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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svensko kvinnors vönsterförbund hor i korthet följonde historio, 1914
bildodes föreningen Frisinnode kvinnor under porollen: Mot krigspsy-
kos, för demokroti och för kvinnornos iikstöllighet. Ar 1931 utvidgodes
förbundet så ott ett somorbete blev möjligt mellon ollo kvinnor som
önskode en somhöllsutveckling i vönsterriktning. Dö fick förbundet sitt
nuvoronde nomn.

Förbundet vill verko för fullstöndig likstölldhet mellon kvinnor och
mön och för kvinnornos deltogonde ifull utströckning pö ollo omrö-
den ov det ekonomisko, sociolo och politisko livet; för erkönnonde ov
och respekt för kvinnornos vördighet i fomilj och somhölle.

Förbundet vill verko för somorbete mellon kvinnor iollo lönder och
med oll kroft deltogo iströvondeno ott uppnå och befösto en vorok-
tig fred, ollt fromtidsorbetes grundvol.

Ar 1946 onslöts Svensko kvinnors vönsterförbund (Swedish women's
left federotion) till Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund (l(DV).

KDV hor 1967 onslutno orgonisotioner i74 lönder med omkring 200
miljoner medlemmor. Dessutom hor KDV kontokter med kvinnoföre-
ningor i ytterligore 45 lönder.

Uppskjuten kongress
Den vörldskongress om Kvinncns roll idogens vörld som skoll hållos
i Helsinki på inbjudon ov KDV hor uppskjutits frön november 1968 till
juni 1969.

llr Flrrrna ropova
scm vorit ordföronde i Sovjetkvinnornos kommitl.e öndo sedon den
bildodes, hor lömnot denno post för ott helt ögno sig åt Sovjetsöll-
skopen för vönskop och kulturello förbindelser med frömmonde lön-
der. Hon hor eftertrötts ov Volentino Nikolojevo-Teresjkovo 
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en prenumererot pö Vi Kvinnor för en ov sino vönner. De hor I
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JÄnNLlrculErr r:[UR?E

Är 1966 tillsottes en stotlig utredning om
kontontstöd vid orbetslöshet (KSA). Kvin-
nornos inpossonde i systemet ör ett qv ut-
redningens storo bekymmer.

Hur skoll mon definiero begreppet or-
betslöshet för den völdigo skoron ov "hem-
mokvinn or", giflo och ogifto? över en mil-
ion ör de. Vilkq krqv skqll mon stöllo för
ott de skqll bli beröttigode till kontontstö-
det?

Låt oss först slå fqst ott kontontstöd vid
orbetslöshet endqst ör en bivög - och en
dyrbor sådqn - mot målet mönniskosom-
hölle, det vill sögo iömlikhet mellon mön
och kvinnor i somhöllet.

Men någon effekt kon reformen - rött
genomförd sökerligen få såsom stimu-
lons för kvinnor ott göro sig beröttigode
till kontontstöd. Alltså hur bör mon ordno
med tonke på "hemmokvinn orno"?

Mon bör inte fölio den frivilligo försök-
ringens linie som tillåter ott kvinnor med
born slipper flytto till erbiudet orbete på
onnon ort och i stöllet får kontontstöd.
Denno bestömmelse sommqnhönger med
den gomlo fördomen ott en mor ör så myc-
ket viktigore ön en for för små born. Låt
oss krövo iömlikhet hör också. Låt oss upp-
muntrq mön ott flytto nör så behövs. Re-
don nu förekommer det för övrigt inte så
söllon ott monnen flyttor om kvinnons or-
bete ör viktigt ott bevoro. Blond lörore
finns gonsko mångo exempel. Vi förordor
således ott principen ott stå till orbets-
morknodens förfogonde för ott få dogpen-
ning skoll göllo öven för kvinnor.

Vidqre måste mon krövo villighet ott
occeptero utbildning. Dennq kon sedon
röknos in som en del ov kvolifikotionsti-
den för kontontstöd.

Mqn måste också fostslå ott vårdorbete
får göllo som kvolifikotion för kontont-
stöd. Om en kvinno under de ivå senqste
åren skött ett spödborn eller born under

tvåårsåldern kon mon lömpligen tönko sig
ott detto i kvolifikqtionshönseende iöm-
stölls med qrbetstid. lfrågo om vård ov
föröldror eller ondro onhörigo hor mqn
numerq hiölp qv det foktum qtt kommu-
ner oftq betolqr för sådon vård, ett bevis
på ott mon giort en orbetsinsqts som såle-
des också borde röknos då mon söker or-
bete eller kontontstöd.

Med god vilio torde det qlltså inte voro
omöiligt för KSA-utredningen ott skopq så-
dono bestömmelser för kontontstödet ott
kvinnornq vorken blir gynnode eller utsot-
tcr för diskriminering.

Vörre ör det med frågon om iömlikhet
i stort. Hör krövs helt enkelt en sinnesönd-
ring hos både mön och kvinnor. Och det
blir inte lött. Mönnen ör iu så fösto vid
systemet som det ör. Hemmofruor possor
dem. Och denno instöllning ör ofto miliö-
betingod från bqrndomen poikor hor
blivit beroende qv modersfigurer. En sin-
nesöndring hos kvinnorno motverkos blond
onnqt ov oll propogondo i veckopress och
onnonser.

Ett grundvillkor för iömlikhet ör ott der
storo flertolet kvinnor försörier sig genom
eget ovlönqt orbete. Det finns emellertid
i dennq stund qndrq hinder på vögen till
iömlikhet ön kvinnornos olltför begrönso-
de medverkon i förvörvsqrbete - kvonti-
totivt och kvo!itqtivt.

Vi behöver ett nytt skottesystem, indi-
viduell beskottning så ott en kvinno inte
får morginolskqtt på grund ov monnens
inkomst logd till hennes egen och så ott
en mon inte tiönor på ott vorq gift med
en hemmofru.

Borntillsynen måste ordnos genom flero
doghem och så ott föröldrorno delor bor-
novården i hemmet - eventuellt också ge-
nom deltidsorbete för småbornsföröldror.

Kvinnorno måste förmås ott onvöndq
sino möiligheter till högre utbildning så ott



Jämlikhet

de inte iså oproportionerligt hög grod
stonnor på låglönestqdiet. För nörvoronde
(1966) hor 7O procent ov ollo vuxno hel-
dogs- och heltidsorbetonde kvinnor mind-
re ön 20.000 kr i årsinkomst iömfört med
20 procent ov mönnen.

Hemmofruornos onoturligo prestige
måste bekömpqs. Mer och mer blir hem-
mofrun en person som hor det bekvömt.
Hushållet förenklqs genom livsmedelshon-
delns utveckling och kökens opporoter.
Antolet born ör litet, bör vorq litet. Born
måste för sin egen utveckling till godo
somhöllsmedlemmor få vistos med ondro

born under del ov dogen redon före skol-
å ldern.

Arbetsgivqrno måste löro sig förstå ott
de bör rekrytero bådo könen. Att inte ge
kvinnor orbete rubbor bolonsen i somhöl-
let sörskilt på mindre orter.

Det göller för KSA-utredningen som skoll
konstruerq ett system för lång tid ott ei
konservero de olikq villkor som nu råder
mellon möns och kvinnors förhållqnde till
förvörvsorbete. Utredningen bör se till ott
iömlikhet möiliggörs för fromtiden.

A. A.

löneyrken. Att det belt enleelt inte t'anns kvinno-
och mansyrken ocb sålwnda inte på t'lera båll större
brist på levinnligt än på manligt arbete.

Antag vidare att det t'anns daghem tillrächligt . . .

Att vi avstod från att skattegynna t'amiljer där bust.-

rurna väsentligen pysslar om iriska karlar . . . Och
att vi män slu.tade smita från vår del i busbållsarbe-
tet scdan vi förlorat den bebagliga ursäbt som ligger
i att vår egen inkomstsbapande kapacitet än så

Iängc ot'tast är mycket bättre än våra bustrurs . . ,

- last det där sista kommcr då sanrterligcn att kos-
tapå.,."

T

Maj-Britt Sandlund, intervjuad av Expressen 4.8

1,968:
"Kvinnornd. uppnår inte jämlihbet med männen

bara t'ör att släpas ut på arbetsmarbnaden ocb place'
ras i låglönejobb .,.

I teorin har llickor i dag sdmmd wtbildningschan-
ser sonr pojhar. Men de ztäljer själva traditionellt
kainnliga yrken precis som pojbarna välier tradi-
tionellt manliga, . .

Vi borde skola 25-åringarna sont ännw har en

cbans att göra harriär ocb t'å 'aälaalönade ansvars-

t'ullajobb...
Vi måste göra om samhället och vår syn på det

om vi skall wppnå jämlikhet rnellan könen . . ."

Röster om iärntikhet
Sonja Äkesson, intervju i DN 21,.7.1,968:

"Det blir ingen t'rigörelse för hztinnan förrän hon

t'år betalt, egen Iön. Annars blir kztinnan en slau, en

katt, en inaalid."
Sant nog men inte tillräckligt. Se på kvinnorna i

de socialistisba länderna de är visserligen mer

t'öreträdda i beslwtande församlingar än vi i ztäst

men överallt är de än så länge "det andra könct".

E

Richard Sterner i en hörnartikel i DN 3.8.1968:
"Vi ska ha ambition dtt undanröja alla institu-

tionella och socialpsykologisba hinder som hållcr till-
baha utbudet azt arbetskrat't lrån hainnor . . .

Det är sant att kvinnornas t'örvärvsintcnsitct ökat
avsevärt serJan 1950... Men t'ortt'arande är det så

att balt'ten av de git'ta ocb en tredjedel av de iclee

git'ta hvinnornd i åldern 18-66 inte ens har deltids-
wrbete. Och vi vet att bland dessa linns t'lera bundra-
tusental som inte bar minderåriga barn, inte stu-
derar, inte är handikappade ocb inte ägnar sig åt att
sköta åldriga t'örälcirar eller andra bandileappade an-

t'öraanter."
Generaldirektör Sterner fortsätter:
"Antag att ui avsbat't'ade all leönsdiskriminering

ocb könssegregation på arbetsmarknaden . . . Att
hztinnor hade learriärmöjligbeter liknande våra. Att
de inte längre var koncentrerade till ett t'åtal Iåg-

1



Vad är indoktrinering?

Ordet "ir-rdoktrinering" kommer av ordet "doktrin"
som betyd er låra, lärosats eller åskådning. En dok-
trin präglas ofta av "ensidighet" tillägger uppslags-
böckerna. Därav ordet "doktrinär".

Göran Palms nya bok Indoktrincringen i Srterige
gcr oss rikliga exempel på "doktriner" eller ener-
giska åsikter, som under livets lopp omfarras av oss

och överföras på andra.

"Det t'inns inga samhällen som saknar indoktrine-
ring, men t'ör att kunna tänlea och tyclea någorlunda
själaständigt måste varje männisha åtminstone f ö r-
s ö le a bli medveten om den ineloktrinering bon stän-
digt wtsätts t'ör, anndrs kan hon inte ta ställning. Det
bästa medlet mot indoktrincring är alltså kunslealt
onn. att indoktrincring f öreleomrner... Man kan i
detta sammanbang fråga sig om inte ett jämt'örelse-
vis skyddat samhälle borde kunna ha råd med cn
betydligt större portion saklighet ocb sanningskärlcle
i sin verlelighetsbcskrivning än den som präglar sko-
lans böcker i samhällskunsleap eller prcssens och tele-
aisioncns ny h e t s t' örme dl in g."

Detta är ett citat ur bokens förord. Sedan kommer
236 laddade sidor med exempel på hur vi är indok-
trinerade, alltså inlärda, iproppade åsikter av olika
värde och sanningshalt.

Det är inte precis någon lustig bok, men nyttig
och hälsosam. Den hjälper oss att komma till klar-
het i åtskilliga problem. Innehållsförteckningen på
sid. 237--238 ger utmärl<ta impulser till nya kunska-
per och synpur-rkter. Hela boken kan liknas vid ett
reiält bastubad.

cialt: "l ) att göra blixtkarriär med hjälp aa sitt aack-
ra ansikte, sin välformade kropp och sin wngdomliga
charm, dvs. att gå upp som en sol ocb ned som en

pannkaka; 2) att göra en mindre äaentyrlig yrkes-
karriär med hjälp aa sina t'linka bänder eller sitt

t'örnut't, d,r,s. att inom alla tvekönade branscher nöja
sig mccl lägrc postcr, särnre anscendc o<-h tunndrc
l0ncbutcrt än sina manliga leolleger; J) att slippa det
hårtla yrkcsliuet ocb bli hcmmat'rw, das. att t'örbli
oavlönad på livstid mcn i gengälcl byllad ocb respek-
tcrad som Modcr, Vårdarinna, Köksdirektris, Barn-
wp pt'ostringsexpert, S ammanbållande krat't, Själavår-
dare, Medelpunkt, Värdinna, Städerska, Tröstare,
Reparatör, Lagert'öreståndarinna, Livsledsagarinna,
N attaakt, S torkwnd, Budgetkonsu.lent, Pri,uatlivsspe-
cialist, Sömmerska, Högsta böns ocb HärskarinnA . . ."

G. T.

Indoktrineringen i Sverige. Av Göran Palm. Bok-
förlaget PAN/Norstedt, Stockholm 1,969. 238 sid.
Pris 11 : 50 kr -l- oms.

Askungarna i Sverig*
Inte minst intressant är kapitlet om askungarna i
Sverige.

"Att bli äktenskapshär, att bli git't, att t'å barn
och att bilda familj är belt enkelt det aanligaste sät-
tet t'ör alla askwngar att komrna sig upp i aårt sam-
bälle."

Författaren skildrar därefter vad samhället ur åtta
olika synpunkter bjuder kvinnan eller erbjuder
henne att göra. M a n s samhället bjuder henne att
"fritt" vålja mellan tre sätt att komma upp sig so-



SAMBESITATTNING
av Mai-Britt Sandlund
När jag för några år sedar-r började intressera mig
för familjebeskattningen och det gick upp för mig
hur fruktansvärt könsrollskonserverande sambeskatt-
ningen egentligen är, ställde jag mig helt naturligt
frägan: när, var och hur har en så tokig princip
kunnat införas?

Svaret fick jag ganska snart i sambeskattningssak-
liunnigas betänkande (SOU 1'949:47), som har en

ganska intressant historik:
"I den äldre bevillningslagstiftningen aar t'rågan

om taxeringen da git't kainnas inkomst icke uttryck-
Iigen reglerad. Visserligen fanns i exempelvis 1897

års bepillningst'örordning t'öresbriztet, att vid bestäm-

mandet av bertillningst'rihet eller lindring i beaill-
ningen skulle i git't mdns inkomst inrälenas äoxn bans

hustrws inkomst, därvid docle ei skwlle medräbnas
sådan inkomst, som hwstrwn t'öraäraat t'öre äleten-

skapets ingående. Motsvarande bestämmelsc åter-

t'inns ocbså i 1902 års t'örordning orn inkomstsleatt,
genorn ,tilken en på siälrtdeklaration grwndad allmän
inkomstsleatt int'ördes i 'uår skattelagstit'tning. I den-

na lörordning t'öreskrevs sålwnda att ',rid bestämman-
de aa skattepliktens inträdande samt vid beräkning
aqt det belopp, på ailket skatt skwlle wtgå, i skatt-
skyldigs inkomst skulle inbegripas iämaäl hwstrwns."

Ytterligare ett citat f rån 1.949 års betänkande.
1897 ärs skattesakkur-rniga föreslog att vid skattskyl-
digs taxering skulle "tagas i berähning jämväl sam-

manleaande bwstrws intäkter där cj hwstrwn enligt lag
ägde ensam råda över inhomsten, i vilket t'all den

skulle taxeras såsom hustru,ns inkomst".
Sambeskattning med mannen tillämpades alltså i

praxis långt it-tnalt dcrr skrevs in i lagerr år 190ti.

Varför? Helt er-rkelt därför att den stora massalt

gifta kvir-rnor fortfarande var on-ryndiga och inte
hade rätt att förfoga över sin egetr arbetsförtjänst.
Och den som inte har rätt att förfoga över sin in-
komst kan ju rimligtvis ir-rte själv beskattas för den.

Dessutom var sambeskattningen ett bra medel att
hålla kvinnorna borta från den med inkomststreck
förbundna rösträtten !

Så fick den gifta kvinnan rösträtt och blev äntli-
gen myndig 192L. Men i skattehänseende förblev
hon "omyndig".

Till skillnad från idag skedde sambeskattningen
ursprungligen efter en och salnrla skatteskala för
gifta och ensamstående. Dessutom var det skattefria
avdraget lika stort för en ensamstående som för ma-
kar tillsammans. Denna "klassiska" sambeskattning
ledde därför till skatteskärpningar, on-I hustrun fort-
satte att ha inkomst sedan hon gift sig.

4

Angreppet mot sambeskattningen kom också till
en början att riktas mot dess "äktenskapshärnmande
effekt". Var båda parter yrkesarbetande tjänade man
på att förbli ogifta. Sambeskattningen uppmuntrade
alltså lösa förbindelser, "stockholmsäktenskap" och

annat skumt. Hemska tanke! Många är de skatte-
kommittder, som brydde sin hjärna hur man skulle
lromma ät att sambeskatta samvetsäktenskapen.

"Mot int'örandet av cn dylik bestämmelse talar
emellertid svårigheten dtt aagöra, burwvida två per-
soner verkligen sammanleaa son1. trl'dn ocb hwstru.

Man lean icke tillåta taxeringsmyndigbeten dtt verk-
ställa en mer ingående undersökning bäraa, då det
rör sig om så intima t'Arhållanden. Förutsättningen

t'ör tillämpning t1v en dylik bestämmelse måste 'udrd,
att de båda sammanleaande wppträdd på ett sådant
sätt, att det iclee ban t'innas något trtioel om arten
av t'Arhållandet dem emellan." (1918 års inkomst-
skattesakkunrriga)

I(ritiken mot sar-r-rbeskattt-tingetrs "straffskatt" på

äktenskap, där de båda hade inkomst, fortsatte och

tvingade så småningom fram eu subventionerir-rg av
äkter-rskapet som sådant i fornt av en lägre skatte-
skala för gifta (genor.n s. k. tudelning), clubbla orts-
avdrag och förvärvsavdrag. Men dentia subventione-
ring löste inte helt problen-ret med mcrskatt på grund



en kvarleva från ståndssamhället

av äktenskapet. Senast har man tvingats lappa pä
det gamla sambeskattningssystemet ytterligare med
den s. k. frivilliga särbcskattningen. Subventionering-
cn av äktcnskapet har också ökats steg för steg ge-
nom höjr-ring av tudelningsgränsen och ortsavdragen.

Den stora subventioncring det är fråga om franr-
går av följandc tablå, som visar skillnaden i totai
skatt för er1 erlsarnstående (utan barn) och för gift
man rned hemmafru ellcr utan (hämtad från SOU
1967: 52):

i.-..:.-,....-.^* Skatt för ?i*tltl Äktc'skaps-ArsillKolllst o r r r
,r \ cnsantstacllrlc ntccl llcm- subvcntion
I Krollor ) ,r(KronorJ 

ril]å|'rXl 
(Kronor)

12.000 3.163 2.0ss 1.108
16.000 4.923 3.509 1 .41.4
20.000 6.729 4.882 |.847
30.000 11.643 8.989 2.6s4
40.000 17.093 13.801 3.292
60.000 28.334 24.608 3.726

100.000 52.74+ 47.762 3.982

Aktenskapssubventionen går framför allt till fa-
miljer där hustrun är hernmafru. Eftersorn 50 pro-
cent sammanboende maliar i detta land inte har någ-
ra barn under 1.6 är kan äkter-rskapssubventionen inte
ens försvaras med att den utgör ett stöd för barn-
försörjningen. Som vi ser ökar subventionen ju högre
inkon-rst manrlen har, vilket ju blivit utsatt för hård
kritik från oss, som förordar en särbeskattning.

En övergång till en fullständig särbeskattning el-
ler (som jag föredr^r 

^rt. 
kalla det) en individuell

beskattning innebär ju att skatten skall vara obero-
ende av individens kön och civilstånd, dvs. inga äk-
tenskapspremier får förekomma. Aktenskapspremier-
na skulle avlösas av ett kontantstöd till farnilier med
minderåriga bam.

Skulle n-ran idag tillämpa reglerna för ensamståen-
de på äkta makar kan mau räkna med ökade skat-
teir-rtäkter på mellan 2 och 3 miljarder kronor. Sta-
tens kostnader för barnbidragen uppgår idag till
drygt 1,6 miljarder. De nuvarande äktenskapspre-
rnierna är alltså väsentligt större än stödet till barn-
försörjningen via barr-rbidrag. E,ftersom subventio-
nenla idag är så stora möter själva övergånger-r be-
svärliga problem. Alla tycks numera vara ense oln
att det behövs ett slags övergångssystem. Villia år
då de största problemen?

Några av de avvägnir-rgar, som den sittande fa-
nriljeskatteberedningen har att qöra, ;ir exerrpelvis
följandc.

Sonr franrgår av ti-rblån skr,rlle fanriljer r.necl henr-
nrafruar drabbas AV betyc'lande skattehöjninsar vid

en fullständig individuell beskattning enligt regler-
na för ensamstående. Tjänar mannen 16.000 kronor
och familjen har ett barn och hustrun är hemma
(t. ex. på grund av daghemsbrist) uppstår en skat-
tehöjning med 1.414 kronor. Om man vill klara alla
enbarnsfamiljer med under 16.000 kronors inkomst
från en skatteskärpr-ring och om man vill göra detta
genom en barnbidragshöjning, måste alltså barnbi-
draget höjas med inte mindre än 1.400 kronor till
2.300 kronor per år. Detta blir således rnycket kost-
samt, cirka 2,5 miljarder kronor, dvs. kanske hela
äktenskapspremien. Vill man dessutom lindra över-
gången för vissa grupper eller inkomstskikt bland de

barnlösa äktenskap, dår hustrun är hemma, har man
inga pengar kvar, under förutsättning att den nya
beskattningen skall ge samma statsinkomster som
sambeskattningen.

Man kan ju ur inkomstfördelningssynpunkt också
ställa sig frågan om det överhuvud taget är rimligt
att folk med 12.000 kronor i årsinkomst skall beta-
la så pass mycket i skatt sorn 2.055 kronor, vilket
den gifte mannen med hemmafru nu gör. Att med
tanke på låglöneproblemets omfattning då höja skat-
ren till 3.1,63 kronor förefaller inte särskih tillta-
lande. Då borde man alltså i första hand sänka skat-
ten för ensamstående med lägre inkomster. Gör man
det får man å andra sidan mindre pengar över till
att höja barnbidragen . . .

Farniljepolitiska kommittdn har som bekant i upp-
drag att pröva hela frågan om hur samhällets stöd
till barnfamiljerna skall utfornas. Innan den kom-
mittdn har slutfört sitt arbete, är det svårt att ta
ställning tlll i ztilken forrn äktenskapspremierna skall
omvandlas till ett stöd för barnfamiljerna.

Ett övergångssystem mot en konsekvent individu-
ell beskattning rymmer alltså svåra avvägningar.
Det ligger i sakens natur att övergången inte kan bli
något fulländat system, som genomgående är upp-
byggt efter konsekventa särbeskattningsprinciper.
Ambitionen får bli att nå fram till en acceptabel
kompromiss rnellan olika önskemål. För min del ser
jag sorn det viktigaste att dels få bort större delen
av den tröskeleffekt som hindrar den gifta kvinnan
att återvända till arbetsmarknaden, dels i möjligaste
rrån se till att de barnfamiljer, där hustrun är hem-
mafru, inte drabbas av skattehöjningar.

Vilken typ av övergångssystem som än kommer
att föras fram, så står en sak klar: inget övergångs-
system kommer att kunna innehålla så många nega-
tiva element Lrr jämlikhetssynpunkt som den gamla
s;rnrbesk attningen.



Vardagsexempel Pa

Exempel l: Somtol mellon yrkeskolleger, hon gruppchef,

hon hons medorbetore.

Hon: skötsom fomiljefoder i 40-årsöldern. All strövon

och trokton riktod på stotusförböttringor. Somtligo sym-

boler förefinnes. Arsinkomst c:o 40.000' Hon könner sig

underbetold och hor ingen utsikt till ovoncemong. Hon

rycker i kedjorno, Hon söker ny plots'

Hon: Obetydligt yngre, gift, bornlös. lnkomst 25.000

för i stort sett sommo jobb.

Hon: Nu hor jog fått svor frön Aktiebologet Mose-

bruk, Dom ör intresserode.

Hon: Såö - och hur verkor det?

Hon: Personolchefen ringde. Det göller chefsposten
pö bologets skriVbyrö' Mon onvönder de tre vonligo
språken, det låter trevligt. Logom stor stod, fino omgiv-

ningor, jog skulle inte ho nögot emot ott to jobbet, om

det inte vore för lönen.

Hon: Josö, - och vod vill dom ge dej dö?

Hon: Soken ör den ott dom tidigore hoft en kvinnlig

förestöndore. Nu sko hon ovgå med pension, Hon hode

visst en 25-3O.OOO. Nu so personolchefen ott dom tönkt

sig en ny kvinnlig chef med ungeför sommo lön. Men, so

hon, dom vore bereddo ott öko lönen om dom fick en

monlig sökonde.

Hon: Och hur motiverode hon det?

Hon: Jo, du vet völ hur det ör r"rör det göller kvinn-

Iigo onstölldo. Det blir ju olltid ledighet i sombond med

bornsrbörd, och så ör dom ju oftore sjuko, och rött som

det ör flyttor 'hon ivög med sin mon' om hon för böttre
på onnot håll. Sönt vet mon völ'

Hon: Men du so ott dom hoft en kvinnlig chef som

stonnot i tjönsten till pensionsöldern, - hon hode völ

inte flyttot på sej eller orsokot ondro svårigheter för bo-

loget?

Hon: Nöö, det förstös. Men hon vor konske inte gift
och hode völ ingo born. Det vet jog foktiskt inte.

Hon: Ville dom hellre onstöllo en ogift bornlös kvinn-

lig chef som dom kunde betolo 25-30'000, ön dej som

de måste betolo mero?

Hon: Det so hon inte direkt, Hon so ott dom kunde

tönko sej ott betolo mej mero' Hon so inte vilket dom

föredrog. Det beror völ pö meriterno.

6

könsdiskriminering
Hon: Gör det verkligen det? Om jog skulle söko plot-

sen - jog hor sommo utbildningsom du och i stort sett

identisko kunskoper och erforenheter, tror du ott de

skulle to mej för ott jog nöjer mig med mindre lön?

Hqn: Jo, det vore völ inte sö konstigt ur bologets syn-

punkt, Dom måste ju tönko pö den ekonomisko sidon'

Vög för och emot, så ser du snort ott det skulle löno sej

- under förutsöttning ott vederböronde kvinno stonnor

till pensionsåldern. Det skulle dom ju sporo mossor på!

Hon: Jo, det skulle dom sonnerligen. Men hur ör det

dö med likolönsprincipen? Mon skoll ju numero ho Iiko

lön för liko jobb. Jog tycker firmons resonemong ör

oröttvist och en klor diskriminering ov kvinnon. Vod tyc-

ker du?

Hon: Snock, det skiter jog völ i. Jog möste ju tönko

på mitt. Och ön så lönge för mon ju konkurrero fritt, vo!

Hon: Jovisst, men det ör ju foktiskt en konkurrens på

ojömn bosis. Kvinnon ör ju i klort underlöge, och det ov

biologisko skö1. För övrigt lör kvinnorno inte olls voro

oftore sjukskrivno ön mönnen.

Hon: Jo det finns ju stotistik pö det, Så ör det med

den soken.
Pous.

Hon: Nåå, sko du to jobbet?

Hon: Nö, dom ville inte ströcko sej över 40'000 kronor'

Det hor jog ju redon. Allrominst femtitusen skoll jog

ho om jog sko flytto på mej.

Pous.

Hon: Men du, du kon ju söko plotsen, du för den

sö kert.

Hon: Nö du, jog tror inte det. För ser du, efter ollt
vod du beröttot ru, - så vill jog också ho femtitusen!

Annors skulle jog könno mej lurod!

I

Exempel ll. Lunchbordskonversotion mellon tuggorno.
Kvinnligo kolleger somtqlor.

A: Jo, vet du, nör det göller gynekologisko frögor,

iycker jog för min del ott det ör löttore ott tolo med en

kvinnlig lökore. Men inte i ondro frögor. Det skulle inte

follo mej in ott onlito en kvinnlig lökore för oldrig det'

Lökore skoll voro mön, och dörmed jömt. Och oldrig

kornmer jog ott gå till en kvinnlig tondlökore heller, för
den delen.Sen får du proto hur mycket du vill orn lik-

stöllighet och jömlikhet.



av Anna Sverrssorr

B, orgt: Men snöllo du, begriper du inte ott du föro-
lömpor helo ditt kön med denno instöllning. Kunde du
inte tönko igenom vod det innebör, innon du söjer sönt
hör i nörvoro ov ollo desso ungdomor, monligo och
kvinnligo inom sommo yrkesgrupp. Vi kommer ju oldrig
ur de gomlo folsko förestöllningorno, om vi inte sjölvo
hjölper till!

A: Pyitson, hjölpo till! Jog ör redon i pensionsöldern
och intressero'r mej inte det ringoste för nymodigheter.
I min tid hor det inte vorit tol om likstöllighet. Och det
hor gött bro öndö. Vorför skoll mon öndro pö ollt!

B, ilsken: Nö, vet du vod, med din instöllning kommer
det inte ott bli nögon föröndring till det böttre. Du gör
verkligen en negotiv insots med ott fromföro dino moss-
belupno åsikter. De fördörvor ju ollo chonser för dino
ungo kvinnligo yrkeskolleger. Men de monligo stöttor du
till en önnu sökrore stöllning.

A. Snick snock. Jog tycker det ör sorgligt ott se hur
monligo och kvinnligo tjönstemön konkurreror med vor-
qndro hör. Tönk öndö pö ott pojkorno hor helo försörj-
ningsbör,don, sö snort bornen kommer!

B: Hor dom det!?l Det hor dom völ inte, om deros
fruor hor yrkesorbete!

A: Yrkesorbete hit, yrkesorbete dit! Kvinnor sko sköto
hem och mon och born, - om dom inte som jog ör
tvungno ott försörjo sej sjölvo.

B: Gudors skymning, du begriper ju ingenting. Och
du söjer ott det inte vorit tol om likstöllighet idin tid.
Det hor det visst det! Det ör boro det ott du inte hor
en oning om vod som hönder. Du vet völ inte ens vem
Elin Wögner ör, vo? Och ollo dom ondro som horverkot
för ott du överhuvudtoget ,hor en dröglig stöllning. Det
ör på tiden ott du voknor just innon du sko pensioneros.

C, ingriper: Lugno er flickor! Sönt hör kollos gene-
rotionsmotsöttningor. Det ör inte mycket ott göro öt so-
ken, ni kommer oldrig överens, Men kivos behöver ni in-
te för det. Till och med sönt hör resonemong skodor ju
kvinnornos stöllning. Det ger ju boro votten pö kvornen,
Kvinnor kon oldrig höllo fred - det för mon ju olltid
höro om mon vögor sig in i debotten, För min del tiger
jog för det mesto. Sö undviker jog ott utsötto mej för
kritik. Det ör det bösto. Aven om jog konske håller
mest med B. i den hör frögon, sö söjer jog ingct. Sö gör
jog ötminstone ingen skodo.

B, utom sej: Det gör du visst. För du ör feg, du tiger
och somtycker i en oröttvis sok, mot böttre vetonde. Det
ör to me,j kotten önnu vörre ön ott örligt deklorero en
åsikt, övcn om den ör gommol och förlegod, Du ör till

och med forligore ön A,! Det ör tock vore såno som du,
som det gör så hopplöst trögt ott få helo könsrollsdebot-
ten pö rött köl.

E

Exempel lll. Yrkeskvinno möter
pö goton.

A. Hejson, det vor lönge sen,

B: Hej du, joho, visst ör jog
bytt jobb?

A: Ahnej, jog hor inget jobb mer, det behöver jog in-
te, jog ör hemmofru numero, förstör du!

I
Exempel lV.

Ett omerikonskt firmobrev undertecknot ov Mrs. X

skoll besvoros. Mon skriver i regel Deor Sir! på engelsko
brev, och Gentlemen pö omerikonsko. I det hör ollet
völjer den kvinnligo sekreteroren sjölvklort DEAR MA-
DA.M! Brevet kommer omedelbort i retur {öljt ov en liten
lopp skriven ov kvinnlig kollego pö berördo cvdelning:
"Andros till Gentlemen, omskrives!"

A, ringer upp B: "Menor du verkligen ott vi skoll
skrivo Gentlemen till Mrs. X?

B: Jo, det ör klort, sö gör
f irmor, vet du völ! Det fick
du glömt det?

mon ju olltid nör det göller
vi ju löro pö Hondels! Hor

A: Nej jog hor inte glömt det. Men dör hode vi kon-
ske inget foll ov den hör sorten, Vet du, jog tycker fok-
tiskt ott vi löter brevet gö med Deor Modom. 'Det ör ju
böde logiskt och hövligt gentemot Mrs. X. Tönk om det
vo:'e ett brev till dej sjölv!

B: Nej, du för skrivo om det, vi möste völ göro som

mon brukor och som mon för löro sej pö yrkesskolon.
Jog skriver inte under, om du inte öndror brevet, och

det kon du voro söker pö ott inte heller chefen gör.

I
Exempel V,

Slutligen hor vi sö det beklömmonde exemplet, som

hondlor om en ung mons initiolsvörigheter i stotusjok-
ten; hon ör nygift och hqr grotulerots och svoror pö

kollegernos intresserode frögor. Vod gör din fru, vod
hor hon för jobb?

Generot svor: Jo, hon möste ju jobbo nu i börjon,
ollting ör så dyrt. Men sen sko hon obsolut fö lov ott
vqro hemmofru, sö fort vi hor råd I

tidigore kvinnlig kollego

ör du kvor pö jobbet ön?

det. Och du dö, hor du



NEDRUSTNING

Det anförande om nedrustning som Alva Myrdal
skrev för socialdemokratiska kvinnoförbundets kon-
gress i maj detta år återfinns i något beskuret skick
i Morgonbris nr 6-8.

I början av artikeln omtalas att Sverige i samband
med försvarspropositioncn avstår från att anskaffa
egna kärnvapen. ". . . sakkunskapcn börjar inse att
kärnvapen helt enkelt inte är effektiva stridsmcdel
annat än . . . som avskräckningsfaktor supermakter
cmcllan . . ." Längre fram säger författarcn att Svc-
rige visscrligen betraktar fördragct om ickc-sprid-
ning av kärnvapen till ytterligarc ländcr som ctt
framstcg men att vi anser ett "paket" av tre stopP:
spridningsstopp, provstopp och produktionsstopp
vara att föredraga ur nedrustningssynpunkt efter-
som det skulle innebära en begränsning av hand-
lingsfriheten inte bara för dem som inga kärnvapen
har.

Resolutionen om avtal mot spridning av kärnva-
pen antogs av FN:s generalförsamling 1'2.6 med 95

röster mot 4 och 27 nedlagda. Såväl den sovjetryske
chefsdelegaten som president Johnson framhöll av-
talets betydelse och vikten av att clet blir ratificcrat
av alla världens stater.

När nedrustningskonferensen i Genöve samlades

för en ny mötesperiod 23.7 hade 57 stater ratificerat
fördraget om spridningsförbud.

I sitt anförande vid konfercnsens första samman-
träde sade Alva Myrdal att det viktigastc för värl-
den som en helhet är att komma fram till följandc
överenskom melse.

1,. Om begränsning av de strategiska åntirobot-
robotsystemen såsom nyckeln till ett hejdande av

den nukleära kapprustningen. Hon framhöll att de

enorma kostnader i penningar och mänsklig tankc-
kraft som åtgår för upptrappningen på dctta områ-
de inte leder till ökad säkerhet för någon stat. I
stället skapar denna utvcckling ökad spänning och

ångest i hela världen. Den bindcr också resurser som

kunde få produktiv användning inte minst till stöd

för fattiga länder.
2. Lika viktigt är att nå fram till ett fullständigt

provstopp. Detta skulle underlättas om en överens-

kommelse om minskat arbete på nya stratcgiska

kärnvapen enligt 1. träffats. Genom ctt Provstopp
skulle också resurser frigöras för fredliga ändamåI.

3. En tredje viktig åtgärd är ett beslut om att ej

producera klyvbart material för vapentillverkning'
D.ttt är faktiskt den avgörande åtgärdcn när det

gäller stopp för tillverkning av kärnvapen. De tek-
niska förutsättningarnr för c'n iiverenskttnrmelse om
niiclväncliga kontroliåtgärdcr hrr retlan .skaprts clå

I

man i samband med icke-spridningsavtalet enats onl
ått acccptera IAEA:s garantier för kontroll av att
produktion av kärnklyvningsmaterial skcr e ndast
för frcdliga ändamål.

4. Såsom punkt fyra tog Alva Myrdal upp frägan
om biologiska och kcmiska vapen. Hon anslöt sig

till dct förslag som rcdan framlagts av dcn brittiske
dclegaten. Bådc han och fru Myrdal påminncr i det-
ta sammanhang om Gcnövcprotokollct av 1925 som

dock blott gällcr användning och cj tillvcrkning.
Dessutom har Gcnöveprotokollet ej undcrtccknats
av alla statcr.

Andra punkter som bör komma upp till behand-

ling är sägcr fru Myrdal;
Forbnd mot militära installationer på havsbotten

- cn logisk följd av principen om havens frihet.
En iniernationell överenskommelse om kontroll

av kärnexplosioner för fredliga ändamåI. Lämpligen
under IAEA:s regi.

Förbud mot militärbaser utom det egna landet.

Regionala överenskommelser om nedrustning, bå-

de av nukleära och konventionella vapen. Latinamc-
rika har visat vägen när det gäller kärnvapen.

Till slut säger fru Myrd al au under det nu pägä-

ende sammanträdet bör f rågan om fullständigt
provstopp få högsta Prioritet.

noll
Uverlge undertecKnat
Torsdagen den 15 augusti 1968 beslöt svenska rege-

ringen att godkänna fördraget om förbud mot sprid-
ning av kärnvapen. Fördragct skall sedan förcläggas

rikJagen för godkännande och det träder i kraft
sedan ratifikationsinstrumenten deponerats. Företrä-
darna för oppositionspartierna har anslutit sig till re-

gerir-rgslinjen.

Proviekationer
I Eca Mobergs TV-pjäs "Proviekationer" ir-rgår en

episod sorn är en gripande propaganda för nedrust-
ning. Det är episodet'r med text till melodin "Man-
dom, mod och morske tnän . . ." Mall ser rekryter
marschera i olika länder. Alla dessa urtga män som

lär sig att döda. . . Bo Sundblads dämpade sång på-
minner om förstämda trumtxor vid begravningar.
Man borde göra en gran-rmofonskiva av episoden

eftersonr clet väl inte går att få n.rånga repriser i TV
av programpunkten Proviekatit-rttct'. At'ett ut,tn bild
iir clen fin antikrigsprclp;rganclir.



Ropet från Aten
av Hiördis Levin
Från Atens gotor stiger ett rop.
Det ör kören ov Greklqnds
söner och döttror
som höier sin klogonde sång mot himlen.
Det ör ropet efter livets nödtorft,
ropet efter livets lycko
som liuder iden tidigo morgonens renhet
i den senq oftonens svolko.

Greklo nd,
pinode, solbröndq moder till milioner born.
Du sviktqr under bördqn
ov dino förtryckores krov.
Dino bröst ör utdiode.
Dinq skuldror försvogode
ov för tungo bördor.
Dino ormor röcker inte till
för oit fqmno ollq.
Du sörier över dino born
som går ifrån dig,
som lömnor dig
med svidonde gråt i sino sinnen,
med spegelbilden ov dino vitq hus
i sinq ögons ovoler.
Du ser med sorgsnq blickqr
effer skorqn qv storkq
och vockro söner som vinkor dig forvöl.

Vorie dog stiger ropet högre och stqrkore.
Smörtons sköronde knivegg trönger diupt
och utlöser ett vrå1,
som skoll eko stqrkt och lönge
från historiens urgCImlo berg.

Men en dog
skqll befrielsens dånonde molmklockq

I i udo.
Dino born skqll vöndo åter till dig
och skrottet skoll rinncr
likt tusen vito pörlor ur deros munnqr,
nör de åter donsor en vild sirtoki
på din vormq iord.

Melino Merccuri



ANGELÄGET
.|orden är liten, det har vi alltid vetat. Och våra r.'e-

tcnskapsmän har vetat dct i århundraden. Men det
är ir-rte förrän de sista tiotalen år som vi verkligen
bänt det.. Den första gången veter-rskapsmännen verk-
ligen upplevde det var efter det atombomberna i Hi-
roshirna och Nagasaki hade detonerat över japaner-
rla - över levande n-ränniskor. Inom några dagar
efter det atombomberna hade exploderat, fanns de
radioaktiva ämnena över hela jorden. Det gick att
nräta i laboratorierna utan r-rågon svårighet. Detta
bevisade - och fick vetenskapsmännen att känr-ra -att jorden är liten, mycket liten, när ett farligt gift
på några dagar kan spridas nreci vir-rdarna över hela
jorden.

Irör nrig har följande betytt sAmme. sak: varje dau
ökar jordens befolkning med 200.000 miinniskor, var-
je år rned 70 miljoner nränniskor. Dessa nyfödda
föds till hunger, svält och sjukdonr, till svältcns livs-
långa sjulidom. De föds som ett överskott, sonr miin-
niskoma inte vill ta hand onr, sonr ett överskott son-l
jorder-r inte kan föda, för jorden är för liten fijr att
gc alla den mat de behöver och ansträngr.ringarna för
att kl;rra situationen är för små. På deuna lilla jord
lcver mänsklighctens mångfald, der-r lever under någ-
ra få enkla livsvilllior.

Människan lever under ert tunt skikt av luft, det
är ir-rte högre än några mil. Skulle nran liigga ned
samma striicka på marken, kan rnan fara den med
bil på mir-rdre än en halvtin-rme i v;u-rlig stadsfart.
Mär-rniskan lever på jordytan. FIon lever av växter
och djur, som är helt beroende av fruktbar iord. Och
fruktbar jord, det är rnylle, ett tunt lagcr av mylla,
som består av levar-rde varelser, som år lätta att
döda och lätta att skada. Myllan är lättförstörd, och
den är inte tjockare iin 15-25 ccntirneter. Någon
gång kan den vara en halv lreter tjock. Dcn kan
vi få att blåsa bort, rinne bort. I tropilicrna kan den
under solens stekande slien förvandlas till sten sonr

ingenting växer i. Det skel r.rr-r i Victnanr, där USA
avlövar djunglerna. Det sker i Afrike, där nran
blottläggcr jorden genonl att kalhugga, hugga bort
buschen, skogarna.

Flavens viktigaste funktion iir iutc att ge oss fisli
att äta och vatterl att segla på. I-{;rvcns vilitigaste
uppgift är att försörja lufthavet med syre. Tre fjär-
dedelar av ailt dct syre sonr vi andas kornrrcr från
havens alla rr-rikroskopiskt sn-rå viixter, frår'r algerna.

Detta ar grundvillkoren. Men hur handskas vi
r-ned dessa livets grLrndvillkor? Den luft sor-n vi an-
clas använder vi som en billig kloal< för alla indu-
striernas och städemas avgaser. lJtau rening i1år tra-
fikens avgaser rakt ut i luften. Så gott sonr utAu re-
ning går industrins a\/gaser via skorstenarna ut i

Itrften. Det fir-rns ingen sorn har anruar ntanför skor-
stelreu, ingcn sour l-rar ansvar utanför avgasröret.
Ny" n-rctocler konrmcr f ram uLl) sonr kor-nnrer iltt
förvrirra situtrtionen. Ty ingcr-r tr.inkcr på hur sanr-
liället egentligen iir liol)struerat. Ny" plastcr, nyrl
pappcrssorter konrnrcr att innehålll flr.ror, onr vi
iutc aktar oss. Och clcssa fluoricler;rclc procluliter
konrnrer att srilias [rån fabrilicrna ocir harnnrr hos

kor-rsumenterlra.
I(onsumentenril lionrnrcr att tycke nrycliet orlr

clen-r eftersor-r-r dc ;ir li.onsunrcntvänliga, praktislia'r.
Perppe rer blir våtstarkt, plasten tål e lcl, m.ln kan
göra nya kläcler, allt verkar ur-rderbart. Merl - var-
licn industrin eller konsllmcltten tänker på artt allt
detta papper, all denna plast obevekligen kommer
att hamna först på sophögama och sedan i förbrän-
ningsugnarr-ra. För sophögarna kring städcma är nu
så stora, att vi inte kan göra den-r ännu större. Vi
måste alltså bränna en hel del av dct. Och då får
vi ut fluor i lr,rften. Det blir sådana r-nängder fluor,
onr vi inte aktar oss, att kreaturens tänder kommer
att slitas r-red sr-rabbt, barnen k omr-ner att f å sir-ra

tärrder förstörda, deras benbildning i kroppen kom-
n-]ef att störas, växterna kommer inte längre att r'äx;r
sor.n dc skulle i stiiciernas ornsivningar. Bladen konr-
lurel' sonl ett första tecken att krulla sig, sedan blir
det övcrhuvud dålis värt. Så behiivcr clct intc vara.

Flavcn misshandlar vi pä ctt annat sätt: T'ill hrrvcn
riuner alla de 500.000 gifter, som vårt moderna san-r-

hälle framställer. Siffran kornnrer från Drug Ad-
r-ninistration i USA. Större delen av alla de insckts-
gifter vi sprider', de ir-rsektsgifter sonr skall skydda
oss mot skadeir-rsekterna, hamnar så småningom i

havet. Vi glörnrncr å ena sidan atr insekrerna un-
der årniljonerna har anpassat sig till r,ärre sitr.ratio-
ner' än så. Och vi glömmer å andra sidan att alla
de insektsrredel vi an','änder inte [rlir avsiftade i na-

Iattekloak

Bröd och vatten
Människan behöver sötvatten, enorml n-rängder siit-
vatteir. Bara att frarr-rställa ett encla kilo bröd från
det sädeskornet sås i nryllan till dess brödet hanrnar
på bordet kräver 1.100-1.500 liter vatten i vårt
klirnat. I tropikerna kräver det mer.

Människan är absolut lrerocnde av levande hav.

l^



Ifans Palmstierna om
de klarsyntas revolt

tLrreu iniin-rnr,ärcl r-rtsträckr-ring. De harnnar till sist
i vår jättekloak, havcn. DDT påverkar havens rni-
liroskopiskt sn-rå växter, algerna, som ger i första
hancl havsvattnet och i andra hand lufthavet dess
syrc. Den luft sorn vi sliall andas blir alltså sämre
syrsatt, får rnindre syre, när vi läckt ut tillräckligt
mycket DDT i haver-r. När vi pumpar tillräckligt
n.rycket DDT ut i haven, komnrer luftens halt av
syrc att sjunka.

Vi har ytterligare cr-r tillgång som vi inte har ta-
lat on.r och det är människans största tillgång, män-
niskan själv. Det är rnännislian med hennes förmåga
till sanrnranhållning, det är hennes förmåga till över-
[,lick, intclligens, arbetc i gen.renskap. Hur hanc{skars
nriinniskan mecl sig sjiilv? 8OO nriljarder kronor liig-
gcr n-riinniskonre r-rt för rrtt bygga upp arrr-rder, flyg-
vApcu, nrariiier', fijr att förbiittre atornbonrber, för
att skapa än värre sjukdomar och än värrc strids-
!laser', för att bygg" upp försv mot vem?

I)et finns bot för allr dette vansinnc. Vi känner
till alla de nrctoder sonr behövs för att klara sitr.ra-
tioncn. Och dc få metoder och de få rnedel, sonl
ytterligare behör,s, kan vi forska fram. Det finrrs me-
clcl att betala der nred. I)et vet vi eftersorn så enor-
nra liapital kan läggas ned på helt irlproduktiva
t^r-rq, på kriesmaskir-reriet. Den sumrna vi nu lägger
ut på försvaret mot oss själva motsvarar de samman-
lagda familjeinkomsterna i det vi liallar u-land, dc
s;u.nmanlagda fanriljcinkonrsterna för två tredjedelar
av r.r.ränskligheten. Så rnedler-r finns.

Vi l<an hcjda luftförstöringen mcd moderna renings-
rletoder'. Vi kan hejda förstörineen av våra sötvat-
tcn både här och i alla andra länder rned moderna
rcningsverk. Vi kan hindra arr haven förgiftas så
långt att de inte fungerar längrc. Vi kan allt detta,
och det vct vår tids uirgdom. För vår tids ungdom,
utbildad i industriländerna, ar bättre utbildad än
någon annall ungdom i någre tider. Den kan pro-
blcr.nen, och den ver atr lösr-ringar fir-rns. Det är svå-
rare för en äldre generation, som är uppfödd i en
tid, då nrar-r fortfarande troddc att jorden var oänd-
ligt stor, då man trodde att alla giftcr försvann bara
man spiidde r-rt der-n i vattcn och luft. De flesta av
dem som nu styl har ännu inte hunnit ställa om sig
till den nya kunsl(aper1. Vi vet alla numera - alla
scr-r-r sitter i vetenskapen, större delen av de yngre -att vi kan fijrstöra vår or.ngivning, sä arr ingerr åter-

r'ändo länere gives. Vi når "A Poinr of No Rerurn"
som det heter i en FN-rapporr, kommer in i en åter-
vändsgrär-rd sorn vi inte kan backa ur ur.

Är det mot den bakgrunden så underligt att der-r

välutbildade ullga generarionen och alltfler veten-
skapsmän revolterar mot detta vanvettiga sätt att
styra jorden på, som styr den rätt in i ett komman-
de helvete, som den nuvarande ungdomen skall leva
i. Ungdomen revolrerar för arr å.,', vill fortsätta
leva. Den revolterar rnot en värld, där den rike blir
ännu rikare och den fattige ännu fattigare, där ri-
liedornen lever på att förstöra miljön för den kom-
mandc generationen, och där den fattige är tvungerr
att förstöra milfön för att leva ännu en tid. Sanr-
hällct handlar ir.rte efter den kunskap vi nu I'rar. Var-
je liten förbättring liostar möda, oändliga förhand-
lingar', motstånd, därför att det anses vara dyrt att
inlöra dessa förbättringar. Många gånger gäller clet
srnå förbättringar. Detta ver ungdomen.

Diirför, siincl inte medborgargarden och kravall-
polis n-rot den unga generationen. [.åt ungdomen och
de vetenskapsmän som vill istället vara med och
planera det sarlhälle som de skall leva i. De r.nåste
ha medbestämmanderätt på allvar, inte bara på lel<.
Detta ir att av villkoren för att vi skall få en bätt-
rc värld, en värld sonr är värd att leva i.

Oztanstående ,uar u.rsprungligen ett in-
lägg i radioserien "Angeläge t". Med t'ör-
t'attarcns tillstånd pu.blicerar vi här in-
lägget et'ter wtsbrit'ten i Tidssignal nr 33,

aug. 1968. Programserien honmer i bok-

t'orm på Sverigcs Radios t'Arlag.

Ingen ätervändo
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MEDBORGARE

Medborgoren Aeneos vor titeln på en högintressont orti-
kel ov Olof Logercrontz i DN 16.6 1968. "Aeneos ör
medborgore först och frömst. Hon leds ov en id6 som ör
förmer ön hons personligo öde, I modern tid hor Ae-
neosgestolten mångo motsvorigheter..." Logercrontz
röknor upp sex: Gondhi, Ossietzky, Luthuli, Mortin Luther
King, Hjolmor Bronting, Bertrond Russel. Vår tids verkligo
föder kunde mon konske kollo dem i onologi med Lo-
gercrontz ord vid AImo Broothens bortgång "verkligo
mödror".

Det slog oss omedelbort ott intet politiskt förtryck
kunnot förkvövq kvinnornos könslo ov medborgoronsvor.
Pö ett ögonblick kunde mon onge sex kvinnonomn frön
sommo moderno tid och fullt jömbördigo med de sex

mö nnen,

Bertho von Suttner (1843-1914)
som skrev den odödligo boken "Ned med vopnen",

Hon bidrog kroftigt till ott Nobel skopode ett fredspris,
hon fick det sjölv först år 1905.

12
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Clorq Zetkin (1857-1933)
som instiftode den internotionello kvinnodogen 1910.

Hon vor en outtröttlig kömpe för orbetorklossen, för
kvinnorno och mot krig. Annu 1932 vor hon ålderspresi-
dent i tysko riksdogen.

Morie Curie (1 867-1934)
en ov vörldens storo forskore, två gånger nobelpris-

togore, Hon kömpode genom helo livet för mönsklig-
heten. I den bok hon skrev om Pierre Curie sotte hon

som motto de ord hon föllt i sin nobelförelösning 1905:
"Det ör tönkbort ott rodium i brottsliqo hönder kon bli
mycket forligt..."



#

Elin Wögn er (1 BB2-1 9 49)

som år 19lB formulerode sotsen "mönskliglreten bör
utroto kriget innon kriget utrotor mönskligheten". Tidi-
gore ön ondro insög hon miljöförstöringens hot mot
mönskligheten, Hon vor en ov de storo föregöngerskor-
no i kompen för kvinnornos röttmötigo plots i somhölls-
livet.

Eug6nie Cotton (1 882-1967)
medkömpe och vön till de fyro Curie. Frörr 1945 till

sin död ordföronde i det storo kvinnoförbund som out-
tröttligt kömpor för nedrustning och vönskop mellon
kvinnor i ollo politisko system.

Jeonnette Ronkin (1882-)
den försto kvinnon i USA:s kongress. Hon röstode mot

USA:s intröde ibådo vörldskrigen. Nu ör hon en ov le-
dorno för de ornerikonsko kvinnornos komp mot kriget
i Vietnom och mot fottigdomen och rosismen i USA.

Om mon volt sju nomn så kunde Korl Morx fått kommo
med på den monligo liston och Alexqndro Kollontoy på

kvin nolisto n.

Alexondro Kollontoy (1 872-1952)
revolutionör och fredsvön. Sovjetunionens ombossodör

i Sverige under ondro vörldskriget.

1J



Den första kvinnan

Ilortsättning från nummer 3-4 1968

Gomlo fru Roberts hode lyckligtvis för Joon olls ickc
uppfottot sin stridskomrots öndrode toktik. Hon vor op-
portunist in isjölen, förmödde inte tönko sig in ien vö-
serrsskild notur, Hon börjode dörför tolo om hur populör
röströttsföreningen redon gjort sig på högsto ort blott
genom den plon för sitt krigsorbste, som den understöllt
myndig heterno.

- 
Tönk, sode hon, vilko glönsonde möjligheter för

oss till propogondo, om ni röstor sö som ni möste rösto,
så som notionen vöntor ott ni sko. Och vod pressen kom-
mer ott göro mycket ov er till ollos vår glödje. Ni konske
kommer ott bli min eftertrödore, ledore ov Amerikos
kvinnor !

Och dö Joon inte sög vörst imponerod ut ov denno
fromtidstonke, tillode hon: 

- 
jo, ni tror mig inte, men

det ör fullkomligt sont.
ldiot, tönkte fru Nelson Brown, denno kvinno löter

inte muto sig. Och hon tillode: 
- 

fröken Richordson
föster sig nog mest vid om hon ökor eller stryper sino
möjligheter ott verko för fobriksorbeterskon i porlo-
mentet,

Joon mörkte nog ott ov de tvö vor fru Nelson Brown
den forligoste, Det vor lött ott kommo till rötto med den
gomlo domen, som förenklode problemet till frågon om
Joon Richordsons personligo succö eller fiosko, Om det
inte göllt nögot kröngligore ön ott ovstå frön personlig
öro och populoritet, så hode det inte vorit svört ott be-
sluto.

Hon betroktode dem bödo med ett förbryllonde uttryck
ov medlidonde. De försokode ju sin nottsömn blott för
ott befösto henne iden position de ville drivo henne ur,
Hon förlöt dem, boro de ville gå sin vög och lömno hen-
ne ifred ott to ov sig de olltför tröngo vito sidenskorno.

Mcn de ville tydligen inte gå, de kunde inte sötto sig
in iott inte de tvö skulle kloro denno lillo person frön
vöstern, denno fröken Okönd. Motstöndet retode dem,
de upprepode sino orgument, vor och en iden linje hon
volt, förstorode och förglode dem. Och dö smicker och
löften inte löngre tycktes hjölpo, hotode de henne med
ott i intimt somorbete orronge inte sont, ni gör
med fru Nelson Brown? 

- 
en södon demonstrotion för

kriget ott Joon och hennes "pocifism", de sotte den in-
om citotionstecken för ott skiljo den frön sin egen över
ollq citotionsecken höjdo, skulle fullstöndigt drunkno
döri.

Joon undrode ett ögonblick, om hon vor lite golen.
Vor det meningen ott hon möste rösto för krig, inte bo-
ro för ott beviso sig som onhöngore ov en rött pocifism
uton ocksö för ott förhindro ott hennes londs kvinnor de-
monstrerode sin krigsentusiosm inför vörlden?

1,4

Nej, tönkte hon och rev sönder orgumenterr, jog ör
inte golen, och de hor inte rött. Av hövlighet gjorde
hon ingen direkt ontydon om sin önskon ott bli ov med
sino plögoondor, men hon blev ollt tystore, upplrörde
slutligen sö gott som olldeles ott svoro dem. Dö reste
de sig för ott försöko ett sisto utfoll, fottode tog i hen-
ne: Seså, nu möste hon to sitt förnuft till föngo och ge

dem sitt ord för ott rösto med presidenten ! Nu mötte
hon völ ho fått bevis nog vorför det vor obsolut nöd-
vöndigt.

Men hon bröt sönder helo deros ring ov bevis: 
- 

Jog
vill inte krig !

Krig, fred - de tre kvinnorno stodo uppbrogto inför
vorondro, den gomlo och den medelölders tillsommons
mot den ungo. Dct vor som om porcerno rökot igröl
över livets sköro tröd, som om Hon, som vöver, ville vör-
jo den för Henne, som möter ut ödeno, och Henne, som
klipper ov. Den ungo stred ståndoktigt ehuru invörtes
gonsko rödd för fru Nelson Browns brinnonde ögon, som

lyste ov vrede, och hotet i gomlo fru Roberts' ströngo
röst.

Och de möste till sin storo höpnod gö uton ott ho
fött hennes löfte.

Nör Joon slutligen blev ensom, slog klockon tre.

Hon sporkode blixtsnobbt ov sig skorno, bytte ut den
vito klönningen mot en morgonrock, gick from och öpp-
node fönstret. Med ormbågen stödd mot fönsterkormen
sott hon och betroktode den mörko liksom lösto himlen
medon nottvinden svepte om hennes ponno och ovkyl-
de den torro hetton i hennes blod. Men hiörtot bultode
hårt och löt inte lugno sig.

Snort skulle dogen gry, dö hon möste besluto sig. Det
föreföll henne nöston komiskt ott hennes lillo åsikt bli-
vit så betydelsefull, den borde ju ho fullkomligt drunk-
not i de storo höndelsernos hov.

Hon försökte, för ott få ett föste, ott tönko sig tillboko
blott en vecko, dö hon gick dör hemmo uton svogoste
tvivel isin sjöl ott inte hon möste rösto mot kriget, Hon
vor bokstovligen född pocifist, I hennes fomilj betrok-
tode mon kriget sösom något till hölften övervunnet ont,
fjörron som mon vor från vörldens krigsskådeplotser,
okunnig om ondro notionello motsotser ön dem mellorr
svorto och vito, trygg i högnet ov ett stort hovskyddot
rike,

- 
fJlrr, frögode mon i Joons föröldrohem med för-

okt, kunde völ mellon civiliserode notioner ett vunnet
slog, en sönkt flotto och tusenden dödode ungo mön
öberopos som skö1, nör mon tog londomröden, ovslöt
fördrog? Inte kon völ en endo tum ov Guds jord, en en-
do odödlig mönniskosjöl köpos med kononer?

Jo, sö resonerode mon och sö kom kriget. På detto



novell av Elin Wägner

crvstånd föreföll det uteslutonde meningslöst, orsokslöst,
det vonvettigoste ov ollt vonvettigt.

De gissode på en hörskores plötsligo vonvett (som go-
de rcpublikoner hyste de misstro mot ollo hörskore), de
tönl<te sig Europo som offer för nögot gigontiskt miss-
förstönd, men olltför mycket sysse lsott med sitt inbördes-
krig för ott ho tid ott redo upp det.

- 
Ni -sko fö se, sode Joon och inte ens hcnnes for

mo':sode henne, ott kvinnorno kommer ott göro slut pö
det. Men kvinnorno dröjde, de enstoko ropen hördes
blott ön mer enstoko mot bokgrunden ov mossornos tyst-
nod. 

- De hor fött munkovle, sode Joon, de vet inte
om vorondro, de hor böjt sig ifoso och trots, men ö,
vöni:o ni, en vccker dog bryter deros hjörtons revolt ut
i ljuson lågo.

Först nu idenno stund, dö hon sjölv stod inför frö-
gon om krig eller frcd, förstod hon dem. Liksom mon
viile övertygo henne nu, så hode mon på bådo sidor
övertygot dem för lönge sedon, ott detto vor ett röttför-
digt krig för rött, fred och bornens tryggo fromtid, och
ott de möste hjölpo till ott vinno det, Antligen förstod
hon deros tystnod, deros, medon åren gött, ollt mero
obrutno tystnod, ivilken ekot ov det sisto ropet pö fred
knoppt vor förnimbort.

- Men våro kvinnor, hode Joon olltid förut under
krigsåren tröstot sig rned, de skulle oldrig hondlot pö
sommo sött, dörtill ör vi för sjölvstöndigo och modigo,
för vono ott tönko vöro egno tonkorl Och nu stod de in-
för volet och flertolet hode, fost under mycket lindrigore
provokotion, hondlot precis så som Europos kvinnor, oc-
cepterot problemet i den fromstöllning mönnen givit dct
och sogt jo.

Ett ögonblick svindlode det för Joon. Inte hode völ
ollo ondro orött och hon ensom rött? Vor det en möjlig_
het oit helo vörldens kvinnor moroliskt kopitulerot?
Konske vor det för henne ocksö boro ott ge sig, konske
möste krig voro, konske vor detto blodigo och grymmo
elönde mönniskons ödesbestömdo lott? Konske vor Joon
Richordsons erforenhets måttstock för liten och hennes
röttskönslo olldeles för inskrönkt för ott dugo hör?

Vilket gigontiskt högmod ott tro, ott mon sjölv hode
rött mot ollo desso fromstående och kloko gomlo mön
och kvinnor! Allo försökrode de ju henne, ott hör göllde
icke ott völjo mellon krig och fred, mon vor redon långt
förbi det volet. Hur hon ön volde, om krig, om fred, skul-
le hon kommo i strid med sino ideol.

Hur skulle völ en mor völjo, om hennes söner iliko
stort ontol stredo i två höror och göto vorondros blod?
Fred vor hennes ideol, men frihet och rött ocksö, och
fred kunde, sode morr, tryggo frihet och rött, sedon, men
inte ön.

Hon sprott upp, vod vor det, hode hon somnot som en
lörjunge i Getsemone? Hon ville inte tro det, men dö
hon tönkte efter, insög hon, ott det öndö måste voro sö,
ty hennes medvctonde vor uppfyllt ov ett intryck, som
cndost kunde ho kommit ien dröm, lsjölvo verket fonns
drömmen önnu kvor i hennes hjörno: nör hon slöt ögo-
nerr, förflyttodes hon, ehuru vid fullt medvetonde till en
onnon vörld. Hon stod under röden, som omgåvo hen-
nes foders form, jötteekor och plontoner med völdigo,
mörkgröno kronor. Hon förnom den mildo gröno skug-
gon, sög de gyllene pilor dem solen sköt ner igenom
det töto lövverket donso på morken, Men vinden, som
kom frön prörien, förde med sig en torr och brun lukt,
gröset rosslode torrt, och så löngt hon sög över slötten,
vor den liko förbrönd och dyster. Löngst bort vid hori-
sonten drevo rökskyor, tecken till grösbrond. Det vor en
gruvlig torko, under vilken ollt levonde förbröndes, ollt
utom de mönghundroörigo tröden, som nådde med röt-
terno ner till grundvottnet.

Joon knöppte sino hönder helt ofrivilligt: O, ott voro
ett tröd med grönskonde krono, som sönker sino rötter i

oförgöngligo köllor, oberört ov orko ooh regntid! O, ott
voro densommo, nör ollting omkring en förvondlos! O,
ott kunno voro sö trygg oclr orubblig!Hon drog en suck
ov löngton, ov löttnod. Nu vet jog ötminstone vod jog
vill, tönkte hon.

IV

En göng under debotten före resolutionsförslogets on-
togonde kom drömmen tillboko till Joon, ett ögonblick
liknode kongressolen, dör mon höll tol för nutid och ef-
tervörld och för ollo kontinenter, den förbröndo prörien,
dör gröselden lopp snobb som en höst och förtörde vod
torkon lörnnot övrigt.

Så kom hcnn:s tur ott göro sitt inlögg, det blev helt
kort: 

- 
Jog önskor stå för mitt lond, sode hon enkelt,

med en lött skölvning istömmon, men jog kon inte rösto
för krig.

Det blev ett ögonblicks tystnod, en sekundsnobb sönk-
ning i stömningen, som då prörievinden pustor ut och
elden mottos dö rvid. Men sen börjode den muntert
sproko på nytt, dör fonns brönsle nog.

Dick possode henne, nör hon kom ut. Hons onsikte
b'or den lustigo, blondode minen, 

- 
Jin, vod hor du

gjort, sode hon med låtsod förtrytelse. Du hor begött
sjölvmord som politisk personlighet, vi vönde ollo tum-
morno ner pö presslöktoren, ingen stenogroferode ditt
onföronde, ingen tog ens upp ditt nomn, sö du hor inte
ens åstodkommit en demonstrotion. lngen kommer ott
höro på dig, ingen ott bjudo dig, ingen ott skicko dig
rosor, om inte möjligen jog. Kvinnorno kommer ott bonn-
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lyso dig mcd oll den 6clot, vorov de ör rnöktigo, För
oresidenten blir du boro luft. Och din volkretsl Den sko

vi inte tolo om. Du möste inte ho förstött vod du gjorde!

- Je, sode Joon, fullkomligt.

- 
I så foll tror jog, ott du ör ensom om det. I mino

ögon och i ollo ondros, hor du boro demonstrerot kvin-
nons kolossolo förmögo ov ologisko slutsotser, 

- 
"Jsg

önskor stå för mitt lond, men jog kon inte rösto för
krig", det ör vörldens störsto och mest rosonde inkon-
sekvens.

- 
Det bryr jog mig inte orn, sode Joon orgt och

vönde honom ryggen,
En fjorton dogor senore knockode Dick pö Joons

dörr. Det vor en ljuvlig försommordog, solen sken in,
hon stod vid det öppno fönstret. 

- 
Kom, sode hon

uton ott vöndo sig om. Dör nere pö goton drog ett vitt
tåg ov röströttskvinnor förbi, De gulo röströttsfonorno
vor tött inspröngdo med notionolboneret, det foster-
löndsko insloget vor storkt, jo, det krigisko soknodes
inte. Fru Roberts ökte i spetsen, beröttode Joon.

- Och den försto kvinnon ör inte med ? Stockqrs
Jin ! Men jog so dig det pö förhond ! Jog so dig, ott
denno heroism inte lönode sig, dörför ott detto, som ör
påbörjot möste genomgös till slutet.

- Jo, men jog börjor på det nyo, innon det gomlo ör
slut önnu, sode Joon och försökte småle. Vod ör det
dör för tidning du stör och smusslor med?

- 
Den ör engelsk, den innehåller något om dig.

- Du påstod ju ott ingen skulle låtsos om mig mer,
och hittills hor du verkligen fått rött.

- lnte olldeles, sode Dick och slog ut tidningen, Och
Joon löste under sitt portrött.

"Fröken Joon Richordson, den försto kvinnqn i kon-
gressen, röstode under strömmonde tåror för krig!"

V
Det gick fyro ör, vörlden hode urrder krig och fred

glömt Joon.
En dog hode föreningen för lnternotionellt somför-

stånd onordnot ett stort möte i New York och mitt i

den prunkonde bukett ov berömdheter, som prydde
plottformen, sott Joon. Vörlden hode glömt henne så

fullstöndigt, ott den hejdode sig, gnuggode sig i ögonen
och undrode vor den sett detto onsikte förr. Och dö
gick det upp för dem hur och vor den mötte Joon sist,
tönkte den: vod menor fru Nelson Brown med detto?
Hor mönniskon omvönt och böttrot sig?

En och onnon hölsode på henne, men hon hölsode
inte igen. Om hon vetot, ott det vor hennes gomlo be-
Iockore och förföljore, så hode hon gjort det, men hon
hode inte förstått, ott deros hölsning göllde henne. Det
föll henne helt enkelt inte in, ty folk brukode inte hölso
pö henne.
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- 
Jog ser, viskode en ov de ledonde till fru Nelson

Brown, ott ni togit hit den dör fröken Riclrordson, Nöjo,
boro inte presscn för tog i det!

- Jo, ser n i, försvq rode sig f ru Nelson Brown, det
kommer sig dörov ott vi hor så mycket folk frön Europo
hör ikvöll, Och för dem ör hon representonten för helo
vår somförstöndsrörelse, de ör ju olltid sö illo underröt-
tode. Det ör för deros skull jog togit hit henne. MeÅ
det vor Iögn.

Fru Nelson Brown hode invitcrot henne först i gör, dö
hon mött henne pö cn lunch hos en ov de öldsto millior-
dörfomiljerno, dör hon vid sjötte rötten uppkollots ott
tolo om svölten i Europo.

I ordförondestolen hode fru Nelson Brown, sedon hon
i minsto detolj sjölv förbc:'ett progrommet, sott en röd-
blond engelsk hertiginno 

- 
nör mon hor med europ6er

ott göro, kon mon oldrig voro nog försiktig, de stöller så
görno till skondoler,

Det lyckodes dock inte ott undviko en södon denno
ofton, Den kom frön ett höll dör mon minst kunnot vön-
to det, från en belgisk professor i notionolekonomi. Den-
ne mon, en skom för sitt lond, hode ingen oning om,
hur mon uppför sig vid möten, följde inte ens den enklo
regeln, ott nör mon besvörot tvö tusen personer med ott
kommo, sö för mon ge dem något som de kon tycko om
ott höro. Uton försyn ongrep hon kvinnon, vilket för det
försto ör något mon inte gör, och för det ondro fromför
ollt inte på ett möte för uppvisning ov kvinnornos insots
i orbetet pö det internotionello somförståndet.

Monnen börjode oförorgligt med sitt recept för bo-
tonde ov vörldens döligo ekonomi: {ritt utbyte ov tjöns-
ter mellon folken, Men sö vönde hon sig blixtsnobbt
mot kvinnorno för ott frögo vod de caentligen gjort för
ott löro folken könno och ölsko vorcndro. Hur typiskt för
kvinnons slovisko bcroende ov monnen och lrons syn-
punkter ör det inte, utropode hon, ott den försto ome-
rikonsko kvinnon ikongressen röstode för krig. lngen-
ting hor så skokot min tro pö kvinnon,

Joons gronnor på plottformen tittode pö henne, Hon
rörde sig inte, sott med hönderno iknöet och såg rokt
fromför sig över publikens huvuden. lnte en min eller
rodnod föröndrode hennes onsiktes vilq, hennes tonk-
fullo stillhet.

- 
Det ör lögn, skrek Dick från presslöktoren.

Och det vor som om denno lögn, som hon oldrig hoft
möjlighet ott dementero, föll frön honom som en bördo.
Ä, det vor skönt, tönkte hon.

Joon lyfte på huvudet.
Det vor likt Dicks röst, tönkte hon flyktigt.

- 
Det skulle ho glott mig, om jog ljugit, fortsotte

den försonlige belgoren. Men jog hor nu sjölv löst i

tidningorno, ott hon röstode för krig.
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- 
Det ljög de, ropode nu flero röster ur publiken.

Vör försto kvinno, lron hode sitt huvud för sig. Och de
mörkte icke det lustigo iott de plötsligt skröt med det-
to för europ6en,

- 
Det skulle vcrkligen hedro de omerikonsko kvin-

norno, sode belgorcn klentroget, Men vem skulle hoft
intresse ov ott beljugo fröken Richordson?

- 
Det vor just de omeri konsko kvinnorno, det, ropo-

de Dick, Vem kon förneko, ott de förfölide fröken Ric-
ho rdson ?

Den engelsko hcrtiginnon gjorde ett nervöst försök
ott återstöllo ordningen. Men mötets intresse hode
plötsligt kostot sig över Joon,

I Ameriko för-följer mon inte en kvinno! ropode
en immigront.

- 
fJs, ho, svorode en onnon stömmo, frögo ordfö-

ronden i föreningen för lnternotionellt somförstånd"
Fru Nelson Brown vor villrådig och ursinnig.

- 
Vod skoll jog göro? viskode hon till sin mon.

Hennes mon vor en skicklig dromotiker. 
- Stig du

upp och erkönn, sode hon, ty sö skulle hon ho låtit det
ske i en pjös.

Fru Nelson Brown sög ett ögonblick genomtröngonde
på honom, sö smölog hon, gick from och begörde or-
dct.

- 
Js, sode hon med stor oplomp, vi förföljde fröken

Richordson.

- Hör, hörl

- 
Jog sjölv, som nu står fromför er, sotte in helo min

ouktoritet på ott för'må henne ott rösto för krigsförklo-
ringen. Fru Anne Roberts och jog plögode henne en hel
nott. Då hon intc lydde, störtode vi henne, vilket vor
lött för oss.

Hon sög sig omkring med beundrorrsvört lugn och sö-
kerhet, Dick som sög, ott det icke fonns en otom ov
önger i hennes sjö1, blev ursinnig. Hon hode sett Joqn
störto, {ollo, follo, öndo ner till botten, Hon hode sett
henne genomlido sitt öde uton stor klogon, sett henne
uthördo hön och förokt, löje, konske hon vor den ende,
som brutit sig genom den ring mon slogit omkring hen-
ne och vögot sig in idet tomrum, dör hon måste levo,
sedon mon beslutot lötso ott hon vor död.

- Ni pinode henne, sö som endost kvinnor , . .

- 
Det ör möjligt, svorode fru Nelson Brown, ott det

pinode henne ott få lov ott dro sig tillboko ioverksom-
het och ononymitet, . .

- 
Det krossode hennes hjörto . ..

- 
Mon krossor inte en sö duktig kvinnos hjörto, svo-

rode fru Nelson Brown lugnt och tönkte: Begriper inte
den enfoldigo mönniskon, ott hon just nu sko kommo
from och omfomno mig?

Men det begrep olls inte Joon, ty hon vor inte så be-

Den första kvinnan

gövod, Dessutom sott hon och grubblode på helt ond-
ro ting.

- Cclr så sotte ni in henne pö dårhus för en freds-
ortikel i en skondinovisk tidning !

- Anej, sode fru Nelson Brown förtörnod. Jog för
be fröken Richordson sjölv, som ör hör ikvöll, ott in-
tygo ott vi oldrig sotte in henne.

- Js, då vor det någro ondro pocifister då.

- Fröken Richordson! ropode mon, kom from och
berötto för oss hur mon behondlot er!

Joon reste sig tveksomt.

- Det ör visst mig mon ropor på, sode hon till sin
gronne.

- Det ser nöston sö ut, svorode denne. Ni måste
from och sögo dem nögro ord, så ott de lugnor sig.

Hon trodde hon vor utom sig ov förlögenhet, men
det vor hon olls inte. Hon steg from helt lugnt.

Publiken jublode mot henne, tocksom ott ho sö om-
vöxlonde möte. Bönk efter bönk reste sig och hyllode
henne.

En ung klor flickröst ropode: - dorling!

- Hos'ionno i höjden, viskode nögon i fru Nelson
Browns öro,

- Korsföst, korsföst! svorode hon med ett överste-
prösterligt leende.

- Leve den dåroktigo Joon Richordson, hell före-
gångerskon, Joon ov Nyo Domremyl Berötto, berötto!

Medon desso rop korsode vorondro, stod hon och
grubblode över hur hon böst skulle onvöndo detto förs-
to tillfölle ott tolo offentligt, som givits henne efter fyro
stummo år. Hon hode boro fem ord ott sögo dem, det
vcr qllt. Inte den svogose krusning ov högmod eller till-
fredsstölld hömndlust drog dörundr över hennes sjöls
yto. Den vor fullkomligt blonk.

- Vönner, sode hon, kon mon övergivo sin moder?
Det vor de fem orden, sen teg hon.

- Nuj, sode mötet, som trodde, hon behövde hjölpos
på troven.

- Och öndå, sode hon löngsomt, liksom sökonde, ör
det ju just vod ni gör, då ni dror er tillboko på er sido
om Atlonten och överlömnor Europo öt sitt öde. Euro-
po, vår gomlo moder, hor det svårt. Hon sitter dör och
ruvor hopplös över sitt öde. Och omkring henne dör
lrennes born.

- Det hor vi hört sö ofto, ropodes. Det vor inte det
vi ville höro. Tolo om hur mon behondlot er!

- Om ni vill eller ej, sko ni höro det öndö, sqde
hon med en klong ov 's,in forno energi i stömmon. Och
ni sko fö höro vod mon tönker om er i Europo.

- Men hur vor det med dörhuset? Vor ni dör?

- Jog hor vorit i Europo ett helt ör, sode hon, Vor-
för ovbryter ni mig? Ni bod mig ju tolo,
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- 
Js, rnen om cr sjölv!

Hon gjorde en liten men uttrycksfull gest, som om

hon fört undon ett fjun, blåst bort ett stoftgrond.

- 
Att Europo hungror, ör inte det vörsto, sode hon.

Men det hor slutot upp ott tro på någon onnon mokt ön
våldets och följoktligen vöntor de intet onnot ön krig.

- 
Europo, fromtido krig... Dick vred sino hönder

uppe på löktorcn. Den döroktigo kvinnon försummode
ju sitt storo tillfölle ott fromtrödo som mortyr och höm-
nos genom ödelmod på sino v,rdersokore. Hon hode ju
kunnot ötcrvinno helo sin förlorode position, om hon

skött sig. Mcn hör boro södono vonligo soker hon sö-
ger:

- 
Europo tror inte på sig sjölv löngre, Och det tror

inte löngre pö oss. Bokom ollt vod vi gör och söger,
ser mon boro röo, cynisko bevekelsegrunder. Mon tror
vi ör en somling hycklore med hördo hjörton. Mon be-
undror oss för ott vi med sö gott somvete kon begå
grymmo hondlingor, Mon beundror oss för vår förmågo
ott beruso oss med vockro froser om söndogorno, som

inte förp,liktor till nögot om möndogorno. Den morolis-
ko 6clot, vormed vi gick in ikriget, ordnode om vörl-
den efter de högsto priciper och drog oss tillboko, fin-
ner mon oövertröffod som prestotion. Om,mon motsöger
dem, svoror de ortigt, men intet mon kon prediko för
dem, kon hövo deros tvivel pö oss och pö mönniskon.
Vönner, vet ni vod det vill sögo, ott tvivlo på nögon, som

stör er nöro? ott pinos och kömpo mot detto tvivel, till
dess mon söger: nej, jog orkor icke mer, nu tvivlor jog
inte löngre, jog förnekor. Så gör Europo, Det tror inte
mer på mönn'iskon, och dörför möste det dö.

- 
Hon ör golen, viskode Dick till en ung kvinno

vid sin sido, som hon numero vor gift med. Vill mon be-
veko mönniskor till nögot, skoll mon smickro och röro
dem till tåror. Om hon tillfredsstöllt deros nyck ott höro
hennes lidondes historio, sö kunde hon sedon tryggt
ho lönsot deros fickor för ungornos rökning iEuropo.

- 
Tyst, svorode Dicks hustru, du hindror mig ott

höro vod hon söger.
Jo, men det vor ju ingenting uppseendevöckonde hon

sode. Hon tolode om mönniskons mokt över mönniskon:
för en mönniskos skull kon mon tro pö Gud och för en

mönniskos skull förneko ollt öndo intill tron på mön-
niskons fromtid pö jorden.

- 
Men tro inte ott vi kon prediko Europo friskt igen,

ju mer vi predikor, ju mer hönor mon oss, Dygden hor
dåligt rykte iEuropo, hon ör en sköko, som lötit betolo
sig ov ollo. Endost hondlingor, svöro tungo hondlingor,
kon röddo och öterupprötto henne. Mot detto 'dödqnde
tvivel pö mönskligheten, finns ingen onnon bot ön tro-
fosthet. Kon du ge ett exempel på trofosthet in i det
orimligo och in i döden.
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- Som ni sjölv!

- 
På trofosthet mot ditt mö|, mot din uppgift, dino

ideol, dö hor du gjort ditt och murot in en sten iden
grundmur, på vilken mönskligheten öter korr byggo sin

fromtid.
Dick såg pö Joon, lillo Joon, som blivit en gommol

kvinno på sin trofosthet, Och blev så medveten om en

föröndring i otmosfören. Nögot hode skett med mötet,
men vod? Hon sög pö sin hustru, hennes onsikte strå-
lode, Hon såg ut över publiken och förstod.

Dårskopen som lror kritiserot nyss, hode förmött vod
klokheten oldrig kunnot uppnö. Joon som vor olldeles
okunnig om tekniken ott to folk, hode togit dem just

dö rfö r.

Allt hode hon gjort fcl och intet ov vod mon vöntot,
De hode hyllot henne och hon hode inte mörkt det,
hennes fiender hode röckt henne honden, hon hode
icke heller mörkt det. Hon hode inte ens mörkt hur tusen-
den ov hjörton, löngtonde ott beundro nögot som vor
dem sjölvo olikt, sökt sig mot henne. Men på sitt eget
vis, genom ott obevekligt följo sin egen linje, hode hon
vunnit en seger.

En gnisto hode sprungit över frön henne till hennes

öhörore. De ölskode denno mönnisko, som icke löngre
kunde förmös ott intressero sig för sitt jog. De ölskode
henne desto mer, dörför ott de sjölvo ollo slöpode pö

sino jog som på tungo bördor, och det steg upp i deros
hjörton, hos möngo för försto göngen, en löngton ott
också bli kvitt denno tyngd, som så ofto kommit dem

ott svikto under vondringen.
De trodde på Joon. Inte för ott hon vor nögot snille

cller stor völtolore, de hörde knoppost på sö nogo. Men

de trodde pö henne dörför, ott de hotot och förföljt
henne, dörför ott de föroktot och smödot henne, dör-
för ott hon gov dem sitt jog ott slito sönder och und-
kom. De trodde på henne, dörför ott hon icke trott på

dem.
De trodde pö henne, dörför ott hon vor trofost sin tro,

öven dö de slog henne.
Men denno stund ov mokt och seger, denno gnisto

som töndes, vögde det upp de långo årens lidonde,
stumhet och morteronde ovisshet? Jo eller nej, ingen
vet, ollro minst Joon, som inte såg sommonhonget vod
henne sjölv ongick, som det inte föll in, ott hon stod

dör som bevis på sin egen sots, ott det endo mönniskon
tror pö ör hondlingen,

14ed. tletta nummer sLwtar not-t'!lcn Dr'n t'ör,s-
ta kvinnan. De före gåendr' p.trtierna d'u no-

aallcn h.u vdrit publiccradc i\/i Kvinnors
r:!4mmcr l-2 ocb -J-,1 1968.
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I nummer 1-2 ov Vi Kvinnor 1968 inledde
vi det försto ovsnittet ov Elin Wögners no-
vcll "Den Iörsto kvinnon" med ott berötto
hur Jecnnette Ronkin 

- 
hon som ör Elin

Wögncrs Joon Richordson 
- 

vid 87 örs öl-
der kom ott bli en ledonde kroft inom do-
gens kvinnorörelse för fred i USA.

I sombond med det ondro ovsnittet ov
novellcn i nummer 3-4 tolode vi om Jeon-
nette Ronkinbrigoden, som somorbetor med
Women Strike for Peoce. Vi nömnde då Vi-
vion Hollinons nomn. Nögot senore fick vi
detto vockro foto ov henne.

Vivion Hollinon ör nu i femtioörsöldren.
Hon hor en okodemisk exomen, ör gift med
en könd odvokot och mor till sex söner.
Hon hor skrivit en bok om sin irlöndsko
slökt och håller pö med en onnon som
skoll skildro hennes föngelsevistelse (1964),
ett stroff för ott hon deltogit i kompen för
medborgerligo röttigheter. Hon hor en le-
donde roll i Jeonnette Ronkinbrigoden, Vi
återkommer till henne,

Alienatiorr
Mön n isko
kon du springo iorden runt
kon du springo iorden runt på tre minuter?

Mön nisko
klorqr du önnu din femårsplon
kloror du din femårsplon önnu
med huvudet och blotto höndernq?

Mönnisko
sprong löngesen du bort
sprqng löngesen du bort från dig siölv
ifrån noturen och dig siölv
för löngesen
och överlömnode dig helt
åt redskopen
så helt med hull - med hull och hår
åt redskopen
qtt redskopen nu togit hond
nu togit hond med hull och hår om dig?

O mönnisko
vort pekor nu kompossens nål
som du fonn upp för dinq högo mål?
vqrt reser du med RYMDSKEPPET

och DATAN
och vorför dorror ollq dom som hor så

tryggt döri?

som om dom könde
som om dom vor på

posrg...
vö9...

den 11 .2.1 968
Edith Andreos
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Kvinnlig ledare ftir ett
ff.
DyI(ooperatrv
Dinh Thi Hoa är lcdarc för koopcrativct i byn
Thing Lang. Hon är dessurom lcdarc för cless kvin-
noförbund. Dinh Thi Hoa är 48 år. Hon tillhrir en
av Victnams befolkningsrninoritctcr, Thai. Det firins
cirka 60 olika minoritctcr i Vietnam. De flcsta talar
ctt cgct språk utöver viernamcsiska. I allmänhct lcv-
clc minoriteterna ännu sämrc än dc så kalladc riktiga
victnamcserna.

Dinh Thi Hoa hade väntat på oss tillsammans
med cn mottagning:kommittd. Hon var litcn och
späd, klädd som en Thai i en lång, stram) solblckt
kjol virad om kroppen. E,n litcn blus mcd långa är-
mar, ctt brett, färgrikt band om midjan, på huvudct
cn vit duk, om halsen ett enkclt silvcrsmycke. Tän-
derna var svartlackerade, som man ofta ser hos den
äldre generationen. Hon var barfota.

Dinh Thi Hoa tog oss mcd till Folkets hus. Ett
hus på pålar, mycket rymligt och med två stora trä-
britsar. Hon gick före oss med sina bara föttcr, som
tydligen aldrig plågades av tistlar eller vasst skräp.

Innc i huset sattc vi oss alla på bastmatror solx
lagts på träbritsarna. Den vanliga tysta teceremo-
nin, ömsesidiga högtidstal. Eftcr en halvtimme kun-
de hon borja besvara de frågor hon fick. Hon be-
rättade om sin barndom och om sin familf. Samti-
digt rökte hon och dc övriga kvinnorna på en vat-
tenpipa gjord av ett enkelt ban-rburör.

- Jrg föddes som fjärdc flickan i fan-riljcn i bör-
jan av tjugotalet. Till glädje för ingen, r'arken för
min familj cllcr mig själv. Min far var en jord-
lös bonde. Lagcn var sådan arr cn jordlös bonde som
fick söner kundc fä cn iordbit att bruka. 2OO

kvadratmctcr för första sonen. På den jordcn bcta-
lades skatt in natura. Föddes det bara flickor fick
bonden ingen jorcl. Byn ägdes av mandarinen. En
fcodalherre på 1.000 invånare. De jordlösa arbetade
som fiskare eller i skogen, alltid åt feoclalherrcn. Lön
var dct intc tal orn. Allt betaladcs in natura. Svältcn
var svår. Fern n-rånader om årct fanns ingen mat.
Vi gick då i skogen och letadc rötter. Kokadc dcm
för att få bort den bittra smakcn. Röttcrna drygades
ofta ut med lera. Lcran fyllde magen så att hungern
inte kändes så svår.

- Naturkatastrofcr var vanliga. Vi haclc inga br;r
skyddsvallar och varje är svämmade floden över.
Jag såldcs tidigt till min första man. Mitt värclc \rar
en höna. Hans famili var också fattis. Dct var fco-

20

TvÄ
KVINNOR

clalhcrrcn sonl bcstämdc äktcnskapct. Min fijr.sta
man hacic börjat som 6-årig buffclpojkc hos cn bon-
dc. När han var clva orkadc han inte n-rcr. Röndcr-
na var stränga. Ät buffeln av granncns gröda, fick
pojken stryk. Hans föräldrar, tillsammans mccl hcla
fan-riljcn, lyckadcs köpa honom fri. Men han blcv
vidarcsåld till fcodalhcrrcn som tog honom till sin
tjänarstab. Min man och jag kom bra övcrcns. Han
började i motståndsrörclscn. Förråddcs och flyddc.
Vi hadc trc barn. Jag hade fått en son, vi hadc clä;:-

för lite land. Men landct räckte ci för att försörjr
oss. Min son dog och landet togs ifrån oss. En cn-
sam kvinna hade ej rätt till land. Landet fråntogs
också om soncn cj nått myndig åldcr. Jag och mina
döttrar fick lämna jordbiten. Vi boddc i en litcn
hydda vid sumpmarkerna. Mina tre svågrar hadc
hjälpt mig att bygg, den. De var också fattiga.

En natt kom min man tillbaka. Han upptäcktcs
och förföljdes. Han dog stående i dyn. Vi vågadc
intc begrava honom förrän dct blev natt. FIan var
20 är när han dog. Han straffades inte bara för att
han var motståndsman. FIan straffadcs också för att
han lämnat byn. Ingen av oss hade rätt tiil dct utan
feodalherrens tillstånd.

Revolutioncn kom. Vi kvinnor fick rösträtt. Vi
stocl i kö timmar i förväg där sedeln skullc lämnas.
Finklädda. Jag grät.

Iag gifte om mig. Jag har fått fyra barn till.
Efter rcvolutioncn lärde jag mig läsa och skrir,.r.

.fag lärde nrig tala. Kvinnor fick intc trlr förr. Jag
lärcle rris tala inför rnän. Först var nrin man gcnc-
rad i:rvcr att jag talade till dcrn. När jag scdan fick
lcclarskapct över kooperationcn ändraclc han sig

långsan-rt. Vi började gå på vidarcutbildning tillsanr-
mans. Nu uppmuntrar han mig.

För dc gamla männcn har dct n'rånga gångcr varit
svårt att lära om. En del ledare är fiickor pi ZO-ZS
är.

Jag måste lära mig mcr så jag kan lecla dc andra i
byn och lära ut mina kunskaper. Jag måste kunna
följa mina barn. Mina två äldsta flickor sruderar.
En studcrar göc{selteknik i DDR och den andra lä-
scr för att bli läkarc i Hanoi. De fyra nrinc{rc går
fortfarande i skolan.

Dcn här vita dukcn jag har på huvudct och smyc-
liet jag har om halsen var förbjudna förr. Vi fattiga
fick inte smycka oss.

Vi har vår kooperation nu. Ingcn svältcr. Dct blir
till och med överskott. Ovcrskottct får staten. Det
dclas ut till någon annan by med unc{erskott. Vi får
tcxtil från statcn cftcrsom vår inte räckcr. Vi har



Ur dagboksanteckningar
av Gunilla Palmstierna

byggt vallar mot hiigv.rttnet. Irloclcn svämmlr intc
övcr nu.

En gång i vcckan har vi möte i kooperationen. Vi
diskuterar arbetct, procluktionen, fördclningcn, folk-
milisen, partict, skoior, sjukvård, ungdomcns pro-
blcrn. Nu, cfter de amerikanska bombangrePpclt,
måste vi också diskutera försvaret. Amerikanerna
har bornbat här också. Vad har vi gjort dem? My.-
kct som vi byggt upp har cle ödelagt. "Vi byggde för
frcclcn och för vårt folk."

Vi kommcr aldrig att ge tillbaka det vi fattiga
och clet vi kvinnor nått eftcr revoiutioncn. Vi kvin-
nor har fått ctt ansiktc. Det kan intc amerikancrna
bomba bort.

Vi kommcr ett erbcta vidare frjr våra barn, fi)r
vår självständighet och för r.år framtid.

Kvinnlig fabriksledare
På natten i nrörkret for vi in på en avtagsväg. Det
hörcies ctt dunkande ljud friiu ena vägkanterr. Bilen
stann;'rde. Framför oss 1åg en vril karrtouflerad grotta.
Det lyste från flera eldar. Det var en smedja. Inne
i berget fanns flcra grottor. Dct arbetades i alla. Ber-
gets håligheter var en decentraliserad fabrik för
iordbruksmaskiner.

E,n liten grupp arbetare och ingenjörer tog emot
oss. Där fanns två arbetsledare. E,n n-ranlig, han kom-
rner från Sydvietnam, och er-r kvinnlig, fodd i staden
där fabriken tidigare fanns. Hon tar mig i handen
och leder mig in i en liter-r grotta, arbetaruas mat-
rurn. Ett långbord fanns dukat för 20 personer. Te
och sockerdricka serveras. Duken är ett par frott6-
handdukar. Grottan har jordgolv och ria, fuktiga
väggar. Varje gång en n-raskin sätts igång, flackar
ljuset.

Efter tystnaden då teet serveras reser sig den
kvinnliga arbetsledaren och håller ctt tal till oss och
arbetarna.

Hon talar on-r solidaritet och orn hoppet om riter-
förer-rir-rg av Syd- och Nordvietnam:

- Vi n-råste stödja Syd, politiskt och materiellt.
Vi har studerat USA. För varje eskalering har vi
vidtagit nya åtgärder för att försvare oss. Vi flyt-
tadc till cxcrnpcl den här fabriken 1965 cfter det att
den bombats tre gånger. Det tog ett år att bygga
upp den i grottoma. I börjar-r hade vi det svårt mei
arbetskraften. Det är numera mest kvinnor som skö-
ter produktionen. Vi är trehundra kvinnor i tre-
skiftsarbete här. 6O procerrt iir kvinnor. Nästan alla
har bam. De flesta nännen är vid försvaret. Vi var

tvungna att först bygg" spädbarnshen-r, barnträdgår-
dar och skolor i närheten. Det tog också sin tid. Allt
rir n-rycket enkelt men det fungerar nu. Detta är en

provinsfabrik. Den förser sex jordbrukskollektiv
nred maskiner. Vi lagar dessutom jordbruksmaskiner.

Vi går runt för att se på fabrilien. Lyser oss med
ficklarnpor när vi går från grotta till grotta. Over-
allt arbetas det. En hel rnaskinpark är utplacerad i
ctt stort antal grottor. E,n del maskiner är till hälf-
len nedgrävda i jorden för att skyddas mot splitter
om er1 bomb skulle explodera vid ingången.

Ledarinnan har åter tagit rnig vid handen. Hon
berättar att hon lyckligtvis tillhör den generation,
sonr fick utbildning tidigt:

- Jag var bara sju år rrär Vietnan-r blev befriat.
Läsa och skriva lärde Sog mig fort. Utbildningen
var samma för n-rig som för pojkama. Jag är ingenjör
och leder produktionen här. Jag tillhör mellangene-
rationen. Jag är suart tjugonio år. Min rnan och jag
delar på allt, så gott det går. Fast lite av det ganrla
finns väl fortfarar-rde kvar hos rnännen. Men jag vet,
att för våra barn blir allt annorlunda. De är den
tredje generationen. Jag har två barn. En pojke på
sju och en flicka pi fyra.

När vi kom ut från en maskindelsverkstad konr
cr1 grupp på ett tjugotal sn-råbarn meilan tre och åtta
år enrot oss. Aven de hade ficklarnpor i härrdema.
Bland dem var ledarinnans barn. Flickan tar hon på
höften och pojken vid har-rden.

- Mitt skift är slut nu, sade hon. Även barnen
går i skift, både i skolau och i barnträdgården, så

att föräldrarna kan få vara tillsamrnans med dem
r-rär de inte arbetar.

Barnen följer med oss ocl-r tittar på de olika ar-
betsplatserna.

Till sist visar hon mig en r-ryupptäckt grotta:

- Där skall vi ha våra nya stansmaskir-rer och
svarvar, säger hon. Men först r-nåste vi ordna med
genomluftning. Oppningen knackade vi fram bit för
bit. Tre månader tog det.

Grottan är som de andra fuktig och kall.

- Ja, vi vet att det inte är sunt. Men det är sun-
dare än amerikanernas bomber. Och vi rnåste pro-
clucera vidare. Vi brukar säga:

Bonrbar dc elvcrkcr, sii gär det ändi
vi har fotogen
'l'ar dc fotogcnen
Så har vi jordniitsolja
'far dc jordniitsoljan

Så har vi alltid nrånljuser
(lår det inte i rnånljusct
så lllretar vi i rliilkrcr
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Dokurnent från VIETNAM

Delclaration
a"- t'örbindelsekommittön t'ör Victnams katoliker an-
gående f örbryte lser dv de amerileanslea angriparna
under bombardamanget aa klostret Luu Puong ocb

t' örsamlingsky rlean i N am-Dinb.

Scdan början av mars månad 1968 har de ameri-
kanska imperialisterna bcgått talrika nya brott mot
katolikcrna i Nordvietnam. De mest typiska av dem
är de två bombardemangen mot klostrct Luu
Phuong (i dcn katolska missionens Phat Diem-zr>n)
och mot församlingskyrkan i Nam-Dinh.

Den 11 mars i år, när nunnornå gjordc sig rcdo
att .säga sina böncr vid 12-tiden, släppte två ameri-
kanska piratcr l<cmmandc från öster 18 stora bonr-
bcr i närhcten av biskopspalatset Phat Dicm, total-
förstörandc klostret i Luu Phuong, allvarligt ska-
clande kyrkan och fcjrstörandc ett stort antal hus
och ägodcl:rr för katolikcr, ckjdancie 28 personcr
cläribland abbcdis:an, och sliac.laclc många andra.

Fyra clagar scnarc den 15 mars omkring kl ctt på
nattcn när alla sov inträngcle två arr-rerikanska pilo-
tcr över försarnlinfskyrkans område i Nam Dinh
och fällde 18 bombe r. Kyrkan blev allvarligt skadad
och satt ur stånd att tjäna som gudstjänstlokal, hela
missionens område förstördes, abbdn Antonie Dinh
Luu Nhan, ställförcträdare för ärkebiskopen i Ha-
noi, dödades omcdelbart, sex andra sårades allvar-
ligt. Det var den tredjc räden mot detta område, en-
clast 13 dagar efter den närmast fiiregåcnde.

Dcssutom bombarderade amerikanska flyg den 6

mars kyrkan Trung Tri i Hanoi, dödande och så-

rande ctt antal av de trocnde.
Dct är fullt klart att dessa handlingar var avsikt-

liga och plancradc. Klostret Luu Phuong är cnsligt
bcläget och omgivct av bambu:tängscl. Kyrkornr
har höga torn, det finns cn stor öppen plats framför
kyrkan i NamDinh, hela området är lätt urskiljbart
på långt håll. Intct misstag är möjligt.

Dcssa våldshandlingar är ctt lcd i en lång scric av
förbrytelser mot våra troendc. Sedan trc år har cle

amerikanska imperialisterna angripit tio folkrika
områdcn i den nordvictnamcsiska rcpubliken: mark-
nadcr, skolor, sjukhus, pagoder och samtidigt illa
skadat 263 kyrkor, därav fcm katedraler, förstört
talrika klostcr och scminarier, dödat fyra präster,
allvarligt sårat n-rånga munkar och nunnor och ett
stort antal trocndc.

Alla dessa brott av de amerikanska impcrialister-
na avslrijar alltmcr dcras piratkaraktär och reli-
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gionsficntlighet och iikar de vietnanresiska liatoli-
kcrnas hat och stärkcr clcras bcslutsamhct att bcscg-
ra de amerikanska imperialisterna och påskyncla dc-
ras oundvikliga neclerlag.

De victnamcsiska katolikernas liasonkommittd
fördömer kraftigt de barbariska brott som de amc-
rikanska imperialisicrna begått inför folkopinionen
och världsopinionen. Vi uppmanar kyrkan, präster-
skapet och de katolska organisationerna i hcla värl-
clen - inklusivc Förenta statcrna - att allvarligt
fördöma dcssa brott och att vidtaga effc,ktiva åtgär-
dcr fcjr att hejda de blodiga händerna och solidari-
scra sig mcd Victnlnrs; folk firr att få ett slr.rt på clc

brottsliga plancrna.

Mccl särskilcl styrka vändcr sig kon-rmittdn till
prästerskapct t>ch clc trocncic i alla länclcr och r"rpp-

rnanar dem att förcna sig nrcc'l oss i k,rmpen ntot
amc'rikansk aggrcssion och fiir lanclcts riiddning så

att ciet blir slut på angrcppcn och:;å att siidcrn blir
bciriacl och norclcn fijrsvarrcl och så l.t vi siir f r,tnr-
stc:g p! vägc'n l'n()i ctt enat lancl.

Byt Ben Suc
Den eleganta arnerikanska tidskriften THE NE\f-
YORKER har sedan gammalt för vana att under
rubriken "En reporter i vida världeu" låta en fran-r-
stående skribent ge en mir-rutiös skildring från någon
plats. Just genom sin detaljrikedom och sin lugna
saklighet har dessa långa artiklar stor effekt. I juli-
numret 1,967 och marsnllmret 1968 skriver Jonatban
Schell från Sydvietnan't. Den första artikeln handlar
om byn Ben Suc vid Saigonfloden, en förmögen by
med omkring 3.500 invånare. Sedan slutet av 1,964

var byn i FNL:s här-rder; samarbetet n-red byborr-ra

fungerade tydligen utmärkt. I mitten a,v 1,965 bom-
bades byns centrum. I januari 1967 evakuerades hela
befolkningen per helikopter efter förhör mcd män-
nen - delvis under tortyr av regeringssoldater -
eller per lastbil. De fick ta med så n-rycket de kun-
de bära. De fördes till en plats där intet var i ord-
ning för dem, eftersom hela aktioncn skulle vara
hernlig. Regeringssoldatema skullc svara för lägret.
Man satte trpp pålar och på dem väldiga r-rylor-rskyn-

ken. Det blev kallt under natten. Reporteru talade
med hjrflp av tolk med olika bybor. En man klagade

över brist på badmöjlighet, de var vana att bada tre
går-rger om dagen. Kvinnornas otålighet var stor. De



visadc sina matkLlpougcr rlcn sade att clct lranns ju
inte ris nog och iusen oljar för risets tillagning.

Sed;rn blev hcla- byn Bcn Suc jiinnad nred nrarken.

E I r-irarsnulrlrer 1968 beriittar sanrnre reporter vi-
dare on-r vad sonr händer rr-red folket och landet i

Sydvictnanr på grund av clen amcrikanska militärens
närva.ro. Ovanligt i denna tidning ir att han säger
re nt ut "sont r-nånga altrcrilianare är jag emot vår
politik i Victnarr.r. N;ir jag lärde känna de amerikan-
ska n.ri,in sor.n kämpade där irunde jag endast sörja
iiver vad de fick order att göra och vad de gjorde . . .

I{rir vill jag endast berätta onr vad jag såg i hopp
onl arr clct sliall hjälpa oss alla att biittre förstå vad
vi gör." Hen bcriitr.lr onr en bördie lir.rststriick;r mcd
c'rr bcfolkning pir ornkring 65O.OOO. I eugusti 1967
ver Z0 proccnr av all:r hus fiirstiircla. Han bcriitrar
onr l'osfrirtronrber" och nap,rlnr, or.lr l;i11erliv och pro-
stitr-rtion och onr 1:ll,litinlanre i 68 läger. Andå för-
står n-rrrrr lltt lll'cket cj liurtnart siiglrs...

'l'he Viilrrge of l',cri Slrc. Ar .fcnrrrlr.:ur S, lrcll.;\llrrtl A. Knopl. Ncu.

Kvinnor i Sydvietnam
l'.n av dcil son-r ficli det internationella Leninfreds-
pri:;et i,.r 1.967 r.arr Nguycn Thi Dinh. Ifon är ord-
förende i kvinnoförcningen för Sydvieurams befri-
clse och erl av ledarna för FNL:s väpr-rade stvrkor.
I ticlslrrifren Vietnams kv-innor nr 1 år 1968 ,'kri,re,'
hcn our cle stora insatscr Sydvietnams kvinnor gör r

lendcts befriclsckanrp. Vi citcrar ur hcnncs artikcl:
"l)cn kamp som f örs rta tlen 'liinghåriga, barbän-

ta armön' har sleapet panik hos t'icndcn. Därt'ör drar
mr.tn sig ej t'rån dc gt),ntmaste åtgärdcr i avsikt att
ttntlcrtryclca de sydaictnamcsiska leainnornas ltolitis-
ka hamp. Fient{en drrcsterdr clem oc'b prltglar dem,
tttsättcr dcm lör brännandc sol, sänker ncd dam i
L,dttcn, ntåLar reabtionära slagorcl på deras palm-
!.,ladsltattar ocb skjortor, klär av- dcm nabna, rakar
tlcras huattden, lörsökcr kö1,a öt,er dent; ibland öpp-
nd.r mdn cld mot dem når de rlemonstrcrdr i ett för-
söle att bryta ncd deras rnotståntlsv-ilja... Men allt
tletta citdast ökttr kpii.tnornas hat ocb leamDanda
och ökar antalet stritJande.,. I massdemonsiratio-
ncr under 1966-57 c{cltog ntånga tusen br;innot..',

Nguyen Thi Dinh

" . . . II är levinnornd. i rnassa ocb slutna led står
int'ör t'icnden (dvs. regeringstrupper) har de en maht
ocb prestige som är i stånd att kwva och besegra
motståndaren: det är tnötJrars och systrdrs mabt öper
söttt,t' ocb bröder som blipit vilscledda. ömma käns-
lor i förening med slåentle drgument t'år en öztcr-
aäldigande krat't i stånd att skaka och aäcka män
sont gått ailse och ztinna dam för rättens sAk . . .,,

".. . Iiainnornd bar också beaisat sin enorma dwg-
lighet i ,täpnad karnp... De deltar nw i allt störic
antal i de aäpnade styrkornA, jramt'ör allt i milis
och guerillaenbeter. På många håll är lertinnorna mer
än 50 procent i dessa styrkor... Kvinnorna har lärt
att sköta även mera moderna v(rpen , . . ibland är de
organiscrade i grupper d,r cndast k,rtinnor, ibland
leämpar da bland männen . . ."

"Dessutom gör kainnorna ctt utomordentligt arbe-
te med dtt bära t'örråd till t'ronten och sleöta de så-
rAdc ,."
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KINAI{ANNAItE
I f-ijrsta numrct av "Vi Kvinnor" 1967 publiceraclcs
cn intervju nred Madame Soong Ching-ling av dcn
kincsisk-belgiska författaren och läkaren l{an Suyin.

Under 1.967 förcläste Han Suyin i USA och i ett
antal europeiska länder om kulturrevolutionens Ki-
na. Hon säger i cn artikel från 1968 (Eastern FIo-
rizon) att hon ej försökte dölja de skuggsidor som
mcd nödvändighet hört till cn så väldig rörelse;
hon fann att ungdomen övcrallt lättast förstod hen-
nc. Hon ser kulturrcvolutioncn liksom ungdomcns
oro i hcla världen, revolutionerna i Asien, Afrika,
Sydamerika och Vietnamkriget alla som bcvis på att
världsopinionen trevar rlot cn ny och bättrc tici . . .

I början av 1.968 kom cn bok av Han Suyin, "Ki*
na år 2001.", ut ungefär samtidigt på svenska och
cngelska. Det är cn ganska cnastående bok, skrivcn
av en person som vuxit upp i det gamla Kina och
cftcrhand kommit att förstå Kina av idag. Eftcr en
kort historik berättar clcn onr folkkommune rnas
uppkomst 1958. Förf. sägcr att "folkkommuncn är
dct system på vilkct Kina år 2001 kommcr ett var;I
grundat". Boken gcr cn mängd fakta t. cx. om de
scnaste årcns väldiga bevattningsföretag ocl-r skogs-
odlingsprojckt, om ökningcn av risodlingsarcalen
rned tanke på cxport,, om strävanden att tika pro-
duktion och användning av konstsödnine, om bc-
hovet ar' ökad äggvitehalt i födan.

Om kulturrevolutioncn säger författaren att dcn
var nödvändig "eftersom en helt ny generation av
unga - mer än trchundra miljoncr - nll växtc
upp utan pcrsonlig konkret erfarenhct av lidandcn
och umbäranden och gångna tiders cxploate ring.
Många av dem frågadc i sin oskuld 'Vad är en jord-
ägare?'". I slutsatsen säger Han Suyin ait kultur-
rcvolutionen är ett försök att nyskapa cn fjärdedel
av mänskligheten så att vi inte lcvcr för oss själva
cller vår lilla grupp utan för alla våra medmänni-
skor.

I(ina år 2001. Av Han Suyin. Bokfiirlagct PANI
Norsteclt, Stockholm 1968. 231 sid. Pris 13.50 kr.

T

Dct är nu fyrtio år sedan Rewi Alley liom till Ki-
n:r från sitt hcmland Nya Zeeland. Lr 1952 h:rclc vi
hans foto i "Vi Kvinnor". Då tryckte vi också cn
av hans diktcr i översättning av Gunhild Tcgen. Vi
berättade att han varit fabriksinspekt<ir i Shanghai,
att han var cn av den kooperativa rijrelsens grunclt-
rc i Kina och att han uncler krigsårcn startaclc cn
yrkcsskola för föräldralösa barn. Han är en mång-
sidie men, cxpcrt på gammal kincsisli kultur, viiL
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förtrc';gcn n.rccl liincsiskt sirråk och serrriclisr cu
hunr-rig jorclbrukare, skog.svårciarc och inglenjiir.

lJnclcr senare år har Rcwi Allcy ofta skrivit;
"Ilastcrn Horizon". Han hlr rcst myckct ör,cr hcla
Kina. Nyss skrcv han från ctt återbesök i Chung-
hua, nära cicn stora murcn. Här var en gång cn
mycket fattig bygd.Nu har man mccl otrolig mijcla
skapat terrasser och ordrrat bevattning ocl-r planterat
fruktträcl. Dct onröjliga blir möjligt när rnrn hrr
ctt folk mcd cn sådan arbctsförmåg:r som clct kine-
siska och när clctta folk lcvcr för cn idd - n.r;rn vill
gc värlclcn ctt gott excmpcl. I Kin:r rror nrrn nrc.l
Mao att c{ct är rnöjligt att iivcrtyga och r-rppfostra
nränniskor.

E

Dcn bcrirmcla amcril<anslia jor.rrnelistcn Annl
Louise Strong kom till Kina någon i;ång nrcllan
1953 och 1958. Unclcr n-rcllankrigsticlen vcrkaclc hon
s,onr journalist i Sovjctr-rnioncn. Unclcr lirigsårcn ver
hon i sitt hcmlancl. Nu är hon ijver åttic, år rncn
nrärkvärcligt vital. Hon skrcv cn av clc fijrste biic-
kcrna från Tibet. Hcnncs bro, från Kina har clelvis
utkommit i boklorm. Dc går alltji.inrt 
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tryckta - till hcnncs viinncr intc nrinst i USA. Dct
sista brcvet vi fått är clatcrat clcn 16 nraj 1968. Hon
bcrättar där blancl annat onr hur clen fer-ntonclc av
Kinas tjugonio provinscr, Kwaugtung, fått siu rr'-
volutionära komn-ritti. Hon intcrvjuar en rcvolu-
tionsveteren som varit medlem av kommunistpar-
tict scdan 1,926. Enligt honom är clcn rcrrolutionära
liommittdn ctt rnaktorgan i ständig kontalit mcc{
organiscrade grupper Av arbctarc, böndcr och rc-
volutionära studcntcr. Dcn rcprescntcrar alla av
provinscns 40 miljonci: som önskar följa socialismcns
väg. Emellcrtid är kommittön ctt provisoriskt organ
som skall utvccklas och fullkomnas.

I samma brcv skriver Anna l.ouisc Stronq cm clcn
nya människan och dcn nya familjcn: "Dct är viil
känt att slutmålct för Kinas kulturrcvolution är att
skapa cn 'ny n-ränniska', som är n-redvctct inställcl in-
tc på sitt egct utan på s;rn-rhällcts bästa." Hon c:i-

tcrar ocliså Rcwi Allcy sorn sagt "clctt.l iir fcjrsta
r:ångcn unc'lcr alla min;r resor på Kinas lanclsbygcl
sorn jag känt att bijnclcrna intc bara bcriittat fiir
mig om arbctsrcsultat ut:'rn avslti jat sina inncrsta
tankar, analyse rat sin cgcn själ." Anna I-ouisc
Strons slutar så här: "När cn clirl'boncle icn fattirl
bcrgsby talar onr :Itt b),gga crl ny värlcl på g;:unclval
av osjälviskhct... så ökar clct Kinas styrli.a villien
iclag är grunclval fijr r.iirlclc'ns socialistiska rct t'lu-
tion."



TJECI{OSLOVAI(IEN

Svenska Fredskommittln
antog vid VU:s och Presidiets sammanträde 25.8
1968 enhälligt fölfande uttalande.

Grundprinciper som varit vägleclande för Svcnska
Fredskommittdn har varit kraven på ickc-inbland-
ning i andra länders inre angeiägenheter och lösandet
av konflikter ländcr cnrellan utan militärt våld. Sov-
jctunionens, Polens, Tyska Demokratiska Rcpubli-
kcns, lJngerns och Bulgaricns inmarsch i Tjcckoslo-
vakicn är cn kränkning av dcssa principer. Samtidigt
som vi protesterar rxot detta övergrepp kräver vi,
att Sovjetunioncn och dess allierade drar tillbaka
sina trupper och ger de tjcckiska och slovakiska fol-
ken möjlighet att fritt utveckla sitt land i enlighet
med folkmajoritetens vilja.

Vi uttalar vår solidaritet med den tjeckoslova-
kiska fredskommittdn som i telegram vädjat om vårt
sröd.

Svenska Fredskommittdn
Vide Svensson

ordf. i VU

Bonns bekymmer ftir Prag

I den västtyska kvinnofredsrörelsens tidskrift Frau
und Frieden (augustinumret) finner vi cn artikel
med cn västtyskas fundcringar kring det tjeckoslo-
vakiska problemct. Vi åtcrger några avsnitt ur ar-
tikeln som bär rubriken Bonner Sorgen um Prag
och är signerad Herta Stuberg.

Artikclförfattarinnan har funnit dct påf allande
med det stora och plötsligt påkomna ;nrrcssct för
"liberalise ringsprocessen" i Tjcckoslovakicn som
västtyska massmcdia ådagaläggcr:

"Det föll mig först in när jag i den västtyska ra-
dions nyhetsuppläsningar hörde: Efter \Tarszava-
paktsmanövern, som ägde rum i Tjeckoslovakien,
hade de sovjetiska trupperna ännu intc lämnat landet.
Morgon, middag och kväll upprcpade nyhetsupplä-
saren denna klagan, dagcn lång. Fördömt, tänkte jag,
här i förbundsrepubliken befinner sig sedan 23 är
amerikanska, engelska, franska och andra ockupa-
tionstrupper (som nu kallas något annat), och ingen
nämner det, tvärtom. När det någon gång komn-rcr
ctt meddelande från \Washington eller London atr
mln, fränlst lv kostnaclsskä1, iiverväger rtt clra bort
trlrppcr från Västty:;klencl, då vriclcr vår rcqerinq

sina händer och bönfaller de båda västallierade att
för all del stanna kvar, och övertar nya. kostnader
för deras stationering . ."

". . . Men dct mest frapperande är förbundsrege-
ringcns, många tidningars och andra massmedias be-
kymmcr för att Tjcckoslovakicn inte måtte bromsa
upp på'liberaliserinsens' och'demokratiseringens'
väg, intc må låta hindra sig av sina andra socialistis-
ka partners, särskilt Sovjetunioncn och DDR, från
att bli dcn 'sccialistiska förcbilden' för Europa. Låt
er inte fråntagas pressfrihctcn! Försvara den! upp-
fordrar förbundsrepublikens politiker som alldelcs
nyss förärat oss nödförordningslagarna och fasthål-
ler vid förbudet mot Tysklands kommunistiska par-
ti. Och den allsmäktig.r Springer-koncernen, som i
sina blad på ett oansvarigt sätt spekulerar r och in-
ve rkar på massinstinkterna, agiterar för pressfrihet

- hos de andra. Hur är det Heinrich Heine sägcr:

Jag känner visan, jag känner texten
och känner också herrar författare . . ."

". . . Den nya utvecklingen i Tjeckoslovakien mot-
togs med sympati av många framstcgsvänliga män-
niskor i världen, till cn börian också av de socia-
listiska länderna, där i dag emellertid värderingarna
tycks vara olika. Om under den senaste tiden de
varnande rösterna, särskilt från Sovjetunionen, ökat
och fört med sig en tvåsidig sammankomst i Slova-
kicn, är det kanske lättarc att förstå om man gör
en kort återblick:

För 3O år sedan iscensattcs från Berlin krisen om
Tjeckoslovakien. Efter Osterrikes påtvingadc an-
slutning till Tyskland i mars 1938 offrade engels-
män och fransmän i Miinchen i september 1938 sina
ticckoslovakiska bundsförvantcr till Hir1.r. Hitlcrs
då ännu hemliga be:lut var: "Låta Tjcckoslovakien
försvinna från kartan." Jag kan bara instämma mcd
Arno Bcrisch när han skriver: 'När i dag dct över-
huvud taget åtcr finns ctt Tjeckoslovakien så har
människorna i Prag och Pressburg ryssarna att tacka
för det. Och eftersom inget annat folk på denna
jord bringat så stora och fruktansvärda offer för att
korrigera Mi.inchenförbrytclsen är det förståeligt att
de rcagerar myckct känsligt på händelscrna i Prag.'

" . . . Dct är tyvärr ett obestridligt faktum att hos
oss ledande politikcr, publicister, jurister, folk med
stort inflytande, som håller sig i bakgrunden och
knappast är kända bland allmänheten, åter står på
avgörande poster trots att de innehade viktiga po-
sitioner rcdan i Tredjc rikct.

Kan man tro att sådana rriänniskor bekymrar sig
onr friheten och clemt.,krltin i Tjcc|.r;skrvrtkien? Här
är clct något r;om inte stämrncr."
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TOR,TYR'EN

Tortyr var huvudtemar när Amnesty International
höll sin sjättc konferens 23-25 augusti 1968 i
Stockholm.

En ung vit sydafrikansk jurist, Albie Sachs, berät-
tade första dagen orn vad han upplevt som politisk
fånge i Sydafrika. Han häktades under den s. k. 90-
dagarslagen, viiken innebär att man kan hållas fång-
cn 90 dagar utan anledning - lagarna har sederme-
ra skärpts. Han var helt isolerad, fick endast till-
stånd att då och då läsa bibeln. Efter 90 dagar släpp-
tes han till sin oerhörda lycka - för att efter en
kort stund fängslas på nytt for 9O dagar. Han be-
skrev hur han psykiskt bröts ner till ett nästan apa-
tiskt tillstånd.

Vid en senare häktningsperiod utsattes han för
den tortyr som består i att hindra en människa från
att sova - med olika medel, med ljus och ljud, ge-
ncm att hindra honom från att blunda och så vi-
dare.

Han underströk att många, många fångar utsatts
för oändligt myckct svårarc tortyr än han.

Ingen lag i något land tillåtcr tortyr och ändå
praktiscras tortyr i alla världsdelar - i minst 30
länder.

Ofta bedrivs tortyren så att den ej lämnar spår
och offren kan cj förete bevis. Albie Sachs ansåg att
man skulle publicera namnen på dem som utövar
tortyr dct skulle kunna verka avskräckande.
Kanskc inser då bödlarna att de en dag kan få stå
till ansvar för sina gärningar.

Från Indonesien kom en skakande rapport. Man
uppskattar antalet politiska fångar till mellan 80.000
och 150.000, huvudsakligen kommunister eller kom-
munistsympatisörer. När militärkuppen genomför-

MÄSTE BORT
des 1965 hade kommunistiska partict tre miljoner
medlcmmar; bonde-, kvinno- och ungdomsorgani-
sationer räknade 16 miljoncr. Fångarna varav många
kvinnor undergår fruktansvärd tortyr. Dc miss-
handlas, utsätts för elchocker, tvingas att äta marxis-
tiska böcker och så vidare.

Ohyggliga rapporter lämnades bland annat från
Portugal, Malavi, Nicaragua och Aden. Andreas
Papandreou, själv en gång "Ärets" fånge, talade om
läget i Grekland. Att han frigivits av militärjun-
tan tillskriver han Amnestys påtryckningar.

Då vi i år har dc mänskliga rättigheternas år ut-
sågs tre Ärets fångar. - Eleni Voulgari, Grekland.
Hon dömdes 7966 till tO års fängelse därför atr hon
tolv år tidigare (hon var då 18 år) gömt en svåger
som var kommunist. Nina Karsow, Polen, cn
polsk judinna som övergått till katolicismen. Hon
är dömd för att ha planerat att publicera material
f rån politiska rätte gångar utomlands. Daniel
Madzimbamuto, afrikansk nationalist från Rhodesia.
Han döm des 1964 till sex års fängelse för att ha till-
hört den förbjudna organisationen ZAPU.

På konferensen beslöts att sända reprcsentanter
för att undersöka förhållandena i Indonesien - det
land som har de flesta politiska fångarna i världen

- samt till Brasilien där speciellt fackföreningsfolk
utsatts för förföljelse. Även forhållandena i Israel
och arabstaterna skall undersökas.

I en resolution uppmanades FN att registrera alla
anklagelser om tortyr och annan omänsklig behand-
ling som utgör ett klart brott mot deklarationen om
de mänskliga rättigheterna.

Eva Palmaer.
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AI{TUELLT

STRÄTNINGSRISKER
I Vi Kvinnor nr l-2 1968 skrev vi om Axel Jans-
sons interpellation med anledning av arr etr ameri-
kanskt flygplan med fyra vätebomber ombord krasch-
landet på Grönland i slutet av januari.

Dcn trcdje maj bcsvarades interpellationen av
statsministern. FIan frarnhöll, med stöd av FOA:s
forskning, att eftersom de fyra bomb erna ej explode-
rat så bestod det utspridda radioaktiva materialet hu-
vudsakligen av alfa-radioaktiva ämnen. Viktigast är
plutonium 239. Alfa-partiklar utgör cmellertid en
väsentlig hälsorisk cndast då de kommer in i män-
niskokroppen t. ex. genom inandning av finfördelat
stoff eller genom förtäring av kontaminerat smält-
vatten. Dessa partiklar har kort livslängd.

Enligt danska uppgifter - framhöll interpellan-
ten i sitt svar - hade dock alla lösa partier från
den skadade bomben omsorgsfullt förpackats och
sänts till USA för undersökning. En annan dansk
notis citerad i AB 29.2 angav att man vid den tiden
ej hittat alla bomrester. Man holl på med att frak-
ta bort 3.500 kubikmeter is och hoppades avsluta ar-
betet inom någon månad. Enligt samma notis skulle
Mc Namara omedelbart efter kraschen ha gett order
om att "kärnvapen i luften skulle demonteras".

har kartlagt undernäringens omfattning hos repre-
sentativa grupper ay etiopiska barn och utarbetat
recept på olika tilläggskoster, bland annat ett gröt-
pulver, "Faffa".

Tsadsiött
Berrgt 'r'. Hofsten skriver 1,.6 1,968 i DN om bety-
delsen på lång sikt av forskning för att få fram nya
näringsproteiner från alger och jäst, ja, till och med
från bakterier. FIan nämner en engelsk tidskrift,
"Science Journal"'r). I dess majnummer 1968 står på
sid. 8Z en artikel av två amerikanska biologer, Tan-
nenbaum och Mateles. Där berättas om en näringsrik
soppa som är huvudföda för befolkningen invid sjön
Tsad i Sudan. Man öser upp en massa bestående av
miljoner mikroskopiska alger från sjön och låter den
torka i solen. Av den får man kakor som man kokar
soppa på.

Forskningen på många håIl i världen arbetar nu
med att liksorn tsadbefolkningen använda äggvite-
ämnen från encelliga organismer såsom jästceller,
svampar, protozoer eller bakterier. Man har redan
ett pulver sorn kallas SCP (single cell protein). För-
fattarna till artikeln ovan framhåller atr derta år
blotr en äggvitekälla bland_många vilka diskuteras
r samma nummer av tidskriften.

Av en notis i DN 19.6 1,968 framgär att. den mi-
kroskopiska alg som äts vid Tsad heter Spirulina.
Petroleuminstitutet i Frankrike planerar att, odla
den i stor skala i Sahara och Mexiko.

GIGANTOMANIN
r ÖsrsRSJÖN
berördes i årets första nr av Vi Kvinnor. Problernet
har tagits upp av Hans Palmstierna i DN 2.7 1968.
Han säger att planerna på att släppa in supertankers
i Ostcrsjön avancerar trots varningar. Han framhål-
lcr att den uppmuddring av sunden som skullc bli
nöclvändig måstc få till följd att Ostersjöns varten
blir saltare. Dctta får stora svårighetcr till följd
den dag då Ostersjön behövs när dct blir brist på
sötvatten i Europa. Det är naturligt nog lättare atr
avsalta bräckt varten än havsvattcn. Ur den syn-
punktcn vore det bättre att höja tröskeln i sunden
och så med hjälp av alla flodcrna få Ostersjön som
en siitvattensreservoar.

ÄGGVITEBRISTEN
Vi kvinnor berörde äggvitebristen i de fattiga fol-
kens föda och dess hälsofaror när vi skrev om pro-
fessor Borgström 3 7967, sid. 8. Vi återkom
till problemet i nr 3-4 1.968, sid. 30. Där berättade
vi om kaniner och antiloper.

Flodhästar
Till dem vill vi nu foga flodhästar sedan vi i DN
31.5 1968 sett en artikel av Lars Emmelin. Han be-
råttar att inhemskt vilt ofta ger både mer och bättre
kött än välskött boskap. Av flodhästens kött år 70
procent användbart. Det har hög äggvitehalt, låg
fetthalt och lär smaka gott.

Sida
I en DN-artikel 1,7.5 1,968
vad SIDA siort i karlpen

berättar tlellen Ohlin om
mot iiggvitebristen. Merr

't) Science Journrl, Special issr-rr,,

\'lar'l91,S. l.rlttlrrD. 5 lir l,rnrs.
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Aktuellt

I ett brev till handclsdcparremcntet bcgär före-
ningen Vattenvärnet cnligt DN 15.8 1968 att Sve-
rigc cj skall vidta några åtgärder som underlättar
fLir supertankcrs att komma in i Ostcrsj<in.

SÖTVATTENBRISTEN
Scnr väl är finncr forsliarc nya vägar. Dcn 28.8 j96[]
står det i DN cn ilyckct intrcssant artikcl ont var-
tcnrening gcnom "cmvänd osmos" av vicc ordfö-
randen i Stockholms gatunämnd, Samuel Strarecl-
berg. Han sägcr att sötvattcnsframställning av Os-
tcrsjöns vattcn gcnom omvänd osmos kanske kan
bli en mcra praktisk utväg mot vattenbristcn i Väst-
tyskland ä.n väldiga vattenledningar från Vänern
eller uppdämning av de danska sunden.

Alltså i varje fall ett skäl att akta Ostersiön!

oTJEPROBTEM
En ljuspunkt i fräga om oljan är att dcn på havc:
småningom oskadliggörs ge nom ncdbrytning av
baktcricr. Detta går sakta vid låga tempcraturcr så-

dana som man har i Ostersiön, vilken alltså även
därför bör speciellt skyddas mot oljcutsläpp. Mcr
än av oljan skadas tydligen planktonorganismerna av
de kcmiska mcdel som används vid oljebckämp-
ningen. Man bör undvika dcm och nöja sig mcd mc-
kaniska mctoder.

Vattenvärncts ordförandc, profcssor Erik Rund-
bcrg, omtalar att den intcrnationella oljcskyddsunio-
r-rcn vid ctt mötc i Rom nu i oktobcr skall utforma
ctt lagförsiag som går ut på atr alla fartyg åläggs
använda "load-on-top"-systeme t. För närvarandc
används detta system (som innebär att oljan tas till-
vara) för en miljon ton av råoljan men alltjämt
släpps 3- till 400.000 ton ur i havct årligen.

DDT och dess släktin gar
Rachel Carsons bok, "Tyst vår", gjorde miljöhotc't
världsaktueilt (Vi Kvinnor nr 6, 1963). Bokcn är v:il
r"ärcl att läs,'rs om intc nrinst f.ir cl.r-r parlllcll förf.rt-
ttren.lrar rrrellrrn clcssrr ketnislirr preparirI och clen

r.r.liolktivr strålningcn : "Iriir nriiniriskosliili.tet i clcss

helhct är vårt ecnctiska rrV, r'år förbinclclsclänl<.

mcd dct förflutna och rncd framtiden, en långt vär-
clefull:rrc ägodcl än det individuella livet . . ." Frå-
!!an om gcnetiska skador licnom DDT är fortfarancic
aktucll, vi hoppas få åtcrkomma till dcn.

DDT började anr'änclas undcr 1940-talc,t. Numcra
"bär alla lcvanclc varclser små nrängdcr av DD'l'
i sina vävnadcr" (DN-lcdare 5.8 196S). lln färsk
','ctcnskaplig rappr'rrt visar att världshaven och där-
mcd stora föcloärnncsrcscrvcr nu också är hotaclc av
DDT. Så litct sonr ctt tuscndcls gram DDl' i 1000
kg vattcn sänkcr algernas ämncsomsättning ncd 75
procent. Vad dctta innebär framgår av Flans Pairn-
stiernas radioanförande som återgcs på sidan 10 i
detta numffrer.

"Ett mänsklighctens gissel" säger docent Göran
Löfroth om dcssa svårncdbrytbara klorerade kolvä-
ten i cn artikel nyligen (DN 23.8 1968). Han talar
särskilt om hur viktigt det är att blivandc mödrar
f rån unga år undvik er att medvetet och i onödan
utsätta sig för DDT. E,nligt cn ny svensk undersök-
ning får nämligen bröstuppfödda barn i Svcrigc i sig
i medeltal 70 proccnt mcr DDT-ämncn än vad som
kan anses acccptabelt. Än så längc kan vi ju inte
undvika DDT i livsmedel men dc blivande mödrar-
na, dei:as familj och grannar bör avstå från att an-
vända alla DDT-preparat. Dctta blir svårt förstås.
Dct gäiler därför att snarast få bcstämmclser om att
dcssa preparat får användas endast cfter tillstånd i
varjc fall då man måstc hindra uppenbai:a insekts-
skador. Snarast möjligt måste deras användning
bringas ncd till noll. I ställct har vi i sommar fått
ctt nyrt dylikt medel för något så relativt oviktigt
som flugbeliämpning (Sektivap Strip). Författaren
:lutar mcd att påpeka att än så längc endast ungdo-
mar varit utsatta undcr hcla sitt liv för vår "ke-
rrriska li.rigföring nr()t oss självr".

DISK OCH TVÄTT
MED MASKIN
Diskn-raskincr och tvättmaskincr är utmärkta upp-
finningar. Dc är arbetsbcsparanCc, dc diskar och
tvättar rcnt, de slösar intc mcd vattcn. Nackdelcn
mccl dcm har varit fosfathalten i disk- och tvätt-
mcdcl. Gcnom den bidrar dc kraftigt tili vattenföro-
,rcningcn. Nu börjar dctta problem närma sig en
iLisning. Man kan snart räkna med nästan fosfatfria
nreclel. Ur clcnna synpunkt;ir för närvlranclc dct
bistr cliskrnccllct G 35 (Glykocicl, Vrclstenr) och clct
bristrr tviittmecllet .l'encl (FIclios-Konsunr). I'rlerrr och
bättre liommcr nog - fråge cfter fosfathlltcn!
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STUDENTREVOLT
nrot Venedig-biennalen

Vcncdig-biennalen är en institution inom konst-
valrldcn. Scn den startacle i slutct på tSOO-talet har
den utveckla:s till ctt av de stora internationclla
konstevencmangen. En värld för scj, som har intakt
och orörd överlevt två världskrig och err anral re-
volutioner utan att förändras: fortfarande vi:ar var-
je land sina repre sentariva, e tablerade konstnärcr,
fortfarande möis clär dcn internationella konstvärl-
clcn - cle kända konstnärcrna, dc tongivande gallc-
riägarna, de fruktadc konstkritikerna - på mortag-
ningar, middagar och partics. Mönstret, spelct, lc-
karna har aldrig på allvar ifrågasatts. Förrän i år.

Dc konststudcranclc i Vencdig, som i maj ockupc-
re.t konstakademicn, proklamcrade ari de tänkte
ockupcra Biennalcn: en protcst rnor dcn borgcrligrr
kulturens distributionssystcm som utcsränger folkct
från konstcn och gör konstcn till cn kapitalinvcstc-
ring, cn protcsi lnot cicn borgerliga konstcn, som
vändcr scj till ctt cxklusivt fåtal och intc till folket.
(Ett par veckor ticligarc hac{e dcras kamrater i Mi-
la.no ockupcrar konstinclustri-triennalcn n-rcd unsc-
fär samma motivcring).

Biennalcn gick till mo:artack: nran bcgärclc atr
stadcn skullc skyclcla utställningen ocl-r fick stöcl från
affärsinnehavarna, som ansåg att sttrclcntorolishcrcl-
sk ullc skrämnra borr turisrcrna.

@rydd

Den sp_e_ciella kravallpolisen - tränad till blind lydnad - rusar till aitack på San Marco-platsen.
Foto: Hanns Karlewski.

Så småningom samiade; bortåt 6.000 poliscr och
soldatcr, bland dcm specialtränad kravallpolis, i Ve-
ncdig - för att skydda s:aden mot 2OO studenter.
Tiil cn början försökte man på officiellt håll låta
poliscn vara så anonym som möjligt, mcn studentcr-
nas provokaticner onröjliggjorde dctta.

Fcm dagar före öppnandct av Biennalcn kom dc
flirsta stora sammanstötningarna mellan polis och
stucicntcr på San Marco-platscn. Dagen därpå dcn
förs:a stora demonstrationcn. (En av banderollerna
i tätcn hade texten Svcnskarna sägcr ncj till polis-
biennalcn! Svenskarna haclc rcdan stängt sin pavil-
jong som protcsr mot förhållandena). Och nu var
dct ingcn idd atr upprätthålla något sken längre.
Maktcn avslöjade sitt rätta ansikte. Poliser-r slog hän-
synslöst, kontrollcr r.rpprättadcs ijverallt, många ar-
rcstcradcs, clenronstrantcr och anclra om vartenllat.
Jag råka.clc själv ut fijr cn såclan arrcstcring och fick
upplcva grrc'ltycklighetcn <;ch bruralitetcn i polisens
nrctoclcr.

Nu gick clct inte hcllcr att låta bli atr ta ställning.
Allt flcr utställarc stängdc, bland clcm nästan alla
italienarne. Alla tvingades cngagcra rig, för ellci
cmot. Spänningcn och nervositctcn steg, turistcrna
f lyclc{e .

På vcrnissagcclagcn var konrrollcn vicl ingången
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benhård. Och av publikcn inne på utställningsom-
rådet var säkert hälften civilklädda poliscr. Mcn
studenterna hade ändå lyckats få in ett demonstra-
tionståg, som skandcradc Ho Chi Minh utanför
amerikanska paviljongcn, bar plakat mcd slogans,
skrek politiska paroller. Ingen ingrep - det hadc
sctt illa ut inför den officiella publiken. Ibland möt-
te demonstrationstågct det officiella öppningstågct
mcd borgmästarcn i tätcn, som gick sin väg genom
utställningcn och patetiskt försöktc låtsas som om
allt var som vanligt. Biennalcns öppnandc var ju

Den ockuperade Konstakadernien. Utanför det gamla pa-
tlicierhuset hängde den röda fanan. Väggen var full av
plakat och inskriptioner. Innanför pågick dag och natt
möten, tal, diskussioner, gjordes affischer, plakat, bande-
roller. Foto: Hanns Karlewski.

Venedig-biennalen

räddat, ockupationcn avvärjd. Men till vilket prisl
Inför hela den internationella konst- och turist-
publiken hade man tvingats använda vålds- och
maktmetoder för att försvara en konstutställning.

Och på så sätt hade även studenterna vunnit en
scgcr. Utställningen och dess konst yar verkligen
ifrågasatta, Venedigs ryktc som sorgfri turistdröm
ohjälpligt skadat.

I
Vencdig var kanske en idyll jämfört mcd vad som
hänt - och händer - i Paris, Berlin, Mexiko. Men
samtidigt är det ctt bra exempel, just därför att det
år litet och begränsat och därför visar mönstret
övcrskådligare och tydligare. Det är samma protest
det gäller. Dcn riktar sig mot alla borgerliga insti-
tutioner, värderingar, uttryck.

Det viktig a är att vara till hands överallt, protes-
tera mot borgerlighcten när, var och på vilket sätt
dcn än visar sig. Provocera, ställa frågor, tvinga
samhället/myndighetcrna att visa sitt rätta ansikte.
Ungdom i alla länder förenar sig i den protcstcn.
Den förenar mer än nationella band skiljer dem.

Och överallt svarar samhället på samma sätt: med
makt, våld, förtryck. Ungdomen är samhällcts hopp
bara så länge den går i de gamla spåren. Bryter dcn
nya vägar är den en fiende.

Ungdomen är det nya proletariatet, internatio-
nellt förcnat av sina idder. De ber inte om ett nytt
samhälle. De kräver det. De protesterar mot insti-
tutionerna, kapitalets makt, åsiktslikriktningen, alie-
nationen, konsumtions- och äganderättssamhället.
Dc kräver ctt samhälle byggt på socialism, jämlik-
het, rcspekt för människan.

De tyska och franska studcntcrna h;rr gått i spet-
scn. Dc har förklarat öppet krig mot polis och myn-
dighetcr, de har startat cn dialog med arbetarna som
liknar den i Ryssland omkring sckelskiftct. Dc beta-
lar sitt pris, intc bara gcnom att bli slagna och miss-
handladc utan gcnom att ge upp den position, den
trygghet - dcn belöning som samhället ger dc sam-
arbetsvilliga.

Studentrevolten är en del av den stora ungdoms-
revolten som nu håller på att jämka ihop sina nrål:
den politiska ungdomen, hippies, popgenerationen.
Det är alltihop fräga om en protest mot ett system
man vägrar acceptera. Kanske kan man i dag inte
ge ett alternativ till det samhälle man vill bryta
sönder. Det viktiga just nu är att inte ställa upp i
sammanhang som är fel, att protestera, att vägra
kompromissa.

Louise Rvddn
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MEMORANDUM
av Tina Segerström

Vi voknode ov ott motorerno stonnot och det köndes som om nö-
got mon blivit beroende ov plötsligt togs ifrön en.

Vi petode upp de smö rundo fönstren och sponode med sömnigo
ögon ut i mörkret. Vod sög vi? Jo, långt borto, dör vottnets rond
bröts ov skorpo konturer, grimmode nottrjuset över en stor stod,

Vi stod så en stund, med huvudeno ut genom gluggorno och
lyssnode på dyningornos stillo slog mot böten och hörde ljud
frön döck dör tungo stölwiror hivodes ner i sjön.

Huttronde drcg jog igen fönstret och kröp ner i kojen.
Tönk, vi vor fromme, kungonde pö redden iljus frön Oporto!
Fem dogor hode det togit och motorernos dunk hode blivit ett

med oss. Tonkorno virvlode runt och tiden på bdten strök förbi
ögonen i smd filmremsor:

Adjö med Göteborg pö ett tog och storo frio könslor mullrondei
hjörttrokten. Blåsten som piskode pö ute vid Vingo och sortstönk-
to onsikten som öppnodes mot vinden.

Den tjocko dimmon i Engelsko konoren dör en tcm ros6vinflosko
fick ge sig ut på simtur, medföronde hölsningor frön oss. En må.
nod senore fick vi svor frön en liten grobb som somlode p6 fri-
mörken och hode flero tusen.

I Biscoyo sköt delfiner upp i luften runt böten och vi rusode
vildo runt och försökte höllo fost ögonblicken lönge.

Plötsligt sög jog bilden med jötteskeppet frön Ameriko som kom
stövonde emot oss. Det hode fött oss ott tänko p6 ett stort hyres_
hus, som kommit ut pö drift och genom kikoren sög vi in ide
upplysto solorno dör mönniskor gick runt som om de fortforonde
trodde sig voro kvor pö londbocken.

Ogonen som spononde följde den rundo horisonten och som
rynkodes vid minsto prick som inte hörde dit, vilken oftost efter
en stund lö:gjorde sig och tecknode konturen ov en böt.

De sisto bilderno som f limrode förbi, innon vögorno voggode mig
till sömns, vor frön den sponsko nordkusten, indrönkt isol, Små hus-
prickor vor utströddo hör och vor och byorno ondodes ödslighet.
storo rödo slötter bredde ut sig och linjerno bröts ov smö streck-
vögor och högo kroftledningor. De vito och rödo klipporno utstrå-
lode ett hemlighetsfullt sken och under min löngton dit somnode
jog.

Vi voknode snort ov ott det vor ljust och sög Oporto bredo ut
sig omkring oss.

Könde den obeskrivligt underboro könslon ov ott kommo tiil en
fr'ömmonde plots. Det möste voro den bösto könslo som f inns I

Mon tycker sig på nåkot underligt sött kommo livets körno nör_
more, konske för ott ögonen nu ör kloro och mottogligo och inte
{örstördo ov slentrion.

Uppklivno pö döck stod vi och boro fonns till och könde lukten
ov homn och fiske. Klockon vor sex och den eno fiskeböten e{ter
den ondro puttrode ut som jötteekor och det vimlode ov mönni_
skor med förgglodo luvor i dem,

Vi öt frukost och försög en portugisisk'myndighetsperson', som
kommit ombord, med misstönksommo blickor,

Efter tvö timmor lotsodes vi tirl en kojpots iLexioes och dö hode
solen brutit from genom morgondimmon,

Pö kojen stod en mosso mönniskor, bl. o. vöro vönner som möt-
te, och en herre rusode runt och fotogroferode oss och hode se_
nore sölt kort till koptenen.

Det tog nögon timme innon vi kunde lömno böten och vi sotte
ors pö en undonskymd plots och tolode med skeppskotten Hugho,
olltunder det ott ett litet vemod smög sig runt oss, dd böten snotr
skulle gå vidore.

Vi bodde strox utonför Oporto, men brukode öko in till stoden
pö förmiddogorno innon det blev oltför vormt.

Tvåvåningsbussen, som vi for med, fördodes genom de tröngsto
gotor och vi sott löngst upp och sködode ut över ett myller ov hus
och storo, snörigo trödgdrdor. leno öndon ov en trödgörd lög ett
plötskjul och iden ondro en luxuös villo. Desso kontroster, så

nöro inpö voronn, fonn: överollt. Vi for förbi gomlo vittronde sten-
hus uton fön:;ter och smö born som sprong runt och lekte. Bussen
snirklode vidore löngs de mest omöjligo gotor cch löngs desso
borock-hus som vor sö uppenbort elöndigo ott mon inte fottode
det, men mon inregistrerode ollt dör mon sott iden högo bussen
och könde sig som ett gommolt idiotiskt lingon som egentligen
inte hode rött ott existero !

Ne're iston vor trofiken vild och gotorno, som gick istcro upp-
för:- och nerförsbockor, kontodes ov stcro och lögo hus, somligc
klöddo med vockert kokel. Afförsskyltor vor iblond forligt nöro ott
följo med bussen under dess försök ott klömmo sig from itro-
fi ken.

Vi trovode runt i vörmen och gick tirr goton som sårde korgsoker.
På en onnon goto fonns endost ontikvitetsofförer och pö en tredje
lög klödesofförerno somlode, och blond dem hode Oportos för-to
popofför gjort sitt intög.

Porkerno prunkode ov blcmster och en stoty kikode from hör ocir
vor. Det fonns ett museum iOporto, men jog kom oldrig dit, tcp-
pode lusten ott se pö dödo ting.

En eftermiddog besög vi en vinköllore pö Vilo Novo de Golo,
dör vi ovsmokode gott pcrtvin och fördes runt blond storo jötte_
domejeonner, fylldo ov örofullo 6rgöngor. Slongor kröp from
pö golven och koggorno vor storo som slott. Hit fördes vinet
löngs floden Douro. Vindruvorno skördodes uppe i rondet dör det
ör torrt och vormt. En ståtlig bro itvå etoger förde över till den-
no sidon ov Oporto, dör helo stronden kontodes ov portvins-
kö llo re.

Hör mötte vi öven ett svenskt por som hode ett företog. Ut_
nyttjonde ov billig orbetskroft? Ett svor som mon hör nere mötte
pö detto vor, ott portugiserno för iollmönhet mer betolt ov en ut-
löncsk firmo och det blir konkurrens, öven om vi i sverige fort-
foronde tycker det ör fruktonsvört underbetolt. För en sjölv göller
det id6er, för mönniskorno hör ör det konske en lindring, böttre
lokoler, böttre orbet:möjligheter...? Jog vet ej. Jog tolode old_
rig med nögon som orbetode som orbetore hör . . .

Ov:rhuvudtoget verkode inte mönniskor som hode det bro i
Portugol kommo i berör.ing mel dem som inget hor, folket, onnot
ön gencm hembitrödet eller genom den dogligt dterkommonde, yt-
ligo kontokten med servicemönniskor,

Desso re:ervoticner vor {ruktonsvört påtogligo och ingov en tri:t
kö ns lo.

f iggonde born som !tröckte from hönder mot en förmörkode,
och med oll rött, ens eventuello sjölsligo tillstönd och mon flyddc
in isolen för ott löto den sopo undon det döri9o somvetet för
en stund, Vi lömnode det stenbemöngdo grö Opcrto dör luften
iblond blev svår ott ondos och ökte till hovet och bodode oss bort
frön "verkligheten".

Hör syntes en onnon kotegori, det kostode nömligen 2 esc. ott
kommo in pö bodplotsen I Desso kontroster vor vidrigo och jog
undrode över hur de 'privilegierode,' mönniskorno sög pö förhöl_
londeno isitt lond, Av vod jog förstod blundode de mycket och
onsög t. o. m. portugiserno Iör,'loto och slöo, kon inte kloro sig
(onolfobetismen) uton nögon möste hållo i tyglorno öt dem..,,,
Over grunden til detto reflekterodes tydligen inte,

Aktenskopet verkor i mycket ott voro en stotussok. Morolens vök-
tore höller sino vingor över somlivet tills kyrkons völsignelse ör löst
och som följd ov detto ör prostitutionen tömligen utbredd.

Efter knoppt en vecko i Oporto steg vi på ett tå9 som förde
oss hemöt.

Sott sö lönge jog kunde skönjo något och stirrode ut genom
fönstret. Sög smö utsinode floder och torro dkror och vinberg,
olivtröden ly:te silvergrö och det vor mycket vockert..,

Till sist sög jog boro de vito, sondfylldo flodförorno som vind-
londe följde löngs spdren och mörkret föll.

3l



Det är din värld oekså -fler kvinnor i potitiken !

Inför höstens val riktar vi, undcrtecknade hvinnoorga-
nisationcr, dessa uppmaningar till kvinnorna i Sverige:

1. Ta reda på vad de olika partierna vill uträtta -
inte minst i frågor som gäller kvinnors villkor.

2. Rösta på valdagen 15 scptembcr.

3. Gå med i cn politisk organisation - bc;rja delta sjll-
va i det politiska arbctet!

Politik är allr det som Du har omkring Dig: Dina
rnöjlighetcr till arbete och fritid, plancringen av bostäder,

butikcr och kommunikationer i det områdc där Du bor,
Dina barns utbildningschanscr, de dinas möjlighcter till
sjuk- och åldringsvård. Allc dctta och myckct mer är be-

roende av den politik som förs i Din kommun, i Ditt län,

i Ditt land, i Din värld. Var med och bestäm dem!

Stockholm den 15 augusti 1968.

Öpptt brev till kvinnorna:
Politik har av tradition ansetts vara en uppgift endast

för män. Der är kanske inte så underligt, att den åsikten

på. många håll finns kvar, cftersom kvinnorna i Sverige

bara haft rösträtt i 50 år. Mångdubbelt flera män än

kvinnor sitter i alla politiska församlingar - från riks-
dagen och till dc kommunala nämnderna. Av riksdags-

ledamöterna är t. ex. bara 13 procent kvinnor.

Mcn kvinnor är inte ointresserade av politik. Dc röstar
lika flitigt som männen vid cle allmiinna valcn, och över
200.000 kvinnor är medlemmar i de politiska partiernas
kvinnoorganisationer. Varför är det då inte flera kvinnor
nied och bestämmcr?

Vi tror att utvccklingen leder till jämlikhet mellan kö-
rren, också när clet gäller att ta politiskt ansvar. Men fort-
farande finns många hindcr att övervinna. De kan övcr-
vinnas - mcn bara om vi kvinnor aktivt arbctar för
det. Vi måste träda fram, vi måstc visa vad vi duger

till och att vi är bercdda att ta Ansvar. Vi måste självr
ställa krav på att få vara rned i samhällsarbetc.

C en t erns kainnof örbund L olk p ar t i et s levinno t' örbuntl
F'redrika-Bremer-t'örbundet Ilögcrpartiets leainnot'örbwnd

Saeriges Husmoderst'öreningars Rikst'örbwnd

K oop erativa Kvinno gille s t' örbwnd e t
Socialdemokratiska kainnoförbundet

Värusterpartiet Kornmunisternas lepinnoråd

Yrkeskvinnors Klwbbars Rilesförbwnd

BAGARMOSSEN: BROMMA:

Bogormossens
BlomsterhEndel

Lagaplan - Telefon 39 19 39

Expresslotter Snabblotteri
Tombolalotter Kvicklotteri

Lägre priser, snabbare leveranser

Illustrerad prislista på begäran

G. V. GAJNER AB
Alviksviigctt 47, IJox 15039

161 15 Bromma 15.

T'el. 08/25 84 00.

STOCKHOIM:

Kiöllonders Måleri AB

till Eder tjänst

Odelbergsgatan 22

121 63 Johanneshov
Tel. 59 30 40 - 59 31 30

IIEIIII
TU- Radio - Transistor

alltid ett fynd hos

STOCKHOIM:

I

Blekingegatan 6, Stockholm
Tel. 40 9611

IIIII

Nyheter vorie veckq

O. L:s
Manufaktur

Emågatan 29 Bagarmossen

Tel. +g ot +z

Allt i branschen
(kvällsöppet)

Evas Fruktshop
Lagaplan 6 - Bagarmcssen

Telefon 49 58 87

Gallerl
PATAMEDES

- i det nya galleriet i gammal
kwltwrmiljö.

Utställningar a'u modernt
måleri ocb slewlptwr.

Kåkbrinken 14, Stockholm C
(Gamla Stan)
Tel. 2015 60
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FRÅN LÄSEKRETSEN

En kvinnlig kamrat skriver till oss

"Vi Kvinnor" är en utmärkt tidning. Men - clcn
handlar mest om "stora" kvinnor, ,retenskapskvin-
nor, förfartarinnor. Har man tänkt på det på ticl-
ningcn? De stora problemen skall näturligtvis be-
handlas och ventileras, både de här hemma" och ute
i världen.

Men - varför inte en sida cller åtminstone en
spalt för de kanske små problemcn. En diskussions-
spalt eller dylikt där vanliga enkla kvinnor med sex-
årig folkskola vågade sig fram (finns många, många
sådana kvinnor). I vårt samhälle finns irrte ba.a iä-
tcllcktuella. Har man tänkt på det på ,,ViKvinnor,,)

I den här så kallade dikten finns väl varken rim
eller reson - dct vore så roligt ändå om ni kunde
pussla in den någonstans i "Vi Kvinnor,'. Den är
nerklottrad på en tågresa hem - kanskc den kunde
ge något till någon som känt det som jag. Man blir
ibland deppig och vill fly från alltsammans när man
känner sig slut till både kropp och själ och allt
känns misslyckat. Man scr inte längre sitt eget värde
som människa. Man måste komma ur detta och sc
framåt, aktivera sig.

Det var någon ändå jag känt som kom
så gammal och stödd på en käpp. . .

Inte var det väl honom jag tänkt uppå,
inte var dct väl till honom som tankarna gått!
när jag gråtit för atr det blivit "51" -

Jag for hem igen till alltsammans.
Något hadc förändrats.

\a.nsfe är det något man borde förstå -eJ lsolera stg.

Kanske finns det större problem
att tänka på.
Mycket större än mina minsann.

Kanske vara någon till hjälp.
Människor lider i Victnam -

Mia

Nu hoppas vi att många läsare skall följa vår
kr.'innliga kamrats exempel och därigcnom fylla den-
na spalt - ellcr hela sidan - i varie nummer.

Den omskrivna dikten

Den dag jag for bort
från alltsammans
allt kändes förvirrat och svårt
Att lämna allt som man strävat för
som varit vårt.

Jag for till min barndoms stacl.

Hoppades finna något från förr -något att minnas 
- något jag skrivit där.

Någon enda rad 
-men nej, inget var mig längrc bekant.

Ingen fanns kvar,
hacic ej längre cn cnda anförvant.

Jag vandrade gator upp och ner.
Allt var så förändrat,
trodde ej att sådant sker
i min barndoms stad.

Då jag råkade vända mig om.

Red.

LITEN
PRISTÄVLAN
Gamla dikter
Vor står desso roder? Angiv skoldens
och diktens nomn.

1. Guldet fick mokt ott förtrycko...
2. Min egen klogon vill jog ödmjukt drön-
ko..,

Svor före den 1.11 1968 till Vi Kvinnor.
Box 3021, 161 03 Brommo.

Först öppnode rötto svor belönos med
en bok.



För Vietnams kvinnor och barn

Sedan föregående redovisning har över
l1.ooo kronor influtit i vår solidaritets-
kampanl för Vietnams kvinnor och barn.
Tar man hänsyn till att en stor del av redo-
visningsperioden omfattar sommatmånader-
na. då mycket litet sker i föreningslivet"
nråste resultatet betecknas som mycket gott.
Ä andra sidan vet vi att det obarmhärtiga
kriget i Vietnam inte tagit semester! Nu när

hösten kommit måste vårt stöd åt \rietilam!
hvinnor och barn åter intensifieras i med-

vetande om att varie form av solidaritet
m:d dern är oerhört betydelsefull.

Det händer att någon bidragsgivare skri-
ver till oss och är orolig för att hans eller

hennes bidrag inte konmit oss tillhanda ef'
tersom det inte återfinnes i redovisningen,

Ingen behöver vara orolig för det. Har bi'
draget insänts på vårt postgiro 5 13 23 så

konrnrer det ocksi oss rillhrnda. Man masre

enellertid komma ihåg att en tidskrift inte

är en dagstidning. En tidskrift tar lång tid
att frrmställr. Så finns bidraget inte med i

redovisningen beror det helt enkelt på att
det influtir efter ttt redovisningslistan läm-

nrts till tryckeriet, vilket i regel måste ske

I å 4 veckor innan tidningen utkommer. De

bidrag som under mellantideI inIlyter kan

rlltså redovisas först i nästföljande nummer

rv vir tidning.

Rosa Norling, Göteborg
Ernsr Stdåf, Stockholm
Elin Andersson, Vällingb-v
Dolores Greiff, Norra Vi
VtI(-kvinnor, Hägersten

Hildegard Liedholrn, Enskede

S.-B. Bergh, Stockholm
Auna Bernhard, Skärblacka

Västerviks SKV-avd.
Lster Lundin, Johanneshov
V. Hellsten, Hägersten

Hälsingborgs SKV-rvd.
Elin Johansson, V:r Frölrrndt
Maia, Stockholm
Soiveig Hansson, Farsta

Ma1' Ståhl, Älvsiö
Sarr Liedberg, Göteborg
Brit Hedman, Rotebro
Gm Mia Enrsheimer, Stockirolnr.

bössinsam[.
Fluskvarna SKV-rvd.
Mölndals SKV-avd.
Malrnö SKV-avd"
Anny Ohman, Porius
G. Fröbonr, Porjus
Flildur Lönnström, Porjus
I ljrlnrrr Johrrrsson, Udder rllr
Brita Hjort af Ornäs, Stockholm

Annr Rinkin-Brick, Stockholm

Luleå SKV-avd.. listinsaml.

Transport 94"644:76

5:-
25t -

50: -
1n, -

15r -

-50r -
2Ct *
25t -aö. _

4.505 r -

100: -

800: -

15: -
525t 1A

Aresta SKV-avd.
Kribergs SKV-avd., Göteborg
Ceotrala SKV-avd., Göteborg
V:a Lundby SKV-avd., Göteborg
Majornas SKV-avd., Göteborg
Rjurslärts SKV-rvd., Cöteborp
Älvsborgs SKV-avd., Göteborg
Piteå-Munksunds SKV-avd.
FIä!lerstens SKV-avcl.

V. Risberg, Enskede

Maj Johansson, Stockholm
Einar Larsson, Hägersten
K, Krrlsson, Stockholn
Gustrf Nilsson, Älvsjö
Karl Johansson, Kinna
Glnr.or Norlin-Sigurs, Bollnäs

Hans Ekvrll, Stockhoim
B. $(iking, Stockholm
[. L. Iir]ssoni ltocKlrolni
C)lga Krrlsson, Spångo

i\rne lvarsson, Hofors
Sigrid Wälivaara, I(irunr
VPK, Nora stad

Birgitta Malmsten, Solnr
K. li. Pedersen, Boclen

Irma Scherling, Göteborg
A. Gustavssol, Södertä1je
Ernst Lindgren, Stockholm
Ture Johalsson, Stockholm
G. Grevius, Västervik

Lille Vu Vang Coung 5 år irån byn
Luu Phuong. Sex av hans syskon dö-
dades på en gång av US-lromber och
själv blev han svårt sårad (disebled)

Carl Hedell, Borlänge 100: -
Brage Svensson, Matfors 25: -Theres Krigh, Långsele 25t -S, Sundström, Johanneshov 1OO: -[,rih Helin, Båtskärsnäs 50: -Anna Lindberg, Kolsva 10: *
A. K. Carlsson, Huddinge 25t -Allan Pettersson, Surahammar 25t -Gerda Ledin, Stockholm 10: -Allan Osterberg, Hofors 25, -Herman Hiiber, Obbola 10: -O. S. \festerberg, Kiruna 15: -Göte Strandberg, Sundåsen 10: *
Margareta Engvall, Stockholm 10: -Alfred Sundin, Stockholm 25: -\['ivi Karlsson, Jolranneshov 2Ot -Gurlie Lindströn, Solna 10: -Elsa, Astrid, Martin, Eskilstuna 50: -Valborg Holmberg, Luleå 10: -Erik Lundemark, Luleå 10: -Elis Thomasson, Areavaara 10: -
Johannes Lindbäck, Korpilombolo 1C0: -Kerstin Jarlön, Johanneshov 100: -Ester rVahlund, Stockholm 100r -P. O. Johansson, Bollnäs 2A: -Astrid o, Karl Otto Zrmore, Stock-

holm 25t -Evert Patriksson, Trollhättan 2a: -tydia Orblin, Bandhagen 5:-
A. M. Flermansson, Fatsta 25. -C. Erlandsson, Stockholm 5: -K, E. Teckling, Gamleb."" 5: -
John o. Elise Nilsson. Tyresö 25: -
E. Srndberg, Partille 25t *
Tolda Sandblad, Handen 50: -K. E. Stålhandske, Sundsvrll 20: -H. Persson, Landskrona, listinsam[. 12t]:-
Minni Lesse. Borås 2At-
I. Malmqvist" Enskede lC: -
B. A. Magnusson, Kristianstad 25t -
Anonym givare 25: -
Anna Medin, Göteborg 1C: -B. Lric.son, Göreborg 5: -
Carin Hermelin, Frlun 25: -
Bror Malmqvist, Malmö l0: -
Herrnan Asmrnis, Johanneshov 5C: -
Elre-Maj Fransson, Väddö 25t -
Ester Lundblad, Stockholm 15: -
Tirore Björk, Hallstahammar iC: -
N{arg. Sterner, Tumba 25: -
NN, Göteborg 75:'-
Ingrid Boström, Kopparberg i0r -
G. Ek-Thorborg, Stockholm 25r *
E. Hedin, Junsele 2At -Jloi Kolmodin, Höganäs lCCr *
Fru M. Vrl[, Johanneshov 3c: -
Siidertälje SKV-avd. 8: 5C

Torsten Lilia, Skärholmen 50: -Dr Ruby Lird. Stocklrolm 100: -Alonym givare 50: -
Ernst Nilsson, Bromma 1C: -
Olle Nygren, Husum 500: -
Arne Viklund, Junsele 100: -

Kronor I05.822: 3t'
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