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Det tanklösa pratet
Y
Å latsen är en vagn på tunnelbanan.
En äldre dam med kraftiga röstresurser
underhåller en medpassagcrare om lä-
get på bostadsmarknaden. Intresset för
detta trista kapitel irärrör sig från so-
nens fleråriga medlemssliap i bostads-
kön. Av medpassagerarnas mincr att
döma är jag inte ensam i mitt medli-
dande mcd denne och hans fästmö. Vis-
serligen finns det åtskilliga tusen till i
samma situation, men dct är ju ingcn
tröst för ctt par ungdomar som otåligt
väntar på ett tak över sin unga kärleli.
Ja, jag känner till oci-r med ett drag ar.'

medlidandc med modern och sviirmo-
dern in spe som tydligen liksom andra
äldre mammor gärna l'ill slippa passa

upp på överåriga söner ocir kanske i
stäilet sliulle vilja ha små barnbarn.
Ända tills hon utirrister:

- Nog är det konstigt att ordentliger
och sliötsamma människor inte slia
kunna på en lägenhet, men dont s'.ar-

uiga oclt supiga dont f å.r!

f'ör att fullstäncliga bilden av hur
uppochnervänt alit är tillfogar dcn
andra, cn bcl;'clligt l ngrc dam:

- Ja, och sen får don^t bil och TV att

socialuården!

>r

Tanklöst prat, rncn acl< så vanligt!
För dct första är det ju så att bo-

stadsförmedlingen i Stockholm bara får
hand om en mycket Iiten dei av det
stockholmska bostadsbeståndet, det rör
sig visst om en knapp tredjcdel. Resten
bestämmer de privata värdarna över
och hyr ut till vem de vill (dvs. i regel
de mest betalningsstarha!) För det and-
ra premieras sannerligcn inte slarv ocir
supighet mcd goda lägenheter. Inte i
de kommunala bostadsföretagens hus
hellcr, skriv upp detl -Solidaritetsupp-
lysningar- inhärntas, på vederbörandes
arbetsplats tar man reda på huruvida
han har rdd att betala den höga hyran
innan det blir kontral<t och inflyttning.

OMSLAGSBILDEN:

En ung deltagare i den stora de-
monstration, under mottot *Gå.

rned oss f ör aurustning>> som
tigde run'L i Los Angeles f örra
sommaren och om uilken ni kan
liisa på. sid 5.
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Och det där med bil och TV från
sociah'årdenl Skulden till att fål<unnigt
foll< pratar i vädret pri det här sättet
bär den press som för att stimulcra
Iösnummer{örsäljningen spekulerar i
sensationslystnad. Ska man tro denna
press består svenska foiket i gemen av
en samling bedragare som bara sölier
tillfäite att lura samhället medan de

socialvårdande organen sköts av folh
som bara betalar ut pengar och villigt
låtcr sig luras.

På senhöstcn förclåg resultaten av en

utredning om socialvårdskostnaderna i
Stockholm. I denna gavs några exempel
på sociairzårdsbedrägerier och det slogs
naturligtvis upp med fetstilar i en de1

tidningar. Men om anledningarna till
det - bl. a. bristcn på personal r'id so-
cialbyråcrna, som utredningcn ständigt
äterkommer till - teg man tyst. Lil.:aså
om utrcdningens konstatcrandc att
många hjälpbehör'ande inte fått den
hjälp de behövt och haft rätt till.

.!"

Vart jag viil komma med ovanståen-
de? Helt enkclt att varna för det tank-
lösa pratet. Sätt inte tilltro till det och
för det intc vidare! Det är realitionärt
prat som bara syftar till en sak: att
göra det svårare för den som kommer
i en nödsituation att Iå den hjälp han
eller hon behöver och bör få från so-
cialvården. Det är inte en särskild
grupp i samhället som betalar social-
vårdens utgifter det gör vi alla
genom våra skatter. Det är på sitt sätt
en form av -försäkring", för alla han
vi, åtminstone vi löntagare, komma i
en situation då vi behör.'er aniita den.

Beträffande TV-apparater som beta-
las av socialvården: föreställ er att en

barnfamilj skaffat sig en TV på avbe-
talning och familjefadern blir kanskc
långvarigt sjuk, så man inte kan klara
de återstående avbetalningarna. Vad
resultatet blir vet vi alla: firman tar
tillbaka apparaten även om det mesta
är betalt på den. Är det otitlständigt
att begära att socialvården hjälper fa-
miljen attt få behåIia sin TV i stället
för att låta firman ta den tillbaka och
tjäna på affären? Försöher man sätta
sig in i den familjens situation finns
det väl bara ett svar på den frågan.

ELISABET.

I:rån K/)V,s råclsntiile :

Kvinnodeklaration
för allmän och total avrustning
för nationellt oberoende
för fredlig samlevnad ocl-r vän-

sl<ap mellan folken.
(Efter en inledande översiht av

kvinnors levnadsvilllior i olilia iän-
der och ett uttalande om att valet
ofrånkomligt står mellan total för-
störeLse och fredlig samlevnad for-
muleras kvinnornas krav):

KVINNORNA I(RÄVER:

- omedelbart slut på liärnr,'apen-
proven

- förbud mot och förstörande a'u'

atomvapen, bakteriologislia och

kemisl<a vapen och alla andra
massf örstörelser.'ap en

- avlägsnande av främmande mili-
tära baser på marken, i luften
och till sjöss

- bortdragandc av alla främmande
trupper

- avsliaffancie av alla militärpaliter

- uppr'ättande som ett Iörstat steg

av helt dcmilitariserade zoner
där faran är som störst

- Iörbud mot över{lygning av främ-
mande territorium uian tillåtelse

- att Foll<republiken Kina återfår
sin rä1tmätiga plats i Förcnadc
Nationerna

- allmän och total avrustning un-
der internationcll kontroll.

KVINNORNA KRÄVER:

- fullständigt och verliligt obero-
ende för alla foll<

- non-intervention i länders inre
förhållanden

- slut på holonialism, politiskt
övervälde, ekonomiskt utnyttjan-
de, förtryck i alla former och

rasdiskriminering

- rätt för alla folk att välja sitt
eget sätt att leva och att leva
tillsammans i fred.

Vi kvinnor lovar att ena alla våra
krafter och att kämpa modigt för
att förverkliga dessa måI.

Vi lovar att verka för vänskap
och förtroende mellan folken. Öm-
sesidig misstro är ett stort hinder
i vår väg. Vi lovar att lära våra
barn att respehtera människoliv
och människovärde och att leva
tillsammans i jämlikhet och fred.
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Den nya barnavårdslagen

SOÄ". sed.arL ett par dr uerk-
sanz i Luleå, en orientering onz

några eu de uilctigaste besitim-
nteiscrna i d.en nEa lagen Sö-
kert blir det tilUiiile att senare
aterlcotnnt a i denna Jråga. Inte
minst bestiimm.elsen om att po-
Iis f år riitt att omhtinderta f ör
tillf iiIIig f öruaring minderårig
uars upptriidande eller leonads-
stitt utgör Iara för allmtln ord-
ning eller siikerltet har uiickt
stor dislcussion och mycken be-
tiinksamhet bland socialt uerk-
salnnra miinniskor.

Då den nya barnar'årdslagen trädde
i kraft den 1 januari hade den före-
gåtts av en hel del utredningsarbete
och diskussioner. Det gäIlde att både
få med det bästa i den gamla lagen
(som började tillämpas 1924) och de
ändringar, som därefter tillkommit
samt att kunna tillfrjra de nya bestäm-
melserna dcn erfarenhet, som vunnits
under senare år i barna- och ungdoms-
arbete. Detta i en lag som skall ge de
barnavårdande m;'ndigheterna möjtig-
het att bemästr:r de problem, som sä-
kert hommer att möta dem i framti-
den.

Fortfar:rnde skall varje kommun sva-
ra för barna- och ungdomsvården, må-
let skail rrara att -främja en gynnsam
utveci<iing av de unga och goda upp-
växtförhållanden i övrigt för dem-. I
varje kommun skall därför en barna*
vårdsnämnci, som också kan kallas ung-
domsnämnd (vid behandling av ung-
dom över 15 år) tillsättas. Denna
nämnd skaii bestå av minst fem per-
soner. gärna med någon juridisk sak-
kunskap företrädd. Den gamla lagens
beståimmelser om att i nämnden måste

ingå en präst, en läkare, en lärare och

en kvinna har nu slopats.

I)en förebyggande barna- och ung-
domsvård, som framvuxit i en hel del
städer och tätorter i form av t. ex. ung-
domsgårdar, hemgårdar och stöd till
föreningsverksamhet, kan med den nya
lagens hjälp ytterligare utvidgas och

förbättras, varför anordningar för bätt-
re fritidsförhåIlanden för barn och

ungdom bör kunna erbjudas hädan-
cfter av allt fler kommuner.

När kern barnavårdsnämnd
ingripa?

Som i den tidigare gäIlande lagen
ligger dock tyngdpunkten i den nya
lagen på barnavårdsnämndens åtgär-
der för att tillrättaföra barn och ung-
dom, som genom brottlighet, alkoho-
lism, sedeslöshet, vanvård i hemmet
kan anses vara i behov av någon hjätp-
åtgärd. I den nya lagens 25 $ anges
när barnavårdsnämnden har att ingri-
pa: för den som ej fyllt 18 år och i
hemmet misshandlas eller behandlas
så att hans kroppsliga elier själsliga
hälsa utsättes för fara eller att hans
r,rtveckling äventyras genom fostrarnas
olämplighet eiler oförmåga, eller den
som ej fyllt 21 år och är i behov av
särshilda tillrättaförande åtgärder från
samhällets sida på grund av *brottslig
gärning, sedeslöst levnadssätt, under-
Iåtenhet att efter förmåga ärligen för-
sörja sig, missbruk av rusdrycker el-
ler narkotiska medel-. Föreligger nå-

got sådant missförhållande skall barna-
vårdsnämnden försöka åstadkomma
rättelse genom en eller flera förebyg-
gande å.tgiirder, som enligt lagen kan
bestå av -hjälpåtgärder, innefattande
råd och stöd, förmaning och varning,
föreskrifter rörande den underåriges
levnadsförhållanden samt övervak-
ning". Härvid kan kostnader för råd-
frågning, undersökning, behandling, ut-
bildning o. d. bestridas av barnavårds-
nämnden och bidrag lämnas till kläder,
utrustning och omkostnader.

Ä* r**""tlokalerna lärnpliga
för l3-t4-åringar?

Har sådana förebyggande åtgärder
prövats utan gott resultat eller ändå
befinnas gagnlösa, kan den unge av
barnavårdsnämnden omhändertas för
samhtillsudrd. I begreppet samhäl1s-
vård innefattas alla de åtgärder, som
kan gå utanför förebyggande åtgärder,
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t. ex. placering i särskilt hem eiler
lämplig anstalt, ungdomsvårdsskola el-
Ier annan utbildningsform. Samhälls-
rrården skall förklaras avslutad först
när ändamålet med vården anses upp-
nådd, rnen tre åIdersgränser, 15, lB, 2l
år, tillämpas även. Förutom detta om-
händertagande finns det även möjtig-
het för barnavårdsnämnd att besluta
om ett omhändertagande för utredning
under högst fyra veckor. Under denna
tid skall nämnden utreda ärendet och
med stöd av läkarutlåtande eller an-
nan sakkunnigs besked kunna föran-
stalta om bästa tilivägagångssätt i fort-
sättningen. I lagtexten finns ej angivet
var den unge skall kunna placeras un-
der denna utredningstid och denna be-
stämmelse kommer säkerligen att or-
saka besvärligheter för barnavårds-
nämnderna, som inte står rustade med
några hem för dessa ungdomar. Innan
barnavårdsnämnd slutligt avgör ett
ärende har den unge och hans föräld-
rar rättighet att yttra sig och kan ock-
så få anlita biträde. En annan mycket
omdiskuterad nyhet i lagen är att po-
Jismyndighet har rättighet att ta i för-
var den unge, om dennes uppträdande
eLler levnadssätt utgör fara för allmän
ordning eller säkerhet. Polisen skall
snabbt meddela barnavårdsnämnden
om denna tillfälliga arrest, varefter
nämnden har att skyndsamt besluta
orrr den unge skali omhändertas och
placeras i enskilt hem eller anstalt,
eller om han skall friges, varvid det
kan bestämmas att han skall kvarstan-
na tills föräidrarna hämtar honom. Be-
stämmelsen har tillkommit för att

ao

CIVILFORSVARS.
bedrägeriet

Vidstående arlikel publicerades
den 3 sept. 1960 i den engelska
tidskriften New Statesman. För-
fattaren, M. C. BERENBAUM,
är läkare. Anledningen till den
mycket intressanta och upply-
sande artikeln är f rämst en
handbok som det brittiska civil-
f örsvarel, gett ut om >skyd.det>
vid atombombsanfall. i det
uppenbara syftet att lugna all-
mänheten. . .

unga fyllerister elier lagbrytare inte
skall kunna släppas ut nattetid eller
utan att nödiga åtgärder hunnit vid-
tas, men det är också många som an-
ser att denna tillfälliga arrest kan ha
en avskräckande inverkan på den unge
i framtiden och även ge fostrarna en
allvarlig tankeställare. Är våra arrest-
lokaler lämpliga för en 13-14-årig fyl-
lerist ?

I huvudsak får den nya barnavårds-
iagcn anses vara bra nog för att bar-
navårdsnämnderna skall kunna uträtta
ctt e,ott arbete med lagtexten som
grund. Men som alltid gäller det att
välja ledamöter i nämnderna, som är
klarsynta nog att se människan först
och paragrafen sedan.

T
II

I juni 1959 höll US-kongressens spe-
ciella underliommitt6 angående strål-
ning ett antal förhör om -Kärnvapcn-
krigets verkningar biologiskt och på
omgivningen" där man hörde expert-
vittnen. De vittnesmål som avgavs
sl<inglar alla tvivel i fråga om de san-
nolil<a 'n'erkningarna av ctt kärnvapen-
krig på England. Dcras inneb<jrd för
detta iand är katastrofal men de har'
inte puiriiccrats här och tycks inte ha
påverkat regeringens ttlnl<e sätt eller
civilförsrrarets pianer.

Här i landet avslöjas den officiella
ståndpunkten i lråga om kärnvapnens
verliningar huvudsakligen i civilförsva-
rets handbok och i mcmorandum om
träning (båda 1959) samt angående
kärnvapenkrigets medicinska aspekter i
publicerade data från ett symposium
om behandling av massolychsfall (nov.
1957 Royal Soc. Med.)

De planer för behandling av l<ärn-
vapenkrigsskadade som skisscradcs vid
symposiet är i allmänhet ej kända ens
för civilförsvarct. De ger cn bild som
är gansiia olik den man får i regering-
ens småskrifter- för allmänheten. De
kl:rrgjordes :rv en överste Ahern som
använde såsom exempel den situation
som l<unde väntas sedan en lO-mega-
tons vätebomb fällts över en stad med
en miljon invånare. Han uppshattade
de skadade till 110.000 (bortsett från
döda och instängda). Enligt erfarenhe-
ten från Hiroshima och Nagasaki var
det sannolikt att en tredjedel av de
skador som skulie nå fram till de främ-
sta medicinska enheterna skulle vara
"Iätta" och endast få första hjälp, en
tredjedel skulle vara så svårt skadade
att de faktiskt skulle lämnas att dö
eftersom det varken skulle finnas tid



eiler hjäIpmöjligheter till övers för
dem under kärnvapcnkrigets villkor.
Den återstående trcdjdelen skulle behö-
va sjukirusbehandiing och hälften av
dem sl<ulle behöva opereras omedelbart
för att liunna räddas till livet.

En lätt skadad skulie i fredstid ha
t. ex. sår i ett finger eller i huvud-
svåIen. I ett kärnvapcnkrig kan en lätt
sl<adad enligt civilförsvarets litteratur
lra en brännskada omfattande 20 0lo av
kroppsytan. Detta motsvarar ett helt
ben eller hela bröstet eller ryggen. En
person med en sådan brännskada kom-
mer ej att få läkarbehandling. Vad man
tänker sig för honom förklarades vid
samma symitosium av överstelöjtnant
Hunt:

,,Mindre briinnskador kommer inte
att få. fuII medicinslc behandling. Man
kontme'r att uppmana dern att ta hand
om. sig sjtilua och. uarandra och hiir blir
det oerhörda möjligheter för den som
har ndgor"t f antasi och organisations-
f örmåga. Ttink er en central enli.gt
principen f ör en s jtiluh jtilpseruering.
En man uid dörren som uisar er till
den liimpliga disken ailteJtersom ni har
briinnskador i ansilttet, pd hiinderna
eller pd l<,roppen. hledicin och törband
på disken i stiillet för kakor och skor-
pcr att placera pd den bricka eller påse
iti tagit t*id irtgangen. Föreskrif ter i
sttillet för prislappar och en drEck in-
n,ehdllande salt och natriu,ntbikarbonat
i stiillet för kontantbetalningl. Var i.nte
alltf ör kritisk emot dessa antEd-
ningar.

2 rrinuter för varje under-
sökning - lO rninuter för varje
operalion

Hur kommer man att ta emot och
behandla de skadade? Det kommer att
vara arbetsfördelning mellan läkarna,
men överste Ahern beräknade att varje
läkare under 24 timmar shulle under-
söka i genomsnitt 600 patienter och
operera 100 av dern. Ahern säger att
detta är möjligt om varje undersökning
görs på två mintiter och varje opera-
tion på tio minuter. Detta är kanske
inte fuilt så fantastisl<t som det låter.
Om organisationcn fungerar som ett ur-
verk, förstklassig och riklig assistans,
inga störningar och de bästa rnoderna
sjukhusanorclningar kunde de flesta
läkare tänka sig att om det vore nöd-
vändigt ge en ungefärlig bedömning av
ett antal patienter med skador på två
minutcr för ruarje och att hålla på med
detta under några timmar. De kunde
givetvis inte med denna hastighet ställa
vidare exakta diagnoser. Det finns också
några operationer av värde som kan
göras på nio minuter under samma för-
utsättningar. Men det är otänkbart att
få sådana arbetsvillkor under ett kärn-
vapenkrig och det visar en viss brist
på kontakt med verl<ligheten när man
gör upp planer under förutsättning av
deras existens.

Låt oss emellertid för ett ögonblick
utgå från dessa planer och följa dem
till deras logiska konsekvens. 600
patienter att undersöka på två minuter
var blir 1.200 minuter och hundra pa-
tienter att operera på nio minuter var

blir 900 minuter; sammanlagt 2.100 mi-
nuter eller 35 timmar. Med andra ord
det arbete som beräknas utfört pä 24
timmar tar enligt salwna plan 35 tim-
mar. När denna matematiska absurdi-
tet påpekades i ett brev till den engel-
ska läkartidningen svarade överste
Ahern att de verkliga siffrorna (base-
rade på tids- och rörelsestudier) var 1,6
minuter per undersökning och 3,6 mi-
nuter per operation!

Problemet att ta hand om ett enormt
antal olycksfall kan i praktiken delvis
Iösas genom svårigheten att undsätta
någon från det angripna området. Ci-
vilförsvarets träningsmemorandum nr
3 innehåller en karta som visar att
efter explosion av en l0-megatonbomb
människor kommer att vara innestäng-
da inom ett område på en mil och
svårt skadade upp tilll ett avstånd av
nära två mii från explosionen. Enligt
civilförsvarets handbok kommer gator-
na att vara svårframkomliga inom ett
område av drygt två mil från explo-
sionen på grund av spillror som ökar
allteftersom man kommer närmare, till
dess omkring B km från centrum ga-
torna blir ofarbara så Iänge de ej röjts
upp genom mekaniska hjäIpmedet.
Dessutom sträcker sig ett "huvudsak-ligt brandområde" mellan 1/2 mil och
2 mil från centrum.

2 l0-megatonbornber skulle
döda I rniljon londonbor

Civilförsvarets broschyrer skrivna för
masspridning antyder (utan att dock
direkt utsäga) att räddningsarbete ska
pågå ända fram till området för total-
förstörelse, dvs. upp tili en halv mil
från centrum, men det framgår av ovarl
återgivna siffror att detta blir omöj-
ligt. Dessutom skulle, om detta vore
möjligt och om alla instängda och ska-
dade undsättes, den medicinska hjälp-
organisationen snabbt överväldigas. Av
kartan i memorandum 3 framgår att
två 10-megatonbomber fällda över Lon-
don skulle döda omkring en miijon
människor, innestänga omkring en mil-
jon och allvarligt skada en tredjedels
miljon av de ej instängda. De ',lättt'r-skadorna skulle fördubbla den sista
siffran. (Dessa siffror innefattar ej ska-
dor genom utfall).

Eldstorrnar så g'ott sorn
oundvikliga

Föreslår man verkligen att samla
hundratusentals tränade räddningsar-
betare och skicka dem längs vägar, som
i varje bebyggt område måste vara

.T'li*^.****
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Gå rned rrss för avrustning !
Med detta motto (Walk with us for distarmament) vandrade lördagen den g juli

1960 mer än 3.000 människor nära en mil längs Los Angeles' huvudstråk under
poliseskort. Vår bild visar några av deltagarna. Den mörka kvinnan är Anita
Restoda som var i Köpenhamn vid internationella kvinnodagens 50-årsjubileum
och även deltog i Aidermastonmarschen 1960. Los Angelesmarschen ordnades av
ett stort antal organisationer: kväkare, metodister, judar, unitarier (ett reiigiöst
samfund), studenter, fredsföreningar (bland dem fred- och skiljedomsföreningen,
kvinnoligan för fred och frihet, kommitt6n för en sund (sane) kärnpolitik m. fI.).
Marschen avslutades med ett möte i vilket mer än 5.000 personer deltog. Där
talade bland andra professor Linus Pauling.

eRry-
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" PäIsä
t,

ngeln

äningen ser ut som om någon.

cftcr att ha tömt skäp, lådor och gar-
clerober, rört om med en käpp. tramil-
jens fruntimmer kan användas i någon

beskäftig goda-råd-spalt, som exempel
på hur en kvinna inte ska se ut nät'

rnake och barn l<ommer hem till mid-
clag. Middagen är ett under av ol<onst-

näriighet, och det luktar.
-Vad luktar det här? - Behöver det

lukta krär också? Vad är det med er,

r,'ad ni ser ut! Och pölsa!" Sonen är in-
di gnerad.

-Vi ddt-trr hela våningen mot päls-

afngefn."
-Päls - .'rad då?-

-Päls eller fläskängern, ett litet
djur som vi fått som påbröd till väd-
ret i sommar. Har ni inte läst i tid-
ningarna om det?-

-Fick vi djur också, räcker det inte
med skördeskadetillägg? Potatispriser-
na kommer att bii skyhöga, mjölken
blir nog också dyrare, men pöisan kla-
rar sej förstås, enligt lagen om alltings
iirarglighet.- Pappan ser bekymrad ut.

"Ja, \'i fick alltså pälsängern denntr

Iörtjusande sommar. Liten skalbagge,
som lever av Iläsl< och Pälsar."

"Mor lilla, dai har du slitit i onödan.

Du kunde ha låtit dem sr'älta ihjäI i
lugn och ro.-

,.I nödfall äter dom gammalt bröd.
Brödet, som fanns i ett plåtskrin i
skaf,leriet, skulle ha räckt tilt föda åt
hela kvarterets päIsängrar över vin-
tern."

"lMitt tuunbröd, som jag fick av mor-
mor på födelsedan!"

"lVlin son, tunnbröd kan man inte
pietetsfulit bevara sorn meissenporslin,
orreforsvaser och dylika presenter.'

"Har dom ätit på't?-

"Qrr1!" Pappan kämpar med skinn-
potatisen och tycks först nu uppfatta
vad det rör sej om.

"tfar du sett några här? Vicevärden
frågade mej en dag i förra veckan, om
vi hade l<ryp i skåpen, men jag sa att
jag inte sett några.-

"Pappa lilla", säjer dottern lent, "du
skulle ha svarat att - det vet du inte,
men elefanter har vi inte, för i så fall
hade du märkt det -. Hoppas jag!-

Sonen rycker fram till försvar:

"Var du glad för att där pappa ser
elefanter, där finns det också elefan-
ter." MINNA
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applikdtion

l-ilt är ett utmärkt material Iör ap-
plil<ationsarbeten och passar bra för
de nu så moderna väsktyperna i Pås-
modell.

Vad ni behöver för en sådan väska
är filt i två starkt kontrasterande fär-
ger, en ring av peddigrör och en bit
smidig vaxduk till foder.

Tillvägagångssättet är följande: klipp
till väslian i lämpligt format, exempel-
vis 32X40 cm. För applikationerna gör
ni först ett pappersmönster. Vik pap-
peret flera gånger, rita mönstret med
penna på den översta sidan och klipp.
Prova sedan på själva r,äskmaterialet
att mönstret stämmer med bredd och
höjd på sjäiva väskan. Kanske måste
ni göra mönsterdelarna mindre eller
större, pröva er fram. När sedan
mönstret är som det skall vara för att
passa så fäster ni det noga på den filt-
bit som är avsedd för applikationerna
och klipper försil<tigt ut det med en
skarp sax. Sedan tråcl<lar ni fast
mönstret på väskans båda sidor och
syr fast det med små smygstygn och

med tråd i sarnma färg som applilia-
tionerna. Använd sysiike och en fin
nåI. så stygnen blir så osy'nliga som
möjiigt.

Så sys väsl<an sammzrn med masl<in-
söm, varr.icl man i nederiranten syr in
en dubbei fransrad solrt man lilippt till
ziv filt. Upptill fodras väskan med lilt.
helst i samlna färg som applikationer-
na. men huvudclclen av fodret bör vara
i smidig vaxduk. De.t är myciict vik-
tigt därför att fil1, som bekant inte är
något särdelcs stali<t material. Och
dessuton är vaxdul< lätt att håila rent.

Väskarn sys inte samman hela vägen
upptill. Den del (ctr r,,",, som är fodrad
med filt lämnas öppen och fodret fäs-
tes med smä stygn mot yttcrdelen.
Ringen av peddigrör inpassas innan
fodret fästes mot väskans ytterdel.

Får man inte tag i peddigrrir kan
man göra en tjock snodd av ylle och
fästa i båda sidorna som handtag.

Det hela förefaller kansl<e litet om-
ständigt och arbetsamt. rnen att det
blir en vacker och orieinell ','äska är
säkert !



tt radio ocir TV shulle kunna
göra mycl<et mera för att hjälpa och
stödja villrådiga frjräldrtrr i olika upp-
I cstringssituationcr. är en tanl<e som
ltinge diskuterats i SKV. Och den 5

december framförde crr delegation från
liirJ:undet dessa synpunkter till radio-
L:hefen OIof Rydbecli och hans med-
arbetarc fru Barbro Svinhufvud och
Nils Erik Baehrcndtz.

I clen brytningstid i vill<en vi lever
liiinner sig föräldrarna ofta handfallna
och osäkra infijr cle mötande problc-
rncn. Om de vanligaste uppfostrings-
lrroblemcn rullades upp i TV och radio,
sii skulie enbart vctsl<apcn om att man
inte åir ensam om sina problem l<unna
veri<a sorn ctt stöd för många. En för-
iildraskola i ladio eller TV kunde ge
föräldrarna ctt riktigt perspektiv på
aktuella sr'årigheter och uppmuntra
clem att söka sakhunig vägledning
när så bc:hövs.

Varje barnaålder har ju sina sär-
sl<ilda problem som kunde behandlas
var för sig i en föräldraskola av det

De upp'uaktqnde utanför radiohuset: lr. t:. .[ ru tsirgit ,Ianssot't, red. Rodttll öhmntt,
fru Birgit Johansson och och lelctor Eua Palmaer.

radinFöräldtasknlr knmmer i
slag för'bunclet för'eslog vid sin upp-
vaktning. Vacl gör man exempelvis
när man upptåicker att 6-åringen plöts-
iigt kriirjar handskas ganska ovarsamt
med sanningen cller när redan 4-åring-
cn brirjar fråga om döden och vad sva-
rar rnan när de oundvikliga frågorna
om clet sexuella kommer? Hur ska man
handskas med den ]ätt sårbara 11-12-
airingen som just l<ommit in i förpu-
bcrteten och vad tar man sig till när
l4-åringen brirjar skolka från skolan?

Ja. vad gör rnan? Det är intc alltid
sir lätt att rretn'n':td sorn är clet rätta.
Iröräldrasliolan skulle här l<unna bli
tili en I'erl<ligt god hjälp och l<anshe
l<unde dcn medverlia till att många
ploblem neddimcnsionerades till sina
rätla proportioner.

För att lycl<as riktig;t bra i sin lostrar-
gärning bcrde föräldrarna bättre lära
l<änna barnen, inte bara så som de van-
ligen beter sig hemma utan också lära
sig {örstå hur barnen möter samhäIlet
i sin samvaro med andra jämnåriga i
sandlådan, i förskolan, i skolan. på ga-

tan och i gänget. TV och radio skulle
knnna hjälpi-L föräidrarna till en sådern

s.yn på den nya generationens beteen-
de och dessa skulle få ett bättre be-

ilrellp or-rr htrr de ska stödja och be-

fordra eller hindra olika tendenser hos
de egna barnen.

I en föräldrasl<ola skulle givetvis
också ges synpunkter på de anspråk
föräldrar och barn har rätt att ställa
1r:i samhället självt. Gärna med före-
dömliga exempel på vad som kan gö-
ras kommunalt ifråga om den förebyg-
gande ungdomsvården.

En annan synpunkt som framfördes
av delegationen var att radio och TV
borde hjälpa till att slå en brygga mel-
lan hemmet och arbetslivet. Inte minst
för alla förvärvsarbetande mödrar
skuile det kännas som en lättnad om
barnen tidigt finge klart för sig att
mammas bortaarbete inte är ett uttrych
för att hon inte uiII vara hemma utan
att hennes arbete är nödvändigt både
för familjens ekonomi och för hela
samhällsmasl<ineriet.

Alla de synpunkter som framfördes
av delegationen delades av radiochefen
och hans medarbetare. Men - där fanns
ett stort >,rrl€n>' när det gällde TV.
Sändningstiden för TV är som beliant
mycket begränsad - bara 22 timmar i
'u'eckan. En serie av föräldraskolans
slag skulle dessutom kräva myckct
stora resurser och väldigt lång tid för
förberedelserna. Så någon ril<tigt snar

hjälp skulle man inte kunna tänlia sig
att få via TV. Ljudradion arbetar mecl

andra resurser och där skuilc det vara
lättare att förverkliga id6n om en för-
äldrasl<ola. menade radiochefen och
ställde i utsikt att en sådan skrille
kunna följa på radions äktenskaps-
skola.

Senare har ladiochefen Rydbeck
brevledes meddelat SKV att han dis-
kuterat med programdirektören i ljud-
radion om dessa möjligheterr och man
hade därvid enats om att tanken på en

föräldraskola skulle tagas upp till ak-
tiv beredning av vederbörande redak-
tion.

Vid SKV-delegationens samtal med
representanterna för TV-ledningen be-
rättades att det till våren kommer en
programserie om Kvinnan i förvärvs-
iivet och där skulie man söka få med
synpunkterna om nödvändigheten av
att minska klyftan mellan hem och
arbetsliv.

Både det positiva svaret lrån radio-
chefen och de instämmanden som l<om-
mit från andra organisationer och en-
skilda, visar att det var ett gott och

väl motiverat initiativ att kräva för-
äldraskola i radio eller TV.

BIRGIT JANSSON
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Bertil Srohnström:

50 SVEI\SKAR DELTOC
I HOLBATKMARSCHEI\

Nedanstående artikel återges
med författarens tillåtelse ur'
AMSA:s tidskrift
,'Mot Svensk Atombomb".

de som kärnvapenproven redan dömt
till iidande och för tidig död.

Antikiirnuapenrnarscherna i England
har redan djupt ingripit i det brittiska
samhiillets utoeckling. 100.000 pd Tra-
f algar Square oid Aldermastonrnar-
schens ankomst - kiirnuapenmotstå.n-
darmajoritet i Labour, tud, fakta med
intimt samband med uarandra. Hur
må.nga deltagare skall det bli i niista
Aldermastonmarsch?

Nu har vi börjat gå även i Skandi-
navien. Den 21-23 oktober ägde den

första danska antikärnvapenmarschen
rum - från NATO-bascn Holbaek till
Köpenhamn. Det var en mäktig upp-
levelse.

ER T{JR NÄSTA GAINGI

Nästa gång är det Er tur, sade dan-
skarna till oss svenshar. Vi nickade in-
stämmande, för vi hade e'n känsla av
att dct måste bli så, att det hommer
att bli så. I(anske till våren. . .

iiolbae l<marsciren är' en mans verk -

Bertil Suahnström

författaren och folkhögsl<olläraren Cari
Scharnbergs. Hur han lyckats genom-
föra marschen är en gåta, men det är
också en gåta hur människor, som säI-
lan går en kilometer i sin normala gär-
ning, plötsligt kan ställa upp i ett led
och gå tre och en halv mil på en dag,
och så nästa dag nära tre mil och där-
till fortsätta tredje dagen. Tron verl<ar
allt. Det är den enda förklaringen.

Holbaekmarschen blev en stor fram-
gång. Vid starten i Holbaek var där 800

människor i stället för beräknade 300-
400. Vid ankomsten till Rådhuspladsen
i Köpenhamn på eftermiddagen den

tredje dagen gick 4.000 demonstranter
i tåget trots regn och blåst - mot be-
räknade 2.000. Vid avslutningsmötet
var Tivolis Konsertsal pacl<ad med
folk. Vad trodde l<öpenhamnarna, när
dc fick se alla dessa dcmonstranter
mcd deras otaliga banderoller och pla-
i<at, ef tersom Danmarlis största tid-
ning, Beriingske, satt en ära i att inte
omnämna marschen?

Vi hade räknat med att det skulle bli
ett tjog deltagare från Sverige i HoI-
backmarschen. Vi blev ett drygt 50-tal.

tr'rån Stockholm var vi ett 20-tal. Vi
åkte i fyra bilar, ställde dem i Köpen-
hamn, transporterades i buss till Hol-
baek och gick tillbaka på tre dagar.

Så enkelt var det.

Oktobcr:morgonen var vänlig och so-

Iig vid starten från hamnen i Holbaek.
Men ute på de danska slätterna blåste
en isig motvind. Var och varannan
marschdeltagare bar en banderoll eller
ett plakat. Det kändes i den hårda vin-
den. Men vi var ju inte ute bara för
att promenera utan för att demonstre-
ra, så vi tog motvinden med jämn-
mod.

Danska vapenvägrare hade tiliverl<at

Ndgra au de mdnga plakat som bars
frant under marschen.

T7
Y arför går vi med värkande ben,

med blåsor och skoskav? Vad är det
för en egendomlig motor som kan sätta
i gång tusentals människor att gå, bara
gå, mot ett mål som man med moderna
kommunikationsmedel om man nu
till varje pris skall tillryggalägga den-
na sträcka skulle kunna nå med
mycket billigare medel. Ty att gå tiit
fots är inte billigt, i explosionsmotorns
och ångans och elektricitetens tidevarv.
Det är ett slöseri med kalorier, sullä-
der och tid.

Vi går inte för att det roar oss, inte
för att tävla om vem som kommer
fram först, inte för att visa hur duk-
tiga vi är. Vi går av övertygelse.

Var tid har sina metoder för hand-
iing och protest. Atomålderns metod
för protest är att gå. Inte att gå ett
par kiiometer och ställa sig och skrä-
na. Inte att gå några kilometer för att
håIla tal. Vi går dag efter dag för att
dcmonstrera att vi vill leva, för att r,'i

r;ill att våra barn ska leva. Vi gär för
mänskligheten, för framtiden. Vi går
för att symbolisera dem som inte läng-
re kan gå, de som döclades av al,om-
bombcrna i Ililo,<l:ima oclr Naglrsal<!,

$
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INGE-I- STORRE IN-|RESSE . . .

Orn den danska pressens och raclions tystlåtenhet visavi
Holbaeckmarschen skriver Astrid P cttersson:

Vi kom fram tili Köpenhamn. På minuten fyra så som polisen bestämt.
Vi var liksom tidsinstäIlda. Klocl<spelet i stadshustornet dallrade genom
regnet. Högtalaren förde orden till tiotusen som väntade. Vi var fyra
tusen i tåget. Ändå inte mångår nog för att TV och press skulle märka oss.

Ett litet kort meddelande till TT. Jag läste i en tidning på undanskymd
plats. -Troligen på grund av vädret märktes inget större intresse från
ailmänhetens sida", stod där. Det var docl< fyra tusen som inte kunde
beredas plats i Tivoli. Två tusen som gått fick kort till professor Globs

och professor Lundbecks oclr Ester Brinks föredrag. Vi fick ha Tivoli en

timme. Inför' den publiken skulle TV-kameror haft fullt pådrag om det
varit Alice Babs. Nu var det vetenskapen som talade om årtusendens
försämring av arvsmassan: - Det som hände före processen i Niirnberg
fick ske utan protest. Vi må icke låta detta ske om igen utan protest.

Bödlarna som trampade vår jord är icke döda. En desperat pilot har fått
makt att trycka på knapparna. Vi har icke något fritt land. Han som fälide
bomben över Nagasaki och Hirosl,ima går nu som en sinnessjuk människa.
Han var sl<ickad med döden av ett demokratiskt land. Den der tier er
medskyldiC. Vi har gått marschen som individer. För de oskyldigt döda

som inte kan gå. En marsch för livets bestånd. Danmark är inte längre
neutralt! Det är ej heller i krig! Vi som kämpat så nyss och så hårt för
vårt land. ska r,'i stillatigande se att det förrådes än en gång?

Har man då fråntagit svenska och danska folket förmågan att tänka
själv? Tror man att det ska gå att tysta oss så som det gick att tysta
Tyskiand?

Lastbilarna hade lastat ut vårt bagage i vestibulen. Vi tog farväl av
varandra, sl<rerr adresser. Vi satt trötta och omtumlade på våra väskor
med sovsäcl<ar framför fötterna. De välmakeupade köpenhamnskorna som

skulle ha salongen efter oss trädde sina högklackade skor mellan våra
våta stövlar. Hade jag varit radioreporter - en Kurt Andersson - och

kunnat darra upp stämman tili den lidelse jag innerst inne kände, skulle
jag kiämt fram tårefloder framför högtalarna. Ester Brinks ord: Det är
krigsförbrytelse att låta det ske. Det var en krigsförbrytelse större än

Hitlers, när ett demokratiskt land fällde bomben över Hiroshima. När för-
ståndet segrar skall de som skickade ut piloten stå inför krigsrätt! Den
der tier er medskyldig. ASTRID PE"TER,SSO]V

hundratals plakat med olika paroller.
Så kom vi svenskar med vårt -Mot
svensk atombombn'. Den parollen blev
mäl<ta populär bland våra danska vän-
ner. De bar gärna våra plakat, alltför
gärna tyckte Vi, för vi hade knappt
några sjäIva ibland. Vi tog i stäIlet
danskarnas "Vi vil leve" eller "Nei
till raketter'>. Den svenska banderollen
från Aldermaston med texten "No
Swedish A-bomb" var också med och
spelade veteran.

Från Norge hade kommit inte mindre
än 100 demonstranter. De hade en stor
banderoll med texten -För ett kärn-
vapenfritt Skandinavien-. Den instäm-
de vi alla särskilt hjärtligt i.

Ensam frdn Fi,nland uar den gam.le

protessor FeIfu luersen, 71 å,r. Tillfrå-

gad ont '--arför han med sina år deltog
i en så, anstriingande marsch, suo,rade

l'ran: ,,Ja7 uiII inte törsumma ndgot
tillftille att arbeta för aurustning, så,

att jag skall l<unna d,ö lugn.o

På Rådhuspladsen stod 100 nakna
flaggstänger. då vi i regn anlände dit.
De var uppställda för följande dags
FN-firande. Men det dröjde inte länge,
förrän kärnvapenmotståndarnas fana
vajade på en av dem. -Vi vil leve"
flög snabbt upp på nästa flaggstång,
och "Den som tiger är medskyldig- på

en tredje. (Våldsamma applåder.)

Danskarnas olVu iir det er tu.r,,. eka-
de i suenskarnas öron niir oi dkte hem.

Tack, Carl Scharnberg, det här gjor-
de du bra!

BERTIL SVAHNSTRÖM

ilekl skol lolge slekters gond

- Släkter sl<all följa släkters gång -
står det på det jul- och nyårskort som
tusentals norska män och kvinnor sänt
till släkt och vänner.

I'lorsk marsch mot

lltsedan Norge på grund av U 2-
flyget med Bodö som ändpunkt stått
i medelpunkten för uppmärksamheten
har breda kretsar av befolkningen -
särskilt de intellektuella reagerat
starkt. Officerskretsarna kräver ju
ihärdigt atombeväpning och diskussio-
nerna kring detta problem är mycket
livliga överallt. Vår organisation, Norsk
Kvinnoförbund, som tillhör KDV, har
genomfört en del aktioner: kvinnor har
burit plakat mot atomvapnen genom
Oslos gator och i förorterna delade
man ut flygblad och broschyrer om
atomfaran under en luftskyddsövning.
Och befolkningen reagerade mycket
positivt.

När danskarna i oktober organisera-
de Holbaekmarschen mot atomvap-
nen deltog ett hundratal norrmän, där-
ibland också kvinnor från vår organi-
sation. Det var en händelse som fick
gnistan att tända också hos oss. Oron
och ångesten som ligger late.nt hos de
flesta började komma till utbrott. I
Stavanger genomfördes ett stort möte
där nästan alla kvinno- och ungdoms-
organisationer, fackföreningar, fabri-
ker, konstnärer, ja, till och med repre-
sentanter för teatern och en liberal
stortingsledamot skrev under på l<ra-
vet om att inga atomvapen får finnas
på norsk jord.

I slutet av november offentliggjordes
i Oslo att en interim initiativkom-
mitt6 mot atomvapnen bildats, sam-
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östens nedtryckande gråhet, som

bär med sig något av pessimism och
passivitet, kan inte bättre skingras än

med en utlandsresa, där man får delta
i en sammankomst genomsyrad av ge-

menskap och varma, mänskliga känslor.

Ärets rådsmöte, som sammanföil med
KDV:s l5-årsjubileum, hölls i Polens
huvudstad 29 november-5 december.

Man kunde knappast tänka sig ett
Iämpligare forum för förhandlingarna
än Warszawa, staden som så brutalt
härjades av kriget och vars tragik allt-
jämt kan skådas genom delvis kvar-
stående ruiner, monument och minnes-
tavlor över de som mördats under kri-
get. Vi kände att dcn hjärtlighet och

glädje med vilken vi togs emot var le-
vande och uppriktig och jag vet att
Warszawaborna hyste respekt och för-

Holena Suantesson;

N ågr a f ör g runds g e stalter
Cotton, generalsekr. mme

i KDV: Fr.h. dr Andrea
Carmen Zanti och mnte

Andreen,, nttne Eugönie
Maria Maddalena Rossi.

::iii
tll

i6,

$
:9
iiJ,
i.,i::,

;ig,,,!i;Ni' ""', "d",t

\
I

I

I

ståelse för vårt förbund, vars främsta
syfte ju är arbetet för freden.

I rådsmötet deltog 136 delegater och

observatörer från 60 länder. Afrikas,
Asiens och Amerikas länder blir allt
mera reprcsenterade för varje gång.

I år deltog 13 afrikanska, 13 asiatiska,
12 amerikanska och 22 europeiska Iän-
der samt Australien i rådsmötet. Det
var särskilt roligt att se representanter
för en rad afrikansl<a stater som nyss

erövrat sin självständighet såsom Gha-
na, Mali, Nigeria och Guinea, eller som

strider aktivt för sin frihct såsom Al-
geriet, Kenya, Kongo, Togo, Zanzibar
och Bazutoland. Från USA deltog 6

kvinnor i förhandlingarna. En av dem,

en värdig och kultiverad dam, repre-
senterade Negerkvinnornas, aktions-
kommitt6. En annan representerade
,'First Unitarian Church", en ameli-
kansk religiös riktning med fredsvän-
liga och progressiva drag. Den sist-
nämnda delegaten var oerhört intagan-
de med sitt livliga sätt och sprudlan-
de intrcsse. Den unga kubanska repu-
bliken kunde nu sända B kvinnor, alla
mycket vackra och livliga.

l\J

Nedrurstning:enr oeh försvaret AY

de rmänsklåga rättigheterna hrnvudtennnEt
Yid KDV:s rådsmöte

En av dem, en gråsprängd äIskvärd
dam i 50-årsåldern, berättade för mig
att en av delegaterna hade hämpat i
bergen under revolutionen. Hennes

egen son stupade under striderna.
Mötct öppnades av förbundets ordfö-

rande Madame Eugenie Cotton, som
med sin varma, klara och värdiga per-
sonligiret införde en högtidsstämning i
salen.

Förhandlingarna rörde sig kring tre
huvudpunkter: KDV :s'u-erksomhet un-
der de gdngna 75 åren, nedrustnings-
frågan och. Jörsuaret au de miinskliga
riittigheterna.

De två sista problemen diskuterades
livligast. Genomgående var tanken att
alhnän nedrustning och förbud mot
atoml'apen och andra massförstörelse-
medel är villkor för fredens bevarande.
De alltjämt växande rustningsutgifter-
na skulle i stället kunna användas för
sociala ändamå1 så att hunger, sjukdo-
mar och arbetslöshet bekämpades. Ja*
pans delegat, madame ly'aoko Takada,
samt ordföranden i Japanska rådet mot
atom- och vätebomben, prof. KaoruYa-
sui, påminde om de frul<tansvärda IiDI,'.'s ord..f . nrine E)u.götti<: Cott,trt,



verkningarna av atombomben över Hi-
roshima och Nagasaki och om stråI-

ningseffekten av de amerikanska väte-

bombsexperimenten i Bikini.
Diskussionen om försvaret av de

mänskliga rättigheterna inleddes av Ie-

damoten i itatienska parlamentet, prof'

Anna Matera. Deklarationen om de

mänskliga rättigheterna antogs av FN

ännu medan världen skakades av fas-

cismens verkningar. Deklarationens
principer grundas på id6n att alla män-

niskor föds fria och likaberättigade
utan hänsYn tilt ras, färg, kön, sPråk,

politiska åsikter, nationell och social

härkomst eller förmögenhet, att var och

en har rätt till livet, till friheten och

till personlig trygghet, och att ingen

får utsättas för slaveri, tortyr, brutal
behandling eller förödmjukelse. Dekla-

rationens 30 artiklar omfattar vidare

en rad andra principiella rättigheter
bl. a. lika lön för lika arbete, moder-

skapsskydd och rätt tiII obligatorisk
och kostnacls-tri skolundervisning. Att
förverktiga del<larationens principer
skulle skapa förutsättningar för kvin-
nornas frigörelse och likaberättigande'
för rättvisa, frihet och fred. Men 15 år

efter deklarationens antagande finns

fortfarande många iåinder där dessa

principer kränlls.
I(DV har alltid kämPat mot förföl-

jeiser och förtryck och har inför värl-
den velat avslöja våldshandlingar i

olilia länder. En KDV-kommission sam-

mansatt av jurister har hösten -59 un-

dersökt förhållandena i Spanien och

konstaterat en oerhörd terror där. Po-

litiska fångar utsättes för tortyr' mass-

arresteringar pågår alltjämt, undan-

tagstitlstånd råder och militärdomsto-
lar dömer. KDV har vidare ansett som

sin uppgift att undersöka och avslöja

inför världen vad de algeriska flyk-
tingarna måste gå igenom' Den fruk-
tansvärda terror som dagligen utövas

mot den algeriska befolkningen står

inte den tyska fascismens brutalitet
efter. Förhållandena i Sydafrika är lika
omänskliga. En liknande situation fin-
ner man i ett skriande stort antal and-

ra länder som Grekland, Syd-Amerika,
Syd-Vietnam, Jordan, Förenade Arab-
republiken, Iran, Kamerun och en del

andra kolonialländer.

*
Efter fru Materas gripande inledning

l<om kvinnorna från de förtryckta län-

derna fram och berättade sanningen

om hur deras folk lever. De flesta var

mycket unga, modiga och helt gripna

av sin mission. Man kände att bakom

cleras ord låg intensiva känslor och

bittra erfarenheter. Deras ansikten var

uttrycl<sfulla och vackra som hos män-

niskor som har något att ge. Särskilt

de unga afrikanska flickorna från Ke-

tryå, Kongo och Togo gjorde starkt

intryck på mig. Den milda och lugna

studentskan från Kenya talade om för-

Torget i, Gantla stan
uar innan fascisterna

i Warszawa, in i ntinsta d'etali återuppbAggt så' som det
lade staden i, ruiner.

Ett au uiirldens ntest skakande minnes-
miirken tir d'et öuer ghettotiWarszausa'

Iöljelserna i hennes hemland. Som 12-

åring bevittnade hon hur hennes far

torterades, misstänkt för att tillhöra
mau-maurörelsen. SjäIv kastades hon

då i fängelse, ett barn bara. Hon sade

bl. a.: ,rKära sYstrar, hur kan ni vänta

er att vi, Kenyas folk' kan förstå ordet

fred om vi endast tärt det ur en ord-

bok? Vi l-rar inte haft fred i vårt land

sedan jag föddes',, Innan KenYa blev

en l<oloni, hade kenyafolket utvecklats

efter sitt eget mönster med egen kul-
tur, eget sätt att tänka och leva. Med

kolonialismens inträde bröts detta afri-
kanska samhälles nationella utveckling,
liksom på många andra håIl i Afrika.

En annan stark personlighet som fäs-

te sig i minnet var den unga algeriska

Iivinnoläkaren .lJelissa Hamoud. Med

brinnande inlevelse måIade hon för oss

situationen i Algeriet. Hon visste vad

hon talade om. I två år hö1ls hon i
fängelse och i<oncentrationsläger och

torteracles tillsammans med hundratals
andra kvinnor, som liksom hon kämpa-

x.tt::: t: t: ::ti::l: ::::i:
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de för landets frihet. Förtrycket i AI-
geriet är av gammalt datum, över 100

år gammalt. Sedan det algeriska kri-
gets början för över 6 år sedan har
terrorvågen svept sig över hela landet,
och gör att människornas vardagsliv är
fylit av lidande och osäkerhet. En mii-
jon människor, övervägande civilbe-
folkning har dödats under den tiden
genom tortyr, avrättning eiler bombar-
demang. Omkring f2 miijoner männi-
skor hålles fängslade i konccntrations-
lägren och fängelserna och utsättes för
omänsklig tortl-r. Tr'å miljoncr, iiver'-
vägande kvinnor ocir btrrn. har strin,g,ir;

in i s. k. förflyttningsläger, där 3.000

barn dör varje vecl<a av htrnger oclr

sjukdomar! 300.C00 llyktingar utan
hem och arbete befinner sig vid tuni-
siska och algerisl<a gränsen.

Representanter för en lång rad andra
länder i A-qien, Afrika, Sydamerilia
men även i Etrropzr, såsom Grel<latnd
och Spanien, sliildradc sina folks tra-
giska läge och vädjade om solidaritets-
al<tioner och hjäIp. NIan fick hlarare
än någonsin en bild av hur cn stor del
arz rzärldens befolkning berövas rätten
till livet och till friheten. Man ficir
klart för sig vad l<olonialförtrycket för
med sig av terror och fattigdom.

En känsla av djupt samförstånd do-
minerade mötet och präglade de reso-
lutioner som antogs. I huvudresolutio-
nen ställer kvinnorna en del al<tuella
krav angående allmän och total avrust-
ning, nationell oavhängighet och frediig
samexistens melian folken. f ill FN och
en dei internationella organisationer
riktades ett budskap där man med ut-
gångspunkt från Deklarationen om de
mänskliga rättigheterna protesterar mot
dess kränkning i en rad länder och
appellerar

a) att specialdomstolar och undan-
tagstillstånd avskaffas i alla länder
där politisk förföljelse råder.

b) att all tortyr sliall förbjudas.

c) att allmän och total amnesti för
alla politiska 1ängar införes.

d) att alla bestämmelser som inne-
bär att man po)itiskt undertryckcr nå-
gon nationalitet skali r,rpphävas.

Dessutom avsändes bl. a. ett telegram
till FN:s generalförsamling om att cr-
känna kolonialiändernas och kolonial-
folkens oavhängighct or:h ett telegram
i Algerietfrågan.

*
Det skuile vara orätt att i cletta sam-

manhang inte säga något mera om
Warszawa. Staden är onel<ligen sympä-

12

tisl< och m5rcl<r:t levande. Man har en
liänsla av ständig titveckling och rö-
rt:lse. IVIännisliorna intresserar sig lir'-
ligt fr)r alit omkring dem, kulturlivct
är intensivt. nya hus och gator växer
snabbt och förändrar Warszawas fasad
1ör varje gång man återkommer dit.
Man bygger nu vackrare och bättre än
förr, och det finns kvarter där moder-
na, färg.qlada hus lyser upp. Men den
för några år sedan med pietet återupp-
byggda Gamla stan är fortfarande
r,'ackrast av allt ocl-r i de smalil grän-
derna med sina lustiga, små kafeer och
hantverkarverkstäder, prydda rned
vackra skyltar i smide, finner man lugn
och stämning. Därifrån han man pro-
menera till dcn gamla stadsmuren Bar'-
bakan som om man så vill, för oss

till floden Wisias stränder. I det gamla
ghettoområdet, som efter judarnas upp-
lof under kriget helt jämnades med
rnarken. växer allt flera moderna hus
u1..rpr. ltinptt för några år sedan låg den-
r:rr staCsdel helt öde och dominerades
i.rr,' det uttrycksfulla monumentet, som
det judisl<a folket sliänkte sina kämpar
och martyrer i ghettot. Trots att endast

en bråkdel av den judiska befolkningen
ö'n'erlevde kr:iget, har man under de
sista åren åter knutit an till dess kul-
turs bästa traditioner. Den stora skåde-
spclerskan Ida Kaminska's sevärda ju-
diska teater spelar för fulla hus, förfat-
tarna Schalom Aleihem och Efraim
Kaganow'ski säljes blixstnabbt ut till
sista exemplar och den nyutkomna lilla
samlingen av judiska aforismer och be-
rättelser var redan utsåld.

Vili man gå på teater i Warszawa har
man ett rilit urval av både klas-qiskt
och modernt j de nära 20 teatersalong-
erna. Shakespeare, Racine. 5"h2qr, Ro-
main Roliand, Platon och ett par pol-
ska klassiker gavs samtidigt vid sidan
av Arthur Miller och Leon Kruczkow-
ski. Studenternas två satirteatrar och
revyteatrarna "Syrena" och "Buffo" ger
både en högkonstnärlig underhållning
och en djärv kritik av vissa rådande
missförhålIanden.

Det är med glädje jag minns denna
resa, där jag mötte så många värde-
Iulla människor och där jag fick delta
i arbetet för en människovärdieare

Vtirldens försto
| ' J'
RArunngao

stotsminister

eylon, clen natursliöna ön i Indi-
slia oceancn. invånerrc 9 miijoner, har
som förstu stat i våirlclen valt cn livinn-
lig prcmiärminister: 44-åriga Sirlntauo
Rando.rnnaikc, mor till tre barn, änl<a
till premiärminister Solornon Banda-
ranailie. dc.n Iramsl,"nte statsmannen
srim n'riircl.adc:; lör cn ticl sen il\: en
politisii rnotsiiindare.

Dä l,l[;,rdame tsandaranaike crfor att
folliet valt henne till premiärminisfcr-
iIörclc hon siil cn bländnade vi.t sari,
ir'äciclc-. ut på 1;arlamcntsirl'ggnaclen,.;
i:ail;oirg. liålsadc, foii<massan rncd sam-
manförda iränder och .-- brast i iJrät.

llimc Ilanclrr:rnail<e är född i etr
buddhistisli ör,erliiass; [arnil j och hon
iick sin utbiidning i den bästa katol-
sker skolan i Colombo. Sina trc barn
har hon sänt i hatolsk skoia fast hon
sjäJv är buddhist och ivrig anhängare
:lv L.arnbegränsning.

Vad var det som föranledde familje-
modem att iämna det fridfulla hem-
livet fijr politiken? Errligt en våin till
pr-cmiärminislcrn l-rai' l-ion besrrarat frå-
girn så iriir: -Som mo:-- och rn:rka liände
iag att intressen utanför hcmmet är br:r

Sirint au o Ran cl aranaik.e.

l-.åde {ör äl;tcnshapet och kvinr-rern
själr'. Också målnncn {år då stimule-
rrndc omväxling och vardagsslentria-
nen vinner inte instcg i hcmlivet. Inte
heller då barnen växr:r upp är clet sl<äl
Iör' hvinnan att clra sig tillbaka i isole-
ring och overlisamhct. Det krävs natur-
ligtvis tålamod från famiijens sida,
1ör då är man tvunsen att försumma
den."

Från denna utgångspunl<t gick Siri-
rnavo Bandaranaike in för att väcka
de singalesislia kvinnorna till politisk
medvetenhet. Redarn som tonåring gifte
hon sig med Solomon Bandaranailie,
då minlster i prcirrinsregeringen. Inom
liort valdes hon till ordförande för

värid HELENA SVANTESSON



H

kvinnoorganisationen Lanka Mahila
Samiti, som småningom blev en så vik-
tig faktor i hela landet att det då rege-
rande förenade nationella partiet in-
drog dess statsunderstöd under motive-
ringen att den bedrev politisk verk-
samhet. Solomon Bandaranaike åter-
stäilde understödet sedan han blivit
premiärminister 1956.

Mme Bandaranaike är en livlig de-
battör. Hon är också en modig kvinna.
Då en buddhistmunk i gu1 kåPa av-
lossade de sex skott som ändade hen-
nes makes Iiv kastade hon sig över
attentatorn och hjälpte tili med att av-
väpna honom.

Då nyval skulle förrättas i CeYIon
var det först efter lång tvekan som
änkan beslöt ställa upp som premiär-
ministerkandidat. llon fick majoritet,
låt vara en knaPP sådan, över natio-
nella partiets kandidat, den 49-ärige
cambridgeutbildade Barrister Dudley
Senanayahe. I kampanjen reste hon
omkring i l-rela Ceylon. Hennes späda'
låga stämma bröts ofta i snyftningar.
-Ofta händer det i livet saker vars
orsal<er man inte ysf", säg€r den nya
premiärministcrn, >>men min väg i po-
litiken innebär inte ett steg ut i det
okända. Jag vill följa min mahes pro-
gram och se det förverkligat'"

Förutom premiärminister är mme
Bandaranaike utrikesminister och dess-
utom - försvarsminister. Hon har lovat
förverkliga den sedan länge aktuella
nationaliseringen av banl<er och försäk-
ringsbolag. Än så länge tvekar hon att
nationalisera sådana utländska investe-
ringar som t6plantagerna, som ägs av
britterna.

h,eter denna

niska, som

sökte xår
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EN DAG IIOS EI-LEN.,
Forts. fr. sid. 16

Nu shyndar hon med den siste lille
hon har hemma ned till APeldal, och
Nisse skyndar före.

Ellen kammar sitt långa svarta hår
och har munnen full av hårnålar.
(Sally har klippt av sitt hår), hon ploc-
l<ar dem i knuten en efter en, räcker
Sally brevet och hon läser.

- Får jag låna av dig?

- Vilken fråga, Ellen, du får dem av
rnig. Och sally räckter fram hundra
kronor.

- Har Bruno sänt dig Pengar igen?

- Ja.
Ellen drar ivrigt kläderna På sig.
Så mycket pcngar behöver jag inte'

Ja för resten, jag tar dem, kanske jag
får Bernhard med mig hem och då be-
hövs de. Tänl<, Sally. att Bruno förtjä-
nar så bra. Vad gör han? Han är stor
nu. Tjugo år, över på det?

- Han dansar med {ina damer På
en fin rcstarttrang i Paris och får be-
talt för det.

Sally ser litet spotskt På Ellen.
Men Ellen drar i sina kläder, knYter

och knäpper och förstår inte vare sig
spotska blickar eller det underliga i
att clamer betalar vackra pojkar för
danser.

Det förstår jag, säger hon tro-
skyidigt, det förstår jag gott, så vacker
som han är, att rika damer gärna be-
talar för att dansa med honom. Tänl<
bara att komma sig ut så där.

Ellen ser ej att stora tårar droppar
lr Sallys ögon, Sally som sällan gråter,
och såg hon tårarna så skulle hon ald-
rig tro att de rann för Bruno, som har
clet så bra, utan för hennes skull, för
Ellens och Bernhards skull.

I isolerade trakter, där skogen står
och ruvar, där byarna ligger glest, där
små hat växer till stora onda drakar.
där kan hända att hat och blindhet un-
der mörka nätter drar trådar över den

svarta vägen att i'andraren må stupa.
Ni<lingarna sitter pir avstånd och skrat-
tar i mörkret då cle hijr jämmern eller
förbannelserna från dem som snavat.

Iiedan nästa dag är Ellen hos sin
rnan på sjukhuset.

han kommer att leva men har
skadat sin rygg, kommer aldrig att
liunna arbeta mer.

Efter månader kommer han hem tiII
Apelclal igen, kommer samtidigt med
våren och lärl<orna.

Maria i Vide, som har litet av sitt
gamla sinne kvar, säger:

- Han får femtonhundra kronor om
året för rakt ingenting, har man hört
på maken?

Men Videbonden, stor och strålande
och grov i rösten, skriker:

- För ingenting? Är du galen, män-
niska! Han har ju brutit sin rygg. Jag
vill ej bryta min rygg för femton mil-
joner kronor, och riksförsäkringen
skall väl någon nYtta göra.

Ja, här kunde Ellens saga sluta och
här kunde den börja. Men ro blev det
över Apeldalen, och aldrig har väI en
skogsrand, sol och måne och stjärnor
äiskats så av en man som av honom,
clen lame där i APeldal, som snuddat
vid dödens isande bitterhet och nu
glömt allt, för enbart glädjen att leva.
Leva, andas, höra röster, tala, känna
dofter, känna värme. Se barn och
hustru.

- Det är möiligt hade doktorn sagt,
att han om något år kan röra sina
händer.

Bernhard var erövrad för sitt hem för
alltid.889:10
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det. Han tycker livet är fullt och helt
just nll.

Nisse har rätt ofta fått en slunli tned
vid nå.qot duliat borcl framtne i b1'n,

och det var höjcien av hans äregirighet
att ctet hemma sliulie {innas dukat bord
med {in mat för den att sätta sig till
son-I var frusen och hungrig och som

siren upp och blev giad inför läcker-
heterna.

- Var så god, säger- Eilen tili den

sistkomne. sitt ned och tag en bit mat'
clct räclier nog, jag slialade mycl;ct po-

tatis. Och man sätter sig till bords'
Peiie och Sven bäi' "';ig åt som de vore
pä kalas var clag och Nisse han åir mätt
av bara trivscl.

Den nye l'arllrorn och juden kommcr
övercns om att clet är mYcket sämre
tider nu än före kriget.

- Inte hjälpte clet att så många dö-

dades, vi är fÖr mänga ändå, säger

sliogsarbetaren, och hans rnarkerade
ilnsikte med dess talande linjer ser

hopbitct ocll iratfullt ut. Det finns de

som påstår att man krigar, måste kriga'
för att follicn är för talrika' Ja-a,
många skrivmänniskor är allt dummare
än en skogshuggarc.

- Inte blir det bättre ftir man dödiir
och lirigitr. r'i är inte för nlanga män-
niskor. vi är för många som är dumma'
säger juden.

ntt"tt ber alla ta för sig och säger

sen:

- Dct värsta är att folk lärde sig

:iijäla och br'5'gga brännrrin under kri-
gc1,.

- Ja. bränn-vin. säger sl<ogsarbeta-

Ellen tar fr:rm mera Potatis och

sliogsarbetaren säger:

- Jag brukar koha kaffe i skogen'
Jag har en strut kaffe och socker i
.o"L"tt. Jag kunde inte }ioka i dag i
regnet, frltn lizrn l<oka efter maten om
hon r.ill ha besvär' Det som blir över
kan frun behålla. Jag har inget annat
att betala nattlogiet med. Man äter och
pratar och Nisse hjälper till att duka
av och så sättes liaffepannan pa rgen'

Skogsatbctarctr sägc'r:

- nåt är väl ett svårt sPråk, rYskan'
Det är ju lYska judarna talar?

-- Ja, jag talar rYsk sPråg' de.t är
kanske srrårt att lära men svensli ar

ett m1't l<en sval' sPråg'

- Tala något På rYska. ber Nisse'

- Sjr.tnp; något på dct språhet, ber
Pelle biygt.

Och medan Pannan l<oktrr och Ellcn
torkar liopparna, )ys;snar de andäktigt
på clen li1le juden, som med mjuk bary-
l.on sjttngcr en visa på det underliga
språiret. De rnjuha konsontlnternii och

cicu bclttqliga r'östcn öpptrrt' cicras sin-
nen på giänt, lrots att dc ej förstår
orden. Ellen sättcr sig och låtei: vara
att skramla med kopparna. Nisse vill
inte byta mecl någon framme i byn just
nu. Det är doft av saga och främmande
land i hans hern.

Shogsarbetaren fråg:rr :

- Vad irandlade sången om? Var den
reiigiös eller var det cn sån där liungs-
sång?

- Nej, nej, clet är en jiddisk sång, ern

iikta jicidisk sång. fast på rysir språg'
Den hancllar om tur. Att vare kung är

ing-gen-ting mot att vare född mecl tur'
Den som är födcl med tur kan bli jot'-
dens främste man, kan bli kejsare över
irele jorclen, och den som är vis siiger:

',Ge mig iche pengar elier tnal<t, gi\'
mig tur-. Att vare fattig kan t'ara en

stor tur för många. För den mYcket
lärde. för den som sllall finne opp store
ting är ril<eclom kanske ett hinder'
Pengar måste skötas, det är stort ar-
bete mecl mycket pcngar. Den som fått
slort förstånd. han har tur. det handlar
den rrisen om.

Skogsarbetaren sc'r begrundande ut
och för ,,de tre', har' öppnat sig oanade
vidder.

- Jä, tur kan den fattige ha likaväI
som den ril<e, säger Ellen och tänker
på affären med vantar {ör fem är sen'

Stormen tjuter i spjäilet och regnet
strilar. mörkret stär som en mur utan-
fiir. men inne sitter man och dricker
liaffe på maten. Dylikt hör till kalas'
Kaffe på maten. Man grubblar lil'et
över livet. clet rilia. härliga, svåra, fat-
tiga, odrägliga livet.

trn trist dag l'rad.e clet varit tör dem
irlia, så trist att Nisse räckt ut tungan
åt sin egen nor, henne som han sl<ulle
kunnat gå På törntaggar för. Men
oväntat bra och trevlig var dagen slu-
tad för dem alla. Morgondagen. Ja, det
var tids nog att tänka på den när den
korn. I-ivet vore outhärdligt uta.n dessa

i4timtar. då bordet duhas till fest med
clet sistar som finns i skåpert, och frusna
och tröita gäster bjuds till bords, allde-
Ies som man ej behövde fråga ett dugg
cfter vad som gick åt' Ät gick ju aii-
iing i alla fall.

Så bäclclar man på köI<sgolvet tilt de
lrämmancle; sängkläderna räcker bättre
C.å. Ellcn och de tre liggcr i farfars
liammare. Eilen ligger länge vaken'
T2inker på nya strumpor, på rocken tiil
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Nisse som är omöjlig alt s-l', tänker på
att dessa regndagar är lridagar där
borta på Bcrnhards arbctspiats. då spe-
las kort och drickes, inget blir över tili
d.em därhemma. Tänl<er på att hon får
lov skaffa säd till hönsen. Ägg är det
enda hon lian få någon l<rona för. Ja,
ocksä får hon väl lov shriva iill skol-
lärarcn att Nisse måstc ha skor, sock-
nen får betala, det är så glttvsamt. hon
har dröjt i det längsta, mc'n pojl<en
måste ha skor. Gudsl<elov l-rat-t" har nya
strttmpor nu, dem måstc': han ha hela
skor till. Vad l-tjälper strlttnpor om vatt-
net rinner ut och in. Så somnar Ellen.

En femtioårig skogsarbetare får sina
vå_r,nor.

När klockan är fem i första gryning-
en stiger han upp och lagar sig tyst i
väg. I{an vill inte besvära i onödan ei-
ler ta emot något av fattigt folk. Det
var hans vana att inte ta emot något
arz farttigt folk.

Klockan sex tittar juden genom rutan'
regnet fortlar att strila, han iägger sig
ned igcn. Han måste vänta på torrt vä-
cler, han-. \raror blir förstörda annars.

Så hommcl Ellen och Nisse ut.

- Det är så stark sumP så det blir
bra haffe, säger Elien. Och vidare: Jag
lian inte shicka Nisse till skolan i dag
heller, han har ingen rock.

Och kaffedoften sprider sig igen och
alla dricker nytra och morgonpigga. Det
r,,isar sig att den lille juden är fin-
skräddare. FIan syr om den gamla grö-
na roclien, som är skänkt till landstor-
men och såicl på auktion. Han vänder
avigsidan utåt ocl't tyget ser- ut som
nytt. Han sätter siejf i ryggen' pressar
och stickar, och mor tråcklar och syr i
foderfickor och Nisse får sin barndoms
finaste rock.

Och Nisses gamla rock lagar juden
upp, sätter fichor frampå att det värst
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det. Han t-vcker livet är fullt och helt
just nll.

Nisse htrr rätt ofta fått en slunh tned
vid nå.qot ctukat borcl framme i byn,
och det var höjcien av hans äregirighet
att ciet hetnma sliulie finnas dukat bord
med fin mat för den att sätta sig till
som var frusen och hungrig och som

si<cn upp och blev gi:rd inför läcker-
heterna.

- Var sei god, säger Eiien till den

,*istkomne. sitt ned oci"t trtg en bit mat'
clet räclier nog, jag slialade mycllct po-

tatis. Och man sätter: sig tiil bords'
Pelle och Sven bär sig åt som de vore
på kzrlas var clag och Nissc han är mätt
av bara trivscl.

Den nye farllrorn ocl'r jr-rden i<ommer

övercns om att ciet är rnyckct sämre
tider nu än före kriget.

- Inte hjälPte clet att så många dö-
dades, vi är {iir mänga ändå, säger

sliogsarbetaren, och hans rnarherade
ansikte med dess talande linjer ser

hopbitet och hatfullt ut. Det finns de

som påstår att man hrigar, måste kriga'
för att f ollicn är f ör talrilia' Ja-a,
många skrivmänniskor är allt dummare
än en skogshuggare.

- Inte blir det bättre fiir man dödar
och iirignr. rri är intc för nångtr män-
niskor, r'i är för många son är dumma'
säger juden.

ntt"tt ber itlla ta för sig och säger

sen:

- Dct
stjäla ocl-t
<rrr't

värsta är att folk lärde sig
br'-vgga brärtnvin under kri-

- Ja, bräntr-vin.
ren.

säger skogsarbeta-
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Ellen tar fram mera Potatis och

sliogsarbetaren säger:

- Jag brukar l<oka kaffe i skogen'
Jag har en strut l<affe och socker i
rochen. Jag liunde inte lioka i dag i
regnet. frr,tn li:rn kol;a efter maten om
hon r.ill ira besvär' Det som blir över
kan frun behålla. Jag har inget annat
att betala nattlogiet med. Man äter och
pratar och Nisse hjälper till att duka
av och så sättcs kalfepannan pä igen'

Skogsai'betitrc'u säger:

- Det är r'äI ett svårt sPråk, rYskan'
Det är ju rYsha judarna talar?

-- Jår, jag ta)ar rYsk sPråg, det är
kanske sr'årt ati lära men svensli är
err tny't licn sval' sP!'ag.

- Tala någ,ot P-ä rYska' ber Nisse'

- Sjr.rnp; något pä cic't språhet, ber
Pelle biygt.

Och medan Pannan l<okar och trllen
torkar liopparna. lys;snar de andäktigt
pä clen lille juden, som med mjuk bary-
ton sjunger en visa på det underliga
språhet. De mjr-rka konsonanterna och
dcit bcltitgliga r'östcn öppnal dcras sin-
nen pä giän1, trots att de ej {örståt'
orden. trllen sätter sig och låter vara
att skratnla med kopparna. Nisse vill
inte byta med nägon framme i byn just
nu. Det är doft av saga och främmande
iand i hans ltetn.

Skogsarbetaren frågar :

- Vacl irandlade sången om? Var den
reiigiös eller var det en sån där l<ungs-
sång ?

- Nej, nej, clet är en jiddisk sång, en
iikta jicidisk sång. fast på rysk språg.
L)en hanciiar om tur. Att vare kung är

ing-gen-ting mot att vare född mecl tur'
I)en som är födcl med tur lian bli jot'-
dens främste man, kan bli l<ejsarc över
hele jorclen, och clen som är vis s:iger:
-Ge mig icke pengar c,'lit''r mal<t, gi\'
mig tur,'. Att vare {attig lian t'ara en

stor tur för många. För den mYciret
iärde, för den som si"all finne opp store
ting är ril<edom lianske ett hinder.
Pengar måste skötas, det är stor-'t etr-

bete mecl mycket pcngar. Den som fått
stort fr)rstånd. han har tur, ciet, l-iandlar
den rriscn om.

Sko.gsarbetaren ser begrundande ut
och Iör ,,de tre,, har öppnat sig oanade
vidder.

- Ja, tur kan clen fattige ha likaväl
som den rihe, säger Ellen och tänker
på affären med vantar Iör fem år seu.

Stormen tjuter i spjället och regnet
strilar, mörkret står som en mur utan-
fiir, men inne sitter man och dricker
haffe på maten. D;rlitrt hör till kalas'
Kaffe på maten. Man grubblar litet
över livet. det rilia. härliga' svåra, fat-
tiga. odrägliga livet.

En trist dag l'r:rd.e det varit för dem
aliil, så trist att Nisse räckt ut tungan
åt sin egen nlor, henne som han skulle
liunnat gå På törntaggar för. Men
oväntat bra ocir trevlig var ctagen slu-
tad för den'r alla. Morgondagetl. Ji't, clet

var tids nog att tänka på den när den
korn. I-ivet vore outhärdligt uta-n dessa

slin-rtar, då bordet dukas till fest med
det sister som finns i skåpet, och frusna
och trötta gäster bjuds till bords, alide-
les som man ej beirövde fråga ett dugg
efter vad som gick åt. Ät gick ju aii-
ting i alla fali.

Så bädd-ar man på köksgolvet till de
främmande; sängkläderna räcker bättre
Cå. Ellen och de tre ligger i farfars
kammare. trilen ligger länge vaken'
Tänker på nya strumpor, på rocken tiil

Nisse som är omöjlig alt sy, tänker på
att dessa regndagar är lriclagar där
borta på Bernhards arbetspiats. dä spe-
Ias kort och drickes, inget blir över tili
dem därhemma. Tänker på att l-ion får
lov skaffa säd till hönsen. Ägg är det
encla hon l<an få någon lirona för. Ja,
ocl<så får hon väI ]ov sl<r'iva till skol-
läraren att Nisse måste ha skor, sock-
nen får betala, det är så grttt'satnt. hon
har dröjt i det längsta. mcn pojl<en
måste ira skor. Gudsl<elov han har nya
strumpor nu, dent måste han ha hela
skor till. Vad l-tjälper s;trtttnpor om vatt-
net rinncr ut och in. Så somnar Ellen.

trn femtioårig skogsarbetare får sina
\ra,nor.

När klociran är fem i första gryning-
en stiger l"ran upp och lagar sig tyst i
väg. IIan vill inte besvära i onödan el-
ler ta emot något av fattigt folk. Det
v:rr h:rns vana att inte ta emot något
av fiittigt folk.

Klockan sex tittar juden genom rutan,
r:egnet {ortfar att strila, han lägger sig
ned igcn. Han måstc vänta på torrt vä-
der, hans \raror blir förstörda annars.

Så kommer trllen och Nisse ut.

- Det är så stark sumP så det blir
bra l<affe, säger trllen. Och vidare: Jag
lian inle sliicka Nisse till skolan i dag
heller, han har ingen rock.

Och kaffedoften sprider sig igen och
arlla dricker nytra och morgonpigga. Det
visar sig att den lille juden är fin-
skräddare. Han syr om den gamla grö-
na roclien. som är skänkt till landstor-
men och så1d Pä auktion. Han vänder
avigsidan utåt och tyget ser ut som
nytt. Han sätter sierjf i ryggen' pressar
och stickar, och mor tråcklar och syr i
foderfickor och Nisse får sin barndoms
finaste rock.

Och Nisses gamla rock iagar juden
upp, sätter fickor frampå att det värst
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slitna blir doit, sätter en krage på av
den gamla rocken som går att fälla upp
över öronen och så har Pelle också en
rock. Och Nisse säger:

- Vi har tur, farbror. Tänk, strum-
por och rockar på en gång. När en väl
fått tur så får en väI behålla den.

- Du ville ge mej dine ägg, det är
ofta en får köpe sej tur på det sättet.
Men folk köper sämre vara för dyrare
pris, folk är så underliga. Nisse förstår
inte, men han har lärt sig meiodien till
den underbara visan och han försöker
sätta svensl<a ord till den.

Då soien börjar skina och juden ax-
Iar sitt knyte har han redan en vers
färdig.

Solen skiner ute den korta höstdagen
och inne är stämningen gladare än på
länge. Kanske man kan börja igen, det
går nog, inte tappa modet bara. Bern-
hard är ju snäll och nykter långa tider,
det är kamraterna, bröderna som loc-
har. Dålig arbetsförtjänst har det varit.
Man är redo att förlåta, att överskyla.
Att börja på nytt.

Det värsta var ju den gången det
skvallrades om Bernhard och glada
flickan, då brydde man sig ej om livet
mer. Man ville bli fri, ville ordna med
sina många pengar som regnade ned
av en slump, regnade över en tack vare
en snaskig nationaldräkt, och krigshets.
Dessa pengar som smait undan så fort,
till skulder, till litet inköp, dyra och
dåliga kläder. Men glada flickan ville
ju inte Bernhard något, alltihop var
lögn, ryktet ljög och livet blev ljust
igen. Sen var det möri<t, många, många
gånger, men aldrig som då. Nu ska
man börja omigen. tänka ut något, sätta
i gång med något. Lill-Bernhard är ju
ute och tjänar, han är ju skötsam, är
som en stor karl. Ja, det kommer nog
att gå bra.

Då stiger ödet in genom dörren till
ApeIdal.

Tok-johan är det och ödet bär han
med sig i ett brev.

Ellen bryter det, Iäser underskriften:
Nilsson, ingenjör.

"Er man allvarligt skadad, ingen fara
för iivet föreligger . . .-

AlIt blev grått, allt som varit, som är,
alit utom en myr med frusna tranbär'
och en glad ung man med bär i sin
hattkulle och ett torp med apiarna fulla
av blom en junidag, och en grå snäll
gamling, allt försvinner, endast lyckans
korta dag står fram och hjärtat sväller
åter av ömhet. av kärlek.

Nisse springer tiII Mårbo, mamma
måste J.åna respengar, far är skadad.
Sally har pengar, Sally är aldrig utan
pengar nuförtiden. Bruno lär sända
henne pengar, och arbetsföreningar och
den fina målarinnan. Sally föijer med
till Apeldal. Den minste är sju år och
föIjer också med, de andra barnen har
Sally borta. Ingen vet vad Sally tänker.
Ingen vågar lägga sig i hennes affärer
mer. Hon har rivit ifrån sig åt alla
håll och hon reder sig. Frans fick
många år i fängelse, han sades ha mör-
dat en spritsmugglare. Ingen visste
riktigt men i fängelse är han ännu.

Så forbåller clet tig m€d

ALKOHOLEN
aa

IJ
I I nnu för ett par årtionden sedan var >>skrumplevern,, det
mest anlitade vapnet i kampen mot alkoholmissbruket: så går
det om man inte tar sig tillvara och blir en bättre människa.

I dag vet man mera om alkoholens verkningar på den
mänskliga organismen, de psykiska skador missbruk av alko-
hol åstadkommer hos missbrukaren sjäIv och de sLörningar
av psykisk art som hans närmaste kan drabbas av. Men forsk-
ningen på detta område måste ytterligare intensifieras. I TV
har under den gångna hösten genomförts en kampanj mot
al.koholmissbruket och för ökad forskning om dess skadeverk-
ningar, och i december gav Kuinnoföreningarnas s&nLo,rbets-
kommittö för nEkterhetsfrå,gor ut en broschyr i ämnet med
den manande titelen TÄNK OM.

et är att tänka om beträffande
spriten och besinna vårt ansvar den
lilla skriften vill uppmana oss till. Och
uppmaningen får tyngd genom statis-
tiska uppgifter om alkoholens skuld-
konto.

Visste ni till exempl att vart tionde
svenskt barn växer upp i ett hem där
det förekommer alkoholmissbruk? FöIj-
derna visar sig bland annat i att en
tredjedel av de barn som tas in på
barnpsykiatrisk klinik för nervösa sym-
tom anpassningssvårigheter bland
kamrater i skolan, snatteri och annat
liknande - har kroniska alkoholmiss-
brukare till fäder, allt enligt en ny-
ligen företagen undersökning. Det är

mörks i, fami,ljen det mtirks
bland barnen.

verkligen siffror som berättar något
om de skador alkoholmissbruket åsam-
kar de små. När ca 33 % av alla barn
som tagits in på barnpsykiatrisk klinik
kommer från de 10 procenten bland
de svenska barnen vars fäder är hem-
fallna åt kroniskt alkoholmissbruk sä-
ger det oss något om det inferno av
otrygghet och elände som alkoholmiss-
bruket medför för hemmen.

En annan siffra som talar sitt tyd-
liga språk är alkoholens tyngd i skils-
mässornas vågskåI. Det är ungefär 10

gånger vanligare med skiismässor i
hem där' mannen missbrukar alkohol
än det är i hem där alkohol inte före-
kommer. Och ändå finns det så många
hustrur som livet igenom håller en
karl under armarna och inte vill ge

upp!
Det som är särskilt alarmerande är

att supsederna griper omkring sig
bland ungdomen. Även om man är
medveten om att fylleristatistiken inte
till alla delar är tillförlitlig (hur många
som grips för fylieri beror ju inte bara
på hur många som uppträder berusade
offentligt utan också på hur pass ener-
gisk polisen är) så är det dock ett fak-
tum att ökningen av fylleriförseelserna
är störst bland tonåringar mellan 15

och 17 år. Hur farligt detta tidiga alko-
holdrickande är framgår av att 59 %
av dem som börjar dricka före 17 års
ålder sedan dricker regelbundet medan
bland dem som börjat dricka efter 20-
årsåldern det bara är 10 0/s som sedan
regeibundet super, enligt vad en utred-
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Så. ntanga drönttnar som ltan föruetk-
Iigas ont, spriten inte kom.nter in i den

tt ttcles Ii z'.

ning visat. Att det finns ett klart sam-
band mellan antalet fylleriförseclser
hos ungdom och den ökade tlngcloms-
brottsligheten irar ocliså bei<räft:tts.

Man kan ha viiken inställning som

helst till alkoholseden, men nog blir
man väI ändå bedrövacl när man ser

berusade tonåringar och man tänker
med bävan på hur de månne ska ut-
vecklas och med medkänsla på deras

mödrar. Och utan att moralisera vill
man rni:d TÄNK Ol\,[-broschyrcns orcl

päminna de äldrc - ocli det gället'

inte bara föräldrarna utan också kam-
raterna på arbetsplatsornåt - om att
man inte ska bjuda ungdomar pd alko-
itol,. Man bör ocl<så komma ihåg att
det är straffbart att köpa ut eller över-
låta sprit til1 dem som inte fyllt 21 år.

En sak som alla livinnor borde vända

sig emot är clet typiskt svenska osliic-
ket med fickpluntorna. Utiänningar
nppirör aldrig att förvåna sig över den-
na rnärkliga sed som blorrstrar på

idrottsläktarc och offentliga danstill-
stäIlningar. Ätminstone de senare

skulle kvinnorna försöka sanera. För
det är ingen vacker secl och den ska-
par mycken otrevnad.

Än så länge utgör antalet fylleriför-
seelser bland kvinnor bara en liten
clel av det totala fylleriet -- ca 3 % -
men trots allt är det fråga om en kraf-
tig ökning under senare år, iiraftigare
än för fylleriet i dess helhet. Och det

är också en utvecl<ling; sotrt gör cll
betänksam, särskilt med tanke på ris-
ken för att de unga flickorna tar efter.

Broschyren TÄNK ONI vill som sagt

maning tiil oss alla vuxna om

ju är ett av våra största sociala pro-
blem, och att specieilt när det gäIier

ungdomen besinna vårt ansvar. Lika-
ledes på','isar den de skador som ett
upprepat alkoholbruk medför för or-
ganismen och hur det regelbundna aI-
koholbruket förändrar kroppens celler
så att de vänjer sig vid alkohol, vil-
ket i sin tur medför att allt större do-
ser krävs för att uppnå en viss grad

av berusning. Så småningom han mat-t

på det sättes bli beroende av alkohol.
Däremot söker man inte analysera

de faktorer som leder till att spritmiss-
bruket tar fart främst i de yngre åld-

Vad sktr,Ile- ni siiga
hem.ma

-=-1---._\.

om det hiir htinde
h.os ct'?

rårrna och som är det aih'a alivarli-
gaste. Bruket av narkotika börjar tyd-
ligen också bli ett problem hos oss -
också här är clet ungdomen, tonåring-
arna som befinner sig i farozonen. lVlen

un tldorn ens leste r hör alkoholf ria
tl,rycker !

CIVII-FORSVARS. . .
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biockerade och brinnande, för att bort-
föra längs dessa samma vägar en eller
två miljoner ke'rtastrofoffer till helt
otillrächiiga medicinslia enheter? När
;rLit l<ommer oml<ring finns det inte
mer än 5i1.000 läliare i hela landet. Det
är klart, ehuru ej officiellt erhänt, att
räddningsoperationer inte kan genom-
föras i denna utsträckning. Få av de
skadade l<ommer att erhålla korrel<l
behandling ocl-r flertalet av de inne-
stiingda kommer att så {örbli.

Handbolien säger inte vad som menas
rned ett -huvudsakligt brandområde-
mcn den försöl<er lugna oss genom att
säga att det är >'osännolikt- att man
får en "eldstorm" sådan som den vil-
ken brände ut Hiroshim:r i grunden.
Ameriliansl<a civilf iilsvarsexperter är
ålv en annan åsikt. Under förhören
lionstaterades att,'del onses att eld-
storntor tir en. niistan ounduiklig fölid
eu en megaton-Jiillttirtg] öuer en. stot'
a,nterikansk stnd. Erakt t-ilka åtgiirder
nran kun uidtaga för ott öuerleua en
eldstorm iir ej utan uidare lclart* och
att det tir t. e.x. >,lnucket antagligt att
en etLdstornt tiil slut skulle striicka sigl
iitter hela Neu, Yorks omrdde med 15

mils t'odie.,, En eldstorm skulle öha an-
taiet olycksfall enormt eftersom en yta
på hundr:rtals l<vadratkilometer skttlle
bii ett jättcbåI där även människorna
i underjordislia skyddsrum shulle dödas
genom heltan eller genom kvävning.
Det sl<ulle vara omöjligt att undkomma
frän detta ornreide och räddningsarbe-
tare sl;.ulle t'j lcunna tränqa in.

l)et radioakliva stoftet den
rlest diidliga faran

Dettu oin olychfallen genom förbrän-
ning ocir explosion och planerner för
att sköta dem. Hur förskräckliga dessa
sl;adeverkningar än må vara är det
dock mi)jligt att halva befolkningen
sl<ulle överleva ett anfall om förstö-
reise--n begränsades till dessa orsaker.
IMen vi liar ännu inte räknat med ut-
fallet av radioaktivt stoft och detta är
potentiellt den mest dödliga faran av
alla. I'rågan om utfall ter sig i första
ögonblichet komplicerad därför att det
jnte iir möjiigt att förutsäga dess verk-
ningar på ett givet avstånd från en viss
r:xlrlosion så som man han göra i fråga
om verl<an av hetta och tryckvåg. Den
strålningsdos man får beror till stor dei

vad är det för faktorer som ligger bak-
om detta begär efter en onaturlig sti-
mulans hos årgångar vars ungdom
borde vara stimulans noog? Det Pro-
blemet behöver utforskas och med det

snaraste. Staten tar in enorma sum-
rnor på spriten, åtminstone en del av
dem bör i anständighetens namn an-

vändas för forskning och sociala åt-
gärcler till det ondas bekämpande.

vara
irt t upprnärksammtr problemet .qom
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på atmosfäriska förhållanden, på gra-
den av skydd och på andra omständig-
heter; de doser som olika personer i
utfallsområdet fal<tiskt blir utsatta för
kan därför vara flera tusen gånger
olil<a. A andra sidan kan err ganska
liten olikhet i dos göra hela sl<ill.naden
mellan liv och död för den det gäller.
Låt oss t. ex. anta att den dos man
får på en viss given punkt under en
viss tid är 300 röntgen. Detta kommel
att göra många personer sjuka men
dödar nästan ingen. Men om två bom-
Lrers utfallszoner delvis sammanfaller
så blir dosen 600 röntgen och det dö-
dar nästan alla. Vi kan i pralitiken
väntar oss att flera bomber skulle fäl-
las och det vidsträchta sammanfallande
av utfallszoner som bleve följden skulie
enormt öha antalet dödsfall på grund
av strålning.

Källarvåningen erlrjuder inget
egentligr skydd

Civilförsvarets anställda försäkrar
utan tvekan att rnan är skyddad om
rnan stannar inomhus tills man får till-
åtclse att gå ut. Denna öruertygelse byg-
ger på handbokens uppgift att i botten-
våningen av ett två-våningshus strål-
ningsdosen är 25 till 40 gånger lägrc
än utanför', eltersom strålningen för-
svagas vid pårssage genom en vägg.
Olycl<ligtvis får siffrorna om skydds-
verkan som är bascrad på teoreti.ska
bcräl<ningar- ej stöd arz de experiment
på hus sorn utförts i Nevada på för-
söksområdet. Man {ann där att gracien
av shydd i bottenvåningen i de flesta
hus var endasi 1,5 till 7 gånger. Till
och mcd källarrvåningar med väggar
clelvis under jord gav endast 2 till 7-fal-
cligt skydd. 40-Ialdigt sliydd {ick man
endast i liällare helt under jord. Man
scr att handboken är alltför optimistisk
- männisl(or som befinner sig i botten-
våningen inom 25 milsområdet har ut-
märlita möjligl-reter att bli dödade. - -

E{tersom de omständigheter som be-
stämmer utfaliet är omöjliga att förut-
se och eftersom sammanfall av utfalls-
zoner betyder oerhört mycket vid ett
stort anfall är det bäst att behandla
frågan om strålningsskador statistiskt.
Man måste för hela området räkna med
olikheter i befolkningstäthet, i utfalls-
intensitet och i det skydd sorn bostä-
der ger. Detta har gjorts i en utmärkt
uppsats som heter *tr'ördelning och ver-
kan av ut{all vid stora vätebombsattac-
ker,' av Everett och Pugh (tryckt även
i förhörcn). Deras siffror är så slående
att de kräver noggrant beaktande.

Först clisliuterar de en täni<t attack
på USA med avsikt att döda så många
människor som möjiigt beroende av de
militära basernas iäge. Befolkningen
tänkes vara otränad rnen har fått nöd-
Iägesorder att hålla sig i skydd efter
ctt anfall. Detta är den situation man
sliulle ha i USA eiler England om et1
anfall skedde nu. De beräknar att i så-
dant fall 2.000 megaton totalt skulle
enbart genom strålning döda 55 % av
USA:s befolkning; 5.000 megaton skulle
döda B0 % 10.000 95 9'o och 20.000 om-
kring 100 o,'0.
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Träning' oeh skyddsrum
betyder föga vid stor attaek

Om befolkningen vore väl tränad och
hade sex månader på sig för att bygga
skyddsrum skulle siffrorna bli respek-
tive 45, 70, B5 och 90 % och 50.000 me-
gaton skulle döda 100 % av befolk-
ningen. Omkring 50.000 megaton skulle
också döda hela befolkningen även om
anfallet vore riktat endast mot mili-
tära flygbaser. Det är värt att lägga
märke till hur liten skillnad träning
och sl<yddsrum gör i händelse av en
attack i stor si<ala.

Vad bctyder dessa siffrol för vårt
land? Om 20.000 megaton skulle tillin-
tetgöra allt liv över USA med en ytir
av 9,5 miljoner kvl<m så sliullc mot-
svarande siffra för England (Storbrit-
tanien) som har en yta av 245.000 hvkm
vara 620 eller' 62 10-mcgatonbomber.
Om befoll<ningen vore tränad oclt hade
byggt skyddsrum i sex månader shulle
dessa bomber döda inte 100 titan 95 ()o

av befolkningen. Om 5 o/o av €rl ,,för-
beredd" befollining faktiskt sliulle iiver-
leva är tveks;amt eltersom ovan an-
givna beräliningar åir baseracict ltir an-
tagilndet att anfallct skuile vara sa
inexakt att varje bomb skullc missa
sitt måI med ungefär 15 mil. Dessr.rtom
har man inte tagit l-ränsyn till ctöds-
fall genom hettan och tr;'ckvågen, g,c-
nom brist på löda ocit vatten och ge-
nom sjukdomsspridning.

Är en attach mot Englancl av denna
storlel<sordning sannolik? Det ameri-
kanska bomblagret irar nyss (april 1960)
uppskatt:rts till 28.000 megaton och
Ryssland l<an inte var långt efter - om
aiLs. Om detta är riktigt kan hela dctta
lands befolkning dödas med 2 oio av
bomberna i endera lägre.t och g5 9i med
1 0,'e av bomberna. Utsikten att elimi-
nera Amerikas vil<tigaste partner i
NATO och kanske 5-10 0i'0 av alla Nato-
baser med användande av endast I-2',u
av tillgängliga bomber och utan att be-
höva fälla dem exakt borde förefalla
iockande i händelse av krig.

Syftet är att lugna o'väljarna"

Mycl<et mer behöver inte sägas. Ci-
vilförsvarsmyndigheterna försäkrar att
i alh'a värsta tänkbara fall skulle åt-
minstone hälften av dctta lands befolh-
ning övcrieva ett kärnvapenkrig. Många
lränner sig i kraft av denna överty-
gelse moraliskt förpliktade att stödja
civilförsvaret vilket eniigt deras tro
kommer att undsätta och hjälpa offren.
Denna uppfattning kan ha varit kor-
rekt för tio år sen, men de fakta som
finns återgivna i boken om förhören
visar att den inte längre har någon
grund.

Det hävdas också att civilförsvaret är
r-rödvändigt som ett av de avskräckande
medlen, att en aggressor kommer att
tveka om han vet att befolkningen är
förberedd. Med andra ord civiiförsvaret
gör -avskräckningsmedlen mer trovär-
diga-. I\fen trovärdiga för vem? För
ägaren av ett bomblager som räcker till
att förgöra oss femtio gånger om? Tyd-
ligen inte. För våra militära myndig-
heter som förmodligen är medvetna om
dessa fakta? Dct är tvivelaktigt. Svaret
måste vara att civilförsvarets huvud-
ändamål är att lugna väljarnas farhå-
gor och vinna stöd för avskräcknings-
politiken - en politik för viiken vi ntr
måste betala med våra pengar och i
framtiden kanske med våra liv.



NORSK MARSCH...
Forts. fr. sid. 9

mansatt av 13 mycket kända person-

ligheter. En av dem, ledaren för Konst-
och Hantverksskolan i Norge, profes-
sor R. Aulie, gjorde ett utkast till ett
kort som skall försäljas och finansiera
aktionen. Bland dem som skrivit under
deklarationen om kampanjen "Protest
mot atomvapnen" märks chcfen för
radiumsjukhuset i Oslo, dr Reidar
Eker, som är medlem av kommissionen
för stråIningsfaran, en kommission
som är underställd hälsovårdsministc-
riet. En av de främsta juristerna vid
Oslos universi.tet, professor Kristen
Andersen hör likaledes till underteck-
narna. Vidare kan nämnas professorn
för kärnfysik i Trondhjem, Otto Bas-

tiansen, biskop Kristian Schjelderup
och den tidigare ordföranden i det nor-
ska husmodersförbundet. fru Alette
Englclhart.

Initiativkommitt6n har i ett upprop
vänt sig till den norska allmänheten.
10.000 ex. av detta upprop har sänts
till enskilda personer.

I uppropet heter det:

". . . De små staterna har en stor upp-
gift. De måste vara oböjiiga motstån-
dare till atomvapen på eget område.
De måste ta initiativ för att minslia
spänningen mellan stormal<terna och
motverha den faLska trygghet som kal-
las terrorbalans. Låt Norges nej tona
över världen. Inte genom Norge skall
atomvapnen finna vägcn till de små
nationerna. Låt Norges nej vara ett
positivt ja till de byggandc krafterna
i världen, till ett hopp om en framtid
för mänsklighcten."

Människan appellererr till männisl<an,
för att utesluta eventueLla paragrafer i
organisationerna och nå den enshilde.
Rektorer och lärare, distrikts- och
överläkare, socialvårdare, fackföre-
nings- och verkstadsklubbsledare -
tili alla vänder man sig. Det är ett
stort arbete och medlemmar i vår or-
ganisation deltar - som enskilda per-
soneT.

I januari skali parlamentet behandla
NATO:s förslag om atomvapen på
norsk jord, det är inför detta den stora
aktionen satts i gång. Nu förberedes
stafetter från hela Norge och en atom-
marsch. Det första stora mötet ägde
rum den 27 november i en av Oslos
största biolokaler. Aktionen stegras
oavlåtligt för att utmynna i en atom-
marsch. Intressant är att tanken på en
sådan dök upp samtidigt från flera
håll och därför blev kommitt6n med
hänsyn till politisk uppfattning så

bred. Det vittnar om hur mogen situa-
tionen var och är.

VÄGRÄTA ORD

Sådan samlevnad vill vi ha mellan
alla folk
Hör till väderleken så här års
Flicknamn
Menade
Gjorde iila
Ett sätt att sammanfoga
Värmer
Är den tidiga timmen
Inte mycket värd
Väsentligt livsinnehåll
Firas i januari
Inte för mycket
Gör man ofta på skofabriken
Här är bilar förbjudna!
Duger väl till golvrengöringcn
Inte mycket värd nu
Verklig
Får man för det man gör

LODRÄTA ORD

Frimodig
Ligger stugan kanske
Brunnit
Aktuell vattenform
Skriker
Är den våta leran
Passar inte samman
Gjorde den tvehågsne
Flödade
Sådana personer överanstränger
sig inte

20. Sälian förekommande
22. Egentligen juridisl< term men hörs

mest i samband med ordet dumhet
24. Sätt ett s efter och ni har en in-

disk flod
26. Kommer också de nva skorna att

göra

27. Riksbekant socken
31. Riktning

*
Lösningarna skall vara oss tillhanda

senast den 20 febr. De tre först öppna-
de rätta lösningarna belönas med bok-
priser. Märk kuvertet "Korsord nr 1".

LÖSNING TILL KORSORD NR 6

Pristagare:
1:a pris: Hildur Johnsson, Vändgatan

1 C, Skoghall.
2:a pris: Birgit Öberg, Björnsonsga-

tan 107, Bromma.
3:e pris: Amy Larson, Skogsvägen

27 A, Svartbjörsby.

KOR5ORD NR 1

o.

9.

10.

11.

t2.
14,

15.

r7.
19.

2t.
23.

25.

28.

29.

30.

32.

33.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
d
a.

8.

13.

16.

ll. Är dansen i visan
18. Stabilt inventarium
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Ballad om

en soldat
Q edan llera veckor har på olika
ustockholmsbiografer gått en sov-
jetrysh film: Ballad om en
coldat. Vid filmfestivalen i Can-
nes prisbelönades den som biista
ungdomslilm och när den fick
svensk premiär betecknades den av
flera svenska recensenter som hös-
tens biista film.

Lovorden är inte överdrivna- I
Cannes kunde man som motiv för
utmärkelsen tillagt: en utomor-
tlentlig f r e d s p r e d i k an.

Soldaten Aljosja har utan att
själv veta det blivit hjälte. När
fientliga pansarvagnar rusar mot
honom flyr han, rnen vidundren är
snatrbare än han, i dödsångest
skjuter han mot dem och Iyckas
oskadliggöra två.

Den l9-årige Aljosja skall fä en
medalj för sin bragd men ber att
få den utbytt mot ett par dagars
permission. Han vill besöka sin
mamma och reparera taket där-
hemma. Det får han, två dygn. På
en station möter han en soldat som
år på våg hem med ena t enet am-
puterat och som utkämpar en hård
strid med sig själv när han skall
telegrafera hem till hustrun och
meddela sin ankomst. Vad känner
en ung vacker kvinna när han som
återvänder år stympad, bara en
halv människa? Är rlet inte bättre
att läta henne vara i fred? - Men
vart ska ni ta vägen då?, ropar
Aljosja. - A, Rysslanrl är stortl
Men han reser hem och hustrun
möter honom på stationen. Så ser
man de två sakta försvinna längs
perrongen, han störltl på sina kryc-
kor och hon med hans väska i han-
den. ..

Aljosja åker med ett arnmuni-
tionståg som blintlpassagerare. På
en station tumlar ännu en tjuv-
åkare in i den hövagn där Al-
josja håller sig tlokl. Det är en ung
flicka, Sjura" Mellan de två utspe-
las muntra scener då Sjura upp-
täcker soldaten och hösljutt bör-
jar skrika på mamma. Men så små-
ningom delar de hans matsäck och
finner varandra ytterst tilldragan-
de. En förälskelse utan morgon-
tlag...

När Aljosja äntligen kommer
hem har han bara några minuter
Då sig för att omfamna modern,
som är översiggiven över den kor-
ta visiten och att framtiden är så
fruktansvärt oviss. - Jag kommer
tillbaka, mamma! ropar Aljosja
när de skils. Men han kom aldrig
tillbaka. . .

Sex dagar av cn 19-ärig soldats
liv låter filmen oss vara med om -en enkel gripande historia som blir
ett rop om att låta de unga leva,
leva i glätlje och utan fruktan.

Brita

SJURA OCH ALJOSJA

DE TVA UNGA I FILMEN
*BALLAD OM EN SOLDAT'.

Kvinnors
Vänsterf,;tb.rnd (SKV)
uppstod år 1931 och har utvecklats ur
{öreningen Frisinnade kvinnor, som

bildades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsiktsriktningar och har
därvid alltid hävdat sin tro på kvin-
nornas särskilda uppgift för fredens
sak och sin övertygelse att samhäIlet
måste omdanas till att motsvara även
de kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk sek-
tion av Kvinnornas Demokratiska
VärIdsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 länder.
KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att vinna och praktiskt
förverkliga kuinnornas röttigheter: rätt
att rösta och att väljas, rätt till arbete,
till lika lön för lika arbete och till be-
fordran; rätt till undervisning och yr-
kesutbildning och tiII social trygghet
för moder och barn.

KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att tillförsäkra ollo

barn ett lgckligt lirs i trygghet' under-
visning och goda bostäder, hälsovård,
sund litteratur, goda fritidssysselsätt-
ningar. KDV vill samla all världens
kvinnor oberoende av hemort, ras och

livsåskådning tiII försvar av freden.

Tid^inge
VIKVINNOR
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