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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svensko kvinnors vönsterförbund hor i korthet följonde historio. 1914
bildodes föreninge.n Frisinnode kvinnor under porollen: Mot krigspsykos, för demokroti och för kvirrnornos likstöllighet. Ar 1931 utvidgodes

{örbundet sö ott ett somorbete blev möjligt mellon ollo kvinnor som
önskode en somhöllsutveckling ivönsterriktning. Dö fick förbundet sitt
nuvoronde nomn.
Förbundet vill verko för fullstöndig likstölldhet mellon kvinnor och
mön och för kvinnornos deltogonde ifull utströckning pö ollo omröden ov det ekonomisko, sociolo och politisko livet; för erkönnonde ov
och respekt för kvinnornos vördighet i fomilj och somhölle.
Förbundet vill verko för somorbete mellon kvinnor iollo lönder och
med oll kroft deltogo iströvondeno ott uppnå och befösto en voroktig fred, ollt fromtidsorbetes grundvol.
Ar 1946 onslöts Svensko kvinnors vönsterförbund (Swedish women's
left federotion) till Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund (l(DV).
KDV hor 1967 onslutno orgonisotioner i74 lönder med omkring 200
miljoner medlemmor. Dessutom hor KDV kontokter med kvinnoföreningor i ytterligore 45 lönder.
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Kvinnor i familien

SVENSKA KVINNORS

Dcn moderna lanriljcns urveckling på basis av lika rärtighctcr, lika
sk;rlcligheter och crr gemensamr ansvAr för fanriljens båda parrer.

VANSTERFORBUND

Garantier för fanriljcns bcskydd genon sociallagstiftning inncfattandc.
skydd för n-rödrar och barn genon-r bättrc levnaclsvillkor
bostäcler,
föcla, hälsovård, scrvicc, uppfostran. I{cspckt för birrnens- rättigheter.

Box 3021, 161 03 Brommo
Tel. 87 79 14

Kvinnor i l,rkesarbete
erkännanclc: av kvinnors rätt till arbctc, full tillrång rill alla
områdcn av dct cl<ononriska och sarlhälleliga livcc, tillänrpning av
principen "1ika lön f ör arbctc av lika värde". Yrkcsutbildning för
flickor och kvinnor. Förbättrade r,rbetsförhå1landcn och lcvnadsviillior. Försäkringsskydci. Rätt för kvinnor att äga jord. En ny syn på

Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås 1968

Fullt

hcmarbeters fördelnins mellan r-r-ran och hustru.

Kvinnor i samhällslivet
Rcspckt för kvinnornas värdighct. Kar-rrp nrot felaktir:a åsikter om
irvinnornls ro1l. Itci-strätt och valbarhet på sar.r-rn-ra villkor som män.
Iiätt att ta del i lcdnineen av statens angelägenheter. Slut på analfabetisr-r.rcr-r. Rätt ti11 utbildning på alJa stadier.
Soliclaritet rnecl Vletnams kvinnor och barn
Konkreta åtgärdcr sorl ,bör vidtagas i en anc'la åv solidaritcr :ncd
Vietnems kvinnor för att få slr.rt på USA:s r'flgrcssion: stöd åt kvinnor
i Irörenta staterna och andra liindcr vilka kän-rpar för att göra slut
pe det krig sonr för:. av.lcras rcgeringar. ltätt för alla folli iill sutcränitet och självbestänn-rande utan inblandning i cleras inre angeläeennetef.

Kvinnor i kamp för nationellt oberoende, demokrati och fred
Försvar av och respekt för dcmokratiska och n-ränskliga f ri- och
rättighetcr. Solidarität med alla politiska fångar och förfäljda. Kamp
rnot militarism och fascism, rasdiskrimir-rering och apartheid. Försvar
av världsfreden n-rot alla aggressionskrig, n-rot förberedclser till kärnvapenkrig. Förbud n-ror kärnvapcnprov sanlt mor tillr.erkning, lagring
och användning av ,kärnvapen. Likvidering av n-rilitärbaser på fiemmande länders oinråden. fi1'görande av tvisrcr r-r-rellan länder genom
förhandlingar. Allmän och Tullständig avrustnir-rg. Fredlig rår,".o
nrellan stater med olika sociaia och ekonomiska sysrem.

UR INNEHÄLLET:
I)c rlänskligrr rättighett'r'n:r
liränlininq av
L)iskrinrincrins av klinn,r
n-ränniskor'ärdct. Ine Möller
Iir inn,rrnrs f rcclsriirclsc ; USA rärcr .
L)cn fiirsta lilinn;rn. \r'vrll av l'-lin Vägner ....
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l.ra. Tlii seg()r ay Emilia Fogelklou-Norlind ....
Dc fvra vi)ddlurcn
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fIE MÄNSI{LIGA
RÄTTIGHETERNA
1948 antog FN:s generalförsamling en allmän
förlilaring om de mänskliga rättigheterna.

Är

Artikel 3 lyder:
Enrtar bar

rätt till liv, frihet ocb personlig säkerbet'

Artikel 5 lyder:
Ingen må utsättas t'ör tortyt' eller gry1ry, omänsklig eller lbrnedrande bebandling eller bestrat't'ning.
"De flesta hårt arbetande människor är hänvisade tilt våra största massmedias urval av nyheter och
kommentarer. .. När FNL nyligen skulle få teckna
sin historia för oss i TV fick vi se en bild av en motståndsman vars 'terrorverksamhet' bland annat var
förlagd till högkvarteret för den amerikanska psykologiska krigföringen i Saigon. Det sades: 'FIan är
hård, skulle aldrig bekänna under tortyr.' Och marl
hur
förstår att ende problemet är denne hårdhet
skell man få alla vietnameser så mjuka att de talar
med metoder sonl
när västerlendet förhör dem
utarbetas akaclemiskt i högkvxrteret för clen anrerikanska psykologiska krigföringen...
Det finns fihner, trglta av västerlänclska fotogrefer, som visar hur det går till när USA:s marinsolcla-

Arrikal 23 l. ocb 2. lytler:
Envar har rätt till arbe te, till t'ritt t,al aa sysselsättnins, till rättztisa ocb tillt'redsställande arbctst'örbållan'
dei ocb tilL skydd mot arbetslösbet. Envar bdr utan
åtskillnad rätt till lika lön Jar lika arbetc.
Kvinnorna tillhör de stora människornassor som utsätts för diskriminering.
lngen revolution har pågått så länge som hvinnornas.
Ingen undertryckt grlrpp rymmer så många nöjde
som kvintrornas.

Det finns endast e n anledning att dela upp mänskfortplantningsttppligheten i kvinnor och män
giften. På alla andra områden är skillnaderna mellan individcrna större än skillnaden rncllan könen.
I mänsklighetens barndom -- jägarsamhället - var
kvinnorna starkt handikappade genom havandesliap
och amning.

'froligen upplevde kvinnorna en viss storhetsticl

på

några tusen år i samband bland annat med att dc
upptäckte jordbruket.
Det skulle vara en vinst ej blott för kvinnorna utan
för hela mänskligheten om kvinnorna hade ett sam-

ter renser upp en by, hur gasen leds ned i Vietnams
underjordiska kamrar... Napalm är inte ett annat
det är en alldeles verklig
ord för tonårshysteri
mängder varie dag över
stora
eld. Den kastas ned i
enligt den nordamerioumbärlig
är
Vietnam. Den
den
tränger ned i de un'emedan
militären
kanska
derjordiska gångarn a" dår fienden alltid gömmer sig'.
nyanserat omvärlden än försöker se på detta
gel6 som kallas napalm så åstadkommer det död och

Hur

olidliga brännsår för de människor som träffas

av

det."

Ur

Sara Liclmans

rrtiklar i AB mars 1968

I
[)c ;rnrcrikanskir kvinnornl i WSP har längc kämpat mot
tillvcrkning och transport av naprlm. Nu scnast läser vi
iDN 10.3 19(>8 ett husm<iclrer iNcw York delat ut ett
upprop till 25.000 frmiljcr mccl uppmrnins irtt intc köpr
niiplra pr,rclukter från I)olv Cherlical Company vilket
[rl,rrrrl nrii.ngl ,rnclr,r vrrror tillverk,rr rrll cien nlprrlrn soll
nLr .rnvliucls

i

Vietu,rrrr.

i jämbredcl med männen. Ett samhälle måste bli snedvridet när hälften av medbor-

hällsinflytande

gal'na är eftersatta.

Grundförutsättningen för ett ökat samhällsinflytarrde
är elionomisli självständighet genom eget arbete.

Vi har att övervinna:
Tusenåriga fördomar och dagens propaganda.
Månge fiickors därav betingade olust att satsa hårt
på en utbildning sorn leder så långt deras förmåge
r:träcker sig.
Svagt underbyggda uttalanderl av experter och andra
om att en rnor betvder rnera än en far för det lilla
barnet.

Vi behövcr:
Fullt utbyggd samhällellg service fijr barn.
Koltrre arbetstid och vårdbidrag för srnåbarnsfiiräldrar'.

skattesystem som är neLrtralt i fråga om kön oclt
civilståncl och som stöder barnförsörjningen så att
alla våra barn får en br.r uppväxtmiljö.

Ett

Diskriminering av kvinnor "övertygacle om att

lör ett lands totala och t'wllständiga

wtaechling, f ör r.,ärldens aälgång och t'ör t'redens sah krävs
ett maximalt deltagande av bvinnor såväl som av män
inont alla områden."

Dessa ord återfinns i inledningen till en nyligen
antagen FN-deklaration. Efter att ha haft erfarenheter från en del internationella konferenser och se-

minarier blir man glad över ett dylikt uttalande.
Man får ibland ett intryck av att talet om könsdisl<rimineringar inte direkt behandlas fientligt eller
ovänligt, men på ett överlägset beskyddande sätt som
om de manliga deltagama tänkte: vi måste ju ta
upp detta, men låt oss snart övergå till viktigare saker. Det är klart, att ras- och andra diskrimineringar

err

hur pass fi kvinnor som själva inser det förned-

rande i den situation, de befinner sig i, måste man
glädja sig över alla steg framåt, och det är ett ganslia stort steg, när FN:s generalförsamling med sin
heterogena sammansättning förklarar, att alla lämpliga åtgärder bör vidtagas för att få bort alla lagar,
sedvanor eller bestämmelser och praxis som diskriminerar kvinnorna och att mäns och kvinnors lika
rätt bör skyddas. Detta står i art. 2, och i art. 3 talas
det om att den allmänna opinionen bör uppfostras
och att man på nationell basis bör försöka morarbeta
fördomar och föreställningar om kvinnors underlägsenhet.

rnindre viktigt.
Ett ganska betydelsefullt steg till förbättring av
forhållandena togs emellertid den 7 november förra
året, då FN:s generalförsamling antog en deklaration
om avskaffande av diskrimineringar av kvinnor
er1 händelse som föga observerats i svensk press,
ehuru t. ex. lydelsen av artikel 1 :")

Deklarationen fastslår givetvis kvinnans rätt till
rösträtt, valbarhet, utövande av ämbeten och offentliga uppdrag samt hennes likställighet med marlnen,
när det gäller att förvärva, ändra eller bevara sin
nationalitet. Om dessa frågor finns tidigare FNkonventioner ( 1952 ärs konvention om kvinnors politisl<a rättigheter och 1957 ärs konvention om sifta
kvinnors nationalitet).
Början av arr. 6 lydde i den av kommissionen fiir
hvinnornes ställning antagna deklarationen:

"Disleriminering aa leainnor aarigenom mäns och kainnors lika rätt lörnehas ocb begränsas, är i grwnden orättt'ärdig och innebär en bränkning av männishoaärdet."

"AIIa lämpliga åtgärder, t'örst och t'rämst lagliga, skall
vidtagas t'ör att tillt'örsälera hainnor, gifta eller ogit'ta,
sdn?md rätt sont män inom civilrätten etc'."

bordc ha uppuriirksammats, då der-r åtrninstone teoretiskt innebär en framgång i kvinnornas långa kamp

undcr clet att

allt där de förekornmer, men
det gör inte avskaffandet av könsdiskrimineringar
måste bekämpas över

för likställighet.
Visserligen står det om mäns och kvinnors lika

ritt i FN:s stadga och i

om

den allmänna förklaringen

människar-rs rättigheter, men

där de

jag vet inget land

i

den allmänna förklaringen upptagna rättigheterna helt tillämpats i praktiken. I rättvisans namn
måste dock sägas, att många av länderna ännu inte
har ekonorniska rnöjligheter att följa vissa av prin-

ciperna, åtminstor-re

i socialt och ekonomiskt

hän-

seende.

Deklarationen om avskaffandet av diskriminering
av kvinnor har utarbetats av FN:s kommission för
livinnornas ställning och har nu, enligt min mening,
entagits

i

en något försämrad version.

Man kanske kan säga, att en deklaration inte betyder så mycket, hade det varit en konvention, som
medlemmarna uppnanats ratificera, eller åtminstone
en rekommendation hade det varit betydligt bättre.
Det är sanr, men har man arbetat länge för kvinnosalien och vet hur segslitna gamla traditioner är och
'r) iiversättning av artiklarn;r har ejolrs av förf.
2

i

dcn xnrilgna IrN-deklarationen till-

lagts:

"Utan t'Art'ång t't;r skyddet av samntanhållningen oclt
endräleten (harmony) i t'amiljen, som larblir aarje samhälles grundläggande enbet, shall alla lämpliga åtgärder,
särsbilt lagliga, oidtagas t'ör att tillförsäkra kr.,innoi, gilta
eller ogilta, sd,mma rätt som män inom ciailrätten eti."
Tillägget innebär, enligt min mening, en försvagning av texten. Vad hindrar reaktionära och traditionsbundna starer att förklara
ifall, som der he-

^tt,ha samma rärr som
ter i båda texterlla, kvinnor skall
nän atr förvärva, förvalta, äga, disponera och ärva
egendom, detta kommer atr försvaga sammanhåll-

ningen och endräkter-r i familjen? Samma resonemang
kan föras, när det gäller gifta kvinnors .juridiska kapacitet och rätten till personlig rörelsefrihet. E,n passus i kommissionens rext om kvinnors rätt till val av
hcrnvist och bostad har även strukits i FN-deklara-

tionen.
I samme artikel står också, att kvinnor skall ha
samma rättigheter som män att fritr valja make och
ingå älitenskap. Under äktenskapet, vid skilsmässa

;

och rrär det gäller barnen skall de ha samma rättig-

kränkning av människovärdet
heter och skyldigheter.

I

samtliga

fall skall barnens

intreisen vara avgörande.

I artikel 9 fastslås flickors och kvinnors lika rärt
till utbildning på alla nivåer, även när det gäller
tuniversitet, tcklriska läi'overk och olika yrkesskolor.
L.ärokurscr, skolutrustning och lärarnas kompetens

låtcr livinnor att ta sig lcdigt under ett år i

anställel kvinnor.

Det är ju så att särskilda privilegier alltid

bör vara lilivärdiga är,en om det inte gäller samsko-

lor. Detta är viktigt i utvecklir-rgsländerna, där fliclior
om de överhuvud raget får undervisning
ofta -får nöja sig rncd lägre kurser och mindre kon-rpetenta lärare.
Elionomiska och sociala fc;rhållanden behandlas i
art. 10. Rätren till yrkesutbildning, till fritt val av
yrlie och sysselsättning och till befordran slås fast och
lilialedes rätten till lil<alön och lika behandling när

det gäller arbetc av lika värde. Efter

fritr val

av

i kommissionens texr:
"lrcd dc undantag soin betingas av arbetets farliga

),rlle och sysselsättning står det

och svåra beskaffenhct". Dcrta har stnrkits i den av
Irirl antagna deklarationen och ersatts med en punkt
3, r':rrom mera neclan. I(vinr-ror skell vidare ha lika
r;itt till se^resrer, pension, ersiittr i'g vid arbetslös-

hct, sjukdom och .rnnrn arbetsofönr-råga samt lika
riitt till farniljebidrail; clet senrre är också viktigt ty
i
lä'der lämnirs c'dast bid'rg till fanriliei cliir
'åsre

intc hal yrliesarbetc.
i)unkr 2 i ar:. lO lycler:

Irrrs"r'in-r

"l;.;y at1 lörcb,ygg,r diskrintincring. azt lc.oinr<tr på gruncl
,tu,c,Rl.eilskdp clte.r mott erskap oclt Jör.1tt g(t.).dittL,ra dcras
c.llektiva

rätt till

arbete shall åtgärder aidtagas

för att

lör.cbygga da.ras ar.,:leedande r,!d äEtenskap eltei bnirrb;r,l
ocb t'ör att.t'örse dern med betald moderikopsledighet oclt
yarantcra deras åre;'rtändande till tidigare inställåinp ocb
t'ör att. tillhandahålla erf orderlige soci"ala t'ar*å.ner:, i"[trdera:ide anordningar t'ör aårdn2d o, born.,'

Denna text förefaller utmärkt och r.nan glömmer

lätt de

olägenheter som dylika åtgärder medför,
om dct inte är samhäller utan den private arbetsgivaren sor-n skall betala ersättning vid moderskaps_
ledighet och anordna daghem; det senare är failet
i en del länder och har medförr svårigheter för gifta livinnor att få arbete, särskilt väl båtalda
".b"ån,
och befordran. I vårr land ingår ju moderskapsbidreg och ersättning för förvärvsarbetande möårars
förlorade arbetsförtjä'st i sjurl<försäkringen, vilket är
föredömligr, äveu om kanske ibland 90-dagars ledig_
het är i korraste laget. I vissa länder har k"vi'no,. ,iu
fått rätt till ett års ledighet vid barnsbörd, de får

givetvis inte betah hela riden, men det har

i

alla

fall försvårat arbersmöjligheter för kvi.'or. I Fra'krike tillkom r. ex. en lag i decernber 1966, sorr till-

sam-

bar-rd med moderskap och förpliktigai arbetsgivare
att ge Ccm företräde vid återanställning med bevarandc av alla tidigare åtnjutna förmåner. Följden
her blivit arr numera många srora företag ogärna
måste

betalas och det blir kvinnorna som får betala
arE
- ofta
rnännen har del i barn och farniljeansvar glöms

bort. Det behövs flera och bättre daghern överallr,
inte minst i vårt land, men det är samhället och i
rnåir av förmåga föräldrarna själva som skall stå för
liostnadcrna, inte den private arbetsgivaren, ty i senare fallet inverkar det menligt på kvinnornas
ju1 har sett exemställning på arbetsmarknaden

pel hiirpå i Sydamerika.
Nu kornmer jag till sist till det, enligt min åsikt,
ytterst olyckliga tilliigget i FN-deklararionen, purrkt
I i ert. 10 som lyder:
"

Åtgilrr!er vidtagna f ör att sbydda kvinnor

i ,uissa sla1s
ii)

rtrbetctz a.o orsaker osle.ilja.ktigt förenade med (inherent

t!eras fysislea natu.r skall inie betraktas som' diskriminerdnde."

Dctra har givetvis tillkommir som försvar för del-

v s förirlcirac'le lionvcnrioner och rekommendationer
rlir:'rqn.r ev iutcrnatior-rella a rbetskonferense r, enligt
villia visse arberen bör förbjudas för kvinnor och
nrincleråriga. Dc från början välrnenande och delvis
bcfoqede siirbestiimnrclscrna för livinnor har, det har
lnternationelia Arbe';sbyrån siiilv erkänt. ofra inne-

burer ctt handikarp i.;t kvinnors förvärvsarbete.
l''Ien måste ocliså fråga sig, hur länge vuxrla kvinncr skall tolerele att ständigt jämställas med minCeråriga. Bestiimmclserna har också tillkommir uran
undersökningar om ett visst arbete är skadligare för
kvinnoi än för män. På sista tiden har nran dock
börjat vetenskepliga forskningar om skillnader mellrir mäns och livinnors fysiska och psykiska egenskaper. Fl'ån en undersökning gjord av dr Karvonen
vid Världshälsoorganisationen kan nämnas, art kvinnors muslielstyrlia är i allmiinhet endast 55 procenr
rv mäns, men cler varierar individuellt och vid rnätnin3ar her mln ofta inte ktinnar skilja mellan muskclstarka li.vinnor och rnuskelsvaga män. I(vinnor
trörtnar fortarc, niir det gäller ai:bete sorn fordrar
muskelstyrka, men i andra avseenden är deras motståndskrafr srörre, kvinnor har lättare art uthärda
umbäranden, smärror och brist på sömn (det senare
är betecknande när rnan tänkcr på ivern att skydda
kvinnor för nattarbete).
Dct är självklart, att arbetarsliydd behövs, ävcn

Diskriminering

lv kvimor

ett vidgat sådant, men det är arbetets art sr:r-n bör
vara avgörande, inte individens kön. I Sverige har
vi lyckligtvis gjort oss av med de flesta särbestämmelser för kvinnor, och Danmark och Norge har
inte haft sådana, men i de flesta andra länder hind-

rar s. k. skyddslagar den i deklarationen proklamerade lika rätten till arbete och till val av sysselsättning. Det är t. ex. ett faktum att den första av de

internationella arbetskonventionerna som de afrikanska länderna brukar ratificera är förbudet för kvinnor att arbeta på nättema. Man måste fråga: är det
ett skydd att låta kvir-rnor arbeta under heta tropiska dagar för lägre betalning än män som arbetar under de relativt svala nätterna? I vanliga fall
är nattarbete ingenting att förorda, men det är bättre betalt. Internationella Arbetsbyrån har också siälv

Till mina landsmän
Ni som överlevde i dödq stöder
ho öntligen förbormonde med er siölvo!
Gå inte ut i nyo krig, ni ormo,
som om de gomlo krigen inte vore nog.
Jog ber er, ho förbqrmqnde med eder
siölvo!

Mön, tog till mursleven, inte till kniven!
Ni skulle önnu hoft tok över huvudet
om ni inte gripit till kniven
Och det ör skönt ott hq tqk över huvudet...
Jog ber er, tog mursleven i hond, inte
kniven.

Born, ni måste qnropq ero föröldror
ott de skonor er från kriget.
Sög högt ott ni inte vill bo i ruiner,
och inte utstå vod de siölvo utstod.
Små born, - må de skono er från kriget!
Mödror, ni som också hqr ett vql:
ott tålo kriget eller inte iålo det,
iog bönfoller er, låt ero bqrn levo!
Må de tocko er för livet, inte för döden.
Mödror, låt ero born levo!
Övers. Gunhild Tegen
.tÅ

rnedgivit, att särbestämmelserna utgör ett handikapp
för förvärvsarbetande kvinnor, men lyckas ändå alltid få med något härom i internationella dokument
som gäller kvinnoarbete.

De av mig nämnda fläckarna i deklarationen hind-

rar dock inte, att densamma utgör ett framsteg

och

gärna instämma i uppmaningen till regeringar, internationella organisationer och individer
att arbeta för en praktisk tillämpning av de principer om lika rätt för män och kvinnor som anges.
Även i Sverige är det mycket som fattas, när det
man

vill

gäller jämställdheten

här, som det står

i

i det praktiska livet, så att även
deklarationen, kvinnornas män-

niskovärde kränkes.

Ina Möller

av Bertolt Brecht
De omerikonsko kvinnornos protestskivo mot kriget i Vietnom kon nu åter erhöllos frön SKV. Den
ör insjungen ov USA:s frömsto protestsångerskor,

blond onnot Odetto, Molvino Reinholds,

Joon

Boez, Bqrboro Done, Judy Collins med flerq. Vör
egen Viveko Lindfors löser Bertolt Brechts "Till
mino londsmön".
LP-skivo. Pris 25 kronor. Rekvireros frön Svensko
Kvinnors Vönsterförbund, Box 3021, l61 03 Brom.

mo. Tel. 08187 7914.

I{vinnornas fredsrörelse
i USA växer
I den radikala amerikanska tidningcn "Rat.nparts"
nr 7, 1968 står en artikel om den ovanliga rörelse
för kvinnoinflytande i USA som uppsrod tg6t. Där
berättas rnera om "den första kvinnan".

Där står det att rösträttsrörelseu åren 1906 till
1912 hade en ung resesekreterare som hette Jeannctte

Rankin. Det var rätt märkligt eftersom rörelsen vid
det laget låg i händerr-r u pä konservativa medelklasskvinnor och Jeannette redan då var pacifist
och Gandhivän. Hon valdes emellertid, sorn vi tidigare berättat, till medlem av representanthuset och

röstade ensam mot USA:s inträde i kriget. Snart nog
tycks hon ha lämr-rat den politiska karriären. Hon
reste i efterkrigstidens Europa. Hon besökte Gandhi.
Sex gånger har hon varit i L-rdien, senast 1,963 dä

hon kör bil
hon själv körde sin bil genon-r landet
omalltjämt. Någon gång under andra världskriget
valdes hon till kongressen och fick så möjlighet
att rösta mot USA:s deltagande även i detta krig,
delvis på grund av det hon sett i Indien av England
sorn kolonialmakt. På senare år har hon rest i Sydamerika och Afrika, studerat verkningarna av alnerikansk impe rialisn'r och upprnuntrat befrielserörelser. I USA har hon varit glömd.
Ramparts skriver att den nya rörelsen för "women
.Wilson
på hösten '1961,
power" föddes dä Dagmar
vågade grunda Women Strike for Peace (WSP) eftersom hon och hennes vänner tyckte att kongressen
inte gjorde nog mot kärnvapenhotet. Tidningen berättar också om den unga rörelsens framgångsrika
kamp mot HUAC (se Vi Kvinnor nr 2-3, 1963).
Man skriver art det gått utför för HUAC alltsen
dess. När de inkallade Mrs \{ilson på nytt 1964

Jeannette Rankin. Den första kvinnan

Kongressen, vald

vian Hallinan vars outtröttlighet vi känner. Hon for
ned till Georgia och började tillsammans med Miss
Rankin lägga grunden till den rörelse som skall kurrna göra slut på Vietr-ramkriget och skapa en bättre
fördelning av USA:s tillgångar de 50 staterna emel-

kom hon med blommor för herrarnas knapphål och
förklarade att blommorna symboliserade livets bräcklighet. Sen dess har hon fått vara i fred.
Nästa steg för den nya rörelsen togs den majdag
då Nan Prendergrast, fredskämpe i Atlanta,
inbjöd Miss Rankin att tala för en fredsgrupp där.
AP refererade henne och det började komma brev
från kvinnor i hela landet. En av dem som läste om
föredraget var Betty Meredith i San Francisco. I
hennes tidning fanns ett foto av Jeannette Rankin
och i texten stod det att det var orimligt att 10.000
amerikanska pojkar fått dö i Vietnam och att 10.000
amerikanska kvinnor kunde göra slut på kriget "om
de var beslutna att göra det även med risk för fängelse". Mrs Mederith tog upp tanken med sitr r,än Vt-:

i

från Montana 1977-19 och 1940-42.

lan.

1967

Nu har denna kvinnorörelse inte bara genomfört
en framgångsrik marsch i Vashington den 76 januari 1,968, den har redan fått en märklig bredd.
Där finns ledande kvinnor från religiösa kretsar och
judiska kvinnoorganisationer. Där finr-rs en sådan
känd socialvetenskapare som Betty Friedan. Där
finns ledande representanter för negerkvinnorna. Ja,
en lång rad kända namn från teatervärlden, förfat.

tare, forskare etc. Och rörelsen växer, även om den
inte är radikal nog för de unga universitetskvinnor
son-r bildat kvinnornas befrielsefront (\flLF).

Den första kvinnarr
Fottsättning från nunlnlcr 1-2,

dcm för en minut, Ingen tönkte: Vilko sokkunnigo orrföronden hon kommer ott hållo, vilken hjölp vi sko få med
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Men Joon fick inte löngre försjunko i sig sjölv.

Fru

Roberts, sösom den öldsto till ören ov de tvö ordförqndeno och ,den som ledde den öldsto föreningen, tog pö

ett mycket tidigt stodium ov frukosten till ordo, för ott
inte fru Nelson Brown, som togit initiotivet till festen,
skulle döri finno en onledning ott kommo före. Sedon
honn Joon inte svöljo möngo bitor mellon vorje tol, ollo
tolode de om mödon, som lög bokom denno stund, om
det nyo, frisko och befrionde, som med Joon skulle tillföros stotslivet. Dogens politisko situotion vidrördes blott
i ollmönno ordolog, men Joon misstönkte, ott det vor
ollmönno meningen ott hon pö ett nytt, friskt och befri-

onde sött skulle rösto för krig ! Hon gjorde ett försök
ott ovlocko desso beprövode kvinnor deros mening, men
dct vor tydligen inte deros ovsikt ott löggo from den vid
detto tillfölle. Sö toktfullo de ör, tönkte hon, de vill inte
pöverko mig. Nör tiden för kongressens sommontröCe
nolkodes, bröt helo söllskopet upp med Joon och de

tvö ordförondeno i spetsen, en rod ov bilor fönde dem
till kongressen, dör de skulle bevittno kvinnornos triumf.
Vid portolcn möste de lömno henne, endost gomlo
pompen fru Roberts, följde henne. - De borde egentligen vorit fli, sorn togit den plots, jog för idog, sode
Joon till hcnne, och Ccn gomlo domen smölog, - Det
blir oldrig de, som orbetot mest, som skördor frukterno,
Dö skullc historien gjort ett undontog för Anne Roberts, och det brydde den sig inte om. Adjö nu,
rnin flicko, och sköt er vö1.

s.ode hon.

Joon gronskode sig hostigt i spegcln, hon hode oldrig
förr sett sig sjölv sö blck. Böronde sino blommor pö
vönstro ormen som ett born, gick hon mot dörren. Mon

l,öll upp den för henne, nösto ögcnblick stod hon inne i
representonthusets sessionssol och sög sig omkring, oviss
om vort hon kulle to vögen. Hon kom sent, solen vor
redon fullsott, och ollos blickor riktodes mot den kvinn-

ligo gestolt, som steg in till dem. Hon tog ett por steg
fromöt, men stonnode sö plötsligt, övervöldigod ov blyghet, Mon hode sogt henne, vor hennes plots vor, men
hon hode glömt det, hon vor som en debutont, som för
försto göngen stör pö en scen, ollt flöt ihop för henne.
Klort stod för henne blott hennes egen oöndligo ringhet, konske inte i jömförclse med desso herror, som tittodc sö nyfiket pö henne, men såsom representont för
sino medsystror, för ollt det "egno, ryo, frisko och be-

frionde",

som .,.

Joon Richordson!Och sö med en göng som pö en givcn
signol reste sig helo porlomen'.et, ollos onsikten vöndes
mot llennc, och mon hölsode henne. Det vor ett sus i

hclo den storo so len.
Hon böjdc pö huvuCet till hölsning och tock, nögon
vor i detsonrmo vid hcnnes sido för ott ledsogo henne
till hennes plots, och hon följde lugnt, uton förvirring
mero. En stor lycko fyllde henne. Hon vor völkommen!
Mönnen hode togit emot henne, erkönt hennes rött ott
voro hör, givit henne löfte liksom ott lyssno till henne,
kvinnon istotens dörr. Och just nu tycktes hon imotsots

till sin blyghet nyss, ott hon verkligen hode något ott
sögo dem. Den strövsommo och onsprökslöso Joon
Richordson, som sott och tittode ner pö onemonerno i
sitt knö, medcn dogens session begynte, vor under dcn
förs':o holvi'immen borto i ett underligt rus ov hönförelse, l-'lelo hennes vo;-else genomdollrodes ov det sus, som
nyss drog genom solen, livets tokt inom henne hodc

stegrots, ollo förnimmelser höjts till högre plon, [.juso,
förvirroCe syner flögo genom lrennes hjörno, som hode
hyllninge6 nyss gött in i blodet som ett underbort och
s';cgronde gift. Den viljo till upphöjelse och förstoring
ov joget, som finns ivorje sjö1, hode slumrot hittills hos
Joon, nu vöcktes den med ens och tillfredsstölldes över
vonligo, rimligo grönser, | ,denno extotisko sekund hodc

hon förlorol vorje ögonmött för sin egen personlighets
rymd och den rr.öngd ov öro den kunde uppto i sig.
Hon förnom sig sjölv som ollsmöktig.
Men ruset förgick snort, eftersom Joon egentligen vor
en förstöndig och nykl:er person, och sedon hon öterfunnit sino normolo proportioner förenode hon sig med
de ondro i undron över presidentens dröjsmå1. Hon hörde tvö kolleger visko med vorondro: Det ör fredstumult
ulonför, hon kommer förstös inte förrön det ör kvövt.
Presidenten tolode utomordentligt, vor önnu mer övertygonde ön nör hon för kort tid sedon höll sitt sisto
storo fredstol. Allt mero eldod sjölv under onförondets
gång, förmödde hon helo sitt ouditorium ott se denno
krigsförkloring som uppröttelse för den skymf londetfött
tölo, och som ett ödelt och sjölvuppoffronde korstög tillliko. Mon skulle icke to be':olt ov fienden för sitt blod
och sino uppoffringor, sen segern en göng vor vunnen
Till och med de, som voro fost beslutno, ott deros lond
skulle to betolt, glömde sig - eller dolde sig med flit viftode och hurrode, Det vor nör Joon upptöckte hur
fullstöndigt domerno voro ett i stömning med den monligo försomlingen, som hon med en göng blev botod
för sin begynnonde lust ott löto sig ryckos med ov en!

.

Hennes monligo kolleger hode inte vöntot henne med
nögon sördeles hönförelse. De beredde sig i dog pö
presidentens tol till dem, och dess förutseddo innehöll
upptog dem löngt nrer ön Joons onkomst just nu,
Men i detto ögonblick, dö hon skyggode vid dörren
oclr sönkte huvudct under deros blickor, bcsegrode hon
6

ott styro londet! Men mon tönkte: Hon ör i ollo foll
b'lyg och ödmjuk, den lillo kongressledomoten, fröken

tusiosmen, Under det stormen brusode genom solen, då-

novell av Elin Wägner
node och gov eko, sott hon stillo oclr jömförde med ett
sjölvironiskt löje denno entusiosm med den svogo flökt,
som nyss gjort henne yr i huvudet ov föföngo.

lll
Det vor kvöllen innorr röstningen

i

kongresscn, scno-

Ul;onför porten stod Dick och voktode henne. - Nö
Joon, du gjorde ju lycko, min flicko? Hode du tönkt ut
hur du skulle uppför'o dig pö förhond, sö vor det skickligt giort, nei, bli inte ond pö mig nu, jog sög völ frön
prcsslöktorcn med min godo kikore hur noturlig du vor.

ten hode röstot sommo dog,representcnthuset skulle
bekröfto beslutet om krig i morgon, Uttröttod, nöston
ihjöldiskutcrod, led och org kom Joon hem sent efter
cn völdig rnottogning hos en politiker. Det mötte ho
spritt sig ett rykte, ott hon inte vor pölilig, ty folk hode

- Vor hygglig, Dick, sode Joon, med en bedjonde

visst som en könt sig oerhört frestod ott lovo ollt vod de

blick, det ör verkligen ingen sok ott skömto om ott voro
dcn försto kvinnon i kongressen just nu.

- A, hor du redon mörkt, ott det blöser pö höjderno?
Nej, ollvorsomt, stockors Jin, det ör en fördömd historio. Gå oldrig ut uton revolver, eller lögg dig sjuk, vet
du, dct vore konske det bösto. I morgon kommer mon
ott to ner dig för ott ovtvingo dig löfte om ott rösto pö
krig. Du kommer ott bli plögod dog och nott, nott och
dog, bokstovligen! Dummo Joon, vorför gov du dig in i
det hör? Du som kunde suttit pö löktorn och klondrot
ondro.

- Inte för min egen skull, vet du, sode hon. De gingo
genom de upprördo gotorno, dör tidningspojkorno skreko. Vill du följo mig till redoktionen, sode hon, det vore
skönt ott gö, men jog hor inle tid, och hon vinkode öt
en bil.
Joon sott och sög mycket fundersom ut,

- Dick, du hor vorit i Europo under kriget, sode hon,
ör det sont ott den storo möngden ov kvinnorno tönker
precis som rnönnen, ör krigsentusioster oclr notionolister som

de?

- Jo, tro mig, svorode Dick, det finns boro tvö sorters kvinnor som hor internotionello tönkesött: den lillo
gruppen ov den högsto ondligo eliten, som ser oportiskt på företeelserno och söker förstöelse och försoning,
och sö den något större, som ger sig åt föngor och invosionstrupper och ölskor ollo liko. Och jog fruktor, köro Jin, ott de senores verksomhet bör större frukt ön
de förros.
- Du ser soken för cyniskt, Dick.
- Om jog boro gjorde det öndö ! Men ser du, det som
nu hor kommit i göng, det möste utvecklos och gö from
till sin bittro fullbordon. Det kon inte hejdos, dörför ör
det synd ott sögo ett ont ord om presidenten, hon ör
boro ett verktyg, hon hor stretot emot i det löngsto och
sökt vrido utvecklingen in pö sidospör, men till slut möste hon ocksö med ivirveln och dro oss dit ollihop, Detto spel möste spelos till slut kosto vod det vill. Adjö
med dig, nu ör jog fromme. Res nu hem till dig och vill
du voro ifred och få sovo inott, sö lös dino dörror
med dubblo lås, Jin!

kostot sig över henne och hon hode hundro gönger

så

ville boro för ott fö voro i fred. Men underligt nog,
elruru hon under sitt somtol med presidenten i sitt inre
trott sig böro ge honom rött, vögrode hon sedon bestömt ott sögo det högt. En instinkt vornode henne frön
ott bindo sig önnu. Hennes motviljo för ott göro folk till
viljes stegrodes med vorje timme, oberoende ov om de
hode rött eller ej. Det vor omöjligt ott tönko eller besluto nögonting med desso mönniskor över sig som myror
pö kroppen.

Dö portieren ropporterode för henne, ott två domer
vöntode i hennes rum, fick hon törorno i ögonen.
Jo, jog kunde inte hjölpo 'det, sode hon urskuldonde,- det vor fru Nelson Brown, som kom först.

Joon skyndode upp och fonn mycket riktigt fru Nelson
i somtol med fru Roberts.

Brown

-

De ör vönner! tönkte hon, det bådor inte gott för mig.
Bödo domerno voro i stor toolett, fru Roberts bor en
lögholsod klönning ov sommo ljusblö förg som i Sverige
böres ov himlen och de ungo flickorno, men som förlönode en viss chorm öt hennes helo uppenborelse med
det mormorvito höret och de rynkigo, skörq kinderno,

Hon vor för visso exemplet pö kvinnon, som icke gov
sig i nögot orrseende önnu vid sjuttio ör. Den feto, stötligo fru Nelson Brown, med isvitt onsikte, blixtronde
svorto ögon och kolsvort hör, i vilket en tjock vit lönk
stod upp som ett frögetecken över ponnon, vor klödd i
vitt som Joon, men bor en utomordentligt vocker svort
spetsschol över oxlorno.

De ursöktode sig icke för ott de kommit, det

blev

Joon, som möste be dem förlöio, ott hon dröjt.

Gör ingenting, sode fru Nelson Brown, boro vi ör
de sisto som tolor med er, innon ni röstor, Fru Roberts
och jog hor oberoende ov vorondro bådo fött idön ott
invönto er hör och vi ör inte ett dugg trötto, vi kon tolo
hur lönge som helst!
Joon ryste invörtes, men sode ingenting, tog ov sig
koppo och hott, fick en pölskroge över oxlorno och slog
sig ned ott möto vod som kommo skulle, Gomlo fru Roberts' mening visste hon redon, men hon undrode ett
ögonblick, om fru Nelson Brown i betroktonde ov fiendskopen dem emellon och sin egenskop ov ordföronde i

Den förste kvinnan

"kvinnoföreningen för internotionellt somförstörrd" nröjligen ogillode omerikonsk intervention. I så foll skulle

hon löto de bödo trötto ut sig mot vorondro och kommo lindrigt undon.
Fru Roberts slog on en mycket beskyddonde ton från

börjon. Det vor ju hon och hennes förening, som över
huvud förhjölpt Joon ott nå den stöllning hon nu nått.
Och det vor ju dörför inte för mycket begört ott Joon
ovlode rökenskop, hur hon tönkte rösto. Hon hoppodes
med tillförsikt ott Joon stöllde sig på fosterlondets, röttens, frihetens och fredens sido.

Mot resolutionen olltså! frågode Joon, denno gång
med lötsod enfold.
För! ropode fru Nelson Brown. Vod onnors? hör
- intet utomkring, jog tycker ni borde förstö det nör
finns
jog, i o g s om ör ledore för en fredsförening söger er
det.

Joon tog med en suck forvöl ov sitt fåföngo hopp ott
de bådo domerno skulle trötto ut vorondro och beslöt
ott likovöl sö mycket som möjligt sporo sino krofter. Hon
sög från den eno till den ondro ov desso tvö kvinnor, sö
völ köndo sedon möngo ör tillboko från tolortribuner

riktig övertygelse... Det jog ville ho sogt, nör ni ovbröt
mig, vor ott vod som ör viktigt, ör verkon ov er röst på
stömningen blond kvinnorno och mot kvinnorno, Jog
fruktor mycket ott om ni röstor mot presidenten nu, så
kommer ni ott skopo ett södont misstroende just mot
fredskvinnorno, ott det blir dem omöjligt ott verko nögot för fromtido fred och somförstånd. Mon kommer ott
ge oss skulden för er hondling, och kvinnorno kommer
ott gå ur min förening mossvis! Vilket ni vöJ inte kon

viljo

öndå

?

Jq, det må nu voro, sode fru Roberts otåligt, men
ni-glömmer, fru Brown, det som ör önrru viktigore, ott
den storo omröstningen om kvinnons röstrött som jog
trölot med sö lönge förestår i Mossochusetts! Skulle
den försto kvinnon rösto ofosterlöndskt i kongressen, dö

kon det helt enkelt betydo ott vi förloror helo omröstningen, nu nör vi ör så nöro segern! Ni hor ov en slump
komnrit ott betydo mycket för oss ollo, fröken Richordsson, mon kunde nöston hoppots, ott ni skulle förstött
vilket onsvor det för med sig !
Det inser jog mycket völ, sode Joon lugnt. Jog me- onsvoret. Men finns det dö ingenting som ör viktinor
gore ön ott kvinnoröströtten vinner den storo segern hör

och illustrerode tidningor, Och det for för henne, ott de
i detto ögonblick soknode det ljus hon fordom sett hos
dem, då hon som ung flicko hönförd lyssnot till dem, då
de uppenborot för lrenne en ny vörld, skönkt henne ny
stolthet, visot henne en ny strövon.
Jog skulle voro tocksom, om domerno först ville
utvecklo, hur ni onser ott jog bör göro, sode hon i trött

just i år?
Nej, sode fru Roberts oförstående, nej, vod dö?
Hon hode orbetot i femtio helo ör på röströttssoken, Nu
sög hon ingenting onnot ön målet, som tycktes sö nöro,
ott hon kunde nå det med sin utströckto hond. Hode

ton.

ne

Ar ni verkligen osöker? Gummon Roberts' ögon
blevo plötsligt immigo ov töror, nå, dö tockor jog Gud,
hon knöppte hönderno, ott jog kom hit! Och dörmed
börjode hon med vonlig snobbhet och skicklighet, som
tolode om löng tröning, ott löggo upp ett helt föredrog,
om nödvöndigheten ov enighet, om den notionello hedern och mönsklighetens völ och kvinnons plikter.
Joon ertoppode sig sjölv ett por gönger med ott låto
sino tonkor vondro, och konstoterode med förvöning hur
nötto desso ord redon blivit för henne blott under tvö

Det kunde ju tönkos, svorode Joon stillsomt, ott
- ögonblickets oro hor logt sig, mon kommer ott se
rrör
på den försto kvinnons röst med ondro ögon, konske
som ett tecken pö kvinnornos sjölvstöndighet eller
osjölvstöndighet och örligheten eller tvörtom i hennes

fottigo dogor,
Medon fru Roberts hömtode ondon, possode fru Nelson Brown på ott follo in, hon såg mycket völ ott Joon
inte tog intryck.
Hur er röst ön foller, sö kommer porlomentet öndö- ott följo presidenten, det ör sjölvklort, sode hon, så
det ör inte det, som ör sö viktigt.
Men dö tycker jog ott jog kunde få voro i fred och
rösto efter min övertygelse, ovbröt Joon otåligt.

Js, noturligtvis sko ni rösto efter er övertygelse,
svorode fru Brown och betvong en uppstigonde förorgelse, vod vi vill ör just ott ge er tillfölle ott bildo er en
8

hon glömt vod det vor som ihennes ungdom gjorde hentill röströttskvinno.

f red

sviljo.

I detto

ögonblicl<, innon Joon önnu

tolot ut, slog det

fru Nelson Brown ott de hode med en ideolist ott göro.
och ott om de inte röttode sig dörefter, skulle hon gö
dem ur hönderno. Hon gick from och lode sin hördo
hond på Joons oxel, såg henne in i ögonen, bod henne
betönko de storo möl striden göllde, betydelsen ov ott
kriget ovkortodes så mycket som möjligt, nödvöndigheten ov ott fromtvingo en voroktig, röttvis fred. Med nögro ord berörde hon sitt långo orbete i fredens tjönst,
men hode hon ögt söner, sode hon, skulle hon görno ho
sett, ott de vorit med ien strid, dör hennes lond skulle
föllo utsloget till förmön för de storo ideolen.
Om jog boro inte visste, hur mycket grums, som följer
med i ideolens kölvotten, tönkte Joon, O, vod detto ör
svå rt.

Fortsättning i nunrrner 5-6,
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Vietnarnkonferens i Berlin
l\ r, innrlrnrts [)cnrok rrrtisli.r Vrirl.l:; l'iirburrcl lrrrr cn

i

nf

crnrt-

tioncll solic'laritetskonrmitti för Vicrnrrr"n, sonr arbctr-rt i
ilcra år. I)en sirnrnri-rnträcldc ilJcrlin I6-17 nltrs oclr

Si(V rcprcscntcr;rdes av undertccknad. Rcprcscntanter
f rån trettiofcn-r li-incle r cleltog. Irrån Norclvictnam korn
Vo Thi The och från I]NL l.c-Thi-C:ro och Nguvcn-NgocDung. Alla trc r,rrr r-necl på barnkonfcrcns;cn i Stockholrrr
liöstcn 1966 och sänclc vArnla hälsningar till sinrr svcnske
vänncr.

Ur Nguyen-Ngoc-Dungs (t. h. på bildcn) tal tar j:ru
nåsra axplock:
29 janu:rri 1968 inlcdc'les clor sror:1 of- Huc(, I);rnang och
fensivcn. I Saigon,
l-rr,rndratirls,rnclr,r
ortcr har bcf rielsearmön tillsemm;rns rncd bcf olkninse n
erövrat offcntliga byggnadcr, amcrikrtnskrr ernbessar{crr,
;rmcrikanska huvucikvartcren för l,rncls- och sjöstriclskraftcr, radio- och TV-stltioner.
90.000 f icnclcr har
- bl;rncl clcnr 20.000
stupat, sårats cllcr tillfånuatrrgits
från USA och satcllitländcrna. Dessutour her nrång.r gi.irr
över till bcfriclsc:rrm/'n. IJ:.rra i Huö har 1.000 solclatcr
och officcrirre gått övcr till bcf riclse :rrmdn. 1.800 f lyuplrrn
har förstörts
c'lvs. unsefiir cn trccljcclcl rrv USA:s lul't,15 flygplatscr hrrr ansripitc.
stridskraftcr i- Victnanr.
- rcst sig c'ch kiinrprrt
mot ir-rOverallt h,rr befolknini;cn
krrikterna. Hcla mrrrior.)cttrr'gerillqcns fiiivr'tltr.riugsrr;lprrrrrt
iir förlarrrad och clcsorglniscracl.
Intc r-r.rir.rst kvinnorr.rrr h,rr .lclt.rgit i striclcrn,r, bl:rncl
liirarinnor, studct'ttskor, arbete'rslior av tllikrr
sl,ru, konstnririnnor, husr-r-röclrrrr och uugrt fliclior. [)e har
ocli.så spcl,rt cn stor roll n;ir clct g;illt att övcrtrrl,r solcl,rter att övergc inkrälitarnas rrrnti.
Förlustcrnir ;ir oerhörcla. I Saigon förstörclcs på cr.r vccke 10.000 hus, 150.000 rn.inrrisk,rr blcv r.rt,rrr t.rli ör't,r htrvuclet. I Myth:r, dcn näst stöi'sr:r stxclcil iN'lckong-clelt:rt,
förstördes 4.000 hus, pr.rktiskt t.rrcr \rartcnda hus istedcn är skaclat.80 procent av dcr.r historiskrr st:rclcir Hu1'
clcnr tuscr.rtals

ir förstörd. - Hc]e fenriljcr utrotat\.
Undcr krigct Irar crr miljon victnan.rcsiskrr barn döclrlts
cllcr sårats
dct skullc svarrr till en kvarts miljun
- vi räknirr orn tiil svenska ftirhiillantlcn.:;vcnska barn, om
Vo Thi Thc från Nordvictnanr bcr|ittacie : 8,1 ar, 111
kretshr.rvudsti-idcr har bombats
en c'lel rinclrr r-rpp till 100
uånger. Alla byar i proviusen- Qu:rng-binh och Ha-tinh
och nästan alla i nrirhetcn a\/ Hai-phonr: iir så gott sonr
fullständiqt förstörda.

I .400 giur{cf lr,rr rrincrikrrirsl<.r urilrincn rrn f lllit
byar
r-rtnrcri kr-rstcn r.rnclcr 1967. Undcr trccl jc kv;rrtalct lnfölls

I

lrnoi

5O gängcr, övcr ccntrunr kastrrdcs nrer än 4.000
I oktobcr riktades 53 luftangrepp mot Hai-phong.

bombc-r.

'l

..

I

^
llll\'.lllrlCr
-1\lllL'rlKJll.ii'11.1

tion pcr rnårrird,

/U.UUU-öU.UUU ton ammUnl-

huvr-rclsakligcn sonr bombcr. Splittcrbornbcr fyllcl:r rncc'l små bly- eller plastkulor, som intc
l;yns pii rö'rtgenplåtar, envi'indes i stor utsträckning. Man
anviiudi'r ocliså kulor n.rccl spctsiga kantcr som orsakar
n.isteu oliiklig.r sår. Dessa splitterbomber kirn knappast
tiinfirrs ha nåsor-r anvär-rdnir.rg mot militära må1. I)cras uppgifr .ir crrb.rrt rrrr döc'la, såra och plåga människor, vuxna
och b;rrn" T;-itt bcbyggda lendsdelirr och städcr beläggcs
mccl "bonrL'tmattor" s'lr-n förstör irllt lcvandc. Fiärrstyrda
rirkctcr konccntrerirs o;i stiicienta.
F,n litcn strrcl, Ht, X.r, nrecl kn,rppt 6.000 invånare, har
Lrrsrrrrs iOr 1++ lr-rftanurcpp, 22.500 spriingbon-rber av olik,r
slrg,. 10.000 spiittcrbombcr, 6.200 rakctcr och 68 nrrpalmDOmDe

r.

Irloclnrvnning:rr, hrrvsbr.rktcr ocl-r nrinsta vattcndrag bomb,rrcle;rrs fiir :ttt hinrlrrr fiskct och rr.rr.'srro.rcrt.r,-r. Kustens byrrr bcskjLrts st;iuciigt.
lvlcn Pent;rgon får ocliså ciyrt bctal,r sina förbrytelser.
Hittilis har 2.800 flygplan skjutits nccl, diirev 1.067 uncler
196/, och tle t hrrr slictt också av kvinnlig nrilis.
'l rots clc orinrlisa sr'årishctcrr.rir utvccklas niiringslivet.
Unclcr o;irrclliga svirrighetcr arbetar böndcrna på ris,
l'riltcn, trrck vi-!re förb;ittr;rclc r-r-rctodcr får clc bättrc

sliiircllr .in unclcr frcclsticlcn. Inclustriprocluktioncn har
eikat mrci [i procer.rt sccl;rn 1964. Priscrnl har inte
Strglt.

intill 31 clcccrrbcr 19(rZ förstörc'lcs 6,12 skolor, 169 sjukhus och h;ilsovårclsccntrrler, ,113 kyrkor, 162 daghcm, 378
bostadscr-rhctcr, 6O nrrrrknaclsrorg och 505 vattcnverk och
clxrnrnlr. Tiots allt har antalet clcvcr i skolclrna ökat un-

clcr lrisårct 1967--68 i förhållande till 1964-65 rncd 36
procent. Nio nya högskolor har öppnats. I Hanoi har 20
poliklinike r, 102 arnbr,rl:rtoricr och 28 spcciclla me dicinska st:riioucr mccl ett hundratal läkarre öppnars.
Från cici-r striclbara ameriiranska kvinnoorganisationen
Worncir strilic for pcace l;.om mrs Helcn Ncering. Hon

ställdc irågan: hur är dct möjligt att intc alla USA:s
kr.innor i-ir crnot liricct? och gav fyre svar:

1) Scclan cle t krrllir

krige

t

startades

av Churchill

och

för mcr iin 20 år sedrtn har amcrikanen hiärntr'ättats ocl.r vct intc myckct om clcn verkliga situntiouen
Trur.nan

i

världen.
2) Arbete och välståncl består

till stor dcl teck vare kriijct. USA har allticl tjänat på krig. I båda världskrigen
sålclc de till båda sidorna. 15 procent (ungcfär 10 miljoncr) av de svsselsatta arbctarna iir direkt cller indirekt

bcrörda av krigct.
3) Patriotismcn till slut är också ett skäl:

Mitr lar-rd är nritt land, right or wronli.
- Vi får inte förlorr ansiktct i syclostasien cllcr i dcn
-övriga världcn.
. - Vi har aldrig förlorat ctt krig och skall aldrig göra
a) De tror på sl:rgordcn om frihct och dcrnokrati. Mc
Namara har sagt: "Vi kiimpar för att dec vietnamesiska
folket skall välia vårt siitt att leva!"
Mcn det finirs ctt annat USA. En freclsrörelsc växer
franr, i clcn ingår ung,r ocl-r gemla, studenter, professorer
kanske är li.vinnorna clc mest ahtiva. Det
cich kvinnor
f irrns cn red organisationer, Women strike for peace,
Irrccl och Frihct, thc Voicc of \forncn, Kväkarna, the
Fellowship of rcconcilaiiot.t, thc Lcftists, I)ubois-klubbarna, the Studeirts for e clcurocratic society. Dcssa orglnisrrtioner sitmarbctar i dernotrstratiotrcr, möteu, mccl brcv
och telesram:rktioncr osv.
Dcn sövjctiskrr dclcgater Zinaida I:et{oror,,a hade nyligcn bcsökt Norclvictnrrtl och sonr cn illr-rstration till Vo

Thi Thes tal visade hon en splitterbomb stor som en tennisboll ungefär och en stor paraplyliknande l'ratt av rishalm. Hon hade tyckt det var konstigt att barnen bar sådana jättehattar dels på huvudet och dels som någon sorts

tills hon förstod att de
sköld på bröstct
^tjänstgjordc
som nästarl Datetiska
skvdd för splittren f rån
de mördandc bo-beina.
Delegaterna från de många länderna berättade om vietnamaktioner från hela världen. I Västtyskland säljer man
dockor, i Frankrike och Norge små påsar mcd risgryn,
i England samlar man pengar. för inköp av.pennot. Vtg.4
j;rg mästc säga att våra svenska resultat tycktes höra till
dc bästa och vi tackades också varmt av våra vietnamesiska vänncr som liälsade till sina svenska vänner och bad
att inte förtröttas i vår solidaritetsverksamhet.
Till kongressen i Helsinki i novembcr kommer en delegation från Vietnam och jag bad dem då att på vägen
oss

göra ett Svcrige-besök. De lovade att försöka.

I

resolutionen som antogs av konferensen uppmanades
organiscra kampanjer för Vietnam
under april och maj. Sänd hälsningar till Vietnams kvinnor! Understöd och uppmuntra de amcrikanska kvinnor
som kämpar för Vietnrm liksom kvinnorna i de länder
som stöder USA:s smutsiga krie! Stöcl Victnams folk maårsclagcn av
tcricllt ! Genomför aktioncr den 20 iuli

bl. a. alla länder att

Cenövcövererrskomtrtelsen 1954I

-

Eva Palmrr

Om åhorätten
Vi läser i cn tidnir-rgsnotis att lagen onr åborätt av år
1926 skall upphöra på förslag av justitie- och jordbruksministrarna.

hur byråkratislia svårigheter och andra ornständigheter gjorde att flera år förgick innan de fem åborna
kur-rde utses. Hade inte de båda förbunden haft er-rergiska livinnor i riksdagen (Kerstin Hesselgren och
Agda Ostlund) så skulle dröjsrnålet säkert blivit

Äborätt är en ärftlig och förytterlig besittningsrätt av jord mot årlig avgäld, beräknad efter årets
marknadspris på jordbruksvaror (alltså varierande
efter goda och dåliga skördeår). Vid avyttring skullc ersättnir-rg erhållas för byggnader eller jordförbättring. Den socialden-iol.,ratiska regerir-rgens avsikt
med lagen var frar-r-rför allt att bidraga till förhindrande av att jorden blev ett spekulationsobjekt.
Tyvärr blev det en alltför invecklad lag; blanci
anirärt står åbon under fyra olil<a myndigheter. Man
gjorde ej hellcr något för att få lagen känd. Under
Ada Nilsson
de första åtta åren
levde
- skriver
åborätten sitt okända liv rned sumlna en enda liten

sin bok "Fred med jorden":
"Äborätten är en ga'nmal äganderättslag i ny fonr-r
och i sAmma mån som dess fördelar framför det nuvarande systemet bli kända och i salnma mån som
den lilisor-n tomträtten i städerna tränger igenom och
tar alltmera jord i anspråk kommer kanske den dag
då allt flera ägare bli åbor. Äborätten skulle komma att reglera jordvärdet samt bli en motvikt mot
och kunna förhindra penning- och arbetslöshetskri-

åbo

ser."

i
Ar

Jönköpings län.

1934 donerade Elisabeth Tamrn 50 har

jord till

och

Svenska

Socialder-r-rokratiska Kvinnoförburrdet

I(vinnors Vänsterförbund under förutsättning att
dessa jordlotter skullc upplåtas enligt åborätt och
med tanke på tidens stora arbetslöshet.

Näst sista kapitlet i Ada Nilssons bok "Barrikaderr valde oss" bär överskriften "Åbobrukens,uid
Fogelstad lidandes historia". Diir skildras utförligt
10

längre.
Ar 1940 skriver Elisabeth Tamm och Elin Wägner

i

Fred med jorden. Av Elisabeth Tamm och Elin Vägner. Bonniers förlag, Stockholm 1,940. 92 sid. Pris
l<r 2:25.

Barrikaden valde oss. 25 år ur en kärnpande förenings historia. Av Ada Nilsson. Axel Holmströms
förlag, Stockholm 1940. 174 sid. Illustrerad. Pris

3 kr.

HEMNfiET
en skräckvision av folkhemmet
Mitt för niisan på Srockholm har Göteborg gått och
tcate rstad. En verklig grupp-

två fruktansv,irda systi:arna Gunnel och Sir'

teatcr har bildats, som genrcnsamt arbetar frarn sina

clc r.r.rcd nådeord från präst och riksdagsman (en miljon ålclringar ger ctt intressant valfiske). Ibland, fast
sällan, l<omrner banrcn på besök. Men de har alltid

blivit e11 intrcssant
pjäser.

Även om gruppen är och vill bli behandlad som
erl grupp, märkbart till exempel vid gästspelet i
Stockl-rolnr, då gruppen aldrig splittrades vid inropninqarna för att ge plats åt er.r cnskild skådespelare
eller författarc att avtackas individuellt måste
kanske själva inspirationcn till detta slags gruppteater tillskrivas två: Bengt Bratt och I(ent Anderssoil.

Bengt Bratt kär.rner TV-publiken från pjäser sorr

"Nattcaf6", "Villa r-r-red staket", "Jämsides med Exercis"; han har en bakgrund bland annat som harnnarbetarc. Kent Andcrssou, rredförfattareu, nrinns man
bland annat från Lerrs Görlings "'fränEnirlger1" i TV.

".[ilotteu" var

cleras

rrupDarbctet prör'ades

fijrsta licnrensanrma vcrk, cliir
för förste gången. De konr

irlcr-r, iir-rr-rr-r slagkraftir:are, nrecl "Heururet", sonr gjort
niigra deg,rrs bejublat giistspel i Stockholnr. Pr-rbliken
var påfallande uni;, nred inslalT av pensioniircr. Det
sirr; ut o..:h clct höi'cies sonr onr cle tyclite att Bratt-

Anderssou fattrrt nrycl<ct rlv clcr;rs nrarginaltillvaro i
folkhemmct.

"Hcrnuret"

l..rlr.r

alltså tydas soln

ålderclomshem-

nrct. I)et iir där de sittcr och går omkring, dc ur-rgclomer som inom loppcr av cn sekund, utan hj:ilp

a\r srnir-rk

e

lle

r kostymcrint, förvandlas till

värk-

bi'utna, stapplande, g,aggiga, vresisa, trofasta, glömska, glömda och svikna åldringar. De vaktas av de

Andersson och Måns Westfelt.

så,

bråttom.

I

ohyggliga nu-sccner speglas de gan-rlas gränsiösa och ödmjuka tacksanrher, en och aunans sturiga
bitterhet. I Brechtska återblickar lär vi känr-ra modcru rned clc sju barnen soffl på ålderdornshemmet
bcsinnar det ganrla ordet om att sju barn inte kan ta
r'ård om en r11or. Bilcn går faktiskt före. E,ller odlareir vars jord återerövras av skogen. Eller svarva-

ren, sonl äntligen börjar fatta det svek som
lrans gcncration

Oci'r systrarrra Siv och Gunnel sonr blir allt segervissarc. F{er-nrnct litrn bygeas ut, zigcnare, homosexuclla, alll sortcr av sanrhiillets handikappaclc skulle
liunrr:r isoleras i stoi"rr, str:'ingt rationaliscrade trivsel-

intcnt;ti.

I vissa ögonblir:k fallc,r all dcras falslie lryntlighet
av, röstenra går uppr i firls.-tt, i gcstcr och tonfall liknar clct plötsligt Ilitle'r och Gocbbels. .
lvlcrr rr:rturlign,is rir dct inte vår nog så bristf,illiga åldringsvård sonr "Hemrnets" författare sk jutcl in sit prå. Hcn.inrct liarn också utliisas folkhenrr'rc:. Dct licr cl.l lrulitausr'ärcl vision av folkhcurnret,
intc bera scr-n der kan bli, utarl sorlr clct ivissa
.

styckcn redan är.
Nrir homr-ncr "Hcmn-ret"

'');'"

'":

i

TV?

K. \(/.

'S i.

,:::':*

hela

blivit utsatt för.

,.i*

{i,l

Kent

Då och då hugsvalas

EVA

två sagor

De[ var cn vårkväll, niir jorden låg nytvagcn och
grön och alla dess varelser fröjdade sig över skapelsens nyhet. Mannen hade just blivit skapad, oc:h att
han egenligen bara var en lerklimp, det kur-rde ingen
se på honom mera. Han stod just och hittade på
namn åt den ena örten och djurvarelsen efter den
andra. Han ville så gäma befalla dem att heta någonting, alla de havets fiskar och markens fänad och
himmelens fåglar, som har-r ensam var herre över.
Ett stort förståndigt barn var han, och den myckna
vetskapen gav honom etr högtidligt och surmulet
utseende.

Vår Herre såg der-r av pur värdighet allvarsan-rme pojken gå och valla djuren i eftern-riddagssolen.
Och Vår Herre strök sitt långa skägg och log så gott.
Blåklockorna ringde lördagskväll, och Vår Herre
visste att allt grovarbetet var färdigt och att han
bara hade det roligaste kvar, sitt sista verk. Han
hade aldrig just tänkt på att inte djuren kunde skratta . . . Och den namnkunnige Adarlr, sorl fått in all
sin vishet genom näsan, kunde ju inte se hur Vår
Herre jänrt måste le.
Vår Herre satte sig ned på

l:l.

r..O,.rva, där han tagit ler till att forma man-

Det var just i sohredgången. Adam hade räknat
upp alla de ord han hittat på. Till slut gjorde det
honom ganska sömnig, och snarr sov han som ett
gott barn vid Vår Herres fötter.
Och vår Flerre såg ut över Edens gröna ängd och
fann att allt var vackert och gott. "Nu kan jag då
ha blivit lerig nog", tyckte han. Och så log han
skälmskt och strök mannen sakta över hjässan. "Nej,
inte mera av huvu't; där har han alla sina namn, och
dem är han ju så stolt över, den lille mannen!" Han
rörde i stället vid bröstet; där, just över hjärtat, tog

han och gliittac'le gång på gång, tills han fick handen full, inte av smutsig lera nu, utan av fint människoämr-re, där livets ande redan bodde.
Det kändes alldeles som när man håller en fågel.
unge i handen för att skydda den. Det skälvde och
dallrade. bultade och flaxade. Vår Herre höll det
med ena handen på sitt knä, och med den andra
handen skulpterade han, medan aftonhimlen slog upp

hela färgskrinet och molnen formade sig som mjukast. Vår Herre gladdes i anden och myste, där han
satt och höll lördagskväll i jordens trädgård.
Hans händer slöt sig och skildes för arr dana en
ny skapelse, och det var för honom detsamma som
när människorna sluta händerna till bön. Han andades djupt och lugnt över det mjuka ämnet. Det
hade varit så arbetsamt att pusta in själ i den lerige
nlannen; den han nu skapade skulle få själ i hela
kroppen. Då sista solstrålen föll in, formade han ett
par ögon, som blev glittrande av skenet, och en liten
kvinna växte smårringom fram med den ena lemmen
efter den andra. Medan han formade hennes fötter,
kunde hon redan nyfiket betrakta hans böljande
skägg, där hon satt på hans knä. Hon kunde se ännu
mer, hon varsnade hans stora, starka, lugna händer.
Och eftersom det redan var själ i henne, då hon skapades, så fick hennes väsen en djup aning om skapandets hemlighet, dess kval och dess lust.
"Du skall vara till hjälp och till fröjd", sade Vår
I-{erre.

Merr det vetandet hade kvinnan inga ord för, ty
det var henne för stort att hitta på namn åt. Adam
hade bara haft djuren att namnge, han. Men detta
var lika mycket större än varje hennes ord, som Vår
Flerres hand, när han skapade henne, var större än
hennes egen.

Eva och Adam i Paradiset. Från Miche-

langelos fresker i

Sixtinska

tak. Rom.

1?

kapellets

Av Emilia Fogelklou-Norlind
Ehuru kvinnan kunde låta orden strömma

offl

mångt och mycket, så teg hon därför alltid om detta. Och inte ens när det var stängt för paradiset, och
mannen kom därhän att han såg ned på henne därför att hon kunde vara lycklig, inte ens då talade
som ett
hon om varför hon måste vara lycklig
- ! Manvärv för andras skull och icke för sin eger-r
nen trodde ju att hon var skapad av grälera, liksom

han. Och det kunde man alls inte förtänka honom.

Ty den vårafton, då kvinnan

skapades

på Gud

Faders knä, då sov han ju som en stock, stackars
gosse. Så det var just inte så underligt, om han aldrig
lärde sig förstå henne, hur klok han än blev !

T\T
L) et var dagen efter den dag då Edens port slagits

i

Iås bakom olydiga människobarn. Höstregnet piskade mannen och kvinnan som med ris. I världen rådde kall höst, det var bara i Eden det varit rosor och
sommar. Den första tidens glada samliv var förbi.

Adam skulle nu sträva; Eva skulle nu lida mycken
vånda. Och båda skulle gå ut och bilda det första
samhället på jorden.
Mannen var full av harm, arbetet framför honom
var oöverskådligt, och han kände sig led åt alltsamman. "Du är idel lera, idel lera", sade han till varelsen vid sin sida, "det är du, som är skuld till detta.
Jag var herre över skapelsen, men så kom du och

förledde mig, och nu har jag kommit i all denna
mödan. Du är bara lera, ingenting begriper du, bara
lera och synd. Men jag har fått ande inblåst i mig,

ty

jag är en man".
Eva såg upp på Adam. Hon kände sig så liten och

olycklig, tårarna tillrade och hon kunde intet säga.
Han måste ju ha rätt, eftersom han kunde uttrycka
det alltsammans, tänkte hon. Och någonting sade
henne att nu behövde han, arr hon trodde högt orn
honom. Hon lät honom därför undervisa sig om hur
det hängde ihop med hela världen. Att Adam också
lärde sig något av Eva, det begrep han inte, och inte
hon heller, eftersom det hon lärde honom inte kunde

få plats i orden.
Där Eva förgråten vandrade fram, fick hon plöts-

ligt syn på några granna höstblad. På vägen låg de,
det var några som hade virvlat ned till jorden från
träden i paradisets lustgård. Evas rygg var så trött,
och hennes gång så tung nu. Men då hon såg atr bladen var vackra, hukade hon sig ner för art ta dem åt
Adam. Hon var rädd för att låta honom se hur trött
hon var. Och hon lyckades le, då hon räckte honom
de granna bladen, som vinden fört och regnet skonat.

"Alltid löje och lek, allvaret redan glömt",
mannen och vände sig med oändligt

sade

förakt ifrån

de

små bladen. Med tung rnöda och bister uppsyn började han göra upp ett skjul, där de kunde dölja sig

och där kvinnan kunde

få skydd. Han lade in all

sin kraft i arbetet, han strävade ärligt för dem båda,
trots sina harmsna ord. Kvinnan såg beundrande på

honom, hon räckte honom kvistarna, medan han
flätade och täckte skjulet. Det kunde hon inte ha
gjort; men hon log mot hotrom och talade muntert
till honom, fastän smärtan skar henne genom själen.
"Hon förstår ingenting, hon förstår inte att sörja
övcr fallet; hon är bara lättfärdig, hon begriper inte
ens att vara förtvivlad", tänkte han, ur-rder det de

tillitsfulla ögon, som riktades på mannens arbete, honom själv ovetande, gav honom dubbel kraft.
Till slut började dock hans misstro tära hennes tilllit. Där kom en stingande förödmjukelse i hennes
sjäI, mcdan hon log och hjälpte. Hon kunde ingen-

ry narnnen på alla ting bar ju man^r^,om deras väsen. Men hon förstod nåncns mening
got som låg bakom orden, något som han inte kunde se.
När årtusenden förgått, och hon länge blivit älsdå ville till
kad och hatad men aldrig förstådd
sist leendet dö på hennes läppar.
Hon började nu klandra mannen högt. Hon sade
att han var klumpig och dum och andra saker, som
han inte kunde rå för, ja, hon önskade ibland att hon
och hennes barn varit ensamma i världen. Men nej,
det önskade hon ändå inte riktigt. Varför?
Hon mindes det som viskats över henne den gången hon ännu var en växande bild på Vår Herres knä.
"Du skall vara en hjälp och en fröjd", hade det sagts.
Men det behövs någon annan för att ge det åt, ty
ingen kan vara en hjälp eller fröjd för sig själv.
Och då beslöt hon gå hela den långa vägen, där
marr lär sig nannen, för att äntligen kunna förstå
och förstås. Men mannen sade: "Du går ifrån mig.
Din plikt skall du göra här hos mig. Du behöver inte
förstå. Ty plikt å.r atr göra vad man inte vill."
Kvinnan log ett nytt leende, djupare än förr, i det
hon började gå också hans mödas väg. Hon sökte uttryck för den sanning hon bar på och som sade:
"Ingen plikt är ännu gjord, förrän fröjden arr fylla
der-r kommer till, skiner omkring den och gör den till
ting förkl

mer än plikt,

till

skapelse."

Ty så lyder kvinnans imperativ, hennes, som formades en vårafton på Guds Faders knä, då världen
ännu var ung och ny och mannen sov, så att han ej
visste vad som skedde.
l-lr "[-jr.rs finns ändi", Albert I]onniers Förlag, Stockholnr
fiirfirttalcns rillstind.

1948. Med
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Emilia F'ogelklon 90 år
s()r)--_ c{cu sli,tp;tttdc utvcclilirtgcn. I)ct r,'rrr ctt Llll*
derb;rrt fcireclrag..fag kiincle till bokcrt gettorrt trtitt
viin Iliuar sonr var filosof. Vi tala.lc onr .litt förcclrag.

Vi beundr:rdc dig

båda.

Och clct fortsatte vi med unclcr r,årt lictttcltsalttlttA
till tltit.t stora
lir.. Min filosof r,ärderade dig högt
glädje. Det låter barnsligt, kanske låter det osjälvständigt rnen det är nu cn gång så: vi kvitrttor av
äldre årgång erkänner viirdet a\r en sakkunnig uppskattr-rir-rg av clct vi sj:ilr,a älskar. Däri ligger elr san.rmanliållande kraft, förr kallad sympati -. nlrnlcra en

företeclsc i avtagancle.
också din
Jag har läst dc flesta av dina böcker
bearbetnir-rg av Carl Cederblads cnkätmaterial or1-I
svenska folkrörelser. Men du blir kanske förr,ånad
om jag berättar att den bok jag återkommer rnest till
är Strålning och Form
nej, Forrn och Strålning. . .
- rnest.
Men strålningen känns
Får jag citera några
rader på sid. 87
om Teilhard de Chardin:
- ej av de Chardin såsor-n 'icke"Ateism definieras
tro på någon som iralias Gud' utarl solll: 'icke-tro på
n.rening

i tillvaron'.

Forskning, oavlåtligt sökande,

är bättre än apologi."
I{ära

Med blyerts har j^g skrivit i kanten för

Ili!

Det är längesen jag en gång fick lov att kalla dig
så. Livet har rullat frarn sir-r glön"rsken"ratta och dess
mönster har blelin at
och nu grir jag fram till dig

-

med tveksarnlna steg. För mig var du en n-rärlilig personlig kontakt som fick sin fortsättnir-rg under n-rånga
år i min kontakt med dina böcker.

Den första gång jag såg dig var i Uppsala som ung
studentska, när du höll ett föredrag om Henri Berg-

Kainnliga pionjäru i Svcrige hatlc det stundom
svårt. Så oar t'allet med ztår Iörstd jurist, EIsa
Escbelsson. Orätt,uisorna bröt ned benne.
Emilia Fogelklou, "uår t'örsta teologie kandidat,

bar till aår stora Il,cha t'örmått överleaa och vcrka trots allt. Vi t'år nu bylla henne som snart nittioårig.

Emilia Fogelhlou blea t'il. band. 1906 och tcol.
band. 1909. Under tio år uncleraisade hon i olika
sholor ocb seminarier. Sen dess bar /ton ägnat sig
helt åt lört'attarsbap ocb forskning. I en wtmärkt
interaju skriaer Gerd örtegrcn (Vår Kyrka nr 7
1968) oln Emilia: "En ,udrrn, starb, rakryggad,
orädd kvinna, en d,u dem som t'Ardc upp freds-

[],\J^*,-.\,-\-/-:/-\,,,\-.-:,.\-,2\_.,-S/,\_r-\-
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sitt eget lia en viss mening
men
hela
nej ..."
- mendet
Min far var icke-troende,
mor var- som ung
baptist. Bland dct sista hon sade var något under-

bart:
Gud kan inte vara småaktig!
När- jag träffade dig, Ili, tyckte jag att du liknade
lnamma Mia. Rösten, gestalten, glimten i ögat. Du
har också sökt visa oss en Gud som inte är sn-råalitig. Tack!

Din vän Gunhild Tegen

,=\-':,'\/\:/:.\',\\:.,:/-\=/\-1.\/:,,\/-\/.\:/:--\-/.\=/-=/\7:/.\^=/\

L_t

både

Einar och mig: "Med oerhörd ansträngnirrg ger man

-l-\_/-\-/
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och kvinnosahst'rågorna i vårt lanc| hagt övcr
politiska partigräl . . . Humor och glädje glittrar
i hennes ögon . . . när hon berättdr om sitt möte

med arbetarrörelse, kvinnot'rågor, t'redsrörelsen,
hwr l,ton lämnada hyrkan ocb bler, leoäkare, äaen
när hon skildrar sitt livs bittra motgångar."
Hon sade också till interpjuarcn: "Jag har aldrig känt mig som pionjär, snA.Tdre som ett leuriosum. Jag tycleer mig ha vandrat ensdm. . ."

Vi Kainnors läsare bar under åreits lopp intc
sällan mött Emilia Fogelhlou. även i aår tidning.
Vi t'rambär nu 1968 aår byllning ocb -oårt ztarma
tach t'ör allt bon betytt t'ör oss och t'ör världen genom sin personlighet och sin gärning.
Red.
/-\-/-v-\_-

De fyra vilddiuren
Mcd anknytning

till

Uppcnlrarclscbokcrr talaclc AL-

VA MYRDAL i Storkyrkau dctr 19 januari i år vid

cn ekunrenisk akademrikergudstjärtst onr vår tids fyra
vilddjur som hotar rränskligheten ured världskatasom mcdel att lösa konflikter, k"ppstrof
- kriget
rustnir-rgcn, fattigdomsklyftan och rasmotsättnirrg-

Hon sadc att Vietnarnkriget är det mcst oförlikncliga vansinnet, ett ont som påbörjats av ell av
världens rnest upplysta nationcr, dömt att vara lö11löst eftersom liriget aldrig kan vinuas. Bakom detta

vilddjur liksorn bakon-r det andra, kapprustniugen,
ligger prestigeraseriet. Irrtetdera kar-r förruftsrr-rässigt
förklaras. Dcn egna säkerhetcrr blir snarast mindre
rurir rustnir-rgsnivån skjuter i höjden.
Båda dessa vilddjur är ekonomiska fcnornen av
ödeläggande dimensioner.

De har givit upphov till

de båda andra vilddjur som nu hotar oss med undergång. Vi märker redan hur folk och grupper sorl
levat i förtryck men trott på möjligheten av samförstånd genom solidaritet nu börjar förtvivla och
se våldets väg son-r den enda möjliga . . .
Till och med i vårt rika land brister det alltjämt
i solidaritet mellan människorna. Vi borde inte fortfarande ha sådana stora olösta problem som existensen av låglönegrupper och grupper med osäkert inkomstunderlag. . . Vi borde vara redo att gripa oss
an med de fattiga folkens utveckling som en central-

uppgift.

.

i

Piteå 2312 1968 (DN 2412)
"Vi i vårt land måste ta avstånd från den provokation mot den fattiga världen som Vietnamkriget
utgör . . . Något brodersk ap år det sannerligen inte
tal om i verkligheter-rs värld... Privilegietänkandet
behärskar fortfarande den rika 'vita' världen.

AIaa Myrdal

Här riskerar Vietnamkriget att bli en ödesdiger
historiens korsväg. I(onfrontationen mellan en rik
vit nation och ett fattigt f årgat folk är ingen abstrakt
sak. I Vietnams djungler och byar upplevs den ju så
påtagligt: soldatema från andra sidan haven väger
nog dubbclt så mycket och får dubbelt att äta minst.

till

rashat och klasskamp sammanfaller i Vietnan-r. Det är den största kraftmätning av
dcn arten r'ärlden sett."
Tendenserna

t
I

r,årt nr

I-2

Sankt Göransmonumentet av Bernt Notke. Storkyrkan

i

.

1968 sicl. 9. spalt 2, rad Z skall texten

lyda: fullständigt fördrag om förbud rnot proliferation av kärnvapen.

Stockholm.

[Jr ett föredrag aa Alva Myrdal i Genåve den 14
mars 1968 om Fred ocb aarustning

". . . Lät oss erkänn a att de två militära supermakterna) USA och USSR, sorn på grund av kärnvapnct-r
har en enorm förrnåga att tillintetgöra oss blivit herrar över vårt öde. . . De icke blockbundna nationerna i Genöve har från början med okuvlig envishet
krävt. . . tre 'stopp': stopp för kärnvapenprov, stopp
för produktion av material cch stopp för spridning
kärnvaper-r . . . Det logiska skulle ha varit att
^y
börja med ett totalförbud mot kärnvapenprov. . . I
en andra etapp borde man startat överläggningar för

att hejda produktionen av klyvbart material för vapenbruk (med kontroll lika för alla länder) . . . På
det sättet skulle ett beslut om non-proliferation ha
fallit som en mogen frukt i våra händer. . ."
". . . Men om vi måste böja oss för onrständigherlakt så behöver vi inte göra det under tystnacl. Vi behör'er aldrie anse att makt är rätt . . ."
ternas
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PÅSKI

novell av Ebtca Richert

Pösk ör gul sol över vedbocke och huggkubbe, det ör
svolo sögspån med snöstrimmor kvor i sino rispor som
töcker den upptinonde morken.
Påsk ör mino minnens glödje. Jord som öppnor sig
frön frusenhet, rinnonde vottu.n iåkerdiken, tröd i knoppning, livsyro fåglor som snoppor och kvittror i gornlo

opeltröd fromför ett vitkolkot hus pö den gotlöndsko
londsbygden. Glod pösk! sjunger det i rymd och kring
stugknutor. Kristus ör uppstånden. Jorden ör född på
nytt. Hjörtot börjor slå efter vinterns tungo vilo.
Mino pöskor ör heligo minnen. Jog minns dem solkloro och genomskinligo, Minns gommelfolket pö görderr
dör jog vöxte upp, hur de tvöttode sig fino och kommo-

de sig slöto i höret och likt vördigo grekinnor isino
svorto sjolor gick den löngo vögen

till kopellet eller

kyr-

kon. londsvögen lög torr och mjölkvit isolskenet, lngo
bilor rev upp domm, ingo motorcyklor skrömde höstor i
sken, ingo kollisioner gov hjörtkromp och skrömsel,
Pösken de ör jog botoniserot in den i mitt minnes herborium vor solens glodo högtid, tocksomhetens. Jog vet
inte men ingen högtid hor gripit mig så under min borndom som just pöskcn. De gotlöndsko morkerno öppnode
si9 pö ett olldeles sörskilt sött, som om vorje grösströ
ögde sitt eget vördefullo liv.
Jog minns hur jog låg pö moge ute pö den lillo trekoni:igo grösplonteringen fromför brygghusfönstret och
i jorden, som försökte jog frigöro
vcrje litet grösströ, ge det plots ott vöxo.
Cclr gommelmoron "Köllingi" kollod på gutomö1, kom
lunkonde på holto ben och med stodigt grepp om kryckköppen för ott rycko upp den tonklöso stockholmsungen
som låg på moge över den fuktigo morken.
Du {örkyler dig och skoffor dig vörsnuvo, opril ör
pel.ode med en pinne

- ott leko med,
inte
Det kunde höndo mon förkylde sig och fick snuvo.
Men snuvo vid sju års ölder ör inte detsommo som snuvo då mcrn ör gommol.
Ingenstons kon mon upplevo påsken så intensivt som
på en lonlgörd, ingensions så inspireronde som på Gotlond. Svolo vindor frön hovet, vörmonde sol som mötte
vinden och donsode trolldons kring gårdsplonen. Pö
dossl:okets stenflisor kom den försto vårlöken, den som
plockodes in för ott stoppos iöronen på den som vorit
olörsikl.ig ott gå för tidigt borhuvcd och ödrogit sig
öroninf lommotion.

I ollo holkor och tröd kviitrode föglor, ovetonde om
{öglors fromtido för'giftningsöden. En södesörlo doppode nöbbcn i solvcrmt smöltvotten, skokode sitt smöckro
huvud och hoppode löttfo:od över brunnnskonten in i
krusbö rsbu sko rno.

Gommelfor, den gornloste gomlo, med krokköpp och
nösböjC mot reumotikerknön, stonnode upp pö stigen
mellon mongårdsbyggningen och logårdsplon, rötode
sig mot sin krycko och föngode in f rostfrisko åkertegor i
sin sökorblick. Gommelfor kom upp ur vintersöng frön
holmmodross och loppor, kom ut pö gördsplonen med
sollöngton och ungdomsdröm. Det oskgrå vinteronsiktet
med djupvövdo orbetsveck drock sol och syre. I rynkornos upplöjdo fåror såddes vårsådd för snobbgrodd. En
opril eller moj, önnu en rod ov nrönoder! Men gomlingor dog i l<noppningstid. För vem öppnode sig jorden och
tillslöt sig hörnöst? Gommelfors fjörrskådorögon slöt sig
begrundonde, tondlös mun log isnövinden,
Dofter steg frön logård och höstmultno löv i jordtinonde öngslundor.
Bornfötter, tröskofötter upplevde mors och oprilmorkernos vibrotioner.
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IIADIODEBATT
fiug såg en piäs i TV som hette Hiälparen)
inte bornets ögon dör sjölen grumlots
ov jöttens grymhet

Inte nöd inte skröck för det obegripligo

i frömmonde behjölmode

spökens

inte uppsvölldo mogors hjölplöshet
s'ieg from för de somhöllsbevorondes

kulsprutesmotter med fosons sting
in i tillvorons bild frön en borndom

syn

jogod i buschens brödlöso hemlöshet
Fontosins rLlm vor upptoget ov ondro ting

ov plonering pö löngre sikt
steg upp för syncn hos
mötto mön med demokroti pö löpporno
med humonismens skylt över onförtroddo plönböcker
fylldo ov rödlöso mönniskors mYnt

investeringor i "demokroti"

utdelning i ontikommunism

ollo völuppfostrot om ön lite generot enigo:
något gott kon oldrig kommo f rÖn Nosoret

.t

I

,$
lni

s

Invånare

i Hud under

ett

artilleribombardemang.

Och bornets blick slocknode och dog

trött på det

obeg ripligo

utled på det endo fottboro
ott det finns sö mycket i vörlden
som inte ör mor
som inte ör mot
som inte ör någon ott höllo i honderr.
Lindome den 12 februori

1968

Rut Adler
t7

En renare värld
I)ocent HANS I']At.MS'flliRNA iir r'äl känd för
våra läsare gellom att han älskviirt skänlit oss två
artiklar under 1967
den ena orn födelsebegränsnir-rg och den andra ett kapitel ur hans nu berömda
bok "Plundring, svält, förgiftning". F{au har i febru-

ari anställts i sekretariatet vid statens naturvårdsverk. När han intervjuades i detta sammanhang sade
han att han minst 15 år intresserat sig för nriljö'r,årdsfrågor. Redan innan Rachcl Carsons bok "Silent spring" kom ut i An-rerrka 1962. Det är annars

ett rnärkesår för miljövårdsinrresser. Mer än någon
annan var hon den som väckte världen till insikt orl
hotet mot miljön.
Man avläser denna explosion av inrresset för miljövård även i statens offentliga utredningar.
Den 26 april 1963 tillsatte justitiedepartementet

den utredning som antog namnet immissionssakkunniga. Begreppet irnmission har definierats som varaktig störning genom luftförorening, buller, skakning,
strålning etc. Professor Lars Friberg, som nu skall
utreda hur mycket fisk man får äta, var deras expert. I sitt betänkande nov. 1,966 föreslog de en lag,
om luftförorening, vattenförorening m. m.
Den 23 april 1964 tillsatte jordbruksdepartementet
en utredning angående planering av forskning rörande våra naturresursers bevarande och utnyttjande,
frän 7966 ledd av professor Bror Rexed. Deras två
betänkanden om miljövårdsforskning har utkommit
1967.I en recension av dem i Socialnytt nr 1., 1.968
säger länsläkare Bo Åkerrön att en sådan analys av

förr gjorts. En sak beklagar
att utredningen är negativ till
möjligheten att utnyttja avloppsslam som jordförbättringsmedel. I den kritiken vill vi helhjärtat instämma. Det syns oss av största vikt att återställa

liraftiga åtgiirclcr till skydd nrot ytterligarc förorcningar.

Vidarc centcrparticts rrrotion onr ctt rrriljöpolitiskt
sanrordnings- och handlingsprogram i enlighct med
i motioncn anföi:da riktlinjer.

Slutligen

r'

änsterpartiet-kon-rm

u ll

istcrnas

mot iorr

med följande punkter:
logstiftning som förbjuder onvöndondet ov tjocko svo-

velholtigo oljor vid bostodsuppvörmning;
riksplon för onlöggonde ov vörmekroftverk;
logstiftning om ovgosrenore på bensin- och dieselmotord rivno f ordon

;

öndring ov vottenlogen sö ott tötorter med mer ön
25.000 invånore möste ho höggrodigo reningsverk och
orter med mer ön 100.000 invånore dessutom reningsverk med "tredje steget";
öndring ov vottenlogen så ott fortyg möste voro utrustode med uppsomlingstonkor för ovfoll;
en miljövördskomponj ledd ov stotens noturvördsveril
och ovsedd ott bidrogo till systemotisko förebyggonde

åtgörder mot miljöförstöring.
Slutligen Kungl. Maj:ts proposition 2312 1,968 annaturvårdsforskningens organisation och statsbidrag till avloppsreningsverk m. m. I srorr serr är
det en bra proposition även om man hellre sett ordet
miljövård än narurvård och gärna önskat ett frikosgåer-rde

tigare anslag.

miljösituationen aldrig
recensenten nämligen

till

jorden vad man tagit från den. Kina ger oss här

ett föredömligt

exempel.

Den 3 juni 1965 slutligen tillsatte statskontoret en
utredning rörande organistation av naturvårdsverksamheten. Denna utredning och de föregående har
lett till skapandet av statens naturvårdsverk med
överdirektör Valfrid Paulsson som chef.
Ett ytterligare bevis på det allmänna intresset för
miljövård är det stora antalet motioner i detta ämne. IJtan anspråk på fullständighet låt oss nämna högerns motion om ökat straff för nedskräpning i naturen, samma partis krav på normer för högsta tilllåtna mängd av förorening genom avloppsgaser och

i

vattenutsläpp.

Vidare folkpartiets motion om en riksomfattande
kartläggning av vattentillgångarna och planering av
deras ändamålsenliga utnyttjande i förcning med
t8

Naturvårdsverket skall
skydda oss
Det gäller luftförorenir-rgar som svaveldioxid. Det
gäller buller. Det gäller vattenföroreningar, höggradiga renir-rgsverk. Det gäller att ta tillvara avfall.
Det gäller atr förhindra spridning av gifter som
kvicksilver och biocider. Genom ökad forskning och
ökat samarbete rnellan forskare kan vi skydda fram-

tiden. Men

vi

måste vara medvetna om

att priset

skall betalas av vår generation.
Nu när vi vaknat inför hotet mot miljön kan och
måste vi alla hjälpa till. Även om vi inte sitter i riksdag eller stadsfullmäktige eller i kommunala organ

vi som väljer dem, vi som skapar opinion.
som sprider upplysning. På en punkt kan vi direkt n-redverka gerrom vårt eget arbete: vi kan bekämpa ncclskräpningen. Låt oss göra det!
så är dct

vi

En renare värld

Farliga avgaser

Om sopor
DN

Dtl

13.3 1968:

Renhålh-ringschefen

i

Stockholm vänrar en stegring

55 procent under tiden 1980
ökar med 16 procent' Han
folkmängden
nrcdan

av hushållsavfallet

n-red

-90
tillade att rri inte får bortse från den totala samhällsllyrrarl av atr återföra avfallet som jordförbättringsniedel cller att ta vara på överskottsvärmen vid sopförbrännir-rg i fonn av varmvatten etc.

Ingenjör Adolt'sson talade för den japanska meto.1.,.r

n-red

starkt tryck pressa ihop soporna till
i asfalt och kan bli fyllnads-

sorn sedan doppas
block"tt
el ler byggr-radsr-r-raterial.

t

4.3

1968 :

Under rubriken biologiska uotiser skriver Hans Palmstierna: "Det saknar intresse att ta reda på hur rnyc-

ket bly man skall tillåta i stadsluft innan mär-rniskorna faller ner döda. Sak samma gäller giftiga gaser som koloxid (CO). I stället bör n-ran ta reda på
hur mycket människan tål utan att påverkas alls . ' '
En hög halt av CO, det vill säga avgaser från bilar och skorstenar, påverkar människans hjärna i
förvånansvärt låga doser. . . Stress är inte bara betingad av jäkt, även avgaserna stressar vår kropp
och särskilt vår hjärna."

I
Det vore en uppgift t'ar SXV lokalt att studera ar'fallsprobler-r-ret på den egna orten och komma med
förslag.

Svavelföreningar i luften

Svårare för oss som bor i norr
Odön framhöll i en diskussion den
813 1,968, anordnad av Sparfrän-rjandet, att Sveriges

Laborator

Sz;ante

nordliga 1äge enormt försvårar miljövården. Kyla
och isläggning gör att jordar och vatten renas långsammare. Han beräknade våra föroreningar till en
storleksordning rnotsvarande en befolkning pä
8O miljoner i ett sydligare land.

70-

Vaffenfall aningslöst
Nätt och jämnt lyckades rxan rädda Vindelälven.
Nu driver vattenfall en propaganda som leder till
uttömning av
Och nu planeras det väldiga kärnkraftverk vid
Värö, vid Trosa och kanske vid Bogesund. Även onr
elenergin.

man lyckas förhindra radioaktivt utsläpp i större
omfattning så rnåste n-ran frukta skadlig effekt av det
uppr.ärmda kylvatten som skall släppas ut.

DI{ 24.10 1967:
I en längre uppsats redogjorde laborator S'uante Odön
för en undersökning över regnets och luftens ökade
surhetsgrad och de skador den vållar på skogen och

skördarna och genom frätning av metaller (korrosion). Delvis samma fakta lämnades i Edith Andreassons referat "Luften vi andas" i Vi kvinnors julnummef.

Nu berörs samma problem i den ovan citerade ar-

tikeln biologiska notiser. Där får man glädjande nog
läsa att svavlet i kol och olja kan lönsamt återvinnas

eftersom svavelpriserna stiger på världsmarknaden!
Kanske finns det utsikt till en bättre luft att andas.

Kärnvapenhot från luften
Sedan ett amerikanskt flygplan med fyra vätebomber ombord kraschlandade på Grönland den 2I januari 7968 har USA enligt uppgift stopPat patrulleringer-r med kärnvapen. De fyra vätebomberna har
bärgats och de fragment som innehöll radioaktivt
plutonium har i behållare sänts söderut i Amerika
tillsammanss med radioaktiva snömängder . . .
'1.()

En indisk student orn
arbetsvillkor i Indien
7'hc Minority of Onc nr I | 1967:
Besökande f rån r,ästliga länder säger

ofta att
är lata... I)c finner det svårt irtt förstå
när en persou sonr iigcr 5 har jord plöjer cndast 3
och lämner rcstell oanviint. cn trrxichaufför sonr ger
sig av her.n så snart han förtjiil'lat nog för nrista må[ticl, en studcnt sor-r-r intc h;-rr de böckcr och anteckningsblock han bchöver nreu viigrar ;1tt ta en halr,tidstjiinst. Många bcsökandc bland annåt journalistcr förklarar allt dcttir gcnorl-r altt säga att hinduerr-ra
:ir lata.
Dc har riitt niir de sär1er att hinducru:r inte :rrbetar encrsisk r ocl-i irtt hrilftcn ;rr, Inclicns niid skullc
försviuna onr folkct bara arbctarclc lrcr inteusivt.
Mcn dc har orätt niir dc påstår att miinniskomas
låga arbetsintensitet bcror på att de iir lata av naturcn. Det verkliga skälet är att dc är l-rungriga oclr
ait tungt arbctc inbringar r-nycket litet.
In r;rovarbet;rre fiirtjiinar 15 ccnt (US) för 10
timmars arbetc, en kontors;rnställd fört jänar l5 dollar i rnånaden och en lärare 20 dollar. I\.or-rsumentpriser antyds om rnan säger iltt en liten bil kostar
2.500 dollar, ctt kylskiip upp enrot 700 och en radio 70. Mat är också ganska dyr. E,n liyckling kostar
80 ccr.rt, fårliött 50 ccnt pcr kilo och nrjiilk orrkring
15 cent pcr liter . . .
Ärl-rr-rndradcrr av sådana levnadsvillkor hrr.r gjort
att hinduer drar sig för att arbcta. En hindu arbetar
jämt så palss sonr är nödvändigt för ;rtt uppehålla
livet på honom och familjen. Gcnonrsr-rirtsnranneu
vet att han:rldrie kan l'öpa cn TV ellcr en bil. Hans
hir.rduema

vara släkt

en högre ämbetsman.

cn god skörd så kan han i alla fall inte köpa en
tralitor eller installera en pump med sina små till-

går-rgar. FIan kar-r inte sätta sin son i en högre skola
eller ens köpa en matta till sitt enda rum som han
delar nred sina föräldrar, sin hustru och sina barn.
Besökar-rdc

är detsamma som ökade utgifter;

hans

påtänkte svärson vill ha högre hemgift, byprästen
vill ha en större ar-rdel. Penningutlånaren vars farfarsfar lånade en summa till hans farfarsfar kommer
och begär betalning. Eftersom han inte har lagerutrymmen kan han inte lagra säd. Vanligen minskar
hans skörd med inemot hälften på grund av regn
och blåst och råttor (10 procent av Indiens säd
lika mycket som den totala importen
förstörs enbart av råttor).

Om skörden är dålig kan penningutlånaren låta
honom få pengar mot 40 procents ränta på ränta.
Scdan förlängs lånet så länge låntagaren betalar den
cnorff)a räntan. Man förstår att jordbrukaren inte
vinner mycket på att plöja hela sin jordlott eller förlorar n.rycket på att inte ta ut något från jorden.

na. r-r-röjlighet."

Oklart resonemang! Vi motser tacksamt tolknings-

blivit

rrärldcns störsrir köparc av kondomer gcnom de svenska biståndsinsatscnra på familjeplaneringens onrråde. Det har g jort atr Sida har
kunnat pressa prisema bctl.clligt vid sirra köp hos
japanska fabriker sonr tillverkar de flesta irrr de kondomer Sverige ger u-lär-rderna.
lr-rdien skall onr Siclas planer giir ilås få 100 milj.
kondomer. Ir-rdien skall få köpa förpackningar med
tre kondon-rer för 10-i5 öre. Kondomema har visat
sig vara ett bra prcventivrnedel i lrinder diir nrannen

har en stark stiilining ifanriljen. Där hrrr clet stor
bctydelse att nr:lnllcn

till

Agaren av 5 har är, även om han beslutar så hela
ytau, fullständigt beroende av regnguden och denne sviker mycket ofta. Men även om vi för ett ögonblick tänker oss att allt går väl och att mannen får

1967:

"Sida har
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uppoffring för resten av veckan. När barnen behöver skor kan de omöjligt få dem på en gång. Och
att få ett bra jobb är möjligt endast om man råkar

r-niljens storlek. Endast detta preventivmedel ger den-

Sida och kondomen
Dl,l 9.12

hustru har ingen klänning att byta med. Att bjuda
farniljen på bio eller ut till middag skulle vara en

får vara med

ocl-r bcstiin-rnr;r fa-

f

iirsltrg.

Färre barn i Indien
Dl{

13.3 1968:

för familjeplanering, Sripati Chandrasekhar, säger enligt Reuter att den frivilliga massteriliserir-rgen av 3,5 miljoner personer kommer att leda
till tO miljoner färre födelser under de närmaste tio
Ministern

åren.

På kvinnolinierr
l4 oktober 1954
från KFUK i l(alkutta: "Nyss konr en trrrg, iap;rrrska, antropolog. Hon reser ensam, kom tillbaka från
en färd upp emot gränsen till Tibet. Svårt? Åh nej,
om det är en avlägsen plats kan man alltid få en
tolk och en kock med sig." Det var mitt första mötc
med Cbie Nahane. I slutet av november var j^g i
New Delhi och fick händelsevis i en tidning se en
annons om Elin 'Wägner-stipendiet som skulle sökas
det var första gången. Med hjälp av japanska le-gationen
hon var
fick jag Chie Nakanes adre
henne
annonsell.
sände
och
Indien
kvar
i
ännu
Hon fick den, hon sökte stipendiet och fick småningom hälften. Några år senare fick hon andra hälften.
Sen dess har Chie Nakane och jag träffats r-rågra
gånger i i Tokyo, i Stockholm och i Rom. Delvis tack
vare stipendiet blev hon erkänd i Japan. Hon har
numera en professur vid universitetet i 'fokyo, cnda

I

rr-rin

indiska dagbok skrcv j,rg den

*d+Ffiistril.

r'di${w*iid

kvinnan bland tusen manliga professorer. För elt vecka sen fick jag ett brev från henne avsänt från Singapore. Då var hon på hemväg från ett besök i Australien sorn japanska regeringens representant vid något
möte. Längre fram i vår skall hon till USA för att
delta

i internationella

kottferenser.

Och just nu har äntligen hennes bok onr det arbete hon urförde i Indien året efter vårt sammanträffande blivit publicerad. Den heter Garo och

Chie Nakane, biträdande prrofessor
versitetet i Tokyo.

i antropologi vid uni-

för både gruppcrne ir att kvinnorna är egendomsägare nrerr nriinnen är de politislit maktägande. Det

Khasi, två folkgrupper i Assam som alltjämt i viss
mån har kvar ett samhällssystem av matrilineär typ,
det vill säga arv på kvinnolinjen och i samband härmed komplicerade regler för äktenskap. Gemensarnt

är alltså inte fråga or.r.r ett nratriarkat.

Garokvinnor från byn Emangiri.

Khasikvinnor från byn Kongton.

A. A.
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ANGELÄGET
Utanför entrdn till vårt hotell i Salisbury, Rhodesias
huvudstad, sitter en afrikan med spretande kr-rän
och mellan de spretande knäna håller han fast en
papplåda, en vanlig pappkartong, som är prydd med
CASTLE BEER i röda bokstäver.Några europder,
det är vad man kallar de vita här även orn de allra
flesta kommer från Sydafrika, nägra vita, alltså,
står i en skrattande ring omkring honom. Mannen
bukmed papplådan år
det är t'örklaringezz
talare. Han har inte som Edgar Bergen och andra
lysande stjärnor haft råd att skaffa sig nån docka.
Han talar helt enkelt med en ölkartong, en mycket
talför och spirituell ölkartong. Det hela går till så

att negern sticker näsan i ölkartongen och förmedlar
en fråga från någon av de vita som står omkring.
Det vill säga för att få ett vettigt och överlagt svar
och inte ett missnöjt muttrande rnåste frågaren först
kasta ett småmynt i kartongens gap.
"Fråga hur det kommer att gå för det fria Rhodesia", säger någon.

Afrikanen viskar nred sin kartong några ögonblick.
Och så kommer svaret på engelska, ett rappt kväkande svar: Ät helvete!
Dc vita skyggar lite, skrattar generat.
Så säger cn annerl: Fråga honom när <Jet går åt
hclvete?

Svaret dröjer. Afrikanerr viskar med kartongen.
Men fast han har fått er-r hel shilling tycks den ha
svårt att bestämma sig.
Så kväker den: SOON.
Snart.

Det är vad oraklet

i

i

Salisbury har

till

svar. Lik-

Delphis är det mycket svävande.
Och alla skrattar lättat.
Så frågar en tredje: How soon?Hwr snart?

som kusinen

Då skakar afrikanen melankoliskt på

huvudet.

Och kartongen tiger. Och han reser sig upp, sticker kartongen under armen och luffar iväg efter gatan. De småpratar med varandra långt därnere, man
kan höra dem konversera tills de försvinner om hörnan.

Just clet. Ffur snart? Hur snart kommer befrielsen,
..f"o.-".rla, en afrikansk regering, majoritetsstyre
till Rhodesia, till Mozambique, till Sydafrika, rill
Angola?

När?

Jag tror att både llegern och har-rs pappkartong
skulle kunnat ge ett ärligt svar: i varje fall långt

vi båda pressats till lun-rp. Men det skulle
vara omöjligt, ja, otillbörligt för båda art säga det
rnedan deras vita förtryckare är i niirhcten och hör
sedan
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Inger-rtir-rg skulle skänka de vita förtryckarrra
mer hopp än att få höra en afrikan uttrycka absolut
pessimism, hopplöshet, uppgivenhet, resignation. Den
hopplöshet som så småningorn, enligt naturens lagar,
leder till FORST underkastelse och SEN en smilan-

på.

de kraftlös förnöjsamhet.
Jag tyckte mycket om Peter \Weiss "Sången om
Skråpuken", jag tyckte om allt utom slutet, där de

förtryckta, de piskade och förslavade hotfullt tågade
fram mot rampen och sjöng sin hymn om "den frihet som skall komma", "den härnndens dag som skall
randas", i den stilen. Det är inget tvivel om att afrikanerna i Angola sjunger sådana sår-rger på sina hemliga möten, liksom negrerna i Amerika sjunger "\We
shall overcorne" och indianerna i Brasilien kanskc
lyssnar till kampdikter av Pablo Neruda. För att
inte förtvivla, för atr stärka sig i anden, för atr etr
ögonblick känna gemenskapens eld innan de vita på
nytt sparkar kring i den och släcker dcn nrcd sina
hårda stövlar. De behövcr sina blå dunstcr
dc är
åtminstorre blå. Men vi? Inte bchöver vi några blå
dunster? Kar-rske gick nrången oinformerard svensk
cller tysk från föreställningen av "Sången om sliråpnken" och tänktc: Skönt. Dc klar,rr sig. En clag rcser de sig och krossar övermakten.
Men innerst inne måste både de
- och framföL
allt vi
inse att så är det inte. Den dagen, on.r
den nu -rrågonsin kommer, ligger lårrgt, långt borta.
"Ju äldre jag blir, desto n-rer optimistisk känr.rer
jag mig", sa \fleiss i cn intcrvju i Ord och Bild för
ett par nummer sen.
Gunnar Myrdal skrev för några år sen en bok
som hctte "Varning för optimismen".

Jag varnar för optimisn-r r-rär det giiller lyckade

resningal

i

Afrika.

Efter en månads rundresa i Rhodesia för två år

sen vill jag påstå och fråga följande.
Påstående:

När de vita i Rhodesia, med sirra sncda, onda lecnden, säger atc "kaffrerna" och "aporna" egentligen är nöjda med sin lott så har de, fa-sansfullt nog,
rätt, det är vad jag fick se och erfara. Efter resignationen kommer självrnordet
- eller i nittioniotusenniohundranittionio fall av hundratusen
den paradoxala förnöjsarnheten. Over allt i de-gönida afri-

kanska förstädema till Salisbury, Bulawayo eller
Gwelo, överallt i dessa förstäder där syfilisen och

tuberkulosen liksorn bland de afrikar-rer sor.rl
slängts ut i den torra bushen
gick som en skogsbrand och en löpeld, överallt -mötte man människor
med leendc munnar och ögon som tomrna brunnar,
ut med händerna inför de gabardinklädda

de slog

Lars Forssell orn de
intellektuellas optirnism
utlänningarna) sa på fullt allvar: Vacl skall
Tala onr för oss vad vi skall göra?

vi

göra?

Vad skulle ni svara på sånt? "You shall overcoure?" " En dag skall komma", "hämndens timme
nalkas". Ni skulle aldrig kunna förmå er, där ni står
till ankeln i lera, med en barnahand som skamlöst
grävcr efter växeimynt i er ficka, ni skulle aldrig
kunna förrnå er att säga något så billigt.
Jag försäkr^r er att ni aldrig i ert liv har känt
cr så bl1,g och skarnsen och skuldtyngd och förvirrad.

Ni mumlar: Jag vet inte. Sen far ni hem
fina hotell och spolar upp ett bad.
Det är vad ni kan göra.

till

ert

Dc

komrn

sina
- att stödja
frihetsrörelsen har i hemlighet exi-

se

Vietnamkriget

cgna och våra intressen.

Den afrikanska
sterat sen början av nittonhundratalet.

Ingenting har hänt; allt har snarare gått mot det
sämre.

Och varför? De resignerar, de svälter, de kämpar
för att hålla barnen vid liv. Under trycket av övermakten, dess polis och dess vapen orkar de hek enkelt inte.
Därför frägar de oss: Vad skall vi göra? Säg vad

vi si<all göra.

Fråga:

i(an den son-r blir mer optir.nistisk ju äldre han blir
nrimna el1 er-rda afrikansk stat södcr om Egypten

som blivit fri av cgen kraft och ir-rte därför att
"elrropdemA" behagat f inrra cle t lägligt arr backa
ur? Sina intrcsscr.r ide fria landens naturtill*ångar
har dc ju ändå i allnränhet behållit.
Tror denua optinrist verkligen att Hitlers slutgiltiga lösning på judefrågan i sig själv hade vållat ett
världskrig? Skulle något land ingripit nred vapen för
att avstyra detta folkmord?
Jag är övertygad onl att hade Hitler inte gått n-rot
Polen hade han och hans efterföljare kunnar fortsätta
att rnörda judar tiil den dag då Tyskland, kan rnan
hoppas, hade självdött av inre blödnir-rgar.
Det kan låta cyniskt rnen jag har bevis.
För Belsen och Raver-rsbriick, de ligger idag

Mcn cle statsmän vi valt kommcr aldrig att göra
det.

i

Syd-

afrika, Rhodesia, Mozambique och Angola, lika
många människor dör av svält och sjukdomar i Rhodesias bush och infekterade förstäder, undangön-rda
jag är övertygad
precis som i koncentrationslägren
orn att de flesta vita i Rhodesia aldrig
sett dem, lika
många n-ränniskor har dött, dör eller kommer att dö
som r-rågonsin i de tyska slavlägrer-r. Här kränks de
nränskliga rättigl-retema varje minut på dagen.

De sätter ett slags resignerad
r-rtanför Rhodesia.

tillit till

oss, de vita

Det är som de inte visste att vi är sannerligen
att lita på.
Hur mycket Stokely Carn-ricl-rael än nlar om
"Black Power" så vet han i sitt förbittrade inre att
ingentir-rg

negrernås absoluta frigörelse och integration aldrig
kan genomföras mot de vitas vilja.
För vad har hänt i Rhodesia?
Ingenting.
Det nrörl<a ocl-r ljusa livet går vidare.
Först vägrade England att stödja afrikanerna n-red
trllpper.
Sen har rnan försökt med handelsspärrar. Rhodesia

sliulle ligga på rygg inom ett år, sa \Wilson. Nu har
det gått två och de vitas bilar flyter fortfarande ut
från Salisbury till lyxbungalows på behörigt avstånd

från staden.
Det nybyggda kasinot vid Victoria-Falls

man

liunde förresten karaktärisera hela Rhodesia -som ett
vanrrettskasino som alltid ger vinst bara man inte
satsar på svart _. det nybyggda kasinot blommar.
\Wilson gör ingenting. Hur mycket brittiskt kapi-

tal finns det egentligen i

Rhodesia?

Att det finns brit-

tiska banker som nästan sprängs av rhodesiska pund
det kar-r r-ri se själv om ni nu kommer in i landet.

Och detta utan arr Storbritannien sänder in ett
cuda flygplan, cn enda stridsvagn, en cnda soldirt
för' att rädda dcn.
Skäl

till

optirnisnr.

Oaanstående aar ursprungligen ett mwntligt

N.j.
Berusa

er gänra med "\7e shall overcome"

oclr

sånger orn "derr hänrndens timme som skall kornma"
rnen kom hcle tiden ihåg att det är på oss, de vita,
det beror.
Vi skulle kunna stödja rcvolutionen nrccl vapen.

i

radioserien "Angeläget". Ett urval
ur serien har i dagarna utkommit på Saeriges Radios t'Arlag wnder titeln "Angeläget

inlägg

x20".
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AFRO-ART i stoekhonn
I 0 novcnrl'tcr fcirra året iippnacles Af ro- Art på lte'ucringsgetarr
iStockhohn. Namnet anger vad det år fräga om: här säljs konst

och kor.rsthantverk från Afrika.

Bakor-r-r butiker-r

står en stiftelse

nred bland andra Rädda Barncn, KF, Socialdenrokratiska

l(vinno-

förbLrndct, [ircdrika Bremer-förbur-rdet därer.rrot inte SIDA,
eftersom Afro-Art betraktas som etr affärsföretag. Att det är
ickevir-rstgivande ändrar tills vidare inte den uppfattuingen.

Afro-Arts tillblivelse betyder att en verksamhet solx redan påiflera år nu fått ett svenskt ansikte och en fast avsättr-ringscentral för sina produkter.
gått

1962 sttrtade dc båda konstfackeleverna Ulla och Peder Goi Natai, Sydafrika, där de utbildade arbetsterapellter, sor.r.r i sir.r tur skulle kunna återvär-rda till byarna och leda
r,ävverkstäder. Deras insats g-ällde frär-r-rst l<viunorna, sottt oftast
länrnadcs kvar i byanra nred ctr värirnde barnskara, medatt mättrvcr.rius en skola

ncn drog till stiiderna ocl.r arbctstillfällena. Också i Afrika är
kvinnorna clen arbetskraftsreserv som komnter sist i kön. Kclnstharntverket, solr kan utföras ihenrmet, ger kvitrtr<lrttrt en chans
att försörja sig oclt Lrartrctr.
Rc:;ultetet, också kor-rstniirligt, blcv så utonrordentligt, att det
blcv r-r-rc'rtiverat n-red utstiillnir-rgar. Mattor, gobelär-rger, trästtitt
ned kraftfull formgivning, lysande färger och ett fint tillvaratagar.rdc av dcn konstnärliga traditio
visades på utställningelt i Stockre! Gowenius lärarverksarnhet
holnr, Götcborg, Lund, på Konstfack och Moderna Museet. De
väckte entusiasm och köplust. Tauken föddes att skapa ett ntcr

permanent försäljningsställe

-

Afro-Art.

i Natal är inte der-r enda
finns en stor skola, SwanI
Boswana
Afro-Art.
till
bidragsgivaren
eng Hill School, son-r Sverige stöder. Dit har Natal-verksamheten
sänt en sydafrikansk lärarinna och i maj reser konstfackeleven
Men E. L. C. art and craft-school

Marianne Hässle ned för att arbeta där.

I

den algeriska öknen arbetar nunneorder-r Les Scrurs Blarrches

på att förb,ittra dc' n.ruhammedanska l<vinnornas villkor - bland
de i viivnad. Ti'å svetrska konsthentverkare,
Uwc och Staflan Snidare, har gjort en rapport om hur vcrksanhctcn bäst kan stödjas så att kviuuortra integreras i det nya algerisk;r sar.r-rhället. Ocliså här har stiftelsen inlctt ett visst samarbete.
i,-,,-rnt r.rndcrvisar

där försäljningen förra året r.rppgick till mer än
har Peder Gowenius rest till fristaten Lesotho
kronorl:rjr att upprätta nya viivverkstädcr, längrc fram ett kererriktill-

från Natal

lOO.OOO

vcrkning.

att startas'
sina procluliter sålda gertolx Afro-Art. Men också utarldent firrns ctt t-tiit av kontaktcr son spänuer över nrårtga av

D.:

h:'.r' projckten, och attdra sotn kanskc koututcr

fåi elltså

fijr

där det finns förutsättning för
det nya Afriiras stater
- överallt
det här slaget av korrsthann'erksprcdul<tior-r. Verksan-rheten har
expanclerat n-ryckct starkt och det avspeglas i den svenska butilicr.r. Uncler clct halr,år Afro-Art existerat, har försälinirrgen gått
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#iillå
.u.

frffi

fint och plrlncrnt fiir ir;rrtrtidcrr priiglas av etrtusiasttr och optisenast en
n-risn-r. Olilia spccialr.rtställrringar avlöser varandra
och längrc frarn tänker
presclttation av N4akonde-sliulpturer
Afro-Art ytterligare gcnont att ordna föredrag, dis-

'{}rr

iran akti.,era

,{:l
I'JII

kli
*'ll

kussioncr och kotrscrter.

På föregående sida: lnteriör från Afro-_Arts försäljningslokal på. Rege-

ringsgaån i Stockholm (överst). En skulptur från den märkliga utstäilningen av Makonde-folkets konst. (Nederst.)

På denna sida: Färgning av vävnaderua med kemihalier eller växtfärger
t. h. elev('edan) på E. L. ö. Art and Craft-School, Naral. I

arbeteÅ:'en gobeläng med scener
med gudagestalter.

-raden
ur vardagslivet, två silh-screentryck

****ffi*
,'

,l:

'

o,il

t,
li:

,b:

ii

:ir

f:

ffi;#
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ifr##::l
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Afrika iust nu
r'rL ämnet för ett intressant senrinariunr sonr hOlls
Uppsala 26-28 januari 1,968. Scminarict var anordnat av de afrikanska studentcrnas förening. Andclningen i Uppsala stod för mötet. Ornkring ett
sextiotal mörkhyade studenter
några få flickor
deltog. De flesta studerade i Uppsala
men cn del kom
från Lund, Linköping, Göteborg och Umeå. Många
av oss visste väl ej på förhand att så många afrikaner studerar hos oss. De var från ornkring 15 lände r

i

i

Afrika.

Det var ett högst imponerande företag med inledningsanförande av universitetets rektor. Föredragen
hölls i en lärosal
delvis i
då alla salar var
- var inte aulan
upptagna. Afrikansk
bara hudfärgen
alla

av brunt utan också deras- stora
skicklighet att tala
engelska är dock för det stora
flertalet endast det- andra språket. Tänk hur det
måttc talas i deras parlament! I(anske var det också rätt afrikanskt att man under en av kvällarna
ordnat stor dans på Sörmland-NJerkes nation
- den
såg jag inte tyvärr.
schatteringar

En av våra SKV-medlemmar,Laila Larsson, hördc
Åsa Hallström tala första dagen orn "Fundamenrals

of Ideology". Hon

säger

att Äsa uppehöll sig i

hu-

vudsak vid den marxistiska ideologien såsom varande det enda "realistiska alternativet för de unga afrikanska statenla". Hon säger också att de närvarande afrikanska delegaterna var ense så långt att de
samtliga hade en klart anti-imperialistisk ståndpunkt.
Många såg i socialismen den enda samhällsform som
skulle vara i stånd att lösa de djupa sociala och ekonomiska problemen. Andra rog dock icke avstår-rd
från den fria företagsamheten sådan den kunde urvecklas inom den egna kontinenten.
Nästa dag hörde jag Peter Limqweco från Indonesien tala om ekonomiska problern i utvecklingsländerna.

Därpå talade docent Lars Rudebecb om partistrukturen i dagens Afrika. Av 39 självständiga stater är
15 enpartistater, 9 är militärdiktaturer, rvå är monarkier och 13 mer eller mindre flerpartistater. Endast det lilla Gambia (300.000 invånare) har ett flerpartisystem i viss mån jämförbart med det europeiska.

Docent Rudebeck framhöll att industrialisrnen är
en förutsättning för flerparrisystem av västerländsk
typ. Sedan sista sekelskiftet har Europas arbetare
organiserat sig för att få del av de frukter som framåtskridandet (industrialismen) medfört. I Afrika är
kravet om ett slut på kolonialismen art jämföra meci
de europeiska staternas arbetarrörelse.

I

Europa fanns

dc forna herrarna kvar. i Afrika måste de lämna.
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Av detta skäl liksonr på grund av fråtlvaro av

itr-

dustrialism är förhållandena ej jämförbara. Han påpekade oc-kså att det höggradiga ömsesidiga beroendet r-r-rellan arbetsgivare och arbetstagarc gör partier
i våi:a länder rnirrdre farltga än i länder där risken
friirnst är rnotsättningar rnellan stammar. Till och

i Belgien får ju spr'åkstriderna vika för beroenclcts skull. Han ansåg dock att partibildningar småningorn är önskvärda såsorn förmedlare av folkets
önskemål till de styrande.
Docent Rudebeck påpekade också att Afrika stod
r-r-red

inför dcn svåra uppgiften att på en gång lösa flera
siora problem som hos oss tagit lång tid att bemästre: nationell enighet, industrialisering och fördelning
av tillgångarna. Dessa tre problem skall Afrika lösa
på en gång och medan man befinner sig i ett underläge.

På söndagen talade Afrikainstitutets föreståndare,
.Widstrand
om den sociala och
liulturella revolutionen i Afrika och vad den betyder för dc unga. I-Iär är LarIa åter vår referent. Hot'r
siigcr att professorn kom att anknyta till första dagcns diskussion om att dc hernvändande studenterlla
hade ctt stort ansvar. Dcls kunde de stödja den inhcmsira borgarklasseu, dels kunde de solidarisera sig
professor Carl Gösta

rred dc förtryckta

massorna.

Professorn orntalade också att utbildningssystemet
ofta är feldimensioncrat. I Tanzania t. ex. går nu
50.000 elever i grundskola. Av dessa kan endast 500
beredas plats i gymnasium. Till universitet, främst

i )luropa, har bara ett femtiotal möjlighet att komrrra. l\4an beräknar att 45.000 elever med grundskoleutbildning inte kommer att kunna beredas kvalificerat arbete utan måste återvända

till sin lands-

bvgd.

Vi hoppas att nästa seminarium skall ta upp även
de kvarvarande koloniernas problem som är så brännande i samtidens Afrika.
A. A.

Ur Peter Limquecos ant'örande:
Uländerna har lidit mycket genom de sjunkande

priserna på råmaterial. Från 1953 till 1958 sjönk dessa priser med 7 procent under det att industripriserna
steg med 4 procent. Under ären 1.957-58 förlorade
u-länderna på grund av detta prisfall lika mycket
som de fått i lår-r av världsbanken under sex år.
Urrcler åren 1954 till 1962 fördubblades Nrgerias

Afrika just

cxport av kakao, ttndcr salrnta tid sjönk priset så
ati Nigeria förlorade den inkornstökning på 41 miljoner pund som Cc borde ha fått om priserna stått
oförändrade.

Under årerr 1953 till 1962 sr.eg priset på industriprodukter med 9 procent medan priset på råmaterial
sjönk rned 12 ttll 22 procenr.
Under 1960-talct, solrl skulle vara en utvecklingspcriod, har hjälpen till u-lär-rderna mirrskat. Enligt
OECD har der-r siunkit frän 0,72 till 0,57 procent

(av nationalinkornsten).

ntr

U-lärrdcrrras skuldbörda har ökat från 9 rniljarder
1955 tiil 38 miljarder är 1964.

Man rnåste ha klart för sig att u-länderllas ekot'romiska utveckling ej kan grundas på utländsk hjälp.
Egna ansträngningar måste vara grundvalen. I bästa
fall kan den utländska hjälpen bidra att finansiera
kostnader för råmaterial eller maskiner.

Det viktigastc hindret för ekonomisk utveckling
är rester av det feodala eller prefeodala eller halvt
liapitalistiska systemet. "De som skött on det förgirngna kan ej bygg" framtiden."

Glimt från Sydafrika och Nigeria
Några av oss minns Lillian

N

goyi från Mödrarnas

står om henVärldsliongress i Lausanne 1955
- det
ne i nr 6 av Vi I(virrnor för det året. Hon hade fak-

ut med bara sin födelseattest! Lillian
tcxtilarbeterska, aktiv fackförcningsrredlem och

tisl<t sn-rugglats

:ir

crr lysand

e talare. Hon har drabbats hårt av apart-

heidregin-ren. 1.956 arresterades hon

i

samband med

den stora högförräderiprocessen. Efter fyra år blev
hon fri för en kort tid. Hon fängslades igen i samband med atr undantagstillstånd proklamerades 1960.
Numera är hon under husarrest. Hon försöker försörja sig och sina två barn (hon är änka) med hemsörnnad.

Funmi Ransorne Kuti, en av I(DV:s vice ordförande,
skriver till oss från Abeokuta, Nigeria, där hon har
cn inrernatskola för flickor:

"Det har varit svårt för mig att skriva till mina
vänner eftersom jag vet att de skulle vilja få veta något om dagens Nigeria. Nigerias kvinnor hade som
mödrar, som medlemmar av en gemensam organisation, som systrar och vänner arbetat hårt tillsammans för fred, enighet och ett lyckligt liv för våra
barn och för alla Nigerias medborgare. Alla i Nigeria trodde att det som hände den 15 januari 1966
skulle innebära ett slut pä alla våra sorger och bekymmer och vi hade faktiskt en möjlighet till för-

bättring men den lyckliga utvecklingen hejdades
snabbt och nu är kvinnorna deprimerade och olyckliga över att mycket blod spills över hela vårt land
och det år vira kära söners blod. Kvinnorna år av'
E,n vit kvinna som fått dela samma öde som Lillian är Helen JosePh.
Hon är född i England och har varit lärare först

i

Indien och sedan i Sydafrika. Under andra världs-

krigct var hon med i kvinnornas hjälpkår för flyget. Efter kriget arbetade hon bland färgade i flera
sydafrikanska städer. 1,951' började hon deltaga i
politiskt arbete för att kunna angripa orsakerna till
social nöd bland de icke-vira. t954 blev hon sekrete-

rare i de afrikanska kvinnornas federation där Lillian Ngoyi blev ordförande. På det sättet kom hon
rned i högförräderiprocessen. 1'962 fick hon husarrest
för fem år. Nu har denna arrcst förlängts för fem
år till.

skurna från sina vänner, inga nyheter från våra medlemmar på många håll. Det oberoende kvinnorna
vunnit med stora ansträngningar ger oss inte längre
glädje. Vi kan endast hoppas på en ljusning snart.
..

. Jag ser framåt mot kongressen (i Finland). J"g

bli i stånd att deltaga. Jag hoppas också att
våra svårighetcr måtte vara över till dess. Jag hopen hjälp mot
pas att hjälp utifrån skall upphöra
oss själva. Detta är verkligen nedslående. Må Gud
ge oss fred och lycka. Hälsa alla vära vänner, våra
kvinnor hälsar till dem alla. Säg kvinnorna att de
måste bedja för t'red i Nigeria som det var innan
r,åra svårigheter borjadc. Och rnå världcn få fred!"
hoppas
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Errresto Che Guevara
av Stig Carlson
Det hqr kommit iord i dinq ögon
och du reser dig oldrig mer, Che Guevqrq.

Vi skq ge oss tid qtt minnos dig
fost vi måste hqsto vidqre innon det ör
f

Men i den seno tysto nu nöston mörko
nqtten
hör iog någon knocko under iorden,
ihållonde
och om iog då lögger örqt tött intill vöggen
kon iog ovlögset som ett eterbrus höro din
röst som tolor om kqmper,
rösten som de infe kunde tysto med sino
ku lsprutor.
De tror qtt det går ott utmotto revolten

med snorfogro löften om ett konske, ett
morgon.

i

örsent.

Vi sko somlo dinq förhoppningor till

en

sten

som blir så tung ott den krossqr derqs
drömmqr
om ott ostördo få forfsöttq sino lumpno
mo n ipu lotioner.
Och så borde vi minnos dig: ott döden kon
oldrig bli ett exempel.
Bqro en vqrningspunkt - skyddo dig mero
omsorgsf ullt!
Kqn du svepq revolten som ett ponsor
omkring dig?
"Det ör vorie revolutionörs plikt ott göro

revolulion!"
För den plikten dog du.

Det vor dörför du blev dem för forlig,
Che Guevoro
och du fick ensom betqlo priset för en fri
leid
som nu skör igenom helo Lqtinomeriko.
Döden kqn qldrig bli onnot ön vidrig
och den slår blint omkring sig - olltid
fröffsöker.
Döden kon qldrig bli en befriore
i ett ungt verksomt pulseronde liv.
Råttorno och de hyrdo heidukorno gnoger
men minnet kon de oldrig föroreno med
sin odör ov skom.
oss siölvo, till vorie pris!"
så skrev du med revolten brinnonde.

"Alt befriq

-

Och priset, det blev ditt liv för en fortsöttning.

Vi sko torko bort iorden från dino ögon,
Che Guevoro.
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Medon vi sqmlqr ihop dino popper
och lyssnor till det folsko iublet
från de ylonde hundqrno i Bolivios
d iu ng

ler

hör vi genom lormet din röst: Che Guevoro.
Men vi kon inte siungo någro segersånger
idog.
En liten lompo skq vi hållo brinnonde tött
intill dis.
För ott minnet inte skq multnq.
De vörderode dig till 500.000 pesos, död
eller levonde,
en knopp dogsvinst för en endo roffore.
Vi skq sötto ett mycket högre pris på dig,
Che Guevoro.
Ingen sko någonsin kunno drömmq om ott
beto lo det.

a,

COMPANERA
Det kubanska fan-riljelivet ger intryck av att slitas
mellan den gamla latinska-katolska traditionen och

revolutionens socialistiska jämlilihetsideal. Denna
kvarstående motsättning tycks gynnas av en annan
motsättning, nämligen den mycket stora skillnaden
mellan stad och landsbygd. 30 procent av jorden
brukas ännu av självägande sn-råbönder under mycket primitiva förhållanden och där gynnas givetvis
den traditionella familjesynen. Detta påpekar den
kubanska Kvinnofederationen helt öppct; man säger att varken attityder mot eller hos den kubanska
kvinnan är ännu tillfredsställande, men mAn har
tagit de första stegen.
Det allra första steget var kvinnornas deltagande
i revolutionen; ". . . en revolution inom revolutio-

nen", har Fidel Castro uttryckt det

i ett tal för

Kvinnofederationen. I den första Flavanna-deklarationen 1960 underströks också kvinnans rätt till "civil, social och politisk jämlikhet". De två väsentligaste etapperna mot detta anser man vara utrotandet
av tvenne för kvinnan förnedrande företeelser, analfabetismen och prostitutionen.
Ar 1,961 fick namnet Alfabetiseringsåret .rv iridel
Castro. Frivilliga studerande organiser:rcle sig i brigader och gick ut på landsbygdcn för att lära ut läskonsten. I april samrna år kom så anterikanarnas
invasionsförsök vid Playa Giron, sonr tillintetgjordes
rnen höjde entusiasmen för det egna landet och konr
de friviliigas skara i kampen rnot analfabetismen att
ökas. 1962 kunde så Kuba som första land i I-atin-

amerika förklara sig vara fritt från analfabetism.
I denna alfabetiseringskampani spelade kvinuorna
en betydande roll. Dels utgjordes på landsbygderr
67 procent av analfabeterna av kvinnor, dels hade
60 procent av de frivilliga lärarna varit unga flickor. För övrigt kan nämnas att i den kubanska ideologien ingår att den sotn har fått en utbildning har
skyldighet att dela med sig av den till andra, vilket
präglar all undervisningsverksanrhet.
Prostitutioner-r hade före revolutionen stor omfattning. Kuba kallades för Amerikas bordell och såväl
manlig som kvinnlig prostitution florerade kraftigt.
I dag fördömer man de homoscxuella som dekadenta
och den kvinnliga prostitutionen anser man sig ha
utrotat. En av de vanligaste viig:rrna till prostitution före revolutionen gick genor.rl de tjiinstefolksyrlren som stod till buds och som utgjcrde 1l:t av
alla arbetstillfällen. Av de 15.000 prostituerade som
farrns 1959 fick USA vackert finna sig i att ta emot
en mycket stor del och med de övriga har man försökt med en ideologisk omskolning på landet (för

övrigt iiven nrecl ungdonrsbrottslirrgar på

sätt), f-ijr att sedan ge denr tillfälle till yrkesutbildi första hand expediter och småskollärarinnor.
J'ill cn dcl var detta en kugge i en stor utbildningsplari av 1961 för före detta tjänare och den byggde
på aftonskolor med frivilliga lärare. Nu finns det
praktiskt taget inget tjänstefolk på Kuba, det anses
vara er1 förnedrande sysssla. Samtidigt startades för
kvinnor i lantbruk ett slags kort utbildning på internat, men dctta ogillades av männen och skolorna är
nu inriktade på unga ogifta flickor från landsbygden
i första hand.
nir.rg,

Kvinnornas del i all utbildning ökar och idag är
40 procent av kvinnorna yrkesarbetande. Dock kan
lnalt se att trots att kvinnorna kan ägna sig åt alla

yrken är vissa yrken på väg att
cxenrpel lårar- och läkaryrken, det

bli kvinnliga, till
vill säga de yrken

som är besläktade n-rcd vård och omhändertagande.
Likaså såg vi vid besök på en tobaksfabrik i Havanr)A en kvalifikationsuppdelning efter kön; kvinnorna sorterade tobakelr, men männen rullade cigarrerna. Och tveklöst var det så att kvinnorna skötte hushåll och barr-revård. Att förändra könsrollstänkandct hlr tydligen inte varit liitt, men å andra sidan
har nran bara haft ett fåterl år på sig och andra pro-

blcrn har siikerligen förefallit momentant väsentlii{are. Dc'n mcst inflarnnrerade frågan är om kvinnilns sexuella f rihet. Giftermål är tillåtet från 18
års ålder, mcn nrecl föräldrarnas tillstånd från 12
års ålcler. På gifternrålspalatset i Havanna uppgav

nl.ul att rrrcc'lelålclern För iiktenskaps ingående för

Barn på Kuba

i

barnstuga.

likrrande
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Compafrera

flickor var mellan 14 och 15 år. Den tidiga gifterrnålsåldern nråste hänga ihop med den underutvecklade landsbygden och den katolska jungfru-brudstanken, men den motverkar direkt det socialistiska
utbildningssamhället. På undervisningsanstalter, som

mycket ofta

är internat, kunde med några få

un-

dantag gifta par inte bo tillsammans och ingenstans
var det möjligt att studera med barn. De kvinnliga
och rnanliga studenterna hålls strängt åtskilda och
de klagade också över de äldres puritanska sexual-

och c{et är en viss platsbrist så man måste prioritera
efter vissa normer, till erempel får de som arbetar

långt borta förtur.

Vi tillfälliga besökare kände oss överrumplade av
den avväpnande öppenheten mor utiänningar, vilket
underströks av det genomgående duandet och titellösheten; alla titulerades compafrero eller compafrera
och ingen drog sig för att ta in främlingar i sin bostad. Utan atr där ha tillgång till några siffror skulle
jag tro att det åtminstone i Havanna är n-rycket ovan-

syn. Skulle en fliclia under 18 år bli havande är
m.Innen tvungen att gifta sig med henne även om
de skiljer sig dagen därpå. Vid en skilsmässa år
det brukligt att mamman tar hand om döttrarna och

Det är en påtaglig rrångboddhet och man bygger
febrilt och räknar dessutom att alla lägenheter skall

papparl om sönerna

vara hyresfria

i

familjen. Preventivmedel (spi-

raler) är tillåtna, men man gör ingen propaganda

för dem då man inre anser sig ha något befolkningsproblem.

Dc nationaliserade "miljonärsvillorna" har gjorts
om till bland arlnar daghem. Det jag besökte hette

"Karamellen". I det stora lekrummet hade man fortfarande kvar rniljonärsbaren som klängleksak. Det
var annars en påfallande brist på leksaker, en lyr
sonr det iir ont onr på Kube. Daghemmen är graris

ligt att en familj är

ensam om en våning; snarasr

fOrefc;ll det vara en familj per rum och delade kök.

1.970.

Kvinnorna utgör den viktigaste srödtruppen för
det frivilliga arbetet. Vid behov drar de ur för art

r:idda sockerskörden eller plantera kaffe. Men i ceirtralliommittdn finns endasr 5 kvinr-ror och 95 mär-r.
E,n av l(vinnofederarionens ledare svarade på frågan
om livinnorna var nöjda med denna fördelninr-rg, öppct och något överrasliande: "Vi anser inte kvinnorna vara livalificemde för fler poster."

Birgitte Bergmerk

AIKTUELLT
Om äggvitebrist i födan
Dll 2t.2

DN 12.3 1968:

1968:

"Hundratals miljoner mär-rniskor lider redan av akut
protein(äggvite)undernäring. Bara i L-rdien beräknar
nran att det årligen föds 25 miljoner barn som får så
proteinfattig kost atr det ger bestående skador för
själslivet."

Förf.

Bengt zt. Holsten

frägar om det skall

- vi lyckas tämja vätekraften,
bli så att
sryra väderlelicn och lösa problemet om livets uppkomst samtidigr med att de biologiska förutsättningarna för liv
raseras.

Visserligen har jag inga siffror från Kina men jag
tror inte att barnen där lider av proreinbrist. Tänk
så många dammar med fiskodlingai man ser och tänk
så mycket grisar och höns som föds upp på folkkommunerna och så mycket sojabönor man odlar!

i
i

Men visst är proteinhungern oroväckande utbredd
länder i Afrika och Sydamerika och framför allt
Indien.
A. A.

JU

Kanin er är bra
I(aniner är bra i kampcn n-rot världssvälten. De producerar lika mycket liört som kor men rre gånger så
fort. Det lönar sig också bättre att låta djur i sin
naturliga miljö produccra. Kanske elefar-rter och antiloper på Afrikas savanner i stället för västeuropeiska
koi.

Antiloper år bra
DN 14.3 1968:
Den ryska saigaantilopen räddades från utrotning
1917 av en enda forskare, professor Bannikoa. Nu
finns det en miljon djur. De lever på marker som
inte kan odlas upp. De blir er-r viktig äggvitekälla
för' framtiden. (Palmstierna)
Världens forsliare måste samarbera mera och inte
i onödan, säger IBF (internarionella biologiska progralxmet) som nyss sammanträtt

göra dubbelarbete

i Uppsala.

Annonser är oekså läsvärda
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Radio-TU-Kylskåp

KAOS

kontakta

Sagas ztis- och vinrestawrang

Philip Garlsson

i Gamla stan

Radio o TV
F{usargatan 24, Göteborg.

Tel. 11 15 86

populär för sitt goc'la l<öl< och
för sin ljuvliga atrrrosfär med
sång och musik.

--

Festvåning

Allt i nro'clern hårvårcl
Torsdagsöpper till kl. 20
Te|.307495

20 58 86

21.

-

Bagarmossen

Telefon 39 19

-
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Kiöllonders Måleri AB
Eder tjänst

Odelbergsgatan 22

Galleri
PATAffiEDE$
rnåleri och sleu.lptur.
(Gamla Stan)

Tel.

20 15 60

hos

m=

sist?

Ärstidens snittblommor, kransar,
buketter

T'el. 46 43

Expresslotter
'l'ornbolalotter

Snabblotteri

I(viclilotteri

snabb leverans
Låga priser
Illwstrerad. prislista på begäran

G. V. GAJNER AB
Blekingegatan 6, Stockholm
Tel. 40 96 ll

I T'-sreri.rnen Hamnrrrbyhanrnsv. 2
I
I o Måndag-lördag 2r

BTOMSTERHöRNAN

Johanneshov
59 30 40 - 59 31 30

alltid ett fynd

lU S

När fick Er man en blomma

I(åli.brinken 14, Stockholm C

l2l 63
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HAMMARBYHö'DEN:
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i det nya galleriet i gammal
-kwltw'miljö.
Utställningar ap rnodernt

TIT

Lagaplan

50 20 18

MANNE NILSSON
Oclcngetan 75 (vid Oclcnplan)

I

Sundstens Konditori

Legeplan

Salon Carrna

Tcl.

Bagarmossen

Bogormossens
Blomsterhondel

82

Stora Nygatan

till

29

-

REKOMMENDERAS

Telefon

Manufaktur
Emågatan

59 28 20

KON DITORIET
KUNGSGATAN

O. L:s

Rekommenderas

Oppet kl. 19.00-24.00

STOCKHOLM:

Nyheter vorie vecko

Alviksvägen 47, 16136

Tel. 08i25 81 00

Bror.rrr.na

0B

Axel Söderberg

HöGDAIEN:

HöGDAI.ENS TIUS
Sliebokvarnsv. 193. Tel. 47 37
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Edert livs
kvalitet
- trivsel o.gånger!
en gång
alla

-

-

kulturcirkeln
i

-

bokhandeln

folkrörelsens tjänst

-

med en välsortera'd

KONSTavdelning: grafik och reproduktioner
MUSIKavdelning: gremnroFonskivor ttch prisbilliga gitarrer

@Hurcirkeln
målet
n

I Tingstcns bok "Från Idöcr till Idyll" rec'lovisas cn allmän sanning att kvinnorna i ellmänher röst;tr kouservativt (bevarancle vacl som är). Denna attityd fOljer med
i allt kvinnornas hirndlanclc i san-rhället.
Detta stod klart för mig när jag dcltog i ctt mötc

dagarna.

BOKavde,lning: svensk och utländsk litteratur

i

Brev från en rnanlig ltamrat

för alla BOI(-. I(ONST- och MUSIK-

tresserlde

Sveavägen 41

-

111 34 Stockholm
20 50 20

tel. BOK 20 50 15 - I(ONST
MUSIK 20 50 35

I)är

dcbatterade

s tiden för öppcthållandet

i
:rv

affiirerna. Under hcla tidcn utgick clc sc>m företr;idclc clc
privata butikskedjorne från tarrkcn att affiircrrre var till
för kunderna. Att kundcn bara var till fiir att affärsinnehavarna skulle tjäna pengar förtegs visligcn. Hur iir
det om man vänder på konsumcleviscn "Ej tji'ina på varandra utan tjäna på andra"?
Konsums förespråkare sa: J;rså.

Detta var väl insen överraskning för åhörarna och
åhörarinnorna. Mcn dct som överrask:rdc rnig ver att clct
från estradcn taladcs om att husmödrarna borde läras att
handla rationellt och till familjcns bäst;'r. Varfiir just husmödrarna? Är dct inte irtr misskrccliterl kvinrrorna. I)ctta
iiven om dct står klart att l.rusmödr:rn.ras hendlingssritt
är i alltför månsa fall av typor inrpulsköp.
Men man ställer sig en fråga: Hancllar nränncn rrllticl

förståndigt? Man r.rråstc nog siitt.r n.rång:r frågeteckcn hiir.
Det rättrr borclc iu vlr,r:rtt alll nrrinniskor skullc fi
upplysning om hur de skulle lrencllrr pii b:istrr siitt. I)ctt;r
kanslic friinrst i skol;rn.
I clessrr ticlcr niir clct genor.rr rcklarrr och lrnnrrr intc b;.rr:r
giillcr att ör,crlcvA ur.l11 .rrr lcv.r iivcr nråstc dct vrrrl vikti!lt iltt fiirsöka se vacl sorn skcr i tlct sonr syncs slie.
OBS! Att övcrlcva bctyclcr nLr cn önsl^rrn ltt slipprrr ctt
atomkrigs fasor. l)ctte srår nu fränrst.
Mcn på clcnne srnrrrrrnkonrst som hrir hiinvises till cliir
kvinnor i förvärvslivct var i mrrjoritct (hrrnclclsanstiilldl)
hOjdes ir.rte cn röst från l<vir.rnornr-rs sirle nrt,rr rtt cnb;rrt
husr.r.röclrlr (och- hanciclsanställdir kvinnor) skLrllc Lrpp-

i änclarnålscnligt hrrndlanclc-.
Då människornas i.rnkar iir evh.ingiurr dcrrrs ckonomisk;r ställning måstc kvir.rnolna bli ckonomiskt oberofostras

rrtt f:rnriljcn rråstc upplösas. IJoppnrcna-s intc :rtt familicn sonr
grupp skall upplösas. lJran endast sonr insrirution.
I familjcn har gcnom gcncraticlrrcr kvinnrrns roll varit
att hålla mat och sängcn varrn (stå vid spiscn och föclrr
lrt.l), Av b^arner -fordras der atr clc skulle uppnå hiigrc
bildningsnivå och högrc srArLrs än föriildranre.
ende. Mec'l dctta mcnas
san

! Men lugn. Mcci clctta

Hur skall nu

c{enne rcvolr-rtion (renonrgripantlc fiirAv vacl sonr förurt Iiar-skrivits ;ir
clet ekonomin som rrvgör. Alltså nråstc dc kvinnor sonr
vill ha förviirvsarbetc rivcn kriiva clct. Dc skrrll iivcn
kriivr-t irtt clc får möjliglrct till clctte. Blrrnci ilr.at gc.orr

iindring)

åstadkon-rmrrs?

tlcre barnclaghem diir blrncn kan vistr-rs cl\,*,,., rur.,t,r,.,,
sii önskas. nctte skrllc subvcnriorerrls rlv.srilrcn sii r'rtt
rutsiftcn kunclc hållrrs på låg nivå.

Irör r.gclorrcr.r f.rclrrrs arr

str-rdiclön

vid

sistrr årcn

i

clc: ocli fijriiltlrrrrra krii'cr
grur.rclskolrr och lrrigre skolor.

Dcttr skulle upphöja familjcn från att vira cn bcroinstitution till en kollcktiv kamretlircts.
Kvinnor, upp till kirnrp fcir clctrrr!

errde

Robert-Sam
32

För Vietnams kvinnor och barn
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