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ÄLVÄNGEN. Var tredje 
kvinna i världen blir 
någon gång under sin 
livstid utsatt för våld. 

Den ideella organisa-
tionen Zonta Interna-
tional arbetar både in-
ternationellt och lokalt 
för att stärka kvinnors 
ställning. 

Inger Sjölund från 
Älvängen är en av 38 
medlemmar i den lokala 
Zontaklubben där Ale 
och fyra andra kommu-
ner ingår. 

Engagemanget för kvinnors 
rättigheter har hon med 
modersmjölken. 

– Min mamma var tidigt 
medveten och engagerad i 
jämställdhetsfrågor, så jag 
har alltid haft det med mig. 

Intresset för globala frågor 
grundar sig från början i ett 
brinnande språkintresse och 
hon har även haft möjlighe-

ten att arbeta med interna-
tionellt fokus under sin långa 
anställning inom Volvo.

När en kollega frågade om 
hon inte ville vara med och 
starta upp en lokal Zonta-
klubb i Kungälvsområdet var 
svaret givet.

Det var 1990 och idag 23 
år senare är hon fortfarande 
lika engagerad.

– Jag ville göra en insats 
för kvinnor runt om i värl-
den och i min närhet. Det 
är så många som drabbas av 
våld och utsatthet av olika 
slag, inte bara i andra delar 
av världen utan även här runt 
omkring oss och det pågår 
hela tiden.

Genom olika evenemang 
och kampanjer samlar Zonta 
International in pengar till 
olika projekt i syfte att stötta 
kvinnor, lokalt såväl som 
internationellt. 

Bland projekten syftar ett 
till att förhindra att HIV och 

AIDS överförs från mor till 
barn. Ett annat projekt som 
man intresserat sig mycket 
för i Kungälvsklubben är 
”Liberia Fistula program”. 
Det innebär hjälp i form av 
sjukvård till kvinnor som 
drabbats av fistlar i underli-
vet till följd av komplicerade 
förlossningar. Olika besvär 
som exempelvis inkontinens 
gör att många blir utfrysta 
från sina byar och familjer. 
Dessa besvär kan botas med 
en operation, men det saknas 
pengar.

Förutom de stora projek-
ten vars ramar fastställs på 
internationell nivå, driver 
den lokala klubben även egna 
projekt.

– Varje år ordnar vi till 
exempel en stor modevisning 
med unikt designade kläder 
på Fregatten i Stenungsund. 
Då är alla medlemmarna 
med och bakar och greja. I 
år samlade vi in över 15 000 
kronor netto. Genom åren 
har vi även gett bidrag till 
kvinnojourer och jag minns 
när vi skrapade ihop ett helt 
hem till en familj, berättar 
Inger.

Efterfrågar unga
Kungälvsklubben stöttar 
även Tjejlyftet och delar 
varje år ut stipendium till 
unga driftiga tjejer som enga-
gerar andra i sin omgivning. 

– Vi är alltid öppna för nya 
samarbeten och vill gärna 

BOHUS. Nytt namn och 
framförallt nya ägare.

Café Bohus ska 
åter bli den naturliga 
mötesplatsen för folk i 
centrum.

– Det är åtminstone 
ambitionen. Vi ska 
göra vårt yttersta för 
att kunderna ska hitta 
tillbaka, säger Karolina 
”Karro” Hizak.

Bäckstrands Café är ett 
minne blott och istället 
hälsar Karolina Hizak väl-
kommen till Bohus Café.

– Här är en knutpunkt, 
så visst finns det förutsätt-
ningar att kunna bedriva en 
bra rörelse. Verksamheten 
övergick i ny regi den förste 
oktober och de kunder jag 
mött hittills är extremt vän-
liga. Det är bara lite glest 
med dem, skrattar ”Karro”.

Fastighetsägaren, Ale-
byggen, ska inom kort förse 
cafélokalen med ett nytt golv. 
Ny inredning är att vänta och 
dessutom ska skylten på fasa-
den bytas ut.

– Nu är det nya vindar som 
blåser, konstaterar ”Karro”.

Bohus Centrum förfogar 
numera över ett traditio-
nellt café med alltifrån goda 
smörgåsar och baguetter till 

diverse olika bakverk.
– Vi tillhandahåller också 

en del varma rätter, som 
exempelvis lasagne, pytt i 
panna och kyckling med 
potatis. Sedan har vi matbröd 
till försäljning, såväl vanliga 
tårtor som smörgåstårtor 
finns att beställa, poängterar 
”Karro”.

December innebär en 
strykande åtgång på lussekat-
ter och pepparkakor. Efter 
nyår är det en annan favorit 
som knackar på dörren.

– Då blir det semletider. Vi 
är snart där, säger ”Karro”.

Karolina Hizak har ett för-

flutet inom servicehandeln, 
men det är första gången hon 
tjänar kunderna i ett café. 
Hon trivs i sin nya roll.

– Det är kul! Mackorna 
och rörorna gör jag själv. Det 
är ett eget hemligt recept, 
förklarar hon.

Nyligen tvingades service-
butiken i centrum att stänga, 
men det ödet ska inte drabba 
Bohus Café.

– Det hoppas jag verkligen 
inte. Bohusborna behöver ett 
ställe att träffas på, samtidigt 
som de kan avnjuta en god 
fika, avslutar Karolina Hizak.

JONAS ANDERSSON

– Bohus Café ska locka kunderna tillbaka
Nya vindar i centrum

Karolina ”Karro” Hizak hälsar kunderna välkomna till Bohus 
Café. Just nu är lussekatten hett efterfrågad av gästerna.

– Organisationen Zonta verkar både globalt och lokalt

Engagerar sig för världens kvinnor

ZONTA
• Zonta International är en ideell 
organisation som finns i 65 länder 
världen över med sammanlagt över 
30 000 medlemmar.
• Bildades i Buffalo, USA 1919.
• Arbetar för grundläggande mänsk-
liga rättigheter för kvinnor och har 
konsultativ status i flera FN-organ 
och i Europarådet.
• Målet är att stärka kvinnors 
ställning över hela världen genom 

förbättrade förutsättningar när 
det gäller hälsa, utbildning och 
yrkesutveckling. 
• Zonta i Kungälv bildades 1990 
och består idag av 38 medlemmar 
i Kungälv, Stenungsund, Ale, Tjörn 
och Orust. 
• All administration betalas av med-
lemsavgifter, varpå alla insamlade 
medel kommer till hjälp för kvinnor.

LÖDÖSE. En naken och 
sann berättelse.

Med hjälp av hör-
lurar fick eleverna i 
årskurs 9 på Ting-
bergsskolan ta del av 
Peters självupplevda 
historia.

20 år gammal blev 
han indragen i en 
skåpbil och misshand-
lad, märkt av nazister.

Det hände en kväll när 
Peter hade kört in på en 
mack för att tanka bilen och 
fylla på luft i däcken. Fast 
det är egentligen inte det 
som föreställningen handlar 
om. Den vidrör istället allt 
det som hände efter. Om att 
Peter inte vågade berätta 
för någon vad som hade 
hänt. Och att han sedan, 
när det gått några år, fort-
farande inte vågade berätta. 
För att han skämdes över 
det han varit med om. För 
att han skämdes över att han 
inte hade berättat.

Sann historia
Peter finns i verkligheten, 
men gestaltades i Ting-
bergsskolans klassrum av 
Ola Hedén. Han behöver 
inte säga så mycket, han tar 
några danssteg då och då 
och avslutar med att stämma 
upp i Håkan Hellströms 
”Det kommer aldrig va över 
för mig”. Varför dansar han, 
varför sjunger han på slutet? 
Två frågor som en del elever 
fortfarande lär fundera över.

– Varför detta lyckorus 
på slutet? Är historien sann? 
Det är nog de vanligaste frå-
gorna som vi får, säger Mari 
Hansson från Regionteater 
Väst som tillsammans med 
Ola Hedén genomförde 
klassrumsföreställningen 
”Research”.

Mari och Ola finns alltid 
tillgängliga för diskussion 
efter föreställningens slut. 
Den här gången är det inte 
någon som dröjer sig kvar, 
utan alla lämnar klassrum-
met samtidigt. Några elever 
ser mer sammanbitna och 
berörda ut än andra.

– Det finns ett lärarma-
terial med samtalshandled-
ning. Vi uppmuntrar till 
diskussion i klassen. Ibland 
tar det sin lilla tid att ta in 
berättelsen och frågorna 
kommer först lite senare. 
Det händer att det kommer 
fram elever till oss i bamba 
och ställer frågor kring 
föreställningen, berättar 
Mari.

Research handlar om 
ensamheten och tystanden. 
Alla de strategier, knep och 
lögner som Peter byggde 
sitt liv på. Den handlar 
också om kroppen. Och 
hur det man är med om, är 

något som kroppen får bära 
på. Peters kropp blev ett 
objekt, en container, något 
att slänga skit i. Peters 
kropp var nedsmutsad och 
full av skam.

Speciell
Berättelsen tar också upp 
en hel del om vad som 
hade hänt om Peter valt 
att berätta. Vad hade hänt 
om han aldrig hade åkt till 
macken?

– Jag tycker det är en 
speciell och mycket bra 
föreställning, säger Tove 
Hjort, barnkultursamord-
nare i Lilla Edets kommun 
som glädjer sig åt ett fördju-
pat samarbete med Region-
teater Väst nästa år.

– Då ska alla elever i 
grundskolan få se en före-
ställning, teater eller dans, 
med Regionteater Väst.

JONAS ANDERSSON

Ola Hedén och Mari Hansson från Regionteater Väst gäs-
tade Tingbergsskolan i torsdags med klassrumsföreställ-
ningen Research.

– Research är en 
sann berättelse

Känsloladdad klassrumsföreställning

komma i kontakt med andra 
lokala verksamheter som 
riktar sig till tjejer och kvin-
nor.

”Zonta says no” var 
namnet på den senaste kam-
panjen som genomfördes 
under november månad och 
syftade till att synliggöra och 
lyfta frågorna om hot och 
våld mot kvinnor och flickor. 
På Citygross i Kungälv kunde 
man då köpa organisationens 
orange armband till förmån 
för de olika projekten. 

Inger Sjölund är en av 38 
medlemmar i Kungälvsklub-
ben och hon hade önskat att 
fler unga ville engagera sig. 

– Nu är vi ett gäng äldre 
kvinnor och vi behöver få in 
fler unga som kan bidra med 
sina perspektiv. Vi försöker 
att få en spridning på med-
lemmarna, både var gäller 
yrkesbransch och ålder. Det 

är ett fantastiskt nätverk som 
är otroligt givande att få vara 
en del av.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Engagerad själ. Inger Sjölund från Älvängen är en av 38 
medlemmar i den lokala Zontaklubben, en del av Zonta Inter-
national som arbetar för kvinnors rättigheter världen över. 


