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Liis i, dettttt. ,tarntrner':
Ulisabeth 'l'aurttt: De jaPan'
ska kvinnornas apPell.
Gunnel Granlid: lextilarfre-

terskan

klasslska
- den

proletärkvinnan.

Onr tnödrarnas världskotr'
gfess"

ti mars 1955.
Ada Nilsson: De olika åldrar'
nas problent.

Albert E. Kahn: l)n fiirbrYtclse mot barnen"

Ilarnpsylinlogen: Kan löräld-

rar ursäktas?
Nor.eller,

dikt,

handarfreten

och

sömnadsråd, frågespalt, bokatrrnälan, barnsida.

OMSI,AGETI
il'extilar:heterska

,it'g1"7-l9,f|-5Oöre

De l^punska kvinnornas appell
I

rv ohyggligt
lc g.irrgcL h,,,' dcliToi-k
blivit uts:rtt för de fruktansvärda
olyckor som ett engrepp xv rtomoch vätebomber innebär. Tidigt
den r mars r9t4 genomfördes ett
amerikanskt vätebombsexperiment
vid Bikini-atollen i Stilla havet.
Tre tin'rmar selrare börjadc radio:rktiv aska f alle öve r h:rvet. z3
li*k.rr. oittbotd på trt litkef.rltug
sysselsltt mecl tonfiske r;o sjiinril
från rtollcn överså11:icles clärvid av
leclioektivt stoft. Slmtliga fiskare
J.ip,r,r ir.rr ,lr'.rbb,rts

su.{r.i tJ.,g.

I

förcles cfcer hcmhomstcn

tili

Stilll havct förr:r året.
till all världcns kvinnor

om nppslutning kring kravet på
fc;rbud av frarnställning och användning av acomv.rpen.
Mänslilishete

n stå. inf ör

sin

ödestimma. Det det cäller är om

den sklll :inviinde et.-,ntkr'.iften till
sin egen utplåning elier till sitt

Erik

1'r;ruåtskridande. Mot de krafter
för det förstnämnda aiternativet reser sig folken till protest också i vårt E,uropa. Må den
sonr går in

prot(\ten bli I iungande!
' Låtonr o', rrbeia för freden och
iåtom ..-,ss hoppas på förnuftets seger

!

Elisabetb Tamnt.

Blrtmberg:

sjuk-

hus. Dc haclc clrabbats xv cn olidJig

klåda, bliinr-rsår och utslag, aptit1öshet och trcitthct. På sensommarcn :rvlcd cn av c1crn, de övriga
ligger fortfarancle på sjukhus och
cle har fått beskcd att dc måste stå
under läkarvård så länge de iever.
14 av dessa fiskare var ogifta och
ingcn av dem vågar cns tänka på
att gifta sig, av sliriick för att
evcntuella barn skall bli missbildade. En rv de sirrkl lJr ha yttrat
att atombomben bordc fä1las över
Ar.nerikl, så ltt cless invånarc själ...
f:.. .^ r-:r^..^ y.1
.-? .,ilk.r
li.lrnden
Y,
v,l rrrröL
^drrrret
clettl he rnska vxpcll förorsaklr.
Det är begripligt om de soil utsatts
för så oerhörda lidandcn fäller så.
..l.inl yttr'.rn..lcrr, ntcrr d.rr riktigrstc
påföljdcn av ctt sådant broft av
r-niinr-iiskor nrot rnänniskor måste
viil v:rra ovillkoriigt förbud rnot
,,,,,.'",J^;^^ :rv ;rror'llvilpnct, ett
,rn\.lilLlillrrs
förbr.rci soÅ varje lancl skulle förplikri;;a sig :rtt efterleva.
Då säges clet k:rnske att krig är
krig och krig komrncr alltid att
förekomma. Men varför? Är det
nödväncligt? Ar ondskrn verkligen
så stor att inget brott är för stort,
ingen ogärning för gryni? Skall
släktlecl efter släktled beredas cle
gryrnmaste lidanden? Vilkcn rätt
har uränniskxn att överskrida cn
gräns brkonr vilkcn hon icke ii,rr
överblicka fciljderna?
Framståcnrlc be hjiirt"rdc japanska kvinnor hrrr r-Ltfardat cn appell
cliir dc bcriittrr our dc liclanden derls folk cirabblts av, först gcnon-r
:ltombonrbsangreppcn på Hiroshim;1 och Nlgas:iki i augusti 1945
och se.l:in gcnoln vätebonrbsexplo2

sioncma i
Dc väcliar

DE SOVANDE BARNEN
De sornna in med lwgna andetag:
t'ör tlem är livet sont en enda dag
nted sömnen

t'ylld aa stora

skogars

sws

ocb drömmar tindrande av somnurljus,
med samma strand ocl., santmt blåa
sc;m yrcle nyss Lt,u språng

en välkänd

ui|',

och i4lädjeskrik,

värld av bragder och bestyr,

där al/t t'inns leaar,, då nästa morgolt gryr.
Men vaknar någon aa

den-r

i sin bädd

ocb stirrarctilt mot alla skwmma orår
ocb ropar plötsligt, snyt'tantle ocb riidd

-

tlå är där alltid samma hand tillreels,
sont sakta stryleer öaer t'uktigt hår,

tills clrömmarn tystTtdr, tröstad och till

t'reds.

De soou djapt nrcd jämna andetag:

Kring deras drömmar, deras vakna dag,
'uår kärlek väl,ut ett ljust, osynlig

men öaer oss står ndtten, svart

<sch

stum.

t--.""..'

$

-,.

liär man irlir ga.rnnla! rktriillrts mair
untlan p:-r falllikcn. llran slijuLs:ar
hit ocl-r dit. siigci. tlen giiieborgska
textrilarbetcrslia som (iunncl Granlid ber'ättar om hiir.. Dc timliiner'
o<:h a-ckorckfiir.ljiinstcr :;(!ll1

iiu allts:r h:imtadc f r;in

I

l
I

]

anECs;

Giitclior.rg.

igcn, s.igcr hon. Anckrcli ,.i:rpll Iiorr

sil; upp r'.rrjc nroi'ilon

1,.l,rcli.rir

livert iil'cr fcrn, tr.ing:; p.i

spår r'.ir_-

nerr nrccl .rnclr'.r lr'bct.rr-e oclr .rrbctt'r'skor och friirsr,irrntr in i i'.rbr:*
licn fi;r: ått.r str'.ir,s:irnnr.r tirrrnr..,.r'.

hets;u se ci.ur ircrn, snor l'ulit i .if i.il'cnli1, l.tq.rr nt.rt till flrtrilji.n oclr

sliiitcl

-s.igcr

he nr ,.rcir b:ti'n.
Nrr lriir' ;ir,rn till rlorrr g.rnri.r,

lron

inte rcsigrier'.rt ni{..n

ciock kolt:;t;rtcr;indc f.rktrrnt. iJå f ;ii'

nr.ln cn k.insi.r r\' .rl,t in.irr skirl-i.rs
rincl;rn på f.rbrikcn. l;r-jrLir hirl,. j.,q
rnin sltrbbnr.iskiir. incn s:i lio'n cirt
nv.r nr,iskincr och

ti;r.rtt

gc iLillt utbvte iiir'
nråstc clc kijr:rs

rlc sl,.trllc

.rrircrr.,i\'.r.r'r: n

i s}..ift. C)ch cier or'-

k.rr nrnn ir.' intc nrccl nLrtiirricicn.
lVlcn nirr j.g stocl r.'icl ni.rskrn i
Gunnel G'anlicl;
siLrbbcn vlr clct rrtr roliur :irLrctc.
Så biirjeclc clcn ringclins på
'rrbetsplrtscn, i vlrs vir vllr så i.nång;r
;1v de ganrle tcxtil.irbctcrskorna
,ll.
oblinhörligt
sugs nrcd. Dct iir irrgen
c/en hla,r.riska Dr}l eta.r?a lnn an
I
rolig clans. Dc skjuts.rs hir och clit,
TT
ffifrån clet cna arbctct till dct rrncir;r.
rHlt,11 sittcr ntitt en-rot rtrig. M;rr-r stijrrc och cljup:rrc kiinsle iin clc
De f'år cn känsl;l :1v :rrr vlrl iivtrkonrnrcr osijkt :rtt t.ink;t på Arnc- flcst:r, givit cn sAnrl skildrirrg ev flOdig'r. Men cle bchijvcr fcirrjiinslins 'n.lckr';r poitr:itt xv tcxtilarbe- clennr tillvrro, fylld av slit och tcn så innerligt r';il *- och cliirf iir
tcrskln, ciå rnln scr clcnna iikte ar- slrip för hcrn och familj
och fijr
st;-uur:rr clc. Nrr står vår textil.rlilcbct;rrkvinn.r nrcci fvllig.r dr,rg' proiitj :rgrrnde textilblroner.
tcr:skl clcli rcngtir n-r.rskirrcf. ctt .11'sn.rtlb i t'rlct oclr sn,'u till skrettet.
Situ:rtioncn fiir clenna stof;r xr- bete sonr ilrtc .rr' :rckorc]sltt.
Dct iir viil hcllo ingcn tillf;illig- bet.irgnrpp är l;'us:rrc i dag iin på
.J.g tjiiner s.iilrc på rict h.ir',
- hon,
iret, .ttt Anrclin just v.rlcle tcxtil- clen tiden) nren clet firrns alltjiinrt srigcr:
och clct iir jLr nr.irk.,..ir'.u'bcte rs k;L n :lt t re L)l'e scn tcr;1 cle n
problcur och de bottnar i ser,. r.r.r,r digt xtt un,e cl< l in gcn h.i r' .r r cicn
iiirviirvs;irbct.rnclc kr,inn:in. Dcnn.r orslker, som då förclåg.
rlkt nrots.rttrr nrot på .in.lrr lrbets'1'e
indrr:;tr i hlr sluk.rt och för briint
xtilerbctcrskln jag t.rl:rr nrccl pl:rtscr. Hiir sjrrnircr lijiren nrccl ,urtLrscritll:; k'u'inr.ror', hlr st;indigt t.r- h:rr lr bct:rt i tretti år inom textilstiillningsårerr . . . r.()l i rinrrucrr
qit in nt' och rrng rirbctskr:.rft nre- inc'lrrstrin. Undcr ticlen hon plock;ir h:rr j.g,och cftcr rlcr sk;lttcli iir
rl.rn cle g.tntl.r s:tu5 på unchnt;rg på sin viiskl och sine h;rndsl<;ir bc- clr;-rgcr.r, lvsiften cr l.rsrl rill f.rcke llcr f ,itt ge sig iv.ig cfter sonr clcr
riittar: hon om sir-rl erfarenhctcr uniiircningcn och resrr) ircrn L-ret;rlts.
iretcr "r'iil fön';itt;rt v.rrv".'fcxtil- clcl clessa år på f abrike lnr. l\4arr h;rr j:rg j.inrt 8o kronor kr'.u' i port.irbctcrskorn:is tillv.rr o h:rr belysts
li:rr intc Iiingrc sanrn-l:r krafrcr', rnonniin. Mln grlrnn:rr på onr dct
s.il'.rl i konst son'r litteretur. Morr s()nr f iirr h j:ilpte cn xrr jobb;r, lcjn:rr sig ltt arbct.r . .
\l.iltinsson iir v'i1 clen, sonr med fc;da b,rrn, sköta her-n och fobbe
r.94 i timnrcn! Det inneb.rr crr
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på rro kronor och det
'errkolön
,li,ri[ cn miinniska kunna leva av,
rle t be giir tnan i vatje fall från förr.'r.Igsäserna. Nu skall det i sanrrirrg erkännas' att de flesta inom
r e xtilindustrin har möjlighet att
Lj.ine rckord På sitt arbete' Men

tr ackordsarbetarna har dålig
l()11 fiir mödan. rJo-r5o kronor
I'rlt tie kotntna upp till i veckan,

,ive

orlt nl,t:ikirrcn går br;r och materia1,.:r

iir

[;it';r rbetat.

l)t.'n rnanliga timförtjänster-I ut*iir r. 2g. Från f ackf öreningarnas
,i.i" i',.., gång på gång förts frarn

l.r'ri, ()tlI;rtt löncrnl
iiroitt frrr:kct, mcn fijret;igarna h:rr
ir.il v;rrit styvnrck:rc1c ocir hållit
dcm tiilb:rka. För ctt per år sedan
rnåstc hc;jas

iåg texriI

i

,,.rr. .i ert,; d.1lige

ti1'rpgörclser har

inrn cri,'ötrhörligt harrnat i iåglöncgrLtppctt'rx. fiör närvarlnde ligger
lcinerna i textil ungefär I'5oo kronor ttnrlct' jiirniörblrl indttstriarbetlrgrtlpLle rs.

Arbr:tst;rktcn har inorn textilinuiustritr, som på cle flesta ollrådcn,
blivit :rlltqrcr hetsig. Rationalisci ing,rr gcnorr-rf örs i stot' trtsträckriiug, r'ilket på flera håll irmeburit
.itt li'Lrctslir;r[t dragits in' Permittcringxr och varsel orn sådana her
iijrckonrrnit på flera ställcn i ltrncict b1.;r. i Jämtland, Sjtihäradsb1'gden ocli Trollhätttrn. Dettl

giir, .il,t osäkerhe te n .ir en
trogcrl 1:iiljcslagere f ör' arbctcrskorirl i te xiiindttstr:in ' Siir,;}<.iit g;i1ler c]etta de iildre,
sont oftl ;rrbctat rlång;r åL pi sJlllförct;1g.

l)et iir ctt fakttit-u, att

iildre textil;irbcterskorna giirn:r
skuifas nnclan till sätnre bettrid:r
Typiskt och cynisiit :ir ctt
'rrlreten.
titt;r[;rnde A\r en ingcnjör och :Irbctslcdare vid err göteborgsindustri'
cle

E,n gatnmal textilarbeterska begär. cle lönef-örhöjning och fick till
SV:IT:
/l

V cirldskongress

till Jörsr)a,r fö,
T)

I)x11 kan inte försvara sig själva'
Varje mor vet att hon inte får släppa
ut sina småbarn utan att hålla ett vakande öga över dern. Där är bilarna
och motorcyklarna och småbarn
tänker sig inte för, i lekens hetta rt"lsar
de ofta rätt ut i trafiken. I tidningartra
och i radion nlanar man dagligen: I'öräldrar, skydda era barn för trafiken'
Lär dem hur dö ska bete sig när de
går över en gata. Se till att de tninsta

barnens liu

inte. leker i närheten av trafikerade
r,ägar och gator. Allt detta är oerhört
viktigt och det är på föräldrarna ansvaret tyngst faller för barnens säkeriret. Och alldeies särskilt på mödrarna
eftersour clct ju är de som mest har
hlrirdi om bariien.
.i\Ien vacl

eiil vi för att försvara

deras

liv mot cleu iusenfalt större fara som
i dag sväv:lr över deras huvuden: faran
för eit nytt krig och ett krig med
atornvapen? Den faran är direkt överr'etenskapsmän över hela
hängancle

lönehänseendc tiirnligen
f örhållandc till andra

bra tiil i
fecli och hadc lYckats knaPPa in
på ltiirspliinget, lnen efter de se-

n1:r.

Mödrarnas

Orn ni inte hade varit så

irrr-

111f

1ir:r

clc vi kunnat få inv;rlidsr ltr
clctta xrbete.

Sorn synes lever nlycket kvar lv
i textil ocir våra

den gamla andan

dagars erbetsgivare skiljcr sig i
sak synberligcn inte från fornl ticlers textilbaroner.
En av dc störst.i or'.irtvisolltr i
textil irr rrtt kvinnornes lirner iig-

si betydligt ttndcr clc nr:rrrlig;r
arbetlrnas, trots xtt c1e gil's.il1l-

ger

tna arbetc. I en inclustri rlrccl ctt t'r
markant insl:rg av kvinnlig ;rrbctskraft är det givetvis ytterst lön:rnde för företagen ett c-lennl ori'iitvisa får bestå. Arbetsgivarnl inotii
textilindustrin motsrrtter sig också
L'rcst;imt införandet ev lika lc;n 1-''i
iörctagen. Kravet på likalijn iir
cnrellertid i dag starkrre iin någortsin. Företxgarn:1s hållning i clenn:i
s.rk unclcrstrykcr :it'r trlcr cltrt bcr;rttigacle i kr:rvct on-I :Itt likalönsprincipen faststiilles i leg, liksonr åii'r-

-

ut oupphörliga varninge.r till oss, :ttt, vi inte f å r tillåta att
atornvapnen ta:; i bruli, inte tiliåta viclailc ex1;crirrtent med dessa hemska

r'är'lclen slinclel

vallen scim smittar hela atmosfären och
Ir':rLar att, förclärva oss och hela växtocir djurrikct.

KDV har i denna situation beslutat
iit1. tiLl s,oinmai'ell sammankalla

en

r n i:i s v ä rld sk o ngr e s s
rnot iri:ii3eL och atomvapnen. Där komirrt'r' rrtiicii'ar från alia kontinenter att
nr ij ci r':r

samlars till för'svar för barnens 1iv.
Ocl<sa svenska mödrar måste i stora

sk:ri'or deitaga i denna kongress och

arbetet för den blir vår största och
.,';ktigaste uppgift under de närmaste
rrrftnaderna. Om vår ansvarskänsla och
r",ar kåirlek till barnen säger oss att vi
mii:.te efterkomma de ständiga maning:)rira om a'Lt skydda barnen i trafiken,
,:å har rri tusenfalt större anledning att
i ciag lyssna till de maningar veten-

och andra riktar till oss om
r.kvc{C för barnens liv mot atomvapnen'
semestcrn.
och
timmarsdagen
p; Di:t iir bara vi vuxna som kan skydda
Det griller erncllertid att kvin- ci.,m. cch vi kan bara göra det genom

norn:r håller ihop rnot arbetsgivlrna i dessa för dem livsviktig:r frågor. Det har också cle flesta kvinnor förstått och solidariteten deni
emellan växer sig allt starkare.

,

j'-;rrrsmän

al-t J:ei<rimpa krigsförberedelserna och
krä,.,a ovillkoriigt förbud mot tillverkning och användning av atomvapen.

MIMI

SVERDRIJP LIJNDEN

Den 8 januari gick Mimi Sverdrup
Lunden ur tiden. Från dess bildande och fram

Från kuinnosak tiil fredens sak
T\
L) e av oss från Sverige som först
mötte Mimi Sverdrup Lunden i hennes verksamhet för någon uppgift, såg
henne helt naturligt som representant
för Norge i en eller altnan egenskap.
Och vi får säga att hon var en värdig
representant för Norgel

Det var inte bara det att hon gjolcle
sig gällande och tog sig något ut, att
hon fyllde en plats och en {unktion.
Hennes kunnighet och hennes klarhet,
hennes förmåga att uttryck:r sig och
ställa till rätta, olganiserat och genonrföra saker och ting, måste väcka be-

undran i vilka satnmanhang hon

ätr

uppträdde. Det var något myndigt med
henne utan att hon behövde ta sig någon yttre pondus eller annars visar ett
dugg högtidlighet (vilket nog kan vara
frestande vid t.ex. konferensbord). Hon
spred i stället g1ädje och vänne, hon
hade temperament och humor till dagligt bruk. Och hon var så välsignat
självständig: som om hon i förstir liarnd
helt enkelt represeuterade en pi'äktig
och pålitlig, för saken djupt engagerad

kvinna som hette Mimi och var från
Oslo.

Ville man tillägga iitt hon också r,ärdigt och självstiindigt representerade
clen norska l<uitursiäkt och den akadenriska miljö som hon kom från, l<unde
cletta tjäna till 1'ör'klaring på något ho:;
l'rennes person som imponerade gcnon
ett visst na'iurligt och öppst fri,.inne.
Som intellektuell typ lrade hon sin ro1-

i norska tladitioner på r amnlil

g:rng

som hon var sig sj.ilv. Liksom sin ku-

sin Nordahl Grieg .,'ar hon visst

ensan'r

on sin tyekiö:a och klar:_uynta radik;rlism inom

sy, konkretsen.
Med lMimis förutsättningzrr och iiiggning var det i och för sig att viinta,

att hotr skulle spela en roll i

clcn

norska kvinnoröreisen. Men att hon sc-

nare sl<ttl1e komr,ra
s;petsen av denna pii

att rept'eLcntera
ett s;ärskilt siitt.

t,ckså utan{ör Norge, clet }rar hon intc
ens själv kunnat lörestiilia sig, dii hon
1936 (samma år sorn hon blcv lcktor i
Oslc,) tog plats i ledningen av clci-r iile't'upplivade "Kvinnesaksforcnin.gen".
Hon hade sin cgcn syn på kvinnosakr:rt

redan då
mannssak

-

el

eller': "at kvinrresak

og

så omtrentiig dct samme"

och utvecklade den som en ör'erty-

till den svåra sjukdom

som knäckte hennes hälsa var Mimi

Sverdrup den norska KDV-sektio-

gande samhälls- och kultursyn i den

nens ordförande. Här berättar två

ståtliga boken "De frigjorte hender".
Där var hon en historiker som skrev
aktuell och social historia, och på den
linjen fortsatte hon som publicist. Nu

svenskar, författaren Henry Peter

var det {ascismens tid, och så kom kriget och ockup,ationen. Hon stod självfallc't bland dem som krävde motstånd
och handling, för' demokrati och för
freclen och friheten. En tid var hon
l'ängslad men höll för övrigt ut i sin
skola. Efter kriget var hon lika avgjort
rnecl i motståndet mot den fortsatta
våldspolitiken i skilda delar av världen
och mot "atlantpaktens" förberedelser
till nya krig. När Norges Demokratiske

Kvinrreforbund (den norska avd. av

D,i

AIi

ttt)

St

erulrrlt .rh.rea bokett "BdritA:

)t /trrttdre" t tr de / itt/e tttitt.rl desst sn,i
/.,ott tlt og Lt/. liut.t iör. Dtt /r:it li/le triijlade
/,,,tr t itl KDI/:r r.'id.rntötc i Btrlir 1951.

Matthis och Rut Atller om

den

bortgångna vännen och medkämpen.

KDV) stiftades 1947 blev hon dess ordförande, och hon förde sedan genom
detta och som redaktör för tidskriften
"Kvinner hjemme og ute" en helhjärtad och segerviss kamp för de progres-

siva kvinnornas samarbete för freden.
Henry Pctcr Matthis

x
Med Mimi Sverdrup Lunden gick en
stor internationell kvinnogestalt ur tiden, en fredspartisan av ädlaste resning, en organisatorisk kraft som är
sällsynt
en kvinnorörelsens pionjär
i vår egen tid, som i vidaste bemärkelse

Förra sommaren stod Guaternala i

såg com ail kvinnorörelses yttersta

motiv och innebörd: frihet och likarätt
som medel att försvara sldktets fredliga
uiveckling.
lliimi Sverdrup tillhörde all världen
och arbetade alltid utifrån internationella perspektiv, men ändå var hon så
genuint norsk som någonsin en norskfödd kan vara' Hennes förvärvsarbete
var ett lektorat vid ett Oslogymnasium'
Ferierna var för Mimi alltid fyllda av
iöreclragsresor och organisationsarbete,
från nordligaste Norge ner ti11 dess
Nlimi SverdruP var den
sydspets
första sjä1vskrir,'na ordföranden i den
norska KDV-sektionen intili sjukdomen tvingade henne att avgå.

brännpunkten för vårt intresse ge-

nom det brottsliga övergrePP som
då begicks mot dess folk cch bakom vilket Arnerika stod. 10 år tidigare hade Guatemalas folk iagat
i väg den diktator sorn förts till regeringsrnakten

av de arneriftantka

frukttrusterna sorn behärskade landets etrionomiska

liv,

och folket hade

tillsa;tt en moderat regering

scut

börjat demokratisera förhållandena,

gett folket jcrd, infört skolunder-

Men det stora obegränsade arbetsfältet var hennes författargärning' I sina
böcker har hon skrivit sitt minnesmärke för historien och för oss. I "De frigjorte hender" och "Den lange arbeids-

visning o. s. v. Om hur rätttlöst
fdiket nu åter är berättar denna
lilla skildring alr cn av Guatemalas

clag" är det kvinnans stäilning i den
svåra övergången från naturalhushållning till industrialism som skildras på

kvinnliga skriftställare.

ett oförlikneligt sätt, fyllt av humor

och lysande av kunskap och klokhet'
Hon har också til1 boken "Kvinden og
Maskinen" gett ut en handledning för

En berättelse Lu livet av

studiecirklar.
Men äreminnet över Mimi SverdruPs
författarskap är hennes ljungande

fredspredikan "Barnas Ärhundre" där varenda sida, sPäckad med dokumentariska fakta som den är, är som
ett bart huggande svdrd i din själ aktuellt i dag som när den skrevs 1948'
I eldskrift borde den boken stå för varenda kvirura och man som i dessa dagar
är på väg att sjunka ner i "vad tjänar
det till"-mentaliteten. AlIa är vi frestade av denna mentalitet, alla är vi
offer mer el1er mindre för den. Ty den
är det metodiskt skapade och vä1 underhål1na grundlaget för det kalla krig
som hindrar avspänning oeh bereder
väg för katastrofen.
"Barnas Ärhundre" kom ut 1948 På
Hans Martinussens förlag i Bergen.
Den är ovärderlig även som uppslagsi a1la de länen historiebok
Lrok
der som beriirdes av andra väridskriget. Den är ovärderlig som dokument
i varenda avdeloch argument
ning av SKV. För mig är den omistlig
för att jag dessutom möter människan
lMimi Sverdrup på varje rad: lysande
intelligent, sarkastisk, bitande ironisk
och levande, varmt förstående för

- det ursprungligt dkta, urmodersallt
djärv i ömhet för värnlösa, positivt förslagsrik i striden för vett och förnuft.
Eut Adler
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Varför hon blev
AVS KE DAD
Från skolans glaslösa fönster öppnar

ta henne för en liten flicka. Bredvid

sig en vid utsikt över byn. Från vägen
kikar chokladbruna småttingar nyfiket
mot skolan. Lärarinnan har berättat för
dem att på onsdagen skulle antagligen
ett par herrar från staden komma och
övervara examen vid årsskiftet. Det är
också- anledningen till att barnen redan klockan sex På morgonen och
klädda i sin söndagsstass belägrat den

Äntligen går 1ärarinnan ut i går-rgen
och s1år med en k1äPP ett Par gånger
på en upphängd järnplatta' Knappt har
barnen hört gonggongen förrän d-e
kommer springande mot porten. I dörren stryker de, efter att ha uppfångat

anspråkslösa skolan.

Herrarna har redan kommit i sä11skap med godsförvaltaren och väntar
ait examen skall börja. Den unga omkring tjuguåriga lärarinnan vidtar de
sista förberedelserna: hon lägger fram
pennhå11are på borden, ställer fram

bläckhorn och tar fram betygslistan'
Blek och smal som hon är kunde man

henne står hennes li11e son, ett barn på
omkring f-rtra år. Han är ännu blekare
än modern och ser sjuk ut.

en blick från 1ärarinnan, det rufsiga

håret tilirätta och roPar med 1ju:a
barnaröster:
"Goddag!"

Förhören går raskt undan' Barnen
visar vad de har lärt: de läser, skriver
och räknar. På sina griffeltavior tecknar de det som under det gångna året
särskilt präglat sig in i deras hågkomst:

flygplanet som varje morgon klockan
tio flyger över farmen, Don Nicolas' ko,

och arbetar outtröttligt för att klara sig

sjäIv och sitt barn. Om ni lovordar

som står bunden vid vägkanten och

henne kommer Don Otto genast att

bredvid henne kalven; skolan med den
vittrrlåa flaggan, som 1ärarinnan sjäIv
sytt och själv fäst upp på stråtaket;

sparka iväg hennel"

"Men det är ju inte möjligt! Och om

han verkiigen är en sån barbar,

kyrkan och kyrkogården... Med de
srnå näsorna ända nere på griffeltavlorna tecknar de trettio barnen med

måste man

verklig iver.

bör."

Efter exameri går de ut på

gården

för att visa de främmande herrarna si-

na små, sorgfä1iigt bearbetade grönsakssängar, hönsen, buren med kaninerna. Och herrskapskokerskans Iille,

med den uppsvällda buken och de
krumma benen, springer i förväg för
att visa grisen som han fodrat upp

då

ju göra klart för honom att

det tillkommer honom att uppskatta si-

na underlydandes förtjänster som

sig

Förvaltaren kastade en mediidsam
blick på lärarinnan som under iiden
stått J:orta i ett annat hörn av rummet
och lugni och utan att ha hört något
samlat ihop barnens skolhäften.
Skollovet började. En dag kom Don
Otto från staden ut till sitt gods. Han

var en man med rött Pu:sigt

ansikte

med avfa11 från köket.
Barnen är belåtna. Herrarna gratulerar 1ärarinnan, som rodnar av förlä-

och tunna läppar. Med en tjock cigarr
i munnen gjorde han en rundgång ge-

eenhet.

"Hur går det med skolan?" frågade
l:an strängt.
"Bra. . . Allt i ordning", svarade för"Hm-m, . ." brumrnade godsägaren.
"Låt mig se prövningskommissionens
protokoll."

Han höIl skrivelsen tätt intill

sina

närsSmta ögoh och fördjupade sig i
innehå1let. Med en gång lyfte han huvudet och väste ilsket mellan tänderna:

"Det lortiga indianynglet har Iärt sig
.. Hur mycket får den här flic-

läsa.
kan?

"Helst intel" viskade förvaltaren och
böjde sig mot de främmande herrarna.
"Helst inte!" återtog han ännu lägre.
"Godsherren vi11 inte att hans lantarbetares barn 1är sig något. Om en lärare
visar för stor iver avskedar han honom
på stället."
"Det angår inte oss", sa herrarna.
"Denna kvinnas prestation förtjänar ett
lovord från skolmyndigheterna".

+

t^^-.^* öura
^;-- e5vr.
rrurlr

valtaren.

"I vårt protokoll", sa den ene av herrarna i prövningskommissionen, "bör
vi berömma lärarinnan".

"siraffa hit honom igen och ge honom en lön på femton Peso."

"Ätta peso och kost."
"Vem var lärare här förra året?"
"Don Mundo Garcia. Kommer ni inite
ihåg honom? Han fick tolv peso förutom kosten. Han hjälpte tiil på kontoret och låtsade bara att han undervisade. Bar-nen kunde ilte fördra honom. Han var en dagtjuv. Och dessutom hade han inga kunskaper. .."
"Vad gör han nu?"
"Driver omkring i byn och iatar
sig."

Skollovet gick mot sitt slut. När iärarinnan kom tiiibaka till godset för
att börja skolan fick hon veta att hennes plats var besatt.
En trist och regnig dag lämnade hon,

med sitt sjuka barn på armen, skolan
och farmen. För att inte svälta ihjäI
gick hon med på att arbeta som tvätterska på ett granngocls för usel lön. Med
bekS'mrade blickar såg hon sig til1baka, såg för sista gången På skolan
där hon, om också bara för en kort.tid,
återfunnit sin inre ro. I fjärran såg hon

den vitblå flaggan fladdra i vinden
som vi1le åtminstone den vinka ett
mediidsamt avsked åt henne.

f_a
b 1)t-

"Den stackarrr!" utropade förvaltaren." IIon kom hit med en svår rlalaria. ]"u är ircn ..ntlig:n på benen igen
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DR ÄDA I{ILSSON:

De olika
Spädbalnet och första
trotsperioden

Spädbarnet Iär sig genom att leka
med sig själv att behärska sina egna

lemmars rörelser. Det skriker eller

jollrar, efterapar ljud och enstaka ord
och när det kommer in i sin 2:dra
period, som omfattar 2:dra till 4:de
levnadsåret, har det lärt att känna igen

människor och föremål. Det lär sig att
gå upprätt, springa och hoppa. Det fäster sig vid omvärlden på ett känslomässigt sätt, framför allt vid den som
vårdar det. Barnet vill nu äga en människa alldeles för sig självt. Lämnat
ensamt blir det olyckligt och tryggheten är borta. Men just när barnet be-

höver människor mer än någonsin
uppträder ett sjäisligt fenomen som i
stället isolerar det från människorna.
Barnet börjar uppställa sina egna må1,
upptäcker sin egen vilja. Detta tar sig
uttryck som t r o t s. Det är en så lagbunden företeelse att man numera talar om en normal trotsPeriod någon
gång rnellan 2 och 4 år. I regel har
den en kort varaktighet, ty barnet 1är
sig att anpassa sig.
Skolmogrrad

Genom barnets olika lekar kan dess
mognad avgöras och i den tredje perioden (5-8:de 1e'u-nadsåret) har barnet
kommit fram till att vilja prestera något, fullfölja en uppgift och känna

glädje däröver. Barnet har då nått
"verkmogenhet eller sk o I m o g n a d".
I stäIlet för den egna viljans godtycke
och de nyckfulla känslorna framträder
en spontan beredvillighet att utföra
uppdrag, vara med På undervisning
och inordna sig i en gemenskaP. Den
lugna arbetstakt som utmärker de följande åren avbrytes sedan av den annalkande puberteten, som inleder en

ny negativistisk period med trots och
livsleda och avståndstagande från barndomens självklara auktoriteter. En
smärtsam jagupplevelse äger rum med

den oroliga frågan: Vad skall det bli
av mitt liv? Det blir nog aldrig något!
Och därtill kommer oron inför könsmognadens fysiska genombrott.
B

äldr arnas pfoblern
Av psykologer sorn Charlottc Btihler'
Bernfeld och Spranger har clet påipekats att rned stigande kuitur över-

ur biologisk

gångsåren tendet'ar att

ocb Prykologisk

slnpunkt

bli allt

längre'

Hos folk nred i:t'imitiv kultur rör

sig

denna iivergångsperiocl, r'anligen ongärdad a\/ noggrat-ina bestämmelser och

ceremonier. enda:t olrl cn helt kort
några rnånader c'ller mer. Seclarr
ticl
betraktas cle unga :onl sexllelit mcgna
varrelset' och ingår

i sin

omgivning:;

sexualorclnine och därmed i ett fast

II

slutet samhällssystem. Hos kulturfol-

Pubertetens olika
perioder

Pubertetens senare period, cl' \r' s'
den 5:te barndomsperioden, som vilrar

in i ungdomsåldern (från 14-19:dc
året) utmärkes av nya .bindningsförhållanden antingen till de gamla auktoriteterna eller till nya sjäh'valda' Inclividen mognar fram mot att kunna välja och vara trogen ett yrke, en åskåd-

ken r'äknar vi övergångstiden till 6 ä 8
ar'. Cirariotte Biihler skildrar i sin bok
U rr s d- o m e n s s j äl sliv (Naturoch
Kr-ritu.r. Stockholm 1935, 4:de uppl.
194IJ) utförligt de båda skilda linjerna
i pubeltetsutvecklingen' Först har vi

den lvsisk:r könsmognaden, sammanfallande med den negativa fasen - den
andra trotsperioden som innebär
det naturliga och nödvändiga lösslitandet från barndomens självkiara

ning, en livskamrat.
Vi närmar oss nu deu tid då man
kan tala om äktenskaPsmognacl och
föräldramognad.
När en viss äktenskapsålclel i lag
fastställts, torde från början utgangspunkten ha varit hänsyn till avkomman. Erfarenheten från länc1er mcd 1åg

:iuktoriteter. Sen kommer den andra
linjen, den andliga mognadens, som

äktenskapsålder, som t. ex' fndien' hal
lärt oss att barn av alltför unga föräldrar är svagare än fullvuxna föräld-

rådet ett sökande efter kompiettering.

rars. Den alltför unga nodern

l<an

visserligen genomgå havandeskap och
förlossning utan större risker, men
följderna efteråt under amningen kan
bli förödande. Dessutom föreligger ju
sällan för de unga sådana ekonomiska
villkor att de kan bilda ett hem, som
ger barnet trygghet och möjlighet till
en normal utveckling. De är även psykologiskt sett omogna för föräldraskapets ansvar.
Då könsmognaden och möjlighet till
att sätta ett nytt liv in i världen kom-

mer åtskilliga år tidigare än äktenskaps- och föräldramognad, uppstår
kravet på ungdomens abstinens från
könsumgänge under den period av livet som kallas "den utsträckta pubertetsperioden".

fordrar ännu en utvecklingsperiod. Den
innebär sökandet efter egna självvalda
auktor-iteter elier så småningom ett
åter:vändande till de gamla. Vidare innebär den att kunna gripas av intressen och id6ei' samt på det sexuella om-

Äktenskapsmognad och
f

örältlramog:nad

Först när de båda linjerna löpt sam-

till en personlighet, är denna mogen att vara trogen ett arbete, en livsåskådning, en livskamrat. Och när
detta hänt är man ungefär framme vid
18
vår lagstadgade giftermåIsålder

marn

år för kvinnor och 2l år för män.
Stödcl på sitt stora dagboksmaterial
från ungdom i många länder understryker Biihler starkt, hur det tidiga
tagandet i anspråk i sexuellt avseende
av den kroppsliga mognaden hind-rar
den andra linjens normala utveckling.

Även om tillförlitliga preventivmedel
funnes, kan sålunda de tidiga reglerade

sexualförbindelserna, s. k. kamratäktenskap, icke tillrådas, utan det principiella kravet på ungdomens sexuella

abstinens under dessa utveckJingsär'
måste bibehållas. Lika väl som rri vet
och accepterar att det iir olämpligt att
låta ett barn börja skolan onl det ickc

i alla avseenden nått skollnognad,

lika väI borde vi kunna acceptera fordran på en viss äktenskaPslllog-

nad

och föräldramognad

icke för att det är mera anständigt eller moraliskt, utan helt enkelt av respekt för livets egna J.agar.
Givetvis föreligger stora individuella
variationer i detta hänseende med ti-

digt eller sent inträdande mognad'
Förutsättningen iir ochså självfallet
att vi i vår kulturform vidhåller det
monogarna äktenskapets id6 och därför

lika självfallet vill fostra de unga till
att i så stor utsträckning som möjligt

kunna realisera denna id6'
Vi måste även vara ense om vikten
och betydelsen av den ötnsesidiga känslobindningen de bägge parterna emelatt de håller av varandra, har
lan
ömhet, respekt och ansvar för varandra. Detta senare bör icke minst i denna

tid

I

påpekas.

diskussionen om dessa frågor möter

man emellanåt den invändningen: Ja,
det är gott och väl att stiilla upp fordran på ömsesidig kärlek, men onr man
nu inte kan känna något sådant, nan
har ändå sin sexualhunger och sin en-

'!' t rt/.r ltt t irtt/t

it,ir t ;t
.r.I l.i.gl:;i;tcl ,'tt .i öt,1 t't !.t L ,t ] / ]:;,: ti t! /t'
), t L t ,l
/.tl,tt t) ttl L'i,,
t;t;rttt./J 11,11.,ft1'1 ittJ
it.).t;ttt,q)itg i,'; t'll,t;i
t r,r'l.t -l tit . tl,It';t i
t'c',ltl l:trt dr'tt ( i!
I:.,r/ t trtLl)gl.icl. /1
l;tritr't lJir tlg .///
s ii gt t
J tt f t;1.; 11 J/ll,
trt i tr el [ ör I at/dri t]il ittt.
1'

erfarenheter. Ä andra sidan får man
ej heller glömma att likaväl som det
finns ett "förtidigt" finns det ett "försent". Vare -.ig detta beror på ekonomiska omstiindigheter eller hänsyn och
bindning till föräldrar och syskon, kan
clet medföra r'äsentliga oIägenheter för
den rrormala utvecklingen av kärleksIivet.

gar lida av känslokyla och vad en
människa icke kan ge kan man naturligtvis ej heller fordra av henne' Men
kravet på ansvar och redlighet mot den
andra parten kvarstår orubbligt. A
andra sidan måste det anses som en

oerhört viktig uppgift, vilket

även

barnpsykologerna framhåller, att se till
att sådan skada icke uPPkommer som
kan hindra att "kärlekens låga kan bli
tänd i ett människobröst" (Nycander:
Personlighet och moral, sid. 126, Tiden
1943).

Ett förtidigt och ett
försent
När man talar om äktenskaPsmognad
och föräldramognad får man komtna
ihåg att de individuella olikheterna är
stora. En del människor har en långsam utvecklingstakt. Om sådana människor utan tvingande inre nödvändig-

het av hänsyn till den andra Parten
eller rentav ur prestigesynpunkt, tryck
från kamrater o. d. tvingar sig själva
in i ett regelbundet sexualliv, blir detta ofta en besvikelse, som antingen avskräcker för framtiden eiler driver
vederbörande ut i ett jagande efter nya

fiet fiirsta
Låt

fysisk njutning och ti11fr:edsställelsc.
utan att tillräcklig psykisk bindning
kommer till uttryck, kan rnotpartcn
Iätt reagera med - att icke reagela
med könskyla. Det
alls, med andra ord

samhetskäns1a.

En människa kan av olika anlednin-

den fysiska föreningen äI' en anpassningsprocedur, där det gälier :rtt visa
ömsesidig hänsynsfulihet ocl'r liän:.i:i
för den andra parteu. Går' det ireia i
stället ut på att få en vis.s ji.,'atrtitei

oss

könsumgänget

för ögonblicket antaga att till

äktenskapsmognad komna ungdomar

besiutat att förena sina öden. Vare sig
det första sexuella närmandet gått före
eller efter samhällets sanktion av förbindelsen kan vissa vanskligheter möta, i all synnerhet om båda parterna
saknar erfarenhet.

Hos de flesta kvinnor erbjuder den
ringformade mödomshinnan eller hymen soni lnarl<crar ingången till slidalr,
ett visst motstånd för samlagcts fullbordande. Forceras detta hinder på ett

bmtalt sätt från den manliga

partens
sida och utan tillräckliga förberedande

åtgärder, kan smärtförnimmelsen bli
så stark att samlivets normala utveckling riskeras. Ett alltför stort hänsynstagaride kan å andra sidan åstadkomma samma effekt. Man har därför
framkomrnit med förslaget att mödomshinnan genonr ett operativt ingrepp
siiulle i förväg sprängas. I vissa fall
då denna är ovanligt tjock eller starkt
utvecklad kan ett sådant ingrepp bli

nödvändigt. Men i vanliga fall är
det enligt min uppfattning icke försvarligt. Man måste komma ihåg att

är även av vikt att komma ihåg att
könsdriften både hos mannen och kvinnan företer en viss periodicitet och på-

verkas av ansträngande fysiskt elle I'
intellektuellt arbete. Med bättle liii'ståelse för dessa variatione-r: sl:ullc
många äl'rtenskapliga missfiir:rtatrd kr.ur-

na undvjkas. Sexuella uppl.y-"ningsbyråer, till rrilka knutits exit:i:ter :rv
olika sla1g, är en skriancle nöth'ändiilhet som måste av sanrhiiliel l,'<:irktas.
Alltför o ia uröter man nrångåi'iga tnis'förhållanden, sonl en enkel rå Jqivninit
hade kunnat klara upp.
Hava.ndeskap och

förlossning

Första symptom till havancleskap

ii'r'

menstrrrationens uteblivande. Meu
ihåg'komrnas bör att detta kan ske av
många andra anledningar. Icke minst
oro för ett icke berdknat havandeskap
kan stoppa upp regleringen. Tyvärl
har det hänt att kvinnor riskerat och
förlorat sitt liv genom fosterfördrivande ingrepp t r o t s att intet havandeskap förelegat. Genom de moc'lerna kemiska havandeskapsproven kan en sä(Forts. å sid. 20)

ned lycka skr,rlle svaren kanske bli
något'olika. Men de vanliga enkla
kvlnnorna skulle säkert sxmlnanfatta det så: att vi får ha våra hära
omkring oss, att vi är friska och
har arbite och inte lider nöd, att
barnen har det gott. Och det är väl
i korthet den enkla lycka vi människor begär, därför att det är den
som är giundstommen tiil allt annat som är oss till glädje' Men ändå finns det på vår jorcl hundratals
milioner människor som saknar
det. Och så 1änge det är på det sättet kan vi inte, om vi är riktiga
rnänniskor, slå oss till ro. De andras barn, alla barn, har lika stor
rätt till hem, mat och undervisning
som våra. Det är det internationella kvinnodagen vill få oss att
hålla klart i minnet: Alla barn är
våra barn och som vuxna bär vi
.ln5vtrer för derrr öde, darför ltt
det är bara vi vuxna som kan förändra världen så att fred och social rättvisa härskar'
De.t.ra

gledt tngt

Lt

ittnor ;i

l

ePie-teillrille1

R..1.,-, före det första världskriset saml.rdes behiärtade kvinnor
iill .krion mot krig och förtryck.

Det var på sornmaren r9-ro som de
socialistiika kvinnorna på en inter-

nationell konferens i KöPenhamn,
då det första väridskriget reda:r
börirde krste rin si:rgskuggr över
Europr, riktrde en upplnaning till
kvinnorna om vaksamhet och manade dem att instifta en speciell
kvinnornas dae till försvar för frertren och det aibetancle folkets rättigheter. Och genom.åren som gått
h;rr 8 tnars, den intern:rtione ll.r
kvinnodaeen. alltrnera blivit ett
samlat utiryåk för kvinnornas vil.i.r till fled och lycka.

*

vilket stort ord, :.iLYCKA
- Men .. . En kvinn:r
ger ni kanske.
som besökt det nya

Kinl

lör

lordens sti)r.ste folh

8 MARS
hög- Den senaste tiden l-rar vi hört oni
demonstrationer i
;;; iu;k;-- ,ii Urr".n får leia, storr möten och
mot
återupprustningati
Västtyskland
därför
ö.r-i.--å., rrlr.nrlig^,
ju
v;in;r vid.att
annrrs
är
en.
Vi
J.i":ir.ntlig?.
n"ir'i,
SI<trllc ui svcntk.i kvinnor i gc- kvinnorrt.t bruk.tr vll',1 r nrlnoritet
m* iå[" definiera vacl vi -.nr. i demonstrxtlonstag' men från
nes svar. Det måste vara den

Lrerttr 7',1:Lltnd
brek.id
(tu
pltttrrlet/.
BiltJen
elt
['li itiirtt ridt
ht/:i)t..er, at,tn bo.rtätJer,.rtår det l)ti
ttn'l't J't
.t.t))//)ttitt
dcritottrltel'rr
tilkd
Berlitt,
ö:f
.toilt
1ii.t/.rritäl
t.).rar Lt'ituttr !r,i.it
tJentoLrrrii.rkrt Lt ittnolörbtttdetr t'ttt |ör fredett'
vii.rtt1.:li. ilngtl0nt. l)ro/eitetttl lnot //ll bli.roldtt/er. .Dc/ iit'itt/a

L,er:itt:Lr.

p.1 irlgrrr om v.rd kvinnorrir
v.ir'<iei.rLrc nte,t .tu det to'n fo||.-

.rtt

lika lAn fcr
inekten sett dem
skoic,r:
lika arbeie, yrkesutbildning,
åt dcras barn, daghem och annai
fick till svar av en kvinna: Att
-vi bar mat til/ ',,,åra barn, att de
inre längre beböva sv-ä.lta ihjiil, att
";i r,et att de t'år leva ocb vära
/rppl När n:in vet att i det gaml:r
Kine milioncr mänr.riskor varje år
clog hungerdödcn förstår man hcn-

l0

i::::::!tr:r:;:;:;::i

Harr-rb-urg och andr:r västtyska stiiclcr erfar vi att clct kvinniigl insJallet i dcsse rnanifestati,-tt er',jr myc-

kel rtot'r. V.ld ,fr dct .c,nr gör :rtt

cle tyska kvinnorna visar en" sådan

påteglig politisk aktivitet?

intc

detsamma soln

Är

det

kom tiil ut-

tryck i den kinesiska kvinnans
sva-r: den egnl erf:irenheten och

all

bitteriret. Ccliså för denr är /rvet cTei väsentiiga och det är clet dc
si:ir r.akt on'i niir dc i tusental och
cless

åter tuscntal vanclr.".r lrt på gatorna

mcrl srn;r paroller: Skyclcia irngdoir.ren ntor att bli rekrytcracl i en nv
l'a
K.l'j:l\ltt.lrit
\ I vill lr.r lrCd ,,r.h
- ickc krig!
samtörstånd,

Ir,:

r'.r.1 I.,.i.rrrd.'. j.rp.irr'k.r kr i,r-

rrur' li.rr

rill .ril.r
också till oss
svcnska kvirnor! - om gelnensenl
- kr-rvei p.1 för.trpp,lutning- kring
brrd nror tramst:illning och rn_
viindning ev aromvapcn. Också
där är .dct de egne criÅdlist bittra
kvinnor

erlarenhe

s.f

i

rrr rn cn v.i.lj:rn

världen

terna

so1t1

tal:rr. Trc

195 5
nelse, frarnhålJer

i Tokio en atstii//n)ng ojn

let,ande.

dc och skildrar
ay

cles-

sa vallen ir.ite l:ar:i f öi: dc lrilnclra-

t/ambontb.tdtlgrepp€]t jlto/
oc/t de.rEadet,erEningar cle.rst halt på de öt.er_

Hiir betrdFtttr

tuscntals kvinnor, barn och

å1d-

ringar som dräptes av atombomben

i Hirosliima oCir hlagasaki i augusti
r94t, \tten också för de överlevanI
1 .'
rlc
oclr .innrr olödd,r. Från ;rll.r delar rv världen varnar vetenskapsrrännen för de fruktansvaida
verkningarna av experiment med
;ltorxvapncn och i dagarna har den

gngclske atomfysikein professor

gånger har vi j;rpancr drrbb:rts .rv
rr"toul- och I'ritebombel.nlls förb:inelc oitygglig:i v,;--rkninglrn:r

Nlli.qen öppnrtdes

Ilirothina och llagalaLi

Brlrhop_ vid London-universitetet,
rred anledning av Atlantrådets beslui arr lägga utnyttjandet av vätehortthcr s.rrn gi'rrnd [ör rin \f r,tte g;,
lr.rmhillir hLrr ur()nlordcnrliur
alarrnerande ctt sådant besiut ai-.

Han framhållcr atr ävcn om det
bii fråga orn ,,tak-

cnclast skulic

be.rökarua b)ltter på .;Artdude barn.

tisk" bornbning skulie en vätebomb falld - vid Elbe frarn-

k:rlla död och radioaktiva skadeverkning:rr i Srockholm, Arrisrerdrm. P.iris och l_ondorr. Sror.r orrrråden av Europa blir så atomsmittade att alit liv blir omöjligt der
-störrc
och på ett oändligt mycket
omride blir .p.rrrnmil* oclr gl.öns.rkso6lling s.unr iiske n i li.rvcn
atomsmittxd. När västmakterna ta[.tr orn .rnv.indning .lv .lrornv,rper.l
"För' t.rkri'k.r .ind.rnr.ii" i h.indclsr

:rv krig,. så rn:iste n-ran kon-irna ihåg

xrr der innebär död

orncdelbrri

- fc;r miljoncr.
och åtcr miljoner nänniskor
åv civilbefolkningen i Europas läncler.
*
Vi syenska kvinnor har inte
själva r-ipplevr ett krigs fasor
rjr
det kanske d;rför ännu så mång.r
eller^så srnåningon-r

är ljr-rmma eller avvisande då dir
är fråga om fredens försvar? Vi
fiar inte sett våra hen brinn:r, rr-rte
.ctc h Lrsen stört.r 5.inl n.ln övcr.
värniösa människor, inte bcirö..'t
f iy trr 1'r.i v.igrrnr mcd vir'.r b.ir.rr
.ltcr :rtt h.r mist hem och ,rilr. Vi
har inte suttir ; skydclsrumnren
rned våra små medan himlen ovan-

för r,åre huvuden stårt i brlnd.
Men andra kvinr-ror her gjorr clet,
rniljoner ocl-r åter rniljoner: kvinnor.
i.Er-rrop:i och Asien. Och cie v:icljar
till oss med clen franske fr.ihetslr;inrpens orcl: "Anc,ind era ögort
till att se, så ni slippu anoiiitcla
ll

ETT JTJDISKT BARIN

I

lae viil gärna berätta litet om min
Ui.f,ao*, d"ärför att jag tror att mina
TYskland
;;I"";il";-i det naziJtiska
iätå-rtii:". sig mvcket från andra ju-

diska barns' Det känns egen-tllgen u.nderligt för mig att hänvända mtg trlr
Iör-det är väl de flesta av
ilå;

-läser detta därför ätt jag
åit^ ft"t tänkt att det var väl att min
*ot dog redan innan ångesten

;;;;

"n"ttin i min tiilvaro.
kom
-.f"* tt"t nio år gammal när nazismen
in i-mitt medvetande med
;;;h;;å;
;^tiid;l;;k"ltåg och siagdängat-r : "och

Ur den danska tidningen Vi Kvinskrid"er har vi håirntat denna skiss'
1939
jude,
sedan
ven av en tYsk
egen
sin
bosatt i I)anmark' Det är
banrdom i 30-talets nazistiska
Tysklanil han berättar om' Skall
de tiderna komma tillbaka?

min
Iörsvara o;s utåt' Som jude hade till
möjlighcter.
mind-re.
i;;";t"d;;"h
iättiiit. livsupp-ehället' Den dåliga

kniven'
i"a"ffaet sprutar {rån
ta fint ' ' '" Jag "il
"å.
;å; d;t åtttt ".t äu''g
med sig gräl' i;m5ssidis
;i;;;;1" förde jag
t'ti"rtäå- i"t" mycket uv det so* skedde
kan ännu rlora oorupphetsning
llac- se en kniv blänka ti]] i
men minns iinnu skuggorna som
,-a11u,
,låirru
hus]i;ä ;pp och ned längs de mörka
i;ii"; -;;h'höra hjärtan som drmkaoch en dag kom min morfar
;il.ä.
den iien'tliga tvstnaden
heä sönderslagen. Jag bodde samman ää"ttån*-å'
och styvmor' merlan
far
min
mellan
föräldrar
mors
min
;;J ;i" bror-hos
och min bror och mlg ocn
barn
hennes
ha
att
råd
hade
inte
min far
;i;;;;
så
vidare.
morföräldrar"'.1åe
;;h;t sig. Men så res'tekom
snart jag steg
;ut alltid rädd' Så fri
tillbaka till
äätiii"atå".ita och vi
lrån raseäntligen
g"i"tt
;il f; och stYvmor' Vi var m-Ycket
ång,esten mig i
tog
"ipå
aa.-rtt"**a
.jlt
- Mina skolkamrater
iäiligå.-r"a tunna skivor,rågbröd med ri"å -ri^it, armar'
ett iunt lager margarin
"en till morgonmar'
att ha sagt: -Hitler
för
mig
liten köttbit till #"i"ild"
och
fört
;;t"tir;öö
'-iaa"e"", ibland kryddat med ett par å;";;;';äC, vilket så när hade
och koncentrationsläger'
Ti[
tunna
fyra
tf."a".' "Sauerkraut", och
"rtätiäii"g
en ärning av min lärarinna'
;;;"it"k
råebrödsskivor med ett tunt lager mar-var inte mina skolkamrate-r
,ri"-tt-ä"t
all
-ä?itt-ta ltn kvällsmat - det var
oe lurPasade På mig och
å;-;;t som skulle ge oss stYrka att

"'aä"-ä"a.

Den som är
dem till ilt gråtd!"
atc det som
menar
f,on
att
re
Un"a
"ruini
j"pt"
henne och
angår
inte
f
"otäckt"
är-b.rra
det
att
åt
toäwåt
tr'ot" om hur hundratusentals
"ii
människor en augustid,rg^dog, en
ond och bråd död - mäste hon
i"t. Uti seende när framstående

talar om att den för-

"tå-fvtik.t
sta vdtebomb som fälles över Eu-

rooa är ett direkt dödande hot mot
och hennes käras liv!
hånes
-i j"p""
hade till dgl tt jantrari
ifu zz miljoner männrskor satt stnx

trr*

ottd,åt kravet På förbud mot
framställning och invändning av

b. so* gått, i

husen

för iivets skull de gör dct' för.att

äi*r.ri*i.i".t
-* i"t. ik"ll
l)en intcrn.itionell:r

gå under'

kvinnoda-

tilt vårt.knds kvinnor
iuä.,], .si'.tr' trpp kring. krrvet pi
anue,Is mrning

farbud Inot fr;lmst:iltntng och

av atomvåPen' P1::":"
":i"anng
man sätter en nY. tYsK
att
stera mot

fötter och under kom-

n r e t'rån 3?+alet' Den ät
ttr tJen täsltyska bildtidningen
''St,rti' och )tetger en s)taation andet
clå
ttillörberedelserna i höstas i Viistberlin'

Biltlen iir i
härntad

rned'lentntar au "T

lska partie/' (nlnanslerl

öppet tillärnpad'e de ntetod'et onz ailha ar'

tikellörlattaren berättar' Som synes

har

unifornema korn.nit På igen!
ensam
eav mig stryk. Jag var alldeles
dei enda vapen jag hade var
iiot

jag
b;". Men ångästen kunde
;;i;. "rlå;
jag
gråbad
nåtten
i"iä flu iiia"' om
i""a"-" titt Gud, men- han var tYst'

ito; iä;

då inge.' hållPunkt

i

värl-

a""1 VuttOt blev jag förföIjd? meo
En dag gick jag tiilsammans
gatån. Plötsliet LoT .:1
-in- t"."pa
srupp S.A'-män ''mit Iestem l;cnntt
med
?-"ä f"tl" steg) och svarta fanor
i".t "l
iil.-tå"t ""t"ipå - vi flvddefö; det hände iblanil att

oa
^.ä!
;;;"lJ t" grmla rcv'lnschlYstne
n.rie.n.r.t.tI Got din.plikt rnot
äi"i" f.lt. och mänsklighetcn livet.
försvara
"oÅ"ooeå"e,
Iådet och jagade ett Pa.r jul
O.h till alla er' kära vänner' ä;-;;;;;'
dar. När de äntligen hade marscherat
,or-r. ofört.r.rtet strävar att öPPna
il,innirtio.nts ögon för den. ohygggar
lisa f ar.1 vi alla svävlr I' tlll er

iJ.Ui-ftae"d" lag åirr far om det fanns
;;;
;;4. def vet. jag inte, sa han

Åå
Pinat uttryck i ansiktet'
"';" ett"ä;åd;
{rån" gata till gata med
kvinnodt3i.n? T1
.rn"tion.ila
i,i
mitt "varför",-men min
nöoch
sitt
[ör
gjort
åttÄtt
det
*i"
namn har inte
V L ar lnte
modet!
var så stor att
inte
trvgghet
TaPPa
nine:
iå"åå"i
i.r r[dl. Och"det är inte för sitt 'åi2*^^it'iiå vår sida står miljo- iän'r..itåitå
"tt""
den måste {jnatt
att"tiä
iiå;.t iti"tt de tyska kvinnorna går ner och åter miljoner andra sotn ä"t tä"!ii åtiet ut'n"t ställe, även fast
minåL ""t ens gick såiker för de
ut'på gatorna och demonstrerrr n"i onon att se med och ourtrött- iJn ^ö"L-i'"arigä
pojken som bodde i
moi åtäruPPrustningen av Vl:t- ii; ;ib.;"; iö, f..d.n' sak' och vi li"i.
ett "jude;;;;^;pp;å"ä näaä
'alltid
tyskland, det är in-te tör srtt no;es
möttes'
vi
vi
när
mig
för
och.flera
iL'..tYvar ""iJ-iaialätstupade det i nazisternas
i[ull den tyska fackföreningsrö-de ;il";li';il;
t"tt't,
ö"tlt
har rätten och förnuttet Pa
är det soldat i
relsen och hela arbetarrörelsen,
det mångta.t- =itäf.tÅp'1945 eller
självt,
livet
och
sida
och
män
*T;"
intellektuella, kYrkans
ror dae?
hör jag de värnlösas skrik i
diea rika livet. Det vl stravar
tiäi*i^r"tt andia sätter in alla
dag:
i
1938, när''folkvre,hoPP
enda
tro.t"*f"ta"gårna
Itäe"ttitGttetens
tin" kt"fter På att förhindra att freden'
den" bröt in i judarnas lägenheter ocn
tyskland åtei blir slagfrtlt' Det är
t;;i"i;"i";;aä oct' dödJ föremål ut
v' s'

"lo-rr"p.n'
och kvarteren och samtxt clessil

l2

Vetenskapsmän-,

VARNAR
__Dr Ewgene- Rabinoaich och t'ru
Henry Quasler aid universitetil i
illinois, USA, bar sänt ut en penlens(tm /örklaring i oilken "de
hinuisar till at t "Lerkningarna aa
uärebomben på de ärf tligiorganen
kan t'öra till e.tt smyginde iial"-

mord t'ör nänsk[igbeien". De säse,
aidare: "Faran bistår däri, att7a-

dioa/etiviteten hommer ilt 3/ed med
vyie -ny aätebombsexplosion, medan dess t'örsvinnande'är en ytterst
Ltnqsam process som sträcker siv

öi.,cr bundratals år. Atmost'ärei
skulle lewnna bli så besmitta,d att
ut I i,gen uarje" I it et I and stycke,
ocb haa är int'ekterade".'

sl

p?, g^.tulj.krossade glasrutorna

i

I rr

t't

den

nUa Judlska restaurangen en trappa

upp. Den gamla kvinnan där nere. Jom
av och till brukade sticka åt mis ett
slycke bröd med smör på låe blödånde
uppe hos oss, hennes döttrar och eamla
iudar tvingades ati hoppa över Å två
meter bred bäck, och när jag stal mis
lill att kika ut genom fönsirät såg ja!
hur en av mina skoikamrater blerisial
gen i gatan med en batong; synagogor
brändes ner, foik föstes till kon""-"tä_
tionsläger, ett sådant där min farbror
hade suttit i två år och blivit kastrerad
därför att,han hade gått i säng med en
rcr<e-ludisk flrcka.
Efter dessa händelser Iörsökte vi alla

utvägar för att utvandra, men judar
var inte välkomna. Min älilste styvbror
lyckades dock komma till Ärgentina
och min bror reste till Israel. Min tolv_

åriga lillasyster sände vi till den bel_
giska gränsen, men hon blev awisad.
På våre.n 1939 tog familjen sig illegalt
över gränsen till Belgien, mud"n åin

lalmor
9ch jag blev kvar i Tyskland.
I juni 1939
fick jag lov att komma till

Danmark. Men min farmor, som jag
höll mycket av, blev kvar där ,.""u å"fr
när jag sedan skrev til1 henne fick jag
brevet tillbaka med påskriften: Flyttäd]
adress. okänd._ Den gången förstoä jag
ännu inte vad detta ,,flyttad', betydäel

Min .andra styvbror gick samma öde
''Vi Kvinder", jag måste tdnka
^Kära

trllmotes-

på barnet

även om jag inte kan låta
- de många barn
bli att minnas
som jag
sag stuvas samman i godsvagnarna i
Theresienstadt tör att .töras iill gas_

kamrarna

men låt mig nu iänkå'på

ba1ngt^ och- glömmamin Earndoms ång_
est. Låt mig tänka på barnen i hela vär'i_

ser dem framför mig
9:.". 9"fr
jag $1,ja9,

blir

rädd, därför att jag ser

sE

många svälta och hör flygåa*skinerna

som vill dem ont. Jag sei så många

Liten

gosse lned stort problem

T)
r-lenna gosse är Mark Sobcll, fem
år gammal. FIan har inte sett

sin

pappa på två år. Hans pappa heter
Morton Sobell, och är vetenskapsman. Nu är han fånge på fängelse-

ön Alcatraz, där han kämpar för
att bevisa att han är oskyldig tiil
"förberedelse till spioneri", för vilket brott han är dömd till 30 års
fängelse

i

samband med makarna

stora barnaögon som frågar varför de
inte kan få ett stycke bröd med smör

på eller varför far och mor är trista

och grälar om pengar ,och varför de inte
kan få några leksaker
och detta varför som är så stort och- ångestfullt, och
som också kan fråga inom oss själva,
detta varför måste besvaras. Och när
j_ag tänker riktigt över det tycker jag

det är gott att det finns fäder

och

mödrar, att det finns vuxna människor
som kan ge ett svar och som kan göra

barnaögonen Jjusa och giada.

Alex Eisenberg.

Rosenbergs f,all. Man har

nu lvckats utverka tillåtelse för Mark
och hans syster Sydney, 15 år
gammal, att få besöka sin far i
Alcatrazfängelset, vilket hittills
varit stängt för barn. Mark är för
liten för att förstå att hans fars
liv hotas av en ny fånge, Alexander P,avlovitsch, som nära nog

mördat en medfånge och som anklagats för politiskt mord i Jugoslavien. Fru Sobelt har ansökt hos
president Eisenhower om förflvttning av hennes make från det iarliga Alcatraz. Hon har fått svar
genom fängelsedirektör Bennett
att förflyttning skulle tas under
övervägande. Morton Sobell har
skrivit att poiisen besökt honom
i fängelset för att pressa honom
att uppge kampen för att bevisa
sin oskuld. tr'BI-polisen försökte
skrämma honom att säga att han
och Rosenbergs är skytdiga.

t3

Barnpsykologen:
I.

mej rtr
J.g k.rtt gott förestJIlr
sp"llt
denna
.rv
i..r"trotasti läsaren
då
det
Är
tänker:
till
;; och

JI\

+'"+

J+^'

*-"1

,EF

fOt;tdrarna som är skuld till
"tltid
.rlla svårighetcr med. barnen - 'ir'
ui ,tllihor". en sån f lock ''rdisti'k'i
u..elre, ionr ui egentligcrt bcsky l-

7t4

lcs för? Finn: tlet-ingcrr rrrsJkt lör

4b

oss

+Frågespalten
Ont ni hat bekyntnter au något slag och
ingen alt anlörtro er åt ellet ont ni hänner
han
er et?saln ocb långrar efrer kontaht' så
ocb
lundetingar till
ni shriua eta lrågor
Frågespalten,

Box

180 73, Stockholnz 18

och Solia shall lörsöha taara'

Kära Sofia

?

om det kan'
Det finns massor
våra en triist. För det första att dc
alira flesta av oss själva är tipp-'fostrade i den gammaldags anclan
r.tt olydnr.{ är- olydn.r''l oclr bör
[.i, däreftcr. Det är intc med
'tr.Ll
lätt samvete vi använder dessa mctode r, men nrånga är he lt enkelt inte klara övär act saken kan
sriDas an på ett annar sätt - och
itr'det tilI pa köpet ger bittre re-

-

!

som bekyn-rrar mig' något
söke"r en förklaring 1'å Det gäller
,orn
iarr:iii,iins"n av Vi Kvinnor l'å rrrin ort'
;å; hlur l;tt det iir att sälia .tiJningen
l;;
'r-ä nnJt, ställen irårt lanJ, Irur kvinnolnr'
tvcker ottr den, hur trevlig och stirllulerxnde
,i-"-::'.'fot dern. Också iag siälv tycker: så'

6"i-irnät "agot

nren tttina grannaI i 'lenna notfbottenby
iai irn bot Ir onrottagliga för Vi Kvinnots
.r.rri"l Cil"t tar liggei förklaringen till

ta ia vill köpa åe" - eller ens läsa
Här finns
"li o',, Je får ien till sk:inks
å"n,
rilkrs nrän är politiskt.och
n'ån*u t
intresserade' också fieLa radrkala
socirli ";n"ot.

ua",-totr.r har arbete i närliggande industti'
er. Men deras fruar läser hellre om exkung
Fatuk ellet om kungligheter hiirhemma än
nni-^tt"".tlg" och intressanta problem och

fina novellår sotl i Vi Kv.innor'

Här finns en del föreningar: ett par 11-llssionsföreningar', en kylklig syfö.rening rtreJ
rtrånga lnedlerrttttcr. vidale {ilialtr ttll husii-,oi'åttfo..";"gen och soc'-clem kvinnoklubben
-^-ei.f"ti nzirrrlaste större sanrhälle'

Kaoe

?
förcildrar ursäktas
känna

trygghet
det iånga loPPet. Men det att barnen skall
hur
Men
sej.
omkring
inte ait skjuia över skul- och kärlek
iön"r sei-våra
barnen
an
se,1
ta
kunna
man
ska
föräldrar och deras;
den på
när man arbetar borta
vi *åste försöka att ge våra barn vart och ettoch
sen har inköP och
en annan "behandling"' Som nu 8 timmar
städning, laPPning
och
matlagning
detta med ångern vi själva känner
trivialiteter som
en
tisen.-och
,rch
vi
och
omöjliga
när b;rlnen verit
ekonomi och
Dålig
göras.
siälvr förlöpt oss. Det är det märk- *åstc
två sakerna
de
kan.
trygghei
lisa med dinna förnimmelsen att
bekYmmer
fars
och
Mors
f#ääas?
men
själv,
m"an biir arg, inte På sej
smittx av
att
undgå
knappasr
kan
taPPx
att
en
får
som
uå de trnsiii
bosudsbristen
Gör
bainen.
sei
uå
tesinnineän och bokstrvligen tigfall trångbodda Iäg.t tt.y"k som man brukar säg.l' o.n'a. i många
lattare ror
öch dirmed .ir grunden lrgd till genheterna uPPgttten
inte
sannerligen
Näj'
För;ildrarna?
den onda cirkeln'
om
begriPligt
är
Det
tvärtom.
om
Det har talats i det oändliga
-

sultat

i

och en freclstidning och fredsallmänt inttessel

möjligt att få svar på clenna kla"govisai'Är ieimitt fel att intresset är sä

intressen

svact

Kyrkan och köket har varit husmödrars otr.loch tycks ju vara så;in i er bygd'
råde
I köket hal de sin dagliga gärning och i

J

N
S

ttr:

liufllttad i jordbrnksblgd'

Kära Ni !
Det iit inte ert fel, clet kan I'i böria ned'
Ni bör göra så gott ni kan.och orkar ni

fortsätta clämecl kan det ni)jligen bli bättre
nred ti<len. Några förklaringar kan vi clock
försöka att gel
1) Ni är nyinflyttaC och korutllet- tretl en

ny tidning. Det är klart att lran ser

en

på er iver och et nya tidning sot.t-t avviker från den ticlning solli har
exkung Fatuk som fölietongl
z) Särskilt stor nråste nrisstiinksanlhetett

sn-rula skeptiskt

vara i en bondebygd' diir kvinnornzr seclln
unninnes tider hål1its unc'lan från allmiinna

l4

. ,. en lilen olosJlifldl'e sotn appJör sig
.to//t olu ban hade rätl till ett belt runt
lör sig siält.

rörelse är ju ett verkligt

kyrkan eiler syföreningen sin uppbyggelse'
3) Ovanan att läsa girr också att rlei iir
sr'årare för den ovane att hålla fast tankarna vicl en problemartikel eller litterät nor,ell än en illustrerad enkel är'entyrsskildring ar. uppsatta pelsoners li\' Ätt lätarinnor och siuksköterskor inte läser Vi

I{v.innor nåste bero på politisk nisstänksamhet: cle håller sig till sin facktidning
såvida de inte
eller sitt partis tidningar
liiser samma slag sotlt de andra kvinnorna
i er by.
/r) Sorn fjrircle punkt vill jag ta lr1cd

något n'rycket

viktigt: de flesta kvinnor har

de hat inte tilLäcklig
och de orkat inte på snästunder 1äsa något utöver det allra enklaste
i de tidsktifter son batnen eller männen
kiipt hem och son-i ligger och slänger därhemua. Och när de unnar sig en ledighet
är r.let sanvaron med andra som blir det
det blir på den ulgan-rla inr.iktigaste
inre

tjd att

1äsa,

hjä1p hen-rma,

-

kallas syförening, den som ät
välkänd, anständig, utan oroande nyheter'
cloftande av prat och kaffe' Låt oss fötstå
utan att förargas' Vat med eller
cleil
försök att På någon samnankomst av
något slag få läsa upp något riktigt bra ur

stitution

sor.r-r

behöver inte vara sista
nun.iret eller årgången. Ta något som ni
Sotia,
sjiilv fiist er vi.l I

Vi Kvinnorl Det

Albert E, Kahn;

En förbrlrtelse rnot barnen
I denna artikel av den kände amerikanen albert E. Kahn presenteras
ett stycke amerikansk verklighet av i dag, den våltlsarnt stigande ung-

triinganclc problem".

gare förekom

dornskrirninaliteten, som av president Eisenhower betecknats som ett
av nationens mest trängande problem. altrert Kahn är känd för svensk
publik som författare till böckerna "ttrögfön'äderi i Arnerika" och
',Den
stora sammansvärjningen,,, håda uthornna på .4,rbetar.kultur.,Q.rtikeln
fortsdtter i nästa nurnmer.

J ag lever i en stad som iigger på de

belgiga stränderna av Hudson, cirka 60
nil norcl om New York. Det iir en liten
stacl, r'ilket många av dess jnr'ånare äir
nycket belåtna r.ned ty de tror- att cietas
stad skiljer sig från de stora och neclclstora städerna inte bara genon sitt lantliga
läge utan också genorl ett annat levnaclssätt. Och när vi
min hustru och jag
såg lrur våra tre -söner lekte med de andra
barnen i den närbelägna skogen, susacle
ner {ör sluttningarna på sina cyklar eller
åkte skridsko on vintern och simrr-rade i
den närbelägna sjön onl sorln:aren, då r'ar
vi böjda för att liksom de andra förälclrarna säga: "Hos oss har barnen det i alla

fall bättre." Men nyligen rubbades denna
åsikt hos de flesta invånarna genorn vissa
hiindelser.

en liten orosstiftare som Lrppför sej
som om han hade rätt till err heli
rum för sej själv får sej en dask i

iir begripligt om
\an)m.t öde drabbar 1-^-- '-: ' ' .
'#

stjärten och der

år som åbsolur rf.t.
rr.ti,1
-l
och grisar ner inre bara sin egcn

iiila

person Lrran bord och när;ir-

Viir
niiste

'Jk,r uppfosrr.l sina barn i hermoni
till harmoni men så ska det
inte v.rr.r
och -det är en åv orsJkerna tiil- atr vi måste förstärka
arberet för att folk ska ha bättre
bostäder och därmed bättre möjoch

ligheter.

Visst finns det ursäkter för oss
om sinnet rinner över och vi tar
till srryk, fast vi ver arr de r äilLrllsrr-ndigt gelet. Men finns der
någon ursäkt för om vi försummar
att göra vad vi kan för atr skapa
rlggare förhållanden för barnen,
både våra egna och andras. .

.

i ett

ar. sina

av ungdon'rskrirninaliteten.
"Vad är' det son-r sker" frågade

se.

skåcleplats

sirdana avskyvrircla hiindelser

iir

ingen

Den sorgliga sanningen
rir att clessa fall hotar att bli typiska. Loei-rgängsföreteelse.

kaltirlningens reclakttir skrev:
o.rs

är detta problen nytt. hlen i

de llestd s/örre ocb .rtora städ.er har tådana
/iindeJier red;tp bJir.'it rdtdag!il;til , , . M!rgheter, appt'o.rtrare, psl,kct/oger ocb AlrArepresetttan/er bentödar sig förtttitlaf
.1./t iltotu bctLl na.r.rAritninalitelen och brol_
rli

liga

/e/2 .toltz

eit

/l!

sena-

RÄDE. "1 butuds/adeit ökade angdornsArjninaliteten på et enda år nzed 60 procent ocL /ör landet i sin helhet har den
ökat sedan 1918 med

j0

procent."

Senator Hendricksson förklarade viclare
att l].ran ntåste rrikna med att uncler lopiret
av detta år ner än en miljon antelikanska

barn råkat i konflikt n.red polisen. Och
myndighetcrna fastställel att på varje bar.n
sorr ertappas vid en förbr.ytelse konrrer
åtskilligt flera sorn polisen inte får: tag i . .
.

Barrr som narkotikaslavar

De ungdomliga brottslingar-nas

fiirbry-

telser har heller aldrig tidigare varit
grymma och skrupeilösa sorli

i

dag.

så

I

alla
delar av landet växer oavlåtligt antalet
barn sorrr fasttagits för rån, våldsdåd, våld-

täkter, stölder och mord.

I

en del storstä-

clet rnåste nan tillämpra utegångsförbud
fö;: att bekämpa ungdomskrininaliteten. I
Iriladelfia hiiktade polisen nyligen närmare
1.000 pojkar och flickor i åldern 7j till 20

år för att få slut på "en

ungdorrrstcrror

vars make aldrig tidigare skådats".

I

Nev,

York, Los Angeles, Chikago, San

Francisko och andra storstäder hör det till ordningen för dagen att hetsiga slagsrnål utkämpas mellan fientliga ungdomsband, r.ar-

vicl batonger, knivar och revolvrar komtill användning. Antalet åt narkotika

mer

Våldsdåd vardagsmat

"För

i

tens underutskott iör undersökning av
ungdomsktiminaliteten, i tidskriften PA-

under en trespaltig rr-rbr.ik följande meclclelande: Fer.n r:ngdomar i vår stad har hiiktats och skall inorl kort ställas inför clonrstol för att de överfallit en fjortonårig
elev i rlc.llanskolan. De hade slagit honon.r
halvt medvetslös och sedan låtit honom ligga på gatan n'ieil blöclande sår i huvudet
och ansiktet och med krossad unclerkäke.

fiir

senator

Robert C. I{endricksson, ordfölande

nullllrcr onr orsakcrna till clcn starkl

l,Ien att r'år lilla stad blivit

Aldrig någonsin tidi-

Förenta Staterna en sådan

ste.gring

oron i vår stacl. Dcn p,.rblicerade på första
siilan fyra:rrtikiar ou'r barnen. I en berättades on.r ett ntöte i staclens mellanskola,
clär förälclrar och eler.er diskuteracle nöclr,äncligheten av en bättre lrlanlagri ungdomsverksanihet för de ur-rga i staden, för
ati motverka "dea överhandtagancle vandalisnen och clryckenskapen" blancl den. Den
anclra artikeln åtcrgav en frirklaring av
ortens polischef som hävdaclc att enligt
hans rnening "cle ungdonliga förbrytarnas
föräidrar i lika hög grad sorn de själva rir
anslariga för Rorvdy-oväsendet i staden".
I en tledje artikel hette clet att enligt en
rappoft från byrån för kotnmunala arbeten
hade under den senaste månaden 7J g:rtiyktor krossats genom stenkastning eller
skottlossning. Den f.jiirde artikeln återgav

tande.

För vanliga människor dr det
n.isrrn cn- ouppnåelig Iyx .1rr för-

lokaltrdr-ring talacie

i

griper on sig, Det rör sig här otn

l,åttt nationellt prob/ent."

Det är inte överdrivet. Själva president
Eisenhov.er betecknade nyligen ungdortskrimr'naliteten sol.lt "ett av nationens mest

herr.rfalina barn och ungdomar har

i

Fören-

ta Staterna ökat till den grad att tidskrif-

ten "U. S. Nex.s and $7orld Report', faststallde: " Ungdotnliga nar|otiAasJarar ijr ett
au tår tids lecLen".

Att ungdorlar begår mord har i

vårt

land blivit en allt vanligare företeelse. Det
rör sig här inte bara on-r att ungdomar blir
dödade i de hetsiga striderna n.rellan fientliga ligor utan också orn barn som mörclar
sina lekkanrater eller bekanta
ja till

- begås
I genomsnitt
till tre mord or.r-r dagen av barn. Nyli_
gen förgiftade en ung pojke i New york
och med sina föräldrat.

två

sina föräldrar; när fadern inte dog tillräck_

ligt

snabbt hällde pojken i clen döende
ännu en dosis gift. Några dagar senare

I5

sköt en femtonårig pojke i Minnesota sin
far, sin tr-ror och sin mortlor. Det må förefalla otroligt, n'ren det är dock sant att hela
befolkningen sedan i en televisionssändning kunde se och höra en inierviu nred
detta andligen förkrympta barn. Man frågade pojken om han "inte hade något han
ville säga till andra barn och föräldrat"'

"Det är svårt att föreställa sig barn

som

Frän vLfa

--l
r:
avdelnLng:I

Fart På medlelnsaäruningen

inbrottstjuvar, Sangster, natkotikaslavar och
mördare", skriver "New York Times"

T
ust nu pågår Iör fullt i alla avdelJ-ningar
kamPanjen för
hopPas vi
- nya medlemmar
rtill förb'unvärva
att
Varfor är det så? Denna fråga har redan
diSveriges
Västra
Från
det.
fötoiikartade
gett anledning till de rnest
att man beslutat öka
rapporteras
ju
strikt
hos
man
har
länge
Sedan
modanden.
medlemsantalert fram till den 8 mars
oss diskutelat problemet orn ungdomskrimed 30 procent och i distriktets hudet
har
rrrinaliteten, nren aldrig tidigaL'e

"och ändå är det

i

dag sanningen".

kommit ut så mycket böcker, avhandlingar
och artiklar, aldrig har det hållits så många föreläsningat och giorts så många unclersökningar som nu. Och teorierna om

orsakernatill ungdomskriminaliteten är
nästan lika många. För att bara nämna
några av de orsaker som lnan

trott sig fin-

na: Arvsanlag, bristande uppfostran, splittrat familjeliv, flykten från lryrkan, bristan-

de

intresse

från föräldrarnas sida,

nöd,

körtelrubbningar, sinnesrubbningar, otillräckliga avkopplingsmöiligheter' undernäring, syndefekter, dåliga tänder' alltför täta
ombyten av bostad.

En av de mest utbredda teorierna ät att

ungdomskriminaliteten huvudsakligen har
sin gtund i familjeföthållandena och skr'rlle
kunna övervinnas om barnen finge mera
kärlek och deras föräldrars äktenskap vore

lyckligare. Denna nening hävdar också
makatna dr. Sheldon och dr' Eleanor
Glueck son-r gemensamt arbetar vid Harvarduniversitetet; båda gället sorn de lnest
framstående vetenskapsmännen på detta
omtåde och anfötde nyligen inföt senatens
rättsutskott om Lesultaten av sina forsk-

ningsarbeten: "Fröet ti1l brottet sås redan
i de tidiga barnaåren och i många fail är
det inte bara nöden som är orsaken rttan

ftånvaron
uppfostrar

av kärleksfulla föräldrar sotr-t
sina barn till disciplin n-red öm-

het men också med fastliet."

Man nråste noter'L att sl'ecialister

sonr

rlakarna Glueck inte tned ett ord nälner
oLsaketna till den nöd så många familjer

lever i och inte tar ställning till den inverkan som det nuvarande kalla kriget utövat
på familjelivet.
En annan teoti skylier barnens "asociala
uppträdande" huvudsakligen på själsliga
störningar och neuroset hos barnen' Enligt
detta är "medfödd fientlighet och instink-

tiv angreppslust" hos barnen orsak till
ungdonrsktimina litelen.

I boken om ungdomskriminaliteten med
titeln ''Children who hate" ("Hatande

l6

I

vudstad, Göteborg, förklarar flera av-

delningar att den siffran tänker de
absolut överskrida. Och de har utma-

att
nat Stockholmsdistriktet
förstapriset
orn
tävlan
ädel
upp
i
ställa
ikampanjen. I ö re bro d i s trikte t'
där man höll årskonferens i mitten av
januari, hyser man liknande Planer
och har till den ändan lagt UPP en
mycket konkret Plan för vad varje
avdelning kan och bör göra i denna
viktiga kampanj för att stärka förbundet.
Jämsides med planiäggandet av den-

na kampanj har också PrenumePågått för fullt
rantvärvningen

och när detta skrives är den ännu inte
avslutad. Det gä1ier ju att inte bara

hå1la prenumerantsiffran från i fjol
utan att också väsentligt överskrida
den. Här är våra vänner i Norrbo'tten
värda en alldeles särskild honnör' Vid
distriktskonferensen

i Luleå i novem-

barn") förklarar 1-sykoanalytikern Irritz
Redl och hans nedatbetare, sociologen
\X/ineman: "Vår svårighet består däri att
vi inte vet tilltäckligt om hatet och därför
inte tat det tillräckligt allvarligt"'
Men dessa författare ger ingen fötklaring på vatför de amerikanska barnen i dag

till

synes är mer anlagda för hat än de vat
sedan. De talar heller inte om

för några år

clen inverkan på batnen som den propaganda har som uppmanar tili hat mot andra länder och folk och betonar "nödväncligheten" av att ständigt av omsorg föt
det egna landet vara redo till agression
rnot andra.
En inflytelserik gtupp av psykoanalytiker
och specialister på barnproblen-r hävdar, att
ungdomskrin'rinaliteten har sin förklaring
i det faktum att alla människot av naturen

är förbrytare. Så citerar

n-rakarna Glueck

(Forts. å sid' 20)

ber beslutades att här sku11e man gå
fram efter en väl uppgjord Plan och

med bestämda mål för varje avdelning'
Resultatet har blivit glänsande' I fjol
hade distriktet 832 prenumeranter, redan den 1 februari hade den sif{ran
överskridits med 121 och man var uppe
i en samlad upplaga av 1'395, lösnummerförsäljningen inberdknad' Men
kampanjen fortgår som sagt och norr-

bottningarna lovar atL komma med
mera, Friimst på området ligger L u-

1eåavdelningen'

Som andra distrikt när det gäller att

skaffa prenumeranter till Vi Kvinnor
kommer Västra Sverige som i det närmaste hade värvat lika många prenumeranter fram till 1 februari som de

hade i fjol. I Göteborg hade vi då
en samlad uPPlaga av nåra 1'800 ex'
och distriktets sammanlagda upplaga

var

2.500

ex. Men kamPanjen

som sagt och vännerna
ge gnor på för fuIlt.

Pågår

i Västra Sveri-

Vi vill i detta sammanhang göra vära prenumerantsamlare uppmärksamma På att vi av nr 1 trYckte så stor
gör vi också av detta
upplaga
- d-et
att samtliga nyrtillkomna
nummer

-

prenumeranter får tidningen från årets
början. Om betydelsen av att vår tidning har en stor fasii läsekrets behöver
vi inte orda, det förstår ni alLesamman
så väl.

*

I nästa nummer ska vi ge lite glimtar från avdelningarnas arbete för övrigt. Det är ju många goda aktioner
som genornförts och många lYckade

möten och lester som organiserafs under senare tid och som bör omnämnas'
Av utrymmesskäl måste det emellertid
överstå ti1l nästa nummer' En sak vili
vi emellertid fästa alla våra läsares och

tidningsarbeiares uppmärksamhet på:
den lilla "frågelaPP" vi hade inne i
tidningen i förra numret. Var så snälla
och klipP ur den och fY11 i den och
sänd oss den. Därmed gör ni oss en
stor tjänst i redaktionen och hjäIper
oss att göra tidningen just så bra och
inrtressant som ni vi1l ha den'

Barnens egen sida;

FRU

25. Kejsaren aar urcinnig, "Har t,rigar hon säpa ail hennes
tnan är bättre än jag?" Han sh)r[adi en bttdb,itlare ocb utma_
nade. Chuang till en ridtärling 12ä.t/.j dag,
som tjnner
sAall

få henne

till

hustru".

-"den

KIOK

ä,
F,,

26. Fru Klok

ttar inte riidrJ. ',Du Aonzmer inte at, förlord',

till- C.haang. Hon gjorde en bäs, aa bamba'och papH per, blåste på den oclt:å blei d.en elt t,itt sro.
EIH

sade

.b.o^n

F

fi

17...N.ä.ttt

dtg

t.e_d

sttt./\h/il.9.1_t snabbt

såg

19.

Chn,tug i kajtp tnetl trei.raren, r,iJAen.r .rt,trta
tog ldningen. Kej.raren tiinde.rig baAit acb

btinlullt och trianlerande på Chuang.

.".P:.,ir det frlatr, f önuod* jag", sade Chuang. ',Ingt,
_friste den tlthe Aeisaren. ';I ntorgot sAall"ui bt'el

lzn.d.d',

roddtät,ling. Ont du tinner den han du lå iehritta din hustru".

28. A4en när de niirnule s)g nålet rycAte Chaang! t,it,t

plö,t.rligt

lrtnt i teten ocb

sto

t'dttn. FolAet barntde oi'h apptiide_

1',44e.

3). .Chutg och bdn.r /:u.rtrt arberade heln natten ocb byggde
en båt at cedeirii ach de gforde ahtern hfu,d ochskarp sont
tr rl. D,t/.r t.tr irn Kl,,l , jd..

t7

clc fasta tl-t. och i s;iilva llliiss'ln
att cle bilclar tr-ckantet. Sc bilden'

r'. ev

sir

VANTÄRi{Ä

vantarnir iitgåt ct 75 gr'. garr-r och
Jc st.ickas niecl nirgot f inare strutlpstickor
;in lulan, så att 3 nl. i brcclcl m:iter 1 c11.1'

Till

I' i;;t s I er1' tttll €1t :
Lägg upp 56 nl. och stickt resirr (2 atrl'

2 rnr.) i i cm. Ör'er:gir till siLitstickning'
cl l l crll fristet ttlan tle
\ilr\et
il\'
sista li rll.
l-'ii en srikcllretsnål
(fi)r tutrttlen) ocll i strillet fiir clessa I ll

NLir r.rbetet ttt.itcr

nran Ltpp 8 n','a Siick:r vitcrligrle ce
7 112 crt och ör'er:gii sir till hoptagntL-i.qen:

liiggti

Stickrr 1 t1.. 2 lr. tills. på fiirsta stickrur'
i
Irir andra stickiin kotlltuel JrcItagnirl.gcn
i
börjar
trcrlje
på
clcn
slutet ai'sticl:arl.
ocir p1i clen fjiircLe i slutcl. 'l-ag ihop t-ii
clttlt sirtt yattlttnat v. tiils 3 Itl iterstirr'

Drl-g trilriett

igenLrrll

l;ch ['Lsi l

uitttttt'it

'l'ag ulrp cle fl ltr. iiirn sriiL<elhetsnirlcn. t:Lg
riclalc u1'p 'lc 3 tr;'uPi'-lrLgtlrr lll och nlcil:rn
.lessl tvir 8-trrisk-grupper'1;ll vicL var;e
si.lr.

si

r;r:rn får i alit I I lr. pii stici<olnr'
i cttl. ttcil t:rg seJrn ihop ttllllnretr

Stiek,r ca

l)ii siirrrrr'tiI siitt Solll cvan.
{1t).\et t rt;t/t;t sticf:as pii sall-rlra sritt, bloit
irtt tLillllllcn irl:iccr-irs i bör:j,ril av fijr-sta vlr1{t.

}.lot för kaila törter
Tili otrevligheterna så här års hör

kalla fötter. Fr5'sel man om fötterna
när man är ute nen de snabbt blir

LIJVA

OCh

varma igen när man kommit inomhus,

TUMVANTÄR

ja då är a1lt i ordning' Men det

fo, tonåringen
LUVAN

Det går åt onkting 150 gr' garn till
dcn hiir: luvan och -ran använclet sttunlpstickol och stickar runt i slätstickning' Garnet biit vara så gtovt att 'i maskor i bredcl
niiter 1,) ct.n och 6 r'an' i höicl lika mycket.

på r'atdera ( t 28 n. i allt) och sticka 12 \'af\''
Börja så hoptagningen För-rtt hoptagning'sLägg upp på fyra stickor 32

r.r'r'

1.u1el; X 2 m. tills.' stickar 30 m i upprepa från * 3 ggr. så att det blir 4 hoptagningar pir van'et. Sticka så 7 r'ar-r' utan
lroptagningar och börja seÅtn 2'dra hopl,tgn)ilg.tL,/11.e:. -l- sticka 1 m ' så 2' tr-r'
tills., sticka 28 t.i-r., upprepa från + 3 ggr'
Sticka så

7 v. utan hoptagningar' Drirefter

3;e bof)t.tgiling1'..'l sticka 2 m.

clärefter

2 m. tills., så 26 ui. Upprepa från -l- 3 ggr'
Fortsätt pii detta sätt rnccl'1 hoptagntngar
r,art 8:e valv och se till att hoptlgnrLrg:rrn:r
vLrrjc gång fiitskjutes t.uecl 1 m' Efter clei
23:e l.roptagningsvarvet (mat.r har clå 36 lr'

1B

kr,ar) stickas ytierligar:c 1t v. ut:rn hoptegning, r'arefter tran stickar 2 n. tilis hela
viigen tills 9 u.r. återstår. Klipp a'i gernet'
cliag gatnrinclan igcnou cle irtelstiren'le

rr.

9

och fiist.

Gijr en tjock, 5 cm iång
clen med tofs och

fiist clen

i

snocld. försc

tr.rösstoppen'

Garncringen pir luven utföres nled virk-

nål: Biirja från innetsidan (som franrgår'
av bilder-r har luvan cn r-rp1-vikning tut-ttotr)
och rirkr J r'. i fasta nr. Virka seclan clubbelstolirar och fiist cletl onrviixlancle i sista

är

många människor som aldrig känner
sig riktigt varma oir.r fötterna vintertid
och det kan då varken vara behagligt
e11er hälsosamt att ständigt gå omkring
n-red nästan känslolösa iskalla föttel
och ha svårt att somna om kvälien
därför att fötterna inte vill b1i varma'
Man l..an naturligtvis hjälpa sig med en
värmeflaska i sängen, men det övervin-

ner ju inte orsakerna till att fötterna

ständigt är ka11a' Orsaken kan vara
störningar

i

blodorrrloppet' Det är alitså

inte lbra att likgiltigt finna sig i dei

ju så småningom kan föra
iill underlivsbesvär. Andra orsaker till

ond.a, som

att nlan ständigt fryser om fötterna kan

ta lar oyn klcider
Kåscri av MARGOT
Sä

lort julen var över började buti-

Varrje rnamrtra som har srnåfiickor
vet hur tacksanrt det är att sy åt clem.
Av en billig stuv kan det j:li den sö_

kelna fresta vår ack så magra kassa
med allt möj1iet i klädväg till ofta

verkligl Iåga priser. Och realisationer_
na fortgår vecka efter vecka oclr man
får faktiskt mobilisera all sin viljestyr_
ka för att gå förbi alla skyltfönstren. . .
Men den som har någon vana vid att

sy själv har

taste klänning.

Modell A här på bilden kan vi väl
k,al1a den klassiska småbarnsklänningen.

Den har funnits i år'tionden, antingen
bespalingen varit rak, snibbig eller
lundad som här. Att tyget måste vara

säkert försett sig med

i

några stuvbitar

realisationsr:ushen.

Och k;rngke funderar över. hur- de bäst
skir jionurrr till rrrrvändnirrq.
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sorn tål kokning. Fäst den med tryck_
knappar. Vi kan sy flera kragar till
samma klänning, passar man på att
tryckknapparna är placerade på precis
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bens och tårnas röre1ser,

eller också
inflammationer i kroppen, trög mage
nervösa störningar. Tala med lä_
haren men gör också något själv emot
e11er

det onda.

Kraftig och framför allt regelbunden
rnassage av fötter och ben stimulerar
blodomloppet. Att skrubba dem mecl
en kraftig borste är också bra. Ta sedan ett växelbad och låt vattnet gå åt_
minstone över fotknölarna. Fotsalt i
båda vattnen. Hål1 fötterna i så hett
vatten som möjlig1 i två minuter, sedan
en halv minut i kaIlt, eller, om ni är
mycket känslig, fem minuter varmt och

tio sekunder kalli. Växla tre-fyla

gånger och avsiuta med kallt. Torka så
lrv fötterna väl och lnasserir dem kraf_

tigt nred någon fet kränr, glöm inte
t.årna.

Ju mer energiskl och regelmässigt
här'kuren användes desto snabbare
kornmer resultatet. Och tag varrnt på
om fötter och ben.
En ung flicka, som ådragit sig en
smärtsam blåskatarr genom allt för.

samma avstånd så

lätt kliidsel fick ett recept hos

dok_

torn. När hon kastade en blick på det

fann hon bland allt latinet: ,,ett par
varma b5'x6r och ett par yllestrumpor',.
Det och de allvarliga förhållningsregler
läkaren gav henne har hon

är det väldigt

be_

händigt att byta på ren krage utan att
behöva tråckla fast derr.
Tili skolflickan är västklänr.ringen ett
önskeplagg, praktisk också därför att
hon till den kan bära blusar eller jum_
pers som blivit för korta. Ett enfärgat,
gärna litet kraftigt tyg passar bra, lika_
så tvätt- eller manschestersamrnet el.ler

,'!";c

I

vara för trånga skor som hindrar fo-

cien

mct t. ex. i pastell eller någon klar
Itirg
rött eller blått
är praktiskt
och vackert,
ett smårutigt
bomullstyg
lianske ännu bättre. Den lilla runda
kragen kan vi göra i två deiar. Det
mest praktiska till den är bomulspik6,
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tviittbalt niir det rör sej om damcl i
clcn ålclern säger sej självt. Tvättsam_

aldr.ig

glömt.

Äh, man ska väl inte skämma bort
sej så därl menar en del, som visserligcn fryser så de skakar men i alla fall
aldrig har annat än tunna silkebyxor

ett inte alltför storrutigt ylletyg.

Mo_

har den fördelen att den inte är
avskuren i midjan utan bara hålles till
i midjan av ett skärp. Man kan dess_
utom sy axelbanden så pass 1ånga att
de kan siäppas ned allteftersom flick_
ungen växer. Gör man fållen nedtill
bred har rnan en västklänning sorn det
finns växiplats i.
För flichan från 12 år. och uppåt passar modell C bra. Den består av två
delar, en t'äst som slutar ca 12 cm ne_
danför midjan och som man knäpper
del1 B.

på, e1ler till och med bara nylontrosor.
Men de är säkert inte så muntra längre
när de plötsligt börjar upptäcka tecken

bak sarnt lynkad kiol med linning.

så smidiga både strunrpor och byxor

Man kan ha den som västklänning mecl
blus eller jumper: och som finklänning
utan blus. Eftersom västen och kjoien

till förfrysningar på benen. Varför
först bli klok av skad,an? Nu finns det

i cr'6peny1on cller yl1e ocir per-lon :rtt
ingc.n bchöverr känna sig bylsigt på_
liläclcl när, hon skydcla.r' sei {ijr k},lan.
Dc skador' :om katr ulrpstii genotn att
man går 1ör lätt hlädd om unclerlivet
och benen vintertid är så pass allr,ar_
liga och l<an ha så tråkiga följdcl Iör
framtiden :rtt rnödrar:; och läkares för_
rlaliingar till de unga flickorna inte får
ulrpfattas som tjat.

inte iir ihopsydda finns det en viss
"rräxtmån" c.ckså i den här rnodeilen.
Modell D slutligen visal hur vi kan
använda en sluvbit i snrårutigl ylle el_
1.-r i on klar färg tiil något nytt åt oss
siiiiva. Västen är iu bliven mycket mo-

dern igen och klädstrm är den.

Och

tiinh så här1ig att ha under vårdräkten!
För den hoppas vi ju få ta till om några i:i r.eckor.
Margot

lq

också i framtiden att producera sina
förbrytare. Och det är faktiskt klart bevisat

let

En förbt'gtel'se " '

att

(For,ts' från sid. 16)

våldsdåd.'.

i sitt

omfångsrika' högt
juvenile
"Unraveling
verk
,öorrn"nd.rude

högaktningsfullt

delinquency" ("Undersökningar om
ur ett
domskriminaliteten") ett avsnitt
AleksanFranz
anhängate,
verk av Freuds
ung-

der och Hugo Staub:

att växa i antal och
samma omfattning som

dessa kommer

I

blir alltmera komplicerad och dess krav ständigt ökas måste
en standigt större del av befolkningen gå
under i kampen om upprätthållandet av
sin personliga integritet och sin anpassningsförnåga till samirället"'

samhällets organisation

"Den mänskliga vatelsen föds som för'

d. v. s'

brytare,

tili

icke anpassande sig

son.r

av sitt
samhället. Under de första åren

liv bibehåller den sin fulla kriminalitet " '
I fortsättningen lyckas det den nornrala
sina
ntlnniskan. . . att delvjs undertrycka
krirninella instinkter'' .''
Enligt cletta innebär den snabba steg-

i Förenta

ringen av ungdon'rskrin'rinaliteten
fler ameri,talerno helt enkelt, att ständigt
i
stånd att
är
inte
som
kanska barn föds
krirninella
"ursprungliga
sina
undertrycka

irrti.,Lt.r" och därför i hela sitt liv blir
teori
förbrytare. De sotn förfäktar denna

Beteck.rande nog nämner praktiskt taget ingen av de i Förenta Staterna just nu
utkommande böckerna om ungdonrskriminaliteten med ett enda ord de verkningar
som atmosfären av det i landet härskande
kalla kriget har på barnen' Man kan rota
igenom dessa angivligen så vetenskapiiga
verk från pärm till pärr)r utan att fiona

den ringaste hänvisning till följderna och
verkningarna på de unga amerikanarna av
den atmosfär som det kalla kriget skapat'

(Foris. i nästa nr.)

på
om kriminaliteten ger ingen förklaring
av
stegringen
till
de biologiska grunderna

"

denna sorts födelser

'

Professor Paul I/' TaPPen vid Nerv
att varå
York-universitetct, soln gäller för
på om'
auktoriteter
en av lanclets ledande
aninte
lägger
ungdornskriminalitet
rådet
dess"krioch
,u"r., på burrret som individ

rlinella instinkter" utan på det nuvaraode
på
samhället och dess skadiiga inflytanden
barnen.

Men ändå hyser professor Tappen' i likhet ned dem som betraktar barnen som
förlrytare, inget hopp orn en lösning av

problemet. "Dessa störningar är för djupt
rot"de i samhällets struktu och funktion. . ."' förklarar professor Tappen i sin
bok "Juvenile delinquency" ("Ungdomskomnler samhälkriminalitet" )
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lle olåku &ld'rarnas. ' '
(Forts. från sid. 9)

ker diagnos ställas, dock ej tidigare än
en vecka, helst 14 dagar efter en
menstruations uteblivande' Tidigare kan ingen undersökningsmetod
i världen konstatera om graviditet föreligger. Ej heller. kan de ofta använda

insprutningarna

av

hormonpreparat

avbryta havandeskape't eller framkalla
menstruationen där havandeskap ej
föreligger.
I havandeskaPets andra och tredje

månad uPPkommer ofta i1lamående'
oftast åtföljt av en tydlig psykisk depression. Även om illamåendet är psykiskt betingat finns en hel del medicin,
t. ex. olika vitaminpreparat, som kan
mildr:a eller borttaga olägenheterna
under denna period. I vanliga fall försvinner illamåendet efter tredje månaden, men kan i undantagsfall kvarstå
1ängre eller först komma fram under
de sista månaderna' I varje fall bör
liikare rådfrågas' På det hela taget bör
modern både i sitt eget och barnets
intresse stå under övervakning under
havandeskapstiden. Mödravårilen åir i
vårt land så ordnad att varje blivande
moder skall ha tilIfälle till fri läkarundersökning minst 2 å 3 gånger under
havandeskapet och oftare om särskild
anledning föreiigger. Ti1l förekomman-

de av de mycket fruktade konvulsiobör urinen säreclamPsi
nerna

-

-

Kvinnor på väg
är en arbetalkvinnas toman i jagiorm -

en ovanligt levande, intressant och kunnig
skildring av arbetalkvinnornas liv under
i
{örsta världsktiget' under dcl'ressionen

början på trettitalet' och under Spanienkriget fran'r till randen av andra världskriget.

Händelserna är förlagda till Cöteborg'
för publiken relativt ny miljö' Gripande
är barnets berättelse och syn på livet under

en

det iörsta världskriget, hennes brådmogna
kanp för familjen när den goda modern
<iör av aröete och un'rbäranden efter en
stlärtsatl och bekymmersam änketid'
Av denna flicka blir en medveten duglig
kvinna, en förstklassig arbeterska, stridbar
för arbetarnas och särskilt de arbetande
mot=
kvinnornas rättigheter' Hennes liv är i
sammanvävl
sats ti.ll så rnånga kvinnors

nred de stora världshändelserna genom dei
vakna inttesse som gef henne kunskap och
den varma känsla sonl ger henne kraft att

verka för fred o,h lri'il1' åt Je iörtryckt:r'
Spanienkriget står hennc n'ira sctlan hennss
make gått

ut som frivillig

som knappast i

det lever med

någon svensk roman före

denna,

Denna bok måste intressera alia kvinnor
clen ät varm, brinnande varm, lärorik
utan lyftat pekfinger, bräddad med den
sortens kvinnosak som gäller industrins arbeterskor och deras utveckiing till socialt
och politiskt medvetande och ansvar'
full av perOch den är lätt att läsa

*

-

sonlig intimitet och vardagsintressen, kärlek och vänskap vid sidan av de mer utåtvända problemen som tör kvinnornas ställning i san-rhället och arbetslivet' En bok för
vakna och intelligenta kvinnotl

G.'t"
(Hedvig Pauline: Kvinnor På väg'
12:-, inb. 16:-)

Arbetarkultur,

skilt sista månaden undersökas med
tätare mellanrum på förekomster av
äggvita. Vid uppkommande blödningar
bör liikare genast tillfrågas, då en
blödning kan vara 'tecken till en hotande abort eller förtidig börd.

