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Bertrand Russells

TRIBUNAL
Sedon mer ön hundro år lror det existerot

internotionellt erköndo regler för krigfö-

ring, Genom tillkomsten

f

örollt

romf

ov

Hoogkonventionerno 1899 och 1907 foststölldes ott grundlöggonde humonitöro

principer måste tillömpos öven i krig' Folkrötten hor senore befösts med bl' o' Genöveprotokollet den 17 juni 1925 med förbud
mot onvöndningen ov stridsgoser och bokteriologisko vopen, konventionen den 9 december 1948 om förebyggonde och be-

stroffning ov folkmord (genocide), Genövekonventionerno den 12 ougusti 1949 ongöende sörodes och sjukos behondling i
fölt och till sjöss, krigsfångors behondling
somt skydd för civilpersoner under krigsNLirnbergstodgon (som utorbetodes för
processen mot de ledonde tysko krigsförbrytorno) och konventionen 1948 om skydd

tid,

för de mönskligo röttigheterno.

Nör Bertrond Russell tog initiotivet till
Tlre Wor Crimes Tribunol, krigsförbrytelsetribunolen, utgick hon just frön de folkröttsligo regler, som ör så förpliktonde och
sonrtidigt så trogiskt mörklogdo, Frö9orno

ör i korthei:
1. Hor USA:s regering och regeringorno
i A,ustrolien, Nyo Zeelond oc h Sydkoreo
begått oggressionshondlingor enligt fplkrötten

?

2. Hor den omerikonsko krigsmckten onvönt eller experimenterot med nyo vopen
eller sådono vopen som ör förbjudno enligt
iolkrötten

?

3. Hor rent civilo mål sösom sjukhus,
skolor, sonotorier, kyrkor, dommor osv.

bombots och ivilken utströckning?
4. Hor vietnomesisko fångor utsctts {ör

tortyr, stympning eller onnon

omönsl<lig

b"^hondling, som enligt krigskonventionerno

ör iörbjudcn?
5. Hor repressolier förekommit mot civil'
befolkningen?

6. Hor tvångsorbetslöger uppröttots eller

cleportering

ov civilbefolkning

förekommit

eller mossförintelse i strid mot folkmordskonventionen genomförts?

Tribunolens medlemmor, Jeon Poul Sortre,
l-elio Bosso, lsooc Deutscher, A,modo Hernondez etc., sko under sommontröden från
opril till ougusti iår bedömo ollt moteriol
:om finns tillgöngligt, höro vittnen och on-

lilo experter, för ott ovgöro vilko brott som
begötts och vilko som bör huvudonsvoret.

Sydvietnoms notionello befrielsefront och

Demokrotisko republiken Vietnoms regering hor förklorot ott de ör villigo somorbeto med tribunoien och göro ollt {ör ott
möjlig9öro dess orbete. USA:s regering,
s,om hor oll rnöjlighet ott göro sin röst
göllonde inför tribunolen, hor hittills endost sökt misstönkliggöro den och övo påtryckningor på ondro regeringor ott loggo
hinder i vögen för dess orbete'
För oti pö ort och stölle undersöko krigsförbrytelserno beslutode tribunolen ott sön-

do undersöknirrgskommissioner till Vietnom

och Kombodjo. De två försto reste i jonuori, och den tredje hor rest till Honoi i feb'
rucri. lden försto, som hode till uppgift
ott undersöko bombningen ov civilo mö1,

mot Kombodjo. I denno kommission ingick
bl. o, ordföronden i skotsko gruvorbetorför-

den engelske

,,
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Annonser: BIRGIT VINNA, Gimögot. 40, Johonneshov. Tel. 485970

hundro

der för en orgonisotion som byggts

Utkommer 1967 med ötto nummer

upp

snobbt och inte tor emot stotligo stöd frön
nögot håll. Tribunolen blev möjlig helt enkelt dörför ott Bertrond Russell personligen
kunde låno ut mer ön en miljon kronor.
Overollt ivörlden nor mqn nu bildot
stödkommitt6er. En ov deros viktigoste upp-

Prenumerotionspris per

Postg iro

goton

gifter ör ott genom insomlingor bidro till

tribunolens finonsiering. En svensk stödkommitt6 under ordförondeskop ov riksdogmon Stellon Arvidson bildodes i slutet
ov 1966. Den soknor lokol, skrivpersonol
och pengor och börjode med en liten oktion, som somtidigt blivit nögot ov en opirrionsundersökning. I mitten ov jonuori sönde den en rundskrivelse till 1.500 personer
och undrode om vor och en ville bidro med
100 kronor. Adressoterno utg jorde inget
sö rskilt u rvo l, bortsett f rå n ott de i stort
rbeto rno.

Brevet f ick ett svor som övertröffode ollo
förvöntningor. Mer ön 20.000 kronor hor
sönts in, och hundrolopporno fortsötter ott
kommo. Blond de över 200 som sönt bidrog mörks Borbro Alving, Bibi Andersson,
Horriet Andersson, Corl Albert Anderson,
professor Göstc Ekmon, riksdogsmon Arvid

Eskel, Lors Gyllensten, C. H. Hermonsson,

professor Alf Johonsson, Busk Morgit Jonsson, regeringsrödet Herrrik Klockenberg,
Erik Lindegren, Astrid Lindgren, Ullo Sjöblom och riksdogsledomöterno Violo Sonorgoni

sotioner hor sönt bidrog, bl. o, studentor-

gonisotionen Verdondi,

nykterhetsorden

Verdondi, Socioldemokrotisko studentförbundet, Korls,tods kommunistisko orbetorkommun, Svensko Kvinnors Vönsterförbund

och dess hedersordf, Andreo Andreen.
Nörmost plonerode oktion ör en liknonde oppell till ollo Sveriges fockföreninqor.
Givelvis tos ollo bidrog, öven mindre belopp, emot med tocksomhet. De kon söndos till docent Joochinr lsroels postgirokonto 35 00 16, Stockholm K. Mörk tolongen
med "Tribunolen" l
John Tokmon
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osienexperten Molcolm Coldwell, den
fronske juristen L6on Motorrosoo och den
oustroliske krigsreportern och sydostosipn-

experten Wilf red Burchett. Den ondro kommissionen hode till uppgift ott undersöko
USA:s grönskrönkningor och bombningor

GUNHILD TEGEN

bombplon sc,m USA vorje dog sönder ut ott
bombo Vietnom. Men det ör storo kostno-

dell och Teklo Torbrink, Ätskilligo

:

BIRGIT JANSSON

derno för ollt detto till 11lz ö 2 miljoner
kronor. Det ör inte en fjördedel ov kostno-

ku ltu ro

årg

ANDREA ANDREEN

Tribunolens konsli hor beröknot kostno-

sett tillhör

- t9:e

Redo ktionskom mitt6

ngö.

den {ör ett endo ov de möngo

1967

VALBORG SVENSSON

monsotto ov lökore och noturvetenskopsmön med uppgift ott undersöko bl. o. de
överlevonde offren för tortyr, nopolm, gos
och giftigo kemil<olier. ldesso kommissioner kommer minst tvö svensko lökore ott
i
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Ansvorig utgivore:

bundet Lowrence Doly och den omerikonsko tidskriften Viet-Reports redoktör Corol
Brightmon. Tvö kommissioner, som kommer
ott reso imors respektive opril, blir som-

ingick bl. o. den joponske universitetspro-

fessorn Tsurushimo,

Nummer
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EEC, EUROPA OcH
I

november 1966 skrev Rut Adler till statsministern ett öppet brev som trycktes i Göteborgs-Posten:
Antagligen har fler än jag med oro lagt rnärke till att strär andena att få vårt land in i EEC
ett par års dämp- efter
ning av debatten
ånyo tagit fart
och nu synes röra sig
- svensk ansökan om medlemskap lämpom när och hur en
ligast kan ske. Före eller efter Englands väntade anslutning,
i sällskap med Danmark och Norge eller vad? Ordet associering har kna.ppast närnnts denna gång. Ej heller har för
svenska folket framlagts en redogörelse för vad det egentligen gäller och fölfderna av ett sådant för hela nationen
avgörande steg. Tvärtom kan allmänheten lätt få intrycket
att inget val egentligen finns, att det vore en stor nåd och
lycka
iä lov att krypa innanför EEC-murarna så fort som

^tt Fördelarna, ekonorniska naturligtvis, har nämnts
möjligt.
men nackdelarna
den politiska sidan av saken
synes
- Nyss
- isoleman undvika totalt.
har statsministern sagt, att
rad svensk anslutning inte kommer i fråga. Men nu synes
både Danrnark och England ha så bråttorn, atr vår betänketid riskerar förkortas högst oroväckande.
Såvida Romfördragets regler kvarstår oförändrade (och
ännu har väl de Gaulle lyckats tumma på dern endast för
Frankrikes del) betyder svensk anslutning till EEC, ett vi
ger upp svensk suveränitet, vårt oberocnde, vår siälvständighet. Vi berövar oss själva möjligheten att handla med
vem vi vill och med ved vi vill, till fritt överenskomna villkor. Vi kan inte ta egna initiativ på det universella planet
t ex gällande neclrustning eller genrensam fredsfront med
andra icke blockbundna stater o s v. Vi blir lurade bakvägen
in i Nato.
Med Kiesinger och Streuss på väg uppåt i trapporna i Västtyskland, år det skäl erinra om den förres nyss uttaladc
mening om siälvkla.rheten

i

EEC:s målsättning: ert såväl eko-

nomiskt som politiskt
enat Europa. Är svenska folket
färdigt att sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling
ett
- har
Ny-Europa. dår små nationer praktiskt taget ingenting
att säga till om? Riskerer vi att plötsligt ör'er folkets huvuden och utan att vi blir tillfrågade, berövas vår medbestäm-

manderätt i en öclesfråga? Riksdagsmännen är inte valda på
den frågan, vilket dess betydelse gör nödvändigt.
Vad värlclen i dag behöver är inte blockbildning mot grupper av nationer utan ett sarnspel mellan fria nationer, för att
med användande av all vetenskap, alla resurser de kan upp-

uÄnDEN

i dcnna stund överhängande hotar iivets bestånd på jorden: aggressionen, hungersbringa, söka att övervinna vad som

nöden, okunnigheten och likgiltigheten.

Statsministern sua!'ade i samrna
tidning den 13 december bland annat:
"Vi

strävar mot en gemensam europeisk stormarknad under
bevarande av vår alliansfrihet. . . Vår politik i denna fråga

vi kommer inte att uppge neutraliteten... Vi
önskar ett samspel för att på ett rationellare sätt
ur
- sett de
ekonomiska och arbetsmässiga. synpunkter
utnyttja
resurser vi har i vår del av världen.
Men vår strävan till elionomiskt samarbete över gränserna stannar inte härvid. Vi har gfort storx :rnsträngningar för
att vidga vår handel även med de östeuropeiska länderna . . ."
ligger fast;

Snart efteråt blev Rut Adler sjuk. Hon säger i ett brev
9.2.67: Det sorgligr var Mt iag aldrig fick tillfälle svara Erlander på hans i mitt tycke alltför undvikande svar.

Under de senaste ueckorna har nya
drag kommit in i bllden
Ordföra.nden i labours underhusgrupp har gått till angrepp
mot den brittiska regeringens närrnanden till EEC. Han har
fått stöd av Attlee, som i ett brev uttryckt "min sympati

för ditt motstånd mot att vi skall fösas in i den gemensamma marknaden".
Och så har Kosygin varit i England och sagt: "Om ni tar
Europa och Sovjet tillsammans och räknar över våra naturIiga resurser, så finner ni att de är mycket större än de amerikanska." Kosygin sade också: "Jag anser att den (EEC) inte
är någon europeisk gemensam marknad på grund av att alla
europeiska länder inte kan bli medlenxlnxr. Jag önska r att
den breddas åt både öster och åt väster."
Så skymtar nu möjligheten av en verklig g€m€flsrfl marknad i Europa, vilket onekligen vore en avsevärd förbättring

järnfört med EEC.

Man måste dock ge ledarskribenten i tidningen "Frit Danma.rk" rätt när hon säger att grundproblemet i hela världen
rör sig om vita och färgade
ingen nyordning i Europa
- mot
lär kunna förhindra det uppror
oss sonl är på väg.

STORMAKTSPEL
Även efter ett lyckligt genomfört förintelsekrig i
Vietnom ör omerikonskt herrqvölde över Asien icke sökrqt. Av mycket ott dömo hor CIA redon stqrtot ett omfottonde undermineringsqrbete i folkrepubliken Kino i ovsikt ott dör förberedo en
åtrådd kontrorevolution. Artusenden ov bittro erforenheter hor ingett kinesernq en outrotlig misstönksomhet till feodolism och ömbetsmonnovölde.
De vitos rovlystnod hor under de senoste århundrodenq skopot ett ingrott frömlingshot, och hos
den ungo generotionen en beslutsomhet ott Kinos
blodigo historio inie får upprepqs.
Det ör mot tvenne völdigheter de ungo kineser-

nq nu hqr ott vörio sig. Skoll de slutligen tvingos
onommo vösterns lördom qtt endqst vopenmqkt
slutgihigt duger?
USA skulle dunn" gång inte nödgoi delo Kincr
med Englond, Fronkrike, Belgien, Portugql, Jopon
och Sovietunionen. Asien ett nytt Sydomeriko
spåren förskröcker. Ä ondro sidqn blev Soviet hårt
tröngt i Stillq Oceonen och måste föredro qtt Kino
lömnos i okvold besittning ov Sinkiong och Inre
Mongoliet fromför utsikten ott USA ensqm komme
ott behörsko Ost- och Sydostosiens mqrknoder, för
nörvoronde vörldens rikqste'

cqrin

Horpen

Uarför inte kondom ?
frågar

MIRIAM FURUHIELM
Det hqr i diskussionen om p-piller frqmhållits qtt
gynekologerno på grund ov en konservotiv syn på
föröktenskopligo förbindelser icke skriver ut Preventivpiller åt ungq flickor. Detto ör en feloktig
uppfotfning, återhållsqmheten beror icke på någon morolisk ottityd uton på de eventuellq biverkningor som p-piller kqn åstqdkommq På ungo individer.
Lökorens uppgift ör i försto hond non nocere, ott
inte skodo. Preporot, t ex neurosedyn, som vid
diurförsök visot sig voro helt oforligo, hor åstodkommit eft stort ontql grovt skodode born. Andro
preporot, som vid diurförsök visot sig vorq ögglossningshömmqre, åstqdkommer hos mönniskon
en rokt motsott effekt. Dettq 9ör, ott mqn måste
vcrrq på sin vokt vid qnvöndondet ov nyq syntetiskt f romstölldq preporot, som huvudsokligen
prövots vid diurförsök.
Preventivpiller består qv syntetisko hormoner,
dels med oestrogen effekt, dvs sqmmo effekt som
det noturligo brunsthormonet hor, och dels sådono
med gulkroppshormoneffekt, s k gestqgener.
Mon vet ott desso prepqrqf verkor på mellonhiörnon med en hömmqnde verksn, så ott utsöndringen qv det luteiniseronde hormonet (LH) blockeros. Detto åstqdkommer eliest tillsommons med
det follikelstimuleronde hormonet (FSH) ögglossning. Föliden ov blockoden ör, ott ögglossningen
uteblir. Mon könner önnu inte till vilken effekt preventivpiller hor på övrigo överordnqde hormon,
som produceros imellonhiörnon. Mqn vet dock, ott
utsöndringen ov biniurebqrkhormon ör lögre under onvöndondet qv preventivpiller ön under normolo förhållonden. Dettq innebör, ott öven biniurCIrnqs funktion hömmqs genom togondet qv ppiller.
Som regel upphör den hömmqnde effekten så
snort som preventivpillren utsötts. Men mqn hqr
dock beskrivit foll, dör menstruotionen inte återvönt förrön lång tid efter prePqrotets utsöttonde.
4

Ungo flickor ör inte fullvuxno i och med ott de
börior menstruero. Det återstår önnu någro år innqn somspelet mellon mellonhiörnon-hypofysen
och öggstockorno blivit stobilt. Under en period
upp till 25-årsåldern, eller tills kvinnon fött born,
ör detto förhållonde ytterst lobilt och blir stört ov
mångo yttre inflytonden, såsom psykisko foktorer,
klimotbyte, chock, nedsotlJ hölsotillstånd, bontning, svölt osv. Mon vet således önnu inte, om en
lång hömning på mellonhiörnqn under detto lqbilo utvecklingsstodium kon voro skodlig och åstodkommo för individen bestående men. Det ör dörför som en gynekolog med onsvor dror sig för ott
skrivq ut preventivpiller åt en flicko i tonåren. Med
fullvuxno kvinnor ör det en qnnon sok, hör ör
menstruotionscyklornq stobilo och influerqs inte så
lött ov yttre inf lytonden och medikoment.
Det finns sedqn gommolt ondrq preventivmedel
ön piller. Både kemiskq och mekonisko hiölpmedel
hor ovsevört förböttrofs under senore år. Jog skulle vilio frågo: Vorför inte kondom?
Gynekologerno ser, ott ontolet underlivsinfektioner ör i stöndigt stigqnde. Både gonorr6 och syfilis visor en skrömmonde stegring, men också bonolo infektioner, bl o den som åstqdkommes ov
trichomonos voginolis, en porosit, ör flitigt förekommonde. Mycket tolor numero för, ott concer på
livmodertoppen uppkommer bl o genom infektioner i slidqn och på Iivmodertoppen. Förstodierno
till livmodertoppconcer visor en skrömmonde ökning hos kvinnor föddq på 4O-tolet, kvinnor som
tidigt ådrogit sig infekfioner i underlivet. Det göller i tidigo föröktenskopligo förbindelser icke endost ott undvikq groviditet uton också ott undvikq
infektioner och dettq onser iog voro mycket viktigf. Det ör inte trevligt ott se ungo flickor innon
uppnådd o 20 år dömqs till bornlöshet på grund ov
upprepode underlivsinfektioner, som uppstått ontingen ov snusk eller genom gonorr6. Det ör
hemskf ott voro tvungen ott operero bort en bit ov

den för det sexuellq livef så viktigo livmodertoppen hos flickor idenno ålder, dörför ott de hqr ett
redon utvecklot förstodium till concer. Renligheten
ör konske inte den böstq hos ollo ungdomor, och
den som hor somlog med oliko portners löper i
qllmönhet risk ott bli infekterqd. Genom så enklq
åtgörder som ott bådq porter tvöttor underlivet
före somloget och ott den monlige portnern onvönder kondom, kon mqn betydligt minsko infektionsrisken. Ingen flicko borde inlåto sig på sexuellt umgönge med en poike om hon inte qnvönder
kondom. Hon kon iu siölv ho med sig ett litet poket
med sådono i hondvöskon. Kondomet ör ett nöston hundroprocentigt skyddsmedel mot groviditet,
om det qnvönds på rött sött, och ett utmärkt skydd

mot infektioner. Kondomet kon göros både sökrore och behogligore, om på insidon införes en liten
klick solvo, som också ör spermiedödqnde. Det ör
klort, ott iog ör völ medveten om, ott under emotionello foktorers inflytonde och under inflytonde
ov sprit, norkotikq och dylikt försiktighetsåtgörder
qlltid ignoreros. Men propogondon hqr qlltför ensidigt gått in för upplysning om, hur groviditet kon
undvikos, men döremot ei propqgerot tillröckligt
för kondomets onvöndqnde i infektionsförebyggonde syfte. Med böttre upplysning på detto område konske mon kunde få frqm en minskning i
ontolet foll qv underlivsinflqmmqtioner och förstodier till cqncer, som nu till stor del fyller siukhusens gynekologovdelningor.

Missfall
beror ei alltid
på kuinnorna
Docent Furuhielm hqr tillsommons med två kolleger (Birgit Jonsson och C. G. Logergren) under åren
I958-61 giort en vetenskoplig undersökning som
omfottqr 201 mön vilkqs hustrur hqft ett eller flerq missfoll somt en kontrollgrupp. Den utfördes på
Sobbqtsbergs gynekologisko ovdelning dör dr Fu-

Loren 1966. Foto: Reportogebild

ruhielm ör bitrödonde överlökore. Mqn fonn en
mycket morkqnt ökning ov ontolet obnormo spermqceller och en betydqnde minskning i totqlo cellontolet i den grupp dör hustrurnq hoft missfolt.
Mon dror den slutsotsen qtt södesvötskqns beskoffenhet ör en viktig orsok till missfoll.
I ett uttolonde för Expressen 29.1 .67 fromhåller
dr Furuhielm också ott spermiernqs kvolitet ovtqr
med mqnnens ålder. Hon giorde detto uttolqnde
nörmost med onledning ov Sophiq Lorens missfoll
(Corlo Ponti ör 53 år, Sophio Loren 3l).

"Det upprör mig", slutor dr Furuhielm, "qtt
kvinnon skoll få skylto som en 'mindervördig' individ som inte kon få någro born nör sonnolikheten tolor för ott hon ör både fruktsom och i hög
grod kopobel otf böro frqm ett normolt born om
hon bqro blir befruktod med normol södesvötskq.,,
Det finns mångo sådono fqll, onser hon.

Preuentiutabletterna
Medicinolstyrelsen hor tillsott en orbetsgrupp för utredning ov frögor i sombond med onvöndningen ov
preventivto bletter.

Till ledomöter i denno grupp hor utsetts dr Molcolm Tottie, ordföronde, professorerno Axel Ingelmon-Sundberg och Ulf Borell, loborotor Erik Odeblod, medicinolrödet Folke Ernerfeldt somt docenter.
no Anders Rosen och Sven Englund.
Arbetsgruppen skoll diskutero frögon om preventivtobletterno skoll voro receptbelogdo eller inte och
lömno förslog till medicinolstyrelsen.

Ver d,en shv a,ernen

m

aler d,s d,

Alnaturen leper på dad, almoderen stonner under den rtilde drit't fra
li:a til d.dd, t'ra dodiit li.a,'som taingar bende til at fade barn til undergdngen. Hu'n gemrner sit hoaed i tybbe skye.r og ruller oceanet som en
Tor'r, om sinc'landcr, mcn sol og månc og stjrctncr regncr undt'angel.scnl.
sÅÅrte ned i hendes sbod; hendis rast bliver til den dybe stonnen, f.ordi

...

d,en er saftimensdt at' t'adselsaeer og dadsrallen.

Intet han stanse bjulenes

log;rp, uendelighed', den ene må d'o t'or den anden i al eaighed . . .

Ur Vilhelm Gronbechs stora vcrk om \William Blakc (1757-1827)
kclnstnär, diktarc och mystihcr.

Fyra d,ibter a,7,) Gunhild Ttgen
I'

Iosberusniog
Jog ör

A: Mellon födelse och

- o under -

deloktig ov vorondets möjligheter
medveten om jogets omföng
glömsk ov dess begrönsning'
Pö ovstönd hör jog
stodens sorl - ett Pionissimo

går en

-

död

vög

som ör kort

eller lång.,.

uton t i d.
Nögro minuter
eller möngo år

Men fler och fler
kommer frögonde
..

'

C: Nej, inte tid
uton orbete.
Dåligt eller gott,
fottigt eller rikt.

för den som tror!

sok!
Det ör livet helt enkelt . ' '
Och sjölvklort ör det oliko

ett utspillt votten
en skrift i sonden
förgös detto stolto jog'
Underligt vor
jogets existens
men mörkligore ör
dess upphöronde
dess utmynnonde

ilntet.
6

-

onnors vore det

undronde:
Nör gör töget?
Vort gör töget?
Vor ör stotionsmöstoren?
Tyst! Hör kommer någon
som vet:

- Det gör uppöt

D: Vod ni protor det ör ju sommo
Som

pö en stotion.
Ingo tidtobeller
på vöggorno.
perrongen.

vög

sålönge jog ondos!

Facit

Jog ör en frömling

Ingen röls utonför

B: Nej, inte

jordoxelns knorronde, en fontqsio'

Jog hor del döri

Vår srtaatron

^.
L)t
skr'tsston

boro koPior

Snort hömtos vi
med flyg, med vingor.
Slå er ner pö bönkorno!
sött er i gröset!
Vönto lugnt en stund . . '
To er nånting nyttigt för!
At, drick och vor glodo
och ni skoll hömtos

en och

-

en.

Enfoldigt frögor nögon:

- Det ör völ inte forligt?
Ingen svoror, Ingen vet,

Människors
DAR S KAP
vi mecl
nets naturtillgångar?
FIur ,handskas

"Vi

vår lilla pl"-

bränner nu upp tillgångar sonr
i jordskorpan under årmiljo-

samlats
ner".

.:'
:i:',.:.,:

ie.',t,

:

|
.' ::
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Dessa naturtillgångar

kan

aldrig

återvinnas.

En naturtillgång som aldrig tryter

så 'länge normalt ,beskaffade mänr-ri-

skor lever på jorden är
tillgången på människor.

Vår dårs'kap kommer kanske allra
mest tili synes i vår behandling av

I

ffi
*Wffi

qe";IT

denna outtömliga naturtillgång.

Vetenskap och teknik har lyckats
rub,ba den relativa iämvikt mellan
födelse och död som bestått under år-

Vi kan nu se till att större
av de födda barnen överlever.
Så har vi nått det tillstånd som kallas "befolkningsexplosion".
tusenden.

,delen

Visst är det en lycka för kvinnorna att slippa föda barn som dör
tidigare dog i genomsnitt sex av åtta
fOdda barn, nu lever sex av åtta och
snari mer.
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Men sedan låter vi dessa barrr
två tredjedelar av dem
växa upp
- därigenom
under halvsvält. De blir

:,,,,;qii

,t*n

I

4t:.it;Y',ru

ItitdC'.+

mindre värda som naturtillgång både

fysiskt och i f räga o,m själsförrnögen-

heter. Ocrh de faller lättare offer för
s

r-#',-t'--1

juikdomar.

Först nu i tolvte timmen har vi
börjat inse att denna out':ömliga naturtillgång måste vårdas genom regllering
födelsetalet måste sjunka i
- barndödligheten
takt med
i alla län,der. Även de rika.
Det kan numera ordnas om vi vill.

+a$*di
,'
!i

.,,
..

',,i,

i

ll
:.:.1 .',':.

: ,!i:,l:i

.:,.

,: 't,

1,,

'I"'

:T;

Men det tar tid. Kanske lika lång
tid som det kommer att ta att "tämja
vätekraften" det vill säga att skapa
en outtömlig energikälla och därmed
varren och föda för alla.
Under tiden
till årtusendets slut
- världssvält
är en kraftig
förmod-

ligen
oundviklig. Även om vi redan
nu kunde börja inrföra födelsekontroll och livsmedelsproduktion i global regi.
Jorderosion.

Riwkin

."uooty't

II

il I|AIII Ail[ rIsT
Vi kvinnor har rcdan berört trängseln på jorden i en artikel
av Arne Oijen (nr 5, 1966). Några av våra läsare har cmcllcrtid bett oss mera utförligt behandla frågan och framför allt
professor Georg Borgströms insatscr.
Professor Borgström citcrar officiclla siffror när han anger
världens befolkning 1965 till 3300 miljoner. Enligt beräkningar från samma officiella liällor kommcr denna siffra att
fördubblas till år 2000. Detta gäller, säger han, även om födelsekontroll kunde göras lika obligatorisk som vaccinering
det tar en viss tid att genomföra en sådan åtgärd.
- Medicinska framsteg och en viss förbättring av tillgång på
föda har lett till en starkt n-rinskad barnadödlighet (hungersnöd av stora mått har kunnat avvärias) men två trecljedelar
av världens barn halvsvälter.

Hjälpaktioner har hittills ofta varit kortsynta som när man
gett Indonesiens skolbarn torrmjölk och därigenom åstadkommit allvarlig brist på A-vitamin i hundratusentals fall.
Torrmjölken är ju berövad mjölkfettct där detta vitamin
f

inns.

Även UNICEF når cndast cn tiondcl av världens behövande barn.

På många håll i världcn är all odlingsbar jord rcdan utnyttjad. Endast en ökad tillgång på vatten skulle kunna öka avkastningen. Än så länge har man ingen möjlighet att tillräckligt öka vattcntillgången. I tropiska länder är problemet större därför att avdunstningen ledcr till saltanriktning som förstör jordcn. Konstgjord bcvattning i dcssa traktcr leder också till spridning av sjukdomsalstrare (inälvsmaskar, flugor).

I

den uppsats av Borgström som

vi här rcfererar (Nordisk

nr 51, 1,966) behandlas även livsmedelsfrågan. Människans huvudfödoämne är säd, i första hand ris och vete,
dessa födoämnen svarar för 50-80 procent av kaloriintaget.
Aggvitebehovet som anses vara minst 12 proccnt av kalorierna blir i fattiga länder ej tillfredsställt. Djuräggvitan är mest
lämplig för människor. Den billigaste formen är fiskäggvita,
den utgör kompletteringsmat för minst en och en halv milMedicin

jard människor under det att kött, mjölk och ägg till största
delcn förbrukas av dc femhundra miljoner människor som
har god råd. Värst är att den rika världen slösar med äggviteämnen. Av den viktiga sojabönans skördar går nio tiondelar
till djurfoder. Och man tillåter Holland att för kalvuppfödning importera mer mjölkäggvita än vad hela den fattiga
världen fått mottaga. I Indien tillåts råttor äta upp mer säd
än vad hela världshandeln transporterar per år.
Ett världskrig mot hungern krävcr en fredens generalstab.
Förutsättningen för framgång ä.r en strikt födelsekontroll.
Dct katastrofprogram som denna generalstab skulle genomföra fingc sikta på att rädda mänskligheten över in idet 21befolkårhundradet med någorlunda återställd balans
- en
ning på två till tre miljarder.
Just medan detta skrivs visar TV fyllda fisklådor vid Skånes kust som ej kan avyttras på grund av konkurrens från
den fisken blir djurföda eller gödningsmedel.
Danmark
Och pressen rapporterar om väldiga utsläpp av fenylkvicksilver som gör fisk oduglig att äta. Detta fastän Rachel Carsons bok, "Tyst vår", kom ut på svenska rcdan 1963'

Nu den '1.8.2.1967 ser man i tidningen att den skyldiga
massafabriken funnit det ekonomiskt fördelaktigt att övergå
till en annan typ av tillverkning som råkar leda till att avloppsvattnet blir kvicksilverfritt! Sån tur.
19.2.1967

. Om vi kunde f å be om en

ekonomiskt lönande

metod för kloralkalifabrikernas framställning av klor, natron-

lut, ammoniak och saltsyra utan användning av metalliskt
kvicksilvcr vore det bra. Så att man av ekonomiska skäl kunde rcducera kvicksilverförlusterna till vattnet till förmån för
laxungarna och oss!
20.2.1967 låser vi att yrkesfiskarna i södra Ostersiön ämnar vända sig till jordbruksministern och begära n'rinskning
av importen. Vi hoppas det bästa.
Få människor om ens någon har så tidigt, så sakkunnigt och sii
son-r Georg Borgström varnrr för beiolkningsutvecklingcns

ihärdigt

inncboendc faror.

Han är född 1912, bls' fil. dr iLund 1940 och var clocent i
botanik vid universitctet i Lund 1940-43.
Ären I94I-,48 var Georg Borgström chef för Institutet för
r,äxtforskning och kyllagring i Nynäshamn och 1948-56 chef för
Svenska institutet för konscrveringsforskning i Göteborg.
Är 1,950 blev han doccut i konscrveringsteknik vid Chalmers
f'ekniska Högskola i Göteborg och l'953 profcssor där. Är 1956
lämnade han Svcrige för att tillträda sin nuvarande befattning som
professor i livsmedelsforsknine och ekonomisk gecgrafi vid Michigan Statc University, USA.
Borgström har utgivit en rad skrifter om världens livsmedelsförsörjning: J orclen z.tårt öcic (1953), M at f ör miliarder (1962),
översatt till finska (1963), till cngelska (1965), till danska (1965)
och tilt tyska (1966), Gränsen t'ör vår tillaaro (1962), Revolwtion
i aärldst'isbct (1966) samt Özert'lödets hrts (1966).

Foto: Reportogebild

R evolution

i r,)Arld,{ishet
"Mänskan håller på att växa i antal långt utöver aad jordklotet inhlusizte dess oceaner i all deras väldigbet han t'öda.
Matt kan t'råga sig ,tad 7Ar lisleetillgångar det är man har

i sibte när man t'abulerar om t'ramtide storindwstrier, som
sbwlle masst'ramställa liskmjöl dtt anaändas som t'Ada och
t'rämst till att mätta världens hungriga.
Tror man på allvar att det sball bli möjligt att t'å den nuaaranrJe t'odertillaerkningen aa fiskmjöl kanaliserad öaer på
att göra mat.
Vore det inte betydligt enklare ocb näringsmässigt mer
t'redsställande

till-

att ge de bungriga fishl

Vart'ör har man inte satsat pengdr på att utveckla och t'ör-

bättra metoderna t'ör enkel torkning, saltning och jäskonser-

aering aa t'isk?

På närmare håll vet pi ,-ad den saltade sillen ocb den torkade klipplisben bar betytt t'ör europeisk bushållning. Bägge

dessa prodwbter har skrioit världshistoria och har t'ram till
våra dagar wtgjort en stofttme både i tropiska Afrikas och

Latinameribas äggvitet' örsörjning.

Torbad t'ish är aärldshandelns mest koncentrerade äggaitct'öda.

Prot'it är en wtomordentligt dålig ztägrtisare, Mänskligheten har t'ör lange sedan l)dsserdt den punkt då slöseri och
pårdslöshet med ztärldens samlade naturtillgångar kan tolererds , . . För t'örsta gången i världshistorien står den samlade
mänskligbeten int'ör kra"oet på bwshållning ocb en gemensdm
sådan innant'ör de mycket påtagliga gränser som t'öreligger
f ör allmänsklig existens. Beaäpnade lyxländer i expanderande
slumöknar av t'attiga nationer är både en absurditet och en
inkompetenst'örklaring. . . En t'örutsättning t'ör cltt mänshlighcten sball bwnna räddas är att den gör sig till berrc öaer ekonomin och inte som nrl fArblir dess slaa.

Det t'ordras nyd grundbegrepp, ett n1,tänbande, där ekonomin t'år tjäna människan . . . Tekniken som sådan är en utomordentligt t'arlig vägaisare.
Endast när både teknik och ekonomi

lär sig ta hänsyn till

mänslean ocb hennes verkliga behov lean de göra en bestående

till att t'orma en lyckligare ztärld. Atombomber, månraketer, t'isbrnjölst'abriker, räkfryscricr tjänar ett priailegierat [åtal
men inte mänshligheten i stort."
insats och bidra

-

Revolution i världsfisket. Av Georg Borgström. Tema-bok utgiven på LT:s förlag. 296 sid. Illustrerad. Pris 12 kr.

Vetefölt. Foto: Gustov Honsson
Risodling i Thoilond, Foto: Riwkin
Torkning ov fisk pö lslond, Foto: Helgo Fietz

Ett nytt ftirsuar r
eller försörin ingkatastrof
Kapprustningen kommer snart att päverka vår vardag. Tekniken rusar fram-

åt och förändrar våra liv. Mer-r tanke\,anorna förändras mycket långsamt.
Det militära slöseriet framstår i hela
sin makabra belysning vid

jämförelse

med de småsummor man lägger ner På
att klara svälten i världen.
De militära rustningxrnx ger oss inte
längre något försvar. Intc hellcr ger de
någon f redsgaranti. I ställct är dc ett

hot mot vår civilisatiou.
Orn försvar i atomåldern handlade cn
{öredragningsserie i radio i vinter av
professor Georg Borgström.

l)et

f

ör-

prof . Borgström åsyftar är ei1
världsomf attandc rnobilisering mot

svar

sväiten, överbefolkningen, okunnigheten, och en kamp att bringa mänsklig-

i

samklang n-red dess
biologiska villkor. Han fran'rholl nödvändigheten att ställ:i om världens tekniska och ekonomiska resurser fc;r det-

hetens strävanden

ta måI.

Prof. Borgström tecknar ntycket levande bilder av livsmedelssituationen i
världen f ör närvarande. Två av världens tre miljarder är nu på väg från
hunger till svältkris på grund av torka,
f

elslagna skördar, ör'erbcfolknir-rg,

f

at-

tigdom, sjukdom och elände. Han jämför detta med de rika ländernas slöseri, och hur de rika utnyttjar de fattiga ländernas naturtillgångar och livsmedelstillgångar fcjr sina egna exklusiva
behov. "Andå står det mesta från denna mänsklighetens viktigaste stridsfront inte att läsa om i tidningarna."
Regeringarna i de fattiga länderna tyc,ker det är besvärande att avslöja det,
och de rika länderua gömmcr huvudet
i busken. De svältande massorna finner
få talesmän i mass-media och bland po-

litikerna och änr-ru färre i litteraturen.
"Svälten rycker fram mot trösklarna
till den rika världen, som lever i allt

mcr

begränsade

och belägrade

oaser.

Ändå vili ingen tro att vi befinner oss
bara ett årtionde från massvält. Trots
att det står att läsa som i en öPPen
bo'k", sade prof Borgströrn. F{an ansåg
att västerlandets folk borde kräva en
allsidig information offr vad som händer. Den rika världen har inte råd med
som den krösitt nur.arande slöseri
ner med en ödeläggande kapprustning'
Borgström kritiserade också skarpt
"prestigekapplöpningen"
10

till

n-rånen

-

mindre på grund av pengarna dcn kostar som allt vad den binder ifråga om
högt kvalificerad teknik, forskning och
industri. Allt i en tid då det gäller att

mobilisera väriden

till en stor

räcld-

ningsaktion.

"Mänskligheten håller på att slå huvudet i tak, och man måste gripa till
bättrc mcdiciner än hittills", sägcr prof.
Borgström i sin samman{:attning. Först
och främst måste västerlandet avveckla
sin paresitroll till förmån för en hushållning som ser till hela världens
biista. Allt vårt tekniska kunnande och
ckonomiska skarpsinnc borde inriktas
på dcnna uppgift. Ingen uppgift kan vara mera stirnulerande. I stället för nödhjälp måste komma en omfördelning.
I stlllet för arnbulanstiänst en positiv
samverkan

f

or

I

världer-rs tillf riskr-rande'

"Uppgiften är bådc cnorm och svår,
men det finns ingen anledning ltt tro
att två trcdjedelar av världens folk i
längdcn skall nöja sig med en tred.ieclel
av skördarna från land och hav." I{an
citcrade därvid cn italicnsk f cirf attarc
som i en roman om det itaiienska
ståndssamhället skrev: Om vi inte vill
iindra någonting så komnrer allt att
förändras.

I Sverige pågår e n f örsvarsdebatt i
anslutning till 1967 års militärbudget.
Frågan går till dem som tar ställning
och beslutar om clessa anslag: 7\r inte
tidcn mogen att gå in fijr ett nytänkande if råga om försvaret på så siitt
att det passar till dcn världssiturtion
som den moderna tekniker-r och forskningen framkallat? E,n radikal nedskärning av vårt lands militärutgifter skulle avser.ärt öka vår styrka på den nya

ront prof . Borgström arrtyder.
Allr är att r,inna och ingcnting att förlora på ett nytt försvarstänkande. Världen står inför en aldrig skådad social
stridsf

utarmning som kräver alla tillgängliga
resurser. Det framstår som en of rånkomlig nödvändighet att snabbt mobilisera ett universellt försvar som pekar
katastrofen _- inte moc den,

i"X

j::"

Edith Andrdasson

Gustov Vigelonds monolit
Oslo. Foto: Riwkin
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INDISK KUINNA
au Erlc Lundquist
Som en omozon, en sköldmö, stod hon vid
de

sin mons sido, tyglonde höstorno dö

spröngde mot fienden. Monnens jömlike,
stolt och fri, obunden ov dogmer om kvinnons underlögsenhet.

Den indisko kvinnon.
För flero tusen ör sedon . .
Sedon denno guldölder hor det gått utför. Pröster och lekmön i heligt förbund
hor med religien och logors hjölp berövot
henne vorje uns ov frihet och gjort henne
.

till monnens

slovinno.

Vörldens konske skönoste kvinno blev
vörldens mest degroderode och ofrio kvinno, Vod ör dö skönhet vörd?
I stort sett hor kvinnon nedvörderots i helo vörlden under de senoste örtusendeno.
En inneboende monlig drift tycks ho tvingot honom till detto. I Vösterlond liksom i
Indien tog hon religion och Iog till hjölp
dö hon kuvode den fysiskt svogore. Kris.
tendomen gick så löngt i sitt nit ott den
förklorode till och med kvinnon för en vorelse uton sjöl tills hon i nöder öterfick det-

to underligo instrument på kyrkomötet

i

Niceo.

Den storo skillnoden mellon Indien och
Vösterlond dö det göller kvinnons förslovonde ör ott i Vöst nedvörderodes kvinnon
som vorelse. Mon spottode pö det feminino, dyrkode det moskulino. Detto hor
mon oldrig gjort i Indien. Kvinnon föngslodes, berövodes sin frihet men behöll sitt
högo vörde som mönnisko. Jog hor hört
möngo indier sögo ott kvinnon sotts i purdoh-horem och beslöjots just pö grund ov

sitt högo vörde en monlig undonflykt
som konske för tos med viss reservotion.
Men sonning ör ott mon oldrig spottot pö
det feminino i Indien. Typiskt ör ott gudomen olltid ör liko mycket feminin som mos-

kulin dö den inte ör helt feminin. Och nu,
nör den indisko kvinnon börjot lömno purdoh, kon hon med en göng stöllo sig vid
monnens sido, jömbördig i vörde,
Den indisko kvinnon ör djupt medveten
om det femininos vörde. Pö grund ov sin
historisko bokgrund. I motsots till den vösterlöndsko kvinnon försöker hon inte olls
likno monnen, bli moskulin. Hon inser det
kvinnligos vörde och nödvöndighet inte bo-

ro dö det göller bornolstring uton i ollt som

rör vår existens.
Dörför behöller den indisko kvinnon sitt
feminino yttre i utseende och klödnod, sin
feminino ottityd, öven dö hon orbetor som
tjönstemon, företogsledore, gotsopore eller
på ondro poster i somhöllet.
Den vösterlöndsko kvinnon försöker döremot bli sö moskulin som möjligt; sörskilt
de kvinnor som hör homnot som lögre eller
högre tjönstemön klör sig och klipper sitt
hår sö moskulint som möjligt. Helo deros
sött ott voro, ott tönko, ör moskulint. Detto
ör fel. Vi behöver inte kvinnorno till ott ersötto mön i vört somhölle, vi behöver dem
som feminino kvinnor vid sidon ov mosku.
lino mön i de flesto fdnktioner. Vi behöver
kvinnor som ser ut som kvinnor och inte
neutrer eller mön.
Att den indisko kvinnon vill förbli feminin, poöngteros ov hennes drökt: Frön gotsoperskon till ministern klör hon sig i sori,
vörldens konske vockroste och kvinnliqoste
d rö kt.

Nör mon nu ser hur vi hor det lndien, i
vörlden, efter örtusenden ov monligt hörskonde, förgudonde ov det moskulino, frå.
gor mon: hode det vorit böttre med motriorkot eller som i det gomlo Indien: jömstölldhet mellon könen?
En frågo som förvisso en dilettont som
jog inte borde ge sig in på.
Men "De vise mönnen i Lund", de dör
som upptrödde i TV, ger mig mod. Jog kon
völ inte svoro dummore ön de gjorde på

denno frågo.
Nögon hode frögot desso "vise mön" om
det konske vore böttre med kvinnor ön med
mön som ledore för somhöllet. En historiker ov focket svorode och sode ott det vore det inte olls, det skulle gö liko mycket
öt fonders om somhöllet styrdes ov kvinnor som om det styrdes ov mön. Flon bevisode sitt pöstöende med ott proto om
Kristino ov Sverige och Kotorino ov Rysslond. Desso hode visot sig voro minst liko
oggressivo som mön. Och sö nömnde hon
omozonerno

i Sydomeriko

ocksö.,,

Jo, det helo vor völ skoj. Jog tyckte det

vor rent nonsens.
Om en ensom kvinno sötts ott reqero

i

ett monssomhölle så fortsötter hon noturligtvis i den inkördo trollen. Det finns
mångo kvinnor som ör Iiko ogrressivo och
vett'löso som de flesto ledonde mön. De
kvinnor som i dog kommer from i ledonde
stöllningor inom vårt monssomhölle hör
med nödvöndighet till den ormbågsvosso
typen, inte mycket böttre ön sino monligo
roter.
Enstoko kvinnligo drottningor, helgon elIer ondro som ledore inom morrssomhöllet
bevisor obsolut ingenting.
Meningen rned den fromstölldo frögon
ko m

vor om det kunde onses opportunt ott ge
det kvinnligo en chons i dogens somhölle.
En sådon chons för inte det kvinnligo ge.
nom ott mon ploceror kvinnligo ledore i
toppen ov ett monssomhölle.
Vill vi ge det kvinnligo en örlig chons
möste helo somhöllet öndros. Våro nuvoronde vörderingor ov monligt och kvinnligt
möste prövos på sin gognelighet för somhöllet, för vörlden.
Det ör djupgöende omvörderingor det
rör sig om: vi möste börjo tönko efter ondro linjer. De högsto ideolen möste bli feminino i stöllet för som nu moskulino. För
troende måste det gudomligo bli feminint.
Modern möste bli fomiljeöverhuvud; vi bör

to vår moders nomn i stöllet för den mindre betydelsefulle foderns.
En södon revolution verkstölls inte pö en
generotion, den tor sökert mångo hundro
år. I Indonesien pågör en sådon revolution
men i motsott riktning sedon konske tusen
år tillboko. Dör föröndros det gomlo motriorkotet till ett monssomhölle. Före hinduernos onkomst till Jovo vor dör sökert officiellt motriorkot. Konske hinduerno införde potriorkot. För fyrohundro ör sedon kom
lslom till Jovo. Dö blev det sökert officiellt
potriorkot med islomsko orvelogor och dylikt, Trots detto kon mon sögo ott motrior-

kotet olltjömt lever kvor inofficiellt i byor-

inte sö mycket i stöderno eller hos
odeln. I byorno hor kvinnon olltjömt den
ekonomisko mokten i fomiljen och hon ör
11o,

noturligtvis fomiljens mest oktode medlem.
Sösom voronde moder. Och dör ör kvinnon
ocksö mycket sjölvmedveten och mycket fri,

jömförd med sino vösterlöndsko

systror.
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Men det ör olltsö en utveckling åt det
ondro hållet vi borde försöko.
Möste vi i sö foll vönto nögro hundro ör
innon vi kon sögo nögot om det kvinnligos
möjligheter

ivört moderno somhölle?

Eller

finns det olltjömt nögro motriorkot hör

i

vörlden som vi skulle kunno löro nögot ov?
Såvitt jog vu-t finns numero endost motriorkot hos folkstommor med mer eller mindre primitiv livsföring. Av desso hor jog sjölv
lört könno någro på Borneo och nu senost
någro motriorkot i Indien.
Mitt intryck ör ott i desso primitivo somhöilen ör motriorkotet sökert ott föredro

fromför potriorkot. Men dörför för

mon

dro slutsotsen ott motriorkot
skulle vo ro böttre öven i vöro moderno
konske inte

somhöllen. Det ör troligt ott de bösto vore

ett

mellonting.

Detto måste önnu bevisos. Det kon också höndo ott vetenskopen skulle kunno löro betydligt mer ov de bestående motriorkoten ön jog nögonsin onor. Mon hor völ
inte forskot sörskilt djupt pö det omrödet
ön så lönge, konske på grund ov omedveten frukton ott göro mönnen ej önskode
u

pptöckter.

Ett motriorkot som jog hor studerot lite
grond i Indien höller på ott gå under. Allt
tyder på ott den typ ov motriorkot som
finns iprimitivo somhöllen ör dömd ott
försvinno vid somhöllets urbonisering. Vör
tid ott forsko i soken ör konske kort.
Att detto motriorkotets försvinnonde sko

gö jömsides med ett nervörderonde, en
diskliminering ov kvinnon ör döremot sökert inte nödvöndigt, trots ott så tydligen
vorit follet iVösterlond. I Indien hor ett
synnerligen rigoröst potriorkot eftertrött det
kvinnon
egentligen diskriminerots. Dörför blir det

tidigore motriorkotet, uton ott

löttore för kvinnon i Indien ott frigöro sig
och öierfinno sin gomlo plots vid monnens
sido, ön för kvinnon i Vösterlond. Diskriminering, ontingen det göller ros eller kön,
bottnor i fördomor, vidskepelse och lögner,
den hor med könslo och inte med förnuft
ott göro och dörför ör den så svår ott få
bukt med.

Men låt mig berötto om den indisko
kvinnon,

Mitt försto intryck vor ott hon vor mycket skygg, tillbokodrogen och gonsko trökig vorelse. Visst såg jog en och onnon
emociperod kvinno också, vösterniserod,
Men de föll utonför romen. Det ör kvinnon
på goton och bykvinnon jog menor då jog
tolor om "den indisko kvinnon". Jog vor
von vid Indonesiens frimodigo, sjölvmedvetno kvinno som hode så lött ott se öven
frömlingen i ögonen med ett vönligt leende, Indiens kvinno ser oldrig en mon i ögo'
nen. De flesto skyler sig med slöjo. De verkor sö oöndligt fjörron, lde fomiljer jog
göstode fick jog nöston oldrig se en skymt

ov husmodern, onnot ön inögro vösterniserode fomiljer och den skymt mon iblond
sög vor synnerligen intetsögonde. Jog vor
övertygod om ott hör vor den verkligt undertyckto kvinnon. Tillsommons med möngo
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ondro vösterlönningor tyckte jog hon

vor

ointressont, soknode sex oppeol.

Nayarerna i Kerala
har matriarkat

Mino sogesmön vor sjölvo kristno. Jog
frågode dem om inte Noyorfolkets motriorkot vor överlögset det vonligo potriorkotet som somhöllsform,

jog vor iln-

- Vi kon inte förneko ott det ser så ut.
Men det ör endost i ett primitivt jordbrukorsomhölle det ör möjligt ott genomföro
det, För oss kristno ör det förstås inget ott

dien söndes jog till dess sydligoste stot,
Kerolo, Och dör mötte jog plötsligt i en del
byor en kvinnotyp som i sitt uppföronde
mycket liknode den indonesisko kvinnon,
De sög liko sjölvmedvetno, liko frio ut. Och

to efter.
Och de beröttode om hur detto motriorkot nu höll pö ott försvinno. Detto folk
hode det bro, vor riko, jömfört med ondro
grupper. De gov sino born skolor, de vor

de vågode se en korl i ögonen, till och med

"fromåtströvonde", vilket betydde ott de
vor tvungno ott flytto till stöderno dör de

Me.n redon försto månoden

le mot

honom.

Det vor kvinnor ov Noyorfolket, upplyste
mino ledsogonde jögmöstorvönner. Och då
jog plötsligt visode mig mer intresserod ov

folk ön ov skog beröttode de ott

Noyor-

folket vor ett mycket gommolt,

mycket

egendomligt folk, som olltjömt hode motrio

rkot.

- De ör mycket völbörgode, so en ov
jögmöstorno, Möngo ör riko. De behöver
inte göro ov med en mosso pengor på
bröllop eller hemgifter.
- Den som vore noyor, öndö, so en onnon jögmöstore. Jog hor tre döttror, och
hur sko jog kunno gifto bort dem?
Och hon beröttode ott hon skulle voro
tvungen ott betolo minst tjugo tusen kro-

nor för en occeptobel moke till en ov döttrorno. - Jog ör boro en örlig tjönstemon vor sko jog fö tjugotusen ifrön? Eller sextiotusen som behövs för ott gifto bort dem
ollo tre, Sånt ör vår indisko somhölle?
I förbigöende fick jog också veto ott kursen på ökto mön för nörvoronde vor följonde: Lökore, tondlökore eller etoblerod

odvokot, tjugotusen. Ingenjör, jögmöstore,
högre tjönstemon : femtontusen. Tjönste.
mön pö mellonplonet, mycket gröno ingenjörer och jögmöstore: tiotusen.
Hos Noyorfolket betolos ingo hemgifter
olls, dör hor pengor inget som helst med
sex ott göro. Ett giftermål betyder inte heller någon föröndring i hushöllet och ger
inte impuls till bildondet ov nyo hushöll.
Giftermålet betyder boro ott monnen hor
röttighet ott gö till hustruns fomiljehus och
sovo med henne under notten. Under dogen ör monnen tillboko i sitt eget hem och
lever och orbetor dör. Bornen uppfostros
ov modern och hennes bröder som olltså
bor kvor i modershemmet öven om de gif-

ter

sig.

Liko lite som giftermölet hor en skilsmös-

so någro ekonomisko

konsekvenser, Monnen eller kvinnon begör och erhöller skils'
mösso, och den innebör boro ott monnen
slutor ott gö och sovo hos kvinnon som lött

skoffor sig en ny mon.
Mino sogesmön, jögmöstorno, påstod
också ott skilsmössor vor ovonligore blond
Noyorfolket ön blond ondro grupper.
Aven en önko behondlodes mönskligt hos
Noyorfolket. I det övrigo Indien ör hennes
lott mer ön ovskyvörd, dör degroderos hon
till en botgörersko klödd i trosor, utstött ur
templen, berövod ollo mönskligo röttigheter. Hos Noyorfolket gifter hon boro om sig.

blev industriledore, tjönstemön och dylikt.
Hur skulle en mon som bosotte sig löngt
f

rån hembyn, i konske en onnon del ov In-

dien, kunno hölso pö sin fru någorlundo
regelbundet, hur rik hon ön vor? Desso
Noyormön

i högre stöllning tvingodes ott

gifto sig pö potriokoliskt sött. De möste ho
sin fru hos sig dör de orbetode. Noyorfolkets kultur possode boro i ett bondesomhö lle,

- Men kon ni då ingenting löro ov dem

och överto nögro ov deros seder? Aven om

frun flyttor till monnens hus ör det völ inte
nödvöndigt med ollo desso ekonomisko
tronsoktioner ni hor enligt indisk sed,
De skrottor boro: - Det gör inte ott boro

odoptero en onnon grupps seder. Fost visst

ville vi! Visst vore det bro. Vi giller

deros

sött ott höllo öktenskop oclr körlek utonför
ekonomin. Ett gift por får inte ens ge presenter öt vorondro. En korl för inte ge nögot öt sino egno born. Skulle hons fru to
emot pengor eller gåvor ov honom söger
folket ott hon ör en horo. Det finns inte
heller nögon prostitution hos Noyorfolket.
Det ör de konske ensommo om i helo vörlden,

- Hur ör det med deros koster? Hor de
hållit sig utonför kosterno som bergsstommo rno ?

- Det hor de inte. De kollos sudros oberörboro ov brohminerno hör. Men
sjölvo pöstör de ott de ör kshotrios, det ör
inte riktigt klort pö den punkten. Men de
ör ju riko, det hönder ott de hor brohminer
som kockor. ..
Inte ens brohminerno vögor sig på ett

folk som ör ekonomiskt storkt.
Av det jog hörde och sög fick jog det
intrycket ott Noyorfolket ör en lycklig folkgrupp, en liten grönskonde ö mitt i elöndets och omönsklighetens smutsigo hov. De
ör en gemenskop dör det inte ens förekommer gröl mellon ökto mokor,
- Vod sko de grölo om? Inte ekonomis-

ko frågor i vorje foll. De tröffos boro om

notten, ölskogens tid. Det ör dörför öktensko

pen

hå

ller.

Det ör olltsö ett mycket egendomligt och
foscineronde mönskligt somhöllssystem som
hör kommer ott försvinno, ett system som
bevisbort för mycket gott med sig. Jog hörde senore vid upprepode tillföllen ott Noyorfolket vor Indiens rikoste och högst kultiverode mönniskor. De finns inte endost i
Kerolo, öven om deros kultur hor bevorots

mest dör, de ör spriddo öven inom ondro
stoter,

Det vor egentligen efter mitt möte med
kvinnon ov Noyorfolket som mitt intresse
för den indisko kvinnons historio voknode.
Jog ville veto mer om hur en sådon kultur
som Noyorfolkets hode uppstött och vorför
den inte hode onommots ov helo indisko
f

olket.

Så jo9 börjode löso de gomlo indisko
skrifterno igen. Vedoböckerno. Mohoborotho och Romoyono. Jog hode löst dem
förr, men inte som historio, mero som sogo.
En indier som jog mötte i sombond med
ett föredrog som jog höll för en Rotoryklubb i Dhero Dun, visode mig ott Noyorfolket fonns omnömnt redon i Mohoborotlro. Dör prisodes deros kvinnors skönhet
och frio stolthet. Pondowoprinsen Sohodewo hode gjort en reso till södro Indien och
mött dem dör, och detto möste ho hönt för
omkring tretusen ör sedon. Det ör orier
som skildros iMohoborotho, och enligt
ondro indisko urkunder vor det först för
tretusen år sedon som de norrifrön kommonde invoderode Indien.

Den öldsto kultur mon för nörvoronde
könner i Indien ör den så kollode Mohonjo-dorokulturen, I senore ör fromgrövd ov
orkeologerno i lndusdolen. Den ör doterod
till ungeför tretusen ör före Kristus och ör
olltså femtusen ör gommol. Det folk som
dö bodde dör vor inte oriskt, det vor drovidfolk. Med störsto sonnolikhet rödde dör
motriorkot och gudomligheten vor feminin.
Deros civilisotion vor högre ön de senore
intröngonde oriernos.

Arierno tycks olltid ho vorit ett krigiskt
och mycket rosmedvetet slökte, det hor
vörldens ondro folk nogsomt fött erforo.
Men sögo vod mon vill om desso orier:
under deros försto tid i Indien intog deros
kvinnor en mycket hög stöllning, öven om
det officiellt rödde potriorkot.
Under denno försto iid vor enligt Mohoborotho böde polygomi och polyondri till-

Att börjo med blondode de sig l<onske
med desso mörkore mönniskor i sömjo och
relotiv fredlighet,
Men så hor de upptöckt ott d:ros ljuso
hy och blöo ögon skulle iörsvinno genom
dcnno blondning, Och orier tycks olltid ho
försökt slö vokt om sin yttre ljushet.

Då uppstod kostvös:endet sorn ett led i
kompen mot rosblondning. De tre högsto
kosterno vor orier, de,n fjörde kosten, sudros, vor de drovido folken som senore gjordes

till

oberörboro.

Lördo indier hor beröttot för mig ott den

orisko kvinnon förlorode sin ursprungligo
sjölvstöndighet och frihet dörför ott monnen inte ville ott hon blondode sig med
mön ov onnon ros. För ott betvingo henne
uppfonns nyo tolkningor ov de gomlo skrif-

terno, tolkningor som kringskor kvinnons
frihet mer och mer. Nyo logor stiftodes som
så småningom gjorde kvinnon till monnens
egendom i stöllet för, som förut, hons jömbördigo komrot. Nyo sogor uppfonns med
nyo kvinnoideol, sogor och ideol som skul-

le omformo kvinnons psyke efter mönnens
önskningor.

Jog kon inte låto bli ott citero en

ov

desso sogor som ett exempel på vod som
åstodkoms:

tog hon honom på sino oxlor och bor

ho-

nom till heiör"-ns bosiod.
Få viigen dit mötte cje en helig mon, och
hur det nu bcr s;ig till rökode den helige

till de,n lome. Denne, som vor i djup
meditoiion över den hetörs behog som hon
vor på vög till, vredgodes över ott bli störd
i :;in ongenömo sysselsöttning ott hon slog
st.öio

till den helige. Denne isin tur

uttolode

kvickt en förbonnelse över den lome: hon
skulle ej överlevo soluppgången,
Men den trogno Anosuyo ville inte ott
hennes ölskode mon skulle dö. Och hon

hode sior mogisk mokt; hon befollde solen ott ej gå upp följonde dog.
Vörlden blev lömnod i mörker, vilket till
den grod besvörode gudorno ott desso
vönde sig till den helige monnen och bod
honom to tillboko sin förbonnelse. Vilket

denne hedersmon gjorde. Och Anosuyos
mo n f ick fortsötto ott levo sitt liv vid sin
godo hustrus sido, sedon hon progromenligt ovnjutit hetören.
Med hjölp crv södono sogor, med hjölp
ov logor och dogmer lyckodes det monnen
ott fråntogo kvinnon vorje uns ov frihet.
Och detto göllde sörskilt de högre kosternos kvinno dö "purdoh" slöt sig om henne.
Purdoh betyder crtt vorje hem gjordes till

ett kvinnoföngelse, stönEt för oll

insyn. An-

Sogon om den godo hustrun Anosuyo,
Anosuyo fick en dog höro sin mon yttro
en önskon om ott få tröffo en ov stodens
hetörer. Men monnen vor lom i benen och
kunde inte sjölv göro sin uppvoktning. Ald-

nu i dog förekomm"-r röttegångor mot folk
som ovsiktligt eller ov olyckshöndelse råkot få insyn genom muren till ett sådont
hem. Purdoh vor lsloms gåvo till Indien.
Det ör olltså konske femhundro år gom-

rig skulle hon fö tillbringo en nott med
denno åtråvördo hetör, suckode hon, Dö
denno trogno Anosuyo hörde hons klogon

ovskoffos. Frågon togs upp

molt och ingen vet nör det kommer ott

i

porlomentet

1963.

låtno. Kvinnon vor fri och stolt, obunden
ov logor och fördomor. ld6n ott hon skulle
voro sin moke obrottsligt sexuellt trogen
hode önnu inte fått föste. En gift kvinno
hode hövdvunnen rött ott skoffo sig born
med svögrorno och öven med ondro mön
om inte hennes mon förmödde göro henne
hovonde eller vor till honds då hon behövdes. Hon deltog ocksö i mönnens rödslog
och påverkode i hög grod dessos göronde
och låtonde, och det hönde som sogt ott
hon stod vid sin mons sido som körsven i
stridsvog nen.

Allo beröttelser i Mohoborotho ger

en

bild ov kvinnon som en med monnen jömbördig vorelse, hållen i hög öro och åtnjutonde stor frihet.

Hur hor hon kunnot degroderos

frön

desso höjder till sin nuvoronde stöllning?
Troligen mest på grund ov rosdiskrimine'
ring.

De ljuso orierno lörde könno ett mörkt
folk, det drovido, som hode en högre kultur ön de sjölvo. De vor jordbrukore medon orierno vor ett herdefolk,
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Tankar om annorlundabarn
av Astrid Pettersson
Birgitta Pierres "Dct rrrisshancllade barner" är en alldeles utnrärkt skräckbok onr
nränniskors oförstånd. Titel och omslag
cl.rockar, innehåller är sant. Vi n-ränniskor
är så uselt eländiga son-r boken beskriver.
Lycklig den som kan svära sig fri. Boken
är inte kärkommen, den är som ett spö
över nakna lår. därför att den är sann.
Vem orkar höra sanningen om sig själv,
onl sitt samliv. or-n sina sämsta stunder?
Det säjs så vackert från seminarier att en
lärarinna inte får ta sina familjebekyrrmer
in i skolsalen. Säjer prästen i vigseln att
modern icke får ta sina grusade drömmar
med till barnkammaren? Hon står där kanske gravid framför altaret och har ett brutet löfte som vårdtecken. Den intima förbindelsen shulle inte ge följder, det hade
han försäkrat. Prästen talar onr att mer
och mer söka vinna varandras förtroende.
Tänk om nran bytte ut förtroende rnot försoning . . . Vi är aldrig neutrala, vi är antingen r-ned eller n-rot försoningen.

Det lilla barnet kommer före

cle stipule-

rade nio månaderna. Förr tog kyrkan sin
bästa inkomst av "förtidiga sängalag". Förr
bjöd religionen "aga din son så får du frid
på din ålderdom". Hela vår bibel är byggd
upp på vedergällningstanken. Försoningstanken är aldrig renodlad. Man lägger tanken på vedergällning också i Jesu mun och
låccr honom säga att av detta släkte skall

utkrävas "ifrån Abels blod intill Sakarias'
I

I

ltt

Dloo

Ilirgitta Pierres bok ingår i en debatt-

serie utgiven pä Zindermans förlag. Dcn
f örsta boken heter "Kärnvapenkriget och
civilbcfolkningen" av Bodo Manstein. Den
andra är Clarence Blon-rquists "Om rnedi-

cinsk

dödsh

jälp". Den

i Gamla stan
är en visrestaurang sorrl Saga Sjöberg
öppnat och som blivit alltrr-rer populär
för sitt goda kök och sin ljuvliga atmosfär med sång och rnusik.
Opper kl. 18.00-24.00
Festvånine.

je Lars Uller-

Men om inte den hårda rösten hjälper, onr
barnet inte l1,ds1 och det kan vara livsfar-

de barnet". Den borde stå på dagordningen
vid alla föräldraföreningars möten.

hon tvingas slå dct käraste hon har.
Det är en god balsam på sjuka sår när
man möter sina barn som vuxna och får
förlåtelsen. Min äldsta dotter, hon som fick
stryk, hon påstår att hon bara fått två
gånger. Jag vet att hon fick dask i stjärten
var och varannan dag. Vi har diskuterat
detta och hon säjer: två gånger minns jag
för då var det orättvist. Den ena gången
utdelade far agan därför atr hon suttir på

Boken har bland annat en tabell över
anrerikanska utredningar angående aga i
henrnret. Psykiskt sjuka föräldrar 4 procent, asociala 13 procent, föräldrar med inre konflikter 8 procent, föräldrar med aga
som främsta uppfostringsmetod B procent,
föräldrar i konflikt med varandra 43 procent. Undersökningen bascrade sig på 80
r-r-risshandlade barn och angav deras föräldrars motiv.
Denna välskrivna och väldokumenterade
bok visar en blocca i vår samhällskropp
som alla måste ta del av. Birgitta Pierre
har ställt diagnosen och bevisat dess rik-

righet. Hon har insmugit n-rellan raderna
allr det sorn samhället försur-nn-rat.

I Morgonbris har j^S i långa artiklar
argumenterat för en skola för annorlundabarn av helt annan typ ån den vanliga.

I Stockholm, Göteborg och Malmö skulle man söka upp några barn rned störningi

en klass tillsammans med

(4

Stora Nygatan 21
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elr

då måste jag hota med
stryk. Hjälper inte hotet n'råste jag hålla
mitt löfte. Men efteråt måste jag ha tid att
diskutera med barnet hur mor känner när

kniv, en yxa

mjölkbordet och sålt blornn-ror, den andra
gången hade hon tagit yxan och huggit
av sin fingertopp och sprungit till grannen
och fått förband. Hon fick stryk för att
hon tagit yxan. Hon kan inte förlåta. Jag
nråste skriva denna synd på min egen barnarädsla, på all den stryk jag själv fick sonr
barn. Jag var nere på mitt eget barnstadium
när jag slog mitt barn.
Här ligger den stora debatten fö-,: föräldraföreningar. Hur gör vi våra barn till
mogna \/uxna människor? Hur läker marr
sår som gjorts i barnasinn? Man springer

således

reteelser.

tvinga fran-r återfall i rädslan. Det är detta

vara förtrogna med avvikande föEtt barn som har totaldöva föräldrar blir en utmärkt lärarinna för ett
dövt barn. Ett barn som har blinda föräldrar kan hjälpa en blind kamrat. Ett
barn son har mor i rullstol kan skjuta sin
kamrat varligarc i den lilla rullstolen. Ett
barn som har far på kryckor sparkar inte
undan kryckan för sin kamrat.
TV skulle gå n-red barnet hem och visa
hörselskadade barnets mamma att göra
samma ångestbekännelse som jag själv fått
göra i hundratals föreläsningar
dec var

TISFIESTAI'F,A}iTB

ligt för barnet atr det inte lyder
vass

sin rädslas trappa långt ner och hämtar upp,
sn-rärtan. Om man blir lakt i err kärleksförhållande till en man, får trygghet hos sina
barns f ar så kan endast panikreaktioner

lika många normalbarn. Dessa normalbarn
skulle ha föräldrar med handikapp och

barnets hemmiljö. Det skulle kanske få det

SFGFS

att jag hållit rnin föresats att säja snällt
två gånger innan den hårda rösten kom.

stams "De erotiska rninoriteterna". Sen
kommer sju män som skriver om "Vägra
värnplikt
vägra döda" och Anders Hanings "Bara en far". Sist Clarence Blomquists "Fosterliv och fosterdöd". Alla är
debattböcker upplagda för rundabordsdiskussioner. Så ock Pierres "Det misshandla-

ar och sätta dem

KAOS

tred

Vi har säkert alla någon gång agat ett
barn. Men f rån och rned att vårr annorlundabarn kor-n till oss vågar jag svära på

inte

san-rvetsfrid

för mej, jag hade
ingen

ursäkt för mig men man stod där med ett
annorlundabarn och såg alla de misstag man

gjort med det barn man hade först, dec
äldsta barnet. Man trodde att det förstfödda skulle vara en cirkusuppvisning av
föräldrarnas duktighet. Vi hade krävt över
barnecs förrnåga, därför
denna förmågas grad.

att vi inte kände

vi behöver lära oss i

konf irmationsunder-

visningen. Då skulle alla hysteriska spådomar orn ungdomars förfall tystna. Vi behöver bli varandras läkare och vara fullt urläkta innan barnet kommer. Jag har själv
upplevt denna läkningsprocess i tre långa
förlovningsår n-red två brev i veckan skriv-

na och två brev tillbaka. Man skall våga
titta på sig själv, på sina sår och på sina ärr.
Det kan komma meningsskiljaktigheter i
varje äktenskap men om man inte hafr en
lång läkningsperiod före barnets tillkomst
så rullar karusellen vidare och slår nya sår

i

nästa generation. Man borde predika mera

om de långa förlovningarnas becydelse för
mognaden. Till förlovade par kan Pierres
bok livligt rekommenderas. Det misshandlade barnet är säkert ett barn till två som
icke blivit vuxna. Utvecklingssrörda finns
i alla åldrar från ett till hundra år.

Hiroshimas skörd
au Edita Morris
En nödlögn ör böttre ön sonningens skorpo
kniv. Om jog sode till min kvittronde fögel
ott hennes körleksdogor ör förbi skulle jog

krosso Fru Siskos gomlo hjörto. Men hur
skoll jog få henne hem frön mötet i bombulunden? Min svögers motorcykel knottror otöligt.
"Förlöt, Fru Sisko, ge upp för en göngs
skull," ropor jog till henne från den öppno
skjutdörren. Litet eftergivenhet kommer ott
slöto ut de enviso rynkorno kring din nöbb,
Kom nu, Fru Sisko," tigger jog henne.
Svi-sh

!

Ett vingsus och min gomlo fågel ör tillboko i buren och pickor ivrigt pö en pepprig röttiko. Oj, dö, jog möste ge mig ov mon kon obsolut inte låto en mon vönto!
jog kostor en sisto blick omkring mig. Jo,

ollt ör i ordning. Nör mino born kommer
hem frön moster Motsui skoll de finno

söngorno böddode, riset öngonde vormt.
Vod vört lillo rum ör hemtrevligt nör reg-

net foller utonför! Allt tock vore Moedo,
söger jog till mig sjölv. Om min gomle vön
inte hode erbjudit oss ett hörn ov sitt hus
skulle vi ho stött på goton sedon vi blivit
vrökto som så möngo ondro otombombsfomiljer.

"Hollå, Yuko-son !"
Min svöger tycks ho mycket bröttom, och
det ör nog dörför som hon fortsötter ott
bugo sig sö djupt. Jog tvingor mig ott tön-

hond. Äh, det ör förförligt för Tonso ott
voro ett ov Hiroshimos stympode otombombborn ! Men fostön hons f ingror
skrumpnode genom eldstormen ör hon en
storortod målore. Det ör boro Hiroo som
ör liko tolongfull.
"Vorför hor du undvikit mig? Vorför lötsodes du inte höro nör jog ropode i
morse?"

Jog försöker övertygo denne överkönsli-

ge unge mon ott det som ör sont inte ör
sont. Hons blick brönner mitt onsikte.
"Jog vor så glod över ditt porslinsögg,
Tonso. Tock för ott du skickode det, Jog
tyckte versen du skrev pö ögget vor völdigt fin," söger jog till honom, för mino föresotser ör redon glömdo. Som vonligt slutor det med ott jog ger efter för honom.
Och Tonso ler. Hon skulle görno viljo tro
ott ett ömt poem pö ett litet ögg skoll uppnö det som hons förstördo hönder förtvivlot söker gripo.

Antligen öker

vi! Grensle bokom Hiroo

dricker jog regnet som om det vor vin, och
höller mig fost i min svågers skörp så ott
jog inte skoll behövo slå ormorno om hons
fientligo midjo. Om en liten stund får jog
se lillo syster, höro hennes kvittronde röst!
Den tonken ör en gottgörelse för stötor och

blöst och för min nödtvungno nörhet till
Hiroo som jog kommit ott tycko illo om.
"Hur mår lillo syster?" frågor jog hons

ko pö Moedo-sons ord: "Den som hotor
bör en söck stenor pö ryggen." Men min

kopproko rygg medon vi rosor genom Hiroshimos regndrönkto förstöder, "Mör

gomle vön skulle oldrig kunno gisso orsoken till min hemligo oro för lillo syster.
Jog ör på vög till den smottronde motorcykeln nör dörren till Moedos otelj6 flyger
upp, och Tonso kommer springonde, Oj,
oj! Jog som hode hoppots ott kunno smito
ivög uton önnu en scen.
"Yuko-son, jog möste tolo med dig,,' söger Tonso, stående mellon mig och motor-

Ohotsu

cykeln, med sino hondskklöddo hönder
f

i

ickorno.

"Jog hor inte tid, Tonso. Min svöger.,

"Det gör ingenting. Skyndo dig

,,,

inte,

Yuko-son."

Hiroo tycks ho glömt sin brådsko, och
nickor öt sin målorkomrot. Liksom ollo
Moedos elever hor Hiroo stor respekt för
den begövode Tonso, som möste mölo med
penseln fostbunden vid sin behondskode

-

bro?"

Intet svor. Konske Hiroo inte hör mig,
(Min omerikonske vön brukode sögo ott
jog hode en röst som en liten insekt.) Ah,

i

tor hon

sjölvbehörskning.

"Tolo inte om det för Ohotsu-son," söger
Hiroo medon hon torkor ov motorcykeln
med en troso. "Du vet hur hon oroor sig
för ollting. Det ör inte bro för henne och för pojken.
Jog bugor mig somtyckonde. Visserligen

ör lillo systers born inte fött önnu, men
den envise Hiroo hor bestömt dess kön.
Ah, vod hon ör förorglig! Och öndö ör Hiroo - imponeronde. Hons byxor ör rynkigo,
hons skjorto genomblöt, men öndö ser hon
ut som en prins målod på siden. Hons hår
lyser som svort lock i regnetl Hon kunde
ho stigit direkt ut ur Sogon om Genjii!
"Du hor toppot någonting, Yuko-son!"

Jog vönder pö huvudet och - himmel!

Dör ligger det vito popperet i diket.

Jog

böjer mig fort ner - men det ör Hiroo

som

plockor upp Soms skynkligo telegrom. Hons
onsikte ör sö uttryckslöst nör hon ger mig
det ott jog förstör ott hon misstönker det
vörsto. Hur kommer det sig ott Hiroo ör sö
oerhört korrekt? Det chockeror honom ott
en flicko som ör önko för telegrom frön en
ung mon - till pö köpet en utlönning.
Vi ger oss ov igen. Jog ser nog völdigt
modern ut dör jog sitter grönsle på en mo-

torcykel med höret floddronde bqköt. En
riktig "efterkrigsflicko" möste de som ser
oss tönko - om det fonns någro åsködore
utom mösorno som tjuter i blösten.
Så vi ör nöro inlondshovet! Mossor ov
mösor dyker efter fisk. Och hör ör sjölvmordsklippon i Osimo, huttronde i sin sjol
ov regndroppor. Ar det redon örotol sedon

min fic-

vi for förbi hör pö töget, lillo syster och

! Jog skoll löso om det så fort vi kom-

jog? (Tönko sig ott folk kommer hit för ott
kosto sig ned ! Hon hode fnissot med sin
lillo nöso tryckt mot ruton. "Hur kon mon
voro så dum?")

Som, Som ditt telegrom brönner
ko

motorcykeln, och Hiroo ser gillonde pö
mig, Som ovkomling ov somuroier uppskot-

mer from. Konske det ör böst ott jog ropor

litet högre.
"Hiroo

. . ."

Kr-rosh! Mildo gudor, vi ligger i diket!
Nå, jog hor vöntot mig det öndo sen vi rusode i vög frön Moedos hus med regnet
piskonde i onsiktet. Jog skulle ho bett Hiroo ott köro långsommore, men gott upp.
föronde tillöter inte en kvinno ott voro så
ohövlig.

"Hor du gjort dej illo, Yuko-son?"
Jog skokor på huvudet. Jog hor så ont
ott jog skrottor nör jog holtor tillboko till

Vör cykel soktor forten och stonnor bred-

vid en rod cypresser. Fomiljen

Shimitzus

uröldrigo hus tycks böjo sig under de gnyende tröden. Det hor inte reporerots på
örotol. Toket bögnor, förgen hor bleknot och öndö ör jog betogen i det. Hyser det
inte den mönnisko som jog ölskor mest på
jorden

?

"Lillo syster!"
Min - Ohotsu! Jog sönker blicken för ott
15

inte förrådo min olltför storo körlek. Min
systers vockro onsikte blöndor mig olltid
som en blixt på himlen. Jog ser oldrig på
det mer ön ett ögonblick i sönder.
"Skyndo dig!" ropor hon, och vinkor öt
mig ott följo henne. "Vi hor nögonting ott
viso dig, storo syster. Något - underbort!"
Ohotsu fnissor på sitt bornsligo sött,
Men plötsligt glömmer hon mig helt och
hållet. Hiroo hor kommit in, och de två ser
pö vorondro som ölskonde vilko vorit skildo i örotol, inte timmor. Hon hjölper sin
mon ov med skorno, och hennes rörelser
röjer olI den dyrkon som god sed förbjuder oss kvinnor ott uttrycko i ord.
"Du hor blivit vå1," viskor hon till Hiroo
och hennes röst dorror ov öngslon.
"Nå - överroskningen då?" ovbryter jog,
och jog hoppos ott min syster inte hor
mörkt min ontipoti, (Jog vet ott det ör fel,
men jog kon inte övervinno min förbittring
mot Hiroo som tvingot min bröckligo syster

ott bli med born,)
"Jo, kom, koml" Ohotsu ör full ov iver
igen. "Äh, storo syster, du kon oldrig gis.
-so.,,"
Hon springer sö fort genom våningen ott
hon glömmer ott bugo sig fromför fomiljens förföder på det upplysto oltoret. Ängerfull vönder hon tillboko och sedon hon
ordnot vecken på sin kimono, niger hon för
de inromode fotogrofierno på hyllon - ollro djupost {ör Hiroos dödo for, som står
sist

i roden.

Hennes onsiktsuttryck

ör

hög-

tidligt. Men det blir jublonde glott nör
lögger honden på min orm, och dror

in i rummet
"T i t t

hon
mig

bredvid.

o, storo

!"
Himmel! Jog storrnor höpen fromför Hisyster

roos stoffli. Min svögers modernistisko
målningor ör ofto så torro, men portröttet
ov honom med Ohotsus born i fomnen I e v e r pö duken. Medon vi betroktor tovlon, rullor en tår nedför min kind. Men
Ohotsu skrottor sitt glodo lillo skrott.
"Hiroo vögode inte mölo boby-sons
onsikte, det ör dörför det ör gömt i skuggor. Vört born kommer ott bli olltf ör
vockert, storo syster. Det vore inte bro ott

göro ett portrött ov honom nu. Löngre
from, nör hon ör född, konske min mon kon
rnålo en onnon tovlo ..."
Vi knöböjer på golvet och betroktor

portröttet en lång stund. Dör ör ett strölonde uttryck i monnens onsikte! A ll fodersglödje lyser i det.
"Yuko-sonl Völkommen i vårt hem!"
Bokom oss hörs slöponde steg, och jog
springer upp och hölsor på Hiroos mor
som glidit in i rummet på sitt stillsommo
sött, Vi bugor för vorondro möngo gönger
under det ott hon mumlor de ölskvördo
völkomstfroserno och ler mot mig som om
vor och en ov dem vore gjord enkom för
tillföllet. Min systers svörmor tillhör en tid
dö ortighet tövlode med vönlighet för ott
en göst skulle könno sig völkommen.
"Vor så god och kom och öt middog,"
söger den gomlo domen mjukt. Hon går in
irummet bredvid viftonde med en snusf örgod solfjöder liko gommolmodig som
1,6

hon sjölv. "En mycket enkel middog, örode

göst. Mycket enke[," mumlor Hiroos mor
innon hon, isin tur, bugor för fotogrofierno på du.t lockerode oltoret.
Äh, vod hon måste könno sig stolt ott ho
givit sin döde mon och hons förföder en
så tolongfull son sorn Hiroo. Aktenskop
kon inte ho nögon onnon mening ön ott
fortsötto orvsföljden för en fomilj som Shimitzus, Jo, nu ör det lillo systers tur!
Medon vi knöböjer runt det lögo motbordet, kostor jog då och då en blick på
Ohotsu som bör den kommonde orvingen
inom sin bornsligo kropp. Vod hon örgrocil, vod hon ör ljuvlig! Men Ohotsu mörker inte mino ögonkost, Helo hennes lillo

ör koncentrerod pö Hiroo.
"Litet mero vin?" frögor hon

vorelse

honom.

Och hon dorror pö rösten.
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5å mjuk min bödd ör! Allting ör mjukt, ollting ör vönligt och milt i detto urgomlo hus
under cypresserno. Jog hor krupit ned och
ligger och gnider kinden mot det slitno
bruno töcket. Underligt! Jo, det ör underligt ott lillo syster som ör f lero ör yngre ön
jog tycker om desso urblekto förger, desso
viskonde ljud som ör hennes nyo hems röster. (Dör prosslor en mus i vöggen, en gren
gnyr utonför dörren.) Tillfredsstöller dömpode förger och ljud ett djupt behov hos
Ohotsu? Lugnor de min syster, vors öron
och ögon onfölls ov otombombens blixt
och dunder? Jog vönder mig pö sidon. Genost börjor två golvtiljor under bödden en
senil konversotion.
"Vi ör gomlo," söger de till vorondro.
"Vi ör slitno, vi ör mycket gomlo. Vi kommer ott voro för olltid,"
Kom nu, sömn! Men det tjönor ingenting
till
ingenting. Sömnen skyr ensommo
mönniskor, trivs hos ölskonde por som ligger vormt i vorondros fomn. Jog försöker
löso vid skenet ov ett ljus, men jog ör för
trött, Att sköto hushöllet för Moedo och ko.
ko för hons mölorelever ör inget lött orbete, Medon jog ligger och ser på den sjö-

gröno Sotsumovosen och den

lockerode

rmen belysto ov stjö rnljuset, ko n jog
boro tönko pö min egen Sotsumovos som
blev till stoft och virvlode bort i den storo
förödelsen. Jog minns min lockerode skörm
som söldes för ott vi skulle fö pengor efskö

ter Fumios död. Två gånger krossode otombomben min tillvoro i smulor.
Det gör timmor innon jog börjor bli sömnig och tung i ormor och ben. Jog skjuter
undon ollo tonkor och försöker tvingo
sömnen ott kommo inn.on det dogos och
jog måste skyndo mig tillboko till stoden
och fö min pojke och flicko i vög till skolon. Äh, nu kommer sömnen... nu...
" Fu mio

!"

Jog hor vöckt mig sjölv med mitt skrik.
Under sömnen hode jog ströckt ut honden
och sökt min mokes. lngen Fumio! lngen
hond! Ingen moke! Jog ligger och dorror.
Ah, jog kon inte stö ut löngre. Ingen kvin-

no kon uthördo en tom bödd - en

tom

kropp - -

"Storo

syster !"

Tock och lov, Onotsu hor kommit springonde in vorm och levonde för ott jogo
bort spökeno. I stjörnljuset ser jog hennes

långo gestolt i nottkimonon.
Äh, jog vet ott jog inte borde ho ropot,
Jog borde ho låtsots ott jog sov. Men jog
ör så ensom
"Jog drömde om - Fumio. Jog sög honom liggo i sjuksolen ., ."
!

"Nej! Ah, nejl"
Ohotsu ryggor tillboko, Nör jog ser hennes uppspörrode ögon könner jog mig

skomsen. Hor jog inte önnu lört mig hur
rödd syster ör för ott bli pömind om de fosor som ör völbekonto för ollo oss Hiro-

shimobor? Hon hor byggt en skyddsmur
mellon sig sjölv och sino minnen. Hon vor
boro tvö år nör otombomben föll, men i
ollo foll hor stonken ov brönnt kött och ljudet ov vröl stonnot kvor i hennes medveto nde.

"Förlöt mig," mumlor jog och lögger
kinden mot min kudde som ör fylld med
ris.
"

Försök och sov,

storo syster,"

söger

Ohotsu, Hon hor hömtot sig och kommer
nörmore min bödd i sin böljonde vito kimono. Hennes Iångo hör foller över oxeln
och ormen nör hon ser ned pö mig. "Vet
du vod - jog hömtor spritlompon och lo-

gor litet t6, Ortt6 kommer ott göro dig
sömnig, storo syster."
Jog nickor tocksomt och Ohotsu spring-

er ivög efter spritlompon och töndstickor
- olldeles som en skolflicko som stöller till
ett kolos i hemlighet mitt på notten. Mot
bokgrunden ov dörren ser jog hennes spödo figur - hovondeskopets kontur tycks
mig voro pö tok, och som vonligt försöker

jog undertrycko tonken ott Ohotsu inte bör
bli mor. Ar hon inte för bröcklig, för nervös
för detto eldprov? Och jog minns ott innon
hon gifte sig tvingode jog Ohotsu ott lo.
vo mig ott inte bli med born.
"Jog lovor. Det endo jog vill ho ör Hiro," svorode hon possionerot, "Storo syster,

mitt löfte kon inte brytos!" Hon slöt

sitt

finger om mitt och brost i skrott på sitt bedöronde sött. "Om jog bryter mitt löfte
måse jog sköro ov mig lillfingret, vo?"
Så bornslig min Iillo syster ör! Mitt hjörto kloppode vormt för henne den dogen,
Tre månoder senore kom hon springonde
in i Moedos tröd9ård med lillfingret völ
ombundet.

"Jog - jog bröt mitt löfte" storo syster.
"Ser du," sode Ohotsu, "Hiroo fordrode ott
vi skulle ho en orvinge. Hur skulle jog kunno sötto mig emot min mon? Men jog höll
mitt löfte till dig. Jog skor ov lillfingret."
"Du - skor ov det?"

"Nej, jog lyckodes inte. Jog svimmode
innon jog hode skurit ov det riktigt," Ohotsu höll upp sitt skodode finger. "Jog ör

glod ott jog inte klorode det. Jog ovskyr
ollt som ör vonstöllt, storo syster," ropode
Ohdtsu,'böjde sig över en rosenbuske och

ryckte ov ett visset blod med en höftighet
som skrömde mig,
jog hode kysst hennes ombundno finger
och medon jcg höll hennes spödo kropp i

mino ormor könde jog ott hon vor min
Ohotsu igen, den lillo flicko jog uppfostrot sedon vör mor - en lögonde focklo hode kostot sig i floden den dog bomben
föll. Men medon jog voggode henne from
och tillboko fylldes jog ov rödslo. Att försöko ott sköro ov sitt finger! Vilko ondro
desperto hondlingor skulle völ Ohotsu kunno försöko sig pö?
"T6l R.iskokor !" Lillo syster kryper ner
under filten hos mig. "Jog gömde de hör

tre

ko

korno i

m

itt

ru

m, storo syster.

Jog

tyck,:r om ott knopro på något om notten."
" Motvro k !"

"Nej, nej. Det ör min lille son som blir
hungrig vid den hör tiden," Ohotsu skrottor glott.
5ö hemtrevligt ott liggo bredvid min syster i min mjuko bödd. Hon kryper intill mig
som om vi delode en hemlighet.
"Vi kon få en och en holv koko vor. Nej,
nör jog tönker pö soken blir der böst qtt
jog för tvö och du boro en. Jog ör ju två
personer nu, och jog hor lovot förföderno
ott Hiroos son skoll födos knubbig,"
Medon vi mumsor på riskokorno och vöntor på ott vottnet skoll koko upp, beröttor
Osotsu för mig ott vor morgon nör hon
fullgör sino plikter som svördotter och lögger ris pö fomiljeoltoret, ör hon nogo med
ott ge förföderno dubblo portioner. På sis'
tone hor hon gett dem koromeller för ott
voro söker pö deros völviljo.

"l morgon skoll de fö litet ov den dör
mokoronirötten som blev över efter middogen i dog," söger Ohotsu. "Vet du, storo
syster, jog ör söker pö ott Hiroos förföder
tycker om mig - i synnerhet hons poppo.

"l mig? Den dör utlönningen? Jog kon
inte tölo omerikoner!" utropor Ohotsu höftigt.'Vorför kommer hon tillboko till Jopon?
För ott förtjöno pengor?"
Jog sötter ner fomiljen Shimitzus bröckligo kopp sö bryskt ott den nöston gör sönder. Himmel! Litet t6 spilldes på motton.
"Som Willoughby bryr sig inte om pengor," fröser jog till svor, och jog förstör på
min röst ott mitt hjörto, liksom t6koppen,
hor runnit över. "Som-son hor volt ott voro
fottig. Hon lömnode sin styvfors offör för
ott studero och fö ett stipendium i noturvetenskop. Hon fick foktiskt lov ott to nottorbete i en restourong."
Oj! Hor jog slöppt kotten ur påsen för
ott onvöndo Soms lustigo uttryck? Förstör
nrin syster vod den unge omerikonen hor
kommit ott betydo för mig? Kon hon ono
ott vi skrivit till vorondro iörotol. Fottor
Ohosu ott jog hungror efter ett fullt eget
liv, efter lycko, efter skömt? Äh, Som! Du
ör sö underbort glod! Och mero jömnörig
med mig ön köro gomlo Moedo.
"Moedo-son skoll ho en mån-bjudning
pö tisdog, och önskor dig völkommen," söger jog. (Byt olltid somtolsömnet nör du
höller pö ott ilskno till, råder Moster Motsui.) "Kommer du, Ohotsu-son?"
"En bjudningl" utropor Ohotsu förtjust.
"Visst kommer jog. Jog skoll ho mino nyo
fino kommor. Det blir min sisto bjudning
innon bobyn kommer."
Men sö tittor hon så underligt på mig
frön sidon.
"Hon kommer völ inte, storo syster?

Om

- hon ör dör, stonnor jog

hemmo."
"Hon? Kon du inte kollo honom Tonso?"

fröser jog till.

Jog stör inte ut med

Ohotsu

!

Tonsos

förkrympto hönder fyller henne med ovsky,
och dörför skoll hon uteslutos frön Moedos

Hons fors förg-fotogrofi småler mot mig,
och hon ör så lik Hiroo."
"Utom ott din Hiroo inte hor snövitt hårl"

bjudning, Hon hor låtit sin vörld krympo
så ott den ör liko liten som ett fögelbo,
den rymmer boro henne, Hiroo och deros

Ohotsu skrottor och kikor under locket pö

oföddo born.
Jog grölor pö min syster, men jog mörker ott hon ör förströdd. Hon hör pö med
huvudet på sned. Plötsligt hoppor hon upp
och springer till det öppno fönstret och lutor sig ut.
"Hör du storo syster? Ugglorno tjuter
Det ör ett dåligt omen."
Ohotsu stör dör orörlig, med knöppto
hönder. Inte ett ljud hörs iougustinotten,
men jog vet ott det inte skulle tjöno något
tiil ott sögo emot henne, Ugglorno ör dör

kostrullen. "Vört t6 ör fördigt, storo syster!" söger hon och höller votten i stent6konnon. Min syster hor förtjusonde hondrörelser. Dogligen sköter hon om blommor
och vöxter, och hennes hönder hor blivit

vono ott röro sig lött och ömt,
"Din kopp!" söger hon. Hon bugor sig
lrön midjon och röcker mig en kopp som
ör så tunn som ett löv. En mölod ros ler
mot mig, Sen höller hon upp en kopp åt
sig sjölv. Sö hemtrevligt vi hor det, Men
nör Ohotsu knöböjer bredvid mig för hon
syn pö en bit popper som sticker from un-

der min

huvudkudde,

"Telegrommet! Sover du med Willoughby-sons telegrom under kudden?"

"Att norros - eller ott inte norros? Skoll

jog låtsos ott Soms telegrom homnot under
min kudde ov misstog? Tock och lov, kloko moster Motsuri hor lört mig en utvög.

!

- för henne.
"Nu! Hör du dom nu?" viskor

Ohotsu.

Hon hor det spöndo onsiktsuttryck som olltid gör mig orolig.
"Ohotsu-son! Kom och lögg dig," ropor

min

svöger.

Ett höngivet uttryck sveper över Ohotsus

"Hiroo! Hon ropor på mig, storo syster.
Min - min mon vill ott jog skoll kommo !"

vor inockorderod hos oss så vor hon kör

och flyger ivög till deros rum, Men
stonnor vid dörren och vinkor till mig.

dig,

Ohotsu?"

mono.

Jog ligger och kisor efter henne, och nu
könner jog ott mino ögon öntligen foller
ihop. Ort-t6et v"'rkor, tock och lov. Ah, jog
möste skyndo mig ott somno innon mino
egno hemligo forhågor börjor. Notten ör
stillo och lugn, Men ollo hör vi ugglor tju-

to ivårt inres mörko

skogsdungor.

Edito Morris vor omslogsbild i Vi kvinnor nr
1, 1964. Vi beröttode då ott hon ör svensko
och hor levot i Sverige de försto tjugo åren
ov sitt liv. Vi hode ocksö i det numret en
ortikel om det hem för otombombskodode
i Hiroshimo som hon grundot och skött tillsommons med sin mon, den omerikonske

förfottoren lro Morris,
Edito Morris blev berömd genom boken
"Hiroshimos blornmor" s,om tryckts på 27
språk. Den lillo volym, "Hiroshimos sl<örd",
som Vi kvinnor publiceror i detto och i följonde nummer hondlor delvis om sommo
mönniskors vidore öden,
Oversöttningen ör gjord i somorbete med
f

örf otto ren.

10:e

Ört.rsjöveckan
15 dagar i juli

Fr. 350:- kr
Prospekt och
upplysningar

onsikte.

"l en kitslig situotion svoro olltid med en
motfrågo," ör hennes röd.
"Kommer du ihög ott nör Som-son först
i

glider hon genom den i sin löngo nottki-

Hon ger mig sitt oförlikneligo

leende
hon
Sen

tsALTCIM Ats
Box 21 64 - Stockholm 2
20 09 69, 21,39
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rill frågan om hemmafruar..
alla friska kuinnor
bör föruärusarbeta

hälla. Vi måste få bort vad som ligger

I de flesta

i den utsträckning som behövs, skall vi

svenska hem finns inte sa sardeles många arbetsbesparancle maskiner, va-

re sig husmor är hemma- eller förvärvsarbetande. Min fantastiska maskinpark t ex
består av dammsugare, kylskåp och konservöppnare. Ätskilliga har, det vet i^g,

liten tvättmaskin. Det är väl aldrig
dessa apparaters erlorma kapacitet som
åsyftas när man menar att husmoderns arbetsinsats har hobbykaraktär? Naturligtvis
år jag medveten om att arbetsbördan måsockså en

te vara större eller mindre beroende

av

familjens storlek, bostadsförhållanden, ålderssammansättning

och inte minst

eko-

nomr.

"Varje frisk människa skall ha rätt och
plikt att försörja sig själv!" Visst, det är
så självklart att det kan tyckas löfligt att
ens diskutera det ! Det är ju lika självklart
sorn att alla människor skall ha samma
chans till ett anständigt liv oavsett vilken
kulör de har på skinnet !
Arga unga kvinnor och män gör sig till

tolkar åt de stackars förslavade

hemma-

det är din plikt och rättighet.

Seså, Du

kvinnorna och ropar: "IJt i förvärvslivet,

är fri!" Precis som om det bara vore kvinnorna själva som hade att besluta om sin
situation i samhället! Hur skulle det vara
om vi försökte förstå varf ör så många
kvinnor, trots alla hejarop, stannar hemma? Varför finns det så många kvinnor,
speciellt i arbetarleden, som f inner hela

könsrollsdebatten verklighetsfrämmande,
något som barnlösa unga intellektuella fruntimmer/män pysslar med tills cle i bästa
fall får cgna barn och begriper bättre rned

år och erfarenhet? Det måste vara något
fel i debattekniken när så många reagerar
negativt inför en så positiv sak! I alla dessa
debatter talas det stora ord om att kvinnan har sin frihet, sina lagliga rättigheter
att göra karriär och inte minst plikter

som individ i samhället. Vid

skampålen
ställer man sedan upp hemmakvinnan. Situationen är inte så enkel i praktiken som

i teorin. Vårt sarnhälle funså att det
tr;erar inte servicemässigt
vore möjligt att släppa alla hemma-mammor "fria". (Eller har man kanske tänkt att
barnen skall vara "fria" också?) Nej, vår
boendeform är föråldrad och vår syn på
barnen är föråldrad. Det är bara att hoppas att taktiken att angripa hemmakvinden tycks vara

nan snart skall anses föråldrad också. Det
hela är en politisk fråga som irrte kan lösas
annat än genom att samhället tar större
ansvar när det gäller barnen och bostads-

byggandet än hittills. ltegeringen borde stå

vid skampålen eftersom den underlåtit att

genomföra reformer som kunnat göra människorna i vårt land likaberättigade på arbetsmarknaden oavsett kön. Eftersom det

varit en socialistisk regering borde den
än mer då den också hållit ett

skämmas

kapitalistiskt familje-ideal levande.
Skall det bli någon ändring måste vi

gå

till vära riksdagsmän/kvinnor, och kräva
av dem att de i egenskap av våra valda ombud, arbetar för att det skall byggas kollektivhus med barndaghem och servicecentra i varje bostadsområde och att de
iämsides stöder en kampani för att förbättra relationerna barn-vuxna i vårt sam18

i

talesättet "Mina barn och andras ungar".
Barnen år våra nredmänniskor, inte ägodelar

!

Om de flesta av oss är överens om att

clet skall finnas service-hus och barndaghem
då

inte också vara överens om att a I I a kvinnor i arbetsför ålder och -fysik skall förvärvsarbeta likaväl som mannen när vi
hommit dithän att vi fått våra krav tillgodosedda?

Varför skulle clet finnas ett val

för den gif ta kvinnan/mannen? Val i den
här meningen innebär i klartext kryphål!

Kryphål för överklasskvinnor som i verkligheten inte är annat än lyxprostituerade,
kryphål för män som för en billig penning
vill ha service i hemmiljö, kryphål för mödrar, som under förevändning att barnen
behöver dcm, stannar hemma utan att för
den skull vara särskilt intresserade eller
lämpade att ha hand om uppväxande människor. Varför skulle en av föräldrarna
stanna hemma i låt oss såga 6-7 år för att

fostra upp 1,-2 barn, när man dessutom
ganska säkert kan anta att valet av hemmavaranc{e förälder inte görs efter lämplighet
utan att valet sker efter ekonomiska beräk-

ningar. Det vill säga att den som tjänar
mest ger sig ut för att skaf fa kontanter

till

familjen.

Nej, skall vi kvinnor verkligen bli tagna
på allvar när vi kräver likställighet mellan
könen så måste vi sluta upp att gardera
oss mcd att vi alltid måste ha ett val!
ULLA

hemmafrun sin
egen chef
Vi hemmafruar har en stor fördel, vi är
vår egen chef. Min familj har hänsyn till
vad jag har planerat för dagen, naturligtvis
får man inte vara orubblig, men det ska
vara ordentliga skäl till omplantering. Detta har jag inte fått gratis. Jag har uppfostrat dem. Låter det hårt? För deras eget
bästa skäm inte bort dem! Tror du dom

trivs om du känner dej jäktad och nedsliten? Ska vi få vårt arbete respekterat,

tror iag vi måste börja hemma. Tag gärna
drastiska och lite handgripliga metoder till
hjälp så att dom förstår! Ett exempel gav
en tidigare insändare, "Hemma-Kajsa", som
iag sympatiserar med. Hon fick bättring,
sedan

hon praktiskt visat att så här blir

det, men iag skulle gått ett steg längre! Jag
skulle låtit mitt hem förfalla! Det är mycket påfrestande att se det, det gäller att
hålla ut. Lider inte de andra av att se det,
så kanske du har för höga pretentioner! Du
får vänja dej vid lägre. Vanan betyder mycket. Har du förenklat arbetet så mycket
som möjligt? Till exempel, jag skakar bara
mina mattor, varför ska man piska och slita
på dem i onödan? Till min dammsugare hör
en borste med sug, den använder jag i stället för att dammtorka. Städar vi inte för

mycket i allmänhet? Jag vet några som gör
det. Tänk på att du behöver avkoppling
och omväxling. Det är någonting, som man
inte vet att man behöver, förrän man prövat på det. Sedan kommer man hem till
familien och hemmet med ny inspiration.
CEDRIK

r

hur mycket arbete
utför en husmor?
Docent Irma Ästrand, som är laborator

i

klinisk arbetsfysiologi vid Arbetsmedicinska Institutet i Stockholm, besvarar den
frågan med stöd av en noggrann vetenskaplig undersökning. Hon finner att de
undersökta

-

kliniskt friska kvinnor i ål-

dern 20-45 år

sin
- under

arbetsdag ut-

nyttjar i genomsnitt 42 procent av sin fysiska arbetsförmåga. De undersökta bodde

i moderna våningar, alla utom en hade
två-tre barn att sköta.
Det är intressant att docent Ästrand
gjort en analog undersökning på byggnadsarbetare. De utnyttjade i genomsnitt 39
procent av sin fysiska arbetsförmåga.
Docent Ästrand säger att husmödrar
kunde spara många pulsslag per d"g för
annan verksamhet om barnvagnar vore
bättre konstruerade och om det fanns
bättre service för varutransport. Men, tilllägger hon, så länge våra möjligheter till
effektiv och lustbetonad fysisk träning är
så dåliga som i Stockholm är det kanske
bättre att behålla några tunga moment.
Undersökningen år publicerad i Läkartidningen nr 39 7965.
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Rop på de mänskliga rättigheternas dag
Från möte

i Kungsträdgården

ott bornet som föddes i Vietnom
med tinningen spröckt ov ett splitter
från en bomb frön Ameriko
ott det bornet borde ho fötts med oskodod
iinning

ov en kvinno som fått födo i ro
i Vietnom - kon vi kollo en mönskliq
röttighet
Rötten ott sovo om notten
uton desso US-ormodor
från Guom och Do Nonq

Rötten ott vokno i Vietnom
i en luft som inte brinner

inie tjuter ov lozy

dogs

Rötten ott så och delo skörden
uton Amerikos gift över riset
kon vi kollo en mönsklig röttighet

rötten ott slippo en hör ov sloktore
i luften pö morken i etern

Att en morgon kunno vokno i Vietnom
och höro ondro frågor frön bornen
ön mor, vod gör Ameriko hör
for, vorför tor Ameriko if rån oss
ormor och ben och ögon
hor dom ingo born i Ameriko
vo rf

ör

brin

ner

reg net.

vorför lossnor huden frön kroppen
Vi som vet ott Vietnom finns
som könt igen dess mönniskor
och som görno skulle viljo
ott de fick ro i fred på Mekong
och öto oförgiftot ris i Pleiku
och skrivo poesi om månen
och sovo gott om notten
i helo deros lond - Vietnom
vod kon vi göro mer ön önsko...

Sö hor vi frågot lönge nu
och vördot ömt vör vonmokt
ö eno sidon och ö den ondro
och låt oss löso ön en göng om Eichmonn
och dömo ut hons feqo somtid

10. 12. 1966

Men det ör nu tortyren pögör
rru idog i Vietnom
Nu ör det vi som ör SAMTIDEN
Ingo festtol i vörlden kon döljo detto
vi ör ösyno vittnen till USA i Vietnom
Om nögot kon kollos mönskligo röttigheter
så möste desso röttigheter voro för ollo

om en del ov mönskligheten ör krönkt
så ör helo mönskligheten krönkt
Om någon möste kömpo för sin rött
sö kömpor hon för oss ollo
Vietnom strider för sitt liv
och strider för mönniskons vörde
i Vietnom i Rhodesio och Peru
ör den mönniskos vörde
som står i fjörron Kungströdgådren
Hur lönge sko vi tölo McNomoro i vår tid
Hur fönge sko Europo sögo till Ameriko
"vorsågod Ameriko
Du för Vietnom som din joktmork i vör tid"
genom ott stå bredvid och sögo ingenting
genom ott tolo om något onnot
genom ott priso vår moktlöshet
genom ott tolo om förtitolet
om medeltiden om ör tvötusen
om protester genom Rödo Korset

f

Men vod som sker i Vietnom

or nu
Cet ör vi som ör somtido vittnen
det ör vi som stöder Europo
som stöder McNomoro
det ör vi som tål ott hon mördor

Abrohom Lincoln ör död
och om trettio år ör vi dödo
det gives ingen onnon tid för
ön detto nu och detto vol

i

Vietnom

oss

Hur kon vi völjo nögot onnot
med stigonde vrede och körlek
crn Vietnom och liv

åt Vietnoms

folk.
Soro

.!J

För Uietnams
kuinnor och barn

och strär.a att på det sätt som är oss
möjligt visa även Nordr.ietnams livinnor och barn r,år varma sympati och
solidaritet.

Här följer nu redovisningen, som vivi snart är uppe i 54.000 lironor.

sar att

Transport 48.711:63
Bössinsamling i Stblm, gnt fuIia
2.523:20

Emsbeimer

fulia Emsheimer,

Brit Hedman,

listinsamlinT4

Sita Andersen, Bandhagen
HiLdur Lönnström, Porjus

jalmar J obansson, U ddet-alla
Anny öbman, Porjus
Molly Åsbrink, Bromma
F rölwnd.a S KV -avde ln., C-i b g
H

SKV:s ordförande, Eva Palmaer, har
just kommit hem från ett rnöte i Berlin
mellan representar-rter för ett stort antal
nationella KDV-sektioner i syfte att förstärka det moraliska och ekonomiska
stödet till Vietnams folk. I mötet deltog kvinnor från såväi FNL:s kvinnoorganisation (som f. ö. fyller 6 år den
8 mars!) som från Nordvietttams. Sorn
vanligt hade E,r.a med sig pengar från
liunde nu överlämvår insamling
- de
nas direkt till de syd- och nordvietuamesiska kvinnorna. Vid SKV:s förbundsstyrelsen"röte

i

november beslutades näm-

ligen att om möiligt stödja även Nordvietnams kr-innor och barn, som så hårt
drabbas ar- de amerikanska bombningarna.

J"g skulle önskat att alla våra tro-

- insamiare och givare kunnat vara
fasta
med när jag ör'erlämnade pengarna, säger Eva Palmaer. Det var två jag särskilt tänkte på: pensionären Hjalmar Johansson i Uddevalla och vår oförtröttli-

ga Mia E,msheimer i Stockholm. Vi kan
ju aldrig tacka dem så som de förtjänar men låt rnej förmedla till dem och
alla er andra som arbetar för vår Vietnaminsamling det innerliga tack jag fick
med mej hem från Pban tbi An från

Nordvietnam och från vår sydvietnamesiska väninna Le tbi Cao. (Milrga av
oss har dem i kärt minne från deras

Majornas SKV-az,deln., Gbg
liils Frisk, Näsby Park

:s Stblmsavd., listinsaml"
Bjurslätts SKV-ardeln., Gbg

Birgit Jobansson, Sundbl,berg
Maj-Britt Ingbe, Bromma
Herta Fischer, Solna
Ingrid Utberg, Johannesbnr'
Mary ödön, Nacka
Henry Andersen, Bandhagcn
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för atr stärka SKV:s förbundskassa pågår just nu, främst i form av enskilda
bidrag från medlemmarna men även
genom anslag från ar.delningarnas kassor. I nästa nummer ev Vi Kvinnor
hoppas vi kunna ge en utförligare redovisning, för dagen ("i skriver jusc
nu den 24 februa,ri) får vi nöja oss med
att tala om hur distrikten står "till
boks" i kampanjen som fortsätter fram
till förbundskongressen i höst:
Blekinge 150 kt, Dalarna 57A kr,
Gävleborg 80 kr, Göteborg med omnejd
2.350 kr, Norrbotten 3.140 kr, Skara-

ekonornisk hjälp

visst vill vi ha den hjälp våra goda vän-

Ostergötland 15 kr.
Tack allesamman! Och ett särskilt
tack för alla varma hjärtliga hälsningar

de har ju aldrig sagt
- hade tärar i ögonågot om det. Hon
nen när hon sa: "Visst behöver vi och

ner

vill

Låt

ge oss."
oss alltså förstärka

r'år insamling

Erik

15,

Åsber"g,

gm Ingrid HaPP

B. Sr:ensson, Marieholm
V. Lundby SK\'-ar;deln.,

S

K\,'

kaarna

51:
20:
25:
10:
35:
50:

Gbg

-aadeln., S tltlnt

Ada o. Helgc Karlsson,
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Kerstin Elestav, Stblm
Mira o. Vide Saensson, Solna
Anna Jansson, Bollnäs
H ägerstens

15:
10:

Hus-

36:

listins. 158:75
23:
Mary Kimvall, Solna, insaml.
50:
Konstnär Tor Hörlitz, Stblnt
Swmma leronor 53'g50t 35
Linnea Elt'strönt, Bromma,

snabbinsamling

borg 220 kr, Skåne 310 kr, Småland
360 kr, Storstockholm 5.1,27 kr, Värmland 365 kr, Västerbotten 225 kr, Västmanland 100 kr, Orebro län 650 kr och

i höstas.) Jag sade till
vi var osäkra om huruvida de i Nordvietnam ville ha någorl

besök i Sverige
Phan thi An att

Båtsleärsncis
Bromma
Rutb Lönn, Hågersten
Saängsta SKV-avdelning
['illl' pgss.t'sson' Halmstad
BoeL lorup, Sthlm, listinsantl.
Joset' Gwstaf sson, Linköping
Elsa Viberg, Bromma
Elsa Petersson, I7ägersten, Iistitts.
Signe Sztensson, Forsa
Birgit Hessclthwn, Swndbl'lterg
Lennart Tbunbolm, Stblm, listirts.
Stina Sleantze, Göteborg
H. Sandberg, Göteborg
Lilian Tbomews, Täby
Ingrid Boström, Kopparberg
F rån basar, anordnad d'o, btrn
på Kväkargården, Vartsg,tt.
Emma Morin,

ibland n"rera. Och så fortera tior
sätter vi,- för än har vi ett bra stycke

till

målet.

En av våra trofasta vänner i Stockholm sände oss i höstas 50 kr, åtföljda
av orden: "Till minne av Gerda Äkerlind" (en av våra trogna medlemmar i
Sthlm som gått bort). Med detta ville
hon erinra oss om att vi b:ist hedrar
dem som rycks bort genom ett stödja
det som låg dem varmast om hjärtat:
kampen för freden och för kvinnornas
rätt och barnens bästa. Hon erinrade
om våra oförglömliga: Gerda Linderot,
Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Elna
Pettersson, Fina Gissberg och många
andra eldsiälar som nu är borta men
vars minne lever ibland oss. Blommor

och välgångsönskningar för vårt SKV

ge i stället en slant
som fortsätter deras strävanden. Menade vår väninnl. Trck. kära

som åtföljt inbetalningstalongerna med

"Stjärnan"

vissnar så snaru

till SKV

!

