man till att 

hållas i fysisk kontroll och kompenserar det med att behandla henne som ständig flicka och att aldrig bli vuxen, med kanske 

barnsliga privilegier där man har råd. Som att köpa presenter och smycken osv.  Hon hålls nere i utvecklingen för att aldrig 

bli en mogen  och självständig kvinna och mäniska. Då ställer hon heller inga krav. Pojkarna tränar man i privilegier och 

makt, så deras lojalitet förblir med klanen. En hård kontroll över den egna gruppen. Där ligger grunden för 

hederskulturerna.  

I våra västerländska samhällen, som det svenska, har vi inte mycket inblick i hederskulturer. Den förekommer i små 

grupper, som hos romer, samer i viss mån, en del religiösa sekter och nyinflyttade grupper inom både kristna och 

muslimska trosuppfattningar och kulturer. Det är via de sistnämnda som frågan överhuvudtaget har kommit upp till debatt.  

Men det vare sig Fi eller andra s.k. feminister pratar om, är att våld i nära relationer är ett resultat av att människan är en 

handelsvara i ett privatägande system och idag, är det i ett kapitalistiskt system. Att kvinnan i detta sytem står lägre ner i 

aktning och värde, gör att det är av större tillåtelse att slå henne fysiskt och psykiskt. Det är, inte att förglömma, lättare att 

vara en våldsman mellan hemmets fyra väggar.  Med psykologiskt och fysiskt våld man kan spela ut sitt maktregister, utan 

att någon kommer åt att kritisera, eller avslöja den katastrof våldsmannen själv är. Han kan veta att han gör fel, men ändå 

finna skydd i att han ”har rätt”. Att han saknar en rad nödvändiga kompetenser för att leva i ett samhälle är uppenbart, 

men han kan ändå fortsätta med sitt våld med samhällets tysta acceptans.  Att hans makthunger är större än allt annat, 

visar givetvis på en ynkedom och ett manligt och mänskligt haveri, men han har ändå trots sin låghet, ett stöd av samhället. 

Hon är hans egendom. Han gör som han vill, med sin gendom. Ingen kan förneka att människor inte har fått träning i 

årtusenden av att betrakta människor som egendom och handelsvara. I tystnaden finns acceptansen.  

 

Den småborgerliga feministen, vill inte erkänna att hon/han också är en handelsvara och egendom. Att man stöder 

systemet i hopp om att själv göra karriär på någon annans bekostnad. Hon/han vill inte erkänna att priviligerade människor 

lever på frukter av andras arbete. Det är därför det är svårt för medelklassen att erkänna hederskulturer för vad de är. Att 

de är ett egendomsförvsvar, där kvinnor och barn är egendom. En egendom som det finns en makthierarki som reglerar 

enligt  position, kön, släktskap och annat. 

Genom att psykologisera våldet i nära relationer och genom att enbart individualisera det, genom att lägga det på mannen 

enbart, genom att utmåla kvinnan som offer, fortsätter stödet till synen av människan som handelsvara.  

Kapitalismen har kapitalökning och vinst som huvudmålsättning, som motor. I denna strävan, använder man sig av alla 

möjliga tillgångar. Det ser olika ut, på olika platser, beroende av utveckling och mognad.  

Men i sak: är det ytterst egendomen som skall försvaras för dess ägare. Ett effektivt sätt att minimera konkurrensen har ju 

varit i årtusenden, att elimenera kvinnan som konkurrenshot. Då har man bara halva befolkningen kvar att konkurera med. 

Därtill kommer samhällsklasser och man kan ytterligare eliminera konkurrens i väst med åtminstone 1/3. Så kan man stycka 
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upp för att komma fram till i dagens globaliserade värld  att det är 10% som äger 90% av avgörande egendom i världen. 

Med en stor och växande medelklass, de som gärna vill tillhöra de 10%, men inte kan, vill förstås skapa egna förutsättningar 

inom sina revir. Då försöker kvinnor att sätta sig mot männen, genom att hävda sig som offer. De kan göra så idag, därför de 

har skaffat utbildning och har en konkurrensstyrka.  

Att då erkänna att man själv är en handelsvara, att man själv vill använda andra som en handelsvara för att nå framgång, 

blir ett uppenbart problem för retoriken. 

Kan man då hävda att den huvudsakliga orsaken till våld i nära relationer, handlar om enskilda män som känner sig 

förbisprugna av duktiga kvinnor och som utnyttjar sin makt över kvinnan och därmed tar till våld, ja, då har man en 

passande ”story” att basunera ut i häftiga slogans, men man har inte närmat sig grundorsaken till våldet. Det totalitära 

försvaret av den  privata egendomen. Denna egendom omfattar även människan i sin yttersta konsekvens.  

Med detta inte sagt, att det inte kan förekomma privat egendom. Men när försvaret av den privata egendomen inkluderar 

exploatering, då har vi människohandel. Då är det den man skall ta ställning till. Accepterar jag människohandel i det ena 

fallet, är det svårt att förneka den i det andra.  

Det finns en reklam med bikinis på pelare och tidningar som Hennes sprider. Titta på den, begrunda uttrycket, se ansiktena, 

se på kropparna, använd ditt kritiska öga, så upptäcker du hur människohandeln kan se ut idag. Vem som tjänar pengar och 

vem som bestämmer villkoren. Kan man hålla kvinnor kvar i flickstadiet och i osjälvständighet, kan hon tom. bli smickrad av 

att skaffa sig en sådan bikini, i tron av att hon är godkänd.  

Så länge man accepterar exploatering av människor, för privat vinst, kommer också våld vara det yttersta medlet att 

tillskaffa sig sin vinst. 

Våld i nära relationer, är en ytterst konsekvens inom hemmets väggar, av vad samhället accepterar.  

Kritisera exploateringen av människor, kräv ömsesidigt samarbete och solidaritet med människor, skaffa vinning för 

folkflertalet och låt människor bli rika på eget arbete och egna insatser och i samarbete,  inte på att exploatera andra, ja då 

kommer vi kunna stoppa våld i nära relationer. De våldsutbrott som kommer  fortfarande att ske, kan inte fortgå år ut och 

år in som idag,  utan de kommer bli uppenbart att de är  vårdfall, där samhället ingriper direkt.  

Så länge man mystifierar våldet, som ett mansbehov, eller ett slags kvinnobehov...så stödjer man det. 

Upp till bevis, alla som kallar sig för feminister, är du beredd att bekämpa människoexploatering, att bekämpa kapitalismen 

och globaliseringen? Om så, ja, då kommer vi att kunna öka medvetandet om våld i nära relationer. Vet man inte om de 

bakomliggande orsakerna, kan man heller inte förstå hur man kan förhindra dess fortsättning. Det gäller att först väcka en 

medvetenhet om hur och varför, för att kunna bekämpa våldet. 

Rebecca Hybbinette 

http://rebeccahybbinette.wordpress.com/ 

 

http://rebeccahybbinette.wordpress.com/ 

 

http://rebeccahybbinette.wordpress.com/
http://rebeccahybbinette.wordpress.com/
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Vi måste organisera oss! 
Vi vill ha ett tryggt och utvecklat samhälle för alla, med möjligheter och 

resurser för utveckling och värdigt boende, utbildning, fritid, jobb och välstånd 
för alla. 

Alla har en röst och alla har rätt att välja och bli valda. 
 

Studiecirkel  

Studiecirkel Kvinnor, samhället och olika ideologierna 

Vi har hållit studiecirkel 8 gånger. Önskemålet var att studera kvinnohistorien i Sverige. De som visade 

intresse insåg snabbt att vi måste vidga frågan till att handla om det svenska samhällets historia, dess 

grundläggande utvecklingslinjer och den roll som kvinnorörelsen har haft i Sveriges historia.  

Tanken var att förstå de olika ideologierna som ligger till grund för de olika partierna och att förstå 

deras hållnig till kvinnorörelsen och förstå det svenska klassamhället.  

Vi diskuterade om olika organisations former samt hur ett styrelsearbete och former speglar 

organisationens idéer och samhällssynen. 

Avsikten med cirkeln var att ge en schematisk grundsyn och att sedan fokusera på de frågor vi vill 

fördjupa.  

Vi har träffats på Kvinnors Rätts lokaler och vi har haft medlemmar och intresserade uppkopplade via 

nätet.  

Beslutet är att vi skall fortsätta cirkeln och lyfta frågor vi vill fördjupa oss i.  

Rebecca Hybbinette är cirkelledare ; Torsdagen den 21 agusti kl. 18.00 fortsätter vi med cirkeln. 

Då diskuterar vi dag och tid, om det finns önskemål att ändra och om vi kan. Majoritetsbeslut gäller. 

Vi kommer att diskutera vilka frågor vi vill fördjupa oss i, så har du synpunkter finns möjlighet att 

diskutera.  

Självklart finns möjlighet att kopplas via nätet. 

Väl mött!   21 augusti 2014 kl. 18,00 

Kvinnorörelsens utveckling i Sverige! 
1: Framväxten av kvinnorörelsen i Sverige, kvinnors rätt innan demokratin, en historisk enomgång 

2: Demokrati ur olika fokus, framväxten av demokratin i Sverige 

3: De olika partierna, deras ideologier och huvudfrågor  

4: Analys av dagens samhälle   

5: Arbete, värde, kvinnors/mäns,  

6: Industrialism organisationer, fack, religion.  

7: Feminism jämställdhet,  

8: Sexualitet, vems kontroll? 

9: Ägandet, kvinnors och mäns,  

10: Utvärdering. 
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Islamiska Staten – det Fjärde Riket  

IS – den Islamiska Staten är en välorganiserad och rik fundamentalistisk makt som tvingar 

sig på allt större områden. Den behärskar territorier i storlek med Storbritanien med 

mångmiljontals människor. Kom den helt plötsligt och varför har den så stora resurser? 

Vi tvingas åse hur fanatiska fundamentalister skövlar och mördar sig fram i område efter område. Med 

enorma resurser och med tusentals människor som ansluter sig, inte minst från Europa och Sverige 

bland dem, lockar den unga män och kvinnor i döden, med hopp om guds välsignelse. Frågan är 

varifrån kom IS? Varför har den en så stor framgång? Varför finns så många från väst, inte sällan med 

högskoleutbildningar, bland mördarna? Framväxten av IS väcker frågor, medan svaren är inte lika 

uppenbara och krävs att fundera kring. 

Vad är det man vill ha?  

En stat, ett khalifat, som är en islamsk organisation av stat. Det finns välutvecklade teorier, lagar och 

grundläggande institutioner som ligger till grund för ett khalifats existens. Det finns många teoretiker 

och sakkunniga som i sekler har förklarat hur de vill bygga sitt khalifat. Däremot finns det inte lika 

välvilliga och kunniga tolkare av dessa teorier bland islamisterna. 

 I teorierna framgår tydligt att ett islamskt khalifat, respekterar minoriteter och att dessa skall leva 

under islams beskydd. Islamisterna gör tvärt om, försöker att utrota minoriteter, använder våld som 

medel och mål för att utföra folkrensningar. 

Den utpräglade våldsamheten i IS hela verksamhet, avslöjar att det handlar om makt med hjälp av att 

utnyttja en religion, i detta fall islam. De bryr sig inte om att ifall deras framfart skadar islams ställning i 

världen och framförallt i västvärlden. Fanatikerna bryr sig inte om ifall de medverkar till att öka hatet 

mot islam. De bryr sig inte om att de flesta människor inte känner till islam, inklusive många som kallar 

sig muslimer. Den bryr sig inte om att denna våldsframfart och all ekonomi som backar den, signalerar 

om att muslimer är detsamma som fundamentalister och nazister.  

Globaliseringsutvecklingen är en utveckling som  också brukar kallas för New World Order. Den nya 

världsordningen är helt enkelt en värld där företagen styr och den parlamentariska demokratin sätts åt 

sidan bit för bit. I monopolföretagen, som banker och stora världsmonopol, finns ingen insyn. Finns 

ingen rösträtt. Finns ingen demokrati eller genomlysning. Där fabricerar man digitala pengar som 

sätter världen i kris och miljontals människor förlorar allt vad de äger. Där skapar man pengar som 

gynnar politiska intressen, som gynnar antidemokratin. Det skapas politiska vakuum och i sådana 

gynnas olika former av fundamentalistiska organisationer, armeér och förtryckarapparater.  

Det finns inget internationellt motstånd mot denna utveckling, att tala om. Det finns heller inget 

motstånd i ett land som vårt, att tala om. Alla partier, från höger till vänster, har anpassat sig att följa 

denna superkapitalistiska, antidemokratiska nya världsordning. 

IS – är ett uttryck av samma ordning. Dem som låter sig luras, (vilket är allt för många) tror att IS – 

representerar en vedergällning för orättvisa. En hämnd för att man har behandlat ”muslimer” ovärdigt. 

Allt för många tror att IS – är detsamma som en representation för islam. IS- är en av de tusentals 

tolkningar av islam, med den skillnad att den är gynnad av storkapitalet. IS- går egentligen samma 

intressen som alla andra antidemokratiska storkapitalister gör.  

IS – är ett maktuttryck som passar väl in i den nya världsordningen, som är mot alla former av 

demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet. IS- är inte detsamma som religionen islam, utan utnyttjar 

den för sina maktintressen och rasistiska, antidemokratiska och inhumana världssyn. Man kan se 
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likheter mellan IS- och zionismen.  Båda vill de ha en teokratisk stat, baserad på en egen tolkning av 

respektive religion. En tolkning som inte omfattar alla av samma religion.  

Israel är inte godkänt av alla judar, många förnekar att judendomen skulle bygga en egen fysisk stat, 

dessutom på någon annans territorium.  

IS – gör samma sak. Bildar en islamistisk stat, ett s.k. khalifat, som de säger är för muslimer. Den 

skapas på andra folks territorium.  

Men alla muslimer är inte välkomna i den Islamiska staten. Framför allt inte shiamuslimer och en rad 

andra tolkningar av islam. Det finns minst 2000 olika sekter och inriktningar inom islam, som aldrig blir 

godkända av fanatikerna inom IS. 

Detta är viktigt att komma ihåg, då man ofta i debatten drar alla muslimer och  alla riktningar inom 

islam, över med samma kam. 

Slarviga journalister sprider denna svart/vita tolkning vilket inte gör det lättare att förstå.  

Fundamentalismen frodas i den nya världsordningen. Den växer även bland dem som kallar sig för 

kristna, så också i Sverige. Inom svenska kyrkan ökar den reaktionära och fundamentalistiska 

Frimodig kyrka. 

Frimodig kyrka är inga som springer maskerade med kulsprutor i högsta hugg. Inte än. Men däremot 

finns det samma tendens av fundamentalistiska drag, av ett ökat motstånd mot jämstäldhet, mot 

demokratisk ordning, mot insyn. Det finns en ökad manipulation av ekonomisk makt och politiskt 

inflytande.  

Den nya världsordningen driver världen bort från demokratin och i de geggiga vatten frodas 

fundamentalism och olika former av nazism. Det är ingen slump att inom svenska kyrkan förmår man 

ha samarbete med islamister. 

Samhällets politik är att sätta människogrupper mot varandra. På detta sätt kan man krossa 

fackföreningar och påverkarorganisationer.  På så sätt styr man arbetsmarknaden med utpressning av 

att kunna upprätthålla en arbetslöshetsarme´ och därmed hålla låga löner,  har man kunnat skapa 

enorma vinster till de redan rika. I denna ordning finns det stora förlorare. Det är arbetslösa, kvinnor, 

nyanlända och alla dem som är segregerade av olika anledningar. Ungdomen bland alla dessa, har 

ingen framtid att längta till. De har en torftig grund att stå på, i brist på kvalificerad utbildning. Dessa 

kan fara ner till IS och känner genom att kriga, får de en plats i solen. Om inte annat, en plats i 

himmelen.  

Dom som inte far till Syrien, eller andra krigshärdar, kan stanna hemma och tända eld på bilar.  

En föredömlig imam i Rinkeby, kritiserade föräldrarna för att inte ha koll på sina barn, samtidigt som 

han kritiserade samhället för att låta ungdomar gå hemma, utan jobb eller skola.  

Jo, i detta ljus kan vi se en sådan företeelse som IS växa fram. Fascismen har många ansikten och IS 

är bara ett i raden. 

(fotnot: rubriken Fjärde Riket, syftar på Hitlers Tredje Riket som varade från Ansluss med Österrike 

till kapitulationen 1945) 

Rebecca Hybbinette  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seminarium  

mot våld 

23 november 2014 
Kvinnors rätt i Stockholm  

 

 

Kvinnobulletin &  بولتن خبری زنان  

Kvinnobulletinen utges för att stärka kampen för 

jämställdhet! 

Kom gärna in med synpunkter och förslag.  

Vi vill gärna ha dina åsikter om vår bulletin och synpunkter och 

samarbete för att göra den bättre. 

Vi tror att när vi sprider olika information, krönikor, dikter, artiklar 

och intervjuer så bidrar vi till att väcka ditt engagemang och stöd 

till vår allas kamp om att uppnå ett gemensamt och ett jämlikt 

samhälle.  

Demokrati och kärlek måste vårdas, försvaras och 

utvecklas för att inte dö ut! 
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Seminarium, Kvinnors Rätt 
31 augusti 2014, kl. 14.00 

Kvinnor och valet 
Hillevi Engström, Moderaternas jämställdhetspolitiska 

talesperson och biståndsminister 

 

Esabelle Dingizian, Miljöpartiet, riksdagsledamot 

 

Cecilia Bäckelin, Centerkvinnorna 

 

Charlotta Schenholm, kommunfullmäktigekandidat för 

Folkpartiet i Stockholm och vice ordf. i Liberala kvinnor 

 

Sultan Kayhan, Socialdemokraterna 

 

Amineh Kakabaveh, Vänsterpartiet   
 

med flera.  

Kort presentation om Kvinnors Rätt, Maria Rashidi 

Moderator: Rebecca Hybbinette & Behzad Barkhodaee  

 

Alla intresserade är välkomna! 

Via Skype kan du delta! 

Meddela oss ditt intresse! 

31 augusti 2014, kl. 14.00 

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 

 
Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org  

http://www.womansrights.org/

