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Ll Sr\ ,ustu.! USA vill ha herraväldet i världen. Det har många eftersträvat under tiderär inte något nytt. Heller inte att det sker genom förtryck och blodsutgjutelse.
Men det utmärkande för den Truman--MacArthurska - icke den Rooseveltska -- politiken är
nas flang. Det

siälva upptakten.

I första akten uppträder nämligen USA

som välgöraren. Det är Marshallplanen! Efter andra

världskriget beviljår USA frikostiga gåvor tiil sina bundsförvanter i det fattiga Europa. Dvs.
Sovjetuni,onen, som egentligien vunnit kriget mot Hitler och offrat mest, får ingenting med.
Marshalländerna tacka och ta emot. Även Sverigc fick Marshallhjälp.
I andra akten blir den amerikanska värrskapen merer påträngande. USA vill ha erkänsla. Intc
sa mycket i kontanter men hjälp med ordnandet av handerl och industri, import och exportskattebeviljningar till olika ändamål och slutligen r.n gemensam ,,försvars>pakt. Det är At.lantpakten. Där är Sverige lyckligtvis ej med, fast kronan fallit, dyrtid kommit och rltstningarna
ökat. De som skrivit uncler Atlantpakten ha bringats att mot sin vilja rusta och rusta intill
svältgränsen. Väst-Tyskland har trots egna prott'ster och trots motvilja från Englands cich
Franklikes sida iikaså uppnrstats. Hitlers f. d. gencraler och industriherrarna ha ställts i le'dningern. i\{ot en sådan politik höjas varnande r'öster även i USA. Och Vad var ('gentligt'n merning.en med Atlantpakten ? Vap det att förvandia välgöraren till fordringsägzrren. som vill
tvinga lantagalra att clelta i USA:s försvar eilcr angrepp? NIen mot v {' m skulle LiSA fi)rsvaras ? Där finns ju ingen angripare, ingen som skulle ha fördel erv att angripa USA.
Tyecljp och sista akten är'ännu oskriven. \racl kc-immer att hända diir'? Tänk om folkc'n i all:r
liinder. siälva folkr.'n bacle i förtr)'c]<t1 och förtrVc:kanCe länder, re'ser sig mot en gem€rnsam fii'nde: lrenningens iivcrmakt som vitrnerr pa krigl
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ert lidelselull -;tråuan att
t"åra barns lia'
r,icld.a tlet lör oss dyrbaralte aa allt
tIå alla kuinnoi klart t'isa tlen U- mar.r att de står
.i()nl ett oi)c'erstiglig mur i deras 1)äg Jom' bereder

t'altttt lidit.tLt tttlckel.' ,\h tlt/ k'''t't''ttt'rkt Iolkct
jiil t't ttt',\i)t'tt .;)ll t',4t'l i)tl t'.'
Siig trt tlen 8 t)tdrs Lil?nlt t]'tllig'rt''' 'rtt tti itt/u brtttt'
,,rn, )tt illlata era brtrns t',i/er att tnörla lsarnen i tle
läncler som f örst'ardr .rirt frihet r',ch ;itt r,berrtentle'
lri)rstärk er karnp /]?ot Vtistt)'sklartds rernilitari'
sering, Minns att dinn'a återup'prtrstni'ng tir -f örbere'
ttetsi'fOr ett n.ytt krig, Varje kt'inna som arbetar för
fred måste rned' hela sitt lid'elselulllr ruodershjärta,
nted allt sitt mod, all sin kunnighet hekämpa Viist-

krig!
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Vi iir all,t lörertail'e i

framtiÅ.ens na'mn låt oss kräaa
Iagar onr förbud rnot krigspropaganda till -rkydd för
fräden. Vi t'änder osr rn.ot kapprtt'stningen, som all-

I' lit,ets natnn, i

tid lör till krig.
Våra barn' behöuer briid, inte kanoner: skolor,
ittte kaserner" bostäder' inte kj'rkogårdar' Begär
siinkning ua rustnittgsutgifterna, ty cle kommer att
stå er i.yrt. Kräu ati reg:eringarna, som -ger ut milti'll rustningar, i stället anuänder dessa pen'gar
'fiarder
t;r .sociala behoti. Begär au era regerin'gar att de arbetar f}r allntän nedrustning.
Kräu i samarbete med alla t'redens anhångare att
kriget i Korea ornedelbart llppbör ocl:t att alla utl;indska trupper dras tillbaka från Cetta land som

l

i

ys

klands remilitaris

e

rin' g.

Höj era aredgade röster mot att lredsk.ampar t'örfiiltas, kräa med' styrka att de t'riges m ftingelserntt.
Det beror på er handlingskraft. er ttthållighet, er
beslursamhet'ont' kriget bryter r.tt eller ei. Anaänd'
allt för att era män och söner inte
hela er kraft, gör
'itril'n
ctch bloda i derat intresse t'ilka
skall tuing'as
tjänar äaen på krig.
Sök få med alla kuinnor i fredsri)relsen, alla ku-in'
u.or l)ar de än bor, uilket språk tle iin talar, rilken
religiös no de än har.

Må ai sluta oss lastare samman. Förstiirelrens
rrtirka makter måste t'ilka inft;r freclskåntparnas
fasta led.er.

Armen som höll den skildes från oxeln. Den ondro
ormen med. Fötterno, som buro henne fromåt i glod
hönförelse, huvudet som hoides över den stolto noc
ken - ollt dettq fick Nike misto.
En segerstod, som ödet låtit förloro ollo segerns
ottribuf, måste hon icke numero betydo nederlogel
siölvt, liveis nederlog mot ödet, det hopplösoste och

EMILIA FOGELKLOU,

Nike
En

onömnd konstnör födde henne ur sin egen
sjö|, i en tid dö ondro nöide sig med ott efterbildo.
Atenorno hode redon en berömd Nlke. På deros
bestöllning hode segergudinnon, mot vonon, blivit
mejslod uton vingor, ty de ville för olltid hållo segern
fången i At6n.
Men denne konstnör ville inte hållo segern fången.
Hons Nike foddes med vingor. De ho burit henne över
tider och lönder. Och hon hor fått en underbor levnodssogo.

Om hennes försto doning ur någon rnönniskos
komp och löngton vet ingen. Vi kunno ooro ono, otl
en södon seger, som hon, måste ho fromgött ur löngo
och modigq strider, ur völdigo födslosmörtor, ur en villighet till det ytiersto ott skopo och låto sig skopos.
Det finns eit litet stycke ov hennes hislorio, sonr
forskningen kon förtölio. Det förflyttor oss till den dog
under året 306 f. K., då Demetrius Polioktetes, Antigonos' son, i de kyprisko forvottnen möktode övervinno
Ptolomeernos flotto och med sin brogd vonn konungonomn. Till ett synligt minnesmörke över segern löt hon
reso den stod åt Nike, som nu finns i Louvren.
Gomlo mynt från Demetrius' tid ge önnu i dog en
förestöllning om stotyens ursprungligo skick. Nike ovbildodes stående ytterst på en skeppsstöv, dör vindorno från hovet sötio hennes montel i rörelse. Med
högro honden holer hon till sin mun en trumpet, ur
vilken hon fycks blåso en iublonde fonfor. Vönstro
honden fölier sidon och omfottor något redskop.
Det vor på ön Somotroke i Arkipelogen, som konung Demetrius löt reso stoden.

Vorför Iust på denno lillo klippö? Forskningen finner
det söllsomt. Vor det emedon hör fonns en helgedom
med berömdo mysterier? ör dess frågonde svor.
Vor det inte, kunde en konstnör stöllo sin förmodon,
dorför ott denno ö s[ölv liknode en försiöv, dör segern
som bokgrund skulle få ingenting ringore ön hovet och
himlen i en strålonde blå oöndlighet, mot vilken hon
kunde spönno vingorno till flykt, liksom de vito mösorno och seglen?
Nike skulle i vcrrie foll icke stonno vid Somotroke.
Hon vor iu en seger med vingorr
För crti vordo fullAndod som konstverk hode hon ott
genomlevo önnu en underlig sl<opelseokt vorom forskningen intet kon förmölo, men som röier sig för inåt
skådcrnde mönn iskoögon.

Nike fick en lidondeshistorio som siröcker sig genom

århundroden. Hon siönk

i

glömsko, gömdes

i

iord,

sönderhöggs crv spodor och trornpodes under monniskofötter.

Trumpeten, vors glodo forrfor syntes kunno söttcr
i dollring '- den föll henne ur honden

luften milsvitt

fosonsfulloste ov ollo?

Kor och se Nike, sådon hon ör nu -- en torso
pö en upploppod siöv!
Hon lever.
Könner du, hur lron lyfter dig med sino susonde
vingor? Hör du, hur hovet brusor omkring dig och
tvingor dig till djupore ondetog? Ser du, hur den
tunno kladnoden, nör virrden blöser den tött intill hennes gestolt, förråder en flokt ov livets onde i vorie
f

iber?

Någoi stort, oförklorligt, vldunderligt låter hon dig
förnimmo.

Hur hor hon icke burit dig pcr sino ormor
- hon,
som ingo ormor horl Monode hon dig ei ott lyfto blicken från iorden och reso upp ditt boido huvud

-

hon

som intet huvud hor! Tvong hon dig ei ott lyfto fötterno
och börio din vondring pö nytt
- hon som siölv ingo
fötter hor! Förnom du ei en ton om seger från hen-

-

ne, som oldrig mero blåser sin iublonde fcrnfor!
Trots ollt, söger hon, finns segern.

Nike, seger! Hög och hörlig vor du, nör du först
utgick ur en skopores hond för ott skimro mot Hellos'
blåo porodisluft. Men ny skönhet hor kommit till. Du
hor boro vunnit på ollt vod du förlorot. Det ör som
hode du fått misto endost det som oldrig vor du.
Ty vilket grekiskt mormoronlete kunde völ ho buril
den prögel ov liv, som vi nu vönio oss hos ditt?
Eller dino ormor och hönder. Om de isitt intresse för
trumpeten eller polmen förtogit något ov ditt lugn mitt
under rörelsen och din i sig siölv livfullt liniereno hållning - vod underbor vinning då, ott de föllo till sioft.
- Eller dino fötter. Om de givit tyngd åt din gestolr
och hindrot oss från ott könno din siöls f lykt ohommod
- vod skodo, om du icke mist dern, Nikel Vi skönio
öndå, ott du icke ör en dimgestolt, som vill fly bort
ur din egen vorelse såsom ur ett skol, uton [ust låter
ollo din kropps finosie nerver lyftos med in i siölens
liv.

Och sjölvo söttet vid förstörelsen, vilket underbori
intryck ov en smörtons kyskhet hor det icke förlönot
digl Ingen kvorlömnod ornrstump eller en till holften
styckod fot finns dör ott stöndigt påminno om vod du
hoft ott genonrgå, eller till öventyrs ge dig eit sken ov
stolthet över oti ho lidit. Nei, också detto hor fått fcrsvinno från ditt vösen. Brottytorno smygo sig så tött
intill siolvo torson, ott de knoppost fromtrödo såsom
något frömmonde" Nike gömmer så myckef hon kcrn
sino snrörtor för åskådoren. Montelns bölionde veck
dölier förlusten ov fötterno; bröstets hoining och tygets
foll över oxeln komrno oss ott glömmo bort oll nyfikenhet över örren. Och om onsiktet borio vi nöston tro,
ott hon oldrig ens behövt ho något. Vi könno boro

Ost ochväst
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Ö st och väst kan mötas, det är den vissa erfarenhet man har med sig från K' D' V:s rådsmöte
i Berlin. Man känner, att det inte finns något
omöjligt ifråga om samarbete för fred mellan alla
}ändår. Den förvissningen växer fram i många sammanhaug: när man hör en koreanska berätta om
de bestiåliska illclåd amerikanarna begär i hennes

btiuit ett missk(t'nt propagandctorrl. De soflt di.isf tu. sig utt ta d,etsannrna i sin tnun
utsiitter ,sig för risker' Man rl'tl ,ueta l;ents iiren'de

att

sjal'.-cr ord.et fred'

ntt ttttutsklzgheten nuiste uintt'a
l;rig ntctn genorn sumarbete" Sd
tfi,n,gt lt'ar ui glidit tt"tföt clet sluttctnde 'planet tttot
rentt, begt'epltsför'r:it't'ing1en. Lringre kan' t:i knap'pcrst
gtirtu uta'n, tttt. t.isA.ei'rt [|tl't iöi'nuft, och känslt-t' ct-u

de g(tl', sollr. hiit:drtr',

fred" icke genoln

hemlandochenamerikanskadärefterdeklarerar:
jag håiler av rnitt folk, som jag vuxit upp med'
män jag kan inte fatta, hur det kunnat förråas' sa
mina
ro- j"g vet har sliett' Jag vill användapolska
en
hör
man
När
-tjänst'
l<raftårl fredens
pa tystna språket undet" starkt bifall tala om den
grans, som inte iängre skiljer utan f ö r e n a r
__ När man ser kvinnor
fiolska och tyska folket.
irån Frankrike och Tjeckoslovakien i bästa samförstånd. med sina tyslta systrar' --- Inte minst
när man ser tyska kvinnor tvärs över konstlade
zongränser i varmaste vänskap och gemenskap
overlagga i de viktiga frågorna om Tysklands
enandeochförlrindrandetavvästtyskremilitari-

mtinniskouiirde.>>

Tidningen \rärldshorisont i lcdaren för
februarinumret 1951'

tll
|

-\'li Ke

Hvcr lykke er?

Go på en gressgrodd

i tynne, tynrre

sering.

setervei

sontmerklcer,

klp sine {erske mYggestikk
nred doven ettertenksomhet
og vcere ung og meget rik

pö uopplevet koerlighet.
Ä få et florlett sPindelvev
som kcertegn over munn og kinn
og tenkc litt på vcer og vind
Kon hende vetrte På et brev.
Be prestekrovene om råd,
og konskie io - og konskie nei hon elsker - elsker ikke meg'
Men ennå ikke kienne deg.
INGER HAGERUP

iUr diktsomlirrgen Sånn vil du ho

meg)

som en trygghet,

ott om det funnits, skulle det, trois

ollt, ho strålot ov

lYcko'

Nike, så fick du då betydo större ting ön Demetrius'
seger över Ptolomeernos flotto. Livets hond skopode
or dig till något mero ön en segerstod över det som
vorit. Fostörr ollo dödens fosor tryckt hörionde spår
ditt vösen, söger du oss, ott det verkligo li''ret icke dör'
Du sicrr rnitt i siölvo förgöngelsen om det oförgöngligos evigo uppståndelseunder'
Nike, du ö r'i
'tir MEDA r GR^4S.ET GROR' Bonniers 7971
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Desistnämndafragornaärblanddeviktigaste
inte bara för tyska kvinnor utan för aila länders'
I Korea fanns också en l<onstruerad zongräns'
Koreas öde är avskräckandc. Vi mäste förhindra
ett upprepande i Tyskland och därmed i Europa'
Rådsmötets beslut kornmer förmodligen att
publiceras i annat sammanhang' Därför vill iag
inskränka mig till att säga: jag har aldrig hyst
någon tvekan om samarbetet mellan vårt förbund
och världsfr,edsrörelsen. Men ifråga om sarnarbete
med andra kvinnoorganisationer har jag varit pessimist.Nogkännerjagfortfarandesvårigheterna.
Men nu känner jag starkt, att de är till för att
övervinnas ! Det sker inte av sig sjäivt' Men om vi
alla, var och en, söker de möjliglieter vi har att
nå andra på cle punkter, där vi vill något gemensamt, ott li alla försöker klargöra våra mål för
andra, då skapar vi också här möjlighet till samAtt arbetet för barnen i dagens situaarbete.
- måste bli ett arbete för den fred, som
tion främst
är förutsättningen för alit framåtskridande, står
klart. __
Rådsmötet ställer oss inför många och stora
arbetsuppgifter" Men det inger också vilja och
mod att ta itu med dem. Man känner ingen hopplöshet när man vet. att vi inte är ensamma' Vi är
91 miljoner kvinnor i ett sextiotal länder, som vet
vad vi vill: först och främst fredl
Det fanns inte mycket att kritisera på mötet'
Kanske kunde man önskat de olika ländernas
muntliga rapporter en smula kortare. Problemen i
många clelar av världen är ändå ganska likai
Dock: framgångarna på en det håll är stimulerande

för

andra.

För'våra t1'ska värdinnor känner vi varm tacksamhet och beundran för deras arbete och organisation. Deras gästfrihet, givmildhet och omtanke
irar varit storartad.

Ocfr Berlin ? Jag har alltid inbillat mig, att
jag hade livlig fantasi. Men den har ändå inte
räckt till för att ge mig någon tillnärmelsevis
riktig uppfattning om denna stad, som trots det
mest beundransvärda uppbyggnadsarbete i östzonen, ändå gör intryck av ruiner, ruiner
Lämnar man alltså Berlin beklämd? Tvärtom!
Bland dessa ruiner arbetar ju människorna oförtrutet och med tillförsikt på att skapa en framtid
ät sig och sina barn. _- De har kommit ett gott

stycke på vä9. De var väl klädda, ingen .såg ut att
lida nöd och i affärerna var fullt av varor. Och
på ruinhögarna lekte barnen.
I uppbyggnads- aktiva.
arbetet är kvinnorna de inte minst
Det skulle finnas så mycket mer att säga: om
glädjen att återse några av våra värdinnor från
septemberresan i Sovjet, om känslan av gemenskap
med delegaterna från våra nordiska grannländer.
Ännn ser jag för rnig alla ansikten: Nina popovas goda, kloha, Nadeschda Parfenovas vänliga,
förstående, Elii Schmidts viijestarl<a, Marie Claude

Vaiilant Couturiers intelligenta, livfulla, Franqoise Leclerqs milt tankfulla, Erika Buchmans
anspråkslöst värdiga, tunisiskans i det vita cioket
--- nej, jag kan inte r'äkna upp dem alla ! Men när
jag tänker på alla dessa kvinnor, som inte med
händerna i kors väntar sitt och världens öde utan
tillsammans arbetar på att skapa en ljusare framtid åt sig och mänskligheten, då känner jag mig

stolt att vara kvinna och lycklig att ha fått vara
en av de representanter för 91 miljoner kvinnor,
som i Berlin överallt mötts med hälsningen:
Freundschaft, vänskap

I
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Kommitt6n hqr omfottot representonter för orbetsgivorno somt fru Sigrid Ekendohl från LO:s kvinnoråd
som repr. för orbetorporten.
Uiredningens resultot hor korokteriserots i dogspressen, gcnsko tröffonde' ,Likolönen högror önnu i {iöri'on inom indusirin., Morgon-Tidningen tror ott det
långo kommitt6orbetei trots det mogro resuliotet öndå
inte vorii h e I t förgöves men menor ott mon från
,mångo hållu nog vöntot sig mer positivo och påtog
ligo resultot. Med vilken {in intuition förekommer inte
MT hör den kritik som betönkondef måste utsöitos för

från ,nrångo håll, - i försto hond från de .l33.000
industriorbeterskorno blond LO:s nredlemmcrr, till exempel hon som utfolor sig på en onnon sido i MT och
ger en Iiten enkel men utomordentligt sokkunnig lektion om hur likolonsproblemet kon se ut: dei ör orbeterskon Stino Ekenberg vid L. M. Ericsson sorn berötior oti hon lört upp en ov de nyonstölldo monligo
crrbetorno i ett crrbete som mon inte kunde fö tillröckligt mångo kvinnligo orbetore for. nDet vor
ockordsorbete, och efiersom ockordspriserno ör högre
för monligo ön för kvirrnligo orbetore hoides hcrns pris
med 42 %. Alltså, de kvinnor som sot fullt upplordo
med orbeiet fick åtskilligt lagre ovlöning ön monnen
som vor lörling.n
Morgon-Tidningen hönvisor

till

orbetsgivcrncs moi-

stånd mot mer >posiiivo rekommendoiionerr. Sigrid
Ekendohl siölv gör emellertid ingo försök

ofi skyllo

Forts.
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De ,rorclis k" KDV-sn[e tiongntos orclföronde

Agnete Olsen,

Anna Neualainen,

Danntctt'k

Fittlund

Mimi

Suerdt"up-Lunden,

Norge

Andrea Andreen,
Suerige

på
9
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DOLORES IBARRURI, Lo Posionqrio, vice ordföronde

i

KDV'

,Vorie kvinno som tillhör Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund, hon må voro kommunist, socioldemokrot eller boro
demokrot, hon må voro koiolik eller protestont, muhommedon
eller iude, hon må tillhöro orbetorklossen eller medelklosserr,
jordbrukorno eller de intellektuello, vorie kvinno vet ott ingen
begör ov henne ott hon för förbundets skull skoll ovstö från sin
politisko övertygelse eller sin religiöso tro. Det endo mon begör
ov henne ör ott hon skoll orbetcr för fred och demokrcrti och bekömpo foscism och och nozism i ollo deros yttringor.

1

i\

tid KDV orbetot hor mångo nyo sektioner och milioner kvinnor onslutit sig till förbundet. De vill föreno sino krofter
i en oovbruten strövon för fred och rött mellon folken, de vill
Under den

tillkönnoge mil[oner kvinnors övertygelse ott nör de försvoror freden och demokrotin försvoror de sino borns liv, sitt eget lond, sitt
hem, sin frihet och sin rött

ISABEL DE PALENCIA, Sponsko Republikens minister

i

Sverige

till völstånd och lycko.,

I

1937-1939,

,Jog ör fost överiygod onr ott demokrotin ör det endo poli
tisko system som kon göro en mönnisko lycklig, ott hot ör den
mest nedrivonde kroft som ett folk kon utsöttos för och ott friheten ör en gåvo som ör ovörderlig. Jog tönker då inte boro på
politisk frihet, som noturligtvis ör vösentlig.. Jog tönker öven pö
ekonomisk frihet och det slog ov frihet som ger en mönnisko möi-

lighet

till individuell utveckling.

Det finns mångo sött ott förslovo

en mönnisko och det icke minst förnedronde ör ott hindrc henne

från oit utvecklo sino skoponde möiligheter.n

1

kvinnodagen
tid.

t mars

stor-a kvin )oge)stalter'
r

SOONG CHING LING, Modome Sun Yot-sen, en ov v. ordförondeno
i Republiken Kinos centrolo folkregering,
,Kinos Welfore lrrstitute syftor till ott göro kvinnornos och bornens
frigörelse så fullstöndig som möiligt och genomföro den så snobbt sonr
möiligt. Institutet kommer ott koncentrero sino onströngningor på orbetornos, böndernos och soldoternos hustrur och born. Mon skoll fösto
vikt vid uppröttondet ov mönster. och försöksföretog betröffonde medi-

l
I

i

cin och hölsovård, kultur och skolbildning. Detto sörskildo betononde ov
kvinnorno och bornen ör iöverensstömmelse med deros nyo förböttrode stöllning iKinesisko Folkrepublil<en.
lDet Allmönno Progrommet sorn ör vår grundlog skönker ortikel 6 kvinnorno full iömlikhet med mönnen på
ollo livsområden. Artikel 48 utgör en goronti för bornen. Kvinnorno får ytterligore hlalp genom utfördandet ov
en öktenskopslog som för olltid ovskoffor de gifto mönnens privilegier från feodoltiden.

i Sverige 1930-1945,
nDen individuello körlek en mor könner för siti born måste utvidgos och fördlupos så ott den kommer
ott omfcrtto ollo born iden storo proletörfomilien. Ur den lillo individuello fomiliegruppen skoll bildos en stor
ALEXANDRA KOLLONTAY, De förenode Sovjetrepublikernos minister

universell fomili.
I iömlikhetens, frihetens och körlekens tecken uppmono

vi ollo orbetonde mön och kvinnor, öven dem som

orbeto med jorden, ott modigt och med förtröston hiölpo till ott återuppbyggo somhöllet i hopp ott kunno
göro det mero fullkomnot, mero röttvist och mero i stånd ott tillförsökro individen den lycko hon hor rött till.>

t

Novellen:

Det htala namnet
irv Nle,r uit l)trlrrr;('l
f)et var en besynnerlig historia, sannerligen!
Chefredaktörn rättade till glasögonen på den köttiga näsan, tog upp papperet och läste det om igen.
Nej, det var inget misstag. Bland de många mer
och mindre celebra namnen på listan stod det faktiskt ett, som såvitt han visste, aldrig förekommit
på någon lista tidigare: Jesus Kristus.
-- Hur fan. .. mumlade han, men avbröt sig i en
oklar känsla av att åkallandet av denne potentat
inte riktigt passade i sammanhanget. Så sträckte
han ut handen och ringde på sekreterarn. När denne,
en smärt, väikammad ung manr några sekunder senare infunnit sig, räckte han honom papperet samtidigt som han med pekfingret märkte ut tlet fatala
namnet.

-- Ni måste undersöka det här, förklarade han.
Det är ju rena blasfernin. Att Vår }ferre , han föredrog att använda denna mer gemytliga benämning

framför den som stod på listan men som strängt taget innebar detsamma - - att Vår Herre själv skulle
protestera mot produktionen av atombomber! Man

skämtar inte med heliga ting!
- - Atombomben? undrade sckreterarn vördnadsf ulit.
-- Idiot ! Med hans himmclska majestät naturligt-

vis, fräste chefredaktörn. Saken mirste undcrsökas.
Men diskret I Ni får två dagar på er och obegr'änsade
resurser till ert förfogande: flygmaskiner, detektivbyråer, vad ni viil. Men skojet mriste avslöjas, och
r'år tidning ska vara först med nyheten. Begrips?
Sekreterarn bugade sig. Han begrep alltför väI.
-- Om ni lyckas, fortsatte chefen, l<ommer er lycka
att vara gjord för all framtid.
--- Men om jag inte --- Så får ni se er om efter ett nytt jobb. Men jag
skulle råda er att söka det inom ett annat område
än journalistiken.

Han räckte sekreterarn listan samt gav

honom

en blick, som klippte av all vidare diskussion i ämnet. Men sekreterarn stod alltjämt kvar, det var tydligt att han yt.terligare hade något på hjärtat"
Ponera, började han, ponera att namnundervore autentisk . . .
skriften
Chefredal<törn ryckte till som om han satt sig på
en synal.

_- Autentisk! Ni är inte bara en idiot, ni är tokig
också! vrålade han. Har man någonsin sett att de
himmelska makterna blandat sig i de jordiska angelägenheterna på de sista nittonhundra åren?
Nja, invände sekreterarn, som var katolik, en- den helige Fadern
ligt
-- Ni med er papism, -avklippte chefredaktörn. Men
jag har verkligen inte tid med några teologiska resonemang. Ni ska inte tro att vi ämnar ligga på latsidan, medan ni letar reda på vem som satt dit
n'amnunderskriften. Det är inte bara atombomber,
som måste förberedas utan också tidningsbomber, om
de ska ha den rätta effekten. Vi kommer att förbereda marken härhemma så att allmänhetens intresse
står på kokpunkten, när avslöjandet kommer. Det
behövs ledare, intervjuer, förmodanden och antydningar. Först efter detta kommer ert avslöjande att
få sin verkliga betydelse. Förstått?

- Jag förstår, att ett stort ansvat' r.ilar på mig,
ur nlmmet. med en bug-

sa se'kreterarn och drog sig
ning.
t(\

hcfredaktörn tände en cigarr, rippnade dagens
färska tidning samt fördjupade sig i en av dc serier.,
som kostade hans blad så vackra slantar men inbringade ännu vackrare. Ett bubblande skratt rulladc genom det tysta rummet: tusan vad de kunde,
de där serietecknarna ! Två mord och en kassaskåpssprängning på en kvartssida! Där låg verkligheten
1..,

i lä -- fick

man ett mord

i

veckan l<unde man san-

nerligen vara glad. Men det här med namnunderskriften skulle kunna bli en god historia orn den
sköttes väl *- märkligt att ingen av kollegorna observerat den. Bäst i alla fall att varsko redaktionssekrcterarn, ärl<ebiskopens och ecklesiastikminis-

terns uttalande borde ligga klara, när bomben
sprang, d. v. s. när bluffen var avslöjad.
Chefredaktörn stråckte ut handen cfter lol<altclefonen och några ögonblick scnarc

s1.od rcdal<tions-

sekreterarn, en liten rödhårig man med apoplektiskt
utseende, i rummet. Sedan han fått sina instruktio-

ner stirrade han beundrande på chefen.

- - Storartat! mumlade han. Enaståendcl Det här
avslöjandet kommer. en gång för alla att göra slut
pä den där fredshumbugen. Vad intervjuerna beträffar ska jag göra vad på mig ankomnter.
.- Bral Du har fria händerl Men nu är jag upptagen, klippte chefredaktörn

av och drog åt

sig

samma t.idning han läst nyss. Men först scdan redaktionssekreterari-r gått slog han upp seriesiclan.

tr] n r,'ecka gick,
en vecka varunder den unga sck-

-f.r

reterarn inte hördes av men som för den skull ingalunda saknade arbetsuppgifter. Så en l<väll anlände

plötsligt ett telegram: anländer flyg i morgon från
Rom stora nyheter sekreterarn.
Chefredaktörn lät genast telegrammet gå vidare
till redaktionssel<reterarn som samtidigt fick order
att sätta apparaten i gång. Och nästa morgon sprang
bomben i form av en helsidesrubrik Fredsskoj avslöjat! över en lång rad uttalanden av notabla kulturpersonligheter. Chefredaktörn satt just och gonade sig åt ärkebiskopens manligt kärnfulla fördömande av tilltaget att blanda in Frälsaren i cn frcdsaktion då det l<nackade på dörren.
-- Man borde göra något --, skänka en rnässhake
kanskc? hann han tänka innan han röt sitt: stig in!
Den unge sekreterarn steg in. Men han var inte så
prydlig längre, håret var minst sagt rufsigt och
kostymen opressad för att nu inte tala om en flera
4qSu"g skäggstubb. Chefredaktörn reste sig och gick
hjärtligt emot den unge mannen, som han faderligt
klappade på axeln.
*__ Sitt ner, käre vän, sa han, ni ser verkligen
medtagen ut. Men vad betyder det om er mission
har lyckats?
*- Om den har! suckade den unge m,annen och
sjönk ner i länstolen. Aildeles för väl bara!
Chefredaktörn var inte den som stod handfallen
inför en dylik situation, han gick fram till ett skåp,
tog fram en flaska whisky och fyllde ett glas sorn
han räckte den unse mannen.

- Drick! befallde han. Det här är just vad ni behöver. Och sen får ni ta er tre dar ledigt. Men berätta nul
Det är ingenting att berätta, sa den unge mannen d-vstert, sedan han tagit en klunk ur glaset.
Namnunderskriftcn var riktig.

F.AR
.F

?

Inte jag nren flera som träffat honom, fortsatte
sekreterarn och tog ytterligare en klunk. De var i
Syditalicn, i en liten by där de slagit under sig jorden, och där mannen t1'cks ha varit en av ledarna.
Han påstod sig vara tintmerman och lär verkligen

ha hetat Jesus I(ristus.
Men varför tog ni inte reda på karln, skrek
chefredal<törn, så r'i irtminstone fått ett fotografi

av honom. . .
Omöjlig, sucl<ade sekreterarn och stjälpte i sig
bottensatsen. Refolkningen t-vcks hålla honom oln
ryggen, överallt kände man honom men ingcn visste
var han fanns.
Sri nappadc har.r tiil sig ticlningcn på chcfens skrir'-

Och hur möngo år förut lror mon inte utrett likoI nöro ett hoft århundrode hor frögon
om den kvinnligo orbetskroftens underbetcrlning iömfört med den monligo vorit oktuell inom fockföreningsrörelsen. Och ollo porter erkönner (åtminstone
i voltideri oti det ör en grym porodi på demokrotiskt likaberöttigonde ott kvinnorno inom industrin
stort seti for 30 7o mindre i lön ön mönnen. Allo utlönsproblemetl

Ursäkta, mumlado han, men jag har faktiskt
inte sett en svensk tidning på en vecka
I nästa ögonblick flög han upp, glömsk av den
vördnad cn underordnad är skyldig sin chef:
Vad är meningen med Cet här? ? skrek han och
smällde handflatan mot förstasidan. Hela apparaten
i gång, ärkebiskopcn och alit I Nu måste ni ju de-

i

mcntera

rednirrgor rekommenderor plotoniskt likolönsprincipen,
men deklcrreror somtidigt hur svårt, för ott irrte sögcr
omöiligt, det ör ott ovgöro nör möns och kvinnors orbeten ör obsolut identisko. Nu ör det iu sö ott redon
uppåt 25 "h ov kvinnorno i industrin utför sommo or'
betsuppgifter som mönnen och för desso skuiie mon

[1

l.-r hefen, sonr redan återvunnit sin av många kriscr härdader fattning, lutade sig bakåt i vridstolen:
Po po I skrattade han. Har ni någonsin sett vår
tidning demcntera något? Och för en italiensk snic

var

I

Kristus

jag menar den verklige Kristus

ocl<så snickare, invände sekreteraren, som nu
börjat samla sig. Man vet inte vad man ska tro ---

Chc'fcn hadc

nu rest sig och gått fram lill

den

ungc lnanncn, som han hjärtligt dunkade på skulderbladcn:
Det ska jag tala orn för cr, förklaradc han och
log faderiigt ända bort till de gula hörnbetarna. Man
ska tro på sina principer. Det är den linjen jag alltid
hållit i tidningen - - även om verl<ligheten ibland råkat rnotsäga dem. Om principerna kommcr i l<onflikt
med sanningcn - - så mycke.t värre för sanningen I

I(om ihåg det, när ni nu ska söka er ett nytt verksamhetsområdc.

Sekreteraren stirrade blint på det faderliga leendet, som alltid l<ommit honom att rysa:
- - Och vad ska jag göra nu? mumlade han.
Det kan jag också säga er, fortsatte chefc'n lika
välvilligt. Ni är ju katolik? Bra. Då står er ju alltid
möjligheten till buds att gå i l<loster. Där kan ni
ägna cr åt at söka sanningen - uan att genera någon.

Han gjorde cn rörelse med den feta köttiga handen som betydde att samtalet var slut. Den unge
mannen förstod, reste sig och backade mot dörren.
Mcn där stannade han:
Strängt taget spelar det ingen roll vad han
hette och vem han var, sa han. För i verkligheten
var han anonym - själva rösten ur folkdjupet.
- Ut! dundradc chefen.
Och dcn unge mannen drog sig ut, ttt ur rummet,
ut ur redaktionen, ur tidningen, ut i intet.
Och ingen har sedan de.ss hört talas om honom.

BLIV MEDLEM
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ring 531 961.
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l<arcs sl<ull

olts. Ir'fttt sir/.

orbetsgivorno. Tvörlom uttolor hon sin högo uppskottning ov ott >orbetsgivordirektörerno, överhuvudtogei
velot bönko sig tillsommons med henne från LO för
ott diskutero vod kvinrrorno skoll ho betolt. >Det rör
sig i rött riktning), söger fru Ekendohl, för orbetsgivorrepresentonterno hor till och med pö kommittösommontrödeno giort frågor om tiderno för tvöttst"gors öppethållonde eic. Ack io. I ollcr höndelser hor
fru Ekendohl ovstått från ott reservero sig och hor
bolt sig för orbetsgivornos önskemål om ott göro utredningens konklusioner så urvotinot neutrolo ott verkligen sorn Morgon-Tidr-ringen siölv erkönner i sin Iedore, ,ollt blir precis som förr, . .

.ebörjadechefredaktörenmen
avbröt sig. Det är väl ändå inte möjligt? Hittade ni

Hurih

l<arln

VI N,\(IONSI\

olltså teoretiskt kunno genomföro likolönen. Men
könslig som mon ör för den >oröttvisoo cjetto skulle
lnneböro för resten ov kvinnorno, föredror rxon ott
inte heller öndro på den punkien. En allmön oröttviso
mot kvinnorno onses tydligen voro mer röttvis. ..
Afton-Tidningen polemiseror mot ,principbeslutn
sådono som existeror i Sovieiunionen och folkdemokrotierno, dör kvinnornos ekonomisko likoberöttigonde
ör foststöllt ilogen. Ett förslog om ott öven isvensk
log stodfösio kvinnornos tikstöllighet inom orbetslivet
hor som bekont fromförts i riksdogen ov kommunistisko
ledomöter. ,Sådont gognor inte mycket,, söger

nomisk likstAllighet.
Vorför måste det voro så krångligt hos oss? I Sovietunionen utgår mon irån m ö n n i s k o n. Arbetskroften vörderqs liko högt, vore sig den ör monlig el-

ler kvinnlig. Sedon hor mon foststöllt den betolning
som skoll utgå för oliko slogs orbeten, och det blir
sedon ingo könsproblem nör veckolönen skoll röknos
ut. Oss förefoller detto mycket enklore. Genom den
sociolistisko stotens åtgörder skopos de proktisko gorontierno för ott kvinnons likstollighet skoll bli verklighet i orbetslivet: doghem, fri -siukvår-d, ordnod semester, lön vid hovondeskop etc., ollt sådont som möilig-

gör och

I

I

AT.

Men i ollo foll - både Sigrid Ekendohl och Einor
Norrmon från LO, för ott boro nömno eit por, hor
efter besök i Sovietuninen efter kriget kommit hem och
öppet deklorerot ott k';innorno dör verkligen hor eko-

underlöttor orbetsli'ret för kvinnorno, med
iill deros uppgifi sonr mödror.
Forts. t? sisfrr sidctrt

hönsyn togen

\/n ger iog fn,
Nör vöger mon Normaivikten varierar framför allt
för mycket? med kroppslängden. Schematiskt kan
man säga, att den väger med säkerhet ej för mycket
vars vikt i kg är gO % av det antal centimeter med
vilket kroppslängden överstiger en meter. Dvs. den
som är 166 cm lång och väger 60 kg kan anses ha en
idealvil<t. Man får emellertid ej glömma att även
andra fal<torer än kroppslängden inverka på normal-

vikten om än i mindre' grad. En måttlig viktökning
föijer t. ex. ofta normalt med åren. En 50-åring, som
är 166 cm lång och väger 66 kg, kan ej anses väga
för mycket. En del människor ha en så kraftig benstomme ocir en så väl utvecklad muskulatur att deras vikt ligger över normalvikten utan att man kan
kalla rlem feta. Hos sådana atlettyper är bukomfånget ej större än bröstomfånget.
Eftersom normalvikt alltså inte kan fastslås inom
snäva gränser brukar man vara överens om att ej
tala om fetma förrän en persons vikt överskrider
idealvikten med minst 25 "/". Dvl när den som är
166 cm. lång väger 75 kg då är det för m.u.-cket, då
börjar hon bli fet
!

Vorför vögo mönniskor I största allmänhet förhålnormolt ungeför liko ler det sig så att levande ormycket iömt?
ganismer befinna sig i ett stadium av rörlig jämvikt. Vi ha inkomster, som inflyta
med vissa mellanrum näringen i födan - och vi
ha ständiga utgifter - den energi vi förbruka såsom värmc och arbete. En konstant och normal vikt
betyder därför en balanserad kroppsbudget. Om det
finns föda i tillräcklig mängd och om man har råd

att äta så balanserar en norrr*al människa sin
kroppsbudget med hjälp av hungerkänslan. Ofta
fungerar den regulatorn så fint att människor hålla

en kroppsvikt, som svänger bara med 2--3 kg upp
och ned under loppet av kanske 2O är, och detta
utan att de någonsin tänka på hur mycket eller litet
dc äta. De äta sig rnätta helt enkelt.
Det beror völ på
Låt oss först komma överens
ömnesomsöttningen om att ämnesomsättning är ett
mycl<et oklart och missbrukat begrepp. Folk älskar
att tro att inte bara fetma utan också t. ex. trög
mage och håravfall bero på >>min dåliga ämnesomsättning>. Dct förhåller sig naturligtvis så att vår
kropp uppbl.ggs av en stor mängd ämnen och alla
dessa ämncn omsättas i organismen. Det finns alltså
en hel massa olika ämnesomsättningar, mer och
mindrc väl utforsl<adc. I detta sammanhang intressera vi oss mest för dcn s. k. grundomsättningen,
basalmetaboiismen. Man

får ett mått på

basalom-

sättningen genom att bestämma den mängd syrgas
en person förbrul<ar i vila efter 12 timmars fasta.
F ör det ändamålet använder man i vanliga fall en
s. k. spirometer, ofta i Sverige den typ som utarbe1o

n1\'c hnt?
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v i börior hör en populörmedicinsk
ortikel ov med. dr Andreo Andreen.
Den fortsötter i fölionde nummer.

tats av den berömde danske fysiologen Krogh. Basalornsättningen är hos frisl<a människor ganska konstant och proportionell mot kroppsytan. På ett ungefär behöver man 12-15 liter syrgas i timmen under
full vila. En liter syrgas motsvarar, då den används
vid kroppens förbränning av vanliga födoämnen, ungefär 5 stora kalorier (Kal.). Man kan därför också
uttrycka saken så att grundomsättningen är ungefär
1 Kal. per kg kroppsvikt och timme. Kaloribegreppet har införts för att ange våra näringsämnens värde som alstrare av energi. Ett gram kolhydrat eller
äggvita ger vid sin nedbrytning, sin >>förbränning>> i
kroppens celler, omkring 4 Kal. trtt gram fett däremot ger omkring 9 Kal. Fett är alltså ett mycket
energirikare bränsle
för att tåla mycket av det
måste man ha stort energibehov,
dvs. tungt kroppsarbete, annars lägger sig det överflödiga fettet till
ro i kroppens fettdepåer. Även en lyxkonsumtion av

kolhydrat kan emellertid komma fettdepåcrna att
svälla eftersom kolhydrat (stärkelse, socker)
pen kan förvandlas till fett.
Feto

i

krop-

mönniskors Det är riktigt. att börja behand-

grundomsöttning lingen i ett fall av fetma bland anör oftost normol. nat med en undersökning av basalmetabolismen. Man finner stundom förhöjda värden
är'en hos mycket feta, särskilt när de ha högt blodtryck, och det är viktigt att få reda på dessa fall, så
att man ej skadar dem genom en olämplig behand-

ling. Om man gör ett stort antal undersökningar av
basalmetabolismen hos personer med för hög kropps-

vikt, finner man emellertid hos det stora flertalet
normala eller lätt sänkta värden. Denna lätta
sänkning är i själva verket skenbar. Man gör nämligen så att man jämför det värde man finner med
ett >>standardvärde>>, beräknat med hjälp av patientens kroppsstorlek. trn fet människa består till stor
del av fettväv, i vars celler syreförbrukningen är
obetydlig. Om man beräknar standardvärdet på patientens idealvikt så finner man oftast ett något förhöjt värde. Dessa människor ha redan en livlig förbränning i sina aktiva vävnader, man får därför
ringa effekt när man ytterligare höjer deras ämncsomsättning genom sköldkörtelpreparat.
Vod ör det då som Numera äro alla forskare övergör ott somligo mön- ens om att det stora flertalet fall
niskor bli feto?
av fetma beror på att man icke
balanserar sin kroppsbudget. Man äter mer än man

behöver helt enkelt. Detta är för flertalet feta en
mycket nrotbjudande tanke'. mc)n så är det i aila fallDen som godtager detta faktum har tagit ertt viktigt
steg pa väg mot nor:malvikt.
Hur kommer det
Ntan vill ju gär'na förstå mesig ott iog öter mer [xni5m€'n onl man nu skall vara
ön iog behöver? nijdsakad att ändra sina vanor!
Här har man en racl olika olika svar att gc. Fc'trnans
orsakc'r äro ntanga.

1. Våra ntatvanor lra utbildats i ctt kallt klimai
under ;rrirundradi'tt da nästan alla hafl ml ckcl
l<ropJlsarbete tlt:h bostziderna varit ganska l<alla
Gr'öt och r'älling, paltbröd och fläsk nred r,'it sas har
gamla anol". Lilt'1 senare hzr vi fatt tirlcr" ot:h lliisk
fläsk och bt'ttna lrtinor, kl'oplikakor, panrtkaket, 1.j<:rcka såser och rluvningar rtch sir förstas stnörgits
(,nornrl tttl r'kr'1 sntöt'qtrs. Nitgra itndt'lt griinsakll' litt
lotfrr-tktt'r' htirde i<na1ttrit lill iriltlt'n. Lindcr ilc' sislit
clcccnnicrna hat' f olkcts 1'lcrtal f ait t bä1t t't' t'rttl; dr'1
ftjr: dc f lcsta
och t.n kär plikt
har lrlivii rnöjligt
husmödrat' att lraka vetcbr'öd. Och tlct liit'cl'trllt't sonl
om stiit't't' dclttn ar. svctrska folkcl iliirjlrdc och slutarlc sin clag rricd kal'fc cich skir'<-rr'. S:rmtidigt ha t'i
lall vad vura l'öt'l'iidt'r' intc haclc socl<cr o<:h ltllrr

qodsakcr, sonr diirrncrl san.itnattLrttng:r.'It'tliigcn I'irtns
clct fler bagcricr och konditorier i Svt'r'igt än i något
:rnnat. land 1tt'r' inner"irnat'c. Och liinl< pa alla ki)ptart.or sotn konsllntL'ras.

Nu är nratvaror nägot av il:t nlcst ol'öt'åindcrligii
som finns. Och sa kommet' del sig tttt nrati fiitf
rnjölkningsmaskin och r'ärnteledning och korkmtlttol
och clarnmsuqarc och tr.iittcc'ntral och åindå fortsätta
mirnga kvinnor att äta samma mat sonl de brukadc
ha när de mjölkadc, skurade, bar ved, trrättadc ocir
klappade. klädt'r etc. Och därtill ha dc tid öve'r och
mer pengar och kaffepannan med dr.t goda brödct
kommer oftare på bordet.
Dct är alltså mitt första svar: mitnga kvinnor ha
numera så mycket mindre kroppsarbete än förr att
de måste äta mindre än dc brukat, annars bli dc feta.
Somliga anpassa sig mc-r cller mindre medvetet,
andra äro mer konservativa, de fetma.
2. Olämpliga matvatror är säkerligen den väsentliga orsaken också till familjär fetma. Många gömma sig bakom tron på ett ofrånkomligt anlag. >>Jag

har alltid varit tiock och mina föräldrar äro ocksa
korpulenta.>> Ja visst, alla ha ätit mycket och god
mat. Husmodern har varit en skicklig och intrcsserad matlagerska. Man har vuxit med den traditionen och tänkt att det måste vara sa.
3. IIur myckt't man behöl'cr ocl-t bör äta föt' att
intr. ör'erbalansera sin kroppsbudgct är' j i'iss mån e-'n
tenrperamentsfr'åga. Fln patient säger ibland >>ja,
rncn min gocla vän, som har sanlnla arhete som jag,
littr rncr'än jag och hållr-r'sig ändir rrlagcl'>. "Lln sådan iakttagelse katt r':lt'a riktig ot'h lian lrero 1rå att
)en individs l<altlrillethov a.t' sammanktlpplat lrled
l<roppons nol'\'s)'stom gcnonl a1t dr:1 sarnmanhtingelt'
rnccl incli"'idens t'ör'nlagtr till avsllänning, gt':rd ar'
nruskelspänning ot:ir i.ntcnsitel i l'ört'lsc'r nr' t-l-t.','. Min
godn t'iin ;;iil kansl<e' c1t cncrgiknipllc, hott 1.r'ckct' ont
ir1-1 sprinta i lrtrppol', hotr gal giit'na lit't'ndt'n, hon
holrp:tr upp lriin sin stoI sii folt hon liir cn anlcdning. S.iåilv iir jae lttgn och litet lirnssAlri itv nrig. Jag
11'r:l<r'r om rttirt liinstol, jag sovcr' oI'd('Illligt och jitg
springt't' intr.' tttrtlit'ing i onödatl .:> I)rrn stltrl r'l<ononlisoråri'rnt'd tttgifte'r'nii l';rt- intt'läg*a irl l'iil sttit':t ittlitirtr.ilct'. rir'1 lir hr'ia sii kt'n.
.1. I';r s('i.itit'(' itr htrl trtan läsl ttJrlltrtiilksiinlhctcn
Jlr it11 rlct o1'1a .liggttt' psr'I<iska tit-sakt't' llaliottr, niit'
en nrii:nnisl<;r iröt'jnr' ;ita nti.rl'a iin tidigarc' t.rc:h saicdcs
iiirrjar fi:1nta. I',n anrcrikansk fot'skarc sägt'r': .>lIlinnislir:r', sr.rrn rit'o o1illl't't'clsstiillda rttt'd sitt hcnl. sitt
iiriretc t'ilcr sitr unrgiingt'slir', söi<a tillfrcdsst:illt'lsc
lnc'cl nrindre' anstr'ängrting g('tt()llt :itt ii1a.> Fln svcnsk
låkart' irar nf iiqlen Jlubliccrat t:n unclorsö]<ning ör'cr
18ti fall at' ft'tnta, som iran ht'hancllal. F{an hat' pavisat ctt orsakssanrrnanhang nrellan fctnta och ps1'l<iska faktorer i 73 (/, a'u, sina fall. FIan sägt.r' >;varjc
stegring av dcn entotionella tonus utltist av en sorg,
tingslan, irritabilitct t-tc., ökar l tterligare' längan efter föda och tistadkommer härigenom c'n \,:iktökning
hos många pcrsoner, soln ha r.:n llonägenhet att blr
feta. Konflikter a\i srrxuell natur ellcr pir arbetsplatscn, missanpassning, ekonomiska bekl'mmer, oro
och ängslan ha varit vanligast. Fetma är ofta liksom
alkoholism en del av en flyktmekanism.>
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en efter hand uppkommen allegorisk personifikation av segern, ej endast den blodiga segern i kriget, utan även den fredliga segern i

de hos grekerna så ymnigt förekommande
festliga tävlingsspelen och över huvud- varie
med ansträngning tillkämpad framgång.
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Fot'ts. ft'ån sid. 9
Noturligtvis skoll det erkönnos ott

iett lond som vårt dör

det ö r

svårore

industrin vösentligen tillhör
privoto företogore. För desso ör det ett iniresse ott bibehållo underbetolningen ov kvinnorno. Dörför ör det
givet ott likolönsprincipen inte kon förverkligos onnol
ön genom k o m p mot företogorintresseno, och det
ör hör kvinnorno hode rött ott vönto sig ott vår storko
fockföreningsrörelse skulle hövdot kvinnornos likolönskrov med oll kroft, i denno och tidigore utredningor.
I stöllet foller mon undon {ör orbetsgivornos tol om
,merkostnoder" som skulle folio for dem om kvinnornq

fick liko lön. Mon occepteror den principen ott lönerno
skoll söttos så oit de totolo produktionskostnodernq
skoll voro desommo för orbetsgivorno oovsett om mön
eller kvinnor utför orbetet" Desso umerkostnoder" för
orbetsgivorno onses liggo i föliderno ov kvinnornos
mindre yrkesutbildning, siörre frånvorofrekvens etc.
Enligt detto resonemong skulle kvinnornos löner redu-

ceros med det som deros större f rånvorof rekvens,
mindre yrkesskicklighet och kortore tid som orbeterskor

inom industrin kon tönkos kosto orbetsgivorno, i form
ov outnyttiode moskiner och verktyg etc. Riksdogsledomoten fru Ullo Lindström söger i ett uiiolonde till denno frågo oit desso ,merkostnoder,, sonnolikt ör tilltogno i överkont och inte spelor den roll som orbetsgivorno vill göro göllonde. Det ligger iu i sokens no-

tur ott orbetsgivorno söker ollo orgument för ott hindro en holning ov kvinnolönerno, liksom de utgår från
sino inlressen öven nör det göller de monligos löner
och kollektivovtolen i ollmönhet.
Utredningen ör eljest intressont

i mångo stycken

och

ger ett rikt moteriol, utomordentligt godo vopen för
likolönskompen om mon verkligen ville föro den, helhiörtot. Kvinnornos större frånvorofrekvens hor iu vorit ett huvudorgument mot likolönen. Nu visor utredningen dels ott de gifto kvinnorno hor mindre frånvorosiffror ön de ogifto mönnen, dels ott kvinnornos
frånvorofrekvens s[unker nör lönen ökor, medon mönnens ökor nör lönen ökor. Detto bekröftor vod likolönens onhöngore olltid fromhållit: ott röttviso löner
för kvinnorno outomotiskt skulle eliminero en vösentlig del ov det hondikop som dubbelorbetet i hem och

no de bestömmelser som utestönger kvinnorno från
visso former ov utbildning etc.
Betröffonde doghemmen kommer utredningen till en
förbluffonde slutsots: ,stondorden ör for hog

på

mångo hå11,. Vi skoll inte hör nörmore gå in på desso

grotesko förestöllningor. Det hode vorit på sin plots
ofi kommitt6n understött kvinnornos krov på ökning ov
ontolet doghem och bibehållonde ov siondorden inför
de ottocker som nu rikios mot bl. o. doghemsbyggondet från Wörnsko besporingskommitt6n etc. Kvinnorno
som ger sin orbetskroft i industrin hor rött till bösto
möiligo stondord för sino born på doghemmen.
Betröffonde påståendet ott löneklyfton mellon mon-

ligo och kvinnligo successivt minskos och ott likolönen
genom fockligo löneuppgörelser småningom nörmor
sig, kon det påpekos otf exempelvis inom verkstods.

industrin klyfton mellon monligo och kvinnligo löner i
genomsnitt ökot under sisto elvo åren, år .l939 hode
kvinnorno 70,9 "Ä ov de monligo lönerno, men l9S0

hode de 70,5 "Ä.
Mycket mer vore ott sögo om detto betönkonde i
den betydelsefulloste kvinnofrågon i vårt lond nu. Hör
skoll endost konstoteros ott betönkondet vösentrigen
utgör en ny påbyggnod till den institution som liko_
lönsutredningorno numero hor blivit i vört lond, ott det
trompor runt i gomlo orgument uton ott se hur verkligheten rycker undon grunden för desso orgument. Del
hor inte fört vår svensko negerfrågo nörmore en lösning. En ny kommission skoll nu föl[o i dess spår. Men
orbeterskornos tålomod måste ho en gröns- De hor
fått nog ov utredningor. Endost genom sommonhåll-

ning och beslutsomhet kon de föro sin sok

till

seger.
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fobrik innebör för kvinnorno. De skulle få böttre råd
ott leio för tvött etc.
Även betröffonde yrkesutbildningen göller det ott
mon ov ett missförhållonde som kvinnorno s[ölvo inte
ör skuld till skopor from en orsok ott bibehållo den
oliko lönen: det ör iu somhöllets och företogornos sok
ott ordno utbildningsmöiligheter för kvinnorno, ovlögs-
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