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OM BOCKTR

Kvinnor itid och rum
Redigerad av
Hjördis Levin och
Katarina Wallin
Kvinnor i tid och rum heter en
liten och tunn bok, som kom ut i
början av året.

Boken är redigerad av Hjördis
Levin och Katarina Wallin. I
boken medverkar elva kvinnor
med små, korta berättelser och
dikter. Berättelserna har olika
teman, som t ex "En vanlig dag
på kvinnojouren" och "Minnes-
bilder från Hinsebergsflingel set
(18 april 1983)".

Flera gömda och glömda
kvinnor i historien tas fram. Dit
hör Frances Willard, på 1 800-talet
i Amerika en berömd metodist
och två abedissor på 1400-talet,
Jeanne de Jussie och Marie
Dentiöre, som båda forfoljdes på
grund av sin religiösa tro.

Elly Engstedt
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Förintelseindustrin
Norman G.Finkelstein
Ordfront

Ett otroligt ämne, kan det tyckas.
Kan det verkligen finnas en
profi tering på Förintel sen.
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Ja, visar Norman G. Finkelstetn
och visar på ett övertygande sätt hur
Förintelsen har plockats fram ur
gömmorna for atttjäna ett politiskt
syfte. Innan 1967 drog möten och
konferenser om Förintelsen bara
nägratiotal deltagare i USA och de
stora judiska organisationerna
motsatte si g minnesmani festati oner
av Förintelsen. I Kalla Krigets anda
ställde de sig på USA:s sida även
när det innebar att acceptera ett
upprustat Västtyskland. F'örst efter
1967 upptäckte den amerikanska
judiska eliten Israel. Skillnaden var
att Israels krigsformåga hade gort
landet strategiskt intressant för
USA:s makt elit.

Finkelsteins bok har redan
recenserats en gång i Vi Mänskor.
Eftersom den är högaktuell villjag
gärna påminna om den. Att läsa
Förintelseindustrin, hjälper till att
förstå de maktstrategiska hänsyn
som finns bakom den till synes
olöslisa konflikten.

Caroline Runesdotter
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Blackout
Johanne Hildebrandt
Bokförlaget DN

Fortfarande fl era generationer efter
Barbro Alvings reportage från
spanska inbördeskriget är det få
kvinnor som är krigskorrespon-
denter.

Johanne Hildebrandt är i alla fall
en sällsynt erfaren sådan, med tio
år rapporterande från Balkan på
meritlistan. Blackout är en samling
av hennes reportage. Om du inte
redan vet hur civilbefolkningen
drabbas i krig, ska du läsa den här

boken. Men du får också veta en
del om de krigforande och om FN
trupperna.

Hon har följt svenska även-
tyrare som tagit värvning som
legosoldater - eller FN- soldater,
träffat dem både där och hemma i
Sverige. Man får nästan en känsla
av att Johanne Hildebrandt varit
med och sett allt under de tio år
hon rapporterade därifrån.

Caroline Runesdotter
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Katarinas sovjetiska
U pplevelser
Maria Zennström
Bon n iers

Landet där allt kan hända - det
gamla Sovjetunionen. Huvud-
personen Katarina, upplever det
mesta i landet i slutet av åttiotalet
i det som fortfarande var Soviet-
unionen.

Författarinnan gick själv på
Filmhögskolan i Moskva under den
tiden. Boken är inte bara
hänförande vacker att se på, men
också en njutning att läsa. I
ögonblicksbi lder som känns väldi gt
genuina får vi följa Katarinas
upplevelser i det sovjetiska
samhället i olika miljöer i
Leningrad, i Moskva, på filmskolan
och hennes esna forskninssresor.

Caroline Runesdotter
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"Sonningen ör ollos joktrop
men inte mån gas byte."
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George Berkely


