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Yad ska det bti aY
o'Slarnpe n" Johansson ?

ur skttlle ni ha dönrt ? fraqadc
Röster i Radio-TV några kända Per-
soner, varav de flesta i sin dagliga
gärning har mycket att göra med
ungdomar'. Ft'ågan ställdes ured an-
ledning av domen i ungdomsmålet i

TV. Inom parentes sagt var svaren
en aning skiftande.

Jag skulle emellertid vilja låta fra-
gan gå vidare till vår tidnings lä-
sare. Till er kvinnor som kansl<e
sjäIva har tonåt'ingar cärhe mma.
Skulle ni ha dömt likadant om ni
suttit i rätten ? I vanliga fall är det
visst inte tillåtet att of fentligt l<ri-
tisera en dom som fällts av en rätts-
lig instans. Eftersom det hela var
arrangerat - de tre ungdomarna
inför domarskranket var skådespe-
lare, engagerade för' sina roller'
han man göra det nu. Och ha i min-
net att åklagare, försvarsadvokater
och domare var välkända jurister
och nämndemännen äl<ta nog. Det
var tydligen en riktig domstol vi
såg i arbete. En domstol som har att
handlägga ungdomsmå1. Varför vi
alltså kan utgå ifrån att om det gällt
ett verkligt r'ättsfall skulle domarna
ha blivit just sådana som de blev.

*
Själv \rar jag mycket besviken.

Dels tycker jag' att Inger borde fri-
känts, ty är'en oni hon visste att det
var tjuvgods hon gömde vilket
inte blev bevisat så var hon inte
medveten om det allvarliga i en sa-
dan handling. Och ännu en sak: hen-
nes tycke för >Bubblan>> borde be-
traktats som förmildrande ornstän-
dighet. Gjorde hon sig verkligen
skyldig till häleri så var det för att
hjälpa pojken hon tyckte om. Och,
en väsentlig sak till: någon risk för
att Inger skulle komma att göra sig
skyldig till kriminella handlingar, i
fortsättningen fanns inte skymten av.
Ilennes förfäran över den situation
hon råkat upp i var alltför tydlig.
Varför' då döma henne som skyldig
och sätta denna fläck på hennes liv ?

2

När det faktiskt inte vat' br:r'iscrt aIl
hon visste vad väsl<an innehöil I

.t\{en det som gjorde rncj urest be-
klämd var Comen öl'er' ,Slanrpt'n
Johansson och hela behandling'en ar.'
honom. IIar ni någonsin sett något
mera ensamt än denna 2O-aringl
Bakom >Bubblan;,, fanns en far i
goda ekonomiska ornständighetel och
där' fanns också en mor sonr åtmin-
stone ekonomiskt hade möjligheter
att göra något för sin pojke. På åhö-
rarbänk satt Ingers ntor, i vars
ängsliga ansikte man läste en t'ärld
av ömhet för dottern. Men vem stod
bakom >;'Slampen>>, redo att stödja
honom ? Där fanns en arbetsgivare
som var villig att ge honom jobb så
han kunde fullföIja sin utbildning till
bilmekaniker'. Men inget hetn - och
inte samhället I Man gav helt enkelt
upp honom. Han hade missbrukat
det förtroende den villkorliga domen
var ett uttryck för och nu hör'de han
hemma i fängelset. Men är'det säl<ert
att >,Slampen>: känt att någon haft
förtroende för honour ? Att öt'ervak-
ningen varit bristfällig framkotn t1'd-
ligt. Någon verklig hjälp hade lian
inte fått. Trots den trista bakgt'un-
den fattigdomen i hemmet, fa-
derns alkoholism och fysiska över'-
grepp - hade pojken efter sina nrel-
lanhavanCen med rättvisan praktiskt
taget lämnats åt sig själr.. Och nät'
kamraterna på arbetspiatsen började
tråka honom för den villliot'liga do-
men släppte den ensanlme 2O-åringen
tag et.

>F

Det som gjorde mig nrest beklänrd
var att ingen i r'ätten ens gjorde ett
försök att dra fram något förurild-
rande om Johansson. Och ändå fanns
där så mycket. Skildringen av hans
Ievnadsornständigheter var talande
nog för att man tydligt skulle kun-
na se orsakerna till hans haveri.

Ingen förnuftig människa anklagar
plantan som tynar bort och dör a'n'
brist på sol och näring. Det är inte
plantans fel, det är' odlarens sonr

piacerade den på skuggsidan och
giömde ge den vatten och näring.
För att den unga människoplantan
skall kunna växa sig rak och vac-
lier' hr'ävs också lämplig jordmån
och nrycken omsorg'. Kärlek och
ti ygghet är enligt psykologerna de
för'sta betingelserna här för god
r'äxt.

. slampen;, Johansson hade varken
fått det ena eller det andra. Där-
för verkade också domarens omdö-
me onr hans uppträdande inför rät-
tel -så omotiverat. Ur hela pojkens
lrpptr'ädande lyste den ensamma var-
gen fram, den kontaktlöse, utan
känsiobindningar tiil någon männi-
ska.

Samhället måste skydda sig mot
brottslingen, måste skydda de lag-
lig'a rnedborgalna mot hans krimi-
nalitet, heter det och det är natur-
ligtvis riktigt. Men innebar domen
mot r.Siampen>> ett sådant skydd ?

Om man gett honom ännu en chans
genoln en villkollig dom och därmed
möjligheter att fortsätta sin yrkes-
r-rtbildning ( i ett yrke som han var
intresserad av och där man gett ho-
nonr goda vitsord) och därtill skaf-
fat en övervakare som verkligen
tagit sig an honom, kanske han
kunnat utvecklas i positiv riktning.
Att kunna ett r,'erkligt yrke dr en
ar. de yiktigaste säkerhetsventilerna
för' en sådan pojke.

Nu dörndes han till ungdomsfäng-
else. Några garantier för att han
där får fortsätta sin yrkesutbild-
ning finn,s inte. Samvaron med
andra kriminellt belastade pojkar'
lär näppeligen l'erka uppfostrande.
När' han kommer ut igen år han
äidre, det blir svårare att ordna yr-
kesutbildningen och fängelsevistel-
sen har minskat hans chanser på
arbe.tsmat'knaden. AlIt talar för att
;SIanrpen'r blir' äterfallsförbrytare,
blir allt det som vi läste i domarens
och r'ättens ansikte: ett hopplöst
fail. En som blir dyr för samhäIlet.

Innan >>Slampen.'> hamnade på ung-
dor-nsfängelse borde man försökt med
ännu en villkorlig dom. I erkännan-
de av att hans utgångsläge varit
nrycket ogynnsamt och att samhäl-
lets stöd och hjälpåtgärder sedan han
kornmit på glid varit mer än lovligt
hristfälliga. Sedan han på grund av
arbetskamraternas >>tråk>> lämnat
jobbet gick han ju utan arbete en
heL månad utan att övervakaren
visste onr det I Brita



VINNANS STÄLLNING
IGÄR-IDAG-IMORGON
hade den internationella initiativ-
kommitt6n för firande av Internatio-
nella Kvinnodagens 50-årsjubileum
satt som motto för den världsomfat-
tande kvinnoträff som ägde rum i
Idretshuset i I{öpenhamn under da-
garna 2l-24 aPril.

Den internationella initiativkom-
mittdn som föl'berett det världsom-
fattande mötet började sitt arbete på
försommaren i fjol. Det skedde vid
ett möte i Malmö i juni 1"959, i vilket
en rad kända kvinnor från olika
länder och världsdelar deltog' Sedan
dess har l<ommittdn till sig knutit
många anclt'a prominenta kvinnor, så
att de när'mare 1.000 delegaterna
från ?3 länder som den 21 aPril sam-
lades i Idretshuset i Köpenhamn er-
bjöd en verklig Provkarta På inte
bara så gott som alla vår jords ra-
ser och hudfärger utan också På de
mest skilda kvinnoorganisationer,

Yngste ,,deltagare>> 1)ar en mEcket ung rnan son'L
kommit iinda frå"n Indien.

san'Ln'Lan med sin mor

i dogKvinnans ställning garI
i morgon

nationerra och internationella, och pa Kutnnor fr.,n 75 |Andn, dnltog i, det inlernationella
olika åsiktsriktningar och trosläror.

och ändå var församlingen så e'- t "' ' ' V !- -nho,*n 21-24 o,pfiI
her.tigt rrols skilda po)itiska ocn re- Rvlnnomolel I Aopg
ligiösa åskådningar och trots de sto-
I'a skillnadel i levnadsstandard, se- dik och konst. och flän FöIenta sta- arbetade man under två av de fyla
<ler och vanor som råder mellan ex- terna deltog inte mindre än 50 kvin- mötesdagai_na i kommissioner eller'
empelvis en svenska och hennes sys- nor' som danskarna kallade det' samtals-

ter från Elfenbenskusten ! 'l'y, som * grupper' Basen lör varje kommis-
Rameshwari Nehru - den indiske Att ge en återblick på och värde- sions arbete var den inledning i äm-

premiärministerns syster - u!!ryck- ra kvinnornas segrar i kampen för net som redan den för-sta dagen höus

ie det: *Människotna och aleras be- likaberättigande under de förflutna och där riktlinjerna för kommissio-
hov är alesamma i hela värlalen. Till femtio åren, analysera dagens läge nens arbete skisserades
det yttre kan vi he olika hudfärger och diskutera framgångsmetodern6 Det var en bla arbetsform' som

och ansiklaformer, vånor och btuk, för det fortsatta arbetet i en värld medgav ingående analyser och väI-
men innerat inne är vi aua likot. där kvinnornas insatse! kommit att delingar' Därtill bidrog i hög grad

De nordiska delegationerna var betyda oändligt mycket mera än Iör den rad av mycket l<valificerade
stora: ett 50-tal från Norge, från 50 år sedan, och där kravet på deras rapporter och föredrag som inledde
Finland c:a 30 och lika mänga Irån deltagande i produktionen och hela vart och ett av de ämnen som de sex

Sverige. Men även från andla euro- samhällslivet med varje dag ökar - kommissionerna hade att bearbeta'

peiska länder hade många kommit det var mötets uppgift och ändamål *
rn -Ot"t, f'rån Sovjetunionen deltog För att de olika 1ändernas delega- Den första inledningen, som gällde
ett 25-tal kvinnor, fråmstäende per- tioner skulle få möilighet att fiam- Kvinnornas ileliagalale i 'let 

ekono-

sonligheter inom industri och iord- Iöra sina synpunkter på den rad av miska livet, hölls av en framstäende
bruk liksom inom vetenskap, juri- problem som stod på dagordningen fl'ansyska, ftu Maf guelite Thi.
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b e r t, fil. dr och tidigare chef för
Internationella Arbetsbyråns avdel-
ning för kvinno- och ungdomsarbe-
tet. Hon gav en allmän överblick över
kvinnans ställning på arbetsmarkna-
den, de stora förändringar som ägt
rum under det förflutna halvseklet
och som är av den art att man kan
tala om en mycket positiv balans.
Kvinnorna har trängt in på en rad
nya yrkesområden, i många iänder
spelar de en stor roll inom tekniken,
vetenskapen och kulturen. I samband
med dessa övertygande framsteg får
man emellertid inte glömma de ne-
gativa faktorer som ännu hindrar
kvinnan att inta den plats i samhäl-
let och förvärvslivet som tillkommer
henne, sade fru Thibert och namn-
gav de viktigaste av dessa faktorer:
fördomar, föråldrade seder, social
efterblivenhet. Föräldrarna, skolan,
samhället i sin helhet måste få en
positivare inställning till flickornas
yrkesval och utbildning. Den kom-
mission som behandlade detta ämne
framförde också i ett uttalande, som
vann hela mötets odelade gillande,
bestämda krav beträffande behovet
av mera mångsidiga yrkesmöjlighe-
ter för flickorna.

*
Det andra temat var betitlat l{vin-

nornas medborgerliga rättigheter och
inleddes av en italienska, advokaten
Gi ovann a Pratilli, ordföran-
de i Internationella förbundet för
kvinnliga jurister. Det var, liksom
fru Thiberts, ett mycket intressant
föredrag. Sina medborgerliga rättig-
heter tillerkändes kvinnan innan
hon fick politiska rättigheter (röst-
rätt och valbarhet), men medan hon
verkligen äger politiska rättigheter
är de medborgerliga - för de gifta
kvinnornas del ännu i stor ut-
sträckning halvheter, framhöll fru
Pratilli. Som exempel nämnde hon
att kvinnan i de flesta länder när hon
gifter sig mister sitt eget namn och
måste bära mannens, hon får man-
nens nationalitet och mannens hem-
vist. För att inte tala om att i en del
länder hon till och med mister rät-
ten till arbete när hon gifter sig !

*
Punkt 3 - Kvinnans deltagande i

det offentliga livet - inleddes av en
amerikansk jurist, fru N an c y R ee-
v e s. Med stöd av utredningar som
gjorts, bl. a. för UNESCOS räkning,
påvisade hon hur i alla de länder där
kvinnorna har rösträtt och valbarhet
(och det är de flesta i dag) inte någon
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större skillnad föreligger mellan dem
och männen ifråga om valdeltagande
men att så snart det rör sig om poli-
tiska positioner, politiskt ledarskap
är de i påtagligt underläge. Orsaker-
na sammanfattade hon så: traditio-
ner, fördomar, brist på erforderliga
kunskaper och bundenheten vid och
arbetsbördan med hemmet. I de iän-
der där man på allvar gått in för
att ge flickorna precis samma utbild-
ningsmöjiigheter som pojkarna och
skapat ett brett nät av institutioner
som avlastar den förvärvsarbetande
kvinnan från det tyngsta hushåIls-
arbetet är bilden betydligt ljusare.

Sociala föranstaltningar som gör
det möjligt för kvinnorna att förena
sitt arbete och sin aktivitet utanför
hemmet med sitt ansvar för familjen
var titeln på det fjärde temat. In-
ledningen hölls av fru Britta
Ä ke rman-Johan s s on och hen-
nes tal återger vi på annan plats i
detta nummer.

*
Tema 5 - Kvinnans utbildning och

kulturella utveckling - inleddes av
en mexikanska, fru Pa lm a G u i l-
len de Nicolau, pedagog och
f. d. minister utan portfölj, delege-
rad i FN och i Internationella Ar-
betsbyrån. Hon gav en ingående
översikt över läget i olika delar av
världen när det gäIler utbildnings-
möjligheter. I Asien finns 510-540
miljoner människor som inte kan
läsa och skriva. 80-85 0lo av Afrikas
kvinnor är analfabeter. I det just nu
så aktuella Sydafrika finns det en-
dast 4 icke-europ6er som har högre
utbildning än mellanskola. I de la-
tinamerikanska länderna lever näs-
tan 42 miljoner kvinnor som inte
kan läsa eller skriva.

Som exempel på hur snabbt ett
foik kan övervinna analfabetismen
då dess regering och hela folket
medvetet strävar att utrota den,
nämnde fru Guillen de Nicolau Sov-
jetunionen. För 50 år sedan kunde
endast L2 olo av Rysslands kvinnor
läsa och skriva - i dag är analfabe-
tismen praktiskt taget utplånad. På
samma väg befinner sig Kina. Sina
uppgifter stödde talarinnan på FN-
statistik.

Många kuinnor från de o.rabiska
liinderna deltog i mötet, men endast

en bar slöja.

mandrag av hennes tai kommer i
nästa nummer.

*
Slutligen må nämnas att KDV:s

ordförande, fru Eugenie Cot-
t o n, inledde talarinnornas rad med
ett båda gripande och inspirerande
anförande om kvinnornas uppgifter
och ansvar när det gäller att befria
väriden från krig, svält och okunnig-
het. På sitt oförlikneligt medryc-
kande sätt, med moderlig värme och
djup övertygelseförmåga frammana-
de hon bilden av en värld där alla
strävanden gagnar freden och män-
niskornas bästa. En annan värld än
den där människornas skaparkraft
och deras arbetes frukter i stor ut-
sträckning tas i anspråk för krigs-
rustningar och alltmera fulländade
vapen, avsedda att döda dem själva
och deras efterkommande. Hon cite-
rade en amerikansk t. d. general,
Henry L. Eccles, som räknat ut vad
det i krigens långa historia har kos-
tat att döda en människa. En fien-
des död belöpte sig till:

75 cents under Julius Caesar (24 är
före vår tideräkning).

3.000 dollar under Napoleon I,
21.000 dollar under det första

världskriget,
200.000 dollar under det andra

världskriget.
Det sista temat - r(vinnoorganisa- "om vi sätter stopp för detta

tionernas och alla kvinnors arbete ohyggliga vansinne", sade fru Cotton,
som bidrag till internationell av- "kan vi mätta de hungriga, kläda de
spänning, avrustning och samarbete som fryser, undervisa de okunniga
mellan nationerna inleddes av fru och föra mänskligheten framåt. Det-
Rameshwari Nehru. Ett sam- ta är ingen utopi, allt detta ligger
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ett undantag när en solodansös
från Kungliga teatern i KöPenhamn

sköttes av delegaterna. Men så
fanns bland dessa också sångartis-
ter såväl från Stora Teatern i Mosk-
va som från systerscenel'na i Sofia,
Berlin och Bukarest. Och från Pe-
king Opera en ung dansös, fullkom-
ligt betagande i en dans, "Silkesdan-
ssn", där hon hanterade ett par, fle-
ra meter 1ånga breda sidenband så
effektfultt att publikens applåder
hotade spränga taket. V. S.M'

+#
'iil1..,

inom våra möjligheters gräns. Otn
världen, med den teknik och veten-
skap vi i dag har, befrias från krig
kommer den också med ett slag att
kunna befrias från svält, sjukdomat',
okunnighet och ailt det som förtlyc-
ker och förnedrar människorna>>.

it&

Det blir tillfälte för oss att i kom-
mande nummer ge en del av det vär-
defulla material som lades fram vid
det historiska mötet i KöPenhamn.
För oss svenskor som hade lYckan
att deltaga blev det en oförglöm]ig
upplevelse. Kontakten med så många
aktiva och medvetna kvinnor från
alla världsdelar var oerhört berikan-
de. Och den bredd mötet hade, det
förhållandet att deltagarna represen-
terade ett tvärsnitt av den moderna
kvinnorörelsen, gav en oerhörd tyngd
åt de uttalanden som antogs och som
alla gav uttryck åt den gemensamma

Ouan: En bild trå'n
Jestmötet i Tiuolis
konsertsal.. T. 'D.: I
det f estliga auslut'
ningsprogram som de
dansku udrdinnorna
ordnat ingicl<, ocksd'
en betagande UPP'
uaktning Jrti'n en
grupp barn. Illakatet
de har med sig er-
inrar den minnes'
gode om den tnorgon
under den tYska
ockupationen dd, öuer
Istedgade pd. Vester-
bro en trattsparang
f örkwtnade: "S?A-LINGRAD OG IS-
TEDGADE OVER-
GIR SIG IKKE,, . . .

tivertygelsen att kvinnornas och de-
las organisationers samarbete mås-
te vidgas att omfatta aIIa kvinnor.
Det är tidens krav, tY fred, folkför-
soning och ett rikt liv åt alla män-
niskor kan vinnas bara om alla goda
krafter förenas.

åt

De danska kvinnorna blev föremåI
för varma hyllningar för det väldiga
arbete de lagt ner på att organisera
de praktiska detaljerna kring mötet.
Allt fungerade utmärkt och de sven-
sl<a deltagarna, s, )ln var inlogerade i
privata familjer, i'ick personliga vän-
ner som de säke''t kommer att hålla
kontakt med.

Ett fackeltåg octr en festafton i Ti-
volis konsertsal trör också tilt de
oförglömliga minnena. Om den höga
nivån på mötet fårr väl också det
faktum vittna att d.'t konstnärliga
programmet i Tivolis <onsertsal på

1'/ . oNvtnnor I Korsnäs
kräver atgärdet till
burt"t. ftnttt*u
Det var ett påPassligt initiativ

Falu-Korsnäs SKV-avdelning tog
när den i början av maj inbjöd fa-
miljerna i ett nytt bostadsområde i
Korsnäs till ett möte för att belysa
en fråga som praktiskt taget alla
familjer i berörda område har kän-
ning av: bristen på lekPiatser och
på möjligheter till god fritidssyssel-
sättning för barn och ungdomar.

Lokalen var i det närmaste full-
satt när föreningens ordförande, fru
Ragnhild, Lindön, öppnade mötet och
redogjorde för sammankomstens syf-
te. Från de kommunala mJ'ndighe-
terna hade ordförandena för såväI
kommunalnämnden som barnavårds-
nämnden mött upp.

Inledningsvis höll IOGT:s ung-
domskonsulent lnguar Busk ett an-
förande där han gav synpunkter På
barn- och ungdomsuppfostran och
specieilt uppehöll sig vid de Pro-
blem den nya bebyggelsen skaPar.

I den efterföljande debatten fram-
fördes många kritiska sYnPunkter
och stälides många frågor till repre-
sentanterna för de kommunala mYn-
digheterna. Man tyckte nog i all-
mänhet att det gjorts väldigt lite
för att också ungdomen och barnen
skulle ha någonstans att vara. Det
gavs en rad konkreta exemPel På
vad som med lite god vilja skulle
kunna göras.

Kommunalnämndens ordförande
kunde meddela att man nYligen be-
handlat dessa frågor i fullmäktige
och lovade i övrigt att framföra alla
de synpunkter som kommit fram På
mötet. Barnavårdsnämndens ordfö-
rande menade att det borde vara
möjligt realisera en gammal id6
om en lekskola i området.

Det finns anledning förmoda att
mötet ganska omedelbart ger Posi-
tiva resultat och skulle så inte bli
fatlet, var man överens om att träf-
fas på nytt och göra sig påmind.

G. S.



ASTRI D PETTERSSON: drömmar om exemplariska barn. In-
gen i familjen röker, kacklade hönan
bara ett par dar tidigare. Man tittar
upp i ett finnigt pojkansikte. Hönan
får titta högt för sonen är 180 cm
lång. Man har ingen kyckling längre
hur man än kraxar. "En pipa inrökt
sen ett år tillbaka slänger man inte
om man aldrig så gärna vill,,, säjer
min son, "du kunde tegat om eng-
landsresan." Tårarna är inte långt
borta. "Två små stopp varje dag,
längre ner vågar jag inte lova. Men
Mor! Skulle du våga tro på mej då
och inte säja det för Far?"

För att bevisa att man tror på den
ärliga avsikten att minska, för att
bevisa att man trots chocken litar
på kycklingen får alla de granna
prydnadsbuskarna och rosorna man
i hast gjort iordning istället för
antirökpremien åter sin plats i ptant-
skolan och inte i min trädgård. Jag
beställer biljetten till England. Till
den stora protestmarschen mellan
Aldermaston och London. Slits mel-
lan samvetsförebråelser och egen-
rättfärdighet, mellan kycklinghöne-
mentalitet och viktiga världsproblem.
Jag kunde inte själv gå i marschen
där man protesterar mot kärnvapen.
I\{in engelska är för dålig. I\4in sons
är efter fyra år på läroverk betydligt
bättre.

Han reser i mitt stäIle. Stor och
iång och fullt medveten om allvaret
bakom marschen. Det går två dar.
Ett kort från Köpenhamn: ,,Tre tim-
mar till tåget ska gå. Ensam på sta-
tionen. Tre tåg att välja på. Hoppas
att jag kommer där min biljett
finns", står det på kortet. Sen går
åtta långa dagar utan ett livstecken.
På nätterna ringer min telefon utan
att ringa, på dagarna ringer jag
sonens kamrater och undrar om nå-
gon hört ett livstecken. Så går en
kycklinghöna. Far i huset tröstar att
när ungarna inte klarar sej själva
skriver dom och ringer. När de kla-
rar sej själv är det tyst. Efter tio
dar ringer sonen. Pank! Tjugofem öre
sparade till automat! -Tyst så jag
får snacka! Obeskrivligt! Du skulle
varit med! Det kan inte beskrivas!
Inte för tjugofem öre i en automat.
Skriva! Är du inte klok! Tror du en
skriver när en upplever sånt!-

Dagen efter, nästan samtidigt med

Bild från massmötet på TrafalgarSquare pdsken 1959. Den g'ången
hade 15.000 miinniskor samlats - iår uar det öoer 100.000 . . .

cr;:.;..t. . ;:u;; .- .,.,

!r' :$:$iiv t${$fit
r *;ffi:F gS!

: &wå *#s
åffii $ffi

t ,,ffi . t#

i;,..ffffi..,,ry

$:i: :', t'*
tft. ffii:i: :::: ffi

ffixst

ffiffitl

4ffix
,*ffi$

e&$
$ffi$

sF$å{w

ffi
ffi
#ffi'::ti:.:

m'fffi j.,$ffi
i.i,,'ö.sffi$i,

6

Livets förstcr rescf
ops egen hsnd

en andra förlossningen är för
modern lika svår som den första.
Man vill som kycklinghönan behålla
kycklingen under vingarna och tror
se.j höra höken överallt. Kycklingen
blir mer och mer oförvägen och går.
längre och längre bort. Det hjälper
inte att kackla och gala. I{an vet
det av erfarenhet. Det är den siste
kycklingen som vili ut. Det har gått
bra för de andra. Man går i dagar
och funderar ut recept för dieten till
minsta kycklingen. Man börjar på
långt avstånd från siutkravet: "Omjag aidrig får se dej röka eller supa,
så ska du få det ingen av dina sys-
l<on fått. Inte för att du är' pojke,
utan därför att min ekonomi tillåter.
mer nu än när dina syskon gick i
skolan. Du ska få resa till England,
men villkoret är att jag aldrig får
se dej röka eller supa.>>

,'Supa", säjer min sextonårige son;
"Om du tar bort ordet förbud för
röka, så kan jag ta emot dina pen-

- Jag kunde inte sjii't"u gå i
marschen dtir man protesterade
mot ktirnuapnen, min son fickga i stiil,Let, skriuer f örf atta-
rinnan Astrid Pettersson. Det
tir på.skens stora protestdernon-
stration i England mot ktirn-
Dapnen som å.syftas och hiir be-
riittar hon om hur det uar att
slcicka ut den siste i *kAck-
Iingflocken,, på. hans Lius första
Lå.ngresa . . .

gar, jag har nämligen rökt snart ett
år.rt

Vad gör en kycklinghöna, som tror
att hon haft sina kycklingar under
vingarnas beskydd? Hon har luktat
på andedräkt och undrat över att
den alltid luktade tabletter. Hon har
snokat i fickor och frågat kamrater.
Ifråga om lastens bevarande kan
foik ha sammanhåilning - troligen.

Kycklinghönan står där med ga-
pande näbb, med stora och stolta



Sd, hd,r tog sig de suenska deltagarna. i fiolå,rets marsch ut niir de tå.gade
in i London.

sonen kommer ett brev. Det läses
högt av far vid middagsbordet: ''Gå!
Gå! Skoskav! Blåsor! Förlorade pass!
Konversationssvårigheter. Går gör
alla. Skoskav har 19.999 Personer
här - den 20.000:e är jag. Bara jag
har tappat passet. Måste söka mei
till svenska konsulatet. AIla andra
sov på tåget. AlIa andra spydde på
båten. Jag sov då. Maten var för
dyr att spy upp. Gläder kanske min
mor med detta. Vi kom till London
torsdag kväll, inkvarterades i värl-
dens bussigaste rikemanshem, fem
våningar 25 m gånger 25 i bredd.
Startade fredag 6.30 från East Herth
Roud och var framme i Aldermas-
ton vid middagstiden. Ställde upp
bakom Danmark framför Pakistan.
Vi gick, gick. Första dagen bar vi
standaren enligt order. Andra dagen
hjälpte jag Pakistans alla uteblivna
skoskavspatienter med deras flagga
och banderoll. Sex svenskar liftade
fatt och avlöste. Vi var fem hoilän-
dare, fyra sydafrikaner, fem italie-
nare, fem från Nya Zeeiand, fyra från
Cypern, tre från Ghana, tre ft'ån Ke-
nia och nio tusen engelsmän vid star-
ten andra dagen. Manfallet var stort.
Vi var i säng klockan elva på kväl-
Ien. Tredje dagen start 5.30. Framme
13.000 man kl. 20.30. Vår skara hade
ökat med 3.000 fastän många stupat.
En kille från Mockjärv och under-
tecknad var enda startande fjärde
dagen. Någon snäll engelsman kom
senare ifatt med de andra. Såg ni

TV? Där hjälpte jag Pakistan annan-
dag påsk. Sistiidna kväll kom vi
någonstans i Londons utkanter. Stod.
Stod. Spärr. Stopp. Klämdes, sköts
bakåt. Trafiken löpte och vi löpte
när vi fick. Stopp. Spärr. Iiö utan
like. Hundra tusen man. Hela Lon-
don på fötter och på hjul för att se
på den nio kiiometer iånga kön. Sex
man i bredd. Tänk er vägen mellan
Getinge och Gullbrandstorp. Trafal-
gar Squarepolisen påstod att det
skulle rymma 90.000. Vi packade dit
107.000. Biskopen talade och Svan-
ström för oss. Maten som det talats
så mycket om, är alldeles tillräcklig.
T€, smörgåsar, pajer och frukt så
mycket vi ville äta utan ett öres kost-
nad för utlänningar. Man tror knappt
det är sant. Ban the Bomb, mar-
schens slagord : bannlys bomben,
står på allting. På ryggarna och kIä-
derna, på gamla paraplyer och på
mössorna. Folket har applåderat hela
vägen åt oss så deras händer var som
våra fötter. Israeliter och japaner
och engelsmän och fransmän, svarta
sydafrikaner och vita sydafrikaner
bär samma Ban the bomb och ropar
på lika dåIig engelska som min. Mot-
ståndare till oss i högtalare kom
aldrig ti11 tals för våra samfällda
Ban the bombrop. Mitt pass fick jag
igen andra dagen. Då sprang en tjej,
den skulle du sett, morsan, Iton var-
ken åt eller sov på hela veckan, hon
skötte ailting dag och natt, hcn satte
fotografiet framför näsan på mej

och jämförde och så vällde det frant
cn massa hur glad hon val för att
hon hade hittat mej.

Jag var ju rnest glad för att hon
hittat passet. Jag hade ringt i engel-
ska telefoner till svenska l<onsulat.
Annars kan man teckna sei ti]l att
bli förstådd, men det går ju inte i
telefon. Hälsningar till gamla Sve-
dala. Öjvind."

Man läser brevet ortigen niil man
muntligen fått en sextonårings föt'-
tjusning ihop med 26 nationers ung-
dom. Vad gör två små stopp i pipan
om man jämför med all väridens
samlade galenskap, säjer sonen. Det
är dumt. ändå, säjer han efter en
stund. Engelsmännen berättade, att
de andra åren har ingen tagit på
allvar demonstrationerna mot kärn-
vapen. I år sprängde marschen alla
trafikhinder. Vi lamslog hela Lon-
don. Nu ska du spara pengar mor-
san så jag får åka nästa år igen. Du
ska ta gamla skor om du ska orka
kneka mä mej.

En gammal kycklinghöna har spar-
kat ifrån sej sin siste kyckling.

Solidaritet med

I förra numret berättade vi om
hur SKV-avdelningen i Bromma,
Stockholm, samlade ihop 210 kr. som
en B mars-hälsning till Sydafrikas
kvinnor och hur de fått mottaga
kvitto på pengarna och svar på sitt
vänliga brev från Försvarsfonden i
Johannesburg. Vi publicerar här
listan över bidragsgivare och påmin-
ner om att insamlingen fortsätter!

Syduftikut kvinnor

Torpa SKV-avd., Gbg
Avesta SI(V-avd.
Bjurslätts SKV-avd., Gbg ....
Kålltorps, SKV-avd., Gbg ....
V. Lundbys SKV-avd., Gbg ..
Enskede s:a SKV-avd., Sthlm
Svängsta SKV-avd.
lMalmö SKV-avd.
Halmstads SI{V-avd.
Luleå SKV-avd.
Båtskärsnäs SKV-avd.
Karlstads SKV-avd.
Kvibergs SKV-avd.
Kramfors SKV-avd.
Gunh. Hållstedt, Sandviken ..
Västerås SKV-avd.
Norrköpings SKV-avd.
Sandvil<ens SKV-avd. ........
Ambjörby SKV-avd.
ÖrnsköIdsvi hs SKV-avd.
Majornas SKV-avd., Gbg
Ivar Hellqvist, Sthlm

Kroncr 614:-

20:-
25:-
25:-
20:-
25:-
10:-
10:-
50:-
10:-
10:-
25:-
79:-
10:-
50:-
5:-

L0:-
25:-
10:-
75:-
50:-
50:-
20:-
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rtLohn,s pl'oscn,
Brist pa utkomstmO;[igheter

e flesta av oss har väl någon
gång hört eller läst om Pelle Molin
och hans >>Ådalens poesi>>, berättel-
sen om Sagogunnel och hans beskriv-
ning av Ådalen, som >>när Gud ska-
pade den, han ömsom vredgades och
log>.

Ådalen är fortfarande lika fylld
av skönhet som på Pelle Moiins tid.
En skönhet så stor att den nöd-
tvungna flyttningen härifrån för
många blir en smärtfylld operation.
Nödtvungen är nämligen utfiyttning-
en från denna sköna trakt om inget
görs för att ge befolkningen ut-
komstmöjligheter.

Den del av Ådalen man kan läsa
om i >>Ådalens poesi>> är huvudsak-
ligen Ängermanälvens dalgång ovan-
för Sollefteå omkring Näsåker, ctt
typiskt jord- och skogsbrul<sdistrikt.
Som vi vet nedläggs de mindre bär-
kraftiga jordbruken i landet på lö-
pande band. Naturligtvis har även
Molins Ädalen berörts av denna, den

nya tidens rationalisering. Många
gårdar är övergivna; andra sköts
ännu av tysta gamla, som vet att
deras barn och barnbarn inte skall
överta slitet på nipornas sluttande
åkrar, inte lyssna till älvens dån om
\'åren, kanske någon gång komma
för att som turist vara med vid lax-
fisket i midsommartid.

Det Ådalen man mest hör talas
om i vår tid, är det mer industriali-
serade området från Soilefteå ned
till Härnösand. I l(ramfors kan man
se en vägvisare med texten: Hernö-
sand, |4-Sollefteå, ll.

I(ramfors kallas Ådalens centrum
på grund av den relativa koncentra-
tion av industrier som finns här.
Även geografiskt gör, som vi ser,
staden skäl för beteckningen. Sta,-
dens c:a 12.000 innevånare har gott
sr..äng:rurn på en yta av två tr<vadrat-

Pelle Molins Ädalen. Neclan: En
Iiten en på, sommartorpet. I barn-
domens paradis skgmtar tinnu

inga skuggor.

mii. Några farhågor för' att trängsel
skall uppstå i framtiden behöver
man inte hysa, då utflyttningen är
stor och tyvärr nödvändig för många,
så som förhållandena nu är. I stadens
grannkommuner är befolknings-
minskningen också bistra fakta. Då
I{ramforsområdet (uppsamlingsom-
rådet för det kommunala gymnasiet)
har c:a 32.000 invånare, är det ju
inte här fråga om en ödebygd >>som
inte nödvändigtvis behöver vara be-
foikad>>.

Träindustrin, huvudnäringen här,
ökar sin produktion med tekniska
hjälpmedel och minskar anstäIlda.
Srrenska Cellulosa Aktiebolaget, äga-
re tili pappersmassafabriken i Kram-
fors, har förlagt sin huvudsakliga
verk".;amhet till Sundsvalls ytterom-
råden.

Avflyttningen beror också i hög
grad på svårigheterna för kvinnor

Må.nga gdrdar iir
öuergiuna, andra
sköts iinnu o,D tgstc,
gamla. son"L uet att
barn och barnbarn
inte skall öuerta sli-
tet p(t. nipornas slut-
tande d,krar. Oclt en
del aD ödegå,rdarna
bl,ir sommarstu,gor . . .



Fnedshandlingare i USA
Kltpp ur en l{eu, York-ttdning mai 1960

"Vi tycks närma oss ett stadium av
sunt förnuft, så att om ett års tid
fler människor kommer att vara mot
än för civilförsvarsövningar.

I går kväll hade ungefär 700 per-
soner samlats i stadshusparken; var
och en av dem hade åtagit sig att gå
i fängelse hellre än deltaga i civil-
försvarsövningen. För sex år sen när
denna årliga vårfest började var det
23 demonstranter. Det hela börjar
bii lika modernt som jazzfesten i
Newport och lika överstigande den
Iokala polisens förmåga.

Polisen hade inte skaffat mer än
tre fordon så de kunde inte;rrrestera
mer än inalles 27 personer, Lämnan-

de resten att ropa och sjunga och
håna till sista *Allt klart"-siglnalen
gått. Massan var så kompakt att po-
lisen inte kunde finna veteranerna
bland fredsstörarna, sådana som Do-
rothy Day från katolska arbetare och
A. J. Muste från försoningsförbun-
det.

När den första sirenen ljöd och in-
gen rörde på sig stod polisen ett tag
och tittade drömmande på de blom-
mande parkträden.

Så steg en polischef upp på en
bänk och började "Var goda åtlyd
lagen". Ett glatt skratt följde; jag

att få arbete. Här finns överflöd av
s. k. dold arbetslöshet. Husmödrar
som vill och behöver arbeta för att
hjälpa till med familjens försörjning,
kvinnor alltför vitala och utåtriktade
för att vara tillfreds rned att endast
sköta hushåIlet för sig själv och sin
rnake, när barnen efter avslutad
skolgång måste söka sin utkomst på
annan ort. Ofta flyttar därför hela
familjen >>någonstans där mamma
också har r-hansen till ett jobb>.

1917 gick Ädalens kuinnor
gå, kuinna ur huse för

Ådalens kvinnor vill ha arbete,
helst i Ådalen. Vår tids folkvand-
ring, från landsorten till de större
städerna måste stävjas, i synnerhet
som vårt samhälle, trots det relativa
välståndet och den berömda stan-
darden, inte hinner med i den våld-
samt uppdrivna omflyttningstakten,
vilket ju bevisas av den katastrofala
bostadsbristen i de större städerna
och ungdomars anpassningssvårig-
heter. Minna

har inte hört så många människor
skratta i denna sorgsna stad sen La
Guardias dagar.

"Är ni amerikanare eller inte?"
fortsatte polischefen. De skrattade
igen. "Amerikaner, gå hem- ropade
någon. Polischefen gjorde en hand-
rörelse över massan:

''Jag förklarar er alla arresterade
för olydnad mot lagen." Sen steg han
ned från bänken och började gå runt
och fråga: oVill ni gå in i skydds-
rummet eller vill ni gå i fängelse?.
Svaret blev oföränderligt att de ville
gå i fängelse och så började han och
hans medhjälpare leda dem till bi-
larna.

Detta pågick i tio minuter och slu-
tade när en polis med en kvinna på
vardera sidan kom fram just som den
sista bil vilken fanns till republi-
kens räddning for i väg alldeles fylld.
Då måste han släppa dem.

Nu hade demonstranternas osår-
bara majoritet hunnit ordna sig,
sjungande "thel shall not be moved".
En känd författare, Norman Mailer,
förklarade för en grupp att det är
med politik som med >>sex>>: man
måste göra allt eller intet.

tF

När .Allt klarto-signalen ljöd steg
David McReynolds från socialistiska
partiet upp på en bänk och PåPeka-
de det obestridliga faktum att "lagen
är död". Det är omöjligt att förestäl-
la sig ett mera sympatiskt sätt att
döda en lag.

Sen återstod naturligtvis problemet
med de symboliska offren. En del av
folkmassan gick till brottmålsdom-
stolen för att se hur man skrev in de-
ras representanter. De förklarade sig
skyldiga, deras talesman sade att de
handlade i enlighet med de högsta
krav på medborgerlig olydnad.

Domstolens representant sade att
enligt hans åsikt hade de brutit mot
Iagen fastän de kände till den och
därigenom underminerade de vår de-
mokrati. Då skrattade man igen och
han sade att han skulle iåta utrym-
ma salen om man fortsatte. En av
de arresterade sade att hon hade
aldrig fått rösta om civilförsvaret
och en annan sade att det finns en
tradition enligt vilken man bryter
mot lagen och bär följderna.

Domen biev fem dagars fängelse.
Under de dagarna paraderade repre-

Forts. å sid. 20
i hungerdemonstrationer. I dag skulle de behöua
att kriiua utkomstmöjligheter i, hembggden,

I



Det ör ett ovonligt yrke som
utövos ov fru Mö rto Wo n -
hommor, Vonsbro, och som
för henne vido omkring i vårt
lond. Hon ör nömligen en ov
de ytterst få i Sverige som efter
mångo års intensiv tröning
blivit så skicklig i kycklingsor-
teringens svåro konst oft hon
fromgöngsrikt kon kurreror med
de ioponsko konstnörerno i
bronschen. För våro dogors
högt specioliserode hönserier
ör det en frågo ov stor ekono-
misk betydelse ott få kycklin-
gorno könssorterode fortost
rnöiligt, helsf bör det ske redon
nör de små liven blott ör
dcA sgo m lo.

BILD:
LARS ÅRMAN
TEXT:
ROLAND KOESSLER

Att på. sekunden kunnaskilja en, liten höns-
kyckling frå.n ert, tupp-
dito iir en suärliird men
ekonomiskt mgcket gi-
uande konst. Hrir få.r fruWanhammar lön törjobbet och" kgckiingsfar-
nxo,rens iigare uet att
hon gjort skiil lör den.

["t*
I

4.oAugöra onlYRKE 
I

aoTUPP elle' HONA?
En han nglcliickta ciunbollar. Tupp eller hön,a?

görs: Så här l<lämmer jag försii<tigt
ut tarminnehållet med tumme och
pekfinger, så här va,nder jag kyck-
iingen upp och ned och öppnar lätt
den s. k. kloaken och sedan ser man
ju på könsl<roppelts färg och form
om det är tupp eller höna. I lådan
till vänster samlas de värdefulla
blivande värphönorna, i högerlådan
hamnar ungtupparna, som får gå
skilda öden till mötes. Och om san-
ningen skail fram, så finns det ett
tredje alternativ som ibland måste
tillgripas: Iådan för osäkra faII däi'
framtiden får utvisa om det är tupp,
höna eller möjligen en dubbelkönad
s. k. hermafrodit.

Det är urgamla japanska lraditio-
ncr som liggel bakom den här sor'-
teringskonsten och länge trodde man
nog i västel-lande I att enda sättct

ull
I

I
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att få de nykläckta kull:rrna UPP-
sorterade var att anlita de special-
tränade japanska experterna, vars
skrå i det längsta sökte lägga en
dimridå kring sina profcssionella
hemligheter. Småningom hade mo-
nopolet dock brutits: Märta Wan-
hammar t. ex. blev uPPlärci av en
dansk, som hade studerat lionsten
hos en amerikan, som i sin tur in-
hämtat lärdomarna hos en jaPan.
Nnmera kan vem som helst få lära
sig yrkets grunder, bI. a. just av
Märta Wanhammar, som verhat som
instruktör vid av fjäderfäavelsfrjr-
eningarna anordnade kurse'r inte
bara i Sverige utan också i Dan-
mark, Finland och Norge.

Det är mest hönseriägare - resp.
hönserianställda som blir: elever
och enligt fru Wanhammar är det
I<nappt en på fyrtio som når UPP
till den grad av snabbhet och säker-
het som krävs för att man kan våg:t
sig på att sortera åt andra hönse-
rier. Ett mjukt handlag, en god sYn
samt ett välutvecklat färg- och
formsinne krävs förstås som ut-
gångspunkt. Därutöver krär's trä-

'@*ft ri:iå',fr ,ts:irr,t'i

Efter den anstriin'-
gande sort,eringenblir det en liten
kafJepaus hiir
hos Elsa och Gö'
rl,n Johansson i
Upplands Tuna -innan det biir i
uiig tiIL ntista gdrd.

Hos Joh,rt, och Signe Erik'cson i
Otand"s kommun L lJppland trtiftar
ui d,en utiluppfostrade taten, Cerrg,
en 71-å,rig tik som inte sd' mgcket

som nafsar efter en kgckling.

ning, träning och åter träning. Och
så är det alltjämt de årligen "im-
porterade" japanska yrkesmännen

- som får sina certifikat först efter
mångårig skolning i särskiida ut-
bildningscentraler - som dominerar
yrket.

- Inte förrän jag i fem år varje
vecka sorterat våra egna kullar i
vårt eget hönseri hemma i Vansbro,
vågade jag mig På mitt första uPP-
clrag ute på marknaden, berättar
fru Wanhammar. Det var 1945 hos
agronom Lindblad På Krägga gård

+!4:
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Försiktigt ktiims tarminnehå'll'et ut med tumme
och pekfinger, kEcktingen uiinds upp och ned,
på. könsknoppens fiirg och form' ser m'an oln

det dr tuPP eller höna.
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i Ekolsund. Där sorterar jag altt-jämt varje onsdag under hläck-
ningssäsongen januari - december
upp kullarna på c:a 2.800 kycklin-
gar.

När jag började där för 1.l år se-
dan åkte jag tåg fram och titlbaka
en gång i veckan. Men snart spred
det sig att jag var i farten, fler
intressenter anmälde sig och så var
det bara att ta körkort och skaffa
bil. Sedan lärde jag mig också hur
man tar biodprov på höns det
gäller veterinärstyrelsens tyfuskon-
troll - och det yrket för mig under
tiden september-december ända
upp till Jämtiand och Västernorr-
land.

Det är ett 20-tal hönserier i Upp-
land, Västmanland och Dalarna som
a.nlitar fru Wanhammars sorterings-
skicklighet och som hon under
kläckningssäsongen besöker en gång
i vecl<an. Hennes trängda vecko_
schema medger nätt och jämt en
"mellanlandning- hemmavid över.
lördag--söndag, då det är så väl-
ordnat att det är kläckningsdags ide egna äggkläckningsmaskinerna.
Givetvis förblir Vansbrokycklingar-
na inte osorterade...

På söndagskvällen tar sir Märta
Wanhammar sin bil ur garaget och
startar veckans rundtur. Första an_
halten görs hos Edo storhönseri i
Upplands Väsby, där t. o. m. höns-
spillningen utnyttjas rationellt och
förvandlas ti11 växtnäringstabletter.
Inte mindre än 6.000 kycklingar ut_
gör måndagskuilen där och d.et inne-bär ett drygt dagsverke för fru
Wanhammar, vars arbetstakt är c:a
600 kycklingar i timmen.

På tisdagarna är det inte mindreän ett halvdussin mindre ställen,
spridda över hela Upplandsslätten,
där man otåligt väntar på att hen_
nes i dessa bygder välkända grå
OpeI Kapitän skall dyka upp. Detär åtskiliiga mil mellan dessa går_
dar och de snirkliga snråvägarna
där ställer förare och vagn på
många hårda prov, speciellt under
vintermånaderna. tr rågan är om inte
norrlandsvägarna -- som fru Wan_
hammar ju också känner väl tiil ivinterskick ibland överträffas i
fråga om besvärligheter solrr snö-
drivor och isgator av småvägarna
i denna trakt. Något mässfall har.
det trots allt inte bc.hövt bli.

På onsdagarna är det ytterligare
några gårdar i Uppland som står i
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Mamm a) yad är det
fcir något en jrde?

r rIcru lennv flerrmQnn

Denna skildring har ui hömtat ur KDV:s tid,skrift ,,Kuinnor
i hela uiirlden,,. Hon som skriuit den ör en tgska sorn på
3|-taret flydde trd,n Hitlertyskrand tirr rjeckosrouakzen. Niir
tgskarna 7938 besatte Tjeckoslouakien uar hon i prag och
d'ör leude hon under hela kriget. r ett breu tilt redaktionen
siiger hon: ,,Med anredning au de upprörand.e antisemitiska
öuergreppen i vösttgskland kiinner jag mig föran\ålen att
bertitta en episod, ur mitt liu i emigrationen. Må,tte d,en uara
en pöminnelse om uad faseismen d,r ctch en uarning. Episoden
tilrdrog sig precis så, som jag hiir beriittar d,en, bara narnnen
har jag iindrat. Min make, sorn mördades au fascisterna, uar
juile ats slauisk hd,rkomst; rnin li\e son föd,d,es i, emigrationen.u

TII en lugn vrå på den rymliga ter- sa: ,,Mamma, vad är det för något,
rassen, där röda pelargonior blom- en jude?- Jag blev djupt förskräckt
made i sina lådor, satt den tilie fyra- över frågan, en kall hand kramade
årige Karl stefan på en pall och till om hjärtat. vad skulle jag svara
bläddrade i bilderboken om Pelle min lille pojke, som frågande riktade
snusk. Bredvid satt jag och skrapade sina stora blåa ögon mot mig ochkålrötter. inte anade något ont.

Plötsligt slog Stefan ihop boken,
såg eftertänksamt upp på urig och

tur, medan fredagen ägnas åt ett
storsvep via Västmanland ända upp
till Falun. Då får det gå undan på
vägarna om dagsprogrammet inte
skail spricka!

Över veckoslutet btir det så en
-mellanlandning" hemmavid då
är det förstås kläckningsdags i det
wa.nhammerska Vansbrohönseriet
och sålunda mera sorteringsjobb för
Iru Märta men redan på sön-
dagskvällen tar hon bilen ur gara-
get och startar veckans rundtur.

Så fortsätter hårdkörningen vec-
l.,a efter vecka - det blir inemot
5.000 avverkade vägmil om året och
i.ntalet kycklingar som vid det här
laget snabbsorterats av Märta Wan-
hammar torde ligga nära tio miljo-
ner! Vår honnör för en skicktig
;'rkeskvinna!

Snart skulle han erfara hela den
ohyggliga sanningen. På order av de
tyska fascisterna gick vi tillsammans
till den judiska församlingen. Pojken
registrerades som jude. Han hette
inte längre Karl Stefan utan Tobias
Israel och måste bära Davidsstjär-
nan. Ransoneringskortet på kläder
togs ifrån honom och av livsmedel
tilldelades han endast litet margarin,
grått bröd och socker.

Sedan Stefan bar judestjärnan på
bröstet undvek alla barn honom, han
lekte ensam på terassen tills också
det blev omöjligt, barn, hetsade av
föräldrar och uppfostrare, kastade
stenar efter honom och han blev ska-
dad i huvudet. Nu tvingades Stefan
att i åratal sitta inomhus. Ut på ga-
tan gick vi bara när de fascistiska
myndigheterna under straffhot tvin-
gade oss till det. Det skedde ofta. Så
måste den lille Stefan anmälas till
koncentrationslä.gret Theresienstadt.
När vi kom in i ämbetsbyggnaden
frågade mig SS-mannen full av för-



akt och avsky och Pekade På Stefan:
-Är det kanske ert yngel?" Jag sva-
rade ja och vi visades in i ett rum
där vi måste stäIla uPP oss i en be-
stämd kö och tjudlöst och som På ett
snöre mer glida än gå fram till en
disk. Där giordes förhandsanmälning
av "Tobias Israel" till Theresien-
stadt.

Ute på gatan igen stod vi en stund
tigande. Så bad Stefan viskande och
med kritvitt ansikte: "Mamma, bär
mej lite, det gör så ont i hjärtat.-

Nu darrade iag dag och natt i
skräck för att Stefan skulle fråntas
mej och bti bränd i en gasugn i The-
resienstadt.

Pojken såg mager och eländig ut,
hans mun var smal och han hade
djufra skuggor under ögonen. Maten
.iag kunde ge honom räckte inte till
och själv kände han vad som hotade.
Dessa år av mörkaste fascistiska
barbari Iystes någon enstaka gång
upp av goda vänners besök. De hiälp-
te rnig att fostra och vårda Stefan.
Det var förbjudet för honom att gå
i en offentlig skola och att vara sam-
man med andra barn. Men med hiälP
av mina goda medkännande vänin-
nor lärde han sig räkna, läsa 'lch
skriva; på fritiden läste jag dikter
av Schiller, Goethe och Heine för
honom; vi undervisade honom i na-
turvetenskap. I tankarna reste vi till-
sammans med naturforskare ända
till inre Asien och till det fjärran
Antarktis.

t{ela vårt hopp om befrielse från
det fascistiska barbariet satte vi tiil
de tappra sovjetsoldaterna. Vi lärde
ryslca för att kunna hälsa befrielse-
trupperna vid deras intåg i Prag.
Stefan gjorde goda framsteg i ryska
och kunde redan utantill några dik-
ter av Pusjkin. Böcker På slaviska
språk saknade vi inte: trots faran
hade jag bevarat en hel del, också
tysk och rysk marxistisk litteratur.

Äntligen kom den I maj 1945. Un-
der folk,:ts jubel drog sovjetsoldater-
na in och vi befriades från den fa-
scistiska pesten. Också vi ilade våra
befriare tillrnötes med syrenbuketter
i händerna. När en sovjetsoldat sökte
kvarter hos oss läste Stefan upp någ-
ra verser av Pusjkin. Förvånad och
rörd irver att höra sitt modersmål i
främmande land och tala med män-
niskor som uppskattade hans lands
kultur omfamnade han min lille
Stefan och gav honclm choklad och
bröd.

Talare och konstniirer a'--tackas au mötesordJöranden, Jru' Margot Mårdh
(Liingst t. u.). Bred,uid. henne lru Hanna Berger, Sodgie Renner och tru

Herta Fischer.

Sydafrika angår rlss alla

\J nder detta motto hade Stock-
holms innerstadsavdelningar anord-
nat ett möte, vars behållning skulle
gå till en speciell hjälpfond i Johan-
nesburg, som SKV har kontakter
med.

Programmet var YPPerligt. Afri-
kanen Sodgie Renner höll ett kort
tal, i vilket han krävde lika rättig-
heter för aIIa människor oavsett ras
eller hudfärg. Han uPPmanade aila
att fortsätta bojkotten mot sydafri-
kanska varor och talade om att den
redan har gjort verkan bland de
vita i Sydafrika, som börjar bli rädda
för de ekonomiska föijderna.

Den kända konsertPianisten Herta
Fischer spelade Schubert och Bela
Bartök odn Hanna Berger från Wien,
en av Europas mest kända koreogra-
fer, dansade egna danser.

Hanna Berger, som vid krigsut-
brottet var engagerad som soiist-
dansös vid operan i Warszawa, siöt
sig så småningom till motståndsrö-
relsen. Hon häktades och fick sedan
tiitbringa en lång tid i olika fängel-
ser, transporterades till Tyskland,
varifrån hon senare lyckades fly och
ta sig hem till fots till Österrike.
Upplevelserna ocir intrycken har in-
spirerat henne till olika danser.

Så handlade första dansen om en
polsk kvinna, som med de andra
kvinnliga fångarna drevs genom ga-

torna i Berlin, och den andra skild-
rade en lägerfånge, som själv gräver
sin grav. Båda danserna framfördes
till musik av ChoPin. AckomPanja-
tör var Karin Ödeen.

Den tredje dansen skildrade ett
kvinnoöde, likt så många andra,
tvärs igenom två världskrig.

Den sista dansen Hanna Berger
framförde kom till i tre olika fängel-
ser, där hon vistades och var ägnat
minnet av en tysk motståndsgrupP
som blev avrättad, nämligen Schult-
ze, Boysen och Harnack.

Det var dödstyst i salen när hon
dansade de sista två danserna
utan musik - så fängslad var Publi-
ken.

Till sist antog mötet ett uttalande,
där man vände sig med harm mot
de avskyvärda våldshandlingar som
i Sydafrikanska unionen begås mot
den ursprungliga befolkningen och
krävde att FN-deklarationen om de
mänskliga rättigheterna får sin tiII-
lämpning också i SYdafrika.

M.

BOJKOTTEN FORTSATTER,!
LO har beslutat att t. v. förlänga

bojkotten mot sydafrikanska varor
att omfatta månaderna juni, juli
och augusti. Och husmödrarna föl-
jer parollen!
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V id avrustningskongressen i
Stockholm den B maj talade bland
många andra en ung folkskollärare
från Värmland. Han betonade vik-
ten av att barnen ges en sådan
fostran att de som vuxna biir im-
muna mot all slags krigshets. Sär_
skilt viktigt ansåg han det \,'ara art
bibringa barnen kunskaper om FN:s
allmänna förkla.ring om de mänsk-
liga rättigheterna. ,,Vi kan inte
vaccinera mot radioaktiv strålning,
men vi kan ge barnen fredskun_
skap", slutade han.

Dessa tankar rönte säherligen
starkt gensvar hos alla på kongres-
sen och inte minst bland clem som
hade egna barn i. skolan.

x
SKV-distrikten i västra Sverige

och i Stockholm har i brev till
Skolöverstyrelsen varit inne på just
samma tankegång. Redan den 22 ja_
nuari skrev Västra distril<tet till
överstyreisen och hemstäilde om åt-
gärder för att bibringa barnen en
bättre fostran till respekt för män-
niskovärdet. Det skedde mot bak-
grunden av händelserna i Vdsttysk-
land och de tendenser till nynazism
och rasförföljelser som kommit till
uttryck också i vårt land.

Skolöverstyrelsen har besvarat de
båda breven och säger sig dela upp-
fattningen om den väsenfliga bety-
deisen av att ungdom fostras till
humanitet, till respekt för människo-
värdet oavsett grupp- elter folktill-
hörighet och till respekt för lag ochrätt. Skolöverstyrelsen översände
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I syfte att friimja förstdelsen mellan barn
J'rån olika liinder organiseras ocksri de inter-nationella barnbyarna. De tuå, bilderna hiir
stamm,ar frd,n den femte internationella barn-bAn son"L organiserades i Suerige och diirblanrl d,eltagarna den lille indiern på, öure

bilden Da.r en.

.J[" lu, ,[,ll forlou t;ll nnrpnll

fa, ull, l,"ll' l;1, aän&e

Skol,;rrerstyrelr"r, svarar pa SKv-kvinnors frugo,

också en skrivelse som den B februari
hade sänts till alla skolstyrelser i
landet för vidare befordran tiil skol-
ledare och lärare.

I skrivelsen erinras om vissa av-
snitt bi. a. ur allmänna anvisningar
i undervisningsplanen för rikets folk-
skolor och ur kursplaner och meto-
diska anvisningar Iör reaiskolan.
Ifråga om undervisning i historia sä-

ges bl. a.: "Insikten om att samför-
stånd och fred är ett huvudvillkor
för mänsklighetens framåtskridande
bör på allt sätt framhållas.-

På tal om geografiundervisningen
heter det:

"Alla folks likaberättigande oav-
sett ras, språk och religion fram-
hålles, och ohållbarheten och skad-
ligheten av ensidigt generaliserande
omdömen om främmande länder och
folk påpekas. Betydelsen av mellan-
folklig förståelse och värdet av fred-
lig samverkan understrykes."

Man frestas råda de ansvariga för
skolradioprogrammen att studera
dessa satser ur anvisningarna sär-
skilt noga. I somliga skolradiopro-
gram förekommer nämligen under-
visning som står helt stick i stäv
med vad vi här citerat.

Skolöverstyrelsen framhåIIer att
det är av största vikt -att skolans
fostran till gemenskap och samar-
bete grundas på respekten för and-
ras människovärde och att under-
visningen om den egna nationella
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En bok sorn gett rnig

T-tHl*ln bok, som verkligen har ska-
kat mig, är -Hakkorsets gissel". Den
är skriven av en engelsman och
handlar om nazisternas krigsförbry-
telser under andra världskriget. De
fakta, som publiceras i boken, har
författaren till stor del fått reda
på vid rättegången i Ntirnberg ef-
ter kriget. En del foton, som boken
illustreras med, har man hittat hos
sådana, som tjänstgiort i koncen-
trationsiägren.

Det som mest upPrörde mig, när
jag läste boken, var kaPitlet som
skildrade dessa koncentrationsläger.
När det kom en ny transPort fångar
till ett sådant läger, togs alla små
barn ifrån sina mödrar. De gamla,
som inte kunde arbeta, skildes ock-
så från de andra. Sedan man så-
lunda sorterat ut alla arbetsdugliga,
fördes resten till ett ställe och ga-

Iivsformen bildar grunden för en
fördjupad förståelse för att andra
folk hyser motsvarande känslor och
gör samma värderingar ifråga om
sina förhåIlanden.-

Överstyrelsen poängterar mycket
starkt att i tider då tendenser till
förakt för oliktänkande framträder,
eller då yttringar av rashat eller
folkhat blossar upp, är det ange-
läget att varje lärare tiilvaratar sitt
ämnes möjligheter att både för stun-
den och på längre sikt ntotverka
alla sådana tendenser.

Materialet från Skolöverstyrelsen
innehåller många mycket värdefulla
anvisningar och vi hoppas verkligen
a.tt de lärare som fått det i sin hand
följer anvisningarna. Lärale och
skolledare har ett stort ansvar i sin
medverkan till barnens och ung-
domens fostran till humanitet och
respekt för människovärdet. Men
också föräldrarna har här ett stort
ansvar. Vi tror att ett gott samar-
bete lärare och föräldrar emellan i
dessa frågor skulle kunna bli det
vaccin som behövs för att unga
människor ska kunna stå emot
krigspropaganda och rashets.

Varför inte ta upp dessa frågor
till diskussion på föräldraförening-

något a;tt tänka på

sades ihjat eller dödades På något
annat sätt.

Man behandlade fångarna i dessa
läger, som om de stod under mänsk-
lig nivå. När de anlände till lägret,
klipptes först håret av dem. Sedan
föstes de in i trånga och osunda
baracker. Maten de fick var ett mi-
nimum av vad de borde haft.

Följden var att de blev under-
närda. När fångarna blev sjuka i
Iägren, vilket inte var så konstigt
att de blev, fanns det i de flesta fall
ingen riktig läkare att tillgå. De
fångar som opererades, dog för det
mesta.

Lägren var omgivna av en livs-
farlig tråd. Att röra vid den be-
tydde döden. Trots det hemska liv
fångarna måste leva, var det inte
många, som begick självmord. Man
höll trots allt ut och hoppades, att
kriget någon gång skulle ta slut.
Och kriget tog verkligen slut en
dag, men dessförinna-n hade många
människoliv gått förlorade och
många människor fått men för li-
vet.

Ett annat kapitel i boken behand-
lade judefrågan. Hitler ville ju att
den tyska rasen inte skulle blandas
upp med andra, >>orena>>2 raser.
Främst riktades då hans hat motjudarna. Alla som läst "AnneFranks dagbok", som ju handlar
om en judeflicka, som med sin fa-milj måste gå under jorden, vet
detta. Detta, att vara jude, var till-
räckligt för att bli satt i fängelse
eller förd tiil ett läger.

När man läser en sån här bok
är det svårt att tänka sig, att detta
hemska har skett i vår tid. Det ärju bara femton år sedan. Jag själv
och mina kamrater har nog inget
minne av det, men våra föräldrar
kommer ihåg det.

Man kan inte avfärda en sån
här bok med: -Det där hände i det
förflutna, så det behöver du intebry dig om.>> Ty det kan så väl
hända igen. Och ett krig DU, med
alla dessa atomvapen och robotar,
skulle bli så grymt och omänskligt
att det inte går att tänka sig.Efter kriget erkände nazisternaatt de dödat sju miljoner männi-
skor! Man kan alltså tänka sig, att
hela Sveriges befolkning skulle bli
utrotad. Ett krig i våra dagar skulle
döda sju miljoner med några atom-
bomber!

Det rashat, som beskrivs i boken,
leder osökt in tankarna på neger-
problemen. Nu, femton år efter
andra världskriget, är det inte läng-

Niir nlan nu på. ngtt på-
minnes on'L nazismens illgiir-
ningar kom jag att tiinka på
Kerstins uppsats f rå.n f örra
å.ret, skriuer fru Stina
B ar knl an, Stockholm. Hon
skickar med uppsatsen, som
hennes då 1S-å,riga Kerstin
skreu till iimnet *En bok som
gett mig något att tiinka på.o,
och undro.r orn ui uill publi-
cera den. Det uill ui giirna.
Hiir kommer den.

re judarna, som är föremål för den
vita rasens undervär'dering, utan de
färgade.

Det måste vara något fel på de
människor, som propagerar för att
deras svarta kamrater inte ska få
studera ihop med dem själva. Ty
människovärdet ligger inte i hudfär-
gen. Det är absurt, att så många
ungdomar tar intryck av vad de
vuxna säger, när de predikar om
den vita rasens överlägsenhet gent-
emot de svarta.

När man har läst boken kan manalltså sätta likhetstecken meilan
vad som hände under det senaste
världskriget och vad som lika väl
kan hända oss. Men l<om ihåg att
dessa likhetstecken ännu inte är
satta och att mänskligheten måste
förhindra dem att bli det.

Kerstin Barkman. 15 år

Vårt stöd åt
o'Yi l(vinnortt!

Andelskampanjen för stöd åt tid-
ningen är i full gång. Vi tackar
varmt de avdelningar och enskilda
som hittills köpt andelar - ett ef-
terföljansvärt exempel! - och redo-
visar här namn och antal andelar:
Avesta SKV-avd. 5 st.
Faiun-Korsnäs SKV-avd. .... 5 st.
Jönköpings SKV-avd. ........ 1 st.
Köpings SKV-avd. 5 st.
So1na SKV-avd. 2 st.
Nacka-Boo SKV-avd. 5 st.
Fyrklöverns SKV-avd., Sthlm 5 st.
Vetlanda SKV-avd. 2 st.
Nyliden-Slagnäs' SKV-avd. .. 2 st.
Skellefteå SKV-avd. 2 st.
Surahammars SKV-avd. 3 st.
Kiruna SKV-avd. .... 20 st.
Backsjöns SKV-avd. 2 st.
V. Lundbys SKV-avd. Gbg .. 5 st.
Ambjörbys SKV-avd. 10 st.
Koskullskulles SKV-avd. .... 200st.
Partille SKV-avd. 2 st.
Dolly Gustavsson, Partille 1 st.
Olga Ståhl, Partille 1 st.
Anna Dahl, Partille 1 st.
Majornas SKV-avd. Gbg 5 st.
Älvsborgs SKV-avd. 5 st.
Centrala SKV-avd., Gbg .... 3 st.

292 st.arna? B. J.
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BARNENS EqEN 5IDA

Ci rhuts
'r
II dag ska jag berätta för' el katten

Lisas historia.
Lisa bodde i byn, alldeles bakon.r

<1et gröna berget. Hon var som alla
andra katter', hade en spräck1ig päls
och gick flitigt på råttjakt.

Då kom en dag en kringresande
cirkus. Framför byn stannade vag-
narna och i ett vips var ett stort täIt
rest på ängen. Här skulle cirkusfol-
ket och deras djur uppträda. En cir-
kus ser man inte alla dagar minsann !

Därför kom också folk i stora ska-
ror för att se på när föreställningen
skulle börja. Också katten Lisa hade
hört talas om cirkusen. Hon biev väl-
digt nyfiken och beslöt att också gå
dit. Och varför inte? Hade hon inte
slitit med råttorna hela veckan? Nog
hade hon förtjänat att ha lite roiigt!

Ailtså lät hon råttjakten vara och
gick till cirkusen. När hon skulie gå
in hejdades hon av en man som vi-
sade henne en röd papperslapp och
vilie ha pengar för den. Lisa blev
väldigt ledsen för' hon hade inga
pengar. Hon som hade putsat sig och
gjort sig så vacker, och nu var allt
förgäves - utan pengar fick ingen
komma in.

Men då fick hon en id6! Raskt smög
hon sig till baksidan av tältet. Här
klättrade hon upp för täItväggen och
kom ut på taket. Här hittade hon en
öppning som tydligen gjorts för att
släppa in frisk luft. Hon smög sig
försiktigt in och hade nu funnit den
allra finaste plats. Djupt under hen-
ne satt människorna och såg förvän-
tansfuilt mot scenen medan musiken
spelade. Det var som på en marknad,
tyckte Lisa, bara mycket högre.

Nu tystnade musiken och sex häs-
tar travade in. De var alldeles svar-
ta och hade vita plymer på huvudet.
När de hade gått i ring några gånger
ställde de sig på bakbenen och bör-
jade dansa.
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Det var väIdigt vackert!
Sedan kom en säI. Den bugade sig

artigt åt alla håll och drack ur en
flaska. Lisa måste skratta. Hon
tänkte på skräddare Tr'åd. Precis li-
kadant gjorde han när han satt hos
krogvärden.

Nu kom en skara gäss in och snatt-
rade. De hade små hattar på sig och
började stoltsera omkring i ring.
Det tyckte katten Lisa var mycket
Iångtråkigt. Gäss såg man nog av
varenda dag i byn. Det behövde man
inte gå på cirkus för.

När gässen var borta började mu-
siken spela av alla krafter, trum-
morna dunkade dovt och in kom -en stor katt. Den hade en ljusgul
päIs med många svarta ränder i. En
man i höga stövlar och försedd med
en Iång piska hade också kommit in.
Publiken klappade i händerna.

"Varför är de så förtjusta", undra-
de Lisa, för hon hade ännu aldrig
sett en tiger. Förvånad skakade hon
på huvudet och undrade vad som nu
skulle ske.

Mannen i stövlarna hötl piskan
framför sig och tigern hoppade över
den, fram och tillbaka. Och återigen
klappade människorna i händerna
och var tydligt förtjusta.

"Det var då konstigt-, tänkte Li-
sa... oaldrig trodde jag att folk var

En krarande groda kunde få,Lisa att resa borst i rödsla
inte en tiger. Det uar ju

sliikten!

katten
- Tnen
rena

så förtjusta övel att se en katt hop-
På !'>

Då tog mannen med stövlarna fram
ett stort tunnband, överklätt med
papper, och höll det över huvudet. Så
gav han tigern ett tecken att hoppa
genom tunnbandet. Men tigern ville
inte! Han morrade, visade tänderna
och satt kvar på sin plats.

Katten Lisa såg allt. Hon visste
precis vad mannen med stövlarna
ville att tigern skulle göra.

"Den där stora katten är för tung
och för dum till detl'' tänkte hon . . .

-han vågar inte hoppa så högt.-
Och medan stöveimannen slog allt

ivrigare med piskan och tigern mor-
lande drog sig tillbaka beslöt Lisa att
r'ädda alla katters ära. Ett ögonblick
kr'ökte hon sig till språng, precis som
om hon varit därhemma på råttjakt.
Så sköt hon som en pil ner från sin
plats och igenom tunnbandet så
pappersremsorna flög.

Nu stod hon på marken och vänta-
de på applåderna. Men människorna
var så överraskade att de glömde
applåderna. Mannen med stövlarna
var den första som återvann fattnin-
gen. Han var röd i ansiktet och såg
arg ut. Redan höjde han piskan för'
att slå den främmande katten. Men
nu började människorna skratta
högt och klappa i händerna och då
fann han för gott att hålla god min
i elakt spel och uppträdde som om
katten Lisa hörde ihop med honom
och hans tiger.

Det passade vår duktiga Lisa pre-
cis. Sedan dess måste hon uppträda
var je kväll. Med en gång hade hon
blivit en uppburen cirkusartist.

Trasten
I år är granen fälld
där trasten brukade sjunga
på översta grenen han satt
som i en himmelsk gunga.

Vart skall han ta vägen i år?
Det finns inga flera granar,
bara vilior och höga hus
hur långt man spanar.

En dag föll hans jubelkaskad
ur luften ner igen.
Vi skyndade ut - där satt han
på takets radioantenn!

Gunhild Tegen
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Hasltållsarbetet kan fortn klas
tmen lnte barnen

T
T

J ag skulle vilja ber'ätta för er or11
-två unga makar som iag känner myc-
ket väI och som för två dagar sedan
fick sitt första barn.

De båda, mannen och hustrun, är
26 år, båda har just avslutat sina
studier vid universitetet och börjat
arbeta. De bor i närheten av Stock-
holm i en modern bostad På tre rum
och kök.

Hittills har de bara haft sig sjäIva
att tänka på. Nu har de en liten flic-
ka, som kommer att förändra hela
deras liv. Hustrun tänker absolut in-
te uppge sitt Yrke, som hon så länge
förberett sig för. För ögonblicket har
hon ett arbete som hon under de
närmaste månaderna kan utföra
hemma; senare tänker hon återuPP-
ta sitt reguljära arbete.

Hittills har arbetet i hushållet inte
berett dem några större svårigheter.
De äter i allmänhet sina måltider
hemma, men matlagningen tar inte
mycket tid: ofta griPer de till kon-
server eiler djupfrysta rätter. De har
en bra spis, ett stort kylskåp, rymlig
arbetsplats i köket, men inte ett en-
da elektriskt redskap i huset. Tvät-
ten klarar de i den elektriska tvätt-
maskinen som står till hyresgäster-
nas förfogande i husets källare. Där
kan de gå ner med sina smutskläder
en gång i veckan och efter kort tid
komma upp med dem rena och torra'

Nu, när de har den lilla, kommer
det att bli mYcket mera att göra. De
kan köpa särskilt närande barnmat
på burk och småbarnstvätten kan
de också kiara i den utmärkta och
tidsbesparande tvättmaskinen i käl-
laren. Eftersom de inte har någon
symaskin kommer de att köPa fär-
diga barnkläder, men hustrun stic-

kar gärna och kommel På det sättet
också att själv förfärdiga en del sa-
ker för barnet.

Det här är ett exemPel På hur lev-
nadsbetingelserna kan vara för en
ung familj i mitt land. Tre Punkter
vill jag betona: Hushållsarbetet är
inte särskilt komplicerat. Man och
hustru övertar gemensamt ansvaret
för hushåll och barn. Hustrun dröm-
mer inte om att ge uPP sin Yrkes-
karriär.

Under de närmaste åren kommer
de att ha många svårigheter' Ett
halvt eller ett heit år kommer kan-
ske hustrun att stanna hemma och
sköta den lilla. Men vem ska senare
göra det? Kanske kommer föräld-
rarna att försöka få tag i ett hembi-
träde. Men det är svårt, det kostar

Britta Äkerman uid, ett besök i en kinesisk metalltabrik
sornrnaren 1959.

BRITA ÄTNRUNU.JOHANSSON:

Om d,e föruiirusat'betande kuinnornas probl'em ntir det
giiLt.er att förena grkesarbete med omsorgerna om hem
och barn tal,ad"e pa Internationella kui,nnomötet i Köpen-
hamn fru BritI;a Äkerrnan-Johansso?z' Vi
dterger hiir hennes tal i något förkortat skt'ck.

mycket pengar, och man vet inte otn
barnet biir riktigt skött. De kan
lämna barnet i ett daghem. Det finns
ett sådant men det är ganska lång
väg dit. Det är svårt att få en Plats
där. Familjen kan eventuellt flytta
titl ett annat hus, ett kollektivhus,
där lägenheterna visserligen är min-
dre, särskilt köket, men där det finns
ett litet daghem inom fastigheten
och en restaurang där familien kan
inta sina måltider. Men det finns
inte många koiiektivhus . . .

Ett nytt probiem inställer sig om
barnet blir sjukt. Fadern eller mo-
dern måste kanske stanna hemma.
Och om de får flera barn kommet'
-ytterligare problem att dyka upp.

Slutsatsen blir: det är möiligt att
förenkla det vanliga hushållsarbetet.
Det låter sig göras genom god Pla-
nering, genom lämplig arbetsutrust-
ning. Men ett barn är alltid kompli-
cerat och måste vara det. Det
förekommer att den ena av föräId-
rarna, ofta modern, måste sluta sitt
arbete utom hemmet för en längre
tid om iäget därhemma blir för
svårt. Och varför inte? Det kommer
inte att skada hennes karriär. Hon
har ännu ett långt liv framför sig,
även om hon använder flera år av
det titl att sköta sina barn. Faran
för kvinnan är inte att hon offrar
för mycket krafter och intresse På
sina barn när de behöver det, utan
att hon förlorar intresset för sig
själv.

Som ni alla vet Pågår en livlig
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MÄLET för somnLarens BÄSTA och BILLIGASTE utland,ssernester

Ärets ÖSTERSJöVECKA hålles den 4-10 juli - ? underbara
semesterdagar vid en av TDR:s förnämsta badorter vid östersjön.

De vidsträckta sandstränderna står till förfogande för den som
vill njuta av so1 och hav.

Den som vill ha ut litet mera av sina semesterdagar kan bara
välja och vraka bland det rikhaltiga program som bjuds. Här några
exempel:

Stort FESTSPEL med över 2.000 medverkande. - Musik- och
teatervecka. Internationella idrottstävlingar. Folkfester.
Filmpremiär'er - utstäliningar.

PRISKLASS I

185!r
HOTELL och PENSIONAT

Prisklass II

lTlt!r
PRIVAT RUM

Fria resor och intriide ti]l tre av veckans stora
arrmangemang ingår i priset liksom fria resortill Rostock och på Rostocks stads bussar och
spårvagnar.
Tre må.ltider varje dag på restaurang är inktu-
derad i resans pris i vilket även ingår valfri
måItidsdryck.
Auf ii.rden sker från Trelleborg lördagen den2 juli. Exakt avresetid och färjelägenhet med-
delas i god tid varje resenär.
Anm,iilningsaugiften är 35 kr och insändes sam-
tidigt med anmälan. Om avbeställning sker före
den 15 juni återbetaias 25 kr.

ANMÄLNINGSBLAN
Insändes med anmälningsavgiften - 35

Kuinnors V iinsterförbund, N omtullsgatan
Postgiro 5 13 23.

Namn:

KETT
kr - trII Suenska
5, Stockholm Va.

Titel:
Adress:

I t"n önskar dettaga i aen pris-

1 kloss iag förprickat i rutan. PRISKI,ASS
rLl
II L-I

inrett med hänsyn till det arbete
som måste utföras där? Ofta kommer
de mest komplicerade hushållsred-
skap fram på marknaden, som skulle
underlätta hushållsarbetet, men i
lägenheten finns inte grundbeting-
elserna: ett ordentligt avlopp, en
lämplig plats för livsmedlens förva-
ring osv.

Särskilt i de länder som just nu
är i färd med att industrialisera bo-
stadsproduktionen och inredningarna
vore det angeläget att kvinnorna
krävde en grundläggande plan där
man tar i betraktande hushållsarbe-
tet i dess enskildheter. I varje land
borde det finnas en grupp kvinnor
som undersöker denna fråga. I någ-
ra länder har kvinnorna sjäiva upp-
rättat forskningsinstitut på det hus-
liga arbetets område. Det har lyc-
kats dessa institut att verkligen bi-
dra till en bättre planering.

Jag började med att berätta för
er om en ung svensk familj. Jag vill
sluta med en kort redogörelse för
några unga familjer från andra län-
der. Jag minns en ung familj i
Frankrike, som levde i ett hus, i en

Forts. d, sid. 2A

diskussion om uppfostringsmetoder.
Den moderna psykoiogin understry-
ker starkt betydelsen av kontakten
mellan föräldrar och barn. Svår'ig-
heterna att ordna för barnen kan
därför inte lösas genom att man hela
veckan lämnar dem i därtill inrätta-
de institutioner. Internat för barn
under skolåidern eller för småskole-
barn är inte att rekommendera. En-
dast i de fali föräIdrarna är fysiskt
eller andligt olämpliga att själva ta
hand om uppfostran är det en lös-
ning. Föräldrar och barn bör leva
tillsammans. För far och mor uppstår
många svårigheter men de kommer
också att ha stor glädje av sina barn.

f'rågan om barnens uppfostran
borde studeras såväl från praktisk
som psykologisk synvinkel. De olika
institutioner som finns borde under-
sökas.

En mycket viktig punkt är utbild-
ningen av hembiträden, barnsköter-
skor, barnträdgårdslärarinnor. På
andra arbetsområden kräver man
ständigt flera människor med en för
deras yrke passande utbildning. Var-
för kräver man inte en god utbild-
ning för dem som ska ha hand om
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det dyrbaraste vi äger - våra barn?
Också arbetets planering och or-

ganisering i barninstitutionerna är
en intressant fråga. Det görs mycket
på detta område och det kommer
fram många nya id6er, som borde
spridas till de olika länderna.

Men nu till problemet om bostaden
och hushållsarbetet. I de flesta län-
der bygger man i större eller mindre
omfattning Dyå, modernt inrättade
bostäder. Det framställs också en rad
nya redskap som skall underlätta
arbetet i hushåIlet. Likaså har många
serviceföretag för detta ändamåI
upprättats. Jag tycker att kvinnorna
borde inte bara passivt godta de nya
saker man ger dem, utan kräva en
rationellare planering såväl ifråga
om bostäderna och hjälpmedlen i
hushållet som om de olika service-
inrättningarna.

Ta t. ex. frågan om familjens mat.
Vi bör undersöka: vad äter en ge-
nomsnittsfamilj? Vilka möjligheter
finns att inta måItiderna utom hem-
met, t. ex. i skolor, kantiner, restau-
ranger osv. Vilka färdiga maträtter
kan man köpa? Vad är det som mås-
te lagas till hemma? Hur är köket



52. Augustipojke.
Sil. Glatta.
55. På nytt.
56. Sådant från d1'gdens t"'tig kan bli

dyrt.
57. Träd.
58. Svår pina.
59. Har väl västen.

Lodrdta ard:
1. Julmatsleverantör.
2. Ö i Östersjön.

I norllandsskogen.
Fu1lträff .

Halsduli.
Preposition.
Inte egen.
Viras.
Är naren.
Europeisk huvudstad.
Donation.
Bibliskt n-Iansnamn.
Känd 1äskedrYck.
Inte vidale kl:'ftig.
Väl fäst.
Från köket.
vikt.
Trodde väl historieberättaren att
han gjorde.
Generös.
Arabiskt gossnalllll.
Hörnen.
Tysk telegramby'rå.
Präglar atmosfären i det länge
tillbommade huset.

41. Sådan uPPträder- ostädat.
42. Tjatiga anmärkningar.
43. Från Koreakriget minns vi det

här ordet i samband med bom-
ber.

47. Sticks.
49. FörföIja.
50. Säkerhet i tunnan'

>k

Lösningarna skall vara oss tili-
handa senast den 1 augusti. De tre
först öppnade rätta lösningarna be-
lönas med bokpriser. Märk kuvertet
-KorSord nr 4".

Vågriita ot'd:

1. Gammal rätt.
4. Hår.
B. Möbel.

11. Krävde sin vedersakares huvud
på ett fat.

12. Känd för envishet.
[:]. Också en envis en.
15. Textilmatclial.
16. Flicka.
18. Har lrånskiljande uPPgiii.
19. Inte vidare pigg.
21. Fattigdom.
22. Sydfrukt.
2,1. Längdmått.
27. Efter fisken i vattenYtan.
30. Tre iikadana.
:11. trn akademisk sådan talar man

om.
.)l

35.
,tt.
.)ö.
39.
40.
42.
45.
^o:U.

51.

Häng på ett n och ni får ett
flicknamn.
Är de moderna strumPot'na.
Består korsordet av.
Familjenamn.
Maj.
Epok.
Läkemedel.
Kan man både folk och oreda.
Befogad upPmaning när r'år'en
gjort sitt intåg.
Kassera.

KOR5ORD NR 4
.).
1.
5.
6.
7.
o().

9.
10.
1Å

17.
20.
22.
.t .)
a.).
qAz+.
25.
26.

ooLÖ.

29.
,>4.
tt,).).
36.

LÖSNING TILL KORSORD NR 1 LÖSNING TILL KORSORD NR 2

Pristagare:
l:a pris: Greta Landin. Box 370.

Koskuliskulle.
2:a pris: Ester Wahlund. Gjutar-

gatan 12. Stockholm.
3:e pris: LillY Andersson. tsox 38.

Alafors.

Pristagare:
1:a pris: Stud. Olle Olsson' Ad'

Hedinsvägen 28 B. Kiruna C.
2:a pris: Anna-Lena RYtterlund.

Brunnsgatan 1, Eskilstuna'
3:e pris: Gurli Johansson. Kulie-

gatan 109. Koskullskulle.
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Ifårt anbete -
timlönen 21L ör:e

HUSHALLSARBts'|E'| " " .

Forts fr. sid. l8

fuiiproppad och obekväm iägenhet.
I)är fanns två små barn" båda för_
äldrarna arbetade utom hemmet.
Fcir barnen sörjde en storartad gam_
mal kvinna, så rar, så vis och ä1skad
av hel:r familjen. Den familjen hade
funnit en god lösning av sitt' pro-
blem.

Jag minns en ung kinesisk familj,
som bodde i ett iitet hus på landet.
Båda arbetade i jordbruket. Sina bå-
da barn lämnade de i ett daghem i
närheten av hemmet, där en ätdre
kvinna och några unga flickor hade
hand om barnen" När föräidrarna
kom hem från arbetet håmtade de
barnen och alla gick tillsammans till
platsens lil1a kantin där de intog sin
kvällsmåltid. Den familjen hade fun-
nit sin bästa lösning.

Jag tänker på en ung famiij i Ame-
rika" De hade tre srnå barn melian
viika åldersskillnaden inte var stor.
De bodde i ett vackert hus" Modern
\/ar hemma och skötte famiijen.
-När de blir äldre skaffar jag mig
ett arbete*, sade hon" "När min yng-
ste är tio år är jag trettiofyra och
då iig€ier ännu trettio arbetsår fram-
för mig.* 0ckså den familjen hade
funnit en god lösning.

Levnadsförhållandena i våra län-
der är olika. alia människtir är oiika.
Vi som i positiv riktning vill öva in-
fl1'tande på det som sker i våra län-
der när det gäller kvinnans förhål-
landen. vi måst,e i första hand stä1la
frågan: har kvinnorna känslan av
att vara nyttiga. blir eleras möjlighe-
ter utnyttjade, har de chansen att ut-
veckla sig inom det arbete de utför?

Vi kan bidraga tili att trösa många
praktiska problem, det finns i alla
fall inget enhetligt schema för kvin-
norna när det gäiler deras famiijer
och deras yrke utom hemmer.

F-REDSHANDLINGAR . , .
Forts fr" sid. I
sentanter för olika organisationer
utanför fänge1set.*

Korrespondenten slutar med att
säga att man plötsligt insett att om
tillräckligt rnånga människor bryr
sig om det så kan man snabbt och
behagligt göra slut på en del natio-
nella dårskaper" 'oDet tycks.. säger
han. ,.att det var länge sen någon
tänkte på det"-

T-t
l-1l-rn SKV-avdelning som tillskrev

Sytlafrikanska rnionens beskick-
ning i Stockholm och sade sin me-

i ning om apartheial-politiken fick
brevet tillbaka med anmärkningen'atf det den svenska pressen skri-
ver om förhållantlena I Syalafrikaiinte överenstämmer med sannin-
gen. I så fall måste hela värlals-
pressen vara felinformerad - och
det är vöI knappast troligt!

Vi har alla i minnet den svåra
gruvolycka som nyligen inträffatlei Coalbrook i Syclafrika, då enligt
tillgängliga uppgifter 430 afrikaner
och 6 vita omkom. I LO:s tidskriftoFackföreningsrörelsen> nr g, 1960,
läser vi att i de sydafrikanska gru-
vorna beräknas omkring 200.000
färgatle och 20.000 vita vara åh-
ställda - de senare huvudsaklil
gen i arbete ovan jord och i ailmi-
nistrationen. Enligt , sammå käIIa
avtriinas ele färgade arbetarna med3 shilling per skift plus mat och
husrum medan en vit gruvarbeta-re gehomSnittligt har 3 punil..-
rlvs. 60 shilling - per skift.

Hur sörjer man så för ile efter-Ievande till gruvkatastrofens of-
fer? Vi citerar fortfarande >Fack:
föreningsrörelsen*:

.Änkan efter en vit arbetare er.
håller omedelbart ?5 pund för atttäcka utgifterna i samband med'föisörjarens bortgång och 40 puntl
för läkarvård åt fa,miljen. Ingen-ting av iletta utgår till en färgad'gruvarbetares efterlevande. Änkan
efter en vit gruvarbetare erhåller en
Pension På 13 punal och 11 shillingper månad samt 6 pund och 15 shil-lltg p"" månad för varje barn upptill 3 barn... Högsta ersättningen
för en färgads änka med barn är Bpuntl i månaden..

Apropå löner anför Per Wålst-berg i sin bok.Förbjuitet:qmråile> följande:
.Beredskapstillstånilet i Syd-

Rhodesia föregicks i februari 1959av en hastigt kuvait strejk bland
Karibadammens arbetare som för-
satte ile vita i panik Det,återståratt se hur många månader, hur
många år itet går att hålla dem i
schack - för 24 öre i timmen i envärme som säflan viker under'B0grader i skuggan.*

De sy-dafrikanska beskickningar-
na i Stockholm och andra av värl-
dens huvudstäder kommer säkert
också i'fortsättningen att få rnotta
många brev med kritiska anmärk-ningar och - vad som är minst'lika väsentligt husmödrarna
kommer också i fortsättningen att
bojkottera alla sydafrikanska varor.

E.

S""t.,rko Kvinnors
Vänsterförb.rr,t.l (S K\t)
upps+"od å"r 1931 oeh har utvecklats
ur föreningen Flisinnade hvinnor,
som bildades 1914. Det bygger pÄ
samarbete meilan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
si:r tro på kvinnornas särskitda upp-gift för fredens sal< och sin överty-
gelse atl samhället måste omdaaas
till att motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Vårldsförbund (KDV), som omfattar
över 2O0 miljoner kvinnor i 80 låin-
der, KDV och dess nationella orga-
nisationer kämpar för att vinna ochpraktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rått att rösta och att
väljas, rätt till arbete, tilt trika tön
för lika arbete och till befordra.n;
rätt till undervisning och yrkesut-
bildning och till social trygghet för
moder oeh barn,

KDV oeh dess nationella organisa-
tioner kämpar för att tillförsäkra
alla harn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning 6eh gcdå bostäder, häl-
sovård, sund litteratur, goda fritids-
sysselsättningar. IiDV vill sanila all
världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar
av freden.
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