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Mc Namara hotar

Yl kvlrrlrtlr

Just nör vår tidning går i tryck löser iog i DN - som en enkel
nyhet blqnd qllq qndro - ott US,A:s krigsmqkt kon förgöro något hundrotol milioner mönniskor redon nu och förmodligen
dubbelt så mångo omkring 1970.
Vod hönder sedon? Det rodioqktivq utfqllet skoll svepo runt
iorden och Mc Nomoros uppdrogsgivqre skoll hörsko över en
förödd vörld.
Andreq Andreen
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Tuå brev
ämnade motsätta sig en förnyelse av la-

Den 28 december 1,966 sånde SKV genom sin ordförande ett brev till Sena-

gen om inkallelse

tor Ernest Gruening (Alaska) med tack
för vad han gör för att hjälpa Vietnams
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"Tack så mycket för ert goda brev
av den 27.1,2.1,966.
Jag skall fortsätta att göra allt vad
jag kan för att få ett slut på vår oursäktliga militära inblandning i Sydöstasien, och j^g skall fortsätta afi. göra
allt vad jag kan för att hindra inkallelser till krigstjänst där nere."
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Senator Gruening skriver:

tt

N

Utkommer 1967 med ötto nummer

från United States Senate adresserat till
ordföranden och hedersordf.

FN-stadgan, mot SEATO-fördraget,
mot Genåveavtalen och mot sina löften
a,r ej öka truppsändningarna.
Senator Gruening omtalade 1,7.72
1966 för medlemmar av \WSP att han

lr

krigstjänst.

Den 24 januari 1967 fick SKV (Swedish \Women's Left-Federation) ett brev

lidande folk.
Senator Gruening holl den 21, juni
vi har
1966 ett anförande i senaten
av
fått det i "Congressional Records"
där han punkt för punkt visa\fSP
de att- USA:s krig i Vietnam är olagligt
och att Förenta Staterna brutit mot

I

till

\A'

såv
ten.

SVENSKA KVINNORS

go n.
dåv<

VANSTERFORBUND

Tel. 32 80 96
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wtställningen "Bygga t'ör barn"
1'K-haset av Pernilla Tunberger
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OMSLAGSBILDEN:
Srsensht barn sorn trivs i bdrnstaga
Foto: Hernried
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Ulla Llndström
inviger vandringsutställningen

Bygga för barn
Köro öhörqre och meclorbetore. Den utstöllning

hör idog ör mörkligore ön vqd den
kqn förefollo i sin proktisko och ölskvördq upplöggning ov problemet ott byggo för born. Ty den
morkerqr ott ett verkligt genombrott hor skett för
den opinion som i bqrnstugon ser en nödvöndig
somhöllsservice för bqrnfqmilierno.
Nör den kommittå, som under nomn qv fomilieberedningen tilikom för cirkq 4 är sedqn, grep sig
on med kortlöggningen ov de oliko sorters service,
som somhöllet stöller till fqmiliernos förfogonde,
så vor det doghemmen som först kom i blickpunkten. Beredningens försto förslog göllde den frågon. Det gick till riksdogen och resulterqde i ott
dåvoronde stotsbidroget till bornstugorno femdubblqdes. En förnyod undersökning 1965 gqv secion ytterligore en lyftning ov stotsbidrogen detto

som öppnqs

år.

Nör nu fomilieberedningen i fredogs crvslutode
verksomhet och åtskildes för olltid efter ott hq
genomfört nio oliko delutredningor, så vor det sisto, som den lode sin hond vid, en promemoriq om
bornstugons inre qrbete. Cirkeln hor dörmed slutits men inom den cirkel, inom den tid som den omsluter, hqr mero hönt på bornsiugeområdet ön under helq efterkrigstiden.
sin

Småbornsföröldrornos efterfrågon

på bqrntill-

syn genom sCImhöllets försorg hqde vöxt, vöxt
med mommornos förvörvsorbete och det fick en

i börion ov 60-tqlet som ingen hode förtidigore, den försto givoktsignolen. Den kom
från LO-kvinnorno, som uppfottot vqd som höll på
qtt ske ute på orbetsplotserno och könde bristen
på borntillsyn svidq i det egnq skinnet. Fomilieberedningen och sociolstyrelsen, stotsmokternq och
kommunernq stod plötsligt inför en ny mycket bestömd och oktiv opinion hos den ungo generotionen föröldrqr. Vi böriode snobbt somorbetq för
qtt få from så mångo f ler bornstugor som möiligt.
styrko
utsett

i

r

vi fick gehör, ty inte minst qrbetsmorknqden vor intresserod och orbetsmqrknodsstyrelsen
positiv till doghem, som kunde ge villigo kvinnor
Och

ott kommo ut i qrbetslivet. !nformqtion om
och dess nödvöndigo utqnförtroddes
åt en centrol somorbetsbyggnod
grupp, dör dom intresserqde ömbetsverken och

chonsen

doghemsverksqmheten

porterno i övrigt blev företröddo. Med lokqlovdelningor i lönen hor sqmorbetsgruppen fått nöro
kontqkt med kommunerno och hqr lyckots hos dem
vöckq det intresse, som vi önnu för ett por år sedon efterlyste, ofto förgöves. I regel ör det iu svårt
qtt mötq effektiviteten ov en upplysnings- och
propqgondokomponi.Men idet hör follet hor en
energisk informotionsverksomhet med stöd qv de
nyo, vågor iog sögo gonsko generöso stotsbidrogsvillkoren, åstodkommit klqrt påvisboro resu ltot.

De 8l 3 nyq bornstugeplotser, som tillkommit
under försto holvon ov det hör året, motsvqrqr
egentligen en hel årsproduktion under budgetåret
innon 1964 och 1965 och dettq ontql kommer sqnnolikt qtt tredubblos under sisto holvqn ov 1966,
för vi beröknor qtt mer ön 2.400 plotser görs fördigo i hösf och före årsskiftet. Även plonerno för
1967 ör iu optimistisko. Kommunernq redovisor
till sociqlstyrelsen mycket omfottonde ploner för
utbyggnod ov doghem och gemensommq bornstugor. Jo, enligt dessq ploner så skulle mon få from
20.000 nyo plotser under ett och ett holvt ö två ör,
som ligger fromför oss.

Även om iu erforenheten ger vid honden ott
inte qllo ploner hinner förverkligos i den tokt, som
mon qvser, så ör det sökerligen befogot qtt rökno
med ott åtminstone 10.000 ö I2.000 nyo plotser
hinner påbörios intill utgången ov nöstq budgetår.
Def vill sögo vi uppnår en fördubbling ov de cirko
13.000 plotser som för nörvqronde f inns. Jo, det
betyder i försto hqnd, ott nyq stqtsmedel måste
onvisqs på tillöggsbudget. Det betyder vidore, ott
vi hor mitt iblqnd oss och fromför oss en glod iver
ott byggo för born, en investeringsvilio, som utstöllningen hör skqll betiöno med uppslog för hur
en riktig plonlöggning ov bornstugorno kqn föreno viktigo pedogogisko och ekonomisko principer.
Nör nu denno vcrndringsutstöllning med stort i
Nykoping, börior sin kryssning genom lqndet, hor
den med sig ett koncentrqt qv rön och erforenheter, som bör kunno nyttios vid onordningen qv de
bornstugor som inröttos för frqmtiden. vi leve r för
nörvorqnde i ett somhölle, dör medborgornos vorieronde behov stöller ollt större onspråk på rörlighet, flexibilitet i sqmhöllets serviceinröttningor

och på differentiering ov servicen. Inom skolons
område så hor iu en rik förgrening skett på oliko
studielinier och kurser för elever med oliko onlog
och intressen.

Även bornstugorno måsfe qnpossos till den moderno tillvoron och kunno omhöndertq bqrn under
kortore och under löngre tider och kunno biudo
oliko innehåll i sysselsöttningornq för oliko bornkotegorier. Bornstugons inre qrbete måste olltså
efter hqnd påverkos ov den nyo tidens prögel på
bornen och det ökor behovet ov kunskoper om
born, om hur de reogeror och vilko deros intressen
ör i en nutid, dör TV och bilor m m kon förflytto
dom hör små mönniskorno till nyo miliöer och dörmed breddo deros nutids- och somhöllsorientering.
Det ör mycket möiligt, otf en utstöllning som den
hör kon bli körnon till den permqnento demonstro-

tionsbornstugo, som fomilieberedningen föreslår i
sitt kommonde betönkqnde, en försöks- och demonstrotionsbornstugo, dör mon skulle kunno fölio sommo borns utveckling under helq 'förskoletiden, utforsko bornens oktivitetsbehov, trötthetssymptom, dogsrytm med mero och onpqssq bornstugons utrustning och dogsschemo dörefter. Bornkunskop blir ett studieömne i fortsöttningen inte
boro för bornsfugepersonol och föröldror uton i
viss mån öven för kommunolmön, som skoll byggo för born, byggo bornstugor men också lek- och
idrottsplotser, skolor och onnot.

Om denno utstöllning ioll enkelhet kon bidro
till mero sådon born-kunskop, så hor vi onledning
ott grotulero orrongörerno. Och på regeringens
vögnor tockor iog för det orbete, som hqr föregått
denno premiörvisning, önskor olltså lycko till och
förkloror utstöllningen vederbörligen öppnod.

Aktuella siffror om barntillsynen (december 1966)
14.600

doghemsplotser

Det finns 7O8.OOO born i åldern 0-6 år
124.000 ov desso bsrn hor {örvörvsqrbetqnde mödrsr

i fritidshem
Det finns 673.000 born i åldern 7-12 ät

3.60O plotser

l34.O0O ov desss born hor förvörvsorbelonde mödror

10.000 plotser i fomiljedoghem
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Pö detto uppslog visos någro bilder
utstöllningen "Byggo för born".
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T. v: En ov de fö monligo förskolelörorno
tillsommons med en grupp born i en born.
stugo. Foto: Hernried.

På motstöende sido: En ov utstöllningsskörmorno om den viktiqo uteleken, Teckningor: Liso Bouer.
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ju mero utevistelse i regn som solsken des- gon
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to mindre risk för infektioner.
AIlt efter bornens ölder utökos den doq. den

ligo vistelsen utomhus, Lekplotsen indelis
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Gitat ur generaldirektör Ernst Bexelius anförande
.,. Barntillsynen
les

viktigaste

är utan tvekan cn av vårt moderna samhäl-

uppgifter... Barntillsynen måste stå i centrum

utbyggnad. Det borde vara en siälvklar sak . . .
initiativ från statsrådet Ulla Lindström har vi fått
en organisation med en central samarbetsgrupp och lokala
organ ute i bygderna för att göra det till en levande realitet
för kommunerna i deras utbyggnad att barntillsynen år nägonting som ifrån första början när man planerar något nytt
måste komma med i bilden att den måste få den plats som

för samhällets

,tt
if-

Genom

den

rimligen skall ha . .

.

s,

Med denna utställning syftar vi att visa vad barnstugor är
för någonting, hur de ser ut, hur de arbetar, allt omkring
dem.. .
Vi hoppas mycket av denna utställning, att den skall ge

;h

någonting

ts

ie

vaken,

runt om

i

landet. På de platser, där man redan är
bör vara, kan det vara en stimulans

där allt är som det

i Nyköping 8. 12. 1966

se att man är på rätt väg. Men den bör framför allt ha en
r.äckande uppgift på de håll där man ännu inte har sett detta.
Det är ett stort arbete förenat med att göra en sådan här
utställning. Den kommer inte till bara av sig själv. Socialsty-

att

lelsens barnavårdsbyrå har en särskild avdelning för barntillsyn. Sedan statsrådet Ulla Lindström utverkade särskil-

da investeringsbidrag för

daghemmen

har

socialstyrelsen

kunnat bevilja bidrag för mer än 4.000 nyx claghemsplatser . . . Det betyder naturligtvis att barnavårdsbyrån sett sina
arbetsuppgifter växa i otroligt hög grad. Man har ändock
funnit tid att sköta arbetet me d att lägga upp den här utställningen. Jag tackar avdelningen med dess ledare, byrådirektör
Paulsen för detta stora arbete. Och att vår kära ljusängel i
det här arbetet, arkitekt Svedberg, med levande intresse har
deltagit i det, det vet alla som känner henne . . .

Ui triudes
Redan inflyttningen i clet inecl så stor
spänning ernotsedcie YK-huset blev dra-

två
matisk
- kriget hactre brutit ut
gar före, alltså 1 septernber 1.939.

cla-

Alldeles frånsett cl e n oron sonl iu
var lika för en hel l'ärld var clec kaos
i vårt nya fina YK-hr.rs. Först fungerade
i nyhyggen - just ing- som vanligt
Alving
enting.
När man som Barbro
och jag bodde vägg i vägg högst upp
betydde det ett evigt springande, stånkande, kånhande i trappor. När sen
hissen komrnit igång var det clags att
av a.llmänt restriktiva skäl stänga av
vernlvattnet och så stocl man diir i sin
drörnvåning, det var nämligen ej:l såclan
i mitt fall, hopslagen av två minclre så
att vi fått Cet för svenska förhållanden sällsynta två baclrum" Ett för
barnen (varav jag då ännu väntade det

ena vilket gjorcle trappspringet extrx
kärt) och ett för föri{ldrarna. Men clet
var ju inte så långt ner till Sturebadet
som på clen tiden xv natLlrligr
eller

YK-huset
YK-huset var det andre kollektivhuset

i Stockholm men det första sorn tog sikte i främsta rummet på barnfannilier
där båda förälclrarna hade yrkesarbete
eller där en ensttll förälder hade ansvar

för

familien.

Den kollektiva servicen bcstod av re-

staurang, centralkök me d mathissar,
barnavdclning, centraltvätt, livsmedels-

butik, samlingssal, fast anställda städerskor, barnvakt, varumottagning.
Initiativtagare till YK-huset var C6lie Brunius (ordf. i Yrl<eskvinnors klubb
i Stockholm) tillsammans tned bland
andra Eva Nyblom (ordf. i Yrkeskvinnors Riksförbund), Märta Zätterström
(sekr. i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm) och Greta Thordn (skattmästare
i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm).
Huset ritades av a.rkitekter SAR Hillevi Svedberg och Albin Stark och organiserades som ett aktiebolag med bostadskonsumenternas mychet blygsamma insatser kvittade mot ett antal aktier svarande mot bostadens storlek.
I exakt 25 är har Cdlie Brunius varit
medlem av husets styrelse och i detalj
kunnat fölfa dess öden. Hon säger:
"Jag är nu liksoin för 30 år sedan
övertygad om att derr logiska och förnuftiga lösningen av nrånga människors,
särskilt yrkeserbetande kvinnors, bostadsprobler"n är en noga stucleracl fortn

av servicehus.
Det är svårt att inom

clen begränsade

ör att en dif f erentieracl service

skell

kunna bctalas,
Jag tror att möjligheterna är större
om de får ornfatta ett hclt bostaclsområclc."

tänkt

sig.

Och änc{å var ctret och är!!!
drömlikt inte bara. för yrkeskvinnor
utan för alla utorn hemmet arbetancle
varelser att ha service inonr räckhå1i.
Städerskor som hade egen nyckel
ett
ställe där bud kunde lämna paket
tvättstuga rtt utn)'ttjas med eller utan
eget bistånd, där fenns ju kunniga människor som tog hand on1 ens tvätt när
man så ville.
"Barnnedkest"
nära nog i verje

fall

fanns också

i fornr lv ett ut-

- daghem med egen spädbarnsavmärkt
clelning.

YK-huset var så efterlängtat, så rik-

tigt tänkt
tycker i varje fall jag
- för generöst
men det var
planerat. Vi

hade i alla avseenclen frihet att välia:
iick ha eglla städerskor eller kuncle utnyttje husets, fick ha ungarna i "barnnedkastet" eller slapp, ficli när vi så

ville och utan förvarning utirvttja huatt äta mecl rabe.tt men
kuncle också slippa helt och bctolade i
sal fall ingenting. l)etta väljrncie kostar
aliticl pengar nånstans. Man måste nog
för att få ett sånt hus att fungera ha
bestärnda rlorlner. Aritinge n 15-20
måltider pe r person i nrånaden eller
också ingen rabatt alls. Antinsen skali
ell tvätt lärnnas ellcr också ingcn . . .
sets kuponger

rarnen av ett bostac{shus skepa det brecla och jänrna kundunderlag sorrr fordras
f

- kom
skall man säga onaturliga? _- skä.l
att bli mötesplats under krigsårcn.
lVlycket av det man väntat sig, mycket
det jag hört min mor, Märta
^v
Zätterström,
som hörde till initiativtrgarna till detta service-hus, tala om
kom alltså ur funktion redan innan clet
börjat fungera. Restaurangen, ledd av
den förträffliga fröken Thorild, och affären där man så händigt skulle kunna
köpa det mesta kunde helt enkelt inte
bli till riktigt den fröjdefuila nytta man

Men sonr experiment var detta "vårt
eget hus" storartat. Och vi trivdes.
Aven med det faktum att det var och
är ett hus att först växa in i sen växa
ur. foIan behöver det knappast förrän
man fått barn. När sen ungarna flyttar hemifrån är det dags att själv flytta
vidare. Orn inte annat så för att ge yngre farniljer chansen xtt få utnyttja ett
servicehus.

PERNILLA TUNBERGER

Barnaudelningen
Äret var 1939 och det andra kollektivhuset, YK-huset, stod nybyggt vid Furusundsgatan 9. Elva fingerade familjer
ställcie ut sina hern, inredda i skiftande
stila.r av Svenskt 'fenn, NI(, Hyresgästernas l\{öbelaffär rn. fl. och Barbro Alving tecknade sch,wungfullt konturerna
till deras familjeliv i den nya tidens tecken i YK:s och Slöjdföreningens utställningskirtalog.

I

Bortåt 30 år senare utgör den en roande men ganska harmsen läsning. Så
förvånnnsvärt aktuellir argument i bostadsdcbatten, sir friska radikala synpunkter och krav
men då förenade
med företagsamhet - och experimentlus-

ta!

Så

I

l

I

I

I

litet som hänt sen dess, varför

s

har vi inte lärt mer av föregångarna?
det då att leva i denna
- Hur var
n),mornat
radikala bostadsmiljö, hur
sa.tnsacies rnan med sina skilda åldrar

s

a

t

I

och temperament och hur hade barnen
det. Vi Kvinnor ville gärna fråga någon som upplevt "huset" inifrån, både
som yrkeskvinna och småbarnsmamma.

S

r

t
I

Vi sökte upp fru Inga Nordin, sorlr
den gången i egenskap av nyutbildad

c

I

förskollärare på förslag av Socialpedo-

a

gogiska Serninariets rektor Alva Myrdal
blev föreståndarinna för YK-husets

e

d

barnavdelning.

Inge Nordin undervisar numera

bli-

vande förskollärare vid Solnaserninariet

och vi möttes över en kaffemugg

pauserl mellan denna arbetsuppgift
en kurs vid lärarhögskolan.

i

sl

och

å

Alltså, hur hade bamen det?
Jag tror xtt deras grundläggande

upplevelse handlade om gemenskap

och

trygghet. För det första lärde barnen
känna varandra så väI, de bodde iu i
samilla hus allesammans, de träf fades
överallt i huset och de behöver aldrig kläs på och fraktas långa vägar mornar och kvällar. Jag tror inte barnen

att "lärnnas bort" när
föräldrarna gick till arbetet, utan helt
enke,lt så att de bokstavligen var i storbarnkammAren, i det gemensamm:l utkände det sorn

rymme sorn sfälvklart utnyttjades
cle flesta barnen

i

St

d

av

huset.

YK-husets storbarnkammare låg

i

v
F/
L.

st

lå

n

3l

ri

lii
I

nl

sc

ta
st
o(

bt
at

bottenvåningen förbunden till lägenheterna genom tra.ppa och hissar och via
en terrass till lekplats i naturpark. Man

m

åldrarnr

si.

tog cmot upp till 30 barn i

de

6 män.-7 år

(i

vissa

fall från 3 måna-

der). Barnkammaren innefattade rum
för olika åldrar och lekar, mjölkkök för
spädbarnen (restaurangen levererade
särshild barnmat till huvudmålet), sjukoch isoleringsrum. Ett rum för föreståndarinnan tjänade på dagen som kon-

tor och kunde oln natten disponeras
sorn sovrurn för övernattande personal.
Fanns det inte hemmamammor
och hemmabarn
intc skillnader?

i

huset? Uppstod det

Jo, men hemmamödrarna hade
också möjlighet att utnyttja barnkammarens tillsyn under strötider. Vi hade
ju den möjligheten, därför

att vi redan då arbetade med

integration som
ba.rnst u

den

just nu är aktuell i

gediskuss i onen.

- Tack vare att barnavårdspersonalen också bocltle i huset kunde storbarnkammaren också bistå rnecl kvällstillsyn och nattlig omsorg om så behövdes. Jag nrinns t ex att vi cn tid
som h1'resgäst

hade en memma som gav

språhlehtioner
alltså

på kvällstid och

sorn

självklart kunde ha sitt barn hos

barnsköterskan i storbarnkarnmaren.
En annan gång kunde det gälla att bistå ett kikhostebams föräldrar med en
natts

vila. Det var inget problem för

barnet
Dess

i barnka"nlmaren.
fullt ut lika r':ilkänd

ifråga att sova

rnilfö var iu

hemmatrygg som familjens lägenEn pojke minns jag som föredrog
att ligga i barnkammaren istället för

och
het.

hemma när föräldrarna utnyttiabarnvahtsordningeu.

ensam
de

Det var en annan kontaktrnöjlighet
som YK-huset gev, den att via barnavdelningen organisera ett barnvaktssy$em där föräldrar i tur och orclning
åtog sig att vakta varandras barn. Det
var väl 10-1,2 föräldrar som samarbetade och man hade barnvaktstiden bestämd till 4 timmar, kl. 19-23. Barncn
låg alltså hemma hos sig, som närnnts
med vissa

undantag, och visste tryggt

att "ikväll är det Lasses mamma sonl
tittar till me,". Det gjorde hon då enligt överenskommelsen minst en gång

i halvtimmen och högst var 20:e rninut.

Barnkammaren fungerade alltså
som

central kontaktpunkt?

väl ett naturligt konför föräldrarna och vi tog förstås också initiativ med föräldraträffar
och liknande, så som sker överallt vid
barnstugorna. Kanske hade vi lättare
att nå föräldrarna. Kollektivhuset un,derlättar nog kontakten och man blir
mindre formell. JaS bodde för övrigt
siälv i huset och hacle siälv barn.

-

Den blev

taktled

I
a
n
a

$

att barnen

lekte ändå tillsammans i huset och på
så vis ellminerades smittorisken. De flcsta nrödrar upptäckte fördelen med storbarnkammaren och utnyttjade den alltmer. Vi kunde ju också ha lekskolegrupper och rnan kan på sätt och vis
säga

tr%=
G,

p$

höll vi oss med vissa festliga traditioner, luciafirancle t ex. Jag minns att vi
ett år cliskuterade oln vi kanske skulle
avstå, om föräldrarna kanske tröttnat
och deltog på ren ambition. Men det
blev ett ramaskri till protest och barnens luciatåg gick som förr i storbarn-

där man givetvis ser
Alva l\lyrdals inflytande. Med bristfälliga resurser spårar ell sådan idd lätt
ur, barnen får tråkigt och sliter ner
varann och miljön, personalen blir trött
och skrikig, det går negativism och irritation i atmosfären och återverkningerna innefattar andra hyresgäster i miss-

kammare och restaureng och på barnens

nöie och osämja.

Sonr överallt

i

uppläggningen,,

daghem och lekskolor

r:get initiatirn hetn

i

lägenhetcrnx

-fag

tror gott man kan säga att bari r'årt hus växte upp som vänner,
liksonr vi vuxna, hur olika vi för övrigt kunde vara. Personligen anser jag
att hollektivhuset passar alla sorters

till

nen

en del äldre personer.
Sådana här vanor höll i sig, senxre
fortsatte barnen i skolåldern med teaterverksamhet i husets hobbylokal och
arrxngerade srnå föreställningar

människor, de öppna, okonventionella

för hu-

likaväi sorn de lite lner konservativa
som i sitt hem ser sin borg. Naturligtvis erbföd väl vardagslivet ibland sina
irritationsmoment för dem som sökte
sådana, och i den kollektiva städhjälpen
mötte vi uppenbarligen en prövosten
för vår egoism. Alla ville vi ha städat

sets invånare.

Man får intrycket av en total uppkring storbarnklmmaren, inte
slutning
bara sorn nödvänclighet utan som id6.
Fenns rJet ingen shepsis?

Jo, naturligtvis föredrog en och
annan hemmamamma ett ha barneu
hernma hos sig, men till lekskolan ville
nog barnen gärna gå och så småningom

på fredagarna och hade de mest orealis-

kanske familjen upptäckte hela verksamheten och cless fördelar. En mycket
fin service som genom barnkammaren
crbjöds alla husets barn var den regel-t

tiska föreställningar om hur mycket en
städerska kunde tänkas hinna på den
avtalade tiden. Men sådana erfarenheter
borde inte avskräcka från nya försök

med kollektiva bostaclsformer det
år min uppfattning, och det framgår
kan. Jag påminner mig åtminstone ett väl ett ieg personligen år "helf rälst"
för icldn"
par sjukclornsfall som på det sättet upptäcktes i nrycket gocl tid och hur enkelt
- Itollelitivhusct framstår som kvinoch lugnt löräldrarna kuncle uppmärk- i nornas id6. r/illien roll kom det att spes.rmnras på viktiga hälsovårdanc{e åt- ;;la för dc kvinnor som bodde där? Var
t1',; det inte de recla.n fria, självständiga och
gärcler.
F{ur finansierades barnkammaren? fl y.k.t"'tedvetna kvinnorna to- flyttad.
- Helt på förälc{rarnas avgifter. Och ' in där?
jag- vill betona att mau satsade seriöst , - Jo, naturligt nog var väl de flesta
i verksamheten från början. Det kun- kvinnor relativt yrkesinriktade och mer
de lia legat nära till hands att startap, . eller mindre inställda på att utnyttia
enkelt, lite primitivt i början för att hjälp för hushåll och barnavård. Men
för många skulle det ha inneburit alltse hnr det skulle gå. Men nej, vi börjadc rned goda förutsättningar: en fast föra stora påfrestningar att ha barnsköterska eller hembiträde, både på ekopianering, rätt inreduing, riklig och riktig utrustning och rned välutbildad om nomin och bostadsutrymmet. Många
andra kan med skäl säga att de aldrig
än inte stor personal: förutorn förestånskulle ha orkat, aldrig klarat dubbeldarinnan tjänstgf orde två barnsköterskor, en rnontessorilärarinna. Jag vill rollen som yrkeskvinna-husmor-mamrnr utan stöd i kollektivhusets service.
gärna understryka värdet i den genomBIRGIT OHRN
tänkta och i god mening pretentiösa

burrdna läkarkontrollen en gång

i

vec-*

1

Moderna människor behöuer
KOTTEKTIUHUS
alla kan ha råd att bo där om
bebyggelsen ordnas i tillräckligt stora enheter
Den nya bostaden
Boendeenheterna måste utformas

så att

kontakten med de personvårdande institu-

tionerna underlättas. Tillsyn av småbarn,
personvård och hjälp till pensionärer och
tillfälligt sjuka personer kan endast i begränsad utsträckning skötas av hushållen . .

.

Bostaden måste kombineras med förva-

ringsboxar och en reception eller andra

tjänst- och varufönnedlande institutioner.

Förvaringsboxar i omedelbar anslutning till
lägenheterna borde vara lika självklara som
brevlådor! För att kunna utnyttia storköp

och hemkörning av dagligvaror, för att
kunna skicka bort tvätt, utnyttia städcentraler, ta emot varusändningar av alla

slag,
en

för att överhuvud taget kunna utnyttia

stor del av den service som skulle under-

lätta arbetsbördan för de hushåll där ingen
finns hemma under dagen, måste man barockt nog just vara hemma i dagens bo-

stadsområden, vara hemma för att släppa
in buden, städpersonalen och andra som
skall utföra tjänsterna . . .
I(vällsöppna små butiker av kioskkarak-

tär med viktigare matvaror och färdigla-

gad mat, restaurang, kaf6, hobbylokaler är
exempel på ytterligare serviceanläggningar
som bör finnas i bostadens omedelbara närhet . ..

Servicefunktionerna skall vara lokalisera-

de nära hushållen, antingen hela anläggningen (ddghem, småskola osv) eller del
av anläggningen (reception och förvarings-

boxar som kompletterar
..

detalihandeln).

. Nackdelen med serviceområdet är att

det skapar ganska långa avstånd mellan bostad och bostadskomplement.
Fördelen med servicehuset är att bostad
och bostadskomplement är lokaliserade nära
varandra och att man kan nå serviceanläggningen utan att gå ut ...
. . . Servicehuset och serviceområdet utgör inga alternativ till varandra utan k o m-

pletterar

varandra. Det förra är det

bekvämaste alternativet för hushåll med
stort servicebehov, det senare däremot är
bekvämast för hushåll med normalt servicebehov . . .

Ur Ingrid Jussils artihel i Arkitektur
nr 8, 1966.

Ar seruice farligt

?

Väldokumenterade bostadsundersökningar
har med all önskvärd tydlighet visat att
inte ens i småbarnsfaniljer där hustrun
har heltids förvärvsarbete gör mannen annat än hjälper till i en utsträckning som
på intet sätt motiverar tal om förändrade
roller. Därför har man krävt daghem och
ökad bostadsservice...
. . . Den valfrihet sorn servicehuset (kollektivhuset) ger består i möjlighet att välja
mellan få och många kontakter, mellan olika sorters service,-mellan yrkesarbete och
hemarbete, mellan gemenskap och isolering.

Ilr

nr 8,

Dick []rban Vestbros artikel
1966.

i

Fornt

Danmark uisar vägen

Forskning om seruice

Bostadsföreningen Dansk Almennyttigt
Boligselskab håller nu på att uppföra
sitt fjärde kollektivhus, det skall öppnas i höst och man planerar att uppföra två byggnader till under de närmaste åren.

Vid inrikes- och

Det första försöket var "Hoje Ssett mindre kollektivhus med
124 lågenheter och med mattvång per
person av tjugo kuponger i månaden.

borg"

Det var fråga om ganska små lägenheter och ett ganska renodlat kollektivliv. Så kom "Carlsro" med 900 lägenheter v^rav 600 i radhus och 300 i ett
åttavåningshus. Mattvånget var fem kuponger per familf och månad men tre
gånger så många önskade måltider. Och

så det tredje "Sorgenfrivang", en kollektivbebyggelse bestående

av tre hög-

hus på femton våningar, höghusen är
förbundna av en genomgående korridor
ledande till portvaktslogen och restaurangen. I denna bebyggelse finns inget
mattvång. Den fjärde, "Skogsbrynet",
innefattar 320 lägenheter och de två f'öliande är av motsvarande storleksordning.
Som framgår av de allt större bebyggelseenheterna har erfarenheten visat
att stordrift är nödvändig för att ekonomien skall gå ihop. Man måste komma ihåg att många av kollektivhusets

funktioner normalt utförs kostnadsfritt
av en eller flera medlemmar av famil-

i.t.

Vilka funktioner fylls i kollektivhu-

sen?

Först och främst en utbyggnad av
i Paris. Men vår moderna mottagning är utbyggd till full
portvaktsservice såsom mottagning av
paket, utlämning av tvätt från den gemensamma tvättinrättningen, försäljning av tidskrifter och tidningar, försäljning av en del apoteksvaror, postkontor, utlämning av nycklar och reservering av sällskapslokaler, beställning av mat, av städhjälp, barnvakt
mm.
En kollektiv bebyggelse är alltså ett
stort företag som kräver både en stödjande styrelse och en smidig organisation av den mångsidiga aktivitet som
skapas inom bebyggelsen...
portvaktservicen

översatt wr artibeln "Kollektivbus i DanmArb" aa Preben Grinderslev i Forrn nr B,
19 66.

socialdepartementens konferens om service i bostadsområden den 31

mars 1966 framhöll statsrådet Rune Johansson att det var mycket angeläget att få
utredning och forskning kring servicef rågorna.

Nu har Statens råd för byggnadsforskning
beviljat ett anslag på 205.000 kr till en sådan forskningsuppgift.
En grupp forskare i Lund skall under ledning av professor Carin Boalt (Institutionen för byggnadsfunktionslära vid Lunds
Högskola) försöka kartlägga nuvarande och
framtida servicebehov i bostadsområden.
Man skall också försöka ange tänkbara alternativ för hur detta servicebehov skall
tillgodoses.

Begreppet service tas i vid betydelse och
omfattar distribution av såväl '*,'aror som
tjänster, renodlat eller i kombination med

varandra. ,A.vsikten år att kartlägga hur
servicebehovet tillgodoses lokalt inom bostaclsområden av olika utformning. Alla
grader av service skall därvid studeras: det
enkla bostadsområdet med ett fåtal kollektiva attribut, bostadsornrådet med centrumanläggning, kollektivbyn, kollektivhuset och
kategorihus.
Servicebehovet skall analyseras från fyra
aspekter: social, funktionell, teknisk och
ekonomisk. Undersöhningen beräknas ta

två

år.

Kollektivhuset

mitt

i byn

Centrum

i nya

bostadsområden utgörs

av stationer för bussar och T-bana, butiker, läkarhus med barnavårdscentral,
apotek, postkontor, teater bio m. m.
Här bör man också förlägga kollektivhus med restaurang och andra kol-

lektiva serviceanläggningar,

central

barnstuga och ungdomsgård.
Både barnstugan och ungdomsgården

bör sedan ha "filialer" ute i olika delar
av bostadsområdet.
Barnstugan skall också ha hand om
famoljedaghemmen.

na

Till

kvartersgårdar-

(ungdomsgårdens filialer) knyter
man lämpligen parkleken.
Kollektivhuset skall ha taktäckta förbindelser med den centrala barnstugan
och gärna också med ungdomsgården.
Genom att viss del av kollektivhusets
service även kan utnyttias av de kring-

boende (restaurang, färdiglagad mat
från centralköket, tvättcentralen m m)
får man ett större befolkningsunderlag
och därigenom bättre lönsamhet för
kollektivhusets service.

Hillevi Svedberp

vicehus

Interutju med,

Camilla Odbndf
Crmilla Odhnoff en lördag

Jag besökte

till

stadsfullmäktige. Camilla

Odhnoff som blev vald till byggnadsnämnden beklagar att hon inte får tillfälle att personiigen bevaka dessa intressen'.

Vi tackar vår nya familjeminister för
denna frågestund och önskar varmt, att
hon skall lyckas med alla uppgifter, som

väntar henne.

om hon ville
presentera några synpunkter på sitt nya
arbete som fanniljerninister för vår tid-

eftemridclag och frågade

I{ELENA SVANTESSON

ning.

väntar Du Dig av Ditt
- Vad
och vilka problem ligger

nya

I uäntan på

Dig

arbete

närmast om hjärtat?

John Takmans nya bok från Vietnam
som utkommer endera dagen vill vi påminna om hans närmast föregående

Vidgade arbetsmöjligheter för kvinnor, utbyggnad av barnstugeverksam-

för
kvinnor hör till de väsentligaste frågor som Camilla Odhnoff
vill arbeta med. Socialdemokratiska
Kvinnoförbundet med Lisa Mattsson
som förslagsgivare har engagerat sig i

heten och andra serviceanordningar

bok, VIETNAM

yrkesarbetande

att undersöka den dolda arbetslösheten

kvinnorna. Fler arbetstillfällen för

bland

kvinnor bör beredas och omskolningen

intensifieras. Det är ett känt faktum,
att i ett hårt ekonomiskt läge blir det
svårare att hävda kvinnornas arbetsbehov.

vi arbeta för
- I vårt förbund vill
barnstugor hellre

kraftig utbyggnad av
än familjedaghem. Vad har

punkter

Du för syn-

på det aktuella läget

barnstugeverksamheten

?

Fru Odhnoff redogör

för

redningens unclersökning,
framgår

inom

familiebe-

av

vilken

att det finns ca 190.000 små-

barn med förvärvsarbetande föräldrar

i vårt land. Vi har dock inte rner

än

drygt 20.000':' platser i daghem och registrerade familjedaghem. Man räknar
med att ungefär dubbelt så många barn

omhändertagas
släkt.

av hembiträden

eller

Man vet inte hur resten, det

vill

om hand medan modern arbetar. Det är ytterst viktigt, menar fru Odhnoff, att dessa barn
tas om hand på rätt sätt och att både
säga

ca 130.000 barn, tas

och familjedaghemsverksamutbyggs snabbt och kraftigt.

barnstugeheten

kan v^rx. bra i
fall, t ex på landsbygden med
dess stora avstånd. Men det finns även
Frmiljedaghenlmen

rnånga
virsa

nrckdelar med familjedaghe'm,

barnefs

känslomässiga bindning

till

t

ex

den

vil.arierande rnamrnan. Familjedaghem-

bör registreras, kontrolleras och
kompletteras med utbildningskurser
samt gärna utrustas med lekutrustn,ing.
Fru Odhnoff var intresserad och positivt inställd till SKV:s förslag, som i

men

likhet med socialstyrelsens
beredningens uppfattning

och familje-

vill

anknyta
respektive stads-

farniljedaghemmen till
dels ba.rnstuga. Dagrnammor
det sättet

kunna

barnstugans

skulle

på

få stöd och råd

av

skolade personal,

iTil-:rktuella siffror se sid. 4!

vid sjuk-

ockupanterna ocb

t'olket, utgiven i slutet av 1,965.
Mycket fä personer i Sverige torde
ha John Takmans fyra strängar på sin
skribentbåge. Han är en god författare
som samlar och presenterar sina uppgifter med vetenskaplig noggrannhet.
Han är en vaken och lyhörd journalist
och han har en brinnande entusiasm.
Vi citerar ur slutkapitlet:

domsfall i familjedaghemmet kunde
barnet tas om hand i barnstugan. Jag
fru Odhnoff att Gördis
fick höra
^v håller på att fullborda sin
Hörnlund nu
utredning beträffande familiedags- eller som det nu heter dagbarnvård.
Vi diskuterade sedan frågor kring
lekskolor och fritidshem. Fru Odhnoff
hoppas på utbyggnad av lekskolor in-

om barnstugornas ram. De nuvarande
åldersgränserna 4-7 är är bra, tycker
hon, samtidigt som hon är medveten
om att det endast blir 6-åringar, som i
regel får plats i lekskolan. I Lund, t ex,
där en kraftig utbyggnad av barnstugorna ägt rum sista tiden5 kan nu varje
6-åring beredas plats i lekskolan men
endast i liten utsträckning de yngre
barnen.

Fritidshemmen är utmärkta och roliga för barnen. Flemma kan man verkligen inte biuda sina barn allt vad de får
syssla rned på fritidshemmet, som också

gör det möjligt för den förvärvsarbetande rnamman att lugnt stanna på jobbet till kl. 5. Men propagandan för fritidshemmen är försummad, föräldrarna

tycks inte känna till deras existens och
platser kan till och med stå tomma.
Vad tycker Du om kollektivhus?
- Servicehus är en idealisk form för
med barn och arbetande förfamiljer
äldrar. Men det är allt för dyrt att bo

i

dessa hus, de måste göras ekonomiskt

mera tillgängliga. Det behövs kommunala initiativ på detta område. Ulla
Lindströms konferens om kollektivhus

kommer kanske att stimulera denna

"studentopinionen ä,r utan tvivel

mycket betydelsefull. Men en ännu stör-

re roll skulle en stark och

allmän

kampanj från fackföreningsrörelsens sida kunna spela. Det räcker med att erinra om spanienrörelsen 1,936-L939.
Under dessa tre år samlades i Sverige in
mer än 50 milioner kronor och när rörelsen var som starkast fanns 1400 lokala spanienkommittder, de allra flesta
förankrade i fackföreningarna.

"spanien blev inledningen till andra
världskriget. Om världens folk inte
reagerar ännu kraftigare, uthålligare
och effektivare nu än då, är det en kus-

lig realism i att räkna med att Vietnam
blir inledningen till det tredje världskriget."
Vietnam

Ochupanterna och folket.

Av fohn -Takman. BOC-serien. Bo Cavefors
Bokförlag och Tidskriften Clart6. Stockholm 1965. 120 sicl. Pris 9:50.
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Och igen ställer mon sig frågon: vorför
hor det blivit så tyst kring Vietnom? Hor
vi blivit ett folk ov krömore som borq kon

sysslo med vår egen völförd och hållo oss

völ med de möktigo? Vi hqr en fri press,
vi hor en fri rodio och TV, vi hor ryktboro
fönlottore och kulturpersonligheter i oko-

demin och vid universite'ten, men ingen ov
dem hor fromtrött med ett "j'occuse" (jog

i Dreyfusprosessen. Då göllde det en endq miinnisko -

onklogor!) som Zolq gjorde

hör göller det miljoner. Vod skall vi med
ordets frihet om vi inte gör bruk ou det -

byggnadsform.

skoll det boro qnvöndos som tillhyoge mot
ondro som inte åtnjuter denno fovör?

I Lund lämnade socialdemokraterna
i slutet på förra året en motion om ser-

(Ur ortikel ov Rito Vinde
nr 1, 1967.)

i

"Storstoden"

Två dikter
av Ludvig Askenazy

örrersättning av
Gunhild Tegen
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skriket
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En mönnisko blir född, och genost
skriker hon.
Ingen förstår henne, m:n ollo
ör glodo.
Hör ör jog ! skriker mönniskobornet,
jog ör hör för ott levo.

Ar jog riktigt

hör?

Född ov

godo mönniskor?
Pö ett onstöndigt århundrode?

""#fri

Ar det inte krig iblond?
Ar sloveriet ovskoffot?
Hor jog den riktigo hudförgen?
Den riktigo rosen? För jog ondos?
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Barn som trius
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Norge

Foto: Riwkin

I

lsrqel

Foto: Riwkin

I

Peru

Foto: Rolf Blomberg
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blå ögon
Dör ser du, Monjo; du hor inte b..'hövt
voro sö röddl Jog vor också hemskt rödd fost dö hode mon inte tid till sånt.
Jog måste mjölko korno, ser du,
och moto grisorno - och ondÖ retode mon mig
för min storo moge och so:
"kunde ni inte ho vöntot till bröllopet?"
Nör din Fronz kommer, to vönligt emot honom,
det behöv".r jog inte sögo åt dig - och lögg
mörke till hons min och vod hons
{örsto ord ör! Du sko se oit flickorno som
ligger isommo rum, ollihop söger:
Poppo oppi dogen. Och poppos nöso och skrott!
Bekymro dig inte för bröstmjölken - i vår

fomilj hor vi olltid hoft

nog,

Och nör du ger honom bröstet och proior
med honom

tolo dö löngsoml och sög honom:
Mormor hölsor dig völkommen blond

oss

mönniskor, du blö Förgöimigej, du Tusensköno,
du Fetknopp,
du Lillpojke
!

på jorden

ffi
!

| 'lqnzqniq

Foto: Rewi Alley

Kinq

Foto: Riwkin

Flykt och förvandling
Flykt och förvondling heter det
dikturvol ov Nelly Sochs som
getts ut ov FIB:s Lyrikklubb redigerot qv Erwin Leiser och med en
inledning ov .Johonnes Edfelt.
Hon skriver: Förbundenheten
med tingen, den ökto, noivq och
ursprungligo livskönslon'[inner
hon frqmför ollt i mödrqrnos och
bqrnens vörld. Dörför kon hon
sögo:

Alltid
dör bqrn dör
bli sten och stiörno
och så mångo drömmor
hem lösq.

ii
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Och dörför kon hon vågo profetion qtt "Vi mödrqr voggq fredens melodi i vörldens hiörto",

Så snort m(rn kcn nit in iden lillo

BARNKöPET
Av Ngo Tat To
ltgo Tat To (1592-19t4)

leommer t'rån proainsen Bac-ninh. Han

är en av de t'rämsta inom den realistiska litteratnren i Vietnarn t'öre
rc,e,olutionen, Denne siste littcratör t'rån den gamla regimen, uPPt'ödd inom den klassiska aietnamesiska ocb kinesiska kulturen, 'udr
tle

mokrat.

Ngo Tat To bar et'terlämnat ctt stort antal artiklar, reportage,
p,amt'letter och några romaner som placerar bonom bland de största
ndrnnen inom den samtida aietnamesiska litteratu.ren. Hela hans arbete är ett djärztt aittnesbörd om den koloniala ocb t'eodala reginten. Han är en azt de fört'attare sorn sdnndst ocb mest inträngande
skildrat de vietnamesiska böndernas liv.
edan presenteras ett representatiat aasttitt ttr en 6Lv bans mcst
bcrömda rotnaner "Den släckm lamfian" (1935).
Sara Lidman
It{

byn

Dooi, kunde mon se den gård som tillhörde "folkets representont", porlomentsledomoten Qu6,

Storo spetsigo tok krönte mojestötiskt
de gedigno logorno: hör hopode sig resultotet ov fyro eller fem skördor. Berg ov
hö och holm liko högo som brödfrukttröden och syskomorerno: den hör herrn skördode hundrotols mou ov risfölt.

Ofontligo tegelklöddo

monbyggnoder

sökte uppehöllo den notionello stiltroditionen med sino "kungligo stömplor", dvs storo fyrkonter som sköt from ur muren, med
sino överdrivet svöngdo tokrönnor och med

sino korpor imosoik ov

porslinsskörvor

som gopode i vögg- och tokvinklorno. En
byggnod i flero vöningor trotsode den go'
do smokens logor med sino vrökigo lister,
sino undersötsigo pelore, sino drokor och
sino rödo och gröno eldföglor mot den guIo bokgrunden pö entr6dörrens bödo holvor.

Innonför fyro tegelmuror, toggigo

ov

floskskörvor, lög en rod ov de mest skif-

tonde byggnoder bredvid tre risfölt. Mon
skulle kunnot tro ott det vor en toktöckt
morknodsplots vors inhögnod skyddode de

cf**
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underligoste verk i öldre och modernore
stilorter. Porlomentsledomoten hode rikligt
ökot det orv hons förföder lömnot efter sig.
Detto vor inte en köpmons bostod, inte
heller en företogores uton helt enkelt en
godsögores som också vor ockrore.
Att låno ov honom vor ott bindo sig för
ungeför tio procents mönotlig rönto. För
minsto lön, om det sö boro göllde en pioster, tvingodes mon ontingen inteckno ett
risfölt eller ett hus eller lömno en vördesok i pont. Bostoden, risfölten, koppor- och

porslinsföremölen på förfödernos oltore,
nöston ollt som fonns dör hode konfiskerots från insolvento göldenörer. Under generotioner hode denno fomilj stöndigt gjort
sig ollt rikore och mero berömd. Herr Qu6
hode, efter ott blygsomt ho börjot som byhövding, stigit till nöst högste och sedon
till högste styresmon för kommunen, och
hode vetot ott ge tillröckligt mångo fester
för distriktets och provinsens mondoriner

för ott skoffo sig sjölv en plots i

porlo-

mentet.

Till skillnod frön "de vilddjur i

mönni-

skohomn", som onvönde sin position för ott

smickro regeringen och söko utverko den
eno eller ondro fovören, hode herr Qu6
boro efterströvot sin plots för ott bestå sig
med en fromskjuten position som två eller
tre gånger per ör förskoffode honom den
synnerligo öron ott öto, dricko, slå sig ner
och . . . ströcko ut sig på ovbolkningorno i
opiumnöstet tillsommons med de högst
uppsotto personerno i londet. Med sitt
ooolerode sött övertröffode hon vido sino
ömbetsbröder trots ott desso konske boro
vor svinhondlore eller uppsyningsmön, som
kommit i smöret. Som de flesto ov dem
besotte hon sin post uton ott någonsin togo till ordo och uton ott ens bemödo sig
om ott lyssno till inlöggen. Det hönde völ
en och onnon göng ott hon göspode, men

hon somnode oldrig så rödd vor hon
för ott bli ov med sino skor, som hon lömnode pö golvet för ott göro det bekvömt

för sig nör hon drog upp fötterno

pö

stolen.

Efter hons utnömning hode hons rykte
spritt sig runt helo provinsen Trung Son,
Trots det tog hon oldrig emot nögon frön
örets börjon till dess slut utom på årsdogorno ov hons mors och fors död, Den
ekonomisko begövningen gick hos honom
hond ihond med den kolkylerode. Mon
såg honom oldrig begö ett misstog om det
så boro göllde en sou. Det hönde emellertid ott hon fick onfoll ov generositet. Vid
T6t-högtiden och Nyör glömde hon oldrig

ott löggo duvor och höns pö korgor

med

till

högt

völdoftonde ris, som hon skickode
uppsotto personer.

med porlomentsledomotens fomilj. Men eftersom de brukode hons jord och plonterode hons risfölt sedon lönge könde de völ

till dem och deros hus, Nör en korprol

ur

fört Zor"r
till kommunolföngelset, följde hons hustru
hons röd, onförtrodde bobyn till lillo Ty
och tog hostigt sin ströhott för ott gå ut,
Trots ott den lille Do gröt ov hunger gick
hon ensom med sin hott under ormen.
Den femte månodens sol drobbode som
en örfil. Brönnheto ångor steg ur risfölten,
som ur en gryto med klibbigt ris kokonde
i vottenbod, Krobbor och vottenormor uthördode inte risföltens vörme uton kröp
upp på vögen för ott söko svolko. De smö
byorno Dong Xo och Doio Thon tillhörde
sommo kommun, men i den kroftigo hetton tycktes de tre kilometer som skilde dem
öt vor liko onströngonde som en reso pö
tusen mil i ren öken. Tchi Zou ovskröcktes
inte ov detto eftersom hon sedon lönge
milisen och byns röttstjönore hode

vont sig vid den brönnonde solen,
Med sin slitno hott pö huvudet hode hon

steg gött i ett ströck och befonn

sig redon utonför

porlomentsledomoten

dörr. Solen stod mitt pö himlen.
Lontorbetorno återvönde från fölten bokom sino bufflor och oxor. Med en flik ov
sin jocko som vor mörk ov mögel torkode
hon bort svetten som strömmode ned över
hennes ögonbryn. Så spörrode hon tveksomt upp ögonen som blöndots ov hetton
och tittode genom porten.
Ingen skymt ov skuggo i den lö ngo
göngen. Duvor pickode smö bönor ur ett
stort hö1. En kocklonde höno hoppode ut
ur hönshuset, blöste upp gumpen och
gödslode en kruko med orkid6er. En suggo och hennes smöttingor omringode en
boljo dör mon just hode tvöttot ris.

Qu6s

till.

Ingen syntes
Tchi Zou korskode
på

upp sig och klev

gdrden.

F.ån ingenstons kostode

in

sig orgsinto

över henne. Hon tvingodes huko
sig och sökte jogo bort dem genom ott vispo med sin hott olltmedon hon ropode till
kocken ott jogo ivög dem. En skorp röst
hundor

hördes

-

från huset, en

kvinnoröst.

Vorför gollskriker du så dör? Vor

Ledomoten och hons

fru intog sin mål'

tid i förmoket, Vid ljudet ov Tchi Zous skrik
hode frun höjt rösten för ott göro sig vik-

tig, uton ott ens vördigos röro lillfingret.
Det ingick inte i hennes vonor ott nedlåto
sig till ott jogo bort hundorno frön en stockors fottiglopp som kom för ott löno pengMö-

or eller frön nögot ov husets leghjon.

no om ott viso sin nit för sin husbonde rusode bestorno olltjömt runt Tchi Zou. Med
öppen köft och höngonde tungo bereddo
ott störto sig över henne vilket ögonblick
som helst, Hennes endo vopen, stråhotten,

vor redon i trosor. Med sino yttersto krof-

Zou och hons fru vor inte beslöktode

med storo

du sett ett hus uton hundor? Vorför tog du
inte med dig en köpp nör du gick in? Min
l<ock hor onnct ott göro ön ott stå till
tjönst åt sådono som dul
Så blev ollt åter tyst,

hor

ter skulle hon just försöko slå dem tillboko
nred knytnövslog dö en tjönstekvinno hostigt skyndode ut u r köket och sking rode
hundorno med en köpp,
Tchi Zou reste sig och gick till förmoket,
Nör hon så9 ott hon blödde ymnigt ur
högro honden, rev hon med tönderno ett
stycke ur sin blus för ott förbindo skodon.
Så steg hon tveksomt upp för troppon.
- Goddog, nödig lrerrn! Goddog, nådi9
frun

!

- Blev du biten? Rött öt dig! Vem hor
bett dig störo folk vid middogstid? Vod vill
du? utslungode frun.
Ledomoten sotte ned sin skål på brickon
och mumlode med munnen full:
- Hennes mon hörde sig för hos mig i

morse om försöljning ov sitt born. Hon
kommer sökert för ott göro upp offören.
- Jo, iust det herrn.
- Sött dig dör och vönto tills vi slutot
öto. Stör oss inte! sode frun till henne,
efter ott ho blinkot mot sin mon i somförstönd.

Ledomoten, som förstått sin frus ovsikt,
fortsotte ott snurro sino pinnor uton ott sö-

go ett

ord.

Skrömd sotte sig Tchi Zou på verondons
stenolottor. Aven om hon orbetode öt ledomoten om dogorno hode lron oldrig vorit
löngre ön till köket. Sin husbondes bostod,

som hon såg för försto göngen,

tycktes

henne utsökt smokfull.
På en ponel med pörlemorintorsio ströckte ungo kvinnor med nokno lår och bröst
ut sig med ett köttjefullt leende pö löpporno. Två tönkesprök ov guld porollellt loc-

te så möngo dyrboro och nyo ting ott
inte lyckodes uppfotto ollt.

hon

Något klingode till på bordet. Ledomoten, som just logt ner sino pinnor pö fotet,
lyfte en sköl buljong till munnen, spörrode
upp ögonen och sög ljudligt i sig en stor
klunk, Hon tuggode, svolde och uppmonode sin betjönt ott hömto tondpetore. Hons
fru höllde resterno ov en flöskrött i en liten
gryto som hon löt kocken höngo upp på en
tvörslö under tropiknötet.

- Jog hor röknot bitorno, sode hon till
honom. Det öterstör fjorton stycken. Om
det höndelsevis fottos någon för du betolo den dyrt.
Kocken dukode ov och bor bort brickon.
En liten betjönt kom in med en vottenskål
i vilken ledomoten och frun doppode vor-

dero tre fingror för ott torko mungiporno
innon de drock sitt t6 och petode tönderno. De tvö betjönterno stod bredvid och
flöktode dem. Frun öppnode en cylinderformod osk och tog en buss ov betel och
en ov tobok, Herrn grep vottenpipon pö
serveringsbordet, stoppode i litet tobok,
tönde en bombusticko och böjde det långo
röret för ott föro det till sino löppor, Med
benen i kors sög hon kroftigt och fick vot-

tenpipon ott sjungo.
- Nö, kvinno ! Hur hor du tönkt söljo din
dotter? Kom in och proto med min tru om

det hör!
Tchi Zou tog ljudlös1 någro steg fromåt
och kröp ihop vid dörrposten.
- Nödig herrn, nödig frun, vi ör i nöd,
ho godheten ott hiölpo oss och bistå oss,
sode hon med osöker röst.
Frun spottode ut sin buss i honden och
grimoserode med munnen som rödkontots

ov betel.

- Jog betockor mig för din "hjölp" och
ditt "bistånd". Om du söljer flicl<on, så köper jog henne!
- Jo, frunl
- | morse sode din mon ott flickon ör
sju år och begörde tre piostror, Min mon
trodde honom och lovode två. Men efter
vod mon sogt mig ör inte flickon mer ön
sex år, vorför jog sönker priset till holvo.

Jog somtycker till ott köpo henne för

en

pioster, Possor det dig,så gö hem och
hömto hit henne.
Tchi Zou blev bestört.
- Men frun, min lillo ör sju ör, jog födde henne under den försto månoden i
Röttons ör. Vi vögor inte ljugo för er frun!
- Jog kon inte tro pö er, vorken du eller
din mon! Jog hor fått veto ott flickon ör
sex år. Vod betröffor mig, hur sko jog kun-

kerode pö svort botten inromode en reklomoffisch: två knubbigo och helt nokno
born sköt på en enorm lödo mjölk nöston
no veto om hon ör född under Röttons,
likc stor som de sjölvo.
I en rödemoljerod kruko stod en votten- Röttungens eller Kottens 6r?
Tchi Zou blev stöende med goponde
pipo vors tunno bomburör pdminde om ett
metspö. Pö ett litet serveringsbord tronode mun uton ott kunno svoro
ledomotens fru öterlog:
en öggkorg ovonpå en blönkonde vit t6servis. Litet löngre bort, mittemot en blonk- - Eftersom min tv6o, som bor höt i nörsliten estrodsöng ov teok, stod fyro stolor heten...
med mormorsits runt ett litet bord ovgrön- Hennes mon ovbröt henne med rynkode
mölod rotting. Pö huvudgörden till en mo- ögonbrynr
dern, fernissod söng låg ett por ov fruns - Vorför tolor du olltid om henne p6 ett
svorto sidenbyxor bredvid en crdpehols- 5å vulgört sött? Jog hor fötklorot för dig
duk som tillhörde herrn. Tchi Zou upptöck- ott mon skoll sögo "mo"... Så kollor mon

en

por som knoppost öppnot ögonen ov dig,

jer. Min blygsommo person ör idog porlomentsledomot. lblond nörvoror joS vid
mottogning hos den fronske ministern och

mycket intelligent hyndo?
- Jo, det stömmer, frunl Men hon hor
nyligen volpot, och hennes volpor ör fortforonde för små för ott nögon skulle viljo
ho dem! Annors hode vi inte tvingots ott

sö ör det för ott göro dig en tjönst. Tror du
inte vi skulle kunno köpo en sådon någon
onnonstons? Såvido inte dino volpor ör ov

te olls opåkollot ott sögo "min nödigo dotter", om ditt born, min fru,
Ledomotens fru vred sig ov skrott:
- Det ör du som misstoger dig, min vön.
Titeln "mo" ör för sonhustrurno.. '
De kollos nömligen just sö, men då det
göller dottern kollor ollo henne för "co".
Det görs inte boro hos mondorinerno, uton
öven iHonois ömbets- och köpmonnofo-

söljo vör dotter,

numero döttrorno i mondorinernos fomil-

hos mondorinen iprovinsen, Jog ör liko
oktningsvörd som en mondorin' Det ör in-

- "Mo" eller "co", det hor ingen betYdelse. Huvudsoken ör ott du inte kollor
henne "min tvåo" eller "min treo", som
mon gör blond orbetorno,
Frun tog på sig en underdånig min:
- Nåjo ! För ott göro dig till logs sö ör
det en doml Nådig frun, min ondro dotter
dröjer med ott fö born. Hon hor rödfrögot

flero spåmön som ollo sogt henne ott ett
odoptivborn skulle föröndro hennes öde'

Av den orsoken önskor jog köpo ett born,
som kon lindro hennes hårdo lott, till nödig frun, min dotter. Tror du jog soknor
tjönrtefolk? Flickon ör boro sex ör. Vod
duger hon till som beröttigor ett sö högt
oris? Dessutom blir hon bro klödd och för
öto ordentligt om hon börjor i min nådig
dotters tjönst. Kommer hon inte ott bli
hundro gånger tusen gånger lyckligore ön
hos er? Ni borde ge henne grotis till oss
.,. En pioster ör redon det för mycket ott
erbjudo. Vor inte envis!
Tchi Zou stod förstummod, stel som en
oinne.

fru kollode ivrigt pö den
lille betjönten och löt hömto t6 åt sig.
- Nå, ör mitt förslog rimligt? frögode
Ledomotens

hon Tchi Zou efter ott ho smokot en klunk.
- Jo nådig herrn, jo nådig frun, svorode
Tchi Zou med töror i ögonen, jog vet ju ott
om min dotter ör i tjönst hos er eller nödig

frun, er ondro dotter, så ör det till hennes
egen lycko. Men det ör för ott det fottos
oss mer ön två piostror till skotten som vi
tvingos vödjo till er völviljo. Ger ni oss boro en ör det omöjligt för oss ott skoffo res-

ten. Jog ber er dörför, herrn, jog ber

er,

frun, ho godheten och röck oss en röddon-

de hond ..,
Ledo

moten vrö lode :

- Skulle vi skjuto till det som fottos
för dig? Hor du moge ott begöro ollt det
rö

n

oss?

Tchi Zou torkode helt förvirrod ögonen
med blusbondet medon frun sökte trösto
henne:
- Eftersom det fottos en pioster för dig,

så se efter hemmo om det finns önnu något som kon söljos! Vod betröffor din sexörigo dotter sö skulle ingen under nuvoronde förhållonden viljo ho henne om du
sö erbjöd henne grotis. Vem vore idiotisk
nog ot1 betolo dig mer för henne?
Frun gov till ett folskt skrott:

t4

- Hur mångo ör volPorno? Hor de öPPnot ögonen ön?
- Fyro, frun! De öter ris sedon tvö dogor tillboko... Eller också ber jog er låno
mig två piostror till den rönto som possor
er. Om en tio dogor cir volporno litet storkore och dö söljer jog dem pö morknoden
och betolor tillboko er.

Frun blev sur:

miljer.

f

- Det sögs emellertid ott du hor

- Tor du mino pengor för tommo snöckskol som jog strör omkring mig ur fullo

hönder? Du inbillor dig konske ott jog suktor efter rönton du erbjuder mig? Hör på,

jog köper volporno

ocksö

! Bör hit

hyndon

med hennes volpor, så betolor jog en pioster för dem. Tillsommons med den pioster
som din dotter ör vörd, blir det två.. ' Du

vinner på det, Du för pengor ott

betolo
skotten och sö med ens hor du vorken dino
hundor eller din flicko ott födo. Du hor

tur!

Sö vönde hon sig triumferonde till

sin

mon:

- Du

ser

I jog hor en viss svoghet

f

ör

fottigt folk ! Andro mönniskor struntor helt

i dem. De förspiller inte sin tid! Mon

öds-

lor boro kroft på ott försöko blidko dem.
Tchi Zous ögon vor fullo ov töror. Hon
sotte sig dystert ner På tröskeln.
- Jo, frun ! jog vet ju ott ni verkligen hor

medlidonde med oss. De hör smö volporno
som just öppnot sino ögon, vem skulle viljo
köpo dem? Till vilken nytto ' ' '? Men, nödig
frun, priset på hundor ör inte så lågt. För
min hyndo skulle jog om jog tog henne till
morknoden få en och en holv pioster' Vod
betröffor de fyro små, sö skulle jog gott
kunno söljo dem för femtio sous per styck
om jog behöll dem ett tiotol dogor till.
Det skulle tillsommons bli tre och en holv
pioster. Om ni boro ger mi9 en förloror
jog för mycket. Jog ber er, nådig frun, ott
tönko över priset.
Ledomoten slog honden i föltsöngen:

- Gå och sölj din

hYndo Pö morknoden
hör!

dål Nu för det voro nog tolot om det

Du ödslor vör tid I Nu nör fronsmönnen ör
hör ör tid pengor och vi hor inte tid ott
köpslå med dig... Du hor ju just sogt ott
ingen skulle vilio ho dem. Vi hor hoft medlidonde med dig och givit di9 ett erbjudonde, och sö beklogor du dig fortforonde
över ott vi inte vill betolo ditt pris' Vod
hindror dig isö foll ott gö till morknoden?
Gå dit meddetsommo, vet jog!
Nör frun såg ott Tchi Zou ömnode reso
sig sökte hon höllo henne kvor:
- Folk ov er sort ör olltid golno nog ott
begöro mönen! Du hor boro dig sjölv ott
skyllo om ingen hor medlidonde med dig.
Hur kon mon beklogo er? Nu nör mon
skyndor sig ott drivo in skotterno och lönor
ut piostern för fem sous rönto per dog, och
vi dö hor godheten ott köpo en kull vol-

guld? Med ett ord ger jog dig tio sous
över priset, vilket inolles gör tvö piostror
och tio sous för din dotter och dino hundor. Possor det dig?
Tchi Zou sotte sig förvönot ner igen:
- Med förlov sogt, tio eller tjugo sous
mer eller mindre spelor ingen roll för er,
frun, men för mig ör det en stor summo,
Ge mig dörför femtio sous till.
Frun låtsodes givmild:

- Du ör verkligen förskröcklig, min {licko! Du mörker ott vi ör godhjörtode och
sö försöker du locko ov oss ollt du kon.
Gott, jog somtycker till ytterligore tio sous.
Det gör två piostror och tjugo sous. Possor

det dig, så gör till löroren och be honom
utorbeto köpekontroktet åt dig. Honom
måste du betolo tjugo sous för blöck och
popper. Hör du mig?
Tchi Zou förtvivlod:
- Då kommer jog hem med boro två
oiostror,

Ledomoten blev org på nYtt:
- Hur mycket till skulle du viljo ho be-

tolt? Konske tjugo pistror?
Nog protot om det hör, det ör redon för
dyrt. Ar du nöjd så skyndo dig ott fö köpekontroktet utskrivet.

lonnot foll

gå din

Vö9.

Tchi Zou sode för sig sjölv:

- Om du gör, vort skoll du dö vöndo
dig? Hur lönge tönker du låto din mon
sitto föngslod? Löt

9ö

! Nör nu

himlen

stroffot dig, så underkosto dig och bör din
olycko med tölomod ... Hon reste sig grö-

tonde, och förkrossod:

- Nödig herrn, nådig frun, jog går med
på oit söljo. Vill ni voro så vönligo ott be
Iöroren skrivo ut popperet öt mig.
Frun ropode högdroget till huset intill:
- Hömto löroren i skolsolen och sög öt
honom ott kommo hit,

Klockon pö sköpet slog löngsomt elvo
slo9. Fjödern gnisslode.
- Vod nu dö, boro elvo? Gör den rött?
frågode frun sin mon.
Ledomoten rörde pö benen och smekte
sino långo mustoscher somtidigt som hon
åt pö en to nd peto re
- Du ör verkligen lontlig I Hor du nögonsin sett en europeisk klocko som inte
går rött? Det ör klort ott klockon ör elvo.
:

Vi åt frukost tidigt

idog.

I detsommo visslode ett-tåget'
Skuggon nådde nu boro till försto tegelroden pö verondon. Löroren kom ut
frön det rum dör förfödernos oltore fonns,
slöponde pö sino nedkippode skor. lhonden höll hon ett pennskoft, ett blöckhorn,
popper och ett löskpopper. Hons hårknut
gjorde ott hon mero liknode en informotor
ov den gomlo skolon ön en modern lörore'
Dessutom kunde hon sömre det förfrons-

kode modersmålet ön de kinesisko skrivdå det inte vor liko fint ott
ho informotor som ott ho lörore, hode hons
husbondefolk mot hons viljo givit honom

tecl<nen. Men

din mon iföngelse. Detto popper ör till
för ott förekommo nögot svek frön din sido och inte för ott bedro din fomilj. Tror
du vi skulle nedlåto oss till nögot sådont?

rongen ov privotlörore, och nu invigde hon

en hondfull brökstokor ide försto grunderno idet kinesisko och vietnomesisko
olfobetet, Dessutom skrev hon också ut
kontrokten nör nögon kom till porlomentsledomoten för ott söljo eller för ott löno.
L.öroren gick in i förmoket och sotte sig på
mohognysoffon, dör en korg med klibbigt
ris stod, som hon försiktigt sköt undon. Efter ott ho hört pö ledomotens instruktioner,

Jog toger olltid det sökro före det osökro.
Förstår du?
Efter tolet tog hon åter ::in tåkopp och

drock en stor klunk, sköljde sig ljudligt i
munnen och spottode noncholont pö golff ,rf

- Det beror boro på dig, Hor du för-

böjde hon sig högtidligt över bordet och
försjönk i sino skriverier.
En djup tystnod sönkte sig över huset.
Fem minuter, tio minuter, trettio minuter
förflöt... Löroren höjde öter huvudet och
vönde sig till Tchi Zou:
- Kom hit så skoll jog löso upp poppeet för er och sedon sötter ni er tumme oå
det.

Hon nörmode sig soffon med försiktigo
små steg. Löroren horklode sig tre gånger
för ott kloro strupen och löste med petig
röst:

"Vi, undertecknode, Nguyen Von

Zou,

tjugosex år, och L6 Thi Doo, tjugofyro ör,
bödo bördigo från byn Dong Xo, erkönner oss genom detto popper ho lönot ov
fru Hoong Thi 56o, femtioötto ör, ökto moko till porlomentsledomoten Tron Duc Qu6

frön byn Dooi Thon, ett por guldörhöngen
pö elvo grom och ov ett vörde pö tjugo
piostror. Äterbetolningsfristen ör fem dogor, lonnot foll kommer fordringsögoren
ott hövdo sin rött och logligen krövo oss.

troende för oss så sött ditt finger pö pop-

peret och tog hem det så din mon

kon

signero. Sö 9år du och för det logligt bekröftot ov din byhövding. Nör du återlömnor popperet till mig sö ger jog dig peng-

orno. I onnot foll tolor vi inte vidore
Utstöllt i byn Dooi Thon den...

i

månod, ör...
Tchi Zou protesterode livligt:
- Men ni misstor er herrn. Jog söljer mi-

no hundor och min dotter, vor hor ni

sett

ott jog lånor örhöngen ov frun?

Porlomentsledomoten tog tondpetoren ur
munnen och lode den i t6koppen:

om

soken. Jog tvingor dig inte.
Tchi Zou sott som förstenod med nedböjt

huvud medon töror och svett strömmode
ner för hennes kinder.
- Jog gör som ni söger, herrn, sode hon
efter en stund med bestömd min.
Så höll hon ut sin ombundno hond och

röckte löroren två fingror, som hon

be-

dörför uppstöllos pö detto sött, uton ott
nömno vore sig dino hundor eller din dotter. Så lönge din flicko stonnor i tjönst hos

strök med blöck och sotte pö kontroktet.
Så vek hon ihop popperet och stock det
i skörpet. Hon gick ut på verondon och tog
sin stråhott, som hundorno trosot sönder,
sotte den villrådigt pö sig och bugode till
ovsked. Nör hon gick hörde hon detto sis-

min ondro dotter {örflyter ollt som om detto popper inte fonns. I onnot foll kommer
jog ott onvöndo det för ott kosto dig och

to råd ov f run:
- Glöm inte ott töcko över volporno
ott skyddo dem mot solen.

- Ingen drömmer om ott luro sådono

som du. De nyo logorno förbjuder strönge-

ligen försöljning ov born. Kontroktet måste

för
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"Vad är clr-r för crr litcn skrynklig iär'el",
sa den nredclstora sonr konr från Sicilicn
|
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och
diirför
kändc sig gansk,r nraffig.
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Från Göteborgs

horisont
Här i Göteborg är vi stolta över vår stad. Just nu gläds vi
åt r,år fina nya bro, Alvsborgsbron. Den ger en vacker silhucrt och den underlättar trafiken. När Tingstadstunneln en
gång blir färdig, kanske det blir ordning på vår växande trafik. Diir arbctas livligt och staden ändrar dag'ligen utscende.
'l'rafik och broar för tanken till l<.ommunikationcr i annan
bcmärir.else, miinniskor och folk emcllan. Nog bel-röver vi slå
broar. Jag kan rrldrig glömrna Honorine Ilcrn-relin t:rla on-r
att vi kvinnor i KDV på
spriclian mcllan öst och viist

riicka varandra

hiinderna och mcd
vlr siclrr on-r sprickan måstc
ail nra1.,t häli.r ihop.- Just clct.t spricli.ar-r hon taladc or-t-r då,
på fcnrtitalct, k.rnskc hå11cr på att liika igeLr. Mcn tyr.ärr finns

cicr så nrånga ny;r sprickor. Vart vi ser i v.irlclen finns clct
sprictrior ltt oror oss fiir. Våra häncler nråste vrr:I starka.
t)cl.r vi f är intc frirn'ii,la. Vi nråste vara nrodiga.
I hijstas hijrclc .,'i .|ar-r i"lyrcial på Victn.rnrnrijtc förkler,r iör

hur korr irist l-rtrn ar-rsåg frcdcn I-rl. Ar-rdrca Andreer-r lät
sitt nriitr'1.'iir niccl sin klarsyn fi;rstå, hur alivrrliq
sitr-retioncn iir. --- I dcn norciislia Fredsfijrcningen Pax fanns
en,rrtilicl om Nilto iNorgc. Diir fr;rn-rgick tydligt, att vi alla

.,iss,

oss v'ici

vcrl<lii;cn stlincligt

le ve

r

son-r

på randeu Av en r.ulkan.

I)en stor;r ()ror-r r.ru gi'illcr fijrstås Victnam. Det måste bli
slut pii liriqet riiir. Merr clet sli.cr intc lv sig sjäIr,. I)ct iir niicl16

r'ändigt

f

ör det vietnamesiska folkets skull, f ör

världsf re-

för r,år skull.
Sprick;rn Kina-Sovjet och inon-r Kina ger all anledning
till oro. Gränsorolieheterna mellan Israel och Jordanien är
ctt allvarligt problcm. Förhållanclena i Rhodesia med hotande
dens skull,

spridning irv Sydafrikas aparthcidspoiitik är en sr'årlöst fråga.
Sydamcrika känns avlägset, men iir fullt av svårigheter, ofta
pår'erkade av USA:s ckonomiska n-ral<t.
Dct finns sott om ärnnen för studiccirklar!
Sltell vi seclan tär-rka på r-r1'nazismcns spridning i ViisttyskIand och iitct varst:rns, då iir clct s.rnncrligcn inte li'itt att sova
tr)'ggt om rlatten. Och nrcilan vi intc sover, kan vi tänlia på
alla, sonr hel- och l-ialvsr,älter!
Vi bchijvcr kunnighet onr frkta. Ingcn som nosa foljt hlncicl,;crn;r it cr Vietnanr kan.luperas till tro, att USA hjälper
"l.rnclets be folkninq" moi "kommunisierll:1". Vi vet, att Amerika r.i11 hr irialit, baser och tillgår.lsilrna iiairclct.
Viil<cr-' sl1.6iqii. spricka mln iin trlnker på. kommer man
alltid fr,rm till visshcten, att ncdrustning iir absolut nijdvänclig, dcn encla säkra viiger-r till avspänning och frcd.
-rii måste lLå1ia ihop mycli.ct, stin-rulcra varandra till stärkt
aktii'itr:t 1:r,;r frcd. Vi n'råste finr-ra viigar. Vi rnåste slå broar!

Tycker

ri i Gijtct.

Maia Bolling
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Det rättslösa barnet
Lökqren vid bornovdelningen på ett siukhus i Mellonsverige skrev ut dödsottesten öven Ken, 5 år.

Någro timmqr tidigore hode Kens styvfor kommit till bornkliniken med poiken ifomnen. Hon vor
död. Vid undersökning fonn lökqren fölionde skodor: strimmor och örr på bådo ormqrno och över
ryggen, en stor svullnqd på huvudet, lökto brönnskodor på mogen och i underlivet.
Vid polisförhör visqde det sig ott såvöl Kens mor
som mormor visste om ott poiken stroffqdes, genom ott blond onnot ploceros på den heto vormvqttenberedoren.

Styvfodern åtolodes och dömdes skyldig till
Kens död.

I

till bornovårdsnömnlåg för övrigt
på siukhus iust då, som en fölid ov foderns uppfosfringsmetoder). Poppon brukode slito de {yra
,Agneto skrev siölv brevet

den och onmölde misshondeln (hon

i håret så hårtofsor lossnode. Hon slog och
örfilqde dem och gov dem 'ett ordentligt kok stryk'
vor gång de inte lydde.
bornen

Efter utredning gick fqllet till röttslig instons.
Fodern ålodes ott böfo 280 kr.
I
'Den mon ölskor den ogor mon.'

'Jog fick siölv stryk som born, och det hor iog
minsonn inte mått illo ov.'

'Born skoll uppfostros

i

Herrqns tukt och för-

moning'.

I
Gång på gång under lösningen qv Birgitto Pierres'Det misshondlode bornet' snörs strupen åt och
mon könner ett tryck över bröstet. Hon hor inlett
sin bok med ett colloge qv reloterode fqll och citerode uttryck, som ör nöston outhördligo stt löso.
Hör Mortin Luther:

'Nör born öro eloko, stöllo till skcdq och öro
skölmoktigo, skoll mon dörför strqffo dem, sörskilt
om de göcko och stiölo.'
Hor ren sodism någonsin fått ett mer hycklonde
uttryck? De born som Birgitto Pierre beröttor om,
skölmos inte mycket. De vågor knoppost öppno
munnen, då riskerqr de en örfil, skriker de, kon det
höndo qft de dödos.

I månEo {oll går dråporen fri - {ri ott fortsötto
sin uppfostrqrgörning. Det visor sig ott så gott som
olltid fortsötts misshondeln. Den som en gång böriot oEo etf born, gör det om igen, då tillfölle givs
kortslutningsreqktion fortsötter ott utlösos på
sommo sött, ov sommo orsoker.

Auktoriteter från Mortin Luther och frqmåt hor
med gillonde sett den "ströngo" uppfostrqn. I dog,
I Sverige tycker 6'! procent ov svenskorno ott born
skqll ho stryk i skolon, 54 procent ott de gott kon
f& det i hemmet.

\960 onmöldes 5000 fqll qv misshqndel eller
försummelse till Children's Court iNew York. Den
svenskq siffron könner vi inte, den kon voro 500
eller 5000. Övervåld ov utomstående bestrqffqs,
men bqrnet kon uton vidore misshqndlqs qv föröldrorno. Bornet ör röttslösf, och binds dessutom
ofto ov den griponde loioliteten mot föröldrorno,
bortom ollo siölvförsvorshönsyn.
1958 förbiöds ogon i skolorno, på bornovårdsonstqlter och ungdomsvårdsskolor. Men fortfqrande lögger myndigheferno en höpnodsvöckonde
ovefenhet i dogen, nör misshondel påvisos. Birgittq Pierre föreslår preventivo åtgörder, som ör de
endo effektivo. De misshondlqde bqrnen hor oftq
svårq fomilieförhållqnden. En kurqtor vid bornqvårdscentrolerno som kunde tqlo med de kvinnor
som kommer dit, vore en åtgard. Ett born som
misshondlots ov föröldrornq en gång, bör skilios
från hen-rmet. Likoså skulle ett tillröckligt ontol
borndoghemsplotser verkq preventivt. Den som
qnmöler misstönkt bqrnmisshondel bör få göro
dettq o nonymt.

I tio ovslutonde punkter ger Birgitto pierre förslog till preventivåtgörder. Hennes bok ör slogkroftig och crrgumentloddod, under den sokligo
forrnen pulseror ett bittert engogemqng. Lös hennes bok och låt oss tolo i klortext, som Moriqnne
Höök gör:
Låt oss lyfto ut ordet qgo ur språkbruket
kqliq våld för våld, så klqrnor tqnkorno!

och

Måtte de klqrnq snori.
K. W.
Det nrisshondlode bornet. Av Birgitto pierre. Zindermons/Zinderelio
förlog, Stockholm 1966. 50 sid, Pris 10: -.

r-rå, Iåglöneyrkena måste

löne mässigt

Det krävs en bättrc utbildning, omskolning och att kvinnorna orienterar sig på nya yrken. En ar-

uppvärcleras.

betslöshetsförsäkring så konstrueracl att

Mans' och kuinnofållor
ett dyrt mönster ftir mänsklig samlevnad
Y'ilken ztision har zsi azt t'ramtidens sarnbälle?
\ii.lha reLationer nrellan män och bztinnor i fan'riljcn, i arbetsliact?
\tilken sbattepolitik och vilken seraicepolitik?
Skall barnen obämmat öoerta föräldrarnas bönsrollstänhande, sleall
skolan ocb lärarnd ytterligctre befästa det?

Frågor som verkligen bränner till. De
ställdes vid en estraddebart som SKV:s
storstockhohnsdistrikt organiserade den
23 januari i ABF s Z-sal. Närmare 300
personer hade infunnit sig när distriktets ordf., Herta Fischer, hälsade publiken och de fcm debattörerna: sekrcteraren i finansdepartementet Per Holmberg, författarinnan Barbro Backberger,
riksdagsmännen Nils Carlshamre och
Axel Jansson samt socionomen Märtha
Vestrell välkomna.
Vad kostar könsrollstänkanc{et vårt
lancl? hacle arrangörerna valt som titel
för diskussionen. Carlshamre fann den
illa vald (man fär inte i första hand
tänka på pengarna, clet finns andra värdcn) medan Holmberg ansåg den vara
ytterst adekvat, r.y både för samhället
och den enskilde är vårt invanda könsrollsn-rönster en dy. historia. FIan be lade sitt påstående med siff ror:
Det finns, framhrjll han, en mängd
"förtidspensionerade" kvinnor i arbetsför ålder i vårt land. Det handlar om
c-a 500.000-600.000 personer som ytterligare skulle kunna tillf öras arbetslivet. Fanns clet bara arbete för dem
skulle ca 150.000 ;rv dessa kvinnor vara
ute iarbetslivet inonr clen närmaste
vcckan! Till detta kommcr att den
kr.innliga arbetskraften som finns utc
på arbe tsmarknaden utnytt jas dåligt.

kvinnorna som får betala för den uppdelning i mans- och kvinnofållor som
är så typisk för vårt samhälle och som

till att acceptcra som naturlig framgår tydligt ,tv
den skrämmande övervikt ifråga om
människorna uppfostras

missanpassning sonr männcn uppvisar.

De svarar för 80 procent av alla självmord i vårt land; 95 procent av alkoholisterna år män. Likadant när clet
gäller missanpassade r,rngdomar: pojkarna är i skrämmanc{e majoritet. Allt detta kostar samhället myckct pengar och
c{en enskilde och hans närmastc svära
lidanden.

Den stora frågan är, sade Holmberg,
vilken vision har vi ar.' framtiden. Vilka
relationer tänker vi oss människorna
emellan, mellan män och kvinnor, ;
familielivet. ute i arbetslir.et. Vilken
skattepolitik tänker vi oss och vilken
daghem, lckskolor, serservicepolitik
- Skall barnen ohämviceområden os\r.

mat överta föräldrarnas

könsrollstän--

kande, skall skolan och lärarna ytterligare befästa det?
I den följande clebatten undcrströh
Barbro Backberger vacl Holrr-rberg sirgt

om stadsplancrarnas felinr-esteringar: c{e
rör sig med tr.å li.ategoricr, primiirkategorien männen och sckuncl.irlietcgorien kvinnor och barn. .Ju längrc från

myckc,t allvarlig sak, unclers;trök Per

i förorten c{e'sto
färre förvärvsarbetanc{c kvinnor. Och
allra lär-rgst ut kvinnoreservat!
Nils Carlshamre villc' intc se liategoriklyvnir-rgcn nrän-kvinnor sonr ctt uttryck fijr r-rr-rclt:rskattr-ring av kvinnar-r.
Det finns i., olikl-rcter, man k;rn \,'ar:1
olika utan att vara av olika viircle, förklarade han. På Barbro Backberqers
bortfråga vari skillnacle'rna består
kom
det
sett från olika könsorgln
t1'r.irr ingct svar.
Axel Jansson framhö11 skolans nyckelroll. Det behijvs en revision av alla
läroböcker nrecl inslag av könsrollstänkar-rcle. Vi n-råste få bort den cnkiir-racle

Holr-nbcrg. Och

pcrsr>nalrckryterirrgen

Kvinnornas lrjner liggcr 40 procent unde r nr iinnens, cleras li.apacitct under-

tryclis och unc-lerutnyttjas. Kr.innornas
:rtorA arbetslcishetsarnrd crch det clåliga
brr-rk lnan gcir Av cleras förviirvsarbetanc{e sysrrars går'or och möjligheter
iunebiir eu elronr procluktionsförlust.'r
Stacisplanerarna ;nvesterar också ;
könsrollstiinkar-rclcr r-r-red ödescligra fel-

investeringar speciellt
dene tonr re sult.rt.

i

storstaclsonrrå-

I ctr sanrhi'il1e son-r r,årt cjär organisatione rna spcl,rr cn så stor roll är kvinnorrlAs unclcrrepresentation i clessa cn

18

rltr clct inte blra

är

omfattar alla och medger rätt för
so;.r'r ej får arbcte till understöcl till
dc:s arbete kan beredas. Det skulle incier-r

dem

nebära att alla of rivilligt arbetslösa
finge understöd till dess arbete ordnats
åt dem.
En stark utbyggnacl av daghemmcr-r
måste till, underströk Axel Jansson,
också för barnens egen skull, så art
främst de ensamma barnens behov av
glad och givande gruppgemenskap blir
tillgodo:edda. Och kunde inte alla organisationer i landet gå fram som en
för att få samtliga bokförlag att sluta
upp med sin speciella form av könsrollsmönster: pojk- och flickböckerna.
Märtha Westrell hyllade kvinnorna
genom att frammana bilden av ett långt
tåg med "martyre r", tappra kvinnor
som kämpat och kämpar för sina hem
och barn och ensamma bär böroorna.
Hon talade varml för vårdbidrag som

eit sätt att lätta

småbarnsmödrarnas

bckymmer.

Man bijr vara försiktig med att ändrd, det gör ont arr ändra, sade Nils
Carlshamre. "Det skulle göra gott att
ändra" fic.k han till svar från Per Holmbe rg. Gott för arbetsmarknaden, gott
för kvinnor och män, gotr för barncn.
Det år den konservativa rädslan för
ändringar Carlshamre ger uttryck för.
SKV:s ordförande, Eva Palmaer, gav
sist i en replik till Märtha \Wcstrell
ord åt det man kände: Det är det långa

till

tåget av tyst lidande kvinnor vi vill
ha slut på
vi viil en varmare och

gladarc mänsklig gemenskap och därför
går vi till storms mot könsrolltänkandet, mot indelningen i mans- och kvin-

nofållor!
Och :;å gick

mar-r henr och var r'äldigt
glacl. Glacl ör'er att det finns n"rän och
kvinnor som verkligen gör en insats fiir
att rrasa sönder clet gamla könsrollsrnönstret och r'är,a c'tt nytt och vetti-

gare mönster

fijr kr,innors, mäns och

b;rrns lir'.

storstadscentruln r.lt

till

barnstugor-

v.

s.

"'Enligt sckr. Holnrbcrg skullc cn ökning
11\' r.r:rtionirlproclulitcn rrccl 50-60 proccllt
bli re:r-ilt;rtct onr clct vorc nröjligt ett r.itt
r-rtnvttja r'lcn kvinnligrr .rrbctl;lirrrl-tcn.

Glöm inte
Uietnaminsamlingen
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Barnens fredliga samleunad
Förra året hade vi inte julgran.
Inget besvär, inga barr och för all
del ingen grandoft heller. I år
tänkte vi nog spinna vidare på
denna nya tradition. När barnen
är stora och barnbarnen så små
att de håller sig hemma på julafton vore det ju dumt att inte
passa på. Traditionen att göra julgranskarameller med barn, barnbarn och trevlig släkt upprätthölls dock och de inte alltför anslående resultaten skänktes bort
med varm hand.
Barnen tycktes dock ana att
päronen (j*, vi föräldrar heter
så numer) var på avvägar och 1:a
sonhustrun ringde dagen före julafton:

Du har förstås redan gren,
annars sitter jag faktiskt med två
och vi skall ju resa, dessutom.
Givetvis togs granen emot
med kärlek dessutom. Vem kan
stå emot en ensam gran dagen förs julafton. Den var vacker och

lagom stor och den doftade förledande, lza sonhustrun organise-

rade ny fot, den gamla läckte,
trollade fast de elektriska ljusen
och måste sedan försvinna i ett
moln av julbestyr. En gran med
bara ljus är nog bra i en trappuppgång, men en familjegran år
det inte. Päronen fick sätta sig
och sno ihop julgranspynt helt
allena i stället för att julstäda och
skriva vers.

Klädd blev den och

i

,,,,:'

'ai-..; r,.:

full

med

karameller. En sådan gran kan
man ju inte göra sig av med hur
som helst och så hamnade
julgransplundringen.

vi då i

Barn och barnbarn i den närmaste vänkretsen ringdes ihop

och spänningen var stor på alla
håll. Gästerna var alla moderna
vane att umgås
daghemsbarn
- märkbara hämmed folk utan
glada och lättillgängliningar
ga och-inte det minsta benägna
När jag var barn var
att slåss.

begreppet- pojkar

liktydigt

med
en hög cheviotklädda varelser
mitt på golvet; ur högen stack
upp smala ben prydda med svarta

yllestrumpor och längst ur ett par
lackskor. Med dessa besynnerliga
figurer kunde verkligen små klo-

ka fliokor inte föra ett vettigt
till nutiden.

samtal. Men tillbaks

4 år
En
Först kom Rakel
- händelsevis
-.
suverän person, som
råkat sätta en vante på ena foten
en
och en socka på den andra
betydelselös fadäs, som inte kom
varken henne eller någon annan

att lyfta ögonbrynen.
Vi skall ha så trevligt, pjoll-

-

vi

skall leka och
dansa. Inte den där otäcka Skära
havre utan Räven raskar över
isen, som är så rolig.
Den är inte rolig alls, sa Rarade värdinnan,

- vi skall sjunga en sång som
kel,
jag har skrivit själv.
Sången var fin, den handlade
om en blomma på en äng, men

den var faktiskt litet svårsjungen
och när alla samlats bönade värdinnan än en gång för Räven raskar.

Vi kan väl ta flickornas och
visa åtminstone.
pojkarnas
men inte Grinolle, inte
Ja,
-

Grinolle, viskade Rakel förfärad.
Och så blev då den psykologiska
nöten knäckt.
Bland gästerna var en liten sovjetmedborgare och vi var mycket

nyfikna på hur språkbarriären
skulle forceras. Liksom Jerikos
murar föll den för trumpetstötar.
Mössor, musikinstrument av diverse slag, småbilar och övrigt
fiskdammskram gjorde sällskapet
till en internationell enhet. Yngs-

ta barnbarnet, som modulerar
långa, eleganta meningar, som
dumma vuxna inte förstår, flöt
fullsiendigr in i sammanhanget
tills han lyckligt somnade i något ledigt knä.
Martin, 6 ät, anförtrodde oss
vid avfärden:
Det känns atr man börjar
bli- gammal. Jag orkar inte så
mycket som Volodja som bara är
fem är, och vuxna människor
dom orkar ju ingenting.
Volodja i sin tur förklarade att
hädanefter skulle han bara leka
med svenska barn och så med

Martin, för han var inte svensk,
han var ryss precis som Volodja.
Det var ju det finaste beröm han
kunde finna på för Martin.
Tisbe

Program ftir Syduietnams
nationella befrielsefront

I.

Störto den omerikonsko imperiolismens förklöddo koloniolstyre.

2.

Skopo en bred fromstegsvönlig politik.
Byggo upp en siölvstöndig
och suverön ekonomi och

3.

regering drq tillbqko ollo sino trupper, qll militör personol och ollo vopen från Sydvietnom, ovvecklo ollo omerikonsko militörboser dör
och sögo upp sin "militörollions" med Sydvietnom. Den
regeringen
omerikonsko
måste upphöro med sin intervenfions- och oggressionspolitik i Sydviefnom. Enligr

levnqds-

Genöveovtolen måste den

Sönko iordröntorno och ge-

to upp med sinq krigshondlingor emot Nordvietnom,

förböttro folkets

nomförq en iordreform

5.
6.
7.
8.
9

.

I0.

i

syfte qtt skoffo iord åt iordbrukornq.
Demokrotisero utbildningen
och kulturlivef.
Skopo en nofionell orm6 för
ott försvqro'Fosterlondet.
Gorontero likstölldhet mellqn oliko notionqliteter och
mellon mön och kvinnor.
Föro en fredlig och neutrol
utrikespolitik.
U pprötto normq lo förbindelser mellon de bådo zonerno och förberedq londets fredligo återförening.
Bekömpo qngreppskrig och
försvorq vörldsfreden.
(20 december I 960)

Nordvietnams fyra
punkter

I.

Tillförsökro det vietnomesisko folket dess grundlöggon-

de notionello röttigheter:
fred, oberoende, suverönitet,
enhet och territoriell infegritef

. Enligt

Genöve-överens-

kommelserno måste

De omerikonsko imperiolisternq krönker Genöveovtolen. De ör skomlöso oggressorer och krigshetsore, def
vietrromesisko folkets dods.f

2.

USA:s

och upphöro med sino övergrepp på Demokrotisko Republiken Vietnoms territorium och suverönitet.
2. I qvvokton på Vietnoms
fredligo återförening medon
Vietnom'fortforonde ör uppdef ot i två zoner, måste de
militöro ovsnitten ur 1954
års Genåve-överenskommelser om Vietnom strikt respekterqs: de två zonerno måste

qvhållo sig från qtt delto i
militöro ollionser med frömmqnde mokter, och det får
inte finnos någro utlöndsko
militörboser, soldqter eller
militörpersonol på deros

Sydvietnoms

3.

''#

Det hiöltemodigo sydvietnomesisko folket och dess befrielseorm6 ör fost besluien
ott göro sitt yttersto för qtt
uppfyllo sin heligo plikt ott
drivo ut de omerikonskq imperiolisternq för ott befrio

Sydvietnom och försvqro
Nordvietnom.
4.

inre

ongelögenheter måste skötqs ov det
sydvietnqmesisko 'tolköt
siölvt, ienlighet med Sydvietnqms Notionello Befrielsefronts progrom, uton frömmonde inblondning ov något slog.
4. Vietnqms fredligo återförening skoll skötos ov det vietnomesisko folket i de bådq
zonernq, uton 'trömmonde
inblondning.

Sydvietnqms hiöltemodigo

det.

respektive områden.
3.

I

iender.

folk ör beslutet ott drivo bort
de qrnerikonsko imperiolisternq för ott befrio Sydvietw
nqm, uppnå oberoende, demokroti, fred och neutrqlifet ,'&
och slutligen återförening ov w
det vietnomesisko'fosterlon-

omerikonskq regeringen slu-

förhå llonden.

4.

Nationella befrielsefrontens
fem punkter

#

Sydvietnoms folk utirycker
sin diupo tocksomhet till ollq
folk i vörlden, som vill fred
och röttviso, för derqs helhiörtode stöd och förkloror
sig berett otf motto vorie
form clv hiölp, öven vopen

,ff

:

och onnqn

5.

krigsmoteriol,
från sinq vänner i de fem
vörldsdelqrno.
'Förenode som en mon gör
helo vårt bevöpnode folk

r

j

hiöltemodigt vidqre och

ör
bekömpo
och besegro de omerikonskq
ongriporno och de vietnomesisko förrödorno.

fost beslutet ott

(uttolonde ov Sydvietnoms notionello
frielsefront den 22 mors 1965)

be-

ry

Genöveautalen au 1954
Förbiuder f römmonde truPPer
och militör personol i Vietnom,
stodgor ott ingo militöro bqser
som står till frömmqnde mokters
förfogonde får uppröttos inom
de två zonerno,

förkloror ott principerno om oberoende, enhef och territoriell integrifet skoll göllo Vietnom.

;

r

{,

(ur sommondrog ov slutdeklorotionen)
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