
 
 

Sånger om kvinnor 
 
 
Befrielsen är nära!  

Befrielsen är nära 
tiden är nu mogen. 
Nu vaknar vi kvinnor. 
Å, alla kära systrar 
Dagen är äntligen här 
då vi ger varandra stöd 
att ta det stora steget 
att klara av vårt sista prov 
fram till rosor och bröd 
åt var och en efter dens behov. 

Men kan vi? Vill vi? Törs vi? 
Ja, vi kan! Vi vill! Vi törs! 
Men, kan vi? Vill vi? Törs vi? 
Ja, vi kan, vi vill, vi törs. 

Och en dag ska barnen säga 
tack mödrar det gjorde ni bra. 
Ja, en dag ska barnen säga: 
denna mänskliga värld vill vi ha. 

 

 

 

 

 

Vi måste höja våra röster 

Varför har tjejer så tunna röster? 
Varför har tjejer så svårt att höras? 

Och vad gör en tjej som vill prata 
När alla ropar: 
”Vad säger hon?”, ”Vad viskar hon om?”, 
”Jag hör inte”, ”Snacka lite högre” 

Ska en tjej sitta tyst va? 
Och bara hoppas 
Att någon kille ska säga det hon tänkt 
Eller ska hon resa sig upp 
Andas djupt med magen 
Och skrika: 
”Om ni bara håller käften och lyssnar 
Så hör ni nog vad jag vill säga” 

Åh, åh, åh, tjejer. Åh, åh, åh, tjejer 
Vi måste höja våra röster för att höras 

Ska en tjej sitta tyst va? 
Och bara hoppas 
Att någon kille Ska säga det hon tänkt 

Eller ska hon resa sig upp 
Andas djupt med magen 
Och skrika 
”Om ni bara håller käften och lyssnar 
Så hör ni nog vad vi vill säga” 
Åh, åh, åh, tjejer. Åh, åh, åh, tjejer 
Vi måste höja våra röster för att höras 

 

Vi är många, vi är hälften 

Vi är många, vi är hälften 
av alla människor i stan 
Av alla här i landet 
 
Vi är många, Vi är hälften 
Ja, hälften av alla som finns 
är kvinns 
 
Men om vi bara är en och en 
i våra hemmaceller 
då är vi inte många 
och inte starka heller 
För om vi gömmer bort oss 
i varsin liten egen cell 
då kan vi inget göra 
och snart nog är det kväll 
 
Vi är många, vi är hälften . . . . 
 
Men om vi stiger ut 
och känner efter hur det känns 
att vara väldigt många 
som har det likadant 
då verkar det mycket bättre 
då känns det nästan som ett hopp 
att nånting går att ändra på 
att man faktiskt kan säja stopp 

 
Vi är många, vi är hälften . . . 


