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Sådana kvinnor! första delen

Det finns flera exempel på starka och självständiga judinnor
som lämnat avtryck i 1900-talets politiska historia. Några av
dem kom från fattiga, ofta ortodoxa familjer, där flickornas
plats och roll redan var förutbestämda. De kanske var starka
redan från början, annars hade de fått lära sig att kämpa för
sin plats.
Intressant är att det inte sällan var en man i familjen, en far
eller annan manlig släkting, som uppmuntrat dem att studera
sådant som annars var förbehållet deras bröder. 
De var begåvade, målinriktade, starka och karismatiska
kvinnor, ibland passionerade i sitt privatliv. Brinnande i
anden, besjälade av en idé, övertygade eller möjligen besatta
– ända in i döden. 
Här följer ett urval av några av de mest kända:

Emma Goldman, 1869-1940, Kovno, ortodox familj, sam-
arbetade med anarkisttidningen
Fraye arbetershtime, som kom ut
på jiddisch. I ständig strid med
den ortodoxe fadern, som, då
Emma ville återuppta sina studier,
hävdade att “Flickor behöver inte
lära sig mycket! Allt en judisk
dotter behöver veta är hur man
tillagar gefilte fish, skära nudlar
fint, och att ge maken många
barn”. Stridbar och omstridd

anarkist och feminist i USA. Deporterades till Sovjet.
Många av hennes radikala idéer är aktuella än idag.

Rosa Luxemburg 1871-1919. Född i
Zamość, som då låg i Ryssland. Hon
växte upp i en progressiv familj,
präglad av Haskala. Hon talade
polska och tyska hemma och
värderade inte jiddisch högt: “en
jargong, förvrängd tyska, som inte
kunde vara en bas för separat judisk
kultur”. Doktorerade i ekonomi i
Schweiz. Socialist, först social-
demokrat och senare alltmer radikal.
Hon ansågs stå för ett marxistiskt

alternativ till den reformistiska socialdemokratin och den
centralistiska sovjetkommunismen. 
Det stod henne dyrt för hon mördades av frikårssoldater i
Berlin 1919, 48 år gammal.

Ana Pauker (Hana Rabinsohn)
1893-1960, föddes i Bukarest i en
fattig ortodox familj. Världens första
kvinnliga utrikesminister 1947-1952,
föll senare i onåd men räddades
sannolikt av Stalins död i mars 1953.
Pauker var en moskvatrogen
kommunist och stalinist. 
Efter kriget bidrog hon till att

115 000 personer från Rumäniens 350 000 stora judiska
befolkning kunde göra aliya till Israel.

Golda Meir, 1898-
1978, född Mabovitz i
en fattig familj i Kiev.
Hon växte upp med
jiddisch och ryska och
skrev självbiografin
Mayn lebn på jiddisch,
men var sedan som
sionist offentligt
fientlig mot språket.
Den tredje kvinnliga
premiärministern i
världen och av Ben
Gurion beskriven “som
den enda mannen i
kabinettet”.
Kom 1903 till USA
men flyttade med
maken och systrar till
Israel 1921. Hon var
en av de 24 som undertecknade Israels självständighets-
förklaring. Hon fick det första israeliska passet.

“Doamna de fier” för Anna Pauker och “Iron lady” för
Golda Meir var samma fördomsfulla epitet långt före
Margaret Thatcher. Nej, det var inga damer man kunde bolla
med hur som helst och det gällde för alla fem i artikeln. 
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Ovanstående porträtt av en ung och självsäker dam har en
koppling till Judiska Församlingen i Göteborg. Det finns
alltså många som känt henne men mycket senare än i mitten
av 1930-talet då fotot togs. Hon kan nog också kallas järn-
lady och det finns en länk mellan henne och Ana Pauker...
Mer om vem hon var och hennes märkliga öde i september-
numret av Det Senaste.
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