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lunCeringcff
ett och annat

Det hiir n-red titlar är tydiigen e'tt
n-rycket besvärligt kapitel så fort det
gäller kvinnor. Man kan ha aldrig så

geCigna )'rkeskunsIaper förvärvade
under en lång utbildning ciler år av
praktik, så blir det i alla fall f r u el-
ler f röken den och dcn. Precis
som om civilståndet vore det enda
intressanta hos en kvinna!

Det slog oss häromdagen då vi ög-
nade ett reportage i den annars så

utmärkta tidningcn Vi. Pteportagct
gällde en tidning ute i landet ocl'r

till de tsamma hacie f ogats ctt por-
trättgalleri där medarbetare av skil-
da slag prcsenterades. Där var chef-
reCaktören, en annan redaktör, yt-
terligare en redaktör som tydligen
sysslade med lay-outen, där var
sportchef en, biträdanCe r-rattredak-
tören, annonslionsulenten. Och sist
i raclen fru Malm.

Nu undrar man bara: vad gör en
f r u på en tidning?

Klart fflan kan gissa: Kanske är
hon redaktionssekreterare, kanske
redaktör med fackliga frågor som
specialitet eller kanske är hon kon-
torist.

Det här att nonchalera kvinnors
yrliestitlar och göra civilståndsbe-
teckningen till det huvudsakliga fö-
rekommer lite varstans. En kollega,
en duktig, ambitiös journalist, stolt
över sitt fina betyg från journalist-
institutet, tänkte skaffa sig en s. k.
kontobricka vid ett större modehus
i huvudstaden. På ansökningsblan-
ketten fanns plats för namn och ti-
tel. Hon skrev naturligtvis journa-
list. När kontobrickan kom stod det
emellertid präglat med hållfasta
tryckbokstäver (versaler på fack-
ket) FRU NN.

Förmodligen hade man väl gått
rill tolkbokföringen för att få reda
på att journalisten NN var gift. Hur
ska nu detta tolkas? Räcker inte
hennes eget yrke och den inkomst

l'ering

det ger, som garanti för att få köpa
kläCer för en tusenlapp på konto?

Eller ta den kvinnliga överläka-
ren som ofta får ett f r u inklämr
r-irellan titeln och namnet. När ser
man motsvarande ifråga om en man-
lig läkare? Då räcker det med yrkes-
titein.

Vi hrr inte tagit upp det här för
att kvinnor skulle vara särskilt ti-
telsjuka, utan helt enkelt därför att
det vi här påtalat utgör en del av
mönstret i den traditionella köns-
rolisr"rppfattningen. En kvinna är an-
tingen en f röken eller tru och
rir hon det senare så är det hennes
huvudsakliga uppgift att vara fru,
sen må hon vara akademiker eller
f abriksarbetare hur rnycket som
helst.

Visst f inns det många kvinnor,
som hamnat i yrken som inte be-
traktats som särskilt "fina", och som
dlri:ör hellre vill tituleras fru eller
fröken. Och där har vi ytterligare
en fördom atr bekämpa. Så länge ett
jobb är samhällsnödvändigt, så i,r
det också fint!

Men låt oss till att börja med hål-
la på kvinnans rätt att bli titulerad
som hon själv vill.

En annan sak: När ska reklam-
makarna PR-männen/kvinnor-
na - börja tänka i mera tidsenliga
banor?

För lite sen mötte oss i en av
Stockholms tunnelbanestationer err
stort reklamplakat där man såg en
man som lekfullt höll i ett sop-
borstskaft. Framför sopborsten låg
en hopknycklad pappersboll. Text:
Min man giliar att spela golt' med
den nya si-ocb-så-borsten.

Nu vill vi fråga, för det första:
I(unde han inte lika gän-ra ha sopat?
Det finns karlar som sopar.

För det andra: Kunde inte karln
fått lov att själv uttala sig om den
nya borstens förträfflighet?

De som vill en annan och förnuf-
tigare könsrollsfördelning än den
gamla får tydligen inte bara intres-
sera sig för grundskolans böcker,
utan måste också börja intressera sig
f ör de institut som utbildar PR-
män/kvinnor. Den moderna PR-
verksamheten lär ju ha en oerhörd
inverkan på folk. Tänk vilket fint
bidrag den skulle kunna ge åt jäm-
likhetssträvandena.
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Saenska Kaannors
Vänsterförbund
uppstod ir l93l och har utvccklats ur för-
cningcn Frisinnade kvinnor, som ildades
1914. Dct byggcr på samarbete mellan olika
åsiktsinriktningar och har därvid alltid häv-
dat sin tro på kvinnornas särskilda uppgift
för fredens sak och sin övertygelse att sam-
hället måste omdanas till att motsvara även
dc kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan mai 1946 svensk sektion
av Kvinnornas Demokratiska Världsförbund
(KDV), som omfattar över 200 miljoner
kvinnor i 80 länder. KDV och dess natio-
nella organisationer kämpar för att vinna
och praktiskt förvrekliga kztinnornas rättig-
beter: rätt att rösta och rätt att väljas, räm
till arbete, till lika lön för lika arbete och
till befordran; rätr till undervisning och yr-
kesutbildning och till social trygghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella organisationer
kämpar för att tillförsäkra alla barn ett
lyckiigt lia i trygghet' undervisning och
goda bostäder, hälsovård, sund litteratur,
goda fritidssysselsättningar. KDV vill sam-
la all världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar av
f reden.



all-roundbok
i kuinnofrågor

Den flicko som völjer bilmekonikerns yrke kommer ott

uppmörksommos frön oliko höll. Möngo ung-

domor byter yrke men byter den flickon yrke kommer

det ott i ötskilligo debotter onvöndos som

bevis för ott flickor ör olömpligo som bilmekoniker.

Ingrid Ferdriksson, ung samhällsvetenska-
pare och känd bl. a. som kvinnan bakom
Arbetsmarknadens Kvinnonämnds under-
sökning om könsroller i läroböcker, har
redigerat en utmärkt antologi om könens
iämställdhet. Hon har samlat en rad delvis
mycket unga experter ikring sig och resul-
tatet är en innehållsrik, rolig och lärorik
läsning.

Ulf Boethius ger en historisk åter-
blick, som är nyttig när man vill försöka
förstå och förändra det nuvarande läget.
Kvinnorna har i alla tider utfört tungt ar-
bete - illa betalt - och började redan i
slutet på tTOO-talet och början på 1800-ta-
let invadera en del "manliga" yrken inom
näringslivet, med hjälp av licenser och tras-
sel kan man föreställa sig. Först 1858 ge-
nomfördes nämligen myndighetsreformen,
den gifta kvinnan blev dock principiellt
likställd med mannen så sent som 1921.

1845 var endast var fjärde stockholmska
gift och vartannat barn i huvudstaden föd-
des utom äktenskapet. Man kan tänka sig
hur dessa barn och mödrar hade äet.

Annika Baude skriver om Arbets-
givarna och kvinnorna. Kvinnorna åter-
finns stadigt i de sämst betalda yrkena. I
den offentliga förvaltningen befinner sig
42 procent av kvinnorna, men bara 4 pro-
cent av männen i de fem lägsta lönegrader-
na och tendensen är densamma på den pri-
vata marknaden. Kvinnornas högre från-
varostatistik kan kanske delvis förklaras av
dessa förhållanden. "Sjukfrånvaron" är näm-
ligen alltid högre i lågavlönat arbete har
man funnit. Många arbetsgivare kan ej
anställa kvinnor därför att toalettfrågan
inte är löst!

Mai-Britt Sandlund behandlar
Arbetsmarknadspolitik för båda könen.
Hon efterlyser en arbetsmarknadspolitik
samt verkligen inriktas på att åstadkomma
iämställdhet mellan män och kvinnor på
arbetsmarknaden och redogöra bl.a. för
ILO:s (Internationella Arbetsorganisatio-
nen)) rapport om de förvärvsarbetande

kvinnornas situation i världen - tidigare
nämnd i Vi kvinnor. Den dolda arbetslös-
heten, omskolningen och arbetsvården be-
handlas även.

En av de intressantaste artiklarna svarar
Ingrid Fredrikson själv för, Ut-
bildning till jämställdhet. Med övertygande
siffror belyses flickornas ofta planlösa och
olämpliga val av utbildning och yrke. I de
bäst betalda yrkena och den mest krävande
utbildningen lyser de med sin frånvaro
trots höga studentbetig. Alltför Iätt påver-
kas de av sentimental veckotidningsjourna-
listik och påträngande annonskampanjer.

Gunnar Fredriksson Stock-
holms-Tidningens chefredaktör - redogör
för de olika partiernas kvinnoprogram och
granskar hur respektive partiers praktiska
politik svarar till programmen ifråga.

Anita Gradin framhäver att den
sociala tryggheten ingalunda är lika för de
båda könen. Manliga och kvinnliga arbets-
tagare betalar lika pensionsavgifter och ar-
betsgivarnas ATP-avgifter är desamma för
män och kvinnor, men ändå utgår bara
änkepensioner, inga änklingspensioner för
att ta ett exempel.

Margareta Ekström påpekar hur
förljugen och kvasieromantisk uppfattning-
en av kvinnorna är även hos filmgenier
som Antonini och Ingmar Bergman.

Joachim Israel behandlar könsrol-
ler och sexuellt beteende. Mirjam Is-
rael redogör för några intressanta under-
sökningar om barnens situation i den nya
familien och Gunnel Thörnander
- känd från några bra radioprogram -beskriver de svårigheter en ung kvinna mö-
ter som försöker att behandla sina manliga
kamrater på samma sätt som sina kvinnliga.
Att bjuda på fika missförstås gärna.

Annika Johansson redogör för
barnens ställning i Israels kibbutzer. L e n-
nart Holm belyser hur stadsplaneringeu
bidrager till att konservera gamla attityäer
och Ingrid Jussil redogör för en un-

dersökning av servicehus, som kollketiv-
husen nu kallas.

Rita Liljeström tar upp frågan
"kvinnlighet" kontra "manlighet" och hur
dessa schabloner omhuldas och bevaras från
barndomen.

Bror Rexed gör en anatomisk och
fysiologisk jämförelse mellan män och kvin-
nor.

Björn Beckmans bidrag är en sti-
mulerande studie av den emanciperades svå-
righeter. Omgivningen har svårt att accep-
tera att en man inte bara "hjälper till" utan
självklart har samma ansvar för barnen
som modern. T. o. m. amningen kan man
om det behövs, dela på, fadern dock med
hjälp av flaska.

Denna bok, eventuellt kompletterad med
Kvinnans jämlikhet (Tidens för-
lug kr 11 :-) och Sociala Meddelandens
barnstugenummer (Socialstyrelsen kr 7: 50,
vid rekv. av 5 ex. 20 procent rabatt) tyc-
ker iag vore ett utmärkt material för stu-
diecirklar. Inte minst för att en del artiklar
säkert väcker opposition och för att boken
faktiskt är rolig. Själv instämmer jag helt
med det mesta, men ibland erinrar jag mig
ett råd som en gammal rösträttskvinna gav
sina medsystrar: Flickor, slåss inte
på hemmaplan!

Det är oerhört viktigt att män och kvin-
nor delar hem- och familjeuppgifter, att en
ny sexualuppfattning accepteras, det är helt
enkelt nödvändigt och säkert blir det inom
nägra årtionden självklart även om vägen
till detta mål ibland synes oss knegglig och
lång. Förutsättningen är dock att hvinnans
ekonomiska iämlikhet blir en realitet och
inte en skrivbordsprodukt, och till det
fordras lika lön, lika utbildning, barnstu-
Bor, nya skolor, nya serviceanordningar.
Här måste huvudstöten sättas in. Låt oss
inte glömma det.

Eva Palmaer

Ingrid I'ridribsson: Könsroller. Verclandi-
clebatt, Bokt'örlaget Prisma. Kr 14:50.



det omöfliga offret

Alice Herz hade arbetat för fred och frihet
redan innan hon flvdde från Hitlers rike
i början av 1930-talät. Den mest brinnande
önskan hon medförde när hon undkommit
från Nazityskland var att varna folk och
regeringar från att följa i Hitlers fotspår--.

Vi kånde Alice Herz vål både personli-
gen och genom en omfattande brevväxling.
Hon vai en ovanligt kunnig, intelligent
människa och få personer är så förfinade,
känsliea och människoälskande som hon
var. Långt innan hon blev omtalad i nyhe-
terna aniåg vi henne vara sällsynt förnäm-
lig."(Artikelförf. omtalar och citerar två med-
delanden som han nyss fått från Alice Herz-
Det ena är ett brev från Lincoln, det anclra
två uttalanden av Drew Pearsson i april
re4s).

På'aftonen den 16 mars 1965 tände Alice
Herz eld på sig själv på en gata i Detroit
ro- ptot"it mot Amerikas aggressionshand-
lingai i utlandet och särskilt mot Ameri-
kas" uppträdande i Vietnam. Hon hade sänt
eeneräliekreterare U Thant ett meddelan-
äe, förklarande sin handling. Hon skicka-
de oss en avskrift av brevet. I det ankla-
gade hon president Johnson-för att han äm-
iade använda Amerikas militära styrka till
att utplåna hela länder. Hon uppmanade
det amerikanska folket att inse att de blivit
bedragna av alla sina presidenter efter det
andra- världskriget och av en kongress som
bevilfat ändlösi miliarder för en arsenal
av förstörelsemedel. Amerikas folk bär så-

ledes "ansvaret för att avgöra om denna
värld ska vara en god plats att leva på för
a I I a mänskliga varelser eller om den ska
spränga sig i luften.
^ 

Heines -handling var inte €tt uttrycli
f ör desperation utan f ör tro. "Under det
att iag^ för att göra mig hörd har valt
buddhisternas död i lågor så bör Amerikas
ungdom ta ledningen i riktning mot livet."

Med svåra brännskador låg Alice Herz
elva dagar i plågor på ett sjukhus i Detroit
innan hbn dög undär sitt försök att väcka
Amerikas samvete.

Alice Herz' offer var ovanligt eftersom
hennes hängivenhet för mänskligheten var
ovanlig. Hon ville med sin egen kr-opp bloc-
kera ÄänShlighetens tåg mot undergången.

Alice Herz gjorde vad hon giorde för att
"söra mig hörd". Men faktum är att hon
i ä k e biivit hör/C. Några få tidningar

4

Ur en s'edaktionell artikel
i The Mincrity of One,
mai 1965

här och där har haf t korta notiser, men
praktiskt taget heia den amerikanska pu-
bliken har bestått av dem som alclrig hört
orn hennes offer och av dem som hört men
blivit oberörda. Endast ett ganska litet an-
tal människor - Alice Herz' vänner och
liktänkande - har varit verkligt gripna.

Hennes sätt att protestera var makabert
men trots detta visade sig den syn på Ame-
rika som hon byggde på ha varit alltför op-
timistisk. Hon räknade med att det hos
den amerikanska publiken shulle finnas vis-
sa anständighetsbegrepp. Det var sådana
elementära begrepp som fanns i Sydviet-
nam och därför blev buddhistpräste,rnas
offer av sig själva meningsfyllda och ef-
fektiva.

För att den amerihanska publiken skulle
påverkas av en handling sådan som Alice
Herz' hade det behövts att den fäst större
vikt vid ett människoliv än den gör.

Det krävs en viss grad av naivitet i fråg,r
om motiv för att uppskatta en sådan gär-
ning som Alice Herz'. Denna egenskap ä1

fullitändigt främmande för amerikansk
mentalitea. Man behöver tro att det finns
verkliga principer, övertygelser och etiska
premisser och inte endast se de,n som ett
ånpassbart råmaterial i offentliga. samman-
hang. Härför måste man vara klok, inte
smai:t, uppriktig inte slug, renhårig inte be-
räknande. Men vi är förstås en smart, prag-
matisk nation. Vi vet vad livet handlar om.
Vi vet att leva betyder att vinna rikedom
och maht och att allt tal om principer,
övertygelser och tro endast är ett av de
hjälpmedel med vilka man vinner rikedom
och makt. Skulle vi kunna tänka oss att
välia en president som verkligen tror på
de 

.principir 
han framlägger? Nei, en sådan

man skulle vara alltför "dumb" för att skö-
ta våra sluga affärer! Inte heller skulle vi
tolerera i vära kyrkor en präst som insi-
sterar på en bokstavlig tillämpning av det
han predikar. Var och en som tar sina åsik-
ter på blodigt allvar, envar som betraktar
cleni som något mer än lek med ord han har
en felaktig bild av vad livet rör sig om, han
är naiv, barnslig, med tindrande ögon eller
än värre - en fanatiker, en revolutionär,
en kommunist.

För att uppskatta ett stort personligt
offer måste man också vara generös. Ty en-
dast den som kan ge, verkligen ge, förmår
uppskatta att andra också kan ge, att en

gåva inte alltid är vad vi i Amerika vet att
den är: en investering, beräknad att ge
större vinst. De som fått lära sig att gå ge-
nom livet och ta för sig är varken generösa
givare eller mottagare. Hur kan de tro att
någon annan ger generöst, självförglöm-
mande, av ideella skäl? Och om någon verk-
ligen gav så skulle man anse honom för en
abnorm personlighet, en dåre eller sinnes-
rubbad.

Ett offer till det yttersta sådant som Ali-
ce Herz' kräver för att imponera på män-
niskorna och uppfattas som meningsfyllt att
folk förstår att fakta är vad de är, helt en-
kelt därför att de är vad de är. Men det
amerikanska folket som genom annonse-
ring vants att räkna med klar skillnad mel-
lan fakta och påståenden, detta folk som av
sin regering lärts att uppfatta dess aggres-
sioner som strävanden för "frihet", detta
folk som påverkats att bortse från sådana
f akta och sådana kunskaper som stride,r
mot önskvärda politiska må1, utsatt för
världens mest enkelriktade press för
detta folk är det inte givet att Alice Herz'
offer gjordes endast därför att det gjordes.
Antingen fullständig tystnad eller begravt
tillfälligt omnämnande i pressen förmådde
med lätthet dölja denna händelse och där-
med göra dess effekt på offentligheten till
något som aldrig hänt.

Allt detta innebär att för a1t en protest
ska vara effektiv så krävs det ett visst mått
av anständighet och mänskliga känslor hos
dem man vill väcka. Gandhis metoder skul-
le aldrig förmått lösgöra Indien från ocku-
pationsmakten om den varit amerikansk i
itället för engelsk och det som kan upp-
skaka Saigon och Hue märks knappast i
Vashington, New York eller Detroit.

Alice Herz visade att hon ägde utomor-
dentliga mänskliga egenskaper, bland dem
var tron att Amerika bekymrar sig, att
Amerika blir moraliskt upprört och hränkt.
Någon grad av sådan optimism är nödvän-
dig för att beva a ens sunda förstånd. Där
går gränsen mellan socialref ormatorn och
desperadon. Alla som -hoppas på samhälls-
förändringar i stället för att siunka till
förtvivlans likgiltighet måste hålla fast vid
detta. Men hur sorgligt är det inte att den-
na optimism ej kan anses berättigad med
hänsyn till fakta!

Overs. A. A.
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En stillo och olltigenom vördig demonstro-
tion genomfördes den 12 moj sent på

kvöllen utonför den omerikonsko ombos-
soden i Stockholm. Det vor SKV-kvinnor i

Storstockholm som pö detto sött ovslutode
sin örskonferens som tidigore under kvöl-
len genomförts i ABF-huset.

Vor och en tönde ett grovljus, som en

lågmöld men dörför inte mindre hormfylld
protest mot omerikonornos oröttfördigo
krig i sydostosien.

Under vorje ljus plocerodes ett kort dör
vor och en skrivit sin speciello hölsning till
den omerikonske ombossodören och hons
regering i Woshington: "Stoppo mördon-
det!" "Gör slut på kriget i Vietnom!" "Vi-
etnom öt vietnomeserno !" "Viso respekt
för Genövefördroget!" - vor nögro ov de
texter som kunde lösos.

sitt

"fortsätt kräua slut på kriget. r r .

Ur ett brev frön Vietnomesisko
kvinnors union, undertceknot ov
Phon thi An.

"Låt oss först berätta hur rörda och
tacksamma vi är att höra om de röster
av protest som höjdes över hela värl-
den och som starkt fördömde de ameri-
kanksa imperialisterna för deras använ-
dande av giftgas rxot befolkningen i
Sydvietnam.

Vi är mycket tacksamma för de snab-
ba aktioner som igångsattes av organi-
sationer och enskilda. De många röran-
de bevisen för stöd, som visats oss från
skilda länder, organisationer och per-
sonligheter utgör för oss en stor upp-
muntran och stimulans. Vi riktar oss

till alla dem med ett teck från djupet av
våra hjärtan.

Som ni vet var det den amerikanska
regeringen själv som den 22 mars till-
kännagev att olika slag av giftgas hade
kommit till användning i angreppskri-
get i Sydvietnam. Tillgripandet av giit-

gxs, vilket sedan länge fördömts av
mänskligheten, är en skandalös förbry-
telse mot Gendvefördraget av år 1.954
beträffande Indokina, ett brott mot
\il/ashingtonkonventionen av är 1922
och Gendvekonventionen av är '1.926,

som bannlyste användandet av kväv-
B2S, gif tgas eller liknande gaser, lik-
som andra analoga förintelsemedel.

Den amerikanska nyhetsbyrån UPI
bekräftade ånyo den 23 mars att de
amerikanska stridskrafterna introducc-
rat ett slags kemiska medel (CN, DM
och OS) i Sydvietnam för arr 'lugna ner
rebellerna'. Dessa rrredel skulle framkal-
ta tårflöde och starka illamåenden och
kräkningar och irritation i andningsor-
ganen. I själva verket. är dessa gaser dö-
dar-rde och har dödat många människor.
Enligt rapporter från Sydvietnam mor-
gonen den 28 januari 1965 utförde två
bataljoner reguljära styrkor, eskorte-
rade av milis och 25 stridsflygplan och
113 amfibievagnar en räd rnot byt
Höa HiAp i Phri-yän-provinsen. I suc-

cessiva vågor bombade USA-planen,
förda av amerikaner, denna fredliga by
och fällde först sprängbomber, sedan
giftgas.

Vad var resultatet? 80 invånare i byn,
bland dem många kvinnor och barn,
dödades. Många andra skadades av bom-
ber och splitter och påverkades av ga-
ser. De överlevande som förlorade med-
vetandet till följd av gasanfallet släpa-
des till fängelse, bundna med rep om
händerna. Sådana förbrytelser skiljer sig
i verkligheten inte från dem som fascis-
terna gjort sig skyldiga till.

Vi skulle också vilja informera er om
en annAn händelse: Enligt västliga och
Saigor-rrapporter kom den l6 mars 1965
amerikanska bombplan plötsligr från
Da-nang och anföll en skola i Hoa-
thun-byn, Hoa-Var-rgdistriktet i Quang-
provinsen omkring 5 engelska mil
från Da-nang. (Da-nang har förvandlats
tiil en viktig flygbas där många ma-

Fortsättning på sidan lB



hur blstår vi
Urländerna bäst ?

Slopo helo expertverksomheten, öndro hondelspolitiken och ge stotligt goronterode lön i stöllet

åt U-lönderno.
Bro. Men under tiden dör kon. Experterno kon foktiskt göro en positiv insots.

Skulle det inte göro en viss skillnod om vi upphörde ott som vi f. n, gör hör på jorden, onvöndo

örligen 120 miljorder dollors till rustningor?

Desso och möngo ondro synpunkter fromfördes vid Vi kvinnors estroddebott i våros, från vil-

ken vi hör ger ett utförligt referot. På estroden deltog med. dr Andreo Andreen, förfottoren Jon

Myrdol, lektor Evo Polmoer, teckningslörore Jon Thomoeus och byråchef Torvold Akesson, Som

ordföronde för debotten fungerode Vi kvinnors redoktör Birgit Jonsson. Och lokolen som rymde

drygt 200 personer vor fullsott ov en intresserod publik.

Författaren Jan Myrdal inlcdde debattcn med att säga att
man kan jämföra den- här frågan med när rnan på- slutet av förra
århundradet talade om hjälp för de undelutvechlade länderne,
hiälp för de fattiga. - Som älla vet var det inte den hjälpen som
sfeläd" någon roll. Det som arbetarklassen en gå-ng drev fram -
i^Sverige lihsom i andra länder - det var med id6n om solidari-
tet. Oc"h solidaritet är något ganska annat än hjälp. Det innebär
ochså att man får göra sig iri från andra föreställningar. Iddn om
hjälp är ofta förbunden med en våldsam fördom, den att man
kan^ och vet bättre bara för att man råhar komma från Sverige.

Skillnaden mellan de fattiga och rika länderna blir ständigt
större. Den hjälp man oftast talar om - d"l är experthjälp, det
är FN och alit sådant. Låt mig gå vidare och säga att det mesta
vi gjort är meningslöst och/eflei misslyckat..En .rationell hjälp-
poliiik, där hjälp inte längre är hiälp utan solidaritet bl. a., kun-
äe innebära att 

-man 
slopade inte bara NIB utan hela vår expert-

verksamhet och vårt stöd åt FN:s expertverksamhet. Det är nu
inre bara lösa id6er, det bygger på visså salier. Det ena är att den
rypen av hjälp är skäligen'i'effeltiv. Det är inte bara skämt eller
titifiitlign"t..'uo- har giort att många länder - $u1rn3, Tanza-
nia, juJt nu Förenade Aiabrepubliken_, Indonesien och många andra
avsäger sig hjälp. Grunden är dels den som framkom vid en un-
ders5k,rin[ som^ gjordes i Pakistan angående de.n amerikanska hjäl-
pen, där "varie amerikansk hjälpare kostade den pakistanska sta-
i"r, -.." i uiländsk valuta en väd hela hans arbetsinsats var värd.
En annan sak är att den hjälp som kommer är bunden i en eller
annan form av de givande länderna.

Vad kan man då ställa emot denna hjälp? Det handlar om
fraktsatserna, om monopolen på fraktmarknaden. Vill vi ta soli-
daritete n på allvar, vara^ solidariska med andra länder och folk, så

innebär dåtta inte att vi ska skattevägen anslå rnedel för att skic-
ka ut experter och bygga upp en stor 

- 
svensli b.yråkratisk lppa-

rat där å nt"$a männiikor- får sin utkomst och sina pensioner
och Gud vet allt. Utan det innebär att vi får ändra vår handels-
politik och det är nu en gång något mycket allvarligare och krä-
'ver större insatser. Det inneEär itt vi får vara beredda att gå i
närhamp med de stora svensha exportindustrierna, med Johnsorr-
lroncernen. Det inlebär att I(F, om de sha göra någonting, får
teckna avtal med Ceylon, med Indien om te- och kaffeimporter
till fastställda priser, inte längre avhängiga I.ondonma.rknaden.

Det är där ^de stora saker-na iigger 
-och här är vi tillbaka till

cxemolet från arbetarrörelsens barnäom - det ligger inte på hjäl-
p"r,, på soppköken - det-ligger_.på det politiska handlandet i det-
i" l"nd. Jag se. mycket få möiligh-erer atr få våra länder överens

om en råaä" politik utifrån vårä länders sociala struktur. Men i
ået ögonblickei vi erhänner en gemensam solidaritet blir det allas

vår s[yldighet att göra insatserna direkt och konkrct rnot den

rl,'"nrku hådelspolitilen. En annan sah som också är självhlar..är
att som en minäre detali i allt ar[ete, så kan vi mycket väl ställa

uoo när olika länder behöver vissa experter.-'jog 
är mcdveten orn att allt detta ligger ganska långt in i f ram-

6

tiden, att man således får begränsa sig kanske till en mer kritisk
verksemhet. Men jag är räddJör att dom som vill solidaritet och
vill hjälpa begräniai sig till U-landshfälp och- NIB och tiänst:män
och pensionsieglementön och till hur- mycke.t kontanter freds-
hårisierna ska 6a när de kommer hem. Men då har de gått över
till andra sidan, den som kommer att ksatas ut, den som i realite-
ten kanske är till hjäip för svenska handelsintressen, som hanske
håller länderna lugna en tid, men som egentligen iche t_jänar soli-
daritcten. Solidariieten tiänar vi genom att bekämpa de grupper
i det egna landet, som hå'ler dessä länder nere och utsuge. di1.

Byråähef Torvald Äkesson visade en serie bilder från
sina-resor i Afrika och kommenterade dem. Härigenom fick publi-
ken en värdefull iliustration till den frågeställning som debatte-
racl es.

Jag her inte haft tillfälle som de båda andra inledarna att vis-
t"i i"Ari"n, min erfarenhet är från Afrika. Jag har gjort en rund-
resa i samband med min tiänst i Addis Abeba. Jag tror att jag med
clessa bilder han ge en liten föreställning orn hur man hänner det
när man varit uG i fyra år och den kritik man kan rikta mot
sig siälv och andra. Det jag 1alar,om är alltså min erfarenhet från
Eiiopien, där iag var i två- år och nu sist i Tanzania, där jag job-
bat med det noidiska proiektet i närheten av Dar Es Salaam. Jag
känner i varje fall inte till, Myrdal, att man tackat n9j till det
nordisha proiektet. Dcn nordiska hjälpen i det här fallet är en
gåva, ingenting som ska tas tillbeka i någ-on- form." 

Jas hir iobbat som byggnadsexpert och jag har tagit det som

cn- h"uvuduirpgift och en mycket 
-svår 

sådan för jag. .l.rar försökt
jobba med' i,id man kallar low-cost-house - dvs. billiga . bostä-
Cer, på ett sätt som hjälper folk ute i bushen till rätta. Att er-
sätta 

^Jofiannesburgsslumrnen med lokationer, _det kan per hus räk-
nat bji kolossalt 

-billigt, men det är sannerligen inte den vägen
man vill gå, den att 6ygga taggtrådsom-gärdade massbostäder med
breda vaktavenyer, horisontalfängelser för bantus.

För att ta r.da på vilket steg man bör ta i sådana här samman-
hanc för att förbåttra levnadsTörhållandena, så går det inte bara

"tt [å och fråga någon tjänsteman i Community Developrnent De-
pertment utan man- får-sangerligen själv -ta sig fram.på ett eller
ännat sätt. Vi gjorde en socialundersökning på :so hus i Addis
Abeba. D'et är ä oerhört svår u-''gift och jag vet att den är be-
lamrad med en massa fel, men det är i alla fall några väsentliga
saker mrn får tag i. Tillsammans med afrikanska socialarbetare
lien man sedan föisöka utforma ett slags byggnadsprogram. Detta
att man har en trefot cller tre stenar och en öppen eld på golvet
;;ör t. ex. att ungarna mycket ofta faller i elden och gör sig illa.
if"j al eldplatsen t. ex. eller hitta på någonting som .gör att man
inser varföi d.t "tt" 

eller det andrä sättet att bo är bra eller fel.
Hur sha man sedan man tror sig funnit ett något så när pro-

gram, sätta det i verket? Ja, man vet att man kommer .att göra
tel, mon får lanske testa iig själv om igen när huset väl är fär-
diqt, se vrr det nöts sönder,-var jag har giort tabbar. Det är inte
säirert att jag ska köra omhring med ritningar, beskrivningar och



andra handlingar som här hernma. Man kan hjälpa till att först
få fram oliha modellhus t. ex. sorn man får kopiera i egen bygg-
nadstcknih. Experter på byggnadssidan - de må vara hur skich-
li3a som helst här hernma - men han de inte hålla i en hammare
o:h cn tntrrslev, så har dc inte ute att göl'a.

Vi gjo;:de cn modcll av cn byggnad i liten sliala och Ato Lem-
rna ---en skicklig snickarc - han byggde tillsarnmans mgd ett par
andra ctiopicr upp ett modellhus i full skala på rekordtid. Tror
det är rihtigt ata hålla fast vid och förbättra en teknik som man
rå skicliligt lian, i stället för att överge den och hoppa rätt in i
err modern byggnadsteknik.

Techningsläi'iie Jan Thomaeus instämde i stort sett med
ved Myrdal sa, när han pckade på det ohållbara i, att Sverige
strör ul små alimosor häf och dir och högtidligt kallar det för
Ll-land:h;iilp sarntidigt som samrna Sverige genom sin handelspoli-
tih öhar-liiyftan melllan oss mycket rika och de mycket fattisa
och vidare stillatigande åser att svenska bolag kammar hem oskä-
lige vinstcr och dät bara kallas affär. Alltså den lilla vänstra han-
dön viil inte höra talas om vad den stora högra handen gör.

Om man då skulle fortsätta att skicha svenskar dit ut, tror jag

ochså att dct behövs ett ökat medvetande orn vad det är man
liornmer att rnöta därute. Det han vara svårt att fungera riktigt
hra i en miliö sorn skilier sig så starkt från den här hemma. Siälv
hrr jag upplevt det. Det nya och främmande kan skrämma en.
lrlan lån 

-liänna 
sig ensam, övergiven och hotad. Och jag gissar

rtt rnånga västerläirningars täta sarnmanhållning på cocktailpar-
ties han-bero p[ känslör av otrygghet, men det är ju i så fall
ingen bra lösning på problemet.

En lägenbet i Addis Abeba. Det här är t'amiLiens bela uppsättning
aa hwsgeråd.

Den där primitiva inställningen att det främmande är lika med
dct dåliga, det har vi alla djupt inne i oss. En banal detalj - mam-
mas köitbullar är en välkänd trygghetssymbol för många män.
Och iag hrr sctt hur i ctt avlägset land i Sydöstasien -ögonen tåra-
dcs på-hårda svenska civilingeniörer då de där ute fick rikt-i.g
st'"niL sill och rihtigt svinsht knäckebröd medan de då till-
s:rrnmens utdörnde prahtiskt taget allt asiatiskt. Det är lätt att
hiir hemma shratta åt detta och bli indignerad, mcn det är inte
allid så lätt att få rätsida på det där ute. Problemet finns där och
jag tror dct borde tas upp. Man ska dock helst kunna samarbeta
för att liunna göra nytta där ute, med rnånga oliha slags män-
niskor.

Vidare är det intc alls sähert att den öppna nöd som man kan
lnöta, som exempelvis på E3torno i Calcutta, alltid verliar som en
sporre till fortsatta aniträngningar. Det kan också verka i mot-
sitt rihtning, så att man blundar hårt och shärmar av av rena
självbevarelsedriften för att orka fungera vidare när man liänner
mrktlösheten inför dessa fruktansvärt påtagliga realiteter.

D':t är sådana reagenser hos framför allt nykomlingar som man
bör ta upp och bygg" in i en förberedelse och utbildningsverk-
samhet där ute och- inte här hemma. Det är dock en avgörande
shillnad mellan att höra talas om det och se det själv.

Jag vill alltså i det längsta tro att vi har ett utgångsläge som
inie år enbart nattsvart, uian att vi också har resurser av god vilja
som det gäller för oss att försöka kanalisera på ett vettigt sätt.

Lelitor Eva Palmaer ville gärna presentera sig som repre-
sentant för den stora och ohunniga allmänheten och ville främst
ställa några frågor: - Är det mening överhuvud taget med den
här s. k. U-landshjälpen? Vi har ju här hört att experterna är
mycliet clelade i sin uppfattning. Det säg9 alltid att_ det är förfär-
figt litc pcngar, men det är ju i alla fall det här-budget?ret 250
nr*iljoncr oclivi vet hrrr vi hai fått kämpa för att få 5 rniljoner till

Deltagarna i estraddebatten, t'r' ,. Toraald Åkesson,,Birgit Jans-
,on, io, Myrdal, Jan Tbomaeus, Eva Palmaer och Andrea Andreen'

clcghem. Och ändå urgör dessa 250 miljoner bara tre tiondelar av

dei vi har förpliktat oss att biclra med.
Mvrdal har åatrlriigtvis alldeles rätt när han säger att det är på

det handelspolitiska ömrådet son'r de stora insatserna ska göras.

M:n jag työI."t änc!å inte att den där liknelsen med arbetarrörel-
,"t rikiigt håller. Här bchövs ju ändå utbildat folk, man kan ju
inte slnpä fracr dem i en hcndvändning och 4_?ir har .väl vår väs-

tei,ändsira kultur med alla dess skavanker i alla fall kommit rätt
Iåil3t i rent tehniskt avsecnde. Där _tycker- r'nan väl ändå att vi
sl:tJIe liunna erbjucla utvecklinqsiänderna hjälp - oegennyttigt.

Jag skulle därför.vilja ställa frågan un3efär som. Jan Thomaeus,
irå -"" verkligen .ridö-a detta-med experter alldeles. Det finns
iu ändå c:l massa skickliga männislror som kan resa ut.' Tc en sådan sak som födelsekontrollen, nog är det väl ändå en

hra sali. I-{ur ska kvinno|na i dessa länder komma någonstans om
de från 15 åi's ålder r.:pp till 45 ska vara upptagna av barnsängar,
av barn som föds och barn som dör?

Ibland l',ou man ju undra orn clct är någon mening med den
hjälp som nu ges. Läl<are l'.an beriitta om hur rnan i veckor käm-
par 

^för att bola ett sjulit barn och räddar det till livet - för att
ien sli:cl:a clet tilibalia ui i bushen till svält och umbäranden.

D:n andrc frågcn jag skulle vilja ta upp' det är vad som är det
mest lämpliga, om oiåi h|:iip sker bilatcrilt eller v-a FN:s hjälp-
verhsarnhet. Orn hiälpen 5,år över FN spar nlan en ^massa 

som

rnnars skulle gå till administration cch dct blir inte så p-lottrigt.
Ä andra sirh:r-uirdrar mrn med visst fog orn FN alltid är det rätta
orinner. Vi hsr ju ändå Iite rnera l:ortroll övcr den bilaterala
hjiiipen.'Med. dr Andrea Andreerl förtlc in i diskussionen en sah

som naturligtvis ligger bakom he!a den f rågeställning -som diskute-
ras: Slnllc ä"t i"ä ha en betydelse för de här projekten om vi
upphörde att, som vi för närva-rende gör hä_r- P-q iorden, använda
åilircn l2O miliarder do!lars till rustningar. Skulle det inte kunna
g.;ri en viss sliillnad? Och den tanken har inte alls varit främ-
mrndc för FN, det måste man säga. Redan 1953 antog den åttonde
gcnera'församlingen cnhälligt en dehiaration som sa: "Vi regering-
är, no* r"rcdleminar av FN, är redo att när tillräckliga framsteg

F;orts ifråga om intcrnatiolellt övervakad avrustning, begära av
våra folh ätt ägno en dcl av de besparingar som ernås genom en

Dcr. ltär är cn skola!



sådan avrustning åt en internationeil fond inom FN:s ram för att
stödja utveckling och återuppbyggnad i underutvecklade länder."

Sedan gick män vidare fiån fN:s sida 1959.då generalförsam-
lingen sa att avrustningsfrågan var v:ii'idens viktigaste .i d-ag och
uttiyckte förhoppning om att åtgärder ledande till allmän och
torai avrustning'"ndei effektiv intärnationell kontroll skulle kun-
na utformas i" detalf och bli föremål för överenskommelser så

snabbt som möjligt och då skulle rnan få de resurser som man ta-
lade om redan 1953.

Som ett uttryck för det beslut som fattades 1959, tillsatte den
dåvarande generalsekreteraren Dag Hammarskiöld en ex-pertkom-
mittd med 

"medlemmar från Soviei, Sudan, England, Indien, Paki-
stan, Polen, USA, Venezuela, Frankrike och Tjeckoslovakien. Den
gjorde ett verkligt utomordentligt arbete och var färdig med sin
iåpport 1962. Dön var fullständigt enhällig i sina slutsatser och
detia är så mycket märkligare som där fanns folk som represen-
terade dels stater vars ekönomi var grundad på privatplanerad
ekonomi och dels stater med centralt planerad ekonomi.

Det var en sak till som var mycket anmärkningsvärd, de skrev
till sina regeringar och fick officiella svar från alla att det verkli-
sen var -61ligt att ordna en konvertering av- de- re-surser som nu
änvänds fc;r- militera ändamål. Atr man faktiskt hade erfarenheter
av hur det var efter det andra världskrigets slut då det ändå var
lite större procent av alla tillgångar som gick -till militära ända-
måI, och hur det lät sig cöra --mycket lätt förstås i de länder
som hade cenrralt planeiad ekonomi - men också i de andra län-
derna. Förenta Staterna. Eneland och alla de andra svarade att det
hade inte varit några särskilt svåra problem.

I denna rapport äg.tat "tt 
helt kapifel åt vilken inverkan avrust-

ningen shullä^ ha på volym och ram för ekonomisk hjälp till
utväckling. Den g"tto*tnittliga tillväxttakten i inkomst- per^ca-
pita var i- d" her s. k. underulvecklade länderna under 49" g.""g:
na lO-årsperioden mindre än 2 procent om året och måhända så

låg som i pto."ttt och den absöluta kiyftan mellan de rika och
de- fattiga ländernas per capita-inkomst har utvidg-ats__ progressivt.
Och man talar om hur en 

- liten del av clet man skulle vinna ge-

nom en avrustning skulle rächa till för att vända denna bild, så-att
det verhligen skulle kunna bli en skapligare ökninc för de fat-
tiga länderna.

Man har ju kornmit fram till att det ändå fattas förfärligt myc-
ket - det är en brist på 3 miliarder dollar som året som måste
fyllas för att man ska 

- få den blygsarnrna årliga tillväxttakten i
i' inkomst på 2 procent per capita under det att i de rika län-
derna ligger den på så där en 6-9 procent. Det är en sådan
enorm skillnad så 

-man blir ganska förtvivlad när man sätter sig
in i hur det är. Man säger 

-i 
rapporten, och det är naturligtvis

alldeles riktigt, att man fick lov itt kanalisera så att inte de rika
länderna använde alla pengarna siälva. De fick lov att finna sig i

- och där behövet man FN so- hiälpande och ledande - att
se till att det blev en överenskommelse om att en viss procent

Toruald Åkessons granttar'rid Marleatogatan i Addis Abeba'
l(an lean inte omgiirda sig ntccl bäckar cller nturdr.,\lan måste bli
cän med slummen. Jag bar aldrig bait båttre grtnnar ätt btir, 1)ttrll-
de Åkesson i debdtten.

Ett par Tanzania-t'licleor ltjäl1ter aarandra lägga hårct.

av det nlan sparade skulle gå till detta ändamål. N{en så -säger
man naturligtvis också att utländsk hjälp bara kan spela en kom-
plctterande ioll för utvecklingen av dessa länder och att ansvaret
iOr påbörjandet och intensif ieringen av utveckling-!strävandena
måstå vila-på vederbörande länders regeringar och folk-- Men des-
.sa länder ttiåut" ju också vinna en hel del på att inte behöva ha de

militärbördor som de hittills haft, även om de är mindre än vad
vi i våra länder har.

Andrea Andreen övergick därefter till att berätta något om sina
egna erfarenheter av arbetet i utvecklingsländerna och g1y många
intressanta inblickar i det arbete som hade uträttats i indiska byar.

I den efterföljande debatten sa sig Jan Mytdal vara helt
överens om att det bästa vore om man kunde lägga rustnings-
pengarna på uppbygge. Men menade att det kan bli svårt nog att
kämpa mäd lohnionkot cernen. Det finns väldiga institutionella
lirafier som verkar f ö r upprustning. Bortsett från det som går
att göra på handelspolitikenJ område, så kan vi naturligtvis verka
för itatliia lån, rnenade Myrdal. Det ska då vara statsgaranterade
lån till rögeringarna, som de får sköta efter eget gottfinnande.

- Det år etr begreppsförvirring detta och det läter så vackert
att man ska leva i-kontakt med folket och man ska ha kontroll.
Om vi tänker oss in i vad detta egentligen innebär, så inser vi
att det är omöjligt. Dolci kan leva i honiakt med folket på Sici-
lien och han kan också uträtta saker. Men låt oss tänka oss att
någon av oss åker till Calcutta och vill göra motsva-rande. Om
han ska göra någonting, vi kan säga på den indiska landsbygden -en joldbiukskooperatiön. Ska han göra detta på allvar, då blir det
en politish fråga, en hård social stiid. En utlinning kan inte leda
eller delta i den.

Om vi nu inte ly'ckas uppnå avrustning och ge de pengarna åt
vettigt håll, orn vi inte lyCkas vrida marknadsfrågorla och om vi
inte 

*cns 
lyckas vrida kapitalmarknaden så att dessa länder kan få

Iån till någorlunda rimiiga räntesatser' sorn de kan bruka ef ter
eget gottfiinande, då blii deras utveckling oerhört mycket svå-
rär" öch vad vi ska tänka oss för slags hiäipverksamhet i det fal-
let har jag mychet svårt att f undera ut. Man kan naturligtvis
satsa på den rent hurnanitära hjälpen, viss omskolningsverksamhet,
ttren då är det ett oerhört begränsat fält. Det är bara det att vi
måste hålla klart i sär att vi inte kan ingripa i ländernas sociala
struktrlr genom att vara experter, inte heller genom att sända
penga.r. Det är, om ni förlåter mig, en mycket kolonialistish
tanke.

Bara cn sak till, det gäller födelsekontrollen, som jag tror är
utsatt för våldsam dimbildning. Man kan rent tekniskt genom-
föra den mycket lätt. Men också här är det en social omvand-
ling - rnan kon'lmer inte bara med ordet och sä8er- att har ni
mindre ungar så får ni det bättre, utan även här fordras en väl-
clig omvandling av samhället där det helt enkelt ska bli mer lön-
samt ha färre barn.

Torvald Äkesson höll för sin del med om det ideella i
vad som sagts om att en förändrad handelspolitik vore något att
hämpa för,-men hävdade att under tiden dör kon. Som bevis för
att äet verkligen görs positiva insatser, som ibland kan få en la-
vinartad utveckling berättade Äkesson om en norrman som satte
igång med att bygga båtar vid Victoriasjön, hur h-an under detta
arbeie utbildar båtbyggare och har fått fler beställningar än man
hinner med. Han h;i också lärt fiskarbefolkningen att bygg"
kylhus och försökt få dem att bilda kooperationer- för att de ska
få is med sig ut på båten och hålla en jämnare tillgång och kva-
litet på fish och få ett stabilare pris.

- 
^Om man skulle gå den vlg Myrdal rekommenderar och

bara ge långfristiga lån 
-till de nyä länderna och säga att ni får

själva skaffa er experter och ni får själva ta hand om -pengarxa
som ni vill, ja, då kan ni vara övertygade om att det finns risk
för att det blir ett monument byggt. Jag har sett sådant på bör-
jan, det var en skyskrapa som skulle innehålla ett tlndervisnings-
ulukh.tu mecl 560 bäddir, tror jag. Var de människorna skulle

Fortsättning På sidan 17
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låt aldrig mera små barn

bli offer för människoförakt!

Skq vi konske inte "skrömmo" born och ungdom med en

så grym verklighet? frågor hör stockholmsdistriktets ny-
voldo ordföronde, konsertpionisten Herto Fischer-Lclrsson.

Men vi lör iu bornen redon på ett tidigt stqdium ott trq-
fiken ör forlig och qtt det finns hotonde siukdomor som

mon måste skyddo sig mot.

Att Korl Xll stod i rök och domm vet vor-
je svenskt skolborn. Merr hur lite vår ung-

dom ör insott i den verklighet som boro

ligger 25 år tillboko i tiden, hor nyligen

genomfördo undersökningor givit skröm-

monde bevis för.

Vår ungo generotion lever i ett tryggt
och bekymmerslöst Nu och f rågor konske:
"Vod ongår mig ollt det dör?"

Det ör vår, de vuxnos, sok ott upplyso

dem om ott vi i vår nyo vörld med ollo
kommunikotionsmöjligheter ör tvungno ott
intressero oss f ör vo ro nd ro och ott engo -

gero oss i ett o rbete, som sko ll gog no

mönskligheten oclr som kon resultero i

fred, mönskligo röttigheter och völgöng

för ollo,
Vi vet kons.ke ott nozismens erövrings-

krig kostode 52 miljoner mönniskoliv' Vi

lior med foso löst om de bestiolisko grym-

heterno mot minoriteterno, vi hor sett bil'
der ov koncentrotionslögrens goskomror

och likugnor och vi hor frågot oss med

ovsky: "Hur vor detto möjligt?" och vi f rö-

gor os:, nu med öngeströdslo och skröck:
"Kon detto höndo igen?"

För ott kunno svoro pö desso frögor får
mon i försto hond försöko klorlöggo be-

greppen nozism och rosism.

Om mon lconfronieror den foscistisko
rosismen med en historisk verklighet för vi

följonde bild; I en långvorig, hundrotu-
:,en år omfottonde process orbetor sig

mönniskon uppåt, ifrön djurriket. Hon ut-

vecklor "humon" ösködning" och "vönlig

instöllning" mot medmönniskon och köm-

por besiömt och energiskt mot "ursko-

gen" och de logor 5om hörskor dör. Fo-

scismen döremot hor som mål ott utplåno

mönniskons historisko förflutno, ott öter-

föro folke'n till djurriket, ott kvövo vorje

könslo för mönsk.lig vördighet och stor-

het, ott dödo ollo kulturello strövonden

ott biologisero, zoologisero och bestiolise-

ro vårt somhölle.

Måste vi inte göro ollt, för ott skyddo

och bevoro mönskligheten för ett sådont

öde? Tolerons, völviljo och fördomsfrihet

ör grundförutsöltnirrgor för fredlig som-

levnod mönniskor och folken emellon, De

medel s,om stör oss till buds i detto orbete
ör upplysning om nozismens verkligo

örende till böde ungo och gomlo, upp-

f osl ro n till sjö lvstö nd igt och ref lektero nde

tönkonde och en stöndig fostron ov oss

sjölvo till verklig tolerons och demokroti.
Somhöllet borde hjölpc oss istörre ut-

ströckning med en delvis reviderod och

intensifierod historieundervisning i skolor-
no och det borde voro vöro stotligo moss-

medios förnömsto plikt, ott stöllo sig i den

intensivo och positivo upplysningens 1jönst'

Teoter, biogrofer och öven ungdomsböc-
ker och tidningor ör verksommo uppfost-
rore, som önnu mero ön hitintills borde

befotto sig med den notionolsociolistisko
blodigo epol<en,

Konske finns det föröldror som onser,

ott morr inte borde "skrömmo" born och

ungdomor med en så grym verkliglTet.

Men vi lör ju redon vöro born pö ett
mycket tidigt stodium ott trof iken ör forlig
och öven ott det finns hotonde sjukdomor,
som mon mös,te s.kyddo sig emot. Nozism

och ro:ism ör mycket fcrligo, smittosom-
mo sjukc'omor, s'om kröver yttersto vok-
so m het ! Låt o ld rig mero smö bo rn och

oskyldigo mönniskor bli offer för brutoli-
tet och mönrriskoförokt !

Bildcrna bar hämtats ur en wpplysnings-
slerif t som utga'us i f iol i Österrike (Förlag:
Volk und lugend) på initiatitt art motstånds-
rörelsen. Skrit'ten leöptes i en wpplaga a7)

skolmyncligbeterna IA, utdelning i sleolor-

na, tyoärr inte till alla elever. Vi skwlle ba-

böaa en lilenande skrit't här.



$lrl Iorker
En somkultur - skopod ov mon och kvinno gemensomt - ör vod Siri

Derkert vill hq. Siölv hor hon genom sitt möktigo verk iÖstermqlms
T-bonestotion givit ett oskottbort bidrog till en sådon sqmkultur.

En ishovsvidd ov rymd och svolko - en för-
historisk grotto, dör ristningor och tecken
önnu vittnor om de mönniskor, som en
gång bodde hör - det ör ett por ov de
ossociotioner mon får, nör mon sokto förs
ned ov rulltroppon mot Siri Derkerts be-
tongreliefer i tunnelbonestotionen Oster-
mo lm storg.

Först ör det det estitisko intrycket, som

övervöldigor en: rymden, renheten, ströng-
heten i det vito och svorto, som ondro för-
ger tillöts mjuko upp. Först litet senore,
nör mon vid Siri Derkerts sido vondror
föngs de 120 meter löngo vöggorno, för-
stör mon hur geniolt detto konstverk sko-
pots. Siri Derkert förkloror tecknen på de
vito vöggorno. De bör from hennes bud-
skop ov sorg och vrede, ov smörto och be-
svikelse men ocksö ov försvor för livet.
Med en enorm kroft hor Siri Derkert lyc-
kots koncentrero och obstrohero sitt köns'
lobudskop, och omkring det skopot en ot-
mosför ov rymd och kylo, ov ströng renhet,
som löter det gö from med fördubblod in-
tensitet. Den estetisko chocken följs ov en

ökod bereddhet ott to emot hennes bud-
skop - sö köndes det för mig och sö möste
det könnos för möngo ov de tusenden, som

dogligen posseror denno stotion.

I en völdig bildsvit hor Siri Derkert som-
lot sitt potos. Som en introduktion pekor
den eno kortvöggsreliefens hönder mot or-
det Fred, pö ollo oliko språk, Den fred
som ör till för ott vörno 'det lillo livet",
fomiljens liv, monnens, kvinnons och bor-
nets. Pekor mot Osten Und6ns uttolon-
de: Hindro körnvopnens vidore spridning.

- Kvinnorno måste voro med. Vorje stund
pö dogen möter jog detto: ott mon inte
röknor med kvinnon, söger Siri Derkert.
Vi ör så isolerode: det ör som om hölften
ov vårt liv går öt innon vi öntligen förstår
vör situotion - och dö ör det sent. Vi mös-
te vokno upp och förstö vod det ör frögon
om: om en somkultur, en jömsideskultur,
skopod ov mon och kvinno gemensomt.
lnte en monnens kultur, som nu. Men de
ungo kvinnorno sluter inte upp, de sviker'
oss.

Mon börjor ett tveksomt försvor om hur
vi inte orkor, inte hinner för ollo de dog-
ligo kompromisserno, som möste ordnos.
Men det låter inte övertygonde.

De som orkode, de som honn - deros
nomn hor Siri Derkert ristot på vöggen.
Dör stör Virginio Woolf, Simone de Beou-
voir, Sop{o, Hypotio, Asposio - de fonns
en gång med i historien, de vor frio, jömn-

bördigo kvinnor, men de hor fuskots bort
i monnens förfolskning ov historien, söger
Siri Derkert innon hon pö nytt gör in i

nuet:

- Somhöllet hjölper inte heller den ungo
kvinnon. De kollektivo ötgörderno hor inte
f ullföljts. Nu för hon börjo pö sitt eget
sött. Tid för hon oldrig, hon för to den dör
hon kon. Konske för hon sötto målordu-
ken pö cykelstyret.

Hör stör ocksö möns nomn. Ett ör Brecht,
eom lörde mönniskorno ett nytt sött ott
meddelo sig,

'Tyst vör'heter en relief, efter Rochel
Corsons bok. Noturen finns med iSiri
Derkerts bild, som bokgrund till fomiljen,
som liv, vöxling och rytm. Rytmen som ör
så pöfollonde i helo konstverket, som vo-
rit en ov de viktigoste foktorerno iSiri
Derkerts eget liv (hon ör genommusikolisk)
och som opostroferodes i mångo ov re-
lieferno. Körlekspor kysser vorondro, hond
höller hond, born leker och donsonde don-
sor i de reliefer, som interfolieror de större
och mer potosfylldo, Och som ett ledbond
gör Morseljösens notbond, frihetens och
upprorets storo söng.

'Tys1 vör' ör ocksö Siri Derkerts protest
mot den vög vör kultur togit, mot vår me-
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konisko tillvoro som togit ifrån oss det
lugnt fullbordode orbetet, hondens lycko.

Pö den ondro vöggen finns Fogelstod
gruppen och nögro portrött ov de kvinnor
som betytt sö mycket också för Svensko
kvinnors vönsterförbund: Kerstin Hessel-
gren, Elin Wögner, Elisobeth Tomm, Hono.
rine Hermelin och Ado Nilsson.

Hör finns ocksö dons, musikinstrument:
det ör Siri Derkerts olldeles egno plöde-
ring för ott musiken borde öterfö den plots
den en gång hoft i kvinnornos uppfostron.
Sjölv spelode Siri Derkert pö ollo instru-
ment hon kom över, helo sitt liv hor hon
ölskot ott donso. Men vi skopor inte löng-
re vör musik, söger hon, och dörmed mis-
ter vi mycket i onödig possivitet.

I ett örs tid hor Siri Derkert orbetot hör
nere, tillsommons med sino medorbetore
Corl Nesjor och Eric Hesselberg, 40 me-
ter under jorden, i koll fukt. (Hennes ögon
hor togit skodo,) Men med id6skisserno
hor hon orbetot i flero ör, förkostot, or-
betot om tills det destillot ov tonkor, köns-
lor och id6er fromkommit ,som kunde upp-
förstoros och blöstros i den sondblondode
betongen.

Mon gör dörifrån, gonsko tonkfull. I det-
to möktigo verk, dör Siri Derkert somlot sö
mycket ov sino könslomössigo och intel-
lektuello erforenheter, finns ocksö nögot
som tröffor en mycket personligt och som
Siri Derkert berörde nör hon tolode om
de ungo kvinnornos svek. Vi kon, i uppgi-
velsens tecken, skyllo pö mycket. Andö hor
Siri Derkert rött, verket måste föros vidore,
mot en 'somkultur'. Hennes eget verk ör
det mörkligoste vittnesbördet om vod köns-
lo och engogemong förmör.

Det ör ocksö i de dogorno, nör femton
poliser lyckodes övermonno tvö demon-
stronter på Hötorget. Deros rop om fred
lyckodes mon tillfölligt tysto. Men Siri Der-
kert hor överlistot ömbetsmönnen: pö hen"
nes vögg stör för evig tid sommo protest,
den endo nödvöndigo, mot völdet och för
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Vår medarbetare Katja
ncn. öariga biLder på

l"L aldön tillsammans med Siri
detta uppslag visar några av

Derleert i tunnelbanestatio-
bc' tongaäggarnas bild saiter.

It

livet. Kotjo Woldån
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Den halvtomma spårvagnen rasslaclc

fram. Släpvagnarna gungade hit och dit
och fönstren gav ifrån sig ett klirrande
ljud.

Han hade en känsla av att spårvag-
nen körde ännu långsammare än van-
ligt och han gick av och an på platt-
formen. Det hjälpte givetvis inte och
hrn visste inte vad han skulle göra för
att tiden skulle gå fortare. Han tittade
på de vidsträckta områdena på höger
sida och försökte räkna ut hur många
nya hus man skulle kunna bygga där.
Han skulle inte bygg" några palats,

bara helt vanliga hyres,hus med gräs-
mattor under de stora och breda fönst-
ren.

Han skulle antinger-r bygg" enligt
Corbusier e ller he lt vanliga "femårs-
planshus", men hur som helst så skulle
han sen komma till byggplatsen och
vandra genon-r de halvfärdiga lägenhe-
tcri-ra och titta: här skulle de ha bad-
rum, här ett sovruffr och här ytterli-
gare ett större rum . . .

Men han får vänta för han har två
års studier kvar och sedan får han nog
vänta ett tag till och under tiden blir
han och Anca tvullgna att irra omkring
på de smala gatorna, stå i portgångar
eller sitta på bortglömda parksoffor om
de ville vara ensamma en liten stuncl.

Det får de förresten göra sen också,
för husen som han kommer att bygga
blir ändå inte avsedda för dem. Anca
är visserligen övertygad om att de kom-
mer att få litet rum åtminstone. Stac-
kars liten, hennes förtroende för ho-
nom är nog lite för stort i det här fallet.

Ilon är rar, tänkte han.

Hon var yngre än han och gick i
andra årskursen, men studerade samma
fack som han och han kunde därför all-
tid forkla ra för henne det hon behövde
veta. För det mesta förklarade han dock
ingenting, utan de hade talat mest om
vardaglige ting e ller onr kärleli.
lbland hittade de på namn sonr de gav
åt varandra cller tänkte ut vilka länder

t2

de cn gång skulle besöka. Men ibland
teg de bara och strövade on-rkring på

gatorna.
Ibiand önskade de sig bara en enda

sak: att fä vara alldeles ensamma någon-
stans, där absolut ingen människa skul-
le kunna hitta dem. Sedan teg de för
det mesta och tog avsked av varandra
lite nedstämda eller rent av arga för att
nästa morgon vänta på varandra och be

om förlåtelse, för ingen av dem kunde
ju hjälpa att de bara hade himlavalvet
meC alla dess stjärnor som gemensamt
tak över huvudet.

I går hade hon lämnat en lapp till ho-
nom 'hos fakultetens vaktmästare. Hon
talade offr att föräldrarna skulle åka
f rån stan med fyratäget och nu var
klockan kvart över fyra och spårvag-
ner-r släpade sig fram.

Så fick han äntligen se der-r välkända
hållplatsen och hcppade av innan vag-
nen hunnit stanna, så han hade svårt att
hålia balansen. Sen rusade han f ram
genom den mörka gatan.

I-Iär såg husen ut som om de skulle
kunna säcka ihop när som helst. Det
brukade alltid reta honom, men den
l-rär gången ignorerade han dem full-
ständigt.

Det var hon som öppnade. FIon var
minst huvudet rnindre än han och ha-
de ett ovalt ansikte med sr-nåleende läp-
Dar.

Han ville kyssa henne.
Hon trängde ut honom från dörren

och i samma ögonblick hörde han rös-
ter inifrån.

- Min bror och hans fru kom för
en stund sen, sa hon.

Han glodde ilsket på henne. Han
kunde inte dölja sin besvikelse.

- Du får inte bli ond, sa hon. Hon
tog sin gan-rla kappa och sen vandrade
de tillsammans den gamla gatan, vars
hus såg ut att kunna säcka ihop når
som helst. Husen hade blivit gräa av

tt ..1xlt roK.

Luften var fuktig av novemberdirn-
man, de hade ingenstans att gå och ga-

tubeläggningen unclcr deras fötter vlrr
hal och sorgsen.

Hon talade tyst och envist. Hon för-
sökte berätta något mycket avlägset

och nödigt. Det kostade henne stor mö-
da och ändå lyssnade han inte.

De kom fram till hållplatsen. Spår-
vxgl'rcn närmade sig.

- Då åker jag igen, sa han.
Han tyckte illa om sig själv.
SpårvTgnen hann fram till dem.

- Låt oss åka någonstans, föreslog
hon tyst.

- Vart?

- IJt, vart som helst. Hon stod
rned nedslagna ögon.

Han hade lust att säga ett ilsket nej
och föreslå att han skulle åka hem igen
och att hon också lugnt skulle kunna
gå herr-r till sin bror. n"ren konduktören
stod reCan och väntade att de skulle
kliva på. Så därför steg de uop i vag-
nen och slog sig ner på en bänk ocl'r

satt oc.h teg.
Sedan steg de av vid Centralen och

hon köpte biljetter. Tåget skulle gå om
tio minuter.

Plötsligt föll clet henne in att l'ron
nr-r giort någonting som han alltid skul-
le komma att se ner på henne för, och
att han inte längre skulle älska hennc.
[-{on vågade inte titta pä honom och
dä.rför l<astade hon i stället rnörka blic-
kar mot det svarta golvet. Hon såg der-r

söndertrampade pappersbägaren och en

liten bit apelsinskal som låg och skrä-
pade.

- J"g vet hur det ser ut där, sa hort
till apelsinskaler. - Från stationen går

man en gammal alld och sen måste man
gå över en gammal järnbro.

Tåget ryckte till och under dem bör-
jade ljusen glimma förbi. Det var mas-

sor av ljus och långt borta roterade ma-
jestätiskt en neonsvan, en röd stjärna
strålade och gatlyktorna förvandlades
till fantastiska gestalter.

Han fick i ett närbeläget fönster se

rnänniskor) som lugnt satt vid ett bord



ooh i samma ögonblick kom han att
tänka på att det fanns mäninskor inte
bara bakom detta närbelägna fönstcr,
utan bakom vart och ett av alla de
tindrande ljusen, men underligt rlog
kände han ingen avund, endast något
av svindel inför denna r-r-rängd. Det slos
honom att de var alldeles ensamma i

denna mängcl av ljus och han fick lust
att säga: det är f int att vi sitter här,
eller: jag skulle dö av längtan om jag
vore tvungen att ensam vandra vår
gata fram. Men han sa ingenting, utan
tog bara hennes hand och teg.

Utanf ör fönstret blinkade gnistorna
och tåget f lög snabbt f ram över cle

svarta fälten, stannacle clå och då, sat-
te fart på nytt och hela tiden sick miin-
niskor förbi dcras kupö. Han haclc cn
känsla av att han inte var på väg nå-
gonstans alls, att han alltid skullc sittr
här och ,hålla henncs hancl.

Så stannade tåget vid deras station.
De gick genom den gamla all6n och
passerade järnbron. Vägen c{oftade av
multnande löv, men han kände knap-
past någonting. Sen kom han på nytt
att tänka på att de skulle vara tillsan-r-
mans och han iilskade henne för dct.
Han tryckte henne intill sig och sa:

- Jag tycker om dej!
Hon log i mörkret och tryckte sig

närmare intill honom och så fortsattc
de att gå under trädvalvet. Så började
ljus glimta i fjärran, de ökacle f arten
och var lite rädda för ögorrblicket, då
de skulle komma fram.

Over hotellingången höll er-r korp på
ltt flagna bort. De tittade lite tveksamt
på honom och sedar-r gick cle in.

Portiären satt i sitt lilla bås, han sor,,
och på tavlan or.'anför hans plats syntcs
bara tomma spikar utan nyclilar.

De tittade på dcn riicia mattall sonr
liksom forsacle ner från trappuppgång-
en och tänkte på att det ändå var trcv-
ligt att ha tak ör'er huvudet och vara
nära varandra och kunna röra vicl var-
andras händer, läppar och kroppar.

- Vi kan försiika mitt emot också,
sA hon.

Så gick dc tillbaka igen ör'er järn-
bron och genom den gamla allön.

Dimman fick henne att snyfta till.
De blcv stående under ett stort ka-

stanjeträd. Det var alldeles mörkt där.
Hon längtade efter att han skulle

kyssa henne. Hor-r hade heta läppar och
darrade av kyla.

Inne i det n-rörka väntrumme t på
stationen snarkacle en gammal gumm;r.
I{en ute på perrongen stod en bänk helt
i skymundan.

Där slog de sig ner.
På ett av spårcn hitll man på att

växla ett par gods'n'agnar. Loket vissla-
de till då och då och skenorn;r vibrera-
de mjukt.

I{öda ljus lystc upp nrtirkrct.
Han drömde ett ögonblick onr vit;r

väggar oc,h människoboning;rr, on-r hri-

ga hus med långa korridorcr och clör-
rar bakorn vilka människor skulle bo.
Med eller uran kärlek. Han såg bort
not de avlägsna ljusen och kände plöts-
ligt lite saknad.

Hon rnärktc det.

- Tycker clu om nrcj? frågadc hon
tyst.

- Jr, svarade han.

- Ar du lycklig?
Från vaktstugan kom en blåklädd

järnvägare långsamt f ram ernot denr
med en lykta i handen. Han tittade på
dem.

- Om ni vänrrr på Pilsentåget, s:r

h,rn rnisstänksamt, så gick clet för övcr'
cn timme scn.

Dc blinkade till i ljuset.

- N"i, svaradc han. - Det är bar.r
det att vi inte l-rar någonstens att sova.

Fijr ett ögonblick kände de båda etr
vilt hopp stiga inom sig.

- Tj^, javisst, brummade mannen i
blått, det 'år alltid etr problem. FIan
drog fram en silverrova ur fickan.

- Nästa tåg går fyra och femton.
FIan gick långsan-rt mot lagerskjulet.

F{an tänkte på att han också cn gäng
suttit så ciir på olika bänkar. Det var'
så läni1e sen att clet knappast var sant
längre. Sen kom han att tänka på att
,let,',rerrtli.'"n re,lan var november ochLrL L LbL

att clc nog trots allt skulle må bättrc
untler c'tt tak, om de haft ett.

- Säj, iir clu åtminstone lite lyclilig?
frågade hor-r.

Han ville tala on-r för henne att. han
älskacJe henne och att det inte spelade
någon roll var cle skulle få tillbringa
den här natten. Han ville säga att egent-
ligen var det underligt att de kunde
vara tilisammans blancl så många män-
nislior, som inte är tillsan-rn-rans och
nritt icn viirld son.r hcllcr inte iir till-
s:1 llt lll rl ll s .

De hö11 ()l.rr varlndra.

- .lag :ir ruskiet lycklig, sa h;rn till
henne.

- Det är jag också, svarade hon.
Bakom lagerskjulet kom järnvägaren

fr;rm. Hans lykta glimtade till i clim-
man, men de såg ingenting.

Han släckte den försiktigt.
Så sn-rög han sig med varsamma stcg

förbi dem tillbalia till sin srusa.
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På Götaplatsen i Göteborg genomför-
des den 10 maj ett stort opinionsmötc
mot den amerikanska vietnampolitiken.
Vid mötet talade förfat,tarna Sara Lid-
man och Anderz Harning. Dessförin-
nan hade en protestmarsch genomförts
från Gustav Adolfs torg fram till mö-
tesplatsen. Initiativet till denna storar-
tade Göteborgsmanif estation hade ut-
gått från i(ampanjen mot Atomvapen
och Svenska kvinnors vänsterförbund.
En rad andra freCsorganisationer och
fackföreningar stod dessutom som med-
arrangörer, bland dem Byggnadsarbe-
tareförbundets avd. 49; Hamnarbctar-
nas Fackförening; Internationella Kvin-
noförbundet för Fred och Frihet; Ung-
domens Fredsförbund, Göteborgsavdel-
ningen; Göteborgs Lokala Samorgani-
sation; Vännernas Samfund; Anarkis-
tiska Föreningen; Demokratisk Utg-
dom, Göteborgsavdelningen; Clart6,

Cöteborgssektionen; Göteborgs Freis-
föi'ening och Västsvenska FN-förening-

Vid mötei antogs eit uttalande som
riktacles till USA:s generalkonsul i Gö-
teborg veri det bl. a. heter:

I alla länder - inte minst i USA ocb
Szterige t'inns en krat'tigt aäxande
opinion mot Ert lands ot't'iciella politik
i dct härjade Vietnam. Här ban exenl-
pclvis n.ämnas den "Declaration ot' Con-
science against tlte war in Vietnam" sonl
blanrl t'l:ra tusen andra den händ.e ae''
tenskapsmiltnen oclt dubble nobelpris-
tsgeren Linu.s Pauling har slerioit på.

,[ve;t lrN:s gcizcralsekreterare U Tl:ent
fördömer Ert lands militära bandlin::ar
i Sydostasien. Vi instämmer med bonom
cttt t'örbandlingar är enda aägen ti'l
t'rcd i Vietnam, t'örbandlingar där alla
parter såIedes även den nationella
befrielsct'ronten - är representerade.

Ert lan:ls politile sägs gå ut på att
hinCre leo;nmwnismeits spridning. Vi tror
eit den våldspolitib som nu t'örs i stä!-
lct med.r,erleer till att den sydvietname-
si:ht bet'olle:':ingen alltmer dras åt leom-
t;:u.ni:nte n.

Gcitom [,r, lterr bo;t:u!, vädjar vi till
USA:s president, tiil de politiska myn-
cligbetcrna oclt till det amerileansha t'o!-
/:et ett USA ontet{elbart söker en dnndn
p'jr; li'1 aåltlcts i lösnittgen aa Vietndm-
l:r i: c ;t.

I e nlig'tct med Ge nöae-ö',;crensle ont-
ntclsen ntåsic nz:n t'örbcreda cn t'redlig
lösn.iit.g på grundval ao principcrnd om

si jj,,-st"!;ttlis!tct. cnltet ocb territoriell in-
tcgritet lör ett Vietitants lolk skall leom-

nte i åtnjutande at, de t'wnr!amentala t'ri-
bcterna, ailka sleuLle gardnteras az; tle-
mokratiska iitstitutioner, upprättade et'-

tcr t'ria val.

w-*

rbössegnytt frå n spa
Sparbössekampanjen rullar vidare. 2.7052 83
i nya bidrag sen förra redovisningen. En
rad Göteborgsavdelningar har kommit i
stor stil med Bjurslätt i spetsen med sina
2552 - kronor. Till övriga verkligt fina re-
resultat hör denna gång Skärgården-Obbo-
la, Frånö, Ljusdal, Kiruna och Luleå.

Från Frånöavdelningen berättas att alla
häpnade över resultatet när man för första
gången tömde sina bössor. 209272 i spara-
dc småslantar. Det stimulerade alla att bör-
ja på ny kula och nya bössor rekvirerades
omgående.

Sliärgården-Obbola har återkommit med
en fin redovisning på 2l2z - kronor.
Ingegerd Karlsson, kassör i avdel-
ningen, berättar att det är ungefär 10 med-
lemmar som sparat ihop summan. Många
bäckar små. . . det är då ett ordspråk som
står sig i dessa sammanhang.

Ljusdal svarar också för en präktig sum-
ma med sina 104 kronor, liksom Kiruna
och Luleå, för att nu inte tala om Söder-

t4

tuen
täijc sorn tydligen föresatt sig att ständigt
finnas med i våra redovisningar.

lioskullskulLc
Tpärått
I'i;urslätt, Gbg .

Centrala, Gbg
\/. Lundby, Gbg
l,Ia;orna, GbS
Partille, Gbg
I{ålLtorp, GbS
Llillsingborg . . .

S e slcarö
Ilorås
S:1ixl'"'.l.en 

;r;r,;r.

70:94
20: -255:-
80: -107: -46:50
43:50
50: -50: -58:95
45: 50

25: 30

nLtT ' n

kryssvinnare
Av utryrnmcsskäl får vi denna gång
nöja o^rs med att endast meddela nam-
llen Pa vinnarna.

Kryss 2: l$/iola Nilsson, Enskede, Ca-
:':n Rehnberg, I(arlskoga, och lngegerd
Sa.r6;r, Sollentuna.

Kry:s 3-4: I{arin Jonsson, Johannes-
ho.r, P"g Scholling, Partille, och Elsa
Uirhnann, Borås.

y!;1,!,:!;." !""::"
Huskvarna
it aigAr:drr-obbola :.... :. :..
Hället'ors
Ljwsdal
Bromma
SwndbybarS . ..
Vetlanda
F rå:zö
Södertälje
Luleå
Astrid Eriksson, Sandvihen. ....
Ambjörby
Kiruna
Årsta
Hwddinge
tulalmö

8.411:70
20: -58: -I0: -192: -212: -72: 50

104:25
165 : 31
72:45
50: -2a9: 72
63: -215: 83
25: -143:20

1 59: 77
32: 1l
50: -

| .10: -
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;t finns det uiUautss

att bistå,,,,
Drygt 3.000 kronor har kommit till i

insamlingen för Sydvietnams kvinnor
och barn sedan föregående redovisning

i den här spalten. Det är, sotn ni ser av

förteckningen nedan, 18 SKV-avdel-

ningar som redovisar insamlade medel

och dessutom en del enskilda bidrag.

För avdelningarnas del rör det tig i

många fall om redovisningar från en-

skilda medlemmar som haft listor. Men

det är påfallande många avdelningar

som ännu inte gjort något för insam-

lingen. Vad kan det bero på?

Inte kan väl orsaken vara bristande

förståelse för betydelsen åv solidaritet
med ett folk som kämpar för sitt obe-

roende? Det finns tusenden och åter

tusenden människor i vårt land som

känner dj"p sympati för Sydvietnams

folk och som önskar ge uttryck åt den

också materiellt. Det kan de genom vår
insamling. Men förutsättningcn är ju

att de får tillfälle till det.

Nlånne inte orsaken till att ännu ba-

ra ett fåtal SKV-avdelningar reagerat

på vår vädjan är den, att man under-
skattar människornas vilja att bistå, un-
derskattar deras förmåga att tänka själ-

va och bilda sig en uppfattning om vad

som är rätt och orätt? Helt enkelr un-
derskattar deras förmåga att känna so-

lidaritet med de förorättade som käm-
par för sin rätt?

Kasta en blick på den lista som vi
här visar i bild. Den kommer f rån

Porjus i Norrbotten. Annu vit och

oskriven damp den en dag ner i brev-
lådan hos Hildur Lönnström, €n av

dem som alltid är redo att hjälpa. När
den pä nytt anförtroddes ät postver-
ket bar den 32 porjusbors namn och

hade sällskap med de 510: - kronor
som dessa skrivit på Hildurs lista. Det
ar det vackraste resultatet någon en-

skild "samlare" presterat hittills. (Och
i Porjus finns ingen SKV-avdelninq,
men väl 21 prenumeranter på vår tid-
ning också de värvade av Hildur
Lönnström!)

Nr 0056
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Detta är t'ramsidan
ströms lista

I redovisningen nedan finner ni ock-

så Vantör SKV-avdelning i Stockholm

med 155: - kronor. I föregående re-

dovisning ståtade samma avdelning med

62:50. Men den som samlat ihop allt-
sammans (kronor 220:50) är en enda

medlem, Sita Andersen. Hon försum-

mar inget tillfälle att tala med rnänni-

skor om det som försiggår i Vietnam,

och ta fram insamlingslistan. Det gjor-
de hon 1 maj på Gärdet och det gjorde

hon under Pingstmarsohen! En med-

lem i Innerstadens avdelning i Stock-

holm, Ester Vahlund, redovisade här-

on-rdagen en lista med 100: - kronor
på der mesta insamlat pä' en för-
cnir-rgs siindagsutf lykt !

Flera exempel kunde nämnas, men ut-
rymmet medger det inte. Det vi rned

dessa exempel vill slå fast är: visst finns
det vilja att bistå - bara det hos oss

siälva finns vilja att gå ut och tala med

människorna! Alltså: välkomna med

era insamlingsresultat. Nästa redovis-

ning sker i septembernuffrret.

på Hildur Lönn- ocb det bär är bahsidan

Transport
Hildur Lönnström, Porjus

Kiruna SKV-a'udelning
K o sbullshulle S KV - a,tdelning

Sesharö SKV-avdelning
Skövde SKV-at,delning
Växjö SKV-avdelning
V ästervile S KV - avdelning

Bromma SKV-avdelning
S ödertälje S KV-a'udelning
Fyrblövern, Stockbolm
Vantör SKV-aadelning
S hellef teå S KV-avdelning
S kärgårdens S KV -avdelning

Centrala, Göteborg

Kålltorp S KV-avdelning
AIat'ors SKV-aadelning
Frånö SKV-aadelning
Tolda Sandblad, Handen

Ester Vablund, Sthlm Inner-
staden

Axel Ehlund, Stochbolm

Rut Elelund, Stochholm

Svea T bomsson, Stochbolm

Linnea östlund, Stockbolm

Bjwrslätt S KV -a,udelning

1 .422: 57

510: -
500: -

88:50
224: 15

141: -
20: -

183:50

92: -
44: -
87: -

155: -
68: -

119:50
120: -
272: -

60: -
178: 50

115: -

100: -
10: -
10: -
10: -
10: -

207: 46

Summa: 4.748: 18
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Sommoren i vört lond medför en ökod konsumtion ov
löskedrycker, soft och öl ov oliko fobrikot och med oliko
smok. Vi konsumeror otroligo möngder vötsko, men som

regel detsommo år frön ör. Det finns inte så mångo
vorionter ott völjo mellon. Utomlonds förekommer dör-
emot en möngd oliko fruktdrinkor. Den omerikonsko hus-
modern till exempel föredror som regel ott sjölv mixo
sino drinkor. Sö ocksö på Cubo. Det blir godore och
ser betydligt trevligore ut ön ott boro rött och slött kos-
to from en flosko ov den eno eller den ondro sorten.

Direkt frön det soligo Cubo kommer de hör nyo re-
cepten som vi hör för försto gången kon presentero för
svensk publik. Provo sjölvo för ni se, Det ör både roligt
och billigt - och ger ett enostöende resultot.

t sommarvarmen
ao

GRAPEFRU IT EGGNOG
3 dl Grapet'rwit jwice
I st. ägg
t msk linhackade nijttcr
Blanda juicen och ägget i en mixer eller vis-
pa det kraftigt i cirka en minut. Häll upp
i smala glas och strö de finhackade nötter-
na överst. (räcker till 2 glas.)

SARASOTA PUNCH
1l,t bbp strösocker
1lt kko aatten
3 bkp' grapet'ruit juice (aabyld)
3 lelep apeLsinjuice (avk1,ld)
3 msk lime jwice
1 msk mynta
1 fL. sodavatten

Blar:da vattnet, sockret och myntan i cn
liten kastrull. Låt småputtra på spisen cirka
fem minuter, kyl av den sirap som bildats.
Blanda iuicerna och rör ned sirapen. Häll
upp till hälften av smala glas. Lägg i isliu-
ber och fyll upp glasen med sodavatten.
(räcker till 8 glas.)

MULLED CITRUS PUNCH

1 leko strösocker
1lt kk'o ,uatten

l2 st. kryddnejlikor
2 st. leanelstänger
6 bkp grapet'rwit juicc
3 kkp apelsinjuic'e
2 kkp äppelmust
1 st. grapet'ruit

Blanda vattnet, sockret och kryddorna i en
liten kastrull, låt småputtra på spisen cirka
tio minuter, kvl av. Rör ihop sirapen mecl
juicerna och äppehnusten. Slå blandningen
i en stor kastrull, värm upp och häll över

16

i en punchbål. Skär
skivor och låt simma
glas.)

CUBAN CITRUS COOLER

3 bkp aatten (kokande)
8 pht the (portionst'örpackn.)

11 l:t kkp strösocker
1lt kbp lime jwice
6 dl grapefruit juice
2 dl vatten (iskallt)

Häll det kokande vattnet över tepåsarna
och låt dra i cirka fem minuter. kvl av. Slå
i sockret och rör om till det lösts'upp. Slå
i isvattnet samt iuicerna och rör om or-
dentligt. Serveras med iskuber. (räcker till 8

slas.)

CUBAN CRUSH

3 dl grapefrwit jwice
6 tsk strösoc leer

mynta
brossacl is

Häll upp 1/z dl juice och 1 tsk socker i var-
dera av tre serveringsglas. Fyll på med kros-
sad is. Häll i resterande 1lz dl iuice och 1

tsk socker. Rör om kraftiet. Garnera med
mynta och servera med sugrör. (3 pers.)

ALASKAN COOLERS

3 tll grapet'rwit juice
3 dL apclsinjuice

mynta

Placera grapefruitjuicen i kylskåpets frys-
fack några timmar och ta ut den i form
av iskuber. Häll upp dessa i tre serverings-
glas och fyll upp med apelsinjuice. Garne-
ra med mynta och servera med sugrör. (3
pers.)

GRAPEFRU IT WH ITECAPS

Fyll a st. smala glas med iskall grapefruit
juice. Vispa upp en äggvita med två tsk
socker. Placera en msk av äggvitan överst i
varje glas och garnera med finhackade nöt-
ter.

CUBAN SAMBEE

6 cll grapet'rwit juice
I bwrk lrwletcocktail

ripet apelsinskal

Häll upp fruktcocktail i fyra snrala glas. Slå
över grapefruitiuicen. Strö över 1 msk ri-
vet apelsinskal. Garnera med en apelsinski-
va kluven över glaskanten. (4 pers.)

EASY PARTY PUNCH
tl': liter grapet'ruitjuicc
| 't litcr a pelsin juict
llt liter Lime jwice
I t'laska sodavatten

grapet'ruit
körsbär
iskwber

Blanda iuicerna med iskuber i en punch-
skå1. Slå över sodavattnet. Garnera med
skivor av grapefruit och körsbär som sim-
mar i bålen. (Räcker till ca 12 glas.)

HET GRAPEFRUIT TODDY
2 msh strösocber
I stång kanel
1 tsk kryddnejlika
6 dl grapet'ruit juice

Blanda socker och kryddor i en liten kast-
rull. Rör ned juicen och värm upp till kok-
punkten. Serveras hett i muggar. (räcker
till 3 pers.)

grapefruiten i tunna
i bålen. (räcker till 1,2



Hur bistår vi . . .

Fortsättning t'rån siclan I

liomma ifrån. som skulle ha råd att va siuka där, det begriper inte

iag. Detta istället för att gå trt i by-r-lt.l och hjälpa..till'' "5å, då vi är ute i bushen och tillbaks till det här barnet som

Eva Palmaer talade om - det man botar och sedan sätter tillbaka
iill ,"rr,-" besvärliga miiiö. Varför då inte-säga: v,arför inte till
att börja med slepfia det. se, sanningen i,^vitögat.. utan en ökad
produhlion kan vi- inte ha fler ungar. Nå, vad är en unge? Jo,
iol. d" flesta ev de 96 procenten av-Tanzanias 12 m_iljoner_(de 9-6

procenten är bönder), 
-så är det en ökad arbetstillgång.^Det är

ätt rätt att spara. Dei ar naturhushållets bank. Kan man få in ett
annat tänkande, så kan det iu hända att det av sig själv blir färre
ungar, arr man sparar på ett annat sätt och kommer över i pen-

ninehushållnine.
Sädan vill fag bara säga att den multilaterala vägen innebär inte

att man tpaiai på administrationen. Den apparaten tror i$ ?t
värre än dän bilaierala. När man från FN välier ut experter, så qör

man det ofta med tanke på att fördela dem "rättvist" mellan
olika länder. Man rar inte tio danskar för de är tio billiga och bra
danskar, utan det blir kanske en eskimå, en indier och kanske
nåeon från Kuba. Det bilaterala kan ibland vara betydligt effek-
tiväre. Men det her å andra sidan sina nackdelar - det karr lätt
få formen av storartat mecenat' som går och säger: det här är
skandinaver, titta så duktiga vi är.

En annan sak. Man tillliallade till Kuweit experter för att se

hur man skulle kunna få pengar till hjälp mot den fruhtansvärda
slum som där rådde i ett av världens rikaste länder. De har hur
rnycket oljemiljoner som helst. Sha rnan då hlqlp" dem, cller ska

mån Inäntä tilli alla dessa olieshejker tappat oljan? Det är svåra
frågor man ställs inför.

fill rl.tt menade Äkesson atr man inte borde vara ängslig för
att sända ut experter som inte varit ute förut. De borde få kom-
ina ur något hilvår innan de siälva ska ta över jobbet för att
komma in i det ordentligt. Om det sen visar sig att familien inte
rrivs, så är det ju bättre att skicka hem honom i stället för att
han ska gå och vantrivas tre-fyra år och kanske gö-r^a e^t.t dåligt

iobb. En"sådan politik skulle löne sig oqh ItU som får åka hem
irar i alla fall läri sig något. Beträffan-de fredskårerna tyckte Äkes-

son att man främst borde se dem som cn kompletterande utbild-
ning av våra unga i främmande länder, att de ska få lära sig att

Fortsättning på sidan l9

hur skulle ni ttelst I uilia resa till

JI GOSLA\TIEN
Jugoslavien kallas ofta med rätta "Sydeuropas
besök och upplev underbart skönt klimat' liuv
gästfrihet och västerländsk komfott'

'rraed flu!, . ..
Caravelle varie söndag Köpenhamn -Zagreb -Belgrad-Dubrovnik
liiir er sorn rill flvga till jugos)avicn h:rr rcscbvrircrna ctt antel tnl'cket prisfiir-
rnånliga resclr att välja på..{llt iir orrlnrrt itir att ni skell ha det så bekvärlt sonr

rnöjligt i |ugoslavien.

eller i l-f e!ter., ftil. ..
Dct finns ntånrrr k,intfortablr carrrpingplatstr iivcr hclrr llntlct. Trevligt tips: Res

ntetl rtrotlcrn biliriria, luftk,-rntlitioncrltl och tttc<l srvinrttlingpo,rl, från Åncora i
norra Iralicn rilI Zatlar n:ira "r\tlriatic LIighrval" som striickcr sig utefter tlen

r.lckre atlrietisk,r kustcn i l)alntaticn. I3cgär uppllsningar från cr ttrotorr.rrganisetion.

OBS. VISUM BEHÖVS EJ FÖR NORDISKA TURISTER!BE.
STÄLL GRATIS FÄRGBOSCHYR MED KUPONGEN HÄR!

'('G1OSLA\rI 
s;IT A T I'B I S T BY RAN

Box 40003, Stockholm 40

Sönd mig genost grolis er förgbroschyr om Jugoslovien (med korto).

semestetparadis". Gör ett
liga badorter, österländsk

Texlo helsl!

årets bästa bilköP

under 9.OOO på gatan
i Stockholm och Trelleborg

t-. och insänd dcnna kupong

Vale Bill AB, Vänersborg, Namn
Ifyll

får Ni cn utförlig broschyr Bostacl
om nya Skoda 1000 MB.

(Var god texta namn o. adress) Postad'ress

I

I

t ill
SA

Damfrisör

Sune A
Rollfeldt
Linndgetan 41

Tel. 61 97 23

I
I
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kryss 5
Lösningen sball aara redaletionen tillban-

cla scnast den 1 sept. De t'örst öppnade rät-
ta lösningarna belönas med bolepriser.
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Fortsättning från sidan 5

rinenheter stationerats och raketbaser

anlagts utrustade med amerikanska

Hawkraketer.) 48 personer, däribland
45 skolbarn dödades. UPI och AFP
meddelade att denna räd utfördes enlist
avsikt utan några misstag.

Dessa nyhetsbyråer rapporterade ock-
så att bombräden hade utlöst en pro-
test från den lokala befolkningens sida.

Sanningen är emellertid att de anhöri-
ga till offren och andra invånare i Hoa-
thuägbyn, marscherade mot Da-nang
bärande offren för att brännmärka de

amerikanska angriparna och deras qr.ris-

lingar. Men ur stånd ått firrneka sitt
brott sände de senare ut trupper för att
terrorisera demonstranterna och ryck-
te ifrån dem kistorna med de döda bar-
nens kroppar för att söka dölja sin för-
brytelse. De arrester:rcle ytterligare f y-
ra Personer.

Vi ber er allvarligr att förena er nred

oss i våra ansträngninsar ;rtt hejcle c'les-

1ll

sa blodbestänkta händer. Vi är överty-
gade om att ni kommer att fortsätra att
tillsammans mecl andra progressiva
lirafter kräva att den amerikanska re-
geringen omedelbart skall stoppa ter-
rorn mot det sydvietnamesiska folket,
göra slut på angreppskriget i Sydviet-
nam och på krigshandlingarna och pro-
vokationerna mot den Demokratiska
Republiken i Vietnam, dra borr alla

trupper och vapen f rån Syclvietnam,
rcspektera Gendvefördraget av är 1954

och låta det Sydvietnamesiska folket
siälvt bestämma över sitt ijde."

MÄLARE HENRY KJALLANDER
till Eder tiänst

BONDEGATAN 65 - STOCKHOLM Sö
Tel. 43 31 89 .- 416259

IIIIITI
TU-RadiorTransistor

- alltid ett fvnd hos

Blekingegatan
III

6 - Tel. 40 96 rr
IIII

tlT0 i:iärur' TRYCK
VINTERVAGEN 25 _ SOLNA

Telefon 8270 60-61

'tr.'"q''aittil2000

Carunterat
hållbar söm!

IJusclr,arna 2000 syr förstärkt
trcdubbel raksöm som håller
iiven i slitplagg och elastiska
tyger. Provsy idag!

Ring 50 90 25 t'ör demonstr.
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det finns ett annat och kanske rikare liv än det i tunnelbanan.
Därom var Jan Myrdal helt enig och menade att i den mån

fredskåren gör någon nytta, så är det för den som åker ut. Men
då ska den inte framställas som en hjälpaktion, utan som en
svensk vidareutbildning, vuxenutbildning.

Eva Palmaer hävdade att vi inte helt kunde avsvära oss

kontrollen. Man måste väl ändå, om man anslår stora summor
pengar, ha möjlighet att kontrollera - kanske kunde man finna
ett annat ord - att pengarna används till vettiga ändamåI. Och
hon ville till slut höra med dem som varit ute om de ansåg att
det är någon mening med våra anslag till U-landshjälpen, om de
betyder någonting på det hela taget? Ska man minska eller öka
hjälpen?

Också från publiken ställdes en rad frågor: Vad ska man med
experthustrurna till? Är det riktigt att jordens resllrser egentligen
bara räcker till att föda c:a 2 miliarder människor? Ska man
också ge hjälp ät sådana regimer som rent av är fascistiska? Vidare
polemiserades mot tanken på att Sverige skulle kunna ha en upp-
gift att fylla när det gäller att lära andra folk födelsekontroll.

Torvald Äkesson tog upp Eva Palmaers sista fråga: Ska
man minska eller öka hjälpen? - Det behövs, som Michanek ofta
understrukit, en betydligt bättre underbyggnad hemma och ute.
Man behöver tid för att planera det som ska bli ett vettigt före-
tag och för att man ska få fram lämpliga experter. Det går inte att
säga att det ska vara "färdigt" i morgon. Jag skulle inte vilja råda
till att man vare sig minskade eller stagnerade. Med en bättre
underbyggnad finns det hur mycket hjälp som helst att ge.

När det lämnas pengar för utbildning tycker jag man ska se

till att den sker i hemlandet i den mån det finns platser i deras
undervisningsanstalter eller att den sker i länder som står Afrika
nära.

Vad ska vi så med hustrur i bushen? Det är så lätt att ifråga-
sätta. Jag tycker inte heller att det är nödvändigt, men det är ont
om folk som kan resa ut och dom far inte utan hustrun. Ska man
då ta en sämre expert eller ingen alls? Det är en sak som jag
inte kan svara på.

- Det här med att stödja korrumperade regimer, det måste kla-
ras upp, sa Jan Mytdal. Det är ju inte statiska regimer som
sitter där, det handlar om länder i en ohyggiig jäsning och om-
vandling. Och det är alldeles klart att frigörelseprocessen har lett
till att det kommit fram ett nytt skikt av byråkrater. De som
var låga byråkrater har blivit höga och har skaffat sig den förra
kolonialmaktens företräden. Det är dock ingenting som det är
vår sak att ändra på. Vi kan helt enkelt inte, det kommer att
ändras på underifrån av de egna folken.

Till frågan om jordens resurser, så är jag inte mannen att svara
på den. Jag tror att de räcker till flera ån 2 miljarder. Jag litar
siälv på de experter som säger att det finns sådana resurser.

Andrea Andreen tillfogade att det år förstås önskvärt
att vi inte ska ha den folkökning i världen som vi har nu, men
trodde på möjligheten av att utnyttja de resurser som världen
f. n. har för att det skulle räcka till de 3 miljarder som nu lever.

Beträffande experthustrurna - kunde man inte tänka sig att
också de kunde göra en insats och utbildades för det?

Eva Palmaer ville till det som sagts om födelsekontrollen
bara framhålla, att den ur kvinnornas synpunkt måste ses som
en angelägenhet av högsta grad. - Hur ska de någonsin kunna
delta i det sociala livet om de från tidig ungdom och långt upp
i åren ständigt ska vara upptagna med födslar, med barn som ska
ha mat och som ska fostras? Jag tror att där kan och måste man
göra en insats. Men självklart löser man inte problemet som hel-
het med födelsekontroll, det har heller ingen hävdat.

I sitt sista inlägg återkom Jan Myrdal till det han ansåg vara
de väsentligaste uppgifterna och menade att stora ansträngningar
måste sättas in på att få riksdagen, fackföreningsrörelsen och ko-
operationen att slå in på en annan handelspolitik. - Vi bör gå in
för, sa Myrdal, och här gäller det stora politiska frågor, en di-
rekt statlig kontroll över den svenska export- och importhandeln
med en utjämnande riktpunkt. Vet naturligtvis mycket väl vad
det innebär - en kamp mot oljebolag och storkoncerner - men
även om det är svårt så finns det inget annat sätt där vi i realite-
ten kan göra någon insats för dessa länder.

Torvald Äkesson, som var kvällens sista talare, sa att
det är så lätt att fixera sig vid det som kan göras i en framtid.

- I en sammanslutning som denna, där kvinnor vill ta radikala
initiativ, tycker jag det är ytterst väsentligt att något göres åt
kvinnornas urusla ställning i hela Ostafrika. Hon är laståsna, plog-
oxe, barnaföderska, hon är slav. Tradition, stammentalitet, t. o. m.
religionen konserverar hennes bittra ställning. Om inte hennes
ställning, som redan i vissa fall skett i Tanzanias nordliga provin-
ser, totalt förändras - det kan bara ske på eget initiativ - så blir
det ingen utveckling annat än rent mekaniskt för nästa genera-
tion. Det är i alla fall modern som lär barnen, den nya genera-
tionen att ta de första stegen. Hjälp kvinnorna att hjälpa sig
själva och Afrika!

Bilsemestrare!

Gtir rasten till fest
latt och bekvåmt

Kalasmiddag i det gröna!

Vinbladsdolmar
En origin alrå:.t från Balkan,

som på sin tid utgjorde fö-
rebilden till våra kåldolmar.

Ni kan också sätta piff pä sommarhushållet
med bulgariska frukt- och gönsakskonserver!

Pro'ua (om Ni inte gjort det

t'örut) t. ex.:

Donaus allad
Marinerad paprika
Harricots verts

Skalade tomater

Tomatpurd

Tomatjuice

Aprikossylt
Hallonsylt

Jordgubbssylt

'*'*Tffi...

Hallonkompott

Jordgubbskompott

psi--.*;

Generalagent:

AB S. I. NORMAN
STYRMANSGATAN 5. STOCKHOLM O.

Tel.: 08i63 01 40

"ffi**utu S*ffrtå
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res med till

från regn och rusk

rill
15 dagar

Pris 940:- kr

lr. Malmö

soliga södern

dör persikor

och druvor

mognqr för skörd

SKV-reson till Bulgorien stortor den 6 sep-

tember med flyg frön Molmö.

Aterkomst den 20 september.

Försto veckon vid Svorto Hovet.

Andro veckon rundreso till en rod intres-

sonto plotser.

Under rundreson står Bulgorisko Kvinnor-

nos Kommitt6 för vördskopet.

(Men reson stör givetvis öppen för sövöl

mön som kvinnor.)

Anmölningsovgiften 100 kronor

insöndes per postgiro 513 23.

Till SKV, Norrtullsgoton 5, 1lz tr., Stockholm Vo

Jag anmäler mig bärmed till Bulgarienresan.

Önskar ytterligare upplysningar.

Narnn:

Adress:

Postadress:


