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2,496 (1970-76)
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Förord

Tidig eftermiddag I Luanda. Hettan står stilla och
flämtar men det blåser svagt från havet. Måsarna
flyger lågt över bukten, följer palmerna längs strand
promenaden förbi den rosa Banco Naclonal och de
vita skyskraporna bort mot hamnen.

Hon kommer gående I fotSid, brokig bomullskjol.
Barfota.
Med ett skynke som hon fäst över brösten bär hon

sitt barn på ryggen. Barnet sover tryggt mot hennes
svarta skuldror.

På huvudet balanserar hon en tung korg fylld med
potatis.

Det finns potatis I Luandajust nu. Då måste man
passa på...

Några meter framför henne släntrar fem unga sol
dater i klunga.

I grova marschkängor och grönsvartflammiga
uniformer. Med kulsprutepistoler och patronbälten.
Kanske ska en vägspärr bevakas...

Kvinnligt. .. manligt. .. Angola 1979?

Under några veckor skulle jag studera kvinnornas
situation i Angola men blev kvar över den angolan
ska sommaren. November, december, januari, feb
ruari, mars.

Allt tar tid i Angola där så mycket ännu Inte fun
gerar. Man kan Inte heller förstå ett nytt land på
några veckor. Inte ens några månader räcker.

Så det blir glimtar jag förmedlar. Några bilder.
Min pusselbit.

Delar av Angola hade jag redan upplevt utan att
alls vara där. I Brasilien, där jag bodde i sju år på
sextiotalet, fanns spår av Angola. Där fanns slavar-
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nas barn, rester av det angolanska folkets kultur,
musiken.

I september 1975 när jag var I Portugal fylldes
flygplatsen varje dag av vita angolanska flyktingar
som panikartat gav sig iväg med luftbron Luanda
Lissabon när de såg sitt kolonialvälde gå mot ett
definitivt slut.

Och för tre år sedan träffade jag i Stockholm repre
sentanter för den angolanska kvinnoorganisationen
OMA, bl a nuvarande ordföranden Ruth Neto. Jag
var tolk under deras besök och började fundera på
om det kanske en dag skulle bli möjligt att resa till
Angola för att se hur kvinnornas situation kunde ut
vecklas i ett land där varje människa var nödvändig
för den nationella återuppbyggnaden, i ett land som
var mitt uppe Ien revolutionär process med oändliga
svårigheter men också med oändliga möjligheter.

Vad jag fick möta när jag sedan kom till Angola
var så mycket vilja och mod, så mycket entusiasm
och styrka trots att problemen var så många, svårig
heterna överallt.

Det är mest OMA jag berättar om eftersom jag
tror att kvinnor måste organisera sig och kämpa för
att nå jämlikhet och frigörelse och också för att jag
själv varit organiserad många år Inom kvinnorörel
sen i Sverige.

Det varma, positiva i kvinnogemenskapen på den
afrikanska landsbygden är redan ömsint och enga
gerande skildrat I Anita Jacobsons bok från Kongo:
"Försörjerskan" .I

Den värmen, tryggheten och glädjen såg jag också
i Angola och jag hoppas den aldrig kommer att ut
vecklas till något som ens liknar isoleringen, kölden
och rädslan i våra industriländers betonggetton där

I Anita Jacobson, Försörjerskan. Kvinna i Kongo. SIDA/Nor
diska afrlkalnstltutet 1977.
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droger och figodelar så ofta får ersfitta en levande ge
menskap mellan mfinnlskor.

Det finns mycket att skriva om och undersöka I'
Angola:

Hur kommer den angolanska storfamiljen att ut
vecklas nfir landet Industrialiseras? Faller den då In I
ett familjemönster liknande vårt eller kan den med
en medveten politik behålla en öppenhet mot kollek
tivet?

Kvinnans roll I det mekaniserade jordbruket,
kvinnan som I hackjordbruket spelat en så viktig roll
I produktionen.

Kvinnan I fackföreningarna,
Kvinnans roll I partiet.
De nya lagarna som nu skrivs, Osv.
Intressantast blir det när de angolanska kvinnorna

själva får möjlighet att forska I de här frågorna. Men
just nu fir de tvungna att skaffa mat, att få barnen att
överleva, att försvara sitt land mot Sydafrikas attac
ker, att lära varandra läsa och skriva, att få hela
Angola på fötter.

Mycket av OMA:s arbete handlar I det här skedet
om att få med kvinnorna I samhfillsarbetet, I det
nationella återuppbyggnadsarbetet. Men det kan
också bli nödvfindlgt att så snart som möjligt stfiIla
speciella kVlnnokrav om den egna frigörelsen skulle
börja stelna eller komma av sig. Kvinnorna har som
överallt I världen en mycket lfingre väg att gå än
männen. Vanor och fördomar från manssamhfillet
sitter djupt med rötter långt ner I det historiska
mörkret.

Sekler av portugisisk kolonialism och slaveri har
brutalt förtryckt det angolanska folket men slagit
hårdast mot kvinnorna. De har utnyttjats sexuellt,
de har tvingats arbeta hela sin vakna tid för att nätt
och jfimt kunna överleva, utan möjlighet att gå I
några skolor, utan möjlighet till någon yrkesutbild
ning, utan tillgång till sjukhus eller lfikarvård.
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De har tvingats uppleva många av sina barns död
med kroppar som värkt efter för många födslar, för
långa arbetsdagar och sjukdomar som tuberkulos,
malaria, Inälvsparasiter och underlivsbesvär.

Analfabetismen bland kvinnorna är över nIttIo
procentIg.

Men de angolanska kvinnorna har också med ge
väret I hand deltagit I befrIelsekrigen vid männens
sida, aktiva, fyllda av hopp och starkt politiskt med
vetna.

Den portugisiska kolonialismen lämnade inget
utrymme för reformer och den enda vägen för det
angolanska folket till befrielse var den väpnade
kampen.

Kvinnorna deltog I den från början. De vandrade
miltals med vapen och livsförnödenheter till gerilla
soldaterna. De lagade deras mat och odlade vad som
behövdes.

Och de var själva gerillasoldater.
Idag fortsätter kvinnornas kamp I arbetet med att

förändra kvinnans villkor, med alfabetiseringen och
hälsovården, med att få alla kvinnor att på ett orga
niserat sätt hjälpa till att bygga upp det fria Angola.

Därför är också många med lOMA.
Genom OMA kämpar de mot de tre sorters för

tryck Angolas kvinnor utsattes för av den patrIar
kala, kapitalistiska kolonialismen - förtryck på
grund av kön, klass och ras.

Men de arbetar I ett förstört och nertrampat
Angola där fabriker stannat, där butiker stängts, där
vägar och broar sprängts, där transporter Inte funge
rar, där maskiner och kunskap saknas.

De blir trötta och slitna. Men glädjen Inför ett nytt
Angola, att från förnedrande slaveri nå männIsko
värdighet, övervinner tröttheten. Och det behövs,
för de får Inte arbeta I fred. Sydafrika fortsätter sina
väpnade attacker. Angola har tvingats mobilisera.
Folkförsvaret måste byggas ut.
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För att förstå den angolanska kvinnans situation
är det nödvändigt med några ord om den ekono
miska bakgrunden till dagens Angola och jag har
helt kort sammanfattat hur Portugal och andra län
der varit med om att underutveckla Angola. Om
detta och om befrielsekrigen kan man läsa utförligt
bl a i Basil Davidsons "Ett folks kamp för sin frihet" ,
Wilfred Burchetts"Angola befriat" och i "Afrika 
Befrielsekampen i Afrika" utgiven av Afrikagrup
perna i Sverige. Jag har också med några data från
befrielsekampen som bakgrund till kvinnornas min
nen och för att kampen för nationell befrielse spelat
en så stor roll för kvinnorna som visat att de vill, kan
och törs, visat att de i en ny kvinnoroll inte bara tagit
med det positiva från sin traditionella kvinnoroll
utan också det som är värdefullt i mansrollen - ett
liv även utanför hemmet, att våga, att pröva, att nå
långt.

Arbetet i Angola har jag kunnat göra tack vare ett
stipendium från SIDA, Styrelsen för Internationell
Utveckling, och en inbjudan från OMA ILuanda.

Större delen av tiden var jag ILuanda menjag res
te också till Malanje i östra Angola och Huambo i
centrala, södra Angola och boken är indelad efter
mina resor.

Ett varmt tack till alla som hjälpt mig i Angola.

På morgonen den 10 september 1979 nåddes Sve
rige av beskedet att president Agostinho Neto av
lidit. En stor förlust för Angola.

Sydafrika fortsätter sina ständiga bombraider och
attacker mot Angola.

A LUTA CONTINUA
A VITORIA E CERTA
KAMPEN FORTSÄTTER
SEGERN ÄR SÄKER
Så slutade alltid Agostinho Neto sina tal.

Stockholm l juli 1980 Birgitta Lagerström
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Kvinna i Angola

Det är ESPERANZA som bor med sina sju barn Iett
garage ILuanda.

Det är DEOLINDA som torterades och mördades
under befrielsekriget.

Det är CATARINA som med vapen I hand käm
pade för att krossa den portugisiska kolonialismen.

Det är RUTH som tvångsarbetade I Moc;amedes'
saltgruvor men Idag är löjtnant I Angolas arme.

Det är FRANSISCA som vågade gå I strejk mot
de portugisiska fabriksägarna och nu är fackligt ak
t�v.

Det är ANGELA som är vit men som I protest
mot rasismen födde sitt svarta barn.

Det är ANNA som med böjd rygg hackar fram
maniokrötter på fälten I östra Angola.

Det är SUSANNA som vill specialisera sig på
jordbruksfrågor och studera I Bulgarien.

Det är TERESA som lär sig läsa och skriva av
kubanska lärare.

Det är TEODORA som är sextio år och tränar
med kulsprutan I folkförsvaret ODP.

Det är RUTH som är ordföranden I kvinnoorgani
sationen OMA.

Och det är alla andra som kämpat och kämpar för
sin och Angolas framtid I frihet.
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Esperanza

Esperanza skrattar åt mig när hon får veta att jag
bara har två barn.

- Då måste du göra fler. Det är väl Inte för sent
än? Själv har jag fem. Och så har jag hand om min
systers två barn. Min syster dog när hon födde den
sista.

Esperanza bor med de sju barnen I ett garage I
Luanda. Hennes äldsta barn är 17 år och lilla minsta
Lena är två månader.

- Min systers lille är ett år nu. VI tog hit honom till
Luanda från Malanje när han bara var tre dagar gam
mal.

- Har du kvar några släktingar 1Malanje?
- Ja, några på min fars sida men de flesta har dött.

Flera dog I de första striderna I befrielsekampen all
deles när den böljade. 1961.

- Jag har det riktigt bra här. Kan jobba ute på går
den. Där mitt emot I det andra garaget bor en polis.
Han har två hustrur den rackaren... Han sover två
nätter hos den ena och två hos den andra.

- Blir de Inte svartsjuka på varann?
- Jo, det blir de nog. Men de är förstås vana vid det

därifrån de kommer, från landet. Här Istan har vi det
Inte så. Men det är klart... han är ung och stark.
Min man är äldre... Och har blivit klok... Han gör
Inte så.

Esperanza står och tvättar mitt I solen på gården
med Lena på ryggen. Hennes äldsta dotter sitter och
rensar fisk I två stora baljor. Tre av de minsta barnen
leker nakna Inne I skuggan.

- Jag ska visa dig hur man gör funje.
Esperanza hämtar en liten låda med maniokmjöl

och skjutsar undan en kackerlacka som är vitpudrad
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av mjölet. - Först kokar man vattnet, sen rör man ner
mjölet som får koka en halvtimme. Det är gott med
kyckling till.

Kackerlackan som fortfarande är vitmjölig kom
mer flygande tillbaka och Esperanza schasar Iväg
den Igen.

Bakom oss växer några blad som är till sallad.
Bredvid trängs en starkt luktande växt.

- En av mina mediciner. Bra mot diarre.
- Jag kan göra funje men jag kan Inte prata och

förklara. Jag har aldrig gått I några skolor. Du får
prata med Domlngos fru I stället. Hon kan utländ
ska. Hon var I Algeriet när hon var sjuk och lärde
sig.

- Hon påstår I alla fall att hon kan det. .. bonjour,
bonjour. Hon är lite så där... så här...

Och Esperanza sätter näsan I vädret, börjar dansa
och vickar häftigt på ändan och hennes äldsta dotter
brister ut I ett glatt gapskratt.

Varför bor Esperanza 1979 med alla sina barn I ett
garage?
Varför har hon aldrig gått I någon skola?
Varför dog hennes syster när hon födde barn?

Förklaringen börjar för femhundra år sedan...
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Bakgrund

Ingen rätt till sina egna liv

Portugiserna började kolonisera Angola I slutet av
1400-talet. De behövde göra resor till Afrika för-att
hitta sjövägen tl11 Indien och ta över den lönande
kryddhandeln från araberna. För att betala sina resor
och sina skepp var de Intresserade av Angolas kop
par och silver och av att ta slavar som kunde bytas
mot guld på annat håll.

Då bestod Angola av flera kungadömen. Där
fanns en bofast befolkning som arbetade med jord
bruk, boskapsskötsel och metallbearbetning. Det
fanns också hantverk och en utvecklad handel.
Kvinnorna gjorde huvudarbetet Ijordbruket, odlade
och skördade medan männen röjde mark med sina
knivar, fiskade och jagade.

När portugiserna vid mitten av nästa århundrade
förlorade kryddhandeln tl11 England och Holland,
fortsatte de att göra sig grova vinster på Angola ge
nom slavhandeln.

Angolas egen sociala och kulturella utveckling
hejdades. Jord och människor förslavades.

Slaveriet upphörde formellt 1836 men fortsatte I
form av tvångsarbete.

Kolonialisterna såg aldrig angolanerna som män
niskor med rätt till sina egna liv - Inte heller I vår
egen tid. Jämför några torra rader ur brev och papper
somjag fick se Ien lägenhet ILuanda, med vår fack
liga kamp från samma tid. Sjuttiotalet! Det var fak
turor på arbetare och kontrakt skrivna så sent som
1974.

I lägenheten hade en kaffeplantageägare bott som
flytt hals över huvud tl11 Sydafrika när Angola blev
självständigt.
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"På grund av allt regnet och extraarbetet och den
dåliga kvaliteten på de arbetare jag redan fått, ber jag
härmed att få byta ut 150 arbetare. De nya arbetare
jag får måste vara av bättre kvalitet än den tidigare
gruppen."

Så stod det I ett brev till en agentur som försåg
plantager med kontraktsarbetare. Det var under
tecknat 24 januari 1973.

"Gruppen ska omfatta 75 män som vi kom över
ens om per telefon och glöm Inte att jag varken vl\l
ha några svaga eller för unga" står det I ett annat
brev.

Hur man skulle behandla arbetarna fanns före
skrivet I Instruktioner utgivna av Arbetsinstitutet 5
juni, 1974:

"Varje arbetare med kontrakt äger rätt tl\l:
a) en tallrik minimum 20 centimeter I diameter

eller mugg.
b) en kopp på 1/4 liter.
c) en gaffel och en sked. (obs Ingen kniv! Förf:s

anm.)
Kontraktsarbetaren äger rätt till följande kläder:

Vid ankomsten ett par byxor, en skjorta, en filt och
en anslktshandduk. Efter tre månader ytterligare ett
par byxor."

Flera av de brev jag bläddrade Igenom innehöll
också namnuppgifter på arbetare som flytt och på en
räkning drogs 4.800 escudos av för tre arbetare som
flytt från plantagen.

Tvångsarbetet som så småningom för att låta
bättre döpts om till kontraktsarbete, spred sig då por
tugisiskt administrerade områden vidgades inåt lan
det. VaIje angolan kunde underkastas tvångsarbete.

De portugisiska administratörerna var få till anta
let, deras förtryck för att kontrollera det afrikanska
samhället desto brutalare.

Men kolonialisterna mötte motstånd. Ända sedan
1500-talet har det angolanska folket kämpat mot
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kolonialismen. Omkring 1640 inledde Ndongorlkets
drottning Zinga ett krig mot portugiserna och fort
sättningen på det kriget varade I över hundra år.
Strider pågick sedan mer eller mindre konstant ända
till en bit In på 1900-talet.

Själva slutstriden mot den portugisiska kolonialis
men började 1961 och fortsatte fram till 1975. Den
11 november 1975 blev Angola självständigt.
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Moder Afrika av Deolinda Rodrigues

Afrika
Moder Afrika
du avlade mig I ditt sköte
jag föddes I den koloniala orkanen
och jag drack din svarta mjölk
jag växte
utmärglad, men jag växte
En ungdom
hastig som ett stjärnfall
när ngangan dör
Idag är jag kvinna
jag vet inte om redan kvinna eller redan gammal
men det är till dig jag kommer
Afrika
Moder Afrika

Du som födde mig
döda mig Inte
förbanna Inte ett av dina barn
då har du Ingen framtid,
var Inte en moder som mördar.
Jag är Angola, ditt Angola
förena dig Inte med förtryckaren
med förtryckarens vän
eller med din oäkta son.
De hånar dig
du har fallit I snaran
lurad
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Du skiljer inte sanning från lögn
I din rena och sekelgamla styrka
har du blivit blind
nu är det du
Afrika
Moder Afrika
som ger kraft åt den oäkta sonen
för att kväva mig
för att döda mig med en pilbåge i ryggen.
Förtryckaren, förtryckarens vän
din oäkta son
(också du Moder Afrika?)
fröjdas
när du hör min sista suck

Men Afrika
Moder Afrika
av kärlek till sammanhangen
vill jag ännu tro på dig.
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Befrielsekrigen

Den väpnade befrielsekampen varade I sexton sar
gade, blodiga år. Den hade Inletts den 4 februari
1961 när centralfångeiset I Luanda stormades strax
före gryningen. De politiska fångarna skulle befrias.

Som svar på detta gick portugiserna In iLuandas
kåkstäder och massakrerade urskillningslöst och
hänsynslöst människorna som bodde där.

I norra Angola började ungefår samtidigt upproret
vid kaffeplantagerna.

Portugal tiodubblade sin arme och portugisiskt
flyg bombade Angola med napalm och splitter
bomber.

Kriget var ett faktum.
En rad motståndsgrupper hade 1956 förenat sig

till en front, MPLA - Folkrörelsen för Angolas be
frielse - för att ena hela det förtryckta folket mot
hela det koloniala systemet.

Det fanns också två andra grupper I Angola:
FNLA - Nationella Befrielsefronten för Angola

I norra Angola.
UNITA - Nationella Unionen för fullständig

självständighet åt Angola - I centrala och södra
Angola.

Men UNITA samarbetade först med den portu
gisiska kolonialarmen och sedan med Sydafrika.
FNLA började tidigt stödjas av CIA. Detta beläggs
bl a I John Stockwells bok om CIA:s operationer I
Angola: "In search of enernies" (Norton, New York
1978). Stockwell var själv ansvarig för CIA:s roll I
Angola. -

MPLA hade först organiserat motståndet utanför
Angolas gränser. Men när Zambia blev fritt 1964
kunde MPLA öppna en östfront I Zambia. Vapen,
som främst kom från Sovletunionen och Tjecko
slovakien, forslades In I Angola från gränsen mellan
Zambia och Angola.
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Striderna fortsatte. År efter år. Det angolanska
folket gav aldrig upp kampen.

Portugal tvingades hela tiden öka sina krigsinsat
ser och trycket på Portugals budget ökade också.
Portugal måste också försvara sina kolonier i
M09ambique och Guinea BIssau.

Den 24 aprll 1974 störtades den fascistiska regi
men I Portugal genom en kupp organiserad aven
grupp officerare som var övertygade om att kolonial
krigen I Afrika inte kunde vinnas utan måste ersät
tas med en avkolonialiseringspolitIk.

Fredsförhandlingar hölls nu i Alvor i Portugal i
januari 1975. En övergångsregering bestående av
MPLA, FNLA, UNITA och Portugal blIdades för
att fungera fram till den fullständiga självständig
heten den 11 november 1975.

Men Alvoravtalet sprack I nya strider. MPLA an
fölls av FNLA och UNITA, uppbackade av sydafri
kanska och zairiska trupper som gick till öppet anfall
I oktober 1975. Angolas rikedomar, oljan, diaman
terna, kaffet var för värdefulla för att förloras av
västvärlden. Det var en neokolonial lösning man
tänkt sig, inte ett självständigt, progressivt Angola
som MPLA kämpade för.

Den sjunde november reste de första kubanska
soldaterna från Havanna till Luanda för att strida på
MPLA:s sida.

Söder om Luanda fanns UNITA och de sydafri
kanska trupperna. De hejdades nu.

Bara några mll norrut stod FNLA men drevs på
flykten med hjälp av kubanska och MPLA-soldater
och vapen från Sovlet.

Klockan tolv den 10 november 1975 förklarades
Angola fritt och samma dag lämnade de kvarvaran
de portugisiska soldaterna Angola.

Vid midnatt hissades den nya republikens fana.
Angola var självständigt.
Fem sekler av kolonialism var över.
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Generalsekreteraren i MPLA:s centralkommitte
Lucio Lara installerade Agostinho Neto som folk
republikens president den 11 november.

Både FNLA och UNITA samarbetade nu med re
gimen i Sydafrika. FNLA satt i Ambriz i norra
Angola och UNITA söderut" i Huambo.

Den 8 februari 1976 befriade MPLA Huambo.
Några dagar tidigare hade FNLA, stödda av engel
ska legosoldater, fått ge upp.

Den 27 mars tvingades de sista sydafrikanska
trupperna lämna angolanskt territorium.

Idag är större delen av Angola lugnt. FNLA är
borta ur bilden men Sydafrika attackerar In i landet
från gränsen mot Namibia både med marktrupper
och med bombflyg och UNITA-grupperna fortsätter
sina sabotage med Sydafrikas stöd.

Här stoppades FNLA 1975. Stenen ligger nu kvar som minne av be
frielsekampen.
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Julkväll av Deolinda Rodrigues

- Vid sjutIden
nära avträdet
Inte missa, en och en
jag har redan allt klart
för att sätta er på den andra stranden
det är bara att kunna springa
vägvisaren väntar där
om de upptäcker er skjuts jag
vad får jag betalt för den risken?

Klockan är redan över sju
fängelset undervisar Isvek
när signalen Inte kommer
den överenskomna
då Infinner sig drömmarna
I morgon är det jul
enjull frihet
Tänk! att få vara med kamraterna
att andas värdighetens luft
att åter vara jag
Signalen.
Skall vi ge oss av?
- Inte än. Senare
först betalningen
jag måste få ta er här Igräset
vm ni Inte?
Är ni väl beväpnade?
Bra,jag kommer och hämtarervld midnatt.
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Vädjan av AIda Lara

På den andra stranden av floden
(ochjag ser den)
finns fält gröna av hopp
givna åt värmen från en evig sol. ..

På den andra stranden av floden,
dit inte vintern når,
finns det fält som böljar av mogen säd
där de fattiga skall förgöra
all svält påjorden...

På den andra stranden,
börjar allt på nytt
och det finns inga förgångna dagar
med bitterhet för dem som har det svårt...

Det finns inga pengar.
Och människorna räcker varandra händerna,
och under hela dagen
hörs deras sånger. ..

Det finns ingen kvävd vrede...
eller förlorad ångest,
eller smärta...
på den andra stranden av floden
finns det kärlek...

Och mellan mig och den andra stranden
denna fruktansvärda resa,
denna tunga virvlande smutsiga flod
där världen har kräkts
sina kiselstenar svarta av slam
Mellan mig och den andra stranden
floden...

Varför dröjer färj karlen?
Varför dröjer du?
märker du inte hur kallt det är? ...
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Och signalen?
Nej.
En natt i vaka
och allt förgäves.
Detärjul
Juli fängelset.
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Lägesrapport

Angola är idag ett land som är rikt på råvaror med
oerhörda utvecklingsmöjligheter. Men Angola är ett
trasigt land efter de två befrielsekrigen.

De flesta portugiser flydde under och efter krigen
och lämnade i arv avstannade fabriker, tömda buti
ker, stora luckor I administration, i skolor, på sjuk
hus.

Överallt saknades material och kunskap.
En helt förstörd Infrastruktur med sprängda broar

och bombade vägar hade nästan totalförlamat trans
port och distribution.

Analfabetismen var mer än 90-procentlg.
Husbyggen stod still, produktionen stod still. Klä-

der och mat saknades.
Allt saknades.
Allt måste göras.
Sakta men säkert har man börjat göra det.
På kongressen I december 1977 blev befrielserö

relsen MPLA arbetarpartiet MPLA och under dess
ledning bygger man nu ett socialistiskt Angola.

Men ett fritt och progressivt Angola utgör ett hot
mot de rasistiska krafterna i södra Afrika. Angola
Inger hopp för befrielserörelserna SWAPO I Naml
bia och ANC i Sydafrika.

Sydafrika tl1låter därför Inte Angola att bygga upp
sitt land i fred. Angola måste mobilisera och satsa
stora mänskliga och ekonomiska resurser på försva
ret I en tid då man behöver all arbetskraft för den
nationella återuppbyggnaden.

Angola försöker nu klara en lika stor produktion
som den man hade 1973, det sista året under portu
gisisk kolonialism som Angola hade en normal pro
duktion. 1973 var också det år då Angola nådde den
högsta produktionsnivån i sin koloniala historia.

Man gör upp ettårsplaner och fr o m 1980 ska man
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Jag väntar, men jag försvagas...
Dröj Inte med din båt
Dröj Inte! ...
för det är så långt
tl11 den andra stranden av floden...

Aida Lara kom aldrig dit. Hon dog under befrIelse
krigets andra år 1962,32 år gammal.
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För övrigt går man försiktigt fram med kollektivi
seringen och det handlar om ett slags förkooperativ
- jordbruksföreningar där bönderna har sina Indivi
duella åkrar men får gemensam hjälp med rådgivare
och veterinärer, utsäde och traktorer.

Det går långsamt också på grund av svårigheter
med organisation, med distribution och annat, efter
som utbildat folk saknas överallt.

Jordbruket är basen men Industrin är mest drivan
de i utvecklingen tack vare dess höga tillväxttakt.
Därför satsar man t ex på diamanterna och oljan.

Oljan spelar en central roll. Enligt en ny lag ska
minst 51 % av kapitalet I utländska oljeföretag till
höra den angolanska staten. Det nationella företaget
Sonangol har alltså tillgång till 51 %av amerikanska
Gulfs oljeproduktion. Det betyder sex gånger mer
oljefat om dagen än före 51 %-Iagen.

"Företagen som arbetar här har mycket bra för
bindelser med oss. De utvecklar sitt arbete tillfreds
ställande och betalar skatt punktligt. Vi har inga skäl
att klaga" svarade president Agostinho Neto på en
fråga vid en presskonferens iluanda.

Frågan rörde Angolas förhållande till de ameri
kanska företagen I Angola och framför allt Inom just
oljesektorn där Angola ännu saknar tekniska kun
skaper.

Angola får sitt huvudsakliga stöd, ekonomiskt,
socialt och militärt, från de socialistiska länderna.
Men Angolas regering måste hela tiden försöka ut
öka de ekonomiska förbindelserna med de industria
liserade västländerna. Att inte göra detta skulle in
nebära stora problem eftersom den industriella
struktur man har efter den portugisiska kolonialis
men och som man nu måste få att fungera, har byggt
på en teknologi som importerats från väst.

Västvärlden har nu också ändrat attityd mot folk
republiken Angola efter att länge ha saboterat för
landet, t ex genom just det amerikanska oljebolaget
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ha flerårsplaner. Sådana är ännu inte möjliga efter
som det saknas planerIngserfarenhet och statistisk
betydelsefull information.

Företag som övergivits av sina forna ägare beslag
tas och man nationaliserar vad som är viktigt för
Angolas socialistiska ekonomiska utveckling.

Det utländska kapital som Angola tagit över och
nationaliserat är till största delen portugisiskt. I före
tag där det fanns dels portugisiskt, dels utländskt ka
pital från andra västländer, nationaliseras bara det
portugisiska. Övrigt kapital har förblivit t ex väst
tyskt, belgiskt, franskt.

Detta är specifikt för f d portugisiska kolonier.
Eftersom Portugal I sig självt var ett efterblivet land
öppnades Angola på sextiotalet för det Internatio
nella kapitalet. Det var ett sista, desperat försök från
Portugals sida att stärka herraväldet sedan det börjat
hotas av den nationella befrielsekampen.

MPLA tar hänsyn till denna verklighet med en
strategi som tillåter en kontroll av de viktigaste sek
torerna Iden angolanska ekonomin, genom att alltså
enbart nationalisera det portugisiska kapitalet. De
har på så vis kvar Internationellt kapital som idag ga
ranterar ett tekniskt och nödvändigt stöd till företa
gen.

Att nå 1973 års produktionsresultat innebär att i
möjligaste mån utnyttja den existerande produk
tionskapaciteten och importera de delar och reserv
delar som saknas för att den ska fungera. Detta bety
der att det är mycket lite av nya investeringar i stora
produktionsenheter.

85% av befolkningen bor på landsbygden och pro
ducerar större delen av den mat Angola behöver och
råmaterialet till Industrin. Jordbruket ska gradvis
kollektiviseras. För att höja jordbruksproduktionen
så snabbt som möjligt satsar man mest på de stora,
av portugiserna övergivnajordbruken - statliga jord
bruksföretag med den modernaste teknologin.
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Gulfs organiserade bojkott 1975. Angola ökar sam
arbetet med väst på villkor att alla respekterar Ango
las Integritet och alliansfria politik.

Samtidigt som man värnar om sin politiska själv
ständighet har Angola också sökt ett närmare sam
arbete med staterna I södra Afrika och försonats
med grannar som Zaire.

På en fråga om Zaire svarade president Neto: "VI
har normala relationer med Zalre på det politiska
och diplomatiska planet. VI hoppas att vi också ska
kunna utveckla de ekonomiska förbindelserna. Möj
ligheter finns redan. Det är klart att våra länder har
var för sig sina problem men ett av huvudproblemen
för oss är den ekonomiska utvecklingen. Och vi ska
försöka, Zalre och Angola, att arbeta tillsammans
för den ekonomiska utvecklingen."

Att höja levnadsstandarden är alltså en målsätt
ning under den här utvecklingsfasen. Hälsovård och
utbildning är nu gratis, mer Idrott och större kultur
utbud planeras. Men allt behöver gigantiska Insatser
för att fungera och utvecklas.

Hur det ska lyckas beror på den ekonomiska ut
vecklingen och på framgången med produktionsök
ningen.

Men den kanske största uppgiften är bekämpan
det av analfabetismen för att också kunna höja det
politiska medvetandet hos folket och I alla fabriker
jag besökte var alfabetiseringskampanjer i full gång.
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Fiskekooperativ i Cacuaco norr om Luanda. Bilvraken är många i
Angola. Mycket av det som portugiserna inte kunde ta med sig när
de lämnade Angola./örstärde de avsiktligt.

Fiskarkvinna i Cacuaco.

Luanda. huvudstaden vid havet.



Luanda

OMA:s historia

Ntir befrielserörelsen bildades 1956 för att bektimpa
kolonialmakten började de angolanska kvinnorna
förstå att de också behövde en egen organisation. De
ville dels arbeta för nationell befrielse men dessutom
med sin egen frigörelse.

MPLA:s första uppgift var att avslöja för vtirlden
den portugisiska kolonialismens skoningslösa för
tryck av Angola och man arbetade med att skapa en
massorganlsatlon som frtimst ktimpade för Angolas
sjtilvsttindlghet.

Ntir MPLA var I Kinshasa i Zaire startades den
första kvinnogruppen. Den skulle bestå av angolan
ska kvinnor och analysera kvinnans roll och fram
tidsutsikter I Angola.

I september 1961 togs kontakt med de angolanska
kvinnor som då befann sig I Klnshasa. Dtir hade re
dan tidigare bildats en grupp som kallades Kudlango
och var en social sammanslutning för hjtilp och stöd
åt medlemmarna. Man ville nu övertyga de htir
kvinnorna om att de måste förtindra sin grupp till en
militant, politisk organisation som kunde utföra
praktiskt arbete för befrielsekriget.

I mars 1962 bildades OMA, Angolas kvinnoorga
nisation - Organlzas;äo da Mulher Angolana.

OMA:s första stadgar skrevs och alla angolanska
kvinnor kunde bli medlemmar.

Man valde också en ledning.
Alla dessa Initiativ stöddes av MPLA.
Nu började OMA en stor mobiliseringskampanj,

först bland de kvinnor som bodde I Klnshasa och
Kongo-Brazzaville och sedan bland kvinnorna som
levde ltings Angolas grtins.
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Den portugisiska armens grymheter hade tvingat
många angolaner att försöka fly utomlands och
många samlades I gränsområdena. Politiska arreste
ringar, civila mördarband och napalmbomberna
gjorde att ungefär en tiondel av den angolanska be
folkningen flydde till Zalre.

Under denna period gällde det att få med kvin
norna I arbetet med hälsovård och undervisning
Inom CVAAR, en angolansk frivilliggrupp för flyk
tinghjälp.

Sjukvårdsassistenter tränades upp, ett stort antal
angolanska barn som gick I flyktIngskolor fick un
dervisning och politiska kurser hölls för medlem
marnalOMA.

OMA tog nu också de första kontakterna med In
ternationella kvinnoorganisationer som hjälpte till
med material för befrielsekampen.

OMA deltog I Västra Afrikas Kvlnnokonferens I
Conakry och Iden Afrikanska Kvinnokonferensen I
Dar es Salaam 31 juli 1962.

Idag heter den Interafrikanska organisationen
"All African Women Conference" och den 31 juli
har blivit den afrikanska kvlnnodagen.

1963 var OMA på den första världskongressen I
Moskva, organiserad av KDV , Kvinnornas Demo
kratiska Världsfederatlon. 1

OMA blev medlem av KDV 1963.
På MPLA:s första nationella kongress 1962 var

OMA representerad av fem medlemmar. Delegater
från OMA var redan från början med på MPLA:s
konferenser, utvidgade möten och regionala möten.

Några av OMA:s medlemmar var också medlem
mar I ledningen för MPLA.

Under kampen bildades fler och fler OMA-avdel
nlngar. Stadgarna översattes till flera av Angolas
olika språk, kontakter etablerades Inne i Angola,

I SKV Svenska Kvinnors Vänsterförbund, tillhör samma Interna
tionella organisation.
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radioprogram sändes och OMA:s bulletin publicera
des både utanför och inne I Angola.

I MPLA:s I:a regions befriade zon sattes de första
OMA-avdelnlngarna upp. Från 1964 fanns OMA
också I 2:a regionen och på östfronten från 1966.

I städerna I Angola måste OMA arbeta underjor
diskt på grund av den hårda repressionen från kolo
nialmaktens sida.

Med utvecklingen av det nationella befrielsekri
get började de angolanska kvinnorna också delta
som gerillakrigare.

2 mars 1967 när Deolinda Rodrlgues och hennes
fyra OMA-kamrater Teresa, Engracia, Irene och
Lucrecla togs till fånga av fienden, var de på ett poli
tiskt, militärt uppdrag Inne i Angola. Alla fem torte
rades sedan till döds.

Deolinda var då OMA:s ordförande och 26 år
gammal.

2 mars är till minne av Deolinda och hennes kam
rater nu den angolanska kvlnnodagen.

För att öka de angolanska kvinnornas politiska,
Ideologiska och militära kunskap höll OMA semina
rier I MPLA:s militär-politiska baser. Det första
seminariet hölls I Dolisle I Kongo och pågick under
en månad.

1971 hölls det andra seminariet och 1972 ett
tredje. Då beslöts att bilda OMA-centra för kaderut
bildning, s k Deolindacentrum.

Tusentals angolanska kvinnor mobiliserades nu,
utbildades, politiserades och deltog I kampen under
MPLA:s ledning för det angolanska folkets seger
och I kampen mot FNLA, UNITA och Sydafrika.
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Hymn till Deolinda

Eugenia Netos dikt till Deolinda och hennes kamra
ter som togs tillfånga, torterades och mördades den
2 mars 1967.

Vad är det för en sång som når mig från mar
kerna
Vad är det för en sång som når mig buren av
vågorna
Vad är det för en sång som når mig med vi nden
Vad är det för en sång som saven sjunger?

Vem kallar på mig
med flygande vingar?

Vad är det för en glädje
Vad är det som får löven att röra sig
Vad är det för vattenspeglingar
l höjda fanor?

Vem ropar på mig?

Jag sträcker ut mina armar
mot vidsträckta horisonter
lutar mig ner
och frågar bergens bäckar
vad det är de sjunger.

Och i en orkan av rött damm
som för med sig
horisonter och hav
stiger bilderna av Teresa och Engracia
Deolinda, Irene, Lucrecia.
Leende.
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Och nu växer sången
starkt ur deras strupar
Växer Växer
Ljuder mäktig över Angola
Sången MPLA

Seger Seger Seger
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Minnen

På väggen hänger ett porträtt på Deolinda Rodrigues.
VI sitter runt det låga bordet I samlingsrummet I

en av OMA:s lokaler ILuanda.
Temperaturen kryper sakta ner mot 30 grader.

Eftermiddagen blåser In genom de vita gardinerna
och utanför mullrar trafiken Iväg I hettan bort mot
Förstamajtorget.

VI har träffats för att tala om kvinnans situation I
Angola men när de här kvinnorna kommer tillsam
mans dröjer det Inte länge förrän de börjar minnas
kampen som de alla levt med Iså många år.

Den väpnade kampen är en del av deras liv.
Catarina är 65 år och har varit medlem länge I

OMA.
- 1963 reste jag till Kongo. Jag var sjuk och hade

svår hosta som jag Inte kunde bli av med, så jag fick
komma dit och få hjälp. Här I Angola fanns Inga
mediciner för oss svarta. I Brazzaville träffade jag då
andra angolanska kamrater och där började vi arbe
tet med att organisera de angolanska kvinnorna. VI
Informerade om hur kolonialismen fungerade och
varför befrielsekampen var nödvändig. Och vi arbe
tade med att skaffa mat - vi hade också egna od
lingar - och medicin som sen skulle bäras In I An
gola till gerillasoldaterna som stred mot portugiser
na. VI undervisade i läsning och skrivning. Det var
ju nästan Ingen som fått lära sig det.

- Efter 1964 gick det att flyga från Kongo till
Zambia och därifrån kunde vi sen ta oss till Angola.

Befrielserörelsen MPLA hade först kontor i Zaire
och från 1964 i Kongo, Brazzaville. När Zambia fick
politisk självständighet 1964 kunde MPLA med
Zambia som genomgångsland börja väpnad kamp
Inne Iöstra Angola.

- I Angola fick vi alltid gå till fots, fortsätter Cata
rina.
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- Det var hela tiden ett mycket långsamt och för
siktigt arbete. Vi var väl fyra eller fem åt gången som
vandrade iväg för att ta kontakt med kvinnorna i en
by, bli vänner och sen börja vårt upplysningsarbete
där och hjälpa dem med mat och medicin.

Längs gränsen mellan Zambia och Angola kunde
OMA så småningom starta sömmerskeskolor och i
undervisningen där ingick alltid politisk skolning
och alfabetisering.

- Våra män såg vi bara ibland eftersom vi oftast
kämpade på olika håll i Angola. Men min äldsta och
yngsta dotter hade jag med mig hela tiden.

- Hur kunde ni ta er in i byarna? Var ni inte rädda
för portugiserna?

- Jo, vi kunde inte gå rakt in utan vidare. Först
avancerade MPLA-gerillan och tog kontakt med
folket i byarna och förklarade varför vi kämpade och
hjälpte dem på olika sätt. Sen tog MPLA kontakt
med oss i OMA och då kunde också vi bege oss in i
byarna. Vårt arbete bestod sen för det mesta i att vi
bar dit kläder, mat och vapen.

- I Zambia hade vi hjälp med transporterna, sen
tog vi oss i kanot över Zambesifloden men i Angola
gick det bara att vandra till fots. Miltals... Mil efter
mil till fots ...

- Vi arbetade alltid i grupp. Och vi jobbade till
sammans med männen. Vi lagade mat ihop, sjöng
ihop dansade tillsammans gjorde vi också... Och
också vi kvinnor tog till vapen.

- Men det har varit en lång kamp, en hård, lång
och slitsam kamp.

- En mycket lång kamp...
Catarlna ser trött ut. Hon har ganska svårt att an

das och lider av astma.

Catarina, 65 år: Vi arbetade alltid i grupp. Och vijobbade tillsam
mans med männen. Vi lagade mat ihop, sjöng ihop och dansade till
sammans gjorde vi också. Och också vi kvinnor tog till vapen.
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- Du vet,jag är gammal nu...
Luisa:
- Det var fruktansvärt här i Luanda under kriget.

När som helst kunde portugiserna tränga In I våra
hus, sprätta upp våra madrasser för att leta efter
MPLA:s flygblad eller efter andra bevis på samröre
med MPLA, med "terroristerna" som de kallade
MPLA.

- Misstänkte de det minsta hos en familj tog de
fadern tillfånga och alla söner - utom de allra yngsta.
Modern fick Inte reda på vart de hade förts. Ibland
när de hade torterat mannen eller sonen kunde de
skicka hem skjortan för att visa att nu var förhöret
klart. Skjortan var alldeles blodig.

- Portugiserna hade massgravar här också. Gräv
de stora hål och kastade ner människorna där. Le
vande...

- Vad de skrek...
- Sen jämnade en traktor till jorden ovanpå.
Maria:
- De gjorde riktiga gladiatorspel av det också.

Byggde en arena och hundra män med nakna över
kroppar fick var sin catana. Det är den långa, breda
kniven som vi använder när vi t ex skördar socker.
De tvingades duellera. Två och två... Skära och slå
varandra ända tills den ene föll död ner. Sen fick den
som överlevt slåss med nästa man. Detta skådespel,
med både frivl1lig och dittvingad publik, höll på tills
alla dödats...

Catarina:
- Angolaner hängdes också. Jag såg själv hur por

tugiserna hängde dem med fötterna uppåt. Sen skar
de av huvudena. Det gjordes ute på gatorna. Här I
Luanda.

Maria:
- Jag minns en kvinna som portugiserna dödade.

Hon var änka och alla hennes barn led av svår
anemi. Trots att det rådde reseförbud beslöt hon sig
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för att försöka ta sig till Luanda för att få tag I salt till
sina barn. När hon var på väg hem Igen tog de
henne. "Nej, du har Inte varit här bara för att hämta
salt. Du har varit här för att ta kontakt med terroris
terna" sa de. De mördade henne och begravde
henne men lämnade hennes flätor ovanpå graven.
Sen kallade de dit oss kvinnor och visade oss flätor
na och sa: "Så går det med er också om ni Inte lyder
våra lagar" .

- Det var där nere. Neråt en bit. Och Maria pekar
ut genom fönstret ner mot centrum.

- VI tvingades gå och se på avrättningar och por
tugiserna tvingade oss att applådera.

Mimi berättar hur portugiserna hade fått henne
att varje morgon hissa den portugisiska flaggan
ovanför sin dörr.

- Och jag måste sjunga en hymn till Portugal ock-
så.

Hon sjunger den för oss med svag röst. Fort.
- Usch,jag kan den fortfarande.
- De förlöjligade mig också. När de var Inne hos

mig för att förhöra mig om det Inte var åt terrorister
na jag lagade mat så sa de åt mig att jag aldrig skulle
få gå genom dörren när jag skulle ut. Jag måste klätt
ra genom ett fönster högt upp och samma sak när jag
skulle hem Igen. Jag fick träna under deras vrål
skratt. ..

- Sen kallade afrikanerna mig för rasist för fanans
skull. Men vad skulle jag göra? Jag var ensam. Bod
de här med bara min mor. Jag vågade Inte annat än
lyda...

Men svårigheterna är Inte slut än. Maria Isabel är
med I folkförsvaret ODP på landsbygden och Con
stancia Andree är med IODP ILuanda.

- Jag gick först med lOMA och sen ODP, säger
Constancia.

- VI har ODP I varje kvarter nu och på varje ar
betsplats. Både kvinnor och män.
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Maria Isabel som är I femtIoårsåldern berättar hur
de efter arbetet med jordbruket har ständig vapen
träning, också skjutövningar ute Iskogen.

- VI mobiliseras men det är Inte tvunget att gå
med om man Inte vill. Men de flesta vill. Från 18 års
ålder. Sen är det Ingen åldersgräns uppåt.

- Vapen och vaksamhet fortsätter att vara en del
av våra liv. Men också hackan, kugghjulet och pen
nan. VI måste lära varandra läsa och skriva. VI mås
te också utveckla vårt jordbruk - de flesta av oss bor
ju på landsbygden - och få Igång vår nerkörda In
dustri. Portugiserna lämnade bara skärvorna kvar. ..

- VI har en lång väg att gå. VI måste klara av att
bygga upp en nation... och vi kvinnor måste vara
med!

Vi, Angolas miljoner, skajörsvara vdrt land medknivar, hackor eller
automatvapen. Affisch iLuanda.



Riktning av AIda Lara

Det är dags
Du min kamrat och följeslagare!
VI ger oss av...

Långt,jorden ropar på oss
och Ingen kan motstå rösten
från Jorden! ...

På denna vår jord
brände oss samma heta sol
smekte oss samma sorgsna måne,
och om du är svart ochjag är vit
så var det sammajord som avlade oss!

Låt oss gå,
Du min kamrat och följeslagare!
Det är dags!

Mitt hjärta måste öppna sig
för sorgen Inför dina sorger
och för glädjen Inför din glädje
Broder:
Mina händer måste sträckas ut
för att med kärlek gripa tag
Idina långa svarta händer. ..
Och min svett
måste få förenas med din svett,
när vi öppnar stigarna, vägarna
mot en bättre värld!
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Låt oss gå! För att få kraft från en annan
ocean...

Hördu?
Det är jorden som ropar på oss...
Det är dags
Du min kamrat och följeslagare!
Vi ger oss av...
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OMA som massorganisation

OMA förklarar:
"OMA är en av MPLA:s massorganisatloner och

ska fungera som förbindelselänk mellan partiet och
folket. Men det är Inte en partlorganlsatlon och Inte
heller ett Instrument för statsapparaten utan en or
ganisation som bl a är en skola där det polltlska,
Ideologiska och kulturella arbetet Innebär att många
medlemmar så småningom bllr medlemmar I par
tiet.

Många OMA-medlemmar är idag redan medlem
mari MPLA.

OMA vill skapa en ny människa, fri från alla för
domar som koloniallsmen lämnat efter sig. Den
angolanska kvinnan var Inte bara exploaterad av den
vita arbetsgivaren utan också av den svarta mannen.

OMA som organisation Innefattar utan åtskl\lnad
alla angolanska kvinnor, arbetar för jämllkhet mel
lan kvinnor och män, för kvinnans frlgörelse och för
att kvinnorna ska medverka i revolutionens uppgif
ter för att bygga ett soclallstlskt samhälle.

Mycket av det som hindrar kvinnans frigörelse I
Angola Idag är arv från det traditionella samhällets
sociala och ekonomiska struktur. På grund av de
produktionsförhållanden som då rådde pressades
kvinnorna ofta ner I djup okunnighet. Brudköp, Inl
tlerlngsrlter, barngiftermål och polygami slog mot
henne och finns fortfarande kvar på landsbygden
där större delen av den angolanska befolkningen
bor.

Kvinnorna på landsbygden kom I kontakt med
koloniallsmen genom skatteindrivarna, genom ar
men som plundrade jordarna, genom handelsmän
nen som lurades, både när de köpte eller sålde varor,
och genom jordägarna som mot svältlön tvingade
kvinnorna utföra dagsverken.
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Portugiserna försökte också att på det ideologiska
området göra de svarta kvinnorna i städerna lika re
signerade som I jordbruksområdena. Med hjälp av
religionen vilIe de reducera kvinnorna till fortplant
ningsorgan och till passiv, undergiven arbetskraft,
att resignerade acceptera inte bara det förtryck de
utsattes för av sina män utan också det koloniala
systemets exploatering.

Kvinnan som kom till stan från landsbygden pro
letariserades och utsattes omedelbart för lönediskri
minering på grund av sitt kön. Hon kom att stå utan
för möjligheterna att nå politiskt medvetande och I
hemmet måste hon utföra det arbete som hennes
man Inte Insåg att han också borde göra.

Många kvinnor hölls hårt bundna vid ideer och
seder från det traditionella samhället på landsbyg
den.

I städerna fanns också andra grupper av kvinnor.
Ett stort antal försörjde sig som hembiträden i prl
vatfamiljer och avskärmades från väsentliga
problem I samhället och hade svårt att värja sig mot
den borgerliga familjens Ideologiska värderingar.

En annan, relativt liten grupp utgjordes av kvinn
liga tjänstemän och handelsanställda. Många av
dem upplevde att enda sättet att höja sig socialt var
att kopiera levnadsmodellen hos den utländska bor
garklassen där kvinnan dessutom för det mesta var
reducerad till en dekoration, ett objekt.

När den nationella befrielsekampen började gäll
de det att hitta ett sätt att få med många kvinnor I
kampen mot kolonialismen också bland dessa grup
per Istäderna.

I 14 år kämpade de angolanska kvinnorna med
vapen I hand vid männens sida fram till självstän
dighetsdagen. Många stupade i striderna.

Och de fortsatte med samma militans I det andra
befrielsekriget."
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Vid ett möte I Malanje I september 1978 valdes
Ruth Neto till OMA:s nationella ordförande.

OMA harnu ungefär 140000 medlemmaröverhela
Angola.

Varje provins har en egen OMA-organisation.
Alla angolanska kvinnor oavsett ras, religiösa el

ler politiska åsikter, som ställer upp på OMA:s stad
gar och aktivt deltar I OMA:s arbete, kan bli med
lemmar.

Högsta beslutande organ är kongressen som sam
mankallas vart tredje år.

Kongressen väljer en nationell kommItte som be
står av högst 40 kvinnor och som sammanträder två
gånger om året. Ett nationellt verkställande utskott
leder OMA:s arbete mellan nationella kommittens
möten.

I detta utskott sitter nationella ordföranden. Dess
utom finns sekreterare för politiska frågor, organIsa
tIonsfrågor, utbildning och kultur, Information och
propaganda, sociala frågor, Internationella kontakter
och ett fInanssekretariat.

På provlns-, stads-, kvarters- och bynlvå finns
också en kommitte eller sektion, ett verkställande
utskott och högsta beslutande medlemsmöten.

Alfabetiseringskampanjerna tillhör de viktigaste
uppgifterna och över 60 000 OMA-medlemmar del
tar Idet arbetet.

Andra uppgifter är att mobilisera kvinnor för fri
villigt arbete I jordbruk och Industri och man orga
niserar särskilda dagar för att städa gator, skolor och
sjukhus. Det är uppgifter som är anpassade till den
na många gånger så kaotiska övergångsperiod Innan
allt arbete har hunnit organiseras av samhället I
stort.

Det handlar ofta I Angola om att klara av enorma
problem nästan helt utan material och organIsa
tIonserfarenhet.

Många kvinnor jag mötte lOMA ställde upp med
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hela sina liv och med en sådan styrka, med barnen
överallt omkring sig och I full gång ända tills ute
gångsförbudet tvingade hem dem.

Och de arbetar vidare.
Flyktingläger besöks. OMA hjälper barnen och de

sjuka och har också kulturpolitiska program Ilägren.
Kulturpolitiska program ordnas också I bostads

kvarteren..
Fotbollsmatcher spelas mellan OMA-lag, man

har utställningar och radioprogram och egna spalter
I Angolas morgontidning Jornal de Angola. TV
program är på diskussionsstadiet.

OMA ser till att varje provins organiserar ett
kvlnnokompanl som fullföljt sin ODP-utbildnlng.

Över 40 0000 medlemmar är med IODP.
I Luanda finns 34 kvartersavdelningar.
I kvarteren tar OMA kontakt med kvinnor som

väntar barn och förklarar hur de ska kunna undvika
komplikationer och Infektioner I samband med för
lossningen både för sig själva och för de nyfödda bar
nen.

I kvarteren hålls Informationsmöten om kvinnans
situation och hur kvinnorna ska kunna delta I arbe
tet med att förändra och förbättra sina villkor. Man
går också Igenom beslut tagna av MPLA.

OMA ser till att det byggs daghem i kvarteren och
på arbetsplatserna. De besöker fabriker för att se hur
daghemmen som redan finns, fungerar. Fungerar de
dåligt, kräver OMA förbättringar och följer upp det
arbetet.

Men all daghemspersonal är kvinnlig. Man disku
terar Inte ännu om detta konserverar könsroller eller
om barn också behöver manliga förebilder, manlig
personal.

Ett av OMAs hus i Luanda. Här arbetar Nationella verkställande
utskottet.
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Problem och krav som: fri abort och bra och gratis
preventivmedel, allas rätt till sin egen sexualitet,
hustrumisshandel, manschauvinism, vad som ska
bevaras eller bekämpas i kvinnorollen och mansrol
len diskuteras Inte i samma utsträckning som inom
kvinnorörelsen Ide västerländska i-länderna. En del
av dessa frågor diskuteras Inte alls ännu trots att de
utgör stora problem för många angolanska kvinnor.
Men det är bara fem år sedan Angola blev fritt, An
gola måste mobilisera på grund av attackerna utifrån
och arbetet med alfabetisering och hälsovård är
enorma, livsviktiga uppgifter som nu prioriteras av
OMA.

OMA -ledningen i Luanda:jrån vänster Maria Rujina de Cruz, 10
ana Francisca Cardoso, Florinda de Carvalho, lrene Neto, Adelai
de Trindade.



Fransisca

Fransisca Fernandes är 28 år och har arbetat på tex
tilfabriken Textang i Luanda i halva sitt liv.

- Vi arbetare hade inga som helst rättigheter.
Inga...

- Men vi beslöt oss för att strejka. Efter den 25
april 1974 då fascismen störtats i Portugal gick vi i 30
dagars strejk mot de portugisiska ägarna. Våra krav
gällde bättre arbetsvillkor-löner, transporter, hälso
vård. Allt. Vi var 1 500 arbetare som strejkade.
Kamrater som kommit in till oss från kampen i sko
gen hade stött och hjälpt oss och vi stod varje dag på
en höjd utanför fabriksportarna med våra talkörer.

- Företagsledaren som var portugisisk ingenjör,
kallade in den portugisiska säkerhetspolisen PIDE,
och sa att banditer höll på att attackera fabriken.

- Banditerna, det var vi det!
- Då kom polisen med vapen och stora hundar

och anföll oss. Bakifrån. Stupen är branta vid
Textang men vi måste fly och många föll ner för
branterna och i paniken omkom en gravid kvinna.
Efter det dödsfallet gick de ägare som inte redan flytt
till Portugal med på några av våra krav.

- Till självständighetsdagen 11 november 1975
hade också resten av ägarna försvunnit. Och med
dem 90% av kapitalet. Teknikerna försvann också.
Produktionen var i bottenläge.

- Arbetarna hade dessutom varit tvungna att för
vandla nattskiftet till försvarsbrigader på grund av
striderna mellan MPLA och de CIA-stödda FNLA
och UNITA-grupperna.

Efter självständigheten valdes en arbetarkommIs
sion som kontrollerade och ledde arbetet på
Textang.

1976 nationaliserades företaget.
Direktör för Textang är idag Antonio Luiz Ganda,

en av de arbetare som varit längst på företaget. Han
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var en av de många arbetare som fångslades och tor
terades av PIDE under kolonialtiden.

Textang har nu en facklig kommitte och partIcel
ler från MPLA. I fabrikens direktIonsråd sitter direk
tören, en medlem från den fackliga kommitten och
en medlem ur en particell.

Franslsca bor I en förort till Luanda. Hon är ogift
och har en dotter Marlana, som är tio år.

- Ska du Inte gifta dig?
- Nej, det hinner jag Inte. Franslsca slår ut med

händerna och skrattar. - VI har det så bra, Marlana
ochjag.

- Är du här från Luanda?
- Ja, jag har vuxit upp här hos min farmor. För

min mamma dog när jag var liten. Min pappa som är
låssmed blev änkling två gånger och ensam med sex
barn. Farmor betalade för mig så jag kunde gå I sko
lan men när jag var tolv år sa hon åt mig att nu räckte
Inte hennes lön som tvätterska längre. Så jag var
tvungen att gå ut och skaffa mig jobb. När jag var 14
år kom jag till Textang. Då hade jag hunnit gå i
skolan i fyra år.

- Vi jobbade sex dar i veckan och blev vi sjuka
fick vi Ingen lön. När jag fick min dotter var jag
tvungen för min hälsas skull att vara borta i tre
månader. Dels fick jag då Ingen lön, dels räknades
inte mina arbetsår när jag började jobba Igen utan jag
ansågs som nyanställd.

- Men vad som hände I Portugal i april 1974 blev
en enorm Inspirationskälla för mig. Att äntligen
våga göra uppror!

Idag arbetar 1 300 kvinnor och män på Textang.
Några arbetare är på utbildning I Sovjetunionen,
några på Kuba.

Francisca, 28 år. - Ska du inte gifta dig? - Nej, det hinnerjag inte.
Francisca slår ut med händerna och skrattar.
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Större delen av kvinnorna har inte hunnit lära sig
läsa och skriva och har därför ännu inte några ledan
de befattningar inom företaget. Men de studerar i
fabriken som var det första företaget i Angola som
började med alfabetiseringskampanjer.

- En annan svårighet som särskilt drabbar oss
kvinnor är att vi ännu inte fått igång ett daghem på
Textang. Men vi arbetar för att få ett så snart som
möjligt.

Fransisca arbetar idag i facket på heltid och hon är
också aktiv i OMA.

- En av OMA:s uppgifter är just att se till att alla
arbetsplatser får daghem.

- Vår produktion ökar men som de flesta företag
har vi också stora problem med att vi saknar maskin
och reservdelar och vi har transportsvårigheter. Ar
betarna äter dåligt för det är svårt att få tag i mat.
Distributionen fungerar inte.

- Och vi har ibland svårt att få med kvinnorna i
det politiska och fackliga arbetet. Eftersom det är
viktigt för Angolas nationella återuppbyggnad att få
igång produktionen så kan vi inte ha möten på ar
betstid, som ju är produktionstid, utan bara efter ar
betets slut och då har kvinnorna barnvaktsproblem.

- Men det ska vi ändra på!
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Testamente av Aida Lara

TI1I den yngsta av de prostituerade
i det äldsta och mörkaste kvarteret
lämnar jag mina örhängen
gjorda av kristall
genomskinliga och rena...

TI1I den bortglömda jungfrun
flickan som aldrig fick någon ömhet
som drömmer en saga någonstans,
lämnar jag min vita klänning
min brudklänning
med tyget broderat i spets...

Det här, mitt gamla radband
ger jag tl1l vännen
som inte tror på Gud...
Och böckerna, mina radbandspärlor
om andras lidanden,
är för alla de förtryckta
som aldrig fick lära sig läsa.

Mina galna dikter
de, som är av smärta
allvarliga och i oordning...
de, som är fyllda av hopp
desperata men starka
lämnar jag åt dig, min älskade...

För att, vid den fridfulla timme
när min själ kommer,
långt bortifrån kyssa dina ögon.

Gå ut den natten...
med steg av månljus
och ge dem tl11 barnen
som du möter på varje gata...
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Angela

De första vita kvinnorna kom till Angola 1594. Det
var tolv föräldralösa f d prostituerade som skickats
Iväg från Portugal. Alla gifte sig I Angola men Ingen
efterlämnade några barn.

Ett halvt sekel senare sände Portugal ytterligare
femton föräldralösa unga kvinnor tl11 Angola men
nästan Ingenting gjordes för att få portugisiska kvin
nor att emigrera.

En av Angolas första portugisiska guvernörer tog
med sig sin hustru 1615 men Inte förrän 1773 tog en
annan guvernör sin hustru med sig från Portugal.
Angola ansågs nästan livsfarligt för vita kvinnor
ända tl11 mitten av artonhundratalet.

Lopes de Lima gjorde en befolknIngsundersök
ning 1846 och konstaterade att ännu hade Ingen vit
kvinna fött ett barn utan att både hon och barnet
dött. Vid den befolkningsundersökningen gick det
elva vita män på en vit kvinna. Det ledde naturligt
vis tl11 att de vita männen tog sig svarta kvinnor och
mestisernas antal växte och gav upphov tl11 den por
tugisiska och brasilianska myten - för I Brasilien var
förhållandena likartade I det här sammanhanget 
att portugiserna aldrig var rasister: lusotroplkalis
men.

Inför den myten får man aldrig glömma att efter
500 år av portugisisk kolonialism hade mindre än en
procent av den afrikanska befolkningen fått en
chans att lära sig läsa och skriva.

De vita Immigranterna I Angola var under en lång
tid deporterade brottslingar som Portugal vl11e bli av
med.

Följande siffror är från Lopes de Limas undersök
ning av den vita befolkningen:
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män kvinnor

Luanda 1466 135
Benguela 38 1
Pungo Adongo 25 8
Massangano 20 2
Mocamedes 20 O
Övriga 105 10

Den svarta kvinnan I Angola fick föda den vite
mannens barn men hon såldes som slav I flera
hundra år. Sedan blev hon tvångsarbeterska och
kontraktsarbeterska på socker- och kaffeplanta
gerna. Hon betalades ännu sämre än den svarte
mannen.

På grund av sexuella drifter kunde den vite man
nen alltså upptäcka att den svarta kvinnan faktiskt
var en människa eller att hon I varje fall hade en
mänsklig kropp.

Men de vita kolonisatörerna erkände aldrig de
svartas människovärde.

Angela är 28 år och arbetar som sekreterare I
Luanda. Hon tillhör det fåtal av portugisiskt ur
sprung som valt att stanna IAngola.

Hon är Inte med I någon politisk organisation.
- När jag var 22 år fick jag mitt första arbete. Hos

en advokat. Han var förresten den förste mannen
här som försökte genomföra ett bombattentat mot
Salazar. På ett tåg.

Angelas far var bara 17 år när han 1910 kom från
Portugal till Angola för att förtjäna sitt uppehälle.
Han skaffade sig så småningom en liten lanthandel,
en trädgårdsodling och en del boskap.

- Så långt bort och så länge sen att han tog sig dit
med oxkärra!

Det var på landsbygden Isödra Angola.
- Först bodde han Ihop med en svart kvinna och

de fick fyra barn, mina halvsyskon. Sedan hämtade
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han hit en vit kvinna från Portugal och gifte sig med
henne. Min mor. Och fick två barn. Min bror och
mig.

- Jag bodde kvar på landet tlllsjag blev nio år. Du
skulle upplevt det som rena Vilda Västern. Bara
djungel, savann och vårt eget boningshus och lant
handeln dit folk från byar runt om kom ibland för att
handla.

- VI var ensamma hela barndomen. Våra enda
lekkamrater var kalvar och klllingar.

- När vi sedan flyttade tlll Sa de Bandelra - Idag
Lubango - stannade pappa kvar. Han tyckte om att
bo där ute Iskogen.

- Min mamma läste med mig hemma I fyra år och
sedan gick jag I en flickskola I Sa de Bandelra. När
jag slutat skolan träffade jag en svart angolan som
jag var tlllsammans med. Jag var kär I honom och
jag vllle visa min vita omvärld, för vi umgicks bara
med vita I stan, att svarta också var människor. Det
var ett försök tlll revolt från min sida. Mitt första...
Jag vllle göra uppror mot all den rasism jag hela ti
den mötte I min omgivning.

- Någon som helst sexualundervisning hade jag
aldrig fått och när jag blev med barn, det blev jag
nästan genast, vågade jag Inte tala om det för någon.
Bara för min bror som var I Luanda, och jag tog mig
hit och födde mitt barn här.

- Mamma blev rädd och ursinnig när hon fick
höra det. Kallade mig för hynda och vllle aldrig träf
fa mig mer. Men hon kom ändå till Luanda så små
ningom och när hon såg att min baby Inte var för
svart accepterade hon honom efter ett tag...

Sedan bodde Angela I tre år med en ny man och
med honom har hon en son som är två år.

Nu är hon ensam med sina två barn.
- Så mycket unkna värderingar från kyrkan har

alltid klibbat fast vid oss kvinnor som vuxit upp I
skuggan av katolicismen.
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- Bibelns Marta och Maria har ställt till mycket
elände. Våra två kvlnnoförebilder. Den allt uppoff
rande Marta, den obefläckade Maria.

- VI hade stränga krav på oss att en flicka skulle
vara oskuld när hon gifte sig. Denna förbannade
dubbelmoral! En man med många kvinnor bevisar
sin virilitet och att han är attraktiv. VI kallas lösak
tiga och madrasser!

- När jag bodde här I Luanda med min man, som
var väldigt radikal Isina politiska teorier, var det bara
jag som skötte hemmet och barnen medan han för
svann ut med andra. När jag så en desperat dag
packade hans kappsäck och kastade ut honom, för
fasade sig hela släkten över mitt beteende, förfasade
sig över att jag kunde slänga ut mitt barns far, för
fasade sig över att jag valde att leva som ensam
kvinna. Där jag bor nu, det är ett hyreshus nära
Hotel Troplco I Luanda, får jag också höra från mina
grannar, mest mestiser, f d assimilados, med en
massa borgerliga värderingar, "hon den där som bor
ensam med sina barn som har olika pappor. .. som
hon springer med karlar. .. det vet man ju vad hon
är fören..."

- Jag älskar mina ungar och trivs med att bo en
sam. Springer med karlar. .. tvärtom, alldeles för
sällan. Men Ibland när jag kommit hem från jobbet,
städat och lagat mat och lagt mina barn skulle det ha
varit roligt att kunna gå ut. Kanske sätta sig någon
stans och se på folk, prata lite, diskutera. Men det är
svårt. En frånskild kvinna ses så mycket som ett
sexobjekt att jaga. Männen tror att jag bara gått ut
för att få tag på en av dem. Såna machlstas är de.
Några undantag finns förstås. Min bror. Han är så
fln. Tar sin del av hushållet och lyssnar med allvar
på vad man säger.

VI kommer In på männens makt och privilegier
som de är så måna om att behålla och undrar hur det
kommer sig att på den afrikanska landsbygden där
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kvinnan spelar en väsentlig roll I ekonomin, står för
jordbruksproduktionen, det ändå är männen som
bestämmer.

- Kanske är det så att när kvinnan kommer hem
från åkern, då ska hon, som vi alla, städa, tvätta, laga
mat, ta hand om barnen. Vem är det då som hinner
sitta och samtala, vem är det som hinner diskutera,
vem är det som hinner slipa sina argument, lära sig
det accepterade maktspråket? Sedan när något av
vikt ska beslutas blir det debatt. Vem låter då sina
röster höras, vem har då vanan att uttrycka sig?

- Och männen får alltid gå omkring oansvariga.
Ta en helt annan sak. Preventivmedel. Varför ska
det alltid experimenteras med oss kvinnor? Nu mås
tejag t ex pröva det här med spiral. Och då vet jag att
det för med sig svåra blödningar, att många kvinnor
Inte kan arbeta alls när de har mens. Menjag får sån
fruktansvärd huvudvärk av p-piller så jag måste för
söka något annat. Något med biverkningar som jag
står ut med. Den sexuella friheten som piller och
annat skulle ge oss kvinnor är egentligen bara an
svarsfrihet för männen.

- Kan det vara friheten från ansvar i hemmet, som
gör att männen alltid kunnat ge sig av, ge sig ut, bara
egentligen behövt tänka på sig själva, kunnat tävla,
hävda sig Individuellt, sökt och funnit makt? När vi
delar på ansvaret för hem och barn ska vi då också
kunna nå lika långt, vara aktiva och duktiga, utan
att för den skull glömma solidariteten med andra?
Vilja göra något bra, tro på oss själva, få beröm, men
alltid komma Ihåg vårt ansvar för dem som behöver
hjälp, alltid sopa upp efter oss?

Angelas ögon är ljusa bärnstenar Innanför långa,
kolsvarta ögonfransar. Hon tar en av sina flätor och
sätter som en mustasch och flinar.

- Vilka tusenårigt etablerade och förödande kvin
nobilder vi haft I Marta och Maria. Inte minsta lilla
Ikaros. Någon som åtminstone siktade högt. Det är
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Ruth

Ruth tir 25 år, har två barn och tir löjtnant I FAPLA,
Angolas reguljära trupper.

- Min man försökte protestera när jag ville fort
sätta som officer I armen också när kriget var över.
Han tyckte jag skulle vara hemma med barnen. Men
han kunde Inte övertala mlg,jag ville fortsätta.

- Ntir jag var 16 år 1971 gick jag med i en av
MPLA:s basgrupper htir ILuanda. 1973 togs jag till
fånga av PIDE. VI blev förrådda av Infiltratörer I vår
basgrupp. Och I januari 1974 skickades jag till kon
centratlonsltigret Säo Nicoläo I Moyamedes.

- Det var tvångsarbete i Moyamedes saltgruvor.
Från klockan fem på morgonen till klockan sex på
kvtillen. Det var många kvinnor där för när en geril
lasoldat dött togs ofta hans hustru tillfånga av
"tugas" , portugiserna, och skickades till koncentra
tionsläger. Inga som helst rtittegångar ägde rum.

- Jag hade dömts till tre års straffarbete men så
kom 25 april 1974 då fascismen föll I Portugal och
jag fick komma tillbaka till Luanda. Och tillbaka till
mitt arbete I MPLA. Så skickades jag till Brazzaville
och CIR, Centro de Instruyäo Revolucionaria. Det
var en sex månaders kurs i milltärteknlk, artilleri
och politisk skolning och låg nära grtinsen till
Angola. VI var 2000 mtin och 120 kvinnor.

- Sen började mina uppgifter som artillerisoldat
hos MPLA I Cabinda. Jag deltog i många attacker
och alla vi kvinnor hade precis samma uppgifter som
männen och det Innebar Inga som helst svårigheter.

- VI kvinnor hade mycket olika bakgrund. Några
hade universitetsutbildning, några var från lands
bygden utan att ha gått I någon som helst skola men
med en hög politisk medvetenhet.

Ruth medverkar också I radioprogram två gånger I
veckan. Programmen riktar sig speciellt till
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hög tid att byta ut dem...
- Men inte mot något med mustascher. Alexan

dra Kollontaj och Clara Zetkin kan vi börja med.
- Eller Deollnda Rodrigues och Angela Davies!

Kvinnlig soldat iFAPLA - Angolas reguljära trupper. Alla angolaner
gör två års militärtjänstfrån 18års ålder. Aven kvinnor. Men många
kvinnor får dispens. t ex vid graviditet.



Malanje

Traditioner hos Ambos

Man behöver Inte ge sig av många minuter bort från
Luandas skyskrapor där storstadskvinnor arbetar I
banker, I partiet, på kontor, för att träffa en helt an
nan kvinna I Angola. Hon som med hackan I han
den går böjd över majs och bönor, skördar sin odling.
Hon som burit vatten från floden, hon som samlat
ved, städat och skött om sina höns och getter och
lagat mat Innan det var dags att vandra Iväg till
åkern. Hon som bär sitt tionde barn I ett skynke på
ryggen.

Mycket av gamla traditioner och föreställningar
finns kvar. Innanjag reste österut för att besöka byar
på landsbygden läste jag I Carlos Estermanns bok
"Etnografla do Suloeste de Angola". Den är från
1960 och berättar bl a om Cuanhamastammen hos
Ambosfolket Isödra Angola. Många stammar skiljer
sig på många punkter men mycket är gemensamt.

När en kvinna ska föda barn hos Ambos drar hon
sig tillbaka till sin hydda om hon Inte befinner sig för
långt hemifrån när hon börjar få sina värkar.

En förstföderska föredrar att föda barnet I sin
mors hus.

En eller två äldre kvinnor hjälper till med förloss
ningen. Finns det plats kan en eller ett par andra
kvinnor vara med och se på.

Männen är förbjudna att komma In Innan det hela
är över.

Kvinnan som ska föda står på knä med stjärten
stödd på hälarna.

Moderkakan begravs Ihyddan.
Om barnet dröjer kallar man på en kvinna med
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FAPLA-soldater och består mest av politisk skol
ning.

Unga arbetslösa från kåkstäderna och från be
friade byar under andra befrielsekriget fick många
gånger bara en veckas utbildning och skickades se
dan till fronten. De hade aldrig någon chans att få en
politisk utbildning och dessa unga utgör idag majori
teten Inom FAPLA.

Gamla gerillasoldater, erfarna, politiserade och se
dan länge med I kampen representerar en minoritet.
Många dog Istriderna och flera har gått vidare Icivil
polItiskt arbete.

Alla angolaner gör två års militärtjänst från 18 års
ålder. Även kvinnor. Men många kvinnor får
dispens, t ex vid graviditet.

Bland de högre officerarna finns ännu Inga kvin
nor. Högsta officersrang bland kvinnorna har Ruth
och två andra. De är alla tre löjtnanter.

- Menjag ska fortsätta upp Igraderna!
Ruth kallas efter vårt korta möte hastigt Iväg till

en arbetsuppgift och kysser mig varmt adjö på båda
kinderna.

En vital, stark, unga kvinna med mycket erfaren
het av livets mörkaste sidor, förräderi, våld, fängel
se, krig.

Hur klarar man sådant och går vidare? Som Ruth.
Med stormsteg!
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specialkunskaper som ger en örtmedicin som bl a in
nehåller torra blommor från oleander. Navel
strängen skärs av med kniv och barnets navel gnids
in med en oljig frukt från en buske som på latin heter
Ximeria Americana. Sedan ska hela barnets kropp
smörjas in med lukula (en blandning av smör och
pulver från trädet Pterocarpus Erlnaceus, "Gråta
blodträdet" .)

När allt är klart får fadern komma In och hans för
sta fråga är om det blev en pojke eller flicka.

Är det en pojke svarar man: "En grodfångare är
född" .

Är det en flicka svarar man: "En som kan mala
mjölet till maten är född" .

Får kvinnan tvillingar måste hon genomgå en
reningsprocess. .

Något som anses mycket farligt fören kvinna som
ska föda barn är att ha haft sexuella relationer med
en annan man efter det att hon blivit gravid. Enligt
g'ammal tro skulle kvinnan då dö vid förlossningen
om hon inte bekände sitt brott och namngav älska
ren. Dör hon vid förlossningen anses detta vara orsa
ken. Hon begravs då inte utan hennes lik kastas ut i
skogen.

Fyra dagar efter förlossningen får kvinnan gå ut ur
sin hydda.

Barnet stannar i moderns vård och hon ammar
dem Itvå år.

Om mjölken inte räcker eller om hon blir gravid

Bilder nästa uppslag:

Vaccinering på Anna gårdför Mofongos kvinnor och barn, Det är
de gravida kvinnorna och barnen under fem år som får sprutor.
Många behöverocksåmedicinermot inälvsparasiteroch skabb. Vat
ten- och avloppsproblemen är ännu inte lösta i byarna.

Ar barnenför småför att stå på vågen. vägs de i en påse som hänger
i en krok i taket.
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igen försöker man med komjölk. Om kvinnan är
gravid igen ges barnet tl11 en syster eller kvinnlig
kusin till modern som inte har egna småbarn.

Är barnet en flicka bor hon kvar hos den kvinnliga
släktingen tl11s hon gifter sig.

När pojkarna blir fyra, fem år får de följa med de
äldre ut för att vakta getter och kalvar.

Döttrarna hjälper tl11i hushållet.
Modern kan välja en fästman åt dottern eller dot

tern väljer själv och rådgör sedan med sina föräldrar,
särskilt med modern.

När förlovning är bestämd får flickan ett järnarm
band av fästmannen.

Förlovningen varar två eller tre år och under den
tiden är det fästmannen som ska skaffa fästmön klä
der.

De får sova tl11sammans men inte ha samlag. Det
ta för att kvinnan inte ska bli gravid före pubertets
festen. I äldre tider var det ett svårt brott och de två
älskande kunde dömas till döden.

En förlovning kan brytas och då måste flickan ge
tl11baka de presenter hon fått (om det inte rör sig om
t ex kläder som hon redan använt). Armbandet mås
te hon lämna tl11baka. Det motsvarar vår förlov
ningsring.

Att hon överraskats med en annan behöver inte
leda till brytning. Den skyldige kan slippa undan ge
nom att betala några höns tl11 fästmannen.

I denna sociala struktur finns ingen plats för ogifta
och bara de är som är mentalt eller fysiskt handikap
pade blir inte gifta.

Men sederna mjukas upp. Nu händer det många
gånger att flickor är gravida före pubertetsfesten.
Denna äger rum två eller tre år efter första men
struationen.

Pojkar blev omskurna hos Ambos förr men den
sista gången det gjordes här var 1863.

Pubertetsfesten varar i fyra dagar med mycket
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Sterilitet beklagas men är Inte som hos många
grannstammar anledning till skilsmässa. Men det
kan hända, särskilt I polygama förhållanden, att
kvinnan tröttnar på alla pikar hon får och ger sig
Iväg.

Skilsmässoorsaker är sjukdom som spetälska, epi
lepsi, Impotens hos mannen och om kvinnans otro
het är för ofta upprepad och ökänd.

Annars är otrohet vanlig hos Cuanhama. De fles
ta kvinnor har varit otrogna.

En frånskild kvinna eller änka bor hos modern, en
syster eller en moster. Hon tillåter sig en eller två äls
kare, sällan fler. Att ha fler anses att sänka sig till att
vara som en hynda.

Prostitution saknas helt I dessa folks sociala orga
nisation eller medvetande. I det avseendet har kon
takten med "civilisationen" varit katastrofal, påpe
kar Esthermann.

Att ha många kvinnor och mycket boskap är tec
ken på rikedom.

De flesta äktenskap hos Ambos är polygama. An
talet hustrur varierar men på femtiotalet levde fort
farande en Cuamatu med 24 hustrur. Tre och fyra är
vanligt. Mannen ska som regel vara fyra nätter I
sträck hos varje hustru.

Släktskap baseras på mödernet men den som be
stämmer och har auktoritet hos Ambos är mannen.

Därför är det Inte fråga om ett matriarkat utan ett
matrilineärt system.

En kvinna, Nangula, får tre döttrar och en SOf1. De
tre döttrarna får tre barn var. Nangulas son, Helto,
får också barn. 14 personer är då släkt. Helto räknas
Inte dit. Men Helta är för sina systrars barn gruppens
chef trots att han är yngre än systrarna. Idag an
vänds ofta ordet familj för en sådan släktgrupp.

Det är morbrodern som försvarar familjens rättig
heter. Om fadern skulle straffa sin son så att sonen
skadas är det morbrodern som begär upprättelse. Be-
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sång och dans. Har fadern råd dödar han en oxe för
festllgheterna och flickorna serveras ett specialöl, en
blandning av ollka Ingredienser, örter och sperma
från ceremonimästaren - en "fruktbarhetsdryck" -.
Denna dricks andra dagen.

På eftermiddagen tredje dagen börjar en dans som
fortsätter ända till gryningen. Den är mycket påfres
tande och meningen med den var bl a att en flicka
som var gravid, vilket ansågs som ett brott, då skulle
avslöjas för hon skulle Inte orka dansa hela natten
utan att svimma.

Sista dagen dansas det också och det hela slutar I
en allmän glädjefest.

Denna fest Innebär att flickans barndom upphör
och att hon börjar frigöra sig från föräldrarna. Det
finns också ett allvar och en melankoll I festen och
danserna den första dagen utförs i en mycket högtld
llg atmosfår.

Rituella, oanständiga förolämpningar som tl1läm
pas i andra stammar I södra Angola är Inte tl1låtna
här. Men sångerna Innehåller många sexuella an
spelningar.

Estermann nämner ingenting om stympning av
clltorls som praktiseras på många håll IAfrika.

Före giftermålet ska fästmannen betala för bru
den - brudköp, alembamento.

Många av de här sederna flnns naturligtvis kvar.
En del bevaras, en del bekämpas av MPLA och
OMA som t ex brudköp och polygamI.

Fästmannen betalar en oxe till brudens far och
fyra hackor tl1l modern. Om kvinnan är oskuld eller
Inte har hos Cuanhamastammen Ingen betydelse.

Man och hustru är tl1lsammans sexuellt nästan
ända fram till förlossningen och börjar på nytt ett par
månader efteråt.

Aborter förekommer Inte utom då det gäller flic
kor som bllvlt gravida före pubertetsfesten. Aborten
framkallas med hjälp av droger.
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handlar mannen hustrun Illa är det morbrodern som
förhandlar om skilsmässa. Om en kvinna lämnar en
man och anledningen inte anses vara tillräcklig kan
morbrodern tvinga henne att på nytt leva tillsam
mans med mannen.

Kvinnan fortsätter att äga sina hushållsredskap
när hon gifter sig och hit räknas också höns och get
ter. Det av skörden som inte går åt till hushållet kan
hon sälja och det hon då förtjänar är hennes eget.

På marknad~r, också i städerna, är det alltid kvin
norna som sköter försäljningen.

Arv är också matrillnärt.

Maniokskörd i Quessoa. Malanje. Avmanioklagas den dagliga grö
ten - funje.



Anna och kvinnorna på landsbygden

Ingenstans är stjärnhimlen vackrare än i Quessoa...
Quessoa ligger en bit utanför Malanje, 45 mil öster

om Luanda. Det är en gammal missionsstation mitt
ute på den angolanska landsbygden. Amerikanska
metodister kom hit på 1800-talet.

"Cora Lee. Född 1894 i Still Pond, USA. Död i
Quessoa 1924" står det på en liten gravsten vid sidan
av byvägen innanför ett lågt järnstaket och'jag räknar
ut att hon blev inte mer än trettio år. Av någon anled
ning.

Vägen går snörrak tvärs genom byn mellan
bougainvillabuskage runt prydliga, rosa skolbygg
nader där den nuvarande metodistpastorn fortsätter
sin undervisning. Han har läst teologi i Huambo,
tjänstgjort i armen och är också medlem i MPLA.

Hantverksundervisningen har inte kommit igång
igen efter kriget. Här som överallt saknas material
och verktyg.

Under kriget mördade FNLA 18 metodistpastorer
i en av Quessoas byggnader.

Jag ska hälsa på Anna. Anna bor i Mofongo, en av
de små byarna runt Quessoa.

Vägen till Mofongo går förbi en rad citronträd och
höga, mörkare gröna mangoträd innan de torrare
gräsvidderna tar vid.

Spåren av nakna fötter och traktorhjul i den röda
sanden avtecknar sig som symboler för det gamla
och nya Angola.

Hackjordbruket ska mekaniseras.
Från Quessoa går jag ungefår en timme i hettan

innan jag når nya mangoträd och skymtar Annas
halmtak.

Anna vandrar i väg varje morgon till sina dkerbitar, där hon timme
e/ter timme ska stå böjd och hacka/ram maniokrötter.

73



Anna är 54 år.
- Det är gammalt det. ..
- 54 år är väl Inte gammalt heller. ..
- Joo,jag är gammal. Titta här. .. se på mina hän-

der. .. de värker. Det gör så ont här I mina fingrar.
Som de ser ut! Det är alltid så mycket arbete. Jag är
gammal därfÖr att jag mår dåligt och alltid haft ont
någonstans. I ryggen, I kroppen, alltid någonstans.

Anna har just kommit hem från fälten där hon
stått böjd Isolen timme efter timme och hackat fram
maniokrötter.

- Menjag kan fortfarande dansa!
Anna skrattar högt och gömmer sina trötta hän

der bakom ryggen, svänger glatt och lurigt med höf
terna, precis som Esperanza utanför sitt garage, In
nan hon lyfter sin korg från huvudet ner på marken.

Två år fick Anna gå I skolan. 1944 gifte hon sig
och födde sedan åtta barn.

~ju barn lever.
Aldst är Matteus som är 30 år, sedan kommer

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

I de två låga husen hos Anna och hennes man,
som arbetar på sjukstugan I Quessoa, är Dora, Su
sanna och Manuel de enda barnen som bor kvar.
Marcelina och Maria bor I Luanda. Deras män och
Matteus är soldater IFAPLA Isödra Angola på grän
sen mot Namlbla och ska försvara Angola mot
attackerna från Sydafrika.

Borstiga, svarta griskultingar ligger och sover vid
husväggen och getterna bräker borta vid bananplan
torna.

- Det ser ut att bli regn. Då måste jag snart ge mig
av till åkern Igen. Det är flera kilometer dit och jag
måste hämta hem maniokrötterna som jag lämnade
kvar. Annars ligger de och blir förstörda.

Anna går upp så fort det ljusnar på morgonen, vid
femtIden, och städar.
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- Sen gör jag matabicho. Det är frukosten. Ma
nlokgröt. De som ska till skolan äter klockan sju, de
andra klockan åtta.

Efter frukosten vandrar Anna Iväg till floden för
att hämta vatten och tvätta kläder. Så måste hon
hem Igen och städa och sopa också på gården mellan
husen och se till djuren. Och diska, för det är mat
dags Igen klockan tolv och då ska funjen vara färdig.

Mjölet mals för hand.
- Om det ändå fanns en kvarn...
Man odlar majs, maniok, bönor och sötpotatis.
Det är männen som sår men kvinnorna rensar och

skördar.
Dora och Susanna hjälper till med allt hemarbetet

och passar sina storasystrars barn som bor här hos
Anna.

Susanna som är 13 går också Iskolan.
- Har du varit Istan någon gång, Susanna?
- Ja, jag var I Luanda förra året. Och hörde på FI-

del Castro! Han var på besök I Angola just då. Oj,
vad fln han var! Visst är han jättesnygg, camarada
Fidel. ..

- Visst är han!
VI suckar under mangoträdet.
Hå, hå... hör på de där två! Anna skrattar åt oss.

På lördagsförmiddagen är det vaccinering på An
nas gård för Mofongos kvinnor och barn. Det är de
gravida kvinnorna och barnen under fem år som får
sprutor. Kvinnorna får stelkrampssprutor och järn
tabletter eftersom nästan samtliga är anemiska. Bar
nen får trippelvaccin och vaccin mot polio och mäss
ling som ofta är en dödlig sjukdom I Afrika. Och
BCG mot tuberkulos.

Många behöver också mediciner mot Inälvspara
siter och skabb. Vatten och avloppsproblemen är
Inte lösta ännu Ibyarna.

Anita, Maria, Dorotea, Anna och jag har dragit
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oss undan till en bänk I skuggan. Det är tidigt men
redan över trettio grader varmt.

Anita är 21 år och har en Ilten baby.
Hennes första barn dog.
Hon bor tillsammans med sin svärmor 1Mofongo.

Hennes man arbetar åtta ml! bort och kommer och
hälsar på Ibland. Själv är hon lärare Ien grannby och
har sex egna syskon. Nu har hon sommarlov och gör
då samma slags arbete som Anna.

Dorotea är 22 år och har tre barn. Hon har arbetat
som sjuksköterska I Luanda men är hemma för att
vl!a sig ett slag.

- Luanda är så jobbigt och rÖrlgt. Jag behöver det
här lugnet i Mofongo en tid. Och så är det bra att jag
är borta Ilte från min man. Jag vill Inte ha några fler
barn nu...

Aborter och preventivmedel diskuteras mycket
Ilte i Angola. Dels behövs det barn för Angola är
underbefolkat dels har många barn betytt hjälp I ar
betet och en chans att leva vidare när man bIlvit
gammal och Inte orkar arbeta längre.

Jag såg aldrig något barn gråta länge här på landet.
Det fanns alltid någon till hands att hålla om och få
en varm kram av. Barnen är det värdefullaste man
har.

För männen är det dessutom bevis på deras virlll
tet.

Dagen Innan hade jag suttit på läkarmottag
ningen IQuessoa och lyssnat på patienterna. En ung
kvinna var 18 år och hade fött tre barn redan. Två
hade varlt dödfödda och det tredje barnet hade dött
efter en dag. Nu hade hon svåra smärtor lunderllvet
och det hade hon haft I två år. Nu kom hon till dok
torn för att höra vad hon skulle göra. Doktorn sa åt
henne att hon måste vänta två, tre år innan hon blev
med barn igen. "Kroppen måste få vila sig och bil
stark igen" .

Hon blev alldeles förtvivlad, gömde ansiktet I ar-
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Den nya generationens kvinnor i Quessoa, de som skajå gå i skolor
och lära sig ett yrke. Kanske blir de traktorförare, kanske agro
nomer.

men och storgrät när hon hörde det. "Det går inte .
det är alldeles omöjligt. .. jag måste få föda barn .
annars har livet ingen mening... jag kan aldrig säga
åt min man att vi inte får skaffa barn nu... han
skulle aldrig gå med på det. .."

Jag berättade om henne för Maria, Anita och de
andra och jag berättade också om Irene som sterili
serats efter sitt elfte barn för att hon förstörts vid sin
senaste förlossning. Om hur hon nu var så sorgsen
för att hon aldrig skulle få föda sitt tolfte barn.

- Förstår ni de här kvinnorna?
- Jo, det är ett väldigt tryck på oss kvinnor. Både

Utifrån och inifrån oss själva. Men jag vill inte ha
tolv barn! Man blir så gammal av många barn. Och
man blir så sliten och trött. Jag har tre barn och vill
absolut inte ha fler.

- Våra gamla kvinnor här i byn känner till örter,
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Efterfrukosten harAnnagått ned tillfloden./Or att tvätta. Nu hänger
kläderna på tork och det är dags att göra lunch. Anna lagar maten
på gården framför sitt hus.

rötter och blad som kan framkalla abort och för
hindra att man blir med barn. Men de vill inte lära ut
det! De håller det hemligt. De vill att vi ska ha
många barn. Lika många som de själva haft. Tio,
elva, tolv...

- De tror att det bara är genom barnen man får
trygghet i ålderdomen. Och de tror att alltid flera av
barnen måste dö. Men vi lever i ett nytt Angola nu
och det är ju barnadödligheten vi måste förhindra.

- Vi unga, många av oss vill inte ha så där många
barn. Jag vill ha två, kanske tre, högst fyra. Jag vet
själv vilka rötter som framkallar abort. Men jag är
inte för aborter. Jag vill hellre ha nånting som gör att
man inte blir gravid.

- Våra mammor vill alltså inte lära oss knepen för
att slippa få så många barn. Jag har tre och vill inte
ha fler. I Luanda fick jag p-piller ett tag men jag fick
sån hemsk huvudvärk och så blev jag tjock också.
Lite rund ska man ju vara men jag blev för bastant.
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Så då fick jag tio kondomer för att pröva men min
man vägrade blankt. Aldrig, sa han. Så jag tror jag
stannar här i Mofongo. Enda sättet att inte få fler
barn verkar vara att inte ha en man...

- Ja och sen är det bara vi som får ta hand om bar
nen. Och allt jobbet i hemmet. I stan t ex kommer
männen hem från fabriken och bara sätter sig vid
transistorradion. Och mat ska vi laga åt dem. Och
duka fram och servera åt dem...

- Och passar inte vi går de till andra...
Det finns fortfarande polygami i Angola, särskilt

på landsbygden. Många män har tre eller fyra hust
rur. Men inte här runt Quessoa.

- Våra byar ligger för nära missionsstationen som
har haft inflytande över sederna här.

Jag berättar om mina söner och vi diskuterar hur
vi måste lära våra söner klara sin egen markservice
och att den vuxna mansgeneratIonen får vi nog
ingen ordning på...

- Vi måste nog vänta på nästa generation i den
frågan.

- Är seden med brudköp också borta härifrån?
- Nej, alembamento som det heter, har vi kvar.

Min fästman betalade alembamento till min mor
bror. Om min morbror inte skulle fått några pengar
skulle han ha sänt olyckor över mig, gjort att jag bli
vit sjuk eller så att jag inte skulle kunna få några
barn.

- Va... tror du på det där? Strunt. .. det är bara
gammalt prat, säger Maria.

- Brudköp är förnedrande för oss kvinnor!
- Just det. .. 28 contos är man värd. Till salu! Bil-

ligare än två kor. .. Botten! Men såna seder ska ta
slut nu. Vi ska inte längre ha det så!

- Anna, vem bestämmer här hos er?
- Männen så klart!
Anna tycker inte som de unga kvinnorna att det

är något som ska ifrågasättas.
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- Nu när jordbruket ska mekaniseras för att det
ska gå att öka produktionen och arbetet ska under
lättas, vem ska då köra traktorerna? Idag är det ju du
som svarar för arbetet på åkern. Du sköter ju en trak
torsjobb.

- Nej, det är så klart männen som ska köra trak
torerna. De är mycket starkare.

- Men du är ju så stark. Det är mycket jobbigare
att stå som du med hackan I timmar och dra fram
maniokrötter ur jorden. Det gör du timtals varje
dag. Det är mycket tyngre än att köra traktor.

- Säger ni det. Anna ser starkt tvivlande ut.
- Du får lära din dotter Susanna att köra traktor!
- Kanske det. .. säger ni det. .. Vad jag hoppas är

att hon ska få komma tl11 Bulgarien några år och lära
sig lantbruk.

Men Anna Insisterar att det är männen som be
stämmer allt. Och allra mest bestämmer morbro
dern.

Madalena Pedro Botelho bor också IMofongo och
har nio barn. Hon sköter hemmet som Anna och de
andra kvinnorna och hon är ordförande lOMA I
Mofongo.

- VI har Inte haft ett möte på ett tag men det är
dags nu. Vad vi gör mest är att vi diskuterar hälso
frågor och så besöker vi gamla och sjuka.

- VI aviserar mötet genom att skicka en pionjär
hem tl11 alla kvinnor för att tala om var och när vi ska
träffas.

Madalena säljer Ibland mat hon gjort, bröd hon
bakat eller jordbruksprodukter som blir över från
hushållet. Det är hennes pengar och hon ger dem tl11
OMA.

- Ibland kommer männen på våra möten men de
flesta är emot det. De unga flickorna kommer Inte
heller på våra möten. Det är mest kvinnorna I
30---40-årsåldern som kommer.

- Om det ändåjanns en kvarn . .. Det primitiva jordbruket är tungt
./ör kvinnorna. Anna diskuterar svårigheterna.



Männens syn på kvinnornas
kamp

Hur upplever de angolanska männen kvinnornas
kamp?

En del kvinnor får stryk av sina män när de varit
på kvinnornöten.

Men jag hoppas det säger mer om framtiden att ci
tera något av Luclo Lara från OMA:s möte IMalanje
hösten 1978.

"Många gånger diskuterar politiskt aktiva kvin
nor och män om det verkligen behövs en separat
kvinnoorganisation. Varför ska vi ha OMA, varför
är en kvinna som kämpar för jämlikhet Inte jämlik I
partiet?

Svaret är enkelt.
Svaret känner den förtryckta angolanska kvinnan

till.
Även när partiet var en befrielserörelse kunde det

Inte lösa allt det förtryck som den angolanska kvin
nan utsattes för. Det var nödvändigt att kvinnorna
själva blev medvetna om sitt förtryck. Det var nöd
vändigt att hon själv, Inom ramar definierade av
MPLA, visade vägen till sin frigörelse.

Sedan OMA:s grundande 1962 har den ango
lanska kvJnnan börjat vandra den långa vägen mot
sin frigörelse och undrar Idag om hon under denna
långa tid nått sin frigörelse eller Inte.

Jag tror Inte hon gjort det. Kampen för kvinnans
frigörelse har ännu Inte nått sitt slut.

Revolutionärerna I Angola försäkrar alltid att de
är för en total jämlikhet mellan kvinnor och män.
Men att försäkra en så djup tes är lätt att skriva och
lätt att uttala sig om men det är samtidigt så svårt att
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visa det i praktiken. Hur svårt det är vill jag säga med
något som hände nyligen på ett möte med förvärvs
arbetande småbarnsmammor. De skulle diskutera
sina speciella problem och då steg en av kvinnorna
fram och berättade: 'Kamrater, i går kväll när jag
kom hem efter vårt första möte här, slog min man
mig med en stol hårt på min rygg. Men idag är jag
här igen!'

Det visar å ena sidan på mannen, som kanske inte
ska sättas i fängelse utan uppfostras i stället för att få
ett hämndstraff, å andra sidan på hustrun som visa
de sig redan ha insikt och som kom till mötet. Hon
var redan en självständig kvinna.

Många kvinnor har den styrkan idag men dit hör
inte den största delen av de angolanska kvinnorna.

Men inte bara kvinnor i städerna utan även kvin
nor på landsbygden förstår, när de får förklarat för
sig vad som menas med kvinnans frigörelse, att det
betyder att de inte längre ska behandlas som slavar,
att de inte längre är mindre värda än männen. Jäm
likhet, frigörelse, undrar de först, vad är det för nå
got? Men sedan förstår de.

Det hände oss ofta att de äldre männen kom till
oss och protesterade mot att kvinnorna gjorde re
volt, att vi måste få ett slut på dessa hemska ideer
och att vad värre var: kvinnorna lydde inte längre
som förut!

Det verkar som om en av de stora uppgifterna idag
just är att uppfostra männen så att de förstår kvin
nans rättigheter och kamp för frigörelse och jämlik
het.

Vi har många tyngder på våra axlar som t ex våra
traditioner. Det finns värdefulla traditioner som ko
lonialismen förkvävde och som vi måste återuppliva
men vi har också reaktionära traditioner som vi
måste bekämpa.

Vi behöver många lagar för att förändra kvinnans
situation, som t ex en mödravårdslag. Men de som
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gjort mödravårdslagar har aldrig varit mödrar utan
män och därför måste OMA vara den viktigaste In
stansen i det arbetet.

VI måste också tänka över var kvinnorna på
landsbygden befinner sig när tre år förflutit sedan
självständigheten. När vi hör om allt som OMA
gjort av alfabetiseringsarbete, inom hälsovård, i
sömnadskurser, har det då också skett i byarna här
utanför Malanje?

Jag vet att vi har enorma uppgifter för kvinnorna
på landsbygden. Alfabetiseringen berör ännu Inte
mängder av kvinnor på landsbygden för de flesta av
dem talar Inte ens portugisiska. De talar kimbundu,
klkongo, flote, umbundu, tchoque, ganguela,
luvuale etc.

Så vi måste påskynda processen med alfabetise
ring på våra olika språk. Kvinnorna måste få utveck
las för att vi alla ska kunna delta I arbetet med att
höja produktionen.

Nu vänder jag mig ett tag till männen när jag erin
rar om vad vi brukar nämna när vi kritiserar kolonia
listerna: kolonialisterna lärde bara angolanerna läsa
när kunskaper behövdes för att höja profiten av de
ras arbete. Är det rätt att vi säger att vi ska skapa
sömmerskecentrum, syundervlsnlng, undervisning
I matlagning och undervisning I hur man sköter ett
hem, för att det ska vara pyntat och vackert när
mannen kommer hem?

Detta är Inte rättvist för kvinnornas utveckling.
Det är Inte riktigt för kvinnornas utveckling.

Om vi slår fast att det är den angolanska kvinnan
- och den afrikanska kvinnan I allmänhet - som
svarar för den största delen av lantbruksproduktIo
nen, varför ska då ett revolutionärt land som Angola
Inte utbilda kvinnliga agronomer, kvinnliga forskare

Kvinna i Angola med sina tvd bördor, barnet pd ryggen, mat, tvätt
eller ved pd huvudet.
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som ska bekämpa sjukdomar hos kaffet, hos sädes
slagen, hos majsen, kvinnliga traktorförare och
kvinnliga traktormekaniker så att kvinnan upphör
att vara en slav som bär på sin hacka, som bär ved,
som gräver, som fortsätter att gräva med sin hacka
och arbeta med sin machete, sin catana, och som
måste gräva långa sträckor på sina åkrar, ska vi inte
göra detta därför att det är männen som kör trakto
rer, då det ändå är kvinnorna som hela tiden hållit på
med arbetet med jorden? Här får inte OMA låta bara
männen fortsätta göra lagar som hindrar kvinnornas
utveckling, inte fortsätta lägga upp könsrollsbe
sUimda program."

Lucio Lara fortsätter sedan att tala om hur många
kvinnor som deltagit i befrielsekampen också med
vapen i hand och om vikten att se hur arbetet med
alfabetiseringen i fabriker och på landsbygden fort
skrider, att kolla detta ordentligt med siffror och sta
tistik för att kunna följa utvecklingen noggrant.

Jag ska också citera några rader ur en bok som
skrevs under kampen mot de portugisiska soldater
na. Monty var kommendant och har beskrivit geril
lakampen i Angola i "Luta de Iiberta<;:ao Exercito
nacional e Revolu<;:äo".

I kapitlet om det politiska arbetet skriver han
"Produktionen bör stimuleras för att uppfostra de
stridande att i första hand räkna med att de måste
leva på frukterna av sitt eget arbete för att lätta på
organisationens bördor. D v s laga sin egen mat. (Ett
av de klassiska sätten att föra anti-gerillakrig är att
skära av mattillförseln. Därför är det viktigt för geril
latrupper att själva odla och skörda t ex sin egen
maniok och sedan laga till den. Förf.anm.) Det har
dessutom en uppfostrande effekt genom att bryta
med traditionella mönster i relationerna mellan
kvinnor och män när det gäller arbetsfördelning och
därigenom åtminstone minska mannens sekelgamla
utnyttjande av hustrun."

86



MPLA stöder kvinnokampen men det är ändå
nödvändigt, som Luclo Lara säger, att kvinnorna
själva kämpar för sina rättigheter. Även om det idag
finns tre kvinnor I MPLA:s centralkommitte är res
ten män och det finns bara en kvinna I regeringen
och Ingen kvinna alls Ipolitbyrån.

Män vill Inte ge upp sina privilegier. Patriarkala
traditioner och vanor sitter hårt.

I december 1978 fanns en intervju publicerad I
den angolanska tidskriften Novembro, som visar
både att vanorna sitter hårt ,och att man tar upp det
till diskussion för att förändra och bekämpa dem.

Samtalet ägde rum på Mussulo, en ö strax utanför
Luanda.

Novembro: Enligt vad vi hört finns det här män
som har många kvinnor. Som alltså praktiserar poly
gamI. Går en flicka av egen vilja eller köps hon för 20
eller 30 tusen kwanzas? Praktiseras brudköp?

- En flicka går frivilligt men, ursäkta mig, säger en
av männen och vänder sig till reportern: om mannen
Inte skulle betala skulle han få dåligt rykte.

Novembro: Om mannen Inte betalar den summa
som flickans pappa bett om, överlämnas då Inte dot
tern?

- Nej, det gör hon Inte. D v s om det är både fäst
mannens och flickans vilja kan det göras ändå. Men
familjen blir Inte nöjd...

Novembro: D v s svärföräldrarna tycker mer om
den svärson som betalar?

- Det kan hända att flickans föräldrar Inte blir
arga. De kan I tal förklara att de tycker det är OK
men det är Inte sant, hjärtat är Inte med...

Novembro: När en man har många kvinnor och
det blir bråk mellan dem, hur löser han en sån situa
tion?

Alla skrattar.
- Mannen lägger sig Inte Ibråket. Eller också sam

mankallar han alla och fungerar som domare.
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Novembro: Har den första hustrun större värde än
den andra?

- För att en man ska kunna skaffa sig andra kvin
nor måste han vara överens med den första.

Novembro: Om den första kvinnan Inte går med
på att det kommer fler kvinnor till hemmet, accep
terar mannen det?

- Hon går med på det. Det är en prestigefråga för
mannen. Han anses då som en bra man.

Novembro: Hur många kvinnor kan en man ha i
det här flskesamhället?

- Bara två eller tre. Inte sju eller åtta.
Novembro: Kan en man tycka om två eller tre

kvinnor på en gång? Tar han inte ut sig fysiskt?
- Tycka om eller Inte tycka om... varför? Idag

sover han här. .. I morgon där. .. det är alltid så...
När man sen faller. ..

Novembro: Nu med MPLA måste dessa ting bör
ja försvinna. Kan ni hjälpa till med det?

De äldsta tittar på varandra och skrattar: Men det
här med pengarna till föräldrarna är Inte att köpa en
flicka. När en man vill ha en kvinna måste han gifta
sig med henne. Om han Inte gifter sig räknas det inte
att man är Ihop. Brudköpet är pengar, pengarna är
giftermål.

Provinskommissarien förklarar: För dem är brud
köp och giftermål samma sak.

88



Huambo,

Vi flyger till Huambo, f d Nova LIsboa, som ligger
Inne i Angola ungefär 80 mil söder om Luanda. Det
går Inte att bila på grund av sabotage- och minrisken
från UNITA-grupperna. Jag reser med Irene Neto
och Lulsa Chongo!ola.

Irene Neto har varit sjuksköterska I 27 år och ope
rationssköterska under kriget. Hon 1ir syster till pre
sidenten och har hand om organlserandet av OMA:s
hälsovårdsarbete.

Lulsa Chongolola ansvarar bl a för OMA:s utri
kesrelatloner.

Staden Huambo 1ir omgiven av provinsen Huam
bos mjuka kullar som oändliga sträcker sig bort mot
mörknande berg, luften är klar och morgonen n1is
tan kylig.

Vi ska försöka få tag i blommor och besöker en
tr1idgårdsmästare I en zoologisk tr1idgård d1ir ett
gammalt trött lejon blivit kvar bakom ett galler och
ligger och bligar på hur floran tagit över tömda burar
med rött, guld och violett. Plnjelukten 1ir stark d1ir
jag lutar mig över ett st1ingsel för att fotografera en
ensam, rynkig alligator som kryper lite vilset Igr1iset.

Rosorna blommar IHuambo.

På eftermiddagen har vi möte med Huambos
OMA-styrelse.

"Enheten 1ir fruktansvärt viktig n1ir vi fortfarande
uts1itts för sabotage och det fortfarande finns Infil
tratörer."

"Ska man verkligen välja en person till en för
troendepost om man Inte sett henne ställa upp länge
på basplanet?"
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Visitar;:'ifojrdn OMA i Huambo och Irene Neto besöker cykeljabri
ken Ulisses i Huambo.

Ulisses har trots alla problemjdu i gdngfullproduktion. Daghem och
aljabetiseringskurser fungerar redan.



"Om någon talar l11a om någon annan i gruppen
får ni gå och hämta båda två och ta dem i hampan
och sammanföra dem så de får tala ut inför var
andra. Inget bakom ryggen..."

"Hur ska vi få sådana att gå med, som helt enkelt
Inte vl11? Småborgerligt att inte vilja organisera sig!"

"Ja, men de behöver Inte gå med genast. Först
kan de komma tl11 oss. Vara med och ha roligt tl11
sammans med oss... när vi sjunger. .."

VI sitter några timmar.
- Stackars dig, nu måste du lyssna på alla våra in

terna bekymmer. ..
- Jag känner så väl Igen så mycket av det ni talar

om. Vi har liknande bekymmer hemma hos oss. Inte
risk för sabotage men allt det andra.

Vi besöker också jordbruk och fabriker i Huambo.
Huambo är Angolas näst största industriområde.

Störst är området runt Luanda.
En del av Huambos 156 Industrier står fortfarande

stl11 men många fungerar redan bra, som t ex cykel
fabriken Ullsses.

- VI är väldigt glada att vi trots alla svårigheter
lyckats få igång vår produktion igen, säger Ana
Maria som är direktör för Ullsses.

Ullsses har nationaliserats.
Ana Maria arbetade redan under kolonialtiden på

cykelfabriken men sa upp sig som protest mot de av
skyvärda arbetsförhållanden som de svarta arbetar
na utsattes för.

- Det är så roligt att få vara tl11baka här nu och
hjälpa tl11 att organisera arbetet på arbetarnas vl11kor.

- Fabriken låg nere Iett och ett halvt år men I maj
1976 kunde vi köra Igång Igen och nu producerar vi
900 cyklar per månad. VI är 280 arbetare.

- VI har också daghem, alfabetiseringskurser och
politisk skolning på fabriken.
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En miljon människor bor på den 1800 meter höga
centralplatån I provinsen Huambo. Jorden är bördig
och klimatet motsvarar svensk högsommar.

Huambo har kallats Angolas kornbod och I jord
bruksinstitutet Chlangos odlingar strax utanför pro
vinshuvudstaden är mangofrukterna stora som
honungsmeloner. Här forskar man och utbildar
agronomer. Lärarkåren består av såväl angolaner
som experter från bl a Bulgarien och Sovjetunionen.

Majsen är hög och ljust grön på Chiangos experl
mentf11lt.

- Finare majs än så här går Inte att få!
Institutets föreståndare Marcellno är stolt när han

visat oss sina plantor.
- Och jag vet vad jag talar om för jag har arbetat

med majs Iöver 20 år.
Många mindre jordbruk är privata I Huambo. De

stora, statliga jordbruken producerar ungefär 25 %
av Huambos tre traditionella produkter: majs, bönor
och potatis.

Av en boskapshjord på över 300000 år 1973, har
de flesta djuren dödats eller förts bort av portugiser,
sydafrikaner eller UNITA.

1976 fanns bara 10000 kvar. 1977 fanns bara 112
kor som kunde ge mjölk.

Stora problem här som i övriga Angola är trans
port och distribution. Vägar, broar, bilar är förstörda.

Man måste fortfarande bevaka arbetsplatser och
bostadskvarter mot sabotage från UNITA-grupper
na.

När vi skulle besöka ett jordbruk söderut frågade
jag lite oroligt om vägen dit var säker. Jo då, svarade
en man som bodde på vårt hotell, jag åkte där igår
och då var det minfritt. ..

Benguelajärnvägen går genom Huambo men fun
gerar bara mellan provinshuvudstaden och Loblto
vid kusten. Mellan Huambo och Zambia är det
stopp. Det har bara gått några veckor sedan det se-
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naste sabotaget och bron över Rio Grande är sprängd
sedan ett år. Det saknas vissa delar för att laga den.

Benguelajärnvägen är livsviktig för bl a transport
av Zambias koppar och mineral, t ex mangan från
Zalre.

Förhandlingar pågår om att så fort som möjligt
öppna hela järnvägen.

- VI har bett regeringen att få FAPLA-soldater att
vakta järnvägen men det är svårt att helgardera sig
mot sabotage längs en så lång järnväg.

I ett tal som Agostinho Neto höll I Luanda efter
ett besök av Liberlas president William Tolbert - 17
december 1978 - kom han In på försvaret och aDP.

"En av frågorna jag diskuterade med Liberlas pre
sident var hur vi ska försvara oss mot fiendens at
tacker. Sydafrika attackerar oss.

I Kassinga dog mer än 600 människor.
Ingen reaktion.
Rhodesia attackerar ständigt Mos;amblque.
Ingen reaktion.
Tiotals, hundratals människor dör IMos:amblque.

Likaså I21mbabwe.
Ingen reaktion.
Zambia bombas.
Ingen reaktion.
VI fortsätter att utsättas för attacker från Syd

afrika och de andra rasistiska regimerna, attacker
från reaktionärerna på vår kontinent.

Vad är botemedlet? Hur ska vi reagera?
Det är ett oerhört allvarligt problem som vi måste

diskutera I OAU (organisationen för afrikansk en
het). De afrikanska staterna måste garantera sin sä
kerhet, garantera sitt försvar.

Hur ska vi göra det?
Jag tror att det bara finns ett botemedel, att be

väpna varje folk, att bilda folkarmeer, som vi har här
IaDP - vårt folkförsvar.

Om vi aHa I Afrika organiserar oss på ett liknande
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Ana Maria är direktör jör cykeljabriken. - Jag lämnade fabriken i
protest mot de avskyvärda arbetsjörhdllandena som de svarta utsat
tesjör under den protugisiska kolonianismen. Det är sd roligt attfd
vara tillbaka här nu och hjälpa till att organisera arbetet pd arbetar
nas egna villkor.

sätt skulle det bli mycket svårare för fienden att
ostraffat attackera oss.

Jag hoppas att detta bara Inte är en Ide I Angola
utan I framtiden också blir en tanke I OAU.

Det är folket som garanterar försvaret. Ingen an
nan. VI kan inte vänta på krafter Utifrån för att säkra
vårt lugn. Det måste vi själva göra och vi måste or
ganisera oss."

Många OMA-medlemmar i Huambo är också
mediODP.

Samma dag vi anländer till Huambo begravs sju
människor som dött i en minexplosion.

94



Teresa Valentina, till vänster, 21 år, ordförande i OMA i Huambo.

Teresa

Hennes mörka ögon sitter brett Isär och hon har hå
ret stramt I en liten knut mitt uppe på huvudet.

- Om du ska ta en bild måste jag få låna en kam.
Jag har alltid en massa testar som flyger omkring.
Håret ligger aldrig still. Och att göra en flätfrlsyr tar
flera timmar. Det hinner jag aldrig...

Teresa Yalentlna är ordförande lOMA I Huambo
och medlem av MPLA:s provinskommitte.

Nu har hon varit ute på morgonen med provins
kommissarien Pedale och besökt en kommun söder-
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ut. Och hon har just avslutat ett långt tal till OMA:s
representanter från Luanda om problem, arbetsupp
gifter och förhoppningar.

- Du talar och jobbar så fint. Har du arbetat poli
tiskt länge?

- Jag gick med i MPLA 1974 och i OMA när An
gola blev självständigt. Såjag harväl egentligen inte
varit med så värst länge. Men jag hörde talas om
MPLA mycket tidigare. Under kriget fanns små
grupper av MPLA-gerillan gömda här runt Huambo
och hemma hos min morbror stängde vi dörrarna
noga på kvällarna så att ingen skulle höra oss och
lyssnade på MPLA:s program i radion från Luanda,
"Angola combatente". De förklarade hur kolonia
lismen fungerade, vad vi måste göra konkret och
vad MPLA stod för. Sedan förklarade min morbror
vidare för oss om det var något vi Inte förstått.

- Då var jag fjorton år och bodde hos honom. Mitt
första barn bodde med mig där också.

Teresa ärbara 21 år idag och hon är analfabet.
Hon kommer från en liten by utanför Huambo där

hennes föräldrar var fattiga lantarbetare.
Hon har sju syskon.
- Först bodde jag hos mormor för mamma och

pappa hade Inte råd att ta hand om mig.
- Men när jag var nio år dog mormor och då fick

jag komma till min morbror ILobito.
- Jag tyckte så mycket om min mormor. Hon

hade en liten åkerbit och där lärde jag mig bruka jor
den.

- Roligast var att sköta plogen!
- När jag sedan kom till Loblto bodde jag alltså

hos min morbror men arbetade hos en familj där jag
lärde mig laga mat och sy och andra hemsysslor.

- Min man, ja vi gifte oss när jag fyllde 20, kom
mer från samma by som jag och vi känner varandra
sen vi var små. Han är 23 år och jobbar i fack
föreningen UNTA. Nu har vi en liten lägenhet där
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vi bor med våra barn som är sex och fem år och så
har vi en liten baby på fyra månader.

Teresa går i skolan varje förmiddag för politiska
studier. Kursen varar i ett år och den är för medlem
marna i provinskommitten, där Teresa har sitt ar
bete och där hon är den enda kvinnan.

- Hittills!
- Nästa år är kursen öppen för alla. Då ska också vi

hjälpa till och undervisa. Det är ett av våra stora
problem i Angola idag, bristen på folk med kunska
per. Så idag får den som vet lite, lära den som ingen
ting vet, och den som vet mer får lära den som vet
lite.

- På så vis går vi framåt. Sakta men säkert!
- Nu får vi hjälp av kubanska lärare som under-

visar oss i marxistisk Ideologi, historisk materialism
och politisk ekonomi. Samtidigt lär de mig läsa och
skriva. Jag kan stava och skriva mitt namn nu!

- Förstår du hur fantastiskt det känns för mig att
kunna stava...
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Macolocolo

Land-Rovern stannar I den röda sanden och alla
kvinnorna har samlats på den öppna platsen mitt I
byn. De klappar takten med händerna till en sång på
umbundu, ett av språken Icentrala Angola.

- De sjunger om hur välkomna ni är.
Det ärOMA-möte IMacolocolo.
Kvinnorna sjunger länge Innan vi tillsammans

går In det låga, gulbruna huset av lera.
Cikadorna tar vid borta I majsfältet och det mörk

nar.
VI har några timmar på oss. Utegångsförbudet

börjar Inte förrän klockan nio.
Irene, Lulsa och jag får sätta oss vid ett heders

bord I mitten, sedan fylls bänkarna till sista plats. VI
är nästan femtio kvinnor samlade.

Mörkret faller hastigt. Det finns Ingen elektricitet
men ett stearinljus lyser upp de närmaste ansiktena.

Teodora reser sig och lutar sig mot väggen när
mammorna har hyschat färdigt på barnen.

Hon är sorgklädd Isvart.
Lulsa har bett henne berätta lite för mig om sig

själv och de senaste åren IHuambo.
- När Angola blev självständigt gick jag med I

OMA, som så många andra. Då var jag redan med I
MPLA men vi kvinnor har ju alltid levt under ett
olidligt förtryck, både för att vi var koloniserade, för
att vi var svarta och för att vi var kvinnor. Kvinno
kampen är nödvändig.

Teodora är 62 år gammal med sorgsna, varma
ögon som fått se alldeles för mycket.

Hon arbetar nu med att laga maten på ett barn
daghem och hon har själv åtta barn.

- Gifte mig med de olika fäderna gjorde jag aldrig.
Så jag behövde aldrig bli änka... Teodora ler och
fortsätter:
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- Under krigsåren var det så mycket som var
svårt. Vi hade ingen mat. Vi var till och med
tvungna att äta våra hundar och vi hade ofta inget
vatten. På nätterna sov vi gömda under våra sängar.
Vi måste för det mesta hålla oss både osynliga och
tysta och då hade min syster sin lilla minsta vid brös
tet hela natten igenom för att hon aldrig skulle kun
na börja gråta...

- Jag skulle kunna berätta så mycket om tortyr.
Hur de begagnade sig av Huambos slakteri. .. för
människor. .. om hur döden ser ut. ..

- Om hur hela familjer fiingslades, hur de hölls
fångna i samma rum och männen tvingades se på
när deras hustrur våldtogs, hur de tvingades äta upp
sin avföring.

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

- På missionsskolan här i Bela Vista hämtade de
alla de unga kvinnorna och tog med dem till rege
mentet. Alla blev våldtagna.

Teodora är tyst långa stunder.
- Det är otäckt att minnas...

Som så många andra i det UNITA-dominerade
Huambo fick Teodora kontakt med MPLA bl a ge
nom att alla år under befrielsekampen lyssna på
MPLA:s radioprogram.

- VI fick mod därifrån och... vad vi väntade på
MPLA! Vi visste att MPLA inte skulle döda oss. Att
de skulle befria oss.

- Men vi visste inte när de skulle komma.
- Jag minns första gången vi såg vita soldater som

Inte talade portugisiska. Vi kunde inte alls förstå vil
ka de var. Sen fick vi reda på att de var sydafrikaner.

- I februari 1976 hörde vi att MPLA verkligen var
på väg hit. Med Kubas och Sovjetunionens hjälp
hade MPLA då besegrat FNLA.

- Men när bomber och skottlossning började igen
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Ivåra skogar var vi tlndå inte stlkra på vad det var. Vi
trodde att det var UNITA och sydafrikaner som
kom Igen för att döda oss. Så vi gjorde oss färdiga att
fly.

- Många var livrMda och desperata. En ung kvin
na som nu bor kvar htlr hos oss var alldeles förtviv
lad. Hon hade ingenting. Ingen mat. Inga klMer.
När hennes förra barn föddes hade hennes man rivit
sönder sin sista skjorta till blöjor och nu hade hon
fött ett barn till. Hon orkade inte mer. Orkade inte
tvingas fly med sitt nya barn.

- Hon gick med det till floden...

- Men vad lyckliga vi var ntlr vi förstod att det
verkligen var MPLA som kom! Jag minns den dtlr
dan... klockan var tjugo över tolv... Vi såg att det
inte var UNITA för de hade andra slags vapen. Men
en del av dem var vita så ett tag var vi i alla fall rMda
att det var sydafrikaner. Men så ropade de till oss:
Fly inte! Det tlr vi - MPLA.

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

- Och vi sjöng...
- Och vad vi dansade...
I december två år senare, 1978, bombade sydafri

kanerna marknaden i centrala Huambo. På förmid
dagen då den var full med folk.

Då dödades Teodoras tlldsta dotter.
- Min tllsklingsdotter, Maria. Hon var 36 år. Hon

har Itlmnat sju barn efter sig...
Teodora tystnar igen.
Teodora har just avslutat en sex månaders kurs i

folkförsvaret ODP.
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- Jag kan hantera en kulspruta bra nu! Hon stry
ker bort sina tårar med båda händerna.

- VI måste fortsätta våra döda barns kamp. VI får
aldrig ge upp! Men Ibland bUr jag så trött. ..

Det har bara gått fyra veckor sedan Maria dog.

Mötet går vidare med Helena. Hon är 19 år och ta
1ar om att hon är med lOMA och aDP och också
just har avslutat kursen där hon fått lära sig hur man
fungerar Ien skyttegrav, hur man ska bära sig åt när
man retirerar, skjuter, försvarar sig I närkamp.

Nu börjar hennes arbete som vakt. Ibland på da
garna. Ibland på nätterna. Bostadskvarter måste be
vakas,järnvägen, arbetsplatserna.

Sedan är det min tur att berätta: Om vår kvinno
kamp som är så annorlunda men också har många
llkheter. Om hur Angola på väg mot soclallsmen är
annorlunda än Sverige, om våra krav på rätt till ar
bete för att vara ekonomiskt oberoende, om hur vi
även hos oss, som har ett så rikt och utvecklat land,
ändå bara har daghem för en llten del av alla barn
som behöver det, om hur vi försöker förklara för
männen att också det privata är politiskt, att en man
med progressiva Ideer utanför hemmet måste stå för
dem också hemma, att det måste finnas jämllkhet
också I kök och sängkammare, om hur väsentllgt det
är att bevara det som är värdefullt I kvinnorollen för
att skapa en mänskUg polltlk. Och andra frågor som
vi har tid och möjllghet att diskutera och kämpa för,
vi som I jämförelse är så privlllglerade och får leva I
fred.

Vi fortsätter länge, det är många frågor och vi talar
om hur viktigt vi tycker det är att byta erfarenheter
och hur våra gemensamma och skllda erfarenheter
och vår kamp på ollka vlllkor, sammantaget leder till
vår frigörelse.

- Världen över börjar kvinnor resa sig och ställa
krav!
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Det kändes så högtidligt när jag sedan blev he
dersmedlem av OMA I Macolocolol Och fick en
vacker lerkruka, handgjord IMacolocolo.

Innan vi lämnar Huambo fylls den med rosor.
Tlll sist tar Irene till orda:
"Kvlnnorna I Angola började tidigt delta I kam

pen för befrielsen. För att kasta av oss kapitalismens
och kolonialismens ok var vi tvungna att ta till va
pen, många måste dö, vi var tvungna att förlora våra
män, våra barn, våra mödrar, våra fäder.

Om du skulle gå I Angola från provins tlll provins,
från stad till stad, från by till by, från kvarter till
kvarter, skulle du få höra sådant berättat som du
hört här IMacolocolo.

Först började vi den politiska kampen, sedan den
väpnade kampen ochju fler av oss som fick sätta li
vet till, desto viktigare blev det att segra och vi käm
pade med ännu större kraft för att nå nationell själv
ständighet.

Om vi skulle berätta MPLA:s historia från början,
också om hur förtvivlat hårt det har varit, skulle det
bli en bok med tusentals, tusentals sidor. ..

Om kvinnorna I Sverige förstår att det var nöd
vändigt att krossa kapitalismen för att få slut på att
människor förtrycker och exploaterar andra män
niskor, för att få slut på hunger, för att få slut på anal
fabetism, för att det Inte längre ska saknas sjukhus,
för att det Inte längre ska saknas skolor, då kommer
de också att förstå att man måste kämpa mycket för
detta.

Jämfört med övriga världen tror jag att de flesta
människor I Sverige har det mycket bra. Sverige är
ett rikt land och ett utvecklat land. Kapitalägarna
har sina banker fulla med pengar, sina fabriker fyllda

Irene Neto: -För att kasta av oss kolonialismens ok var vi tvungna
att ta till vapen, många mdste dö, vi var tvungna att jörlora våra
män, våra barn, våra mödrar, vdrajöder.
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med avancerade maskiner och all den utrustning
som är nödvändig. Men de vl11 fortsätta att betala
sina arbetare minsta möjliga lön för att I stället fylla
sina egna fickor med vinsterna.

Inget land kan heller föra en politik som om om
världen med alla dess svårigheter Inte existerade.

Att förändra detta är svårt men ingenting är omöj
ligt.

Och om fler och fler kvinnor och män i Sverige
förstår att det är nödvändigt att befria sig från kapita
lismens ok, så måste det lyckas.

Om det så ska ta hundra år. ..
Och detta är en hälsning från kvinnorna här I kväll

IMacolocolo tl11 kvinnorna ISverige."

Luisa Chongolola har hand om OMAs internationella relationer.



VI står upp. Knutna nävar sträcks upp mot taket:

Viva OMA Leve OMA
Viva Angola indepen- Leve det självständiga
dente Angola
Abaixo o capitalismo Ner med kapitalismen
Abaixo o imperialismo Ner med imperialismen
Viva as mulheres Suecas Leve de svenska kvinnorna
Viva as mulheres Leve de angolanska
Angolanas kvinnorna
A luta continua Kampenfortsätter
A vitoria e certa Segern är säker

Så sjunger de Igen.
Det nästan nerbrunna ljuset fladdrar svagt av

handklappningarna och när vi sedan kör bort mellan
majsfälten och lämnar Macolocolo står alla vid vä
gen med sin avskedssång och vinkar tills vi försvin
ner I mörkret.
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Tillbaka iLuanda

Det är tidigt på morgonen och det regnar lite. Men
om två timmar är det hett Igen. Människor är på väg
tl1l sina arbeten. En del har plastpåsar på huvudet
som paraplyn. Många kvinnor har sina afrikanska,
långa kjolar, många har jeans. När jag kommer förbi
bensinstationen mitt emot radiohuset är tidnings
försäljaren redan på plats. Där finns också en av de
få affårer som är öppna I Luanda. En liten bokhan
del. I skyltfönstret ligger Engels "Familjens, privat
egendomens och statens ursprung", Lenins "Vad
bör göras", några exemplar av tidskriften Afrlque
Asle, den angolanska tidskriften Novembro och
Eugenla Netos barnbok " ... och I skogarna talade
djuren..." En almanacka för 1979 med Agostlnho
Netos porträtt är också till salu.

Några hundra meter bort på vägen mot flygplat
sen '14 de Feverelro" ligger OMA:s hus. Jag ska till
Vlana, en Industriort väster om Luanda, med Irene
och Lulsa. På vägen ska vi hämta upp några till I ett
annat av OMA:s hus, det som ligger vid Rua da Li
berdade.

När vi väntar kommer några kvinnor förbi.
- De är från Namlbla. SWAPO har ett av sina hus

bredvid vårt här, berättar Lulsa.
- De här kvinnorna är överlevande från KassInga

massakern. Men de har allihop skador från bomber
na.

- VI var med och jobbade på sjukhusen här I
Luanda när de sårade kom från Kassinga.

- De kom utan ögon, utan armar, utan ben...
- Jag minns hur vi satt vid deras sängar och för-

sökte trösta... med att så här mycket måste man
offra I kampen för sin självständighet. .. att så här
många måste dö. Och jag minns hur så småningom
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de sakta började sjunga I s11ngarna och försiktigt
klappa händerna till rytmen I de revolutlon11ra
sångerna. Då grät jag...

- Människor ger aldrig upp om de har ett mål att
tro på.

På vägen till Vlana passerade vi först OMA:s åkrar
för att se till att allt var väl. Mangoträden var tomma
för decemberskörden var slutplockad och majsen
stod Iglesa rader.

- Vi har inte kommit Igång ordentligt med vårt ar
bete på åkrarna än. Vi har brigader som arbetar h11r
då och då och h11r finns mycket att utveckla för om
rådet är stort och det 11r god jord.

Vi traskar runt men undviker det höga gr11set för
ormarnas skull.

- Jag undrar vad alla de d11r otroligt små flugorna
11r för ena? Vi har aldrig förut haft sådana ILuanda
och nu finns de I stora sv11rmar. Det måste vara
ungef11r så det ser ut n11r det snöar hos er. Men de har
tagits till laboratorier nu för att undersökas om de
b11r på någon sjukdom. Men det tar tid att forska
fram.

Lulsa försöker skjutsa undan flugorna från ansik
tet.

VI kommer till Vlana som ligger stilla i middags
hettan. Utanför kommissariatet h11nger några
FAPLA-soldater och vi går in för att h11lsa på kom
missarien, camarada Tiago, som följer med oss på
fabriksbesöken.

Ordföranden i Vlanas OMA 11r också med.
När vi gått igenom en keramikfabrik ber Irene att

vi ska få se hur de ordnat daghemmet I fabriken.
- Njaa, det är Inte riktigt färdigt 11n.
- Vad menar ni med det? Fabriken har ju redan

varit Igång l11nge! Och daghemmet fungerar Inte!
Under ett tak vid ett hus bakom fabriken sitter

några unga kvinnor medan fem småbarn sover på
filtar på marken I skuggan. Ett kokk11rl står över en
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Marknad i Luanda. Det är kvinnorna som sköterjdrsäljningen. An
så länge är det ont om mat. Distributionen har problem och många
gånger finns det bara lite lök och torkad fisk att köpa.

liten öppen eld I sanden under ett mangotr~d.Kvln
norna försöker vifta bort flugorna från de sovande
barnen.

- Vad ~r detta? Får jag bums tala med direktören!
Och Irene I~xar upp honom om att h~r behövs

omedelbart s~ngar till barnen, b~ttre kokmöjlighe
ter, ett kylskåp och moskltn~t till alla b~ddarna.

- Kom Ihåg att det dessutom ~r det Internationella
barnåret så nu har vi ett alldeles utm~rkt tillfälle att
prioritera de h~r frågorna!

Irene och Lulsa konfererar sedan med OMA
kvinnorna I Vlana som ska följa upp hur fabriken
ordnar daghemsfrågan och rapportera till Luanda
hur arbetet fortskrider.

- Det ~r så h~r vi får hålla efter dem. Men det fun
gerar n~r vi v~1 satt Igång.
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Angola är mobiliserat. Vmje bostadskvarter och arbetsplats beva
kas. Här står en medlem ur/olliförsvaret aDP utanför slqortjabri
ken i Viana.

Arbeterska i keramikjabriken i Viana.

Skjortjabrik i Viana.



Anteckningar från veckan 2 mars
tillS mars

Dagarna från den angolanska kVlnnodagen 2 mars
fram till den Internationella kvlnnodagen 8 mars är
fyllda av OMA-aktiviteter, frIvilligarbeten på åkrar
och I fabriker, besök I bostadsområden och på sjuk
hus och rader av offentliga möten.

Det börjar med en ceremoni vid den okände sol
datens grav på en av Luandas kyrkogårdar. Där sam
las OMA:s medlemmar, klädda I sina röda tröjor
med OMA-märket på bröstet. Många pionjärer är
också med.

På förstasidan I Journal de Angola står en häls
ning till de angolanska kvinnorna från president
Neto:

"Med anledning av den angolanska kvlnnodagen
vill jag hälsa alla angolanska kvinnor, alla som från
Cablnda I norr till Cunene I söder deltar I arbetet
med att bygga upp ett nytt Angola, ett självständigt
Angola, fritt från förtryck och exploatering.

Idag bör vi minnas den patriotism och revolutio
nära anda som Deolinda och hennes kamrater visa
de I kampen och hur de brutalt mördades av Impe
rialisternas lakejer och med sina liv fick betala tro
heten mot fosterlandet, mot folket och revolutio
nen.

Sådana kvinnor har gjort det möjligt att vårt folk
Idag under arbetarpartiet MPLA:s ledning går den
folkliga demokratins väg mot socialismen.

Detta år, när vi måste utbilda kadrer, då vi har det
Internationella barnåret, I denna tid när Imperialis
men ständigt ökar sina fientligheter, provokationer
och aggressioner, måste OMA fördubbla sina krafter
genom att mobilisera alla kvinnor till ett ökat delta
gande I arbetet med att utbilda kadrer, att genom
konkreta aktioner förbättra barnens situation, delta I
det nationella återuppbyggandet, allt I en anda av
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proletär internationalism, allt på ett slUt som möjlig
gör kvinnornas verkliga frigörelse.

OMA arbetar också för att öka deltagandet i för
svarsorganisationerna för att vi ska kunna stå emot
de rasistiska fienderna och deras lakejer.

Jag hälsar ännu en gång den angolanska kvinnan
som idag på samma vis som igår, ställer upp på revo
lutionens nya uppgifter.
A LUTA CONTINUA
A VITORlA E CERTA"

Möten hålls på flera arbetsplatser i Luanda och i
olika kvarter, bl a på Deolindaplatsen i Bairro
Operario i Luanda. Kvinnans deltagande i revolutio
nen och kampen för kvinnans frigörelse är huvud
teman för talen.

Ett bibliotek invigs i OMA:s hus i Alvalade.

Journal de Angola frågar några kvinnor på mötet i
Bairro Operario om den angolanska kvinnan nått
jämställdhet och frigörelse:

Manuela de Novais, funktionär i justitiedeparte
mentet:

- Den angolanska kvinnan har inte nått fullstän
dig jämlikhet men vi arbetar med alla våra krafter på
vår frigörelse. För att det ska vara möjligt måste vi
integreras på alla arbetsområden och I vårt lands po
litiska, ekonomiska och sociala liv. När vi lyckats
med att få mannen att kasta av sig alla ideer han ärvt
från kolonialismen, kan kvinnan upphöra med att
enbart vara ett instrument för hans tillfredsställelse i
hemmet.

- När det gäller vår organisation tycker jag att vi
redan gått framåt avsevärt och att vi förvärvat
många erfarenheter sedan första befrielsekriget men
det vore ett misstag att anse oss färdigorganiserade.
Menjag tycker våra arbetsresultat är positiva.

Idalina Costa, handelsanställd:
- Vi måste kämpa för att få samma rättigheter
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som männen. Det finns mycket kvar att göra. När vi
blir jämlika med männen med samma rättigheter,
ska vi kunna arbeta som mekaniker, låssmeder,
elektriker osv, för det nationella återuppbyggandet.
OMA:s arbete börjar ge resultat och det behövs för
det har funnits många människor som varit helt
ovetande om OMA:s aktiviteter.

Maria de Lourdes Castelo Branco, tullarbetare:
- Den angolanska kvinnan har långt kvar tlll sin

frigörelse för så många Ideer finns kvar från kolonia
lismen. Våra kvinnor måste gå med lOMA för att bli
medvetna och för att alfabetiseras för vi har ju näs
tan en total analfabetism.

Maria Carmelita:
- Den angolanska kvinnan är ännu Inte jämlik

med mannen för den angolanske mannen har ännu
Inte förstått vad det rör sig om!

Lulsa Chongolola har rest till Portugal dit hon In
bjudits för att fira den Internationella kvlnnodagen
tlllsammans med den portugisiska kvinnoorganisa
tionen MDM - Movlmento Democratico de
Mulheres - som också tlllhör KDV.

Jornal de Angola skriver om Deolinda Rodrigues
och om Clara Zetkln.

De tal som hållits på olika ställen I landet, I Ma
lanje, Ndalatando, Saurlmo, har hyllat Deollnda och
hennes kamrater och fördömt apartheidpolitiken I
Sydafrika. I Saurlmo uppmanades alla att ge akt på
män som fortfarande behandlar kvinnor som objekt
utan att förstå att vad den angolanska kvinnan mås
te finna är sin värdighet som människa.

Jag följer med Manuela för att sälja bulletiner:
"Har du Inte fem kwanzas? Betala nästa gång då!"
"Kan du Inte läsa, då måste du genast börja lära
dig!" "Vad då Inte köpa för att du är man. Män be
höver verkligen läsa den!" "Vad då kvlnnotjafs...
akta dig du..." Hon får alla att köpa den.
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- Är du trött Manuela?
Vi har satt oss på en bänk. Manuela har fem barn.

Hon är 40 år och sammanboende sedan fem år.
- Njanej, menjag sitter och funderar på omjag ska

separera. Jag vet inte omjag klarar av det och det gör
hemskt ont att göra det. Men jag tror jag vl1l det.
Både den mannen jag var gift med tidigare och den
som jag nu sammanbor med har haft så många kvin
nor hela tiden vid sidan av mig. Jag orkar inte med
det. Jag vlll ha min energi tlll andra saker, tl1l väsent
liga, nödvändiga saker, tl1l revolutionen. Inte tlll pri
vat könskamp! Jag vl1l inte ha en man som privat
lurar och bedrar mig. Vad är det för en revolutionär
moral med bedrägeri på vissa områden?

- Det finns också, fortsätter Manuela, fortfarande
många män med inflytande och makt som utnyttjar
det tlll att skaffa sig kvinnor. Vad är det för en slags
socialistisk människa? Och det finns också fortfa
rande många politiskt omedvetna kvinnor som stäl-

. ler upp på spelet bakom ryggen. Och på det kvlnno
politiskt omedvetna att falla för just Inflytande och
makt hos män för att skaffa sig en egen Identitet ge
nom det. ..

- Det här med makt, könsroller, den socialistiska
människan och sex kan diskuteras fram och åter,
länge, länge. Men faktum är att vi lever ännu inte i
en kultur där ingen mår dåligt av att den vi älskar är
sexuellt tl1lsammans med andra. De flesta av oss
kvinnor mår förbannat dåligt av det. ..

Det är frontstatsmöte ILuanda. Agostlnho Neto,
Samora Machel från Mos;ambique, Kenneth Kaun
da från Zambia, Seretse Khama från Botswana och
vicepresidenten Abull Jumbe från Tanzania, Joseph
Msika från Patriotiska Fronten, Zimbabwe och
Mushiro Muyongo från Namibias SWAPO går ige
nom situationen i södra Afrika och attackerna från
Rhodesia och Sydafrika mot Angola, Mos;ambique,
Botswana och Zambia.
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Deolindaplatsen den 2 mars.

OMAs bulletiner säljs av medlemmarna på arbetsplatser. i bostads
kvarter eller som här under ett politiskt möte på ett torg iLuanda.



"Kampenjortsätter. Segern är säker. " De höjda nävarna är många
under mötena på de angolanska kvinnodagen.

Fr v: Maria Neto (Agostinho Netos mor), Maria Eugenia (hansjru)
och Angela Bragancajrån JMPLA, MPLAs ungdomsförbund. an
länder till mötet på Deolindaplatsen den 2 mars.



VI besöker Balrro de Golfe där angolaner och ku
baner bygger hyreshus I regnbågens alla färger till
kåkstädernas Invånare.

Ruth Neto har varit bortrest men är tillbaka I
Luanda och vi sitter en morgon på hennes rum I
OMA:shus.

Ruth: Viktigast just nu är att lösa våra ekono
miska problem och få allt som är förstört och sabo
terat I vårt land att fungera Igen. Särskilt gäller det
att få Igång och utveckla jordbruket. Här deltar
kvinnorna på ett mycket positivt sätt och eftersom
större delen av Angolas kvinnor finns på landsbyg
den och arbetar på fälten, så är en av OMA:s stora
uppgifter att just ägna sig åt dessa kvinnor och deras
problem. VI måste se till att våra program och vårt
arbete med alfabetisering och hälsovård når dem så
att de kan bidra till landets soclo-ekonomlska och
politiska utveckling.

- Eftersom Angola Inte har tillräckligt stor befolk
ning och alla behövs för olika uppgifter I samhället
från produktion till försvar, tror du att det kan bidra
till att patriarkala traditioner försvinner snabbare?
Ruth: Kanske... kanske. .. 1979 kallas i Angola
"Året för bildande av kadrer", det år då vi ska kon
centrera oss på utbildning, yrkesutbildning, på att
bilda kadrer. Under den portugisiska kolonialismen
tilläts Inte angolaner - utom några få undantag - att
gå I skolan eller yrkesutbilda sig. Men idag behövs
alla som kan lära sig något, på alla områden. Och att
delta Iåteruppbyggnaden av Angola medvetandegör
oss kvinnor och det kommer kanske att innebära att
en del traditioner försvinner.

- Fler människor behövs i Angola. Vad är OMA:s
åsikter om kvinnans rätt att själv bestämma hur
många barn hon vill ha och OMA:s Inställning till
abort och preventivmedel?

Ruth: De frågorna är inte aktuella I Angola nu. Vi
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är så få och vi behöver barn. Allra viktigast är att de
barn som föds, blir friska barn. VI har haft och har
fortfarande en hög barnadödlighet som vi måste be
kämpa.

- Men det är tungt för en kvinna att föda elva, tolv
barn, som många gör, särskilt på landsbygden.

Ruth: Jo, det är klart... det är naturligtvis frågor
som kommer att diskuteras.

- I ett samhälle som Angola har kvinnan spelat en
mycket avgörande roll i jordbruket. Det är hon som
varit ansvarig för produktionen, det är hon som med
hackan i handen brukat jorden och skördat. Kom
mer inte kvinnornas ställning att försämras nu när
jordbruket mekaniseras? Kommer inte utbildning i
modernjordbruksteknik att förbehållas männen?

Ruth: Nej, jag tror inte det. Vi har redan kvinnor
som utbildar sig till att sköta traktorer och som se
dan ska undervisa andra kvinnor. Och när vi bygger
upp våra kooperativ har män och kvinnor samma ar
beten.

- Men hittills har jag bara sett manliga traktor
förare. Samma problem uppstår inom industrin.
Kvinnor världen över väljer yrken som är förläng
ningar av hemarbeten som sjukvård, barnavård och
åldringsvård på grund av bl a osäkerhetskänslor vi
fått genom vår traditionella roll i samhället. Tar
OMA upp sådana frågor?

Ruth: Jo, det är nödvändigt att kvinnorna också
kommer med i andra yrken. Och här får vi mycket
inspiration från de socialistiska länderna. I Angola
måste vi nu utbilda tekniker och mekaniker. Ett av
våra största problem är transportproblemet, att
distributionen inte fungerar, därför att vi inte har
tillräckligt med lastbilar, lastbilschaufförer och repa
ratörer. Vi behöver också tekniker för elektriska in
stallationer etc. Våra liv beror på landets materiella
utveckling och vi måste alla hjälpa till. Alla. Varen
da man. Och varenda kvinna!
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- Vad gör OMA för att bekämpa prostitutionen?
Ruth: Det är framför allt ett ekonomiskt problem.

Ett arv från kolonialismen. VI började bekämpa
prostitutionen när Angola blev självständigt. Då för
svann den från ytan och gick under jorden. Och
finns alltså kvar. Det är ett svårt och långsiktigt ar
bete att få bort den.

- På många håll I Afrika utsätts unga kvinnor för
sexuella stympningar och clitorisdikotomi, att man
skär bort clitoris. Förekommer det också I Angola?

Ruth: I Angola kallas det mucanda och det prakti
seras på en del ställen. Det görs på flickorna när de är
mycket små, precis som omskärelsen av pojkar.
Som tur är, är det sällsynt, men finns alltså kvar.
Andra traditioner som vi vill få bort, men som fort
farande existerar, är brudköp och polygamI. Det
kommer att dröja mycket länge Innan de försvinner.
Kanske kommer det gå fortare i städerna. Vissa tra
ditioner och traditionella kunskaper vill vi dliremot
slå vakt om och bevara, t ex det som lir vlirdefullt
Inom folkmedicinen. Men traditioner som är för
nedrande för kvinnorna slåss vi mot. Som brudköp
som Innebär att mannen menar att det naturligtvis
är han som ska bestämma över hustrun eftersom
han köpt henne...

- Är det svårt att få kvinnorna att gå med lOMA?
Ruth: Nej, vi blir fler och fler och finns nu I

Angolas samtliga provinser. Svårigheterna är Inte att
kvinnorna Inte kommer till oss utan att vi saknar
material för en växande organisation. VI saknar det
allra mest elementära: papper, pennor, böcker, allt.
Från landsbygden vl1djar de till oss hlir I Luanda om
hjälp. De har svårt att arbeta just för att det t ex sak
nas papper och pennor. Och vi har Inget material att
skicka... Våra problem lir så många...

- Åtskilliga mlin slitter sig argt på tvären eller för
står I varje fall Inte kvinnornas kamp för frigörelse.
Som Luclo Lara påpekade 1Malanje: "det verkar
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som om en av de stora uppgifterna är att uppfostra
männen". Har OMA några konkreta planer inför
just det arbetet?

Ruth: Det handlar om att höja det politiska med
vetandet hos männen. Nu den 28 mars ska vi ha ett
seminarium för att planera debatter, möten och dis
kussioner om vad kvinnans frigörelse verkligen
Innebär. VI ska dessutom diskutera olika politiska
teman och Internationella problem. De här mötena
är också öppna för män och börjar i april.

På kvällarna rullar diskussionerna vidare. Både
om det allmänna politiska läget och om kvinnokam
pen:

- Och denna unika chans som kvinnorna har i
Angola nu när de verkligen behövs också utanför
hemmet, nu när varje människa med någon form av
kunskap behövs. Ska den chansen missas? Kvlnnor
na har ställt upp under befrielsekrigen, visat att de
kunnat fylla samma uppgifter som männen men
ändå är de Idag fortfarande "det andra könet"!

- Glöm Inte att det bara gått tre år sedan kriget
slutade! Ett tusenårigt patriarkat försvinner inte på
några år.

- De som tar hand om de "stora besluten" I landet
är männen. Som världen över...

- Och det skapar nya traditioner och vanor. Män
nen får träna vidare på sina uppgifter och vi kommer
efter Igen.

- Är en bit av förklaringen att männen fortfarande
ser oss som sexobjekt och att de förutom Iden rollen
också tycker att vi egentligen hör hemma med barn
och hushåll. Att kvinnor i deras församlingar bara är
undantag från "det andra könet" som bevisat att de
är lika "duktiga" som männen?

- Är det barnen? Är det för att männen alltid kan
komma Ifrån? Alltid lämna vad som helst, när som
helst. De behöver inte tänka på vem som ska ta hand
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om barnen för att ge sig Iväg på en konferens eller ett
möte. Har aldrig behövt göra det. Det har alltid fun
nits och finns alltid någon som tar hand om allt
praktiskt runt deras liv.

- Ska det alltid förbli så här? Nu när vi Inte längre
behöver ha barn I magen hela vårt vuxna liv... som
förr. Förr hade vi ju det.

- Men utan OMA, utan kvinnorörelsen världen
över, utan att stötta varandra och ge varandra mod,
kan vi aldrig hävda vår rätt och våra värderingar,
kommer vi fortsätta att vara"det andra könet".

- Men vi har OMA! VI har kvinnorörelsen!

Ruth Neto. OMAs nationella ordförande.

Jag skulle vilja beskriva Ruth Neto på något sätt. Hon utstrålar en
varm och lugn styrka och disciplin. För mig stämmer de orden bäst.
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Tillägg

Hur Angola underutvecklades

Förvandlingen av Angola till en utsugen koloni som
producerade jordbruksprodukter och råmaterial till
andra länder genomfördes av ett Portugal som slä
pade efter oerhört med sin egen utveckling I jäm
förelse med länder som t ex England och Frankrike.

Under perioden mellan ungefär 1550 och 1840 ka
rakteriserades Angola aven triangel handel mellan
Angola, Brasilien och Portugal.

Det mesta av slavhandeln gick på Brasilien.
Ungefär tre och en halv miljon slavar anlände levan
de av de sju miljoner som ryckts upp och fraktats
från Angola. De köptes och behandlades sämre än
boskap. De som aldrig kom fram hade klämts till
döds på överfyllda skepp eller svultit Ihjäl och läm
pats överbord.

Brasilien, som var portugisisk koloni fram till
1825, köpte slavarna för bl a arbete på sockerplanta
gerna och sålde i sin tur produkter till Portugal och
Europa. Portugal sålde vin och textilier till Angola
och förmedlade produkter till Brasilien.

Triangeln slöts.
Både Brasilien och Portugal, som gjorde stora för

tjänster på triangelhandeln, motarbetade en själv
ständig utveckling av Angola, motarbetade en strä
van efter en sådan utveckling hos en liten, ango
lansk medelklass som själv vilie behålla större delen
av vinsterna för att kunna lägga den i en egen pro
duktion som i så fall skulle komma att konkurrera
med Brasilien och Portugal.

På 1800-talet är det några aspekter I den allmänna
utvecklingen av det kapitalistiska produktionssättet
som också påverkat Angolas utveckling:

Kapitalismen spreds över världen. En konferens
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"§96 Infödda som inte lyder rekvireringen och v~g

rar arbeta eller avlägsnar sig från arbetsplatsen d~r de
satts att arbeta, ska återtagas, st~lIas inför domare el
ler domares representanter för att dömas som lös
drivare till fängelse eller straffarbete."

Om tvångsarbetet och slaveriet ber~ttar Domingo
da Silva 1965 för Robert Davezie i boken"Angola
nerna":

"Jag har också i vår tid... jag har själv sett dem
handla med slavar. Handelsm~n kom till Luanda.
De köpte varor som tyg och salt. Salt var av stort
värde i det inre Angola då. Och br~nnvin. Sen vand
rade de in i landet, passerade gr~nsen ~nda till
Kongos str~nder och en påse salt det var vad en slav
kostade. Sen byttes slavar mot kor eller oxar. Mot
slutet avslavtiden kostade en slaven ko eller en oxe.
Ända fram till 1924 och 1925 handlades det med sla
var om ~n inte öppet. Många europeiska handels
män köpte m~nniskor i smyg för att anv~ndadem på
sockerplantagerna.

Detta avslöjades och ersattes med kontraktsyste
met. Men kontraktsystemet ~r åtminstone enligt
min mening värre ~n slaveriet. För slavarna hade åt
minstone r~tt att stanna kvar hos ~garen då de arbe
tat hos honom många år. Han fick en grav n~r han
dog. Kontraktsarbetaren d~remot hade inga som
helst r~ttigheter. Dog han, kastades han bara undan
som en oskälig hund. Det har vi bevittnat otaliga
gånger och vi har gjort ideliga avslöjanden hur dessa
m~nniskor behandlas. Men vi stred inte med vapen
utan med pennor och det fanns ingen internationell
organisation som ville lyssna på oss."

I början av 1900-talet blev det kris för den ango
lanska kolonial marknaden. Kautschukpriserna
sjönk 1904. Senare sjönk både sisaIpriser och jord
nötspriser. Bara kaffe och bomull utvecklades. De
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inleddes i Berlin 1884 då Afrika delades upp mellan
europeiska länder. England, som fått sina delar av
Afrika men ville hejda Frankrikes och Belgiens
spridning söderut i Afrika, såg därför till att det sva
gare och av England beroende Portugal fick behålla
Angola och Mo~ambique.

Slavhandeln bröts ner. Den svarta befolkningen i
Brasilien växte nu snabbt och man behövde inte
längre importera slavar från Angola. Det föddes till
räckligt många svarta i Brasilien.

England och den internationella kapitalismen
ville öppna bl a Angola för exploatering eftersom be
hovet av råvaror ökade kraftigt. Det började bli nöd
vändigt med arbetare som det gick att flytta på och
som stod för sina egna reproduktionskostnader. Så
fungerade inte slaveriet och man ansåg att det borde
avskaffas.

Slavhandeln var alltså inte längre nödvändig och
England satte stopp för den med ett avtal med Por
tugal 1836. (Jämför med hur de amerikanska nord
staterna gick emot slaveriet på grund av sin in
dustrialisering med behov av rörlig arbetskraft i
motsats till sydstaternas behov av fortsatt slaveri 
en av anledningarna till det amerikanska inbördes
kriget.)

Efter 1870 skedde slavhandeln bara i smyg. De
portugisiska kolonialisterna i Angola försökte bevara
slaveriet så länge som möjligt, för om det upphörde
hade de ingen som kom för att arbeta på deras plan
tager. Men det problemet slapp de med hjälp aven
arbetslag som trädde i kraft 1899. Där slogs det fast
att offiCiella myndigheter och privatpersoner kunde
begära av administrativa myndigheter att förse dem
med arbetare.

Hur tvångsarbetet hindrade angolanerna från nå
gon som helst egen utveckling, hur tvångsarbetet i
själva verket var fortsatt, ofritt slaveri, syns bl a I en
paragraf i en lag från 1914:
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hus eller människovärdiga bostäder.
Folket behandlades som kreatur, med tvång och

stryk. Piskades.
Kostnaderna för arbetskraften var så låg att kolo

nisatörerna inte ens var Intresserade av tekniska för
bättringar. Man ökade I stället fortfarande vinsterna
genom att öka utnyttjad areal och antal arbetande.

För att öka sina vinster tog de vita också kaffejord
från svarta som ägde mindre jordlotter. Att det stora
upproret 1961 började I norra Angola samtidigt med
fängelseattackerna i Luanda, hade bl a sin grund
just Idetta.

Efter andra världskriget började det så små
ningom gå riktigt dåligt för Portugal.

Marknaderna för större delen av koloniala jord
bruksprodukter mättades. Stora Inköpskarteller bil
dades och de portugisiska kolonisatörerna blev själ
va offer för de imperialistiska ländernas politik.

Förhållandet mellan kapltallstländerna och u-län
derna hade förändrats efter andra världskriget. USA
var nu helt obestridd ledare och USA:s överlägsen
het reglerade normer för produktion och produkti
vitet. Kolonierna som producenter av jordbrukspro
dukter blev ett hinder för USA:s expansionism.

USA ville hellre ha råvaror som energi och mine
ral.

Portugal tvingades kalla In utländskt kapital som
skulle få utnyttja mineral och den bllllga arbetskraf
ten.

Vid början av 1960-talet fanns nu två modeller för
ekonomisk utveckling som kom att stå I motsätt
ning tlll varandra, dels en fortsättning av den tidi
gare extensiva jordbruksproduktionen med kon
traktsarbetare, dels utländska Investeringar med
avancerad teknik och stort, mellanstort och litet por
tugisiskt kapital I handel, Industri, service etc som
åstadkom en viss lokal kapitalbildning.

En llten kolonialportugisisk medelklass växte
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producerades extensivt, dvs hela tiden måste od
lingsarealen ökas och ända fram till början av
1960-talet fortsatte tvångsarbetet att vara motorn I
den koloniala ekonomin.

Vad Angola producerade var kaffe, sisal, säd, soc
ker, maniok, bomull, palmolja, fisk, boskap, dla
manterosv.

Tvångsarbetarnas urusla löner omöjliggjorde en
Inhemsk köpkraft. Denna började knappt att öka
förrän på 1950- och 60-talet.

Kolonialisterna nöjde sig med att utnyttja den
mänskliga arbetskraften så det var Inte någon efter
frågan I Angola på produktionsmedel eller energI.
Därför fanns det Inte heller någon anledning för en
lokal kapitalbildning förutom en viss Infrastruktur,
vägar och transporter och en del banker och andra
tjänster Istäderna.

Om man kort sammanfattar den senare utveck
lingen av Angola fram till 1960-talet ser den ut så
här:

Portugal fortsatte att utplundra sin koloni och sål
de Angolas jordbruksråvaror på världsmarknaden.
Och Angola fortsatte som avsättningsområde för
föga utvecklade produkter från Portugal. De portu
gisiska kapitalägarna samlade sina vinster hemma I
Portugal där de köpte produktionsmedel, huvudsak
ligen Importerade.

Angola dominerades nu av tre grupperingar: Por
tugal, de utvecklade kapitalistländerna och de stora
plantageägarna och handelsmännen I Angola.

Den svarta, angolanska befolkningen fick aldrig
någon skolundervisning och aldrig någon yrkesut
bildning förutom några få s k aSSimiIados som
tvingats förneka sitt afrikanska ursprung och, åt
minstone på ytan, helt anamma portugisiska värde
ringar.

Det var heller aldrig tal om att bygga några sjuk-
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Förslag till handlingsprogram mot
apartheid

- Kan du någonsin förstå hur det känns för oss att
vara fria, frågade Lulsa en dag.

- Det måste vara nästan omöjligt att förstå hur det
kändes för oss, att tillhöra ett förnedrat, koloniserat
folk, sedan hundratals år en förtryckt ras, den svarta
rasen. Hur vi var tvungna att ha Identitetskort om vi
ville gå ut, hur vi Inte fick gå vart vi ville, hur vi ald
rig, aldrig någonsin fick leva som människor. Som
de svarta har det ISydafrika Idag.

- Apartheidregimen måste krossas!
I april 1978 var OMA värd för en rundabordskon

ferens I Luanda organiserad av FDIM och Pan Afri
can Organisation of Women Inom ramen för FN:s
arbete mot rasism och apartheid.

Temat var: att stärka solidariteten med barnen,
kvinnorna och folken I Sydafrika, 21mbabwe och
Namlbla I deras kamp för nationell befrielse, själv
ständighet och progressiv utveckling och fred I
Afrika.

Deltagarna diskuterade situationen Isödra Afrika,
apartheidpolitiken och dess följder, förtrycket och
exploateringen av Namlbla och 21mbabwe. De för
dömde de Imperialistiska stater som trots alla resolu
tioner som tagits I FN om vapenembargo, ändå för
ser Sydafrika och Rhodesia med vapen och som fort
sätter sina Investeringar Idessa länder. De fördömde
brott som begås av de rasistiska regimerna I södra
Afrika: massaker på barn, mord på politiska fångar,
tortyr, tvångsförflyttningar av afrikanska medbor
gare, bekllmpandet av de nationella befrielserörel
serna, aggressionshandlIngar mot folken I Angola,
Mo<;ambique, Zambia och Botswana och ockupatio
nen av Namlbla.
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fram I Angola.
Industrin behövde nu bara "fri" avlönad, rörlig

arbetskraft, stick I stäv mot plantageägarna och de
ras behov av kontraktsarbetare.

För det utländska kapitalet var det Inte 11l.ngre
nödvll.ndlgt med en strll.ng politisk dominans från
Portugal. En lokal borgarklass kunde tillåtas. För
storkapitalet var självständighet för Angola möjlig
om den bara Inte rubbade de ekonomiska mekanis
merna.

Den neokoloniala lösningen var t o m önskvärd.
Men andra krafter önskade också självständighet.

Men en oberoende självständighet.
1961 började den vll.pnade befrielsekampen.
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Vid rundabordskonferensen framkom det att det
Inom kvinnorörelsen fanns en växande opinion mot
vapenleveranser till rasistregimer. Den sydatlantIs
ka blockblldnlngen och att Sydafrika skaffar sig
kärnvapen diskuterades också.

Förslag till handlingsprogram:
Fördöma apartheidpolitiken som praktiseras av

minoritetsregeringen I Sydafrika, fördöma den ille
gala ockupationen av Namlbia, terrorregimen och
rasismen I21mbabwe.

Informera allmänna opinionen med hjälp av
press, radio och TV om den rasistiska regimens
omänskliga handlingar.

Stärka stödet till de legitima representanterna för
folken i södra Afrika: ANC i Sydafrika, Patriotiska
Fronten I21mbabwe och SWAPO INamlbla.

Organisera solidaritetskampanjer med de sydafri
kanska kvinnorna och barnen, ge dem all hjälp som
är möjlig, hjälpa de tusentals kvinnorna och barnen
från 21mbabwe och Namlbla som lever som flyk
tingar I Angola, Botswana, IMo~amblque och Zam
bia.

Högtidlighålla 16 juni till minne av Soweto, en
historisk dag I det sydafrikanska folkets kamp och
vädja till alla progressiva krafter I världen om ett
materiellt stöd, även studlestlpendler, för sydafri
kanska studenter.

Organisera kampanjer mot dödsstraffen för fri
hetskämpar dömda av de rasistiska mInoritetsre
gimerna I södra Afrika och även de förtäckta mor
den I fl1ngelserna.

Utöva påtryckningar på imperialiststaterna så att
dessa upphör med sitt samarbete med Sydafrika på
kärnvapenområdet och förbjuda leveranser av mate
rial som möjliggör kärnvapenproduktlon Idessa län
der och stärka motståndet mot neutronbomben.

IntenSifiera kvinnoorganisationernas kamp mot
apartheid.
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Befästa enheten med andra massorganlsatloner
för att utöva kraftigare påtryckningar på västvärldens
regeringar för att ålägga dem att följa sanktionerna
och vapenembargot mot Sydafrika och Rhodesia.

Försöka göra Info-rmatlonen om barns och kvin
nors situation Isödra Afrika lättillgängligare.

Utöva påtryckningar på regeringarna I de länder
som fortfarande har förbindelser med rasistiska regi
mer så att de ekonomiskt Isolerar Sydafrika och
vädja till alla arbetare I dessa länder att vägra trans
portera varor till Sydafrika.

Försöka få kunder Ibanker som Investerar ISydaf
rika att dra tillbaka sina penningplaceringar ur dessa
banker.

Uppmana alla afrikanska kvinnor att de begär av
sina regeringar att via GAU erkänna ANC från Syd
afrika, Patriotiska Fronten från 21mbabwe och
SWAPG från Namlbla som enda representanter för
folken Idessa länder.

Uppmana kvinnoorganisationerna att skriva pro
testprev till justitieministern (Union Buildlngs, Pre
toria) och begära att alla politiska fångar friges.

Så brett som möjligt fira den 9 augusti, den syd
afrikanska kvlnnodagen och organisera protest
möten utanför sydafrikanska ambassader I hela värl
den för att protestera mot de orättvisor sydafri
kanska kvinnor och barn utsätts för.

Deltaga I möten den förste juni, Internationella
Barndagen, för att Informera om barnens situation I
Sydafrika.

Kräva av regeringar, som ännu Inte godkänt och
verkställt den Internationella överenskommelsen av
år 1965 om att utplåna alla former av rasdiskrimine
ring och den Internationella överenskommelsen om
att utplåna apartheid av år 1973, att ratificera och
verkställa dem.

Informera FN om rundabordskonferensens arbete
och arbetsresultat och Informera FN:s speciella In-
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stitutloner, särskilt UNESCO, om de uttalanden
som tagits av deltagarna I konferensen ILuanda.

Uppmana Internationella fackliga organisationer I
vilka kvinnorna spelar en betydelsefull roll att stärka
solidariteten med kampen mot de multinationella
monopolen som fortsätter att samarbeta med och
stödja rasistregimerna Isödra Afrika.

Presentera en rapport tl1l KDV:s råd som håller
möte I maj 1978 I Moskva för att detta mötes delta
gare vidarebefordrar de konkreta förslagen till kvin
nor Ihela världen.
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OMA:s stadgar Malanje 1978

Kapitel I

Definition och målsättningar

Definition

art-J OMA är en organisation för alla angolanska kvinnor oav
sett politiska eller religiösa åsikter, som vill kämpa för sin eman
cipation och för att delta I revolutionen och byggandet av socia
lismen.

Må/sättningar

art-2 OMA bör arbeta för att de angolanska kvinnorna helt och
fullt skall delta I landets ekonomiska och politiska liv och hela
tiden kämpa för att höja sin utbildningsnivå och sin kulturella
nivå.

art-3 Enligt MPLA:s riktlinjer bör OMA utbilda de angolanska
kvinnorna I den vetenskapliga socialismen och proletära Inter
nationalismens anda.

art-4 OMA kämpar för att utveckla en ny Insikt hos den ango
lanska kvinnan och bekämpar alla uttryck för stam- och ras
tänkande och alla ärvda laster från det kolonial-kapitalistiska
samhället.

art-5 Alla angolanska kvinnor över 16 år som erkänner OMA:s
stadgar och är aktiva I något av OMA:s organ och på ett konse
kvent sätt kämpar för att OMA:s mål skall förverkligas, kan bli
medlemmar lOMA.

art-6 Att gå med lOMA är frivilligt och Individuellt och ny
medlem föreslås aven OMA-medlem. Medlemskapet god
känns av distrIktssekretarIatet och träder I kraft sedan distrikts
medlemsrnötet ratificerat ansökningen.

Plikter och rättigheter

En medlem lOMA har följande skyldigheter:

132



a) att känna till stadgarna och kämpa för dess principer.
b) att vara ett föredöme I arbetet och kämpa för att ständigt för
bättra det politiskt-Ideologiskt och tekniskt-vetenskapligt.
c) att delta aktivt på möten, respektera fastställda arbetsmeto
der och slutföra ålagda uppdrag.
d) att delta aktivt I landets sociala och politiska liv, medverka
till stärkandet av den nationella ekonomin, landets försvar och
säkerhet och bidra till höjandet av folkets kulturella nivå och ut
bildningsnivå.
e) att vara uppriktig, ärlig och trogen folket och revolutionen
och sätta massornas Intressen före sina egna personliga Intres
sen. Medlemmar spm har ledande poster skall föregå som
exempel I ödmjukhet och lojalitet och hela tiden ta del av bas
gruppernas problem.
f) att betala medlemsavgiften som bestäms av organisationen.

art-8 En medlem lOMA har följande rättigheter:

a) Välja och bli vald till ledningen för olika organ.
b) delta I organisationens möten och konferenser och fritt säga
sin mening om vilket ämne som helst och på så vis medverka
till beslut som tas.
c) Inte ohörd utsättas för tillrättavisning. Medlem lOMA kan
gå till högre Instans om hon utsätts för en tillrättavisning som
hon anser orättvis.

art-9 Det är en skyldighet och en rättighet att utöva kritik och
självkritik för att bekämpa misstag och förbättra arbetsmetoder.
Kritiken bör göras inom organisationen och på ett kamratligt
sätt så att personen I fråga får tillfälle att ändra sig. Det får inte
vara en personlig attack. Det skall Inte vara formell utan en
medveten självkritik som kan ge praktiska resultat genom att
fel som begåtts rättas till.

Tillrättavisningar

art-JO Medlem av organisationen som går emot stadgarna, Inte
följer fastställda beslut och normer och som har ett uppträdande
som är ovärdigt OMA, utsätts för disciplinära åtgärder.

Tillrättavisningar skall Inte ses som ett straff utan som ett sätt
att ändra medlemmar I fråga för att stärka organisationens enhet
och sammanhållning.

art-JJ Tillrättavisning skall bara genomföras efter en ytterst
noggrann analys av anklagelsen med medlemmens ansvars
stäIlning och felets allvarsgrad Iåtanke.
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art-I2 Disciplinära åtgärder är följande:
personlig censur
offentlig censur
lägre befattning
avstängning
uteslutning

art-l3 Åtgärderna, förutom uteslutning, bestäms av närmast
högre Instans. Uteslutning av medlem kan bara ske efter ratifi
cering av OMA:s nationella kommitte.

Struktur och arbetsmetoder

art-l4 OMA är organiserad på följande nivåer:
nationell
provins-
stads-
kommun-
by-
kvarters-

art-I5 Ledande organ på nationell nivå är:
kongressen
nationella kommitten
nationella verkställande utskottet

art-I6 På provins, stads-, kommun-, by- och kvartersnivå:
medlemsrnöten
kom mitten
verkställande utskott

art-l7 OMA:s basorganisatIon l kvarter och byar på landsbyg
den är sektionen som har medlemsrnöten och sektionsutskott.

art-I8 ledning på olika nivåer väljs demokratiskt av kongressen
och de olika nivåernas medlemsrnöten.

art-I9 Formerna för nominering av kandidater till kongressen
och till provlns-, stads-, kommun- och kvarterskommitteer
fastställs av Nationella Kommitten.

Arbetsmetoder

art-20 Den grundläggande arbetsmetoden Inom organisationen
är den demokratiska centralismen. Enligt denna princip bör
OMA:s arbete fastslås på följande sätt:
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a) val av alla Instanser från basnivå till högsta nivå.
b) lägre Instanser underställs högre.
c) lägre Instanser skall regelbundet Informera högre om sina
aktiviteter och beslut från högre Instans är bindande för lägre.
d) fria diskussioner om OMA:s problem i varje Instans. Sedan
beslut tagits är dessa bindande för alla medlemmar och minori
teten får följa majoritetens åsikter.
e) praktiserande av principen om kollektiv ledning vilket inte
utesluter individuellt ansvar för fullföljandet av fastställda
arbetsuppgifter.
f) praktiserande av kritik och självkritik och öppen Idedebatt
med syfte att rätta fel och stärka organisationen.

Kapitel V

Kongressen

art-21 Kongressen är högsta beslutande Instans lOMA och hålls
vart tredje år.

art-22 Kongressen Inkallas av OMA:s Nationella Kommltte
som också kan inkalla extra kongress om det är nödvändigt. I
bägge fall skall kallelse utgå minst två månader I förväg.

art-23 Kongressen är beslutsmässig om den genom sina närva
rande delegater representerar minst 2/3 av OMA:s medlemmar.

art-24 Kongressens uppgifter är att:

a) behandla, diskutera och godkänna organisationens verksam
hetsberättelser presenterade av Nationella KommItten.
b) diskutera och fastställa allmänna verksamhetslInjer som
organisationen skall fullfölja till nästa kongress.
c) diskutera, ändra och godkänna OMA:s stadgar.
d) välja medlemmar till Nationella Kommitten.

Nationella kommitten

art-25 Nationella KommItten är den Instans I den nationella
ledningen som försäkrar att kongressens rlktllnjer följs I hela
organisationens verksamhet Iperioden mellan två kongresser.

art-26 Nationella Kommitten väljs av kongressen bland kandi
dater som föreslagits av organisationens provinsmöten.
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art-27 Nationella Kommitten består av högst 40 ledamöter och
Inkallas två gånger om året och kan Inkallas tll1 extra möte på
begäran av nationella ordföranden eller om minst 2/3 av orga
nisationens medlemstal så begär.

art-28 Nationella kommittens uppgifter är att:

a) vidta alla nödvändiga mått för tll1ämpandet av kongressens
riktlinjer.
b) leda och kontrollera all OMAs verksamhet och hjälpa de
olika Instanserna att fullfölja sina uppgifter.
c) diskutera och godkänna alla dokument och förslag som skall
presenteras för kongressen och studera kvinnofrågor, nödvän
diga för OMAs målsättningar.
d) regelbundet Informera om organisationens verksamhet.
e) välja nationella ordföranden och de ledamöter som skall
utgöra nationella verkställandet utskottet.
f) framlägga förslag tll1 de nya ledamöterna I Nationella Kom
mitten.
g) göra uttalanden om OMA:s Inställning tll1 händelser på In
tern och yttre nivå.

Nationella verkställande utskottet

Nationella verkställande utskottet är den Instans som leder
OMA:s verksamhet mellan Nationella Kommittens möten och
består av: nationella ordföranden, sekreterare för politiska frå
gor, organisatIonssekreterare, sekreterare för utbildning och
kultur, sekreterare för Information och propaganda, sekreterare
för produktivt och socialt arbete, sekreterare för utrikes relatio
ner, sekreterare för organisationens räkenskaper.

Specialparagraf

Nationella ordföranden har utslagsröst.

art-JO Nationella verkställande utskottet har som uppgifter:

a) verkställa och låta verkställa av kongressen och Nationella
Kommitten fattade beslut och fastställda uppgifter.
b) Informera Nationella Kommitten om organisationens verk
samhet.
c) komma med förslag till Nationella Kommitten om åtgärder
som syftar tll1 att ständigt förbättra organisationens verksam
het.
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art-J1 Varje sekreterare samordnar arbetet Isitt departement.

Nationella ordföranden

art-J2 Tillkommer ordföranden att:

a) leda, Inrikta och kontrollera OMA:s olika Instansers verk
samheter.
b) Inrikta och samordna de olika sekretariatens verksamhet.
c) vara ordföranden vid Nationella Kommittens och Nationella
Verkställande Utskottets möten.
d) representera och vara OMA:s ombud på nationell och Inter
nationell nivå.
e) varje gång det är nödvändigt delegera uppgifter till andra
ledamöter av nationella verkställande utskottet.

Kapitel V

Provins-, stads-, kommun-, kvarters- och byinstanser.

art-JJ Medlemsrnöten på provlns-, stads-, kommun-, kvarters
och bynlvå är högsta Instans på respektive nivå.

art-J4 Medlemsrnöten består av respektive nivås. kommltte
ledamöter och ombud som valts på möten på närmast lägre
nivå.
Specialparagraf:
På landsbygden består kommunrnötet förutom av respektive
kommittes ledamöter också av ombud valda I bysektionerna. I
byar som bara har en sektion består bymötet av själva sektions
mötet.

art-J5 Uppgifterna för provlns-, stads-, kommun-, kvarters- och
bymötenär:

a) analysera och diskutera verksamhetsberättelserna som fram
läggs av respektive nivås kommitte.
b) diskutera och dra riktlinjer för verkställandet av beslut och
uppgifter från högre Instanser inom OMA.
c) välja kommitteledamöter på respektive nivå.
d) föreslå kandidater till kommitten på närmast högre nivå.

art-J6 Provinsrnöten Inkallas vartannat år, stads- och kommun
rnöten en gång per år. Kvartersmöten inkallas var sjätte månad
och extra när det anses nödvändigt och i bägge fallen skall kal
lelse utgå minst en månad före dess hållande.
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Provins-, stads-, kommun-, och kvarters- (eller by-) kommitte

art-37 Provlns-, stads-, kommun- eller kvarters (eller by-) kom
mitte utgör högsta ledning på respektive nivå mellan två möten.

art-38 Dessa kommitteer väljs på respektive nivå bland kandi
dater föreslagna av möten på närmast lägre nivå.
Specialparagraf: antalet kommittemedlemmar på olika nivåer
bestäms av Nationella Kommitten.

art-39 Dessa kommitteers uppgifter är att:

a) leda verksamheten Iorganisationen mellan två möten på res
pektive nivå.
b) vidta nödvändiga mått för att reglera olika Instansers funk
tioner.
c) välja bland sina medlemmar de som skall utgöra verkställan
de utskott på respektive nivå.
d) regelbundet Informera om hur arbetet fortlöper.
e) utarbeta och godkänna studier och förslag och presentera
dem för högre instanser med syfte att stärka organisationens
aktivitet.

art-40 De verkställande utskotten är permanenta organ som
ansvarar för organisationens aktivitet på respektive nivå mellan
kommittemöten.

art-4J Verkställande utskott på provlns-, stads-, kommun-,
kvarters- och bynlvå består av:
ordförande
sekreterare för politiska frågor
organisationssekreterare
sekreterare för utbildning och kultur
sekreterare för Information och propaganda
sekreterare för produktivt och socialt arbete
sekreterare för räkenskaper

Specialparagraf; Vid särskilda tillfällen när det anses nödvän
digt kan verkställande utskottets sammanställning ändras
vilket då skall ratificeras av närmast högre Instans.

art-42 Dessa verkställande utskotts uppgifter är att:
a) fullgöra och låta fullgöra uppgifter från möten och kom
mitteer på respektive nivå.
b) samordna och Inrikta organisationens aktiviteter på respek
tive nivå mellan respektive Kommittemöten.
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c) utarbeta förslag till respektive KommItte angående nödvän
diga åtgärder för att förbättra organisationens arbeten.

Provins-, stads-, kommun-, kvarters- och byordjöranden

art-43 Ordförandens uppgIfter är att:

a) leda och kontrollera verksamheten hos de olika Instanserna
på respektive nivå.
b) samordna och kontrollera utskottens arbete på respektive
nivå.
c) sitta ordförande vid kommitte- och verkställande utskotts
möten.
d) delegera uppgifter när så är nödvändigt till annan ledamot
av verkställande utskott.

Kapitel VI

OMA:s basorganisationer

Sektionerna

art-44 Sektionerna är OMA:s basorganisatIoner och fungerar på
kvarternsnivå eller på bynlvå på landsbygden.

art-45 OMA-Instanser på sektionsnivå är sektionsmöten och
sektIonsutskott.

Sektionsmätet

art-46 Sektionsmötet är OMA:s högsta Instans på kvarterssek
tIonsnivå (eller bynlvå) och består av organisationens alla med
lemmar på den nivån. Den Inkallas en gång om året för att välja
utskott och en gång l månaden för ordinarie möten.

art-47 Sektionsmötets uppgifter är att:

a) att diskutera verksamhetsplaner som skall verkställas av alla
medlemmar, samt utarbeta rIktlinjer för deras genomförande.
b) att lämna förslag till högre Instans för att ständigt förbättra
organisationens verksamhet.
c) att välja bland sektionsmedlemmarna vilka som skall utgöra
sektionsutskottet och respektive ordförande.
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Sektionsutskottet

art-48 utskottet är sektionens permanenta Instans, strukturerat
enligt stadgarna med hänsyn tagande till varje kvarters eller bys
konkreta förhållanden. Utskottets uppgifter under ledning av
ordföranden är att verkställa och låta verkställa verksamhets
planer som fastställts av organisationen.

Kapitel VII

art-49 OMA:s tillgångar består huvudsakligen av medlemsav
gifterna samt bidrag och gåvor och Inkomster från försäljning av
olika materiel.

Kapitel VIII

Emblem

art-50 OMA:s emblem: fanan och emblemet.

a) OMA:s fana är en röd rektangel med organisationens
emblem Imitten.
b) OMA:s emblem ären cirkel med röd botten i vars mitt befin
ner sig, I svart, profilen aven kvinna med ett gevär på skuldran
och med inskription I gult ORGANIZACÄO DA MULHER
ANGOLANA-OMA.

Kapitel IX

Ändring av stadgar och upplösning av OMA

Ändring av stadgar

art-5J Dessa stadgar kan endast ändras av OMA:s kongress.

Upplösning av OMA

art-52 OMA kan endast upplösas efter kongressbeslut. Om
organisationen upplöses tillfaller alla tillgångar den angolanska
staten. .
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Kapitel X

Utelämnanden

art-53 Fall som utelämnats I dessa stadgar kan lösas genom för
ordning av OMA:s Nationella KommItte.

Kapitel XI

art-54 OMA tillhör F.D.I.M. Federa9äo DemocratIca Inter
naclonal de Mulheres, KDV, och Organlza~äo Pan-Afrlcana de
Mulheres.

(KDV - Kvinnornas Demokratiska Världsförbund).
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