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ur ett brev från Hanoi 25,4.1966:
Brevet är skrivet av Bui tbi Cam, en kvinnlig iurist och en vän sedan 7959 (ll hon deltog i vår avrustningskonferens i Kungälv.
hemskaste av allt är att USA
giftiga kemikalier och giftgas. Vi
sprider-"[sg
har just hört från södern att USA nyligen
använt många typer av giftiga ämnen i
stark koncentration för att förstöra grö-

dan, minska antalet husdjur, sprida siuk-

domar och döda människor. 26 av Sydvietnams 43 provinser har tills dato besprutats
med kemikalier och giftgaser, mest angri-

pen är min hemtrakt, Ben-tre. Den har

utsatts för 86 kemikaliebesprutningar under de två sista veckorna i december 1965,
46.000 människor skadades. Nyligen har
US-trupperna i Sydvietnam också kastat
granater med giftgas in i skyddsrummen."

ilt|0r

"lngs mindre är USA:s grymhet
- Amerikanska plan fortsätter att
här i norr.
bomba ei militära mål utan tättbebyggda
områden och särskilt skolor. Ja de skonar
inte vå::a oskyldiga barn som i likhet med
barn i hela världen inte gör annat än undervisas och leker. Den sista februari dödades 33 barn under 15 år och ytterligare 24
skadades när en mellanskola bombades."
"Den 14 april bombades NamDinhs textilfabrik
den 17 april

-
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angreps en förstad till Hanoi med B 52plan, ett farligt steg mot en utvidgning av

MAUD SUNDQVIST

kriget."

BIRGIT OHRN

Bui thi Cam slutar med att tacka

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

oss

för vår förståelse och vårt stöd. Det är,
för dem.

siiger hon, en stor uppmuntran
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Välj kvalitet och trygghet - välj Skoda

med

1O.OOO mils

(eller två ärs) motorgaranti.

Skoda 1000 MB är nu mer än rrågonsirr

årets bästa bilköp

- endast 9.4OO
fritt på gatan i Stockholm och Trelleborg

.1i

Saenska Kainnors
lTrr
.
f,, f
I
v ansrerloroun&
uppstod är 793I och har utvecklacs ur föreningen Frisinnade kvinnor, som bildades
1914. Det bygger på samarbete mellan olika
åsiktsinriktningar och har därvid alltid hävdat sin tro på kvinnornas särskilda uppgift
för fredens sak och sin övertygelse att samhället måste omdanas till att motsvara även

de kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan ma;' 1946 svensk sektion

Viktiga data för nya Skoda

1OOO MB. Läned 417 cm. Bredd 162 cm. Höid 139 cm
Hjulbas 240 cm. 4 breda dörrar. Vändradie 5.4 m. Motor 48 hk (SAE). Utbvtbara
golvspak. Automatisk choke. Hydrauliska 4-hjuls4-växlad
låda
med
cylinderfoder.
bromsar med 770 cme bromsyta. 14" däck. Tjänstevikt BB0 ke. Bagageutrymmen
340 liter. Fullständiet utrustad med bl. a. effektiv friskluftsvärmeanlägsning, vindrutespolare, kylargardin. Underredsbehandlad och dubberlt rostskyddad kaross.

Generologent för Sverige:
WULF & CO. AB
Vönersborg, tel. 0521112050, Stockholm tel. 081242250

av Kvinnornas Demokratiska Världsförbund
(KDV), som omfattar över 200 miljoner
kvinnor i 80 länder. KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna
och praktiskt förvrekliga hvinnornas rättig-

heter: rätt att rösta och rärt att väljas, rätt
till arbete, till lika lön för lika arbete och
till befordran; rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för
moder och barn.
KDV och dess nationella organisationer
kämpar för att tillförsäkra alla barn ett

Iychligt liv i trygghet' undervisning och
goda bostäder, hälsovård, sund litteratur,

goda fritidssysselsättningar. KDV vill samla all världens kvinnor oberoende av hemort, ras och livsåskådning till försvar av
t'reden.

lt

Kunnorna
och kommunalpolltlken
Ska kvinnorna bli fler eller färre i hommunalpolitiken efter valet i höst? Den frågeställningen är i högsta grad aktuell. Star-

ka farhågor om att kvinnorna efter hand

kommer att slås ut ur kommunalpolitiken
har redan uttalats bl. a. av det socialdemokratiska kvinnoförbundet som i början av
året genomförde en speciell konferens för
att diskutera problemet. Det var främst
mot bakgrunden av den förestående kommunreformen som frågan om kvinnornas
möjligheter att göra rig gällande på det

kommunala fältet diskuterades. Redan vicl
årsskiftet 66167 kommer ett 7)-tal nya
kommunblock att tillskapas och i allt ska
c:a 1000-talet kommuner sammanslås till
c:a 280 kommunblock.
Denna utveckling leder ofelbart till att

många nu kommunalpolitiskt verksamma
personer både män och kvinnor
tvingas lämna sina uppdrag. De framtida

"blockfullmäktige" kommer sannolikt att
rekryteras bland "experternas" i de gamla
kommunernas kommunalnämnder och drätselkammare. Där finns som bekant inte särnästan inga alls
skilt många kvinnor
och därför kan man -på goda grunder befara att kvinnornas inflytande på den fram-

tida kommunalpolitiken kommer att för-

svagas.

Kvinnornas antal i de nu sittande fullmäktigeförsamlingarna är inte imponerande stort. Av de 32.282 fu 1962 valda stadsoch kommunalfullmäktigeledamöterna var
endast 3.454 kvinnor, dvs drygt 11 procent.

Fördelningen på respektive partier var följande:

Socialdemokraterna 1.814kvinnor 72.20/o
Högern
432
10,5
Centerpartiet
777
10,5
Folkpartiet
423
9,8

Kommunisterna

44

Ovriga

34

615

3,5

Inget parti har anledning yvas över den-

na statistik. Inte heller kvinnorna. Den
vittnar om ett alltför svagt intresse hos
kvinnorna själva för kommunalpolitiken,
men framför allt handlar det om bristfäl.det
liga åtgärder från partiernas sida när
gäller uppmuntra och skola kvinnor till de
uppgifter clet här gäller. Det finns anledning misstänka att ganska mycket av den
anda som Hjalmar Mehr gav uttryck åt vid
ovan nämnda konferens genomsyrar samtliga partier. Han uttryckte sig enligt referat
i ST (2012
så här:

-66)
"- Det är
oerhört viktigt att kvinnorna
kommer fram till de kommunala försarnlingarna. Men de måste sjäh:a slå sig dit!
(vår kursiv.) Precis som arbetarrörelsen en
gång av egen kraft fick kämpa sig fram till
makten".

Vi bortser ifrån att liknelsen haltar mot aent ska kvinnorna slåss? Mot män-

nen? Mot samhället? Om cndast kvinnornas

egen aktivitet är avgörande kommer förmodligen de socialdemokratiska kvinnornas
farhågor att besannas. Kvinnor uppträder

som regel alltför försynt, i varje fall när
de företräder vad som kan tänkas vara de-

inte glömmo ott kriget i Vietnom fortgör
oberoende ov årstidernos vöxlingor och
kröver för vorje dog nyo offer.
Ave6 om vi för nögro veckor byter vistelseort, sö löt oss fortsötto insomlingsorbetet som hittills givit sö gott resultot. Semesterresor för oss ofto i kontokt med nyo
mönniskor. Ho listorno med pö reson och
se till ott så möngo som möjligt blir i tillfölle ott skrivo på dem.
Innon vi gör över till tobellen över nyo
redovisningor vill vi boro citero vod som
stod ott löso pö en ov postgirotolongerno:
"W hor nått 500-kronorsstrecket innon

vör ovdelning nu upphör iougusti.
viljo ott hjölpo Vietnoms kömponde

Vår
och

lidonde folk kommer dock icke ott upphöro".

Avsöndore vor Svensko Byggnodsorbetoreförbundets ovd. 453

'I'ransport

i

Porjus.
28.31c):14
10:
25: 10: -

Stocleholm
llira och Vitle S'"-enssort., Soln,r,
Albin Hägglunc[, Siirbärge
\ialter Carlsson, Enskede
Boel Jorwp, Stblrn, listinsaml.
Elisabetb Häggqvist,

Str l-undberg,

-*
11A: *
fulalmberget,listinsaml. 425 :
2:

289: 05

Sthlm, bössinsaml.
.9ixten Biörnlund, Brontma

119: 77
10:

Rågsveds DX-klwbb

Bror Malrnstedt.

Bantlltagcn

'l'ttr* Pcttt'rssott, Kis,t
Lwleå S K\'-avd., bössinsanil.

jalmar tobansson, Udder;alla
t'|. E. Stblm, listinsaml.
H

M. E. Sthlrn, bössinsaml.
GunneL o. Helge Falk, Saappdvard,
H ägerstens

S

Alice

KV-atdelning

Jonsson, Stockholm
Bengt Olsson, Hellstaaik
I:llen Bergq.c,ist, Cöteborg

\tcrt ])t'rssott,'l' 7'rcsö
It. 1.., StoclehoLm, bi)ssinsarnl.
.\ p. J ärnv- ägsm annat' örbwnde t, aztd,.
74, Göteborg

l)trgn! Dorsell,
/önköping
I.innca 'W ä p pling, llalntbcrgct
Ä'c.l Attrlerssotto,lIalmbcrgct
Boian

H

agström, lIalrnberget

Erik Vinnå,

Johanneshoa
,\'1. R1,yssylund., Eskilstuna

nalpolitiken

omr:iden som

gammalt

könsrollstänkande tilldelat clem. Vem vågar på allvar hävda att inte en kvinna

kan bli en framstående expert på bostadsfrågor eller att hon inte skulle kunna ägna
specialintresse

åt kommunens finansärcn-

den? Men hittills har kvinnoma till 99,9
procent hänvisats till de områden av kommunalpolitiken som har direkt eller indi-

rekt anknytning till den kvinnliga könsrollen
barnavård, hemhjiilp, socialvård
och skolfrågor.

Det är inte främst ett kvinnointresse atr
flera kvinnor blir engagerade i kommunalpolitiken, det är ett samhällsintresse. Det
handlar om att på olika avsnitt av satn-

hällslivet åstadkomma ökad jämlikhet mellan kvinnor och män.

Vågar vi, med utgångspunkt från

vad

som sägs av partiledarna i detta nummer

av VI KVINNOR, hoppas på en bättring
redan

i

höst?

Birgit tansson
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tierna. Det är inte så att kvinnor

lämpar sig för vissa områden av kommtr-

Ann-Mari

fortsätt insamlingen!
Sommoren och semestern nolkos. De flesto
hor sökert lönge löngtot dit. Löt oss boro

ras personliga intressen. Som pressuregroup
är de inte särskilt högljudda, uttalar sällan
hotelser eller övar utpressning för att uppnå sina syften. Nej, förhoppningarna mäste
nog ändå knytas till respektive partier, soln
om de vill förverkliga den jämlikhet de i
programtext ansluter sig till, måste vidta
konkreta åtgärder för att säkra flera kvinnors inval i de kommunala församlingarna.
Och här behövs ett nytänkande inom par-
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hor
till yrket, nyligen
på Sverigebesök för en TV-in-

protestsångqre
spelning.

L{ennes konserter år alltid utsålda.
Hennes skivor säljs i miljoner exemplar.
Hon kunclc' liosta på sig lyxvillor, köpa

egnr f lygplan och lustyachter. Hon
kunde gå in i showbusiness eller få cn

fin anställning i industrin. FIon kunde
leva i lyx.
Men det tycker hon inte är nödvändigt. Hon tycker det är mera nödvändigt att intressera sig för sina medmän-

niskors öden.
Joan Baez är anspråkslös. Hon klär
sig enkelt och använder inte make-up.
ett par
Flennes enda smyckcn är fl
vackra pärlband och ett par enkla ringar. Dessutom bär hon alltid anti-atombombsmärket och det emblem som utgetts til'l de medborgerliga rättigheternas försvar.
Joan Baez

är den mest kända,

begåvade och mest älskade

-i

så mest hatade folksångaren

mest

men ockAmerika.

Hon sjunger om livet och lever för sin
sång. Hon sjunger gamla amerikanska
folksånger, som burits vidare från generation til,l generation. Joan fär dessa
sånger att leva pä" ett nytt sätt. Hon
sjunger också Bob Dylans protestsånger

mot rasdiskriminering och mot krigec i
Vietnam.

Hon bygger sin övertygelse på tre
hörnstenar: Rasernas jämlikhet, t'rihet,
t'red. Hon är komprornisslös. I Texa's, i
den djupaste södern, fattade hon mikro-

fonen och förklarade vid ett av
framträd;rnden:

sina

"Ladies and gentlemen, j^g är glad
över att också se färgade åhörare i den
här salen." Publiken var förbluffad. Se4

nare sa Joan glädjestrålande : "Alla vrs,rdc starkt sin uppskattning. Jag var myc-

ket lycklig."

Joan Baez klistrar affischcr

rrrot

atombomber och narschcrar i spetscn
för pacifistdemonstrationcr. Vid sidan

av Martin Luther King demonstrerar

hon vet går

tiil

krigsmakten: "Med mi-

na pengar betalas krigföringen i Vietnam och jag är cmot dödande och krig."
Joans frihetskärlek har tro,ligen sitt
ursprun€i

i

hennes barndomsupplevel-

ser. FIon föddes den 9 januari 1941

i

sta-

ten Long Island, USA. Hennes föräldrar

till

hon mot rasdiskrimineringen. Joan Baez
har blivit den oppositionella ungdomens
symbol i Amerika. FIon är alltid med
då det demonstreras mot kriget i Vietnam. Hon säger: "I Vietnam finns mer

var immigranter, modern dotter

än 200.000 unga soldater, en del av dem
är nyss fyllda 18 år. Regeringen säger
inte huruvida dessa ynglingar kommer

Redan tidigt konfronterades loan med

tillbaka och inte heller om de alltjämt
..
r
1
f lt
'.
lullgjort
srn
luu.uuu nxr
de
ar drygt
militärtj

änst gö

I London

ring."

marscherade Joan tillsam-

rnans med Donovan mot Vietnampolitiken. Under påsken i år var hon i Väst-

tyskland, där hon deltog i kärnvapenmotståndarnas protestmarscher i Ruhr-

området och Flessen.
Om sig själv säger Joan:
"Jag är egentligen inte alls sångerska,
utan politiker. Jag skulle sluta upp att
sjunga helt och hållet om jag genom :rtt
sjunga redan hade uppnått att det inte
skulle skjutas i Vietnam åtminstone under en vecka."
Joan är inte rädd för att angripa president Tohnson och försvarsminister

McNamara.

I

sin sång "Think

it

over"

en

skotsk präst och fadern mexikan, även
hans far var präst. Pappa Baez studcrade fysik och är numera USA:s rådgivare

i UNEscO-högkvarteret i

Paris.

rasförtrycket i USA. Då familjen flyttadc till Redland, Kalifornien, sattes
Joan i en skola för färgade barn, eftersom hennes far var mexikan.
Kärleken till folksången väcktcs i
Boston. En afton tog pappa Baez dött-

rarnl. Joan och Mimi med sig för att
höra pä, folksångaramatörer på Tulla
Coffe Grinder. Joan var förtjust.
Hon ansiöt sig till en beatnikgrupp
och slutligen 1959 korn hon i en folksångargrupp med

på den första folk-

i Newport, där hon nred
sin klara ljusa röst genast vaun cie

sångsfestivalen

13.000 åhörarnas hjärtan.

Joan tyckte inte om halvheter. Långt

hår eiier inte, mcn att uttrycka samhällskritik med en lång ovårdad lugg,
sn-rutsiga fötter och k1äcler, det gillar
hon inte. Ioan

vill

demonstrera F;enonl

kommer hon med en "vänlig rekommendation" till president fohnsorr att

atr marschera för de medborgerliga rättigheterna. T'illsan-rmans med tusentals

ompröva Vietnampolitiken.
Joan är konsekvent: hon vägrar att
betala skatt, i varje fall den andc,l sor-r.r

shall overcome some da\,."

demonstranter sjunger hon:

"Deep

in my heart I do

belive, we

0m
mflmma

uill
ta ett
fobbrrr
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har tagit initiativet till skapandet av en arbetsgrupp bestående av representanrer

för bl. a. LO, SAF, SACO, TCO, Arbetarskyddsnämnden, Arbetsmarknadens Kvinnonämnd och Arbetsmarknadens Yrkesråd. Kommittdn har

till

upp-

gift att söka finna de vägar på vilka
man kan nå ut till hemmen med upplysningar om dc möjligheter som står
till buds för husmödrar som vill ut i
förvärvsarbete.

Ordförande i arbctsgruppen år Sigrid
Ebentlahl. Vi träffade hennc i cn paus i
riksdagsarbetct och bad hennc beriitta

litet om dc planer kommittdn har.
Arbctsmarknadsstyrelsen har bedön-rt det som mycket viktigt :rtr komnra in i familjen r-ned upplvsning om dc
möjligheter som finns ifråga om omskolning, vidareutbildning och den service som arbetsmarknadsverket tillhan-

i sådana sammanhang. Och det
är just för att finna vägar på r'ilka vi

dahåller

bäst kan nå familjen sonr AMS ville
samråda nred arbe tsmarknadens olika
organ och organisationer, säger Sigrid
Ekendahl.

- Jag viil emellertid betona, och det
nrycket starkt. att det här inte är frä-

ga om agitation, utan vad det hand,lar
om är int'ormation om de möjl,ighete,r
som står til'l buds för de kvin,nor so,n vill
ha förvärvsarbete. Att dom är ganska
många, det vet vi, men vi vet också att

många hinder står i deras väg. Och vi
tar väl inte alldeles fel när vi tror arr
c'n del av dessa hinder finns just inom
den egna familjen. Det finns män som

så vanr sig

vid den

service som den
hcrnarbet:rndc hustrun erbjuder atr dc
intc vill a\/vara den. Det finns också
relativt vuxna barn som inte förstår att
rlramnran bchöver och vill komma uc i
arbcte och så att siiga få en egen profil.
Men dct handlar också om kvinnorna
sjäir';r, som ofta dras rned mindervärcleskon'rplex sorn gör atr de inte tror
sig kunn:r kl;rra etr förvärvsarbete.
Det gäller ju bl. a. att få familjen atr
för.stå atr man måste fördela arbetsuppgifterna i hemmet på flera händer om
hustrun vill ta förvärvsarbete. Min erfarcnhet är att när männen väl får ta
ansvar för hemsysslor är dom ofta mer
rationella i sitt handlande än vad kvinnor är. De finncr lättare metoder atr
f örenkla och rationalisera arbeter vilkct viil främst beror på att de är mera

Sigrid Ekendabl

vana

vid

pengar.

^tt

värdera sin egen

tid

i

Kommer kommittdn att ägna in-

-

åt servicefrågorna?
Det utgår jag ifrån eftersom servicefrågorna
hör till de centrala när der
gäller att lösa dubbelarbetets pro'blem.
Hur tänker ni nu upprätta kontresse även

takterna
med familjerna?
Det är ännu inte helt klart viika
- vi ska använda. De som sitter
medel
med i arbetsgruppen har just till uppgift att fundera ör'er saken inför nästa
sammanträde. Men självklart hoppas vi
att radio och framför allr TV ska ha intresse

av xtt n-redverka. Dessutom kan

mån naturligtvis tänka sig folclers och
andra tr1'cksakcr och art r-i i övrigt sciker upprätta kontakter med hemmen
via föräldrafiireningar och dcn fackliga
rörelsens vanliga inforrnationskanaier.

-

Och när start:rr informationskam-

pan jen

?

Vi riiknrr med att kunne cira igång
på- allvar i höst, då vi har allt arbetsmaterial klart, säger Sigrid Iikendahl
och lovar att vi då gärna får återkomma för att få ytterJigare upplysningar.
B. J.

ui kuinnor frågar partiledarna:

II

hlll t lldrt
råd il[|[B

l) Nuvoronde könsrollsrrrörtster torde
frömst bero på mönniskornos instöllning
oclr ottityder och mindre pö formello öt'
görder och föreskrifter i somhöllet, olltsö
err konservotism. Det göller ott öndro pö
förekommonde vonförestöllningor och fördomor och dörvid torde upplysning och de-

bott voro de mest verksommo medlen.
Sjölvfollet måste hinder som kon förelig-

koll$ roll$
tt

[[|0[|$lBr?
4I r

Vilkq åtgörder onser Ni vorq de viktigqste för otf
öndrq nuvqrqnde könsrollsmönsler?

,Lt

Vilkq iniriotiv ör Ni personligen beredd qtt tq eller genom Ert porti stimulerq - för ott fölio upp
vqd Ni uttryckt i svqret på den förstq frågon?

go ilogstiftning o, dyl.ovlögsnos, men
erforenheten hor visot ott detto tyvörr inte
ör tillröckligt,
2) Centerrörelsen deltor givevis böde
inåt och utåt och inte minst genom sitt
kvinnoförbund i upplysningsverksomheten
och debotten i desso frågor. Det ovser vi
ott fortsötto med.
Stor vikt bör föstos vid skolon och dess
studie- och yrkesorientering. Hör finns godo möjliglreter r:tt få bort förlegode instöllnirrgor både ifrågo om "monligo" och
"kvinnligo" yrken och korriörer och ifrögo
om t. ex. onsvors- och uppgiftsföredlningen
mellqn mon oclr kvinrro i hemmen.
Då den gomlo instöllningen ott "kvinnons plots ör i hemmet" olltmer ger viko
ör det noturligtvis ov sörskild vikt ott kvin-

nornos möjligheter pö orbetsmorknoden
förböttros, Vi ovser sålundo ott fortsötto
vört orbete för ott förböttro möjligheterno
till borntillsyn och för ott genom orbetsmorknodspolitisko och inte minst lokoliseringspolitisko insotser få bori den omfottonde s. k. doldo orbetslöshet som otviveloktigt förekommer blorrd kvinnorno.
Hörjömte finns en rod frögor dör den
s, k. könsdiskrimineringen kon behövo be'
vokos

- men det skulle föro för löngt ott

gå in på ollt

detto.

Gunnqr Hedlund

Stotsminister Toge Erionder, som pö grund ov olltför stor orbetsbelostning tyvörr inte hunnit svoro på vöro frögor, fromhåller
emellertid ott problemen intresseror honom i ollro högsto grod.
Vi hoppos ott vid senore tillfölle få publicero hons synpunkter.

1) Grunden för nuvoronde

könsroller ör

1)

Kvinnons stöllning på orbetsmorkno-

1)

En föröndring ov nuvoronde

köns.

rådonde somhöllsstruktur. Det ör det kopitolistisko produktionssöttet oclr dess krov

den kon förböttros. Det ör sjölvklort ott

rollsmönster ör en process som måste ener-

kvinnon skoll ho sommo lön som monnen

som utformot rollerno oclr östodkommit
den diskriminering som kvinnorno ör utsotto för. Viktigt för ott örrdro det existe-

för liko orbete. Vod jog döremot inte kon
occeptero ör tendensen ott se pö hem-

giskt frömjos men som likvöl endost kon
utvecklos steg för steg på grund ov de
storko psykologisko hömningor som finns
- inte endost blond mönnen.
Till de ötgörder jog onser voro viktigo
hör ott kvinnorno beredos likstöllighet ifrå9o om utbildning och ott skolvösendet
motverkor troditionerno om könsrollerno.

ronde mönstret för könsrollerno ör dörför
ott skopo ett onnot somlröllssystem, som
bygger pö genomförd jömlikhet. Könsrol-

mofrun som en orbetskroftsreserv. Kvinnon
möste få frihet ott völjo om hon vill voro
hemmo och sköto bornen eller gå ut i för-

kopitolismens tidigore period med dess
speciello krov. Till könsrollernos konserve-

vörvslivet och lömno bornen under tillsyn. Denno volfrihet hor hon inte idog eftersom det ör betydligt gynnsommore ekonomiskt för fomiljen om bödo mokorno
orbetor och bornen ör pö doghem, trots
ott det somhöllsekonomiskt sett inte spelor
nögon större roll. Hemmofruns orbete ör

ring bidror dörför öven troditioner

och

sorgligt underskottot ov stotsmokterno. Att

fördomor, såvöl hos mön som hos kvinnor.

fostro sino egno born till godo medborgore onser jog voro en onsvorsfull och stimuleronde uppgift. Det ör synd ott inte
flero mön kon ögno sig öt denno uppgift.

lerno ör klossbundno, ör oliko för oliko
klosser och grupper, Delvis ör de uttryck
för en dubbel efterslöpning, dels frön det
tidigore potriorkolisko somhöllet, dels frön

Om mon vill uttrycko sig tillspetsot kon
mon sögo ott könsrollerno till stor del

upprötthölles just genom könsrollerno.
En ihördig ogitotion mot nuvoronde rollfördelning ör dörför nödvöndig.

2) En hel serie ötgörder ör nödvöndigo
för ott föröndro det nuvqronde mönstret
som ör oförnuftigt och odemokrotiskt. Föröndring ov somhöllet ienlighet med de
sociolistisko ideolen. En bornuppfostron i
enlighet med desso ideol. Revision ov lö-

roböcker och södon undervisning iskolorno, som konserveror nuvoronde könsroller. Yrkesutbildning uton könsrollsmönster, Avskoffonde ov nuvoronde diskriminering pö orbetsmorknoden ov kvinnorno.
Föröndrod orbetsmorknodspolitik. Utbyggnod ov somhöllets borntillsyn och ov service i oliko former för fomiljerrro" Oversynen ov sociollogstiftningen och skottelogstiftningen som nu bygger pö tidigore
sociolo former, O. s. v. En rod förslog hor
stölfts i motion nr 787 i ondro kommoren
vid örets riksdog. En ov undertecknorno ör

C. H. Hermqnsson

Konske

ende i

blir det en öndring i dettq
f

romtiden

dö

ovse-

könsrollsdebotten

verkligen lett till den verkligo jömlikheten
mellon kvinno och mon som den yngre
generotionen finner noturlig.

2) Att den sociolistisko fomiljepolitiken
fött ett bornfientligt resultot visor tyvörr
det foktum ott det iSverige föds förre
born ön i nögot onnot jömförbort industrilond. Möngo - olltför möngo - onser sig
helt enkelt inte ho råd med ott ho born.
Högerportiet hor för sin del för ott för-

böttro denno situotion bl. o. påtolot de
oröttvisor som drobbor bornfomiljerno i
beskottnirrgen. Bornbidrogen

ör t. ex.

inte

tillröckligo. De möste kombineros med
bornovdrog, vilket bör utformos så ott ett
visst belopp för vorje born får dros ov
från den totolo inkomsten innon den beskottningsboro inkomsten foststölles. Om
kvinnon föredror ott orbeto så borde hon
få göro ovdrog för somtligo de kostnoder som borntillsynen dror med sig, vore
sig hon föredror hembitröde, fomiljedoghem, doghem eller lekskolo. Då skulle
kvinnon få verklig större ekonomisk frihet
ott völjo den livsform som possor henne
böst.

Yngve Holmberg

Löroböcker

och informotionsmoteriol

om

orbetsmorknod och yrkesvol somt noturligtvis undervisning i hemkunskop och slöjd
bör to hönsyn hörtill. Spörror för flickorno

som f inns i proktiken, öven om inte pö
popperet, bör ovlögsnos. Press, rodio och
TV bör genom upplysning motverko ett bevoronde ov könsrollerno.
Noturligtvis bör liko lön för mön och
kvinnor för sommo orbete genomföros i
proktiken. Stot och kommun bör föregö
med gott exempel. Kvinnornos rött till
omskolning och ökod tillgång till deltidsorbete för såvöl mön som kvinnor ör viktigo soker för ott öko volfriheten. Logstiftningen med pension och offentlig försökring bör överses med större likstölldhet i
sikte.

2) Med det ovon sogdo hor jog ongett
riktlinjerno för nögro sidor ov en liberol
politisk verksomhet och hor dörmed besvorot den ondro frögon.

Bertil Ohlin

RYMDEN GöR INGA
GALANTA UNDANTAG

FöR DAMERIII
Volentino Teresjkovo hor vorit pö besök i Sverige i sombond med
öppnondet ov rymdutstöllningen pö Teknisko Museet i Stockholm.
Hon tolode vid ett möte

i

Stockholms Medborgorhus dör SKV

vor en ov orrongörerno.

Vi ser i kosmonauten Valentina Te-resjkova
en föregångare både som kvinna och rymdfarare. Ni har inte bara
sprängt kvinnornas aktivitet utan ni har
också vidgat gränsen för hela jorden

och dess invånare.
Så började fil. lic. Karin Scbultz sitt
välkomsttal till Valentina Teresjkova
vid den festliga kvällen som Svenska
Kvinnors Vänsterförbund och Sällskaper för främjande av kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige och
Sovjetunionen anordnat på Medborgar-

huset den 20 april

i

anledning av den

första kvinnliga kosmonautens besök i
Sverige. Salen var fullsatr av en mycket entusiastisk publik och kvällen blev
en av höjdpunkterna i Valentinas besök. Nu fick den stora allmänheten också tillfälle att se henne och lyssna till
vad hon hade att berätta om sig själv.
Kosmonauterna visar oss gemenskapen
mellan jorden och stjärnorna
och ger oss utsikt över jorden som en

enhet, fortsatte astronomen Karin

Schultz. Vårt lilla jordklot går sin bana

framåt årmiljon efter årmiljon runl
Vintergatan och fölier den på

dess vand-

ring genon världsalltet. Jorden är

som

en atom, en oumbärlig byggsten i oänd-

ligheten. Därför ligger det högfärd och
okunnighet i att bekämpa andra och trr
ifrån dem deras rättigheter. Ni, Valentina Teresjkova, har själv förklarat att
under era dygn i rymden var er ivrigaste önskan att er "Vostok 6" skulle bidra att skapa fred mellan folken. Vi
har rätt i att i er hälsa en pionjär i
kampen mot fördomar mellan människor om ras och kön, för vänskap mellan staterna och för kunskap om jordens plats i universum. J"g ber våra
vänner före'rra sig i en varm välkomstapplåd för allas vår hedersgäst, Valen-

tina Teresjkova.

Kvällen bjöd på underhållning

av

popbandet "The Spotnicks", som i färgsranna kostymer spelade ven-rodiga rys-

ka folkvisor, "Den gamla kusken", en
japansk melodi och så en speciell visa
tillägnad Valentina "Vostok
hörde man hur hon dundrade

VI". Där
i väg och

flög genom rymden. Medlemmarna i
"The Spotnicks" överlämnade skivor till
Valentina efteråt; man får anta att det
var den egna kompositionen till kosmonauten. Sen uppträdde en barngrupp
i svenska folkdräkter och visade Valentina med följe prov på våra svenska
folkdanser. Linluggarna blänkte och fötterna stampade så gott de kunde för
att visa representanterna från kosackernas land att vi har litet temperament

här

också.
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Valentina-Tercsikot'a..omgiren ao_ medlemmar i "Tbe S?otnickl'.
på r,idstående sida överlämnar dr Andrea Andreen SKV:s pte-På bil,l.en
sent och här nedan llankeras Valentina av astronomei Karin Scbaltz ocb SKV:s otdlörande Epa Pabnaer.

Och så fick Valentina blombuketter
av dcrm allihop. Doktor Andrea Andreen
uppvaktade Valentina med en present
från Svenska Kvinnors Vänsterförbund;
det var en förtjusande liten lappmössa
som hon hoppades skulle passa bra till
Valentinas egen lilla dotter. Och så blev

till slut också hedersgästen Valentur att tala.
Hjärtligt tack för all hjärtlighet
- vänlighet mot mej och för alla de
och
det

tinas egen

fina och vackra ögonblick ni skänkt mej
stort ryskt tack! Jag har kom- ett
mit
hit med de vllrmaste välgångsönskningar från hela sovjetfolket som önskar er allt gott. Jag har även hälsningar
rr-red r-nig från de andra kosnronauterna.
Jag har träffat representanter från al-

la samhällsskikt av

sve,nska

folket

och

har även besökt studentstaden Uppsala
Alla har varit översvallande vänliga mot
mej. Här

i

Förbundet Sverige-Sovjet-

unionen och i Svenska kvinnors vänsterförbund vet jag att jag talar till kam-

rater och vänner. Som en vanlig sov-

vill jag rikta några korta
ord itll er om förhållandena i Soviet
och mitt folks liv.
Bland sovjetkosmonauierna finns en
grupp kvinnor som genomgår samma

jetmedborga-re

program som dc' n-ranliga kosmonauterna. Rymden gör inga galanta eftergifter
fc;r damer, clärfijr måste vi ge nomgå

samnra hårda program som de manliga
kosmonauterna. Innan någon kvinna
varit uppe i rymden, talade man om
kvinnan som det svaga könet och sade
att hon knappast kunde klara sådana
uppgifter. Men jag kan försäkra att hos
oss är kvinnor och män jämnställda på
alla områden inom industrin, statsförvaltningen, inom vetenskap och teknik,
inom flyget och nu också i rymden. Det
finns näppeligen något annat land som

kunnat släppa ut en kvinna i rymden.
Bakom det kan bara ligga ett land som
har fullkomlig likställighet mellan män
och kvinnor. Jag vill inte säga nåt illa
om männen, så duktiga, snälla och pyssliga som de är
vi kritiserar dem
så gör vi det av kärlek och en vänskaplig kritik som männen inte skall ta illa
uPp.
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Ar 1954 vistodes konstnörinnon Bertho
Honssorr i Notol" Hon mörkte ott den fino

jobb och lömnor kvor sino hustrur ute
i byorno. Konske för gott, konske för ott

ofrikorrsko konstslöjd, som en gång blomnrot rikt, nu hode hunnit helt glömmos bort
under de sisto omvölvonde örtiondeno.

öterkommo nögon göng om året - ofto
med ett nytt born som följd, lnte söllon
bildor mönnen två fomiljer. Men huvudonsvoret för ott försörjo fomiljen ute i
byorno ligger på kvinnorno. Och för den
ofrikonsko kvinnon stör endost två yrken

Kunde erforenheterno f rån den svensko
hemslöjden voro till nytto? ld6n till en
svensk konsthontverksskolo föddes under
somtol med biskop Helge Foss6us. Men
vögen till förverkligonde vor lång. Aterkommen till Sverige tolode Bertho Honsson om sin id6, ett intresse vöcktes, en
kommittö bildodes för stöd öt ofrikonskt
ko

r-r

st h o

ntve rk.

öppno:

ott bli

sjukskötersko

eller löror-

inno.
Peder och Ullo Gowenius ville skopo ett

nytt yrkesolternotiv med försörjningsmöj.
lighet: orbetsteropeutens.
Men också de kvinnor, som inte kunde

Som en försto liten försöksgrupp söndes
ett ungt svenskt konstfockspor till Notol.

fullföljo helo denno utbildning, borde ge-

Ullo och Peder Gowenius ögnode sitt försto holvör öt ott studero vod som trots
ollt fonns kvor ov troditionen, och öt orbete pö Cezo-sjukhus med oliko former ov
orbetsteropi. Efter en tid tyckte de sig se
de riktlinjer de ville dro upp för sitt qrbete.
Den göllde frömst kvinnorno. Mönnen
söker sig till stödernos mero ovlönode

kunno förböttro sino ekonomisko villkor.

å,ffi" tr

nom

konstho

ntverk

f rö

mst

vövnod

För ott möto desso behov behövdes
oliko former ov utbildning. En skolo, dör
orbetsteropeuterno kunde utbildos, en
- och mön kunde kommo och vövo. Nösto groplots

verkstod, dit troktens kvinnor

för utbildningen blev sjukhusen, dit

or-

de vor för-

betsteropeuterno söndes nör

&#J
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digutbildode, och mindre verkstöder
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ute

i byorno. Allt måste byggos ut

etoppvis.
1962 kunde E,L.C. Arts ond Crofts Center

öppnos pö missionsstotionen Umpumulo

i

somorbete med Evongelic Lutheron Church
- en förutsöttning för ott fö tillstönd ott
orbeto.

Sedon hor ollting gött fort - nöston olltför fort, tycker Peder Gowenius. Behovet

ör sö oerhört stort, resurserno önnu sö smÖ,
Mon tvekor ott lovo för mycket, inte kunno
höllo löfteno. Skolon hor flyttot till Rorkes
drift, till den gomlo missionsstotionen Oskorsberg, vid berget Eshyones fot - nomnet
betyder ögonbrynet. Nu orbetor åtto lörore vid skolon, och verkstoden sysselsötter
ett sjutitotol kvinnor och mön. 1965 utbildodes de fyro försto A,C. Advisers och
senore ytterligore fem och hor börjot sitt
orbete vid sjukhusen.
Avsöttningsmöjligheterno finns både inom och utom londet. Hittills hor skolons
olster visots vid tvö utstöllningor på Konst-

fockskolon och en pö Röhssko museet i
Göteborg. Den sisto, storo hölls nu i mors
pö Moderno Museet: ett sjuttiotol mottor
och gobelönger voldo blond 200 som tronsporterots från Afriko. Desso förbluffonde
skickligo, ursprungligo och förgglödonde
mottor, med obstrokto, troditionello mönster eller liknonde tovlor, fylldo ov fontosi
och verklighet söldes på någro få dogor.
Verksomheten kon utvidgos. Produkterno gör ott söljo. Afrikonsko stipendioter

hor sönts till Sverige för vidoreutbildning
och återkommer till skolon som lörore.
Sö löngt ör ollt gott och vö1. Men på
mångo sött står mon nu vid en skiljelinje,
Peder och Ullo Gowenius vill också fort.
söttningsvis hållo den konstnörligo kvoli-

teten. Somtidigt ser de de storo krov som
stölls pö deros skolo, om den verkligen
skoll fungero sö som de önskor. De inföddo behöver undervisning i engelsko,

i hushöllskunskop, i somhöllskunskop. Skoll
de röcko till? Till sommoren reser Peder
och Ullo Gowenius ut igen, till skolon i
ögonbrynets skuggo. Redo ott möto de nyo

problemen'
JJ

K.
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ure shall
overcome
Vi skall övervinna
Denna sång bttr /n.er ;in någon annLtn

bLivit kampsångt'n nr 1 i kamqten iör
medborgerliga rättigbeter åt alla lärgadc

människor

i

USA.

Vi skoll övervinno,
vi skoll övervinno,

vi

sko

ll övervinno en dog

Oh djupt i mitt hjörto, könner jog

vi skoll övervinno en

jtt i.
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dog.

We sholl overcome,
we sholl overcome,
we sholl overcome, some doy
Oh deep in my heort, I do believe
we sholl overcome some dov,

Vi bygger en ny vörld
vi bygger en ny vörld,
vi bygger en ny vörld en dog
Oh djupt i mitt hjörto, könner jog
vi skoll övervinno en dog.

We'll wolk hond in hond,
we'll wolk hond in hond,
we'll wolk hond in lrond to doy,
Oh deep in my heort, I do believe
we sholl overcome some doy.

Fred

i helq vörlden,

fred i helo vörlden,
fred i helo vörlden, en dog.
Oh djupt i mitt hjörto, könner

vi skoll övervinno en

We sholl

dog.

overcome,

we sholl overcome,
we sholl overcome, some doy.
Oh deep im my heort, I do believe
we sholl overcome some doy.
Ililder,na b,ir oaan visar några az, de gobelänger som fanns med på utställningen på Motlerna
fu[usect. l]ilden t. a. Azaria Mbatba med sina linoleumtryck.
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Det hor konstoferqts ott den biologisko

mognar
ungdomen

mognodsprocessen hos poikor och flickor
hög grod occelererot under de ollrq senqste

decenniernq. En tysk vetenskopsmqn,
fil. dr Hons Löve, redogör hör för någro ov
de intressqnto rön som forskqre kommit

from till ifrågo om den tidigore könsmognoden och dess orsoker.

tidigare?
Sedan

f

lera århr.rndraden tillbaka har

man kunnat konstatera att människorna ökar i längd. Man behöver bara gå
till ett museum och ta sig en titt på riddarrustningarna eller de "för små säng-

ar" man under medel,tiden sov i. Men
det var först på 2O-talet som det här
fenomenet blev särskilt påtagligt. Det
är nämligen inte bara den s. k. postnatala utvecklingen (efter födseln) utan
också den intrauterina (utvecklingen
under fosterstadiet) som visar förändringar. Redan vid födseln är barnen nu

för tiden större än de var i början

av

detta århundrade. De väger mer oc:h är
längre. Det har redan gett upphov till
vissa teorier om att f ramtida mödrar
inte skulle kunna föda sina barn på naturlig väg bl. a. därför att barnets huvud blir så stort . . .
Barnen i förskoleåldern uppvisar också förändringar ifråga om den biologis-

ka utvecklingen. Numera har de flesta

förlorat f lera mjölktänder när
de börjar skolan. Förr hände det först
mot slutet av första skolåret.
Flickornas bröst börjar utvecklas redan i 11-13-årsåldern. Det är inte bara
"bystmåttet" som blir större, också fötterna blir det. Allra tydligast märker

7

-ärrngar

Flickor får mens allt tidigare
Största intresset väcker emellertid

som ju diskuteras in-

könsmognaden

tensivt numera. Vad flickorna beträffar
finns det gott om statistiska uppgifter
som bekräftar att menstruatione'n i tidigare generationer inträdde betydligt

senare än vad nu är fallet. 1.906 fick
flickorna i medeltal sin första mens vid
15,6 års ålder, 1915 vid 14,6 och 1920
vid 14 års ålder. 1930 hade medeltalet

redan sjunkit

till

13,6 och numera lig-

ger der mellan 1,2 och 1,2,6 ärs ålder.
Det är inte bara könsmognaden som
kommer tidigare, man har också kunnat konstatera att kvinnornas menstruation upphör vid allt senare ålder. Är
1900 hade 50 procent av alla kvinnor
ingen mens efter 45 års ålder, 1950 hade medeltalet stigit ttll 47,3 år och 1960
hade hä'lfte'n av alla 5O-åringar alltjämt
mens.

Aven pojkarnas könsmognad har påi samma grad. Det egendomli-

skyndats

ga är att båda världskrigen spelade en
viss roll i den allmänna utvecklingstendensen. I nästan alla europeiska länder kunde man efter andra världskriget
iaktta en viss stagnation i acceleratio-

nen, men efter

'1.949

har utvecklingen

man den accelererande mognadsproces-

påskyndats igen alldeles tydligt. Förr

pubertetsåldern. 12
är numera 1O-12 cm läng-13-åringar
re och väger 7-8 kg mera än vad pojkar och flickor gjorde på 2O-talet. På 30
år har således en mycket snabb utveckling ägt rum.

rådde en ganska betydande skillnad mellan stadsbarn och landsortsbarn, mellan
barn från välsituerade hem och barn
från fattiga hem. Stadsbarnen och bar-

sen hos ungdomen
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i

nen från de välsituerade hemmen utvecklades snabbare. Men

efter andra

världskriget har skillnaden mellan stads-

och landsortsbarn så gott som helt ut-

p,lånats. I e'n skolklass kan man inte
längre lägga märke till vem som kom-

mer f rån ett fattieare eller ett rikare
hem.

Varför mognar ungdomen tidigare?
Dessa allmänna tendenser är inte enbart betecknande för de utvecklade länderna i Europa utan är tydligt märkbara också i Asien och Afrika. Varpå
beror det då att barnen uppnår könsmognaden mycket tidigare i dag än för
t. ex. 30 år sedan?
Det finns inget entydigt svar på den
frågan. Forskarna diskuterar problemet
med både hetta och skärpa. De flesta
Anser atr förändringarna i vår näring
spelar den största rollen. Vi äter numere

mera äggviteän'rnen och

fett och an-

vänder mera njutningsmedel. Därav kan
man delvis förstå varför det inträdde en
stagnation under krigsåren och efterkrigstiden, då livsmedelssituationen var
sämre. Också arbetar- och landsortsbarnens snabbare utveckling kan förklaras
med att levnadsstandarden stigit. De
förbättrade sociala förhållandena inverkar verkligen på könsmognaden. Genom försök med diur har man konsta-

terat atr en förbättrad näring

sär-

inverkar
ski,lt en vitaminrikare kost
mycket starkt på könsutvecklingen.
Andra forskare framhäver åter andra
stora förändringar som skett i barnens
omgivning under det här århundradet.

Gcnonr iclrott och gyrnnastik utsätts

biologi och hennes omgivning. Man kan

barnens organism

alltså intc säga att det påskyndade

fijr kroppsövningar
som tjänar till atr utveckla kroppen.
En forskare vid namrl Koch anser
t. o. m. att barnc'n genom att de tvingls
att blotta sin liropp mycket oftare och
lienom att de nu för tiden får mycket
mere sol än förr mognar snabbare. Men
enligt clenna teori borde befolkningen

i

hög1änderna, som utsärts

för

starkare

ultraviolett bestrålning n'rogna tidigare
än befolliningen i slättland. Något dylilit har vetenskapsmännen dock trots
undersökningar inte kunnat påvisa. Klimatet ellcr näringen utgör följaktligen
inte de enda faktorern:l som inverkar
på kiir-rsmognadc'n.

Yttre intryck inverkar

också

En förklaring till varför

ungdomen

mognar snabbare nu ligger i den enorma tekniska utvecklingen. Redan från
tidigastc barndomen utsätts rnänniskan
för alla n-röjligir syn-, hiirsel- och kär-rslointryck, soni dagens maskinella värld
utövar på L)ss. Barnen utsärts f ör err
överflöd a'u. sinnesretning även genonr
så självklara tckniska hjälpmedel som
det elektriska ljuset, radion och bilarna. Allt bidrar till att barnen tvingas
till prestationcr av sådan art, som aldrig skulle ha krävts av barnen i ,ppr,äxtåldern. I skolan ökar kraven på
barnen i proportion till det ökade lärostoffet. Naturligtvis har virr civilisation
inte enbart positiv inverkan på accelerationen, utirn också ncgativ. Men den
positiva övcrväger. Man har exempelvis
kunnat iaktta atr hämningar som förr
hindrade barnets psykiska och fysiska

kroppsliga utvecklingen skulle vara orsaken till vissa prcstationer. Det avgörande är här liksom i så mycker annat
sysse/ sättning som bame n änida från
de är små under givna samhälls- och utvecklingsförhållanden har. Den fysiska

deir

utvecklingen betyder ingalunda att barnet också psykiskt skulle kunna prestera
lika mycket. Det har forskarna entydigt
kunnat fastställa.

Bör 13-14-äringar ha könsumgänge?

der, är det bra att gifta sig ticligr, hur
kan man undvika grirviditet etc., ctc.
I TDI( har man också diskuterat om
det är rätt av föräldrarna att motsättr
sig att deras barn "kilar stadigt" fastrin
de bara är 13-14 år gamla.

Alla dessa frågor visar vilket stort ansvar först och främst föräldrar och lärare har inför ungdomen av i dag. Det

går inte att komma med anklagelser
för att den hyser intressen, som har sin
naturliga förklaring. Därför fär man
inte undandra sig sitt stora ansvar t. ex.
pä lärarhåll. Jämsides med den stora

En sak som intimt sammanhänger
med den tidigare könsmognaden ir

nyfikenhet som sexuella frågor ijverhuvud taget skapar bland unga finns det

barnens

också en registrerad större sexuell akti-

allt tidigare intresse för sex.
Ofta får man höra föräldrar som förfasar sig över att deras barn intresserar
sig för sexfrågor i en ålder, då de själva

vitet. Att ungdomens könsumgänge
börjar tidigare än förr beror dock inte
enbart på att könsmognaden kommer

utveckling nLrl-nera äntligen tycks försvinna. Den belastning eller stress som

barnen i ncgativ mening utsätts för på
grund av retningsövermåttet utifrån beror dock inte bara på omgivningen,
utan också på förhållandena i hemmet.
Barnens TV-tittande spelar här t. ex.
en viss roll.

Mognar barnen snebbare också
psykiskt?

Irtt stort problem som uppstått i och
med den snabbare könsmognaden är om
barnen ocliså psykiskt mognar lika
snabbt. Det bijr ju av naturliga skäl
finnas cn viss harmoni mellan den fysiska och psykiska utvecklingen. Forskarna är inte ense på den punkten. En
del psykologer anser atr barnens och
ungdomens andliga prestationsförmåga
inte uppnår samma nivå som den
kroppsliga utvecklingen skulle kräva.
De talar om "ickeparallellitet" i utvecklingen. Andra forskare åter anser
att man nog lian påvisa "parallellitet"
mellan cien fysiska och psykiska utvccklingen. Båcla dessa riktningar av
forskningen har clelvis rätt men också
fel. Den kroppsliga accelerationen ar
närniigen i sig ctt uttryck för den växelverkan som råder mellan människans

inte alls

sysslade mecl sådana saker. Vad

föräldrarna inte vet är att det är fullt

naturligt att barnens s. k. psykosexuella intresse numera också inträder

2-3

år tidigare än när de själva var unga på
1920- och 3O-talen. Nuförtiden sysselsätter sig flickor och pojkar i de högre

skolklasserna inte längre med frågor
som "kroppsbyggnaden" och "den egna
könsutvecklingen", utan redan med så-

dana frågor som "havandesk"p" och
"födelse". Professor Grimms undersökningar i vissa skolor i TDR visar detta
mycket tydligt. Psykologerna måste nurrrera mycket allvarligt sysselsätta sig
med frågor som "fär 13-14-äringar
könsumgänge?". Ungdomen i den
åldern diskuterar numera inte längre de

ha

grundläggande sexuella faktorerna

så

mycket som just andra, mer långtgående problern som: får man sällskapa
med en pojke som är mycket äldre, är
det en "skam" att bli mor vid 16 års ål-

tidigt, utan också på omvärldens inflytande. Dagligdags utsätts

cle

unga ge-

nom film, TV, böcker, tidningar, reklam etc. för sexuella normer, som
egentligen hör de vuxnas värld till. Ansvaret för ungdomens sexuella beteende
ligger således hos oss vuxna. Särsliilt
föräldrarna spelar en sror roll
atmo-

- följer
hemmet
för barnen
oftast omedvetet föräldrarnas exempel,
sfären

i

läser deras böcker etc. Sexuell upplysning är också absolut nödvändig. Det
största felet med den sexuella upplysning som ges, är att den som regel kommer för senr därför att f öräldrarna
har sin egen könsmognad som måttstock. Redan i 11-årsåldern bör barnen
bli upplysta. Det gäller i dag inte att
söka bespara sina barn från en allt för
tidig konfrontation med sexfrågor och
-upplevelser, utan att förbereda dem på
sexuallivet i en så positiv anda som möjligt.
13

TAGE DANIELSSON:

KATASTROFAL
RATTUISA
Följonde ovsnitt ör hömtot ur Toge Donielssons "Postillo",
utgiven pö Wohlström & Widstronds förlog (17:50). Postil-

lon innehåller 52 profono predikningor och betroktelser.
Verkligt underhöllonde lösning för ollo som inte röds ott
se på sino egno svogheter och fördomor med Toge Donielssons skörpto sotirisko blick.

KUNGÖREL5E:

Pö grund ov ömnets ömtåligc
koroktör kommer vi efter den

gemensommo sången ott uppdelo predikon i två ovdelningor:
endqst för herror kl. 11.15. en-

dost för domer kl. 11.45. Domerno får vönto utqnför under tiden.

PREDIKAN FÖR HERRAR

PREDIKAN FÖR DAMER

Mino herror! Nu nör vi kon tolo ostört med
vorondro så kon vi völ först kommo överens om en sok: vi möste göro något öt det
hör med domernos röttvisekrov. Det vor
völ oll right sö lönge ingen so någonting,
men nu hor ju mångo domer drogit upp
frögon gång pö göng under en löngre tid,
och då möste nögot göros. Det skulle se

Mino domer! Ni ör vockro som smö öngsblommor ollesommons ! Jog skulle kunno
gå genom eld och votten för er! Jog vill
ott ni sko ho det bro ! lnte sko ni ho sömre
betolt ön vi herror! Nu mö ni tro ott vi sko
hjölpo er så ott ni blir likstölldo med oss!
Det ör klort ott i somligo fomiljer tjönor ju
monnen mer ön hustrun, och då hor hon
förstås inte tid ott voro hemmo sö mycket,
sö i dyliko foll möste det, som ni förstör,
voro böst om hustrun ör hemmo mero, eftersom hon ju inte tjönor så mycket som
hon. Hon måste ju voro hemmo, nömligen.
Annors kon ju inte monnen tjöno sö myc-

illo ut onnors. Vi skulle kommo i en löjlig
doger om vi inte gick med på de rött sjölvkloro kroven om liko lön och liko möjligheter. Vi gör ju en hel del för de underFÖRSAMTINGEN
SJUNGER:
Nör sko vi någonsin kunno försono skopelsens klove med skopelsens krono ?

utvecklode lönderno, och det skulle nog
se bro ut om vi tog och slog ett slog för
domerno också. Sjölvo kloror de noturligt-

vis inte ov den hör soken, för det hor ju
med politik ott göro. Och för övrigt ör det
tydligen inte sö möngo domer som hor
insett ott de bör fö det likstöllt. Då måste
vi ju hjölpo dem ott inse det till ott börjo
med. Ni tycker konske ott det ör emot vöro
egno intressen, men för det försto för vi ju
inte voro reoktionöro, och för det ondro
kon vi völ, nör vi nu sjölvo för soken pö
tol, dirigero resonemonget så ott följderno
inte blir rent kotostrofolt röttviso, uton mero moderoto. Pö sö sött gör vi oss sjölvo
en tjönst i det löngo loppet, somtidigt som
vi röddor onsiktet! Gö nu ut och missio.
nero ! Nögon kon völ sögo till domerno ott
de kon kommo in och sötto sig.

ket. Nör hon inte tjönor sö mycket som
hon eftersom hon ör mero hemmo, sö ör
det ju böttre för fomiljens ekonomi ott
hon ör hemmo. Det förstår ni, vod? Små
förtjuserskor! Men iprincip sko givetvis
ollo ni öngloliko vorelser ho det liko bro
pö ollo sött som vi mön. Om inte böttre!

Vi unnor er ollt gott! Vi lovor ott voro
snöllo och hjölpsommo, Vi ni gö på bio,
sö gå boro! Vi stonnor görno hemmo hos
bornen, om vi ör hemmo"
Och ni må tro ott vi sko tolo med ollo
eloko politiker som inte gör tillröckligt
mycket för er! Vi sko minsonn viso dom
ott dom lever! Allt sko bli så bro. Jog
tycker sö mycket om er! Tycker ni lite om
mej ocksö ?

Hor den blondo domen på sjötte bönk
något emot ott vi gör söllskop hem? Så
kon vi konske på tu mon hond diskutero
oss from till en vettig lösning?
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S KU-

ny ordförande
för socialistiska

krau:

lagstifta
mot all

kui n noi nternationa len
Anno Rudling ör nyvold ordföronde för
den sociolistisko kvinnointernotionolen. Hon

aga

ör redoktör för Morgonbris och internotio-

au barn

noförbundet. I den sistnömndo egenskopen

nell sekreterore i socioldemokrotisko

kvin-

hor hon verkot för vidgode internotionello
förbindelser i böde öst och vöst. Med
mycken klokhet och lött och skickligt horrd-

log östodkommer hon kontokter rnellon
nog s,å kontroversiello grupper. Hennes

Vid SKV:s förbundsstyrelsemöte 5-6
februori ontogs följonde uttolonde
som tillstölldes stotsrådet Ullo Lind-

chorm och generositet jömnor vögen. Vi

ström.

SKV önskor henne

De foll ov bornmisshondel som den
senoste tiden ovslöjots blottor svöro
missförhöllonden ivört lond. Det
f inns underlog för misstonken ott
bornogo i hemmen förekommer i

nyo cch viktigo uppgift.

stor utströckning.
Svensko kvinnors vönsterförbund

vill f romhållo som sin

övertygelse
former ov born-

ott förbud mot ollo
ogo ör nödvöndigt.
I det förslog som föreligger till
öndring ov föröldrobolken ovses ott
ge ökot skydd för minderårigo mot
misshondel. Det ör uppenbort ott
logstiftorno i likhet med den psykologisko sokkunskopen onser ott völd

inte bör onvöndos vid uppfostron.
Mon tvekor dock inför tonken ott
förbjudo ogo ov born.
Svensko kvinnors vönsterförbund
onser ott en logstiftning till skydd
för bornen nödvöndigt möste inneböro förbud mot ogo. Aven om det
givetvis ör svört ott korrtrollero förhöllondeno i hemmen skulle en dylik logstiftning sökerligen utövo ett

storkore inflytonde på ollmönno
opinionen. Det skulle öven voro löt'
tore för gronnor och ondro utomstöende ott ingripo, om ollmönheten hode en sådon log ott stödjo
sig

pö.

Vi hor vidore den uppfottningen
ott en bornstugeverksomhet, utbyggd så ott den kunde få kontokt med proktiskt toget ollo born
ör den bösto vögen ott sökro bornen psykiskt och

fysiskt.

oll fronrgöng i

i

hennes

bäst i klassen
På den nyligen avhållna internationella

det är ju förklaringar sonr inte

socialdemok

någonting.

ratiska

kvinnokongressen

t:rlade Alva Myrdal många kloka ord
om rnäns och kvinnors gemenskap och
kvinnornas långa väg till jämlikhet och
lycka. FIon kom då in på ett problem,
där hon uttr,vckte en uppfattning som
på en tränad pedagog och kvinnosakare
r.erkar farlig.

Enligt DN lät det

så här:

"Irlickor nråste uppmuntras vara bättre än poikar i skolan. Kvinnor måste
vara bäst. sacle Alva Myrdal och fick
der ett tag art låta som om det var ltivalitet i stället för Gen'renskap hon rrar
utc efter. N{en der var bara fråga om
clet bistra faktum som råder iiveral,lt:
för att ör,erhur.ud accepteras som jämlikar n-råste kvinnor visa sig inte bara
lika duktiga, ur;rn clukcigare än nrän."
Irlickorn;r är i själva verket bättre

än pojkarna i skolan. Deras betyg ligger iivcr gossarnes hela skalan, det är
fijrst i de hiigri :xaminr på uni.,,ersitetsstacliet. cle tonar bort ur bilden. proLtlcn'ret är för övrigt inte bara svenskr.
Varfiir är fiickornas betyg bättre än
pojkarnas? Det torde väl ingen kunna
s\rara uttönrmancle på, nran har framhållit att flickorna "nlognar" tidigare
och cle är ambitiösare än pojkarna, men

säger

För nrin del tror jag flickornas skolflit och fina betyg till en del beror på
deras osäkerhet, givetvis bottnande i
r'åra könsfördomar. En flicka skall
helst vara duktig i allt för att känna
sig säker. Precis som i Myrdalscitatet
rror hon att hon måste vara något sju
al,las

särdeles märkr'ärdig för att accepreras
som jämlike och ha chans att göra kar-

riär.

Det är en farlig inställning som absoiut bör bekämpas. Vi ska visst inte
pressa flickorna till några övernaturliga
prestationer, de ska accepteras är'en om
cle inte är så förtvivlat märkr'ärdiga.
Der-r nya skolan har som mål att ge var
och en den tänkbara utbildning efter
vars och ens läggning och fcirmåga och

clet skall verkligen gälla både pojkar
och flickor.
I alla år har flickorna nu sumit med
höga skolbetyg, Lrran att clet tycks ha
spel;rt någon strjrre ro11 för cleras plats
i samhället. Ack nej, låt oss inte förfalla till någon tive rtro på skolbetygen. Det är inte där dcr brister.

Det iir brisr på daghenrsplrrtser

och

på sina håll :rrbertstiilfiillen sonr iir betvdligt farligare hinder på r'ägcn till

jänrlikhet.'n.

E. p.
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DEN SOUIETISKA RESEBYRÄru INTOURIST
SOUIETUNIONEN
INBIUDER ER TI

tt

INTOURIST

ger er merq ön

hundro volmöiligheter

I MED JÄRNVÄG
r MED FLYG,
r MED BII EttER BUSS
(soM Nr KAN

r

HYRA),

Mro gÄT UTMED

EURO.

PAS VACKRASTE FLODER

VOLGA OCH DNJEPR,

r

KRYSSNINGAR MED MODERNA FARTYG

Det finns en mängd semestertnöjligheter vid de finaste badorterna utefter Svarta havskusten, Sotji, Jalta, Odessa och vid mineralkällorna i
Essentuki, Pjatigorsk, Kislovodsk och Zjeleznovodsk i Kaukasien,
Tschaltubo i Grusien och i Zelenogorsk vid Finska viken.
Det finns även möjlighet att campa i de mest attraktivava miljöer och

att

jaga på

Krim, i Kaukasien eller Sibirien.

INTOURIST erbjudcr även speciella rcsor för af färsrl.in och anor.lttlr
för dem sorn är på genomresa i SSSR trausitrcsor i alla riktningar.
Dessa resor är billiga, intressanta och särskilt anpassade för er srrrak.
under tiden 1 oktober till 30 april gällcr

lågsäsongspriser.

resa cller fii vidarc infornration från dc svenslia
turistbyråer sonr sarnarbcta med INTOURIST. Vårt stockholrnskontor

Ni kan beställa er

länrnar alla upplysningar.

i Sovjetunionen vet att INTOURIST betyder KOMFORT och HJÄRTLIGT MOTTAGANDE.
De hundratusentals turister som rest

NI VÄIKOMNAS TIIL SOVJETUNIONEN!

!NTO

U R IST

INFORMATIONSBYRÄ

SERGELGATAN 21, STOCKHOLM C

T6

-

TELEFON O8I2I59

34

Uälkomna

till DDR
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qv Vingresor, Nymon & schultz
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BINZ

völier vi bqdorrerno på ön Riigen!

äif,ff:ooch

*

SELLIN

1"f",.,

TURISTVISUM GENAST
Det finns så mycket, både nytt och gommoh, qff se i sveriges
nörmqsre
gronnlond söder om Östersiön. Tog färion Trelleborg-sossnitz!
Tqlq med Er resebyrå eller
TYSKA DEMOKRATISKA REPUBTIKENS INFORMATIONSBYRÄ
för resor och furism
Vosogoton I9, Stockholm l. Te!. ll g2 40.

Gåraka aägen till eget ltem!
Den är kormre än ni tror

DAMER!
Nappa på 10-konto!

Genom stockholms sp:rbank och F,kkronan har Ni möjlighet
att a..se.,ä. förkorta Er väntan på bostad. Ett Ekkrone]kän,o
-hurryp"r,
g:l
valmöjligheter bland allä de områden o.L,
s.omEl
lörmedlas gcnom Ekkronan och om vilka Ni får forrlopand€ r'tormarion. Det ger er också tillgång till Ekkronans

speciella-villafinansie.i*S

[åt Cailborns skinna
Er!

I SKINN

Fina betalningsvillkor med hjälp av
Carlbom,s 1O-mån.konto

till vår specialavd. för SKINN och pÄLS
Karlbergsvägen 46 (invid Norrnr. Livs.)

Välkornmen
T-bana

till S:t Eriksplan, uppg.

Torsgatan. Buss 33 och 50.

Norra förortsbussar. Lätt att parkera.
Måndagsöppet

till hl. 20. Tel.

so gz

: en kombin"rår, är, tag i.;å"r_

o9,! förm.ånliga Iån..Nä.r Ni gjort Ert vel haiN;'ig",ldcratt trll c' r'ärdebeständig bosted. Det ir alltsi ett ,o"i",rdc, som gcr rc_alvärde. En itor del av Era uurr"art-orin"a..
går dcsurom tillbaka till Er själv.
Som Ekkronc-kund får Ni
het bland de fritidstomrcr,

Eleganta nyheter i KAppOR, DRÄKTER
och KLÄNNINGAR i nappa och mocka.
Nya färger och rlodeller gör Er

ELEGANT

,l*ijt

so' cxrra
sor.n

förmå-. också v;rlmöjrig-

Ekkronan

iö.;;Ji;..

Stockholms Sparbank
IIlCd EKKRONAN
Insändes

till

Stiftelscn E,kkronan, Box 1631g, STOCKHOLh,f l6

Sänd nrig

utan förbindelse Ekkror-re-broschyren, nu aktuella specialbroschyrcr samt upplysningar om hur jag enklast öppner Ek_
kronekonto.

N;;,;
aa.f i

st
_t'ost:lcl rcss

Vi kvinnor

17

Rymdengör.-.
I;ortsättning från sidan

hi,ia f iirståelsen mellan länderna. J"s
tror att clc fcjrcnirlgar som verkar för

9

Vi fortsättcr på ryntdutbildninget'r, tränar in oss för ny:r kosmiska ryn-rdskcpp
och ny utrustning. Vi studerar vid våra
akademier och lever vårt vanliga liv, vi
går på bio och på teatern och fostrar
våra barn. Ja, kosmonauterna får barn!
Dom är inte annat än vanliga jordiska
varelser och inget jordiskt är oss främmande. Här har idag riktats många
vänliga ord till Sovjets folk och kosmonauterna. Vår arbetsinsats står till folkets t jänst och driver utvecklingen
inte minst rymdforskningen.
framåt
Våra-rymdskepp är utrustade med
fredlig apparatur och fredliga människor är inriktade på att gagna freden
och mänsklighetens fran-råtskridande. Vi
kosnronautcr har lyckats få sc jorden
från kosnriska hijider. Vi susadc frrtrn
iivcr vår skijna iord och såg soluppgångarnirs strålglans och den outsäglig;r
skönhet man upplever när man flyger
iiver planeten. .f ag sägcr: Var rädcla om
det ni har. .f a, jag skulle vilja skrika ut:
Man får under inga omständigheter fijrdärva vår uncierbart vackra värlcl, dcn
får inte bli en atomkrigcts värld. Vi får
inte tillåta att ett nytt andra världskrig och Hiroshima upprepas. Min generation slapp delta. Men vi vet utomordentligt väl vad gråtande mödrar och
svältande barn

viI

r.'iinsliap n-rellan våra båda länder har en
stor Lrppgift att fylla. Må därför vänskapen mellar-r Sverige och Sovjet blomstra

och stärkas. lrlå solen alltid lysa över
världen och mamma och pappa alltid
finnas. Jag önskar er framgång i livet
och

i

ert. arbetc. Tack

för all'ting!

Det blev förstås väldiga applåder och
Förbun'dets ord'fö,ra'n de Eaa P almaer b'ars
;1v en våg av sympati, när hon steg fram
och tackade hedersgästen Valentina på
sitt oefterhärmligt spontana och hjärt-

Vi kan bara komma med
liga sätt.
- kosmonaut' Nils Holgersvår egen lilla
son, sade hon till publikens stora jubel,
och överräckte en grafisk teckning till
den djupt rörda och glada Valentina.
Dct offentliga mötet avslutades n-red
visr-rirrg 11v e11 färgfilm ()lt1 Leonids
ryrndpronrenad.

säga, och vad det är

att växa upp föräldralös. Man får inte
längre tillåta att mödrar går och lägger
sig med bävande sorg för sina barns
framtid. För att förhindra detta måste
vi stärka vänskapen mellan alla folk,
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Det l:restar på att inte längre

ung.

vara

Särskilt när man har barn som
kommit in i den ålder, då människan ännu inte lärt sig vara finkänslig. Då ärlighet verkligen görs
till en dygd, visserligen omedvetet, och då inga sanningar är för

för att uttalas.
Har man inte haft komplex
förr kan r-r-ran få det inför bar-

hårda

nens spydiga blickar och sarkastiska anmärkningar.
Det gäller utseendet till exernPel.

vuxna
Fastän man i andras
och omdömesgilla personer
ögon är en ganska ung mor betraktas man av barnen som en

som nästan går på gravens rand,
en åldring, en som inte längre får

ha några anspråk på livet, en
skröpling som gör bäst i att sitta
hemma med en filt om benen och
resignerat läsa författare som Fon-

tane och Walter Scott. Någon
livsglädje får man inte visa. Man
bör röra sig värdigt, tala vårdat,
klä sig gumaktigt i sobra färger.
Man får inte färga håret och inte
dansa jenka. C)ch en sexig mor är
något av botten i en tolvårings
ögon.

Har man för stor näsa eller fiir
smala bcn tillåts man inte glcimma dessa pinsamnra skavanker då

man har barn. Det hjälper inte'
att påpeka att charmen inte sitter
utanpå, att man har många goda
egenskaper, att ingen kan säga något om ögonfärgen och ailt möj-

ligt annat som man modstulet
drar fram till sitt försvar. Men
man är i underläge alltifrån första början.

Alla ens sämsta sidor

dras fram och kritiseras obarmhärtigt och efter en stunds häftig
dispyt inser man att man helt enkelt är en människa som egentligen inte borde leva (sedan man
stökat undan barnafödander förstås), att man år en nolla som

ingenting kan och ingenting begriper, att man borde resignera

tffi

,rr$i:;

tjffi

och lägga sig och dra något gam-

malt över sig.
Ibland försöker jrg med list.
Jag lyssnar på Kvällstoppen eller
kanske det är Tio i topp och anstränger mig att v^ra positi,u för
att på så sätt närma mig mina
barn. Vid sådana tillfällen jämför
jag gärna The Beatles med Bach
och erkänner deras storhet. Ibland

går det hem och jag lyckas för
några korta sekunder få en känsla

av att jag är släkt med dessa viidar till barn som aldrig någonsin
sitter i en soffa eller går uppiör
trappan till vardagsrummer.
Jag försöker få en psykologisk

förklaring till barnens attityd. Ett
har jag i varje fali kommit franr
till: Poikar i tolvårsåldern borde
definitivt inte gå i skolan. Dc'
borde inte tvingas sitta vid dukade bord och ligga i bäddade

i någon grotskogen eller tillbringa sin tid
på pampas med hästar, kornpisar,
sängar. De skulle bo

ta

i

elgitarrer och mat som kan ätas
med fingrarna. Ett härligt liv då
håret fick växa ut i all sin vildvuxenhet, då fötterna

fick

vara

svarta och kläderna opressade.
Nu blir de kvästa, tuktade och
wppf ostrade mot sin vilja och mo'r
sin natur för att vi vuxna tror etr
de annars inte blir socialt anpas-

och kan sköta sig längre
frarn. Jag tror det är fel. Det är
sade

underligt att tolvåringarna ännu
inte startat etr nytr parti med paroller som: Ner med föräldradikt.rturen! Frihet! Bort med skolplikten! Jag tror jag skulle ha gått

i varje fall som stödmed- om man nu hade accepterlts -fiirstås.

n-red

le'nr

Ja, när jag tänker på det här
nred uppfostran minns jag alltid

IIoa lV{artinsons ord: En del barn
blir så väluppfostrade att de aldtto

rr)nir

a;O

Det ligger en djup sanning
r'

i

de

rden.
F;rst nog skulle man ibland vil-

i,r ha ett litet uppskattande ord
;ir-en från de barn man en gång
rned smärta födde, t. ex. då man
köpt en ny klänning. Men barn
iir

er fern år tycker aldrig

att

nran köpt rätt eller att man överhtrvud taget passar i något.

Allt vad man säger är

också

br'rtten, alla ens åsikter är antingen förlegade eller lojliga.
Inga sakligå argumenr går hem.

Sist jag försökte med det mötres
i"g av föl jande isande konstaterande från just tolvåringen (i flächig träningsoverall, med de svarta fötterna på bordet, halvliggan-

de i soffan framför TV-apparaten, omgivcn av resternt från en

popcorn-påse):

morsor
- blir aldrigärannorlunda!
Morsor

föds

såna,

Kraka

res
med

SKU

till
Leningrad
4 - 11 iuli
Tog helo fomiljen med pö en vecko till de vito nötternos
stod

1 dygns bötreso Stockholm-Leningrod
lnkvortering på hotell i Leningrod. Sight-seeing
trevligo tröffor med representonter för Sovjetkvinnornos
kommitt6.
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Jog onmöler mig hörmed till Leningrodreson
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